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L • 
Muhabirimiz Telefonla Bildiriyor: 

Atinada Mühim Siyasi 
Görüşmeler Yapılıyor 

-----------
M. Makıimosun Evinde Başbakan M. Çeldarla 
Ve Bay Tevfik Rüştü Ara• Başbaıa Verib Bir 

Saatten Fazla Konuıtular 
Atına muhabirimiz bu ••· 

bah telefonla tunlar1 blldlrdll 
. TOrkiye Dıı bakanı Bay Tev• 

file Rllıdii Araı dlln sabah 11 de 
~uraya geldi, iıtaıyonda kendiılnl 

Unan dış baka· 
"1 M. Makıimoı, 
bakanLk ~rkAnı, 
l'Urlc elçiliği yllk· 
aek memurları 
karııladılar. Elçi 
Bay RUfen Eıref 
hasta o!duğu için 
lıtuyona gele• 
llledl. 

Bay Tevfik 
~Uştn iıtasyonda, 
~. Maksimoıun 
otomobiline bin· 
dl, berabere• 
bUytık Beritaaya 
oteline gittiler. 
Yarım 1aat sonra 
Turklye Dış bakanı, M. Makıimo· 
ıun evine • gitti ve iki bakan 
\taıında mnhlm oldutu ıaylenen 
alyast itlerin gZSrUıUlmesine baş• 
l•nıldı. Bu ıırada Baıbakan M. 
Çllldarls de eve gelerek görUıme
ltre iştirak etti. Bu g6rUşmeler bir 
••atten fazla sUrdU. 
konttşmalar bittikten sonra M. 
t.laksımoı aaıetecilere ıunlan 
•6yledi: 

Solda M. Ç•ldarl• 
uld« Bag Teofllt. 

Rü,ta Ara1 

kadar eden meseleierl konuşu• 
yoruz. Yarın da ( buglln ) devam 
eClecetlL .. 

Bay T eyfjk RutdUnUn burada 
pazarteıl gtınftne kadar kalacaiJ 
umuluyor. 

Bay Tevfik RUtdll Atlnalka 
· Nea gazetesinin bir muhabirini 
kabul ederek ıunları ıöylemiıtir: 

•• - Memleketimde ruhani 

( Devamı 8 ncf yUzde ) 0 
- iki dost memleketi ala· 

Ôdun Ve Kömür Fiatleri 
Bir Mikdar Düşecek 

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

Çünkü Bu 
Taıınma 

Maddenin Trenlerde iki 
Navlunu Ucuzladı 

.,. I • l•I ele 6•1t.liı•hillri% .ı r.,. ••v/11118 ııcııdagı•ca otla11 /l•tl11 • ••••• k 
Şark demiryolları lle yapılan kat'ı olarak te1blt edllece tir. 

Odun ve kömUr nakliyab Ucret• Tenzil&tlı tarifenin. aelecek hafta· 
le!'inde yeniden tenzilit yapılması dan itibaren tatbıke ba~lanma11 
için Nafia baı mUfettlıliğince için hazırlıklar yapılmaktadır. 

1 Müstemlekeciler Tür ıyeye 
Adım Bile Atamazlar 

Çünkü Kendimizi Korumak Yolunda Çok Kuvvetliyiz 

Yunan Genera-lı Da Böyle Diyor: 
Türkiye Artık Yutulamaz 

Komıumuz Ye dostumuz Yuna· 
nlatanın bir •akiler bllyllk erk&· 
nıharblye reisliğini yapnııt olan 
General Dosmanisln "on iki ada., 
için yazmıt olduğu uzun yazıyı 
dünkü "Son Poıta,,da okudunuz. 
General, lzmlrden Antalyeye 
kadar uzanan Türk kıyılarına 
kapı komıu olan ve bugUn ltal
yamn hlkimiyetl altında bulunan 
"on iki ada,,nın vaziyetini asker
lik bakımından uzun boylu tet• 
kik ettikten ıonra, pek açık söy
lememekle beraber, ıu bUkmO 

t'eşil lzmlrıl• Gut heıkeli 
ç .. "arıyorı · 

"Tirki•• l.tlla eliil•m•z "• bi
ti• i.tllti ordaları11• Türle toprak .. 
ları ancak 111.z•r ola6llirl,, 

General Dosmaniı bu neticeye 
varmak için on iki adanın aakerl 
kıymetini ölçüyor, bu adaların, 
ancak Y• yalnız Anadolu kıyıla· 
rma asker çıkarmak itinde kulla· 

Tutum Haftasının 
Dördüncü Günü 

l 
1 

Ht1r ••m•• Tilrlı: k•lacak ola• ••oglll A11talgelftızdo11 bir gari111lı 
mlabileceğlnl söyledikten ıonra: nanma11 vardır. Kendini korumak 

- Fakat... diyor ve bu " fa- lıf nde çok ku•vetlidfr. ÇUnkll 
kat ., ın arkaaından da ıunu ge- Kemal Atattırk, yurdunu dllımao 
tiriyor: aaldırııına karıı korumak lçia 

- Ttırklye dllnldl • h"ta ••r•lr olu btHla kuvvetlere 
adam ,, deiildlr. Orduıu Ye do- ( Dnamı 10 11Dcu 1aade ) 

ltalya 
Protesto 
Edildi 

• ialya•ı1t Som•ll Milltı•l•k•ıl 
!1•rlilt1ri11de11 61r kadın uk•r 

Parlı, l 6 (Huıuıi) - Cenev• 
reden gelen ıon haberlere göre 
Habeıiıtan hllkümetl, SomaH hu· 
dudunda ltalyanlar tarafından 
tecavOze uğradığını llerl sürerek 
ltalyayı Uluılar kurumu nezdinde 
ılddetle proteato etmlıtir. Habeı 
btikiimetl, bu itte hakıızlığın tea
bitinl lıtemekte ve bu hareketin 
bir lıtill şüphesini uyandırdığını 
da bildirmektedir. 

1 
Öz TUrkçe: 

Bir Kibrit Çöpün
den Ne Mi Çıkar? 

Cııaramı yakmak ıçın kibrit 
çakacak oldum. Kartımdaki bırak• 
madı, kendi elindeki cıgara1ına 
uzatarakı 

- Kibrite dokuDnıa, bundan yak 1 
dedi. 

GGlmete baıladıma 
- DoQ'ru. • • Tutum sıllnlerlnde 

olduğumuzu unutmuıuml .. 
o ile rnlmiyordu; dedi ki: 
- Bir kibrit ç8pllnGn deterlDl 

düa geceki kadar ötrenmemiıtiml 
Ondan öUlrll ateı dururkem, kibrit 
çakanlara arbk kızmata baıladım. 
Bir tek kibrit çöpDalln yokıullutu, 
anladım ki bir ocağa ı3DdUrebilirmİfo 

- Bu Duıl olur? 
- Dinle: Don gece, bizim evin 

alt katında oturan bir kadıncatııı, 
an11Z1D dotum aanc111 tuttu. Ebeye 
adam koıturdular. 

Ebe geldlı Daha iyi çalıtabilmul 
için büyük llmbayı yakmak iıtediler. 
Fakat, bir de kibrit kutuıuna el 
atıldı ki, ne görsünler, içinde bir tele 
çöp kalmamıı. 

Evin içi altllıt oldu. Tenlik 
gellnc.:e ırelir blaim katta da ar andı, 
tarandı; kibriti koydunH bul. Derken, 
muanın gözünde bir kibrit kutuıu •l• 
ıeçtl. Açıp baktılar: içinde yalnız, 
amına yaln.z bir kibrit çöpU vardı. 

O bir tek kibriti, ı~ndUrmeden 
ylkmak gerekti. Titreyerek kutunun 
batına geçtik. 

Yapılan teıebbUsler iyi neticeye Trakya ve havallainden lıtanbula 
bailanrnıştır. yapılan kömUr •• ~d.un aeYkiyatı • 

Oğ-rendiğlmize gllre, kumpanya bu ~enıilAtla iyi ııtıfade gör ... 

Ceneve 15 (A.A.) - Habeı 
HOkumetl, ltalyan Somaliıl ile 
Habeıiıtan arasındaki vaziyetin 
ılmdilik göıterdlğl veh•met tize· 
rine Uluslar Kurumu konHyinin 
dikkat Daıarmı çekmlftlr 

Çöpii, ıöndllrmeden çakmak itini 
kimıe, üzerine alamıyordu. Neyse, 
ben hepıinden atik dnranıp kibriti 
çakdım amma, ellerim tit tir titriyor
du. Şu bir tek kibrit te 111ak olabilirdi • 
Yanmaya bilirdi. Böyle olursa, ebenin 
çekeceği güçlOtD., belki de yapacağı 
yanhılıtı dtııilnOn. Çocuk, ters gele
bilir. Kadın &ir yanhı doturtma so• 
nunda ölebilir. Ebe, ıorıu altında 
kalıp, gilnlerce KönOIUk (Adliye) 
kapılarında ıUrOnebillrdl. 

Yalnız odun ve kömllr Hvkiyatına c~ktır. 
ll>ahıua olmak Uzer• ücretlerde Bu tenzilitta11 sonra odun ve 
Y•ni bir tenzilat kabul etmiştir. kömür flatlannıa bir mlkdar ucuz· 
8u tenzilltan miktara hupnlerde layacatı mulıakkak ıayılabtlr. 

- r.tuın .,. '"'" ••ll•r lao/taaı1tı11 
tlördi11ci 6'1•• ola• dii11 de ıelırl• 
lftbd• c•ıalı it1z•hiirlt1r eldu. Yazı11 
ikinci •••/ad•rlır. 

Korktuklarımız baıımıza a-elmedi. 
Fakat, biz bunu bir tek kibrite borçlu 
kaldık. 

Şimdi, anladın mı ki, bir kibritia 
ııra.ında ae itlere yaradıtıDı? - •• 



7 Say(" 
ırr===--

(Halk 

lşcige 

Yardım 

Çalışınası 
Hilalıahmer cemiyetinin İzmir 
eubesı, orarlaki işçilerle çok ya• 
kından alakadar olmiya, onlara 
beş kuruş mukabilinde sıcak 
yPıoek vo ekmek yedirmiye 
ko.rar vermif. Bu haber etra
fında fikirlerini sorduğnmıız 
kimseler bize vu cevaplan 
verdiler: 

Bay Sami ( Edirnekapı Sultanha
mamı 121 ) - Atalarımız '' itl:yen 
demir Jf lar ,, derJerdi. Bizim demir 
Ye çelik kolla11mıa itçi Ye köylGmüz• 
diir. Onları iılotir ve refaha erd'rir· 
ıek biz:!e ıt·larıL hmir Kırmm Hilü 
Cemiyeti lzmirdeki (35) bin amele 
ile yalund~n 111Akalanmaya baılamıf 

n bu a:-:ıeleye, ekmeğide dahil olduğu 
halde günde beı kuruıa yemek Ter
miye ve her tOrlü ııbbat ve illç 
itlerini detuhde etmiye karar vermİf• 
tir. Hil&Jiabmerl bOUln kalbimle 
alkıtlarım. .. 

Bay Oemal Güngör (Fatih Atpazım 
32) - Bi:rJoı itçimiı n amelemia 

laakikaten himayeye muhtaç miltevaıl 
bir ıınıf tır. Henüz it kanunumuz m•c• 

listen çıkmadı. Buna rağmen lzmir 
Hi!&linhmerl aail bir duyj'u ile lzm:r 
lfçilerile al&kadar ohnuı n (3S) bin 
ameleye pnde lıeı kuruta yemek 
•ermeyi kararlattırmııtır. l.tanbul 
ltçileride bayle bir teıekkllüa bima• 
JHİAe mubtaçtlrlar. .. 

Bay İbrahim ( Oedikpafa fınn 110-

kağı 8 ) - bmir amelealnl ıOnde S 
kuruıa yemek nriledekmif. latanbul
da binden fazla amele çalııtıran mG· 
eHe.eler de bu uıulG kabul etmelidir. 
Toptan ahaaa ıeyler çok ucus olur. 

Burada bayat lzmlrden daha ucuzdur. 
Burada da bu uaul tatbik edilH 
ltciml:r. beratın beı kuruı!a karınlarını 
doyururlar. Halbuki timdi her itçi 
(15) kuruı aarfettlti halde y:ne peynir 
ekmekte• baıka blrt•Y 7iyımiyor. 

Adliyede Aylık 
Alamıganlar lçih 
Emir Bekleniyor 

1 Kanundan evvelden itiba· 
ren yeni hakimler kanunu tatbik 
aabasıoa konduğu için icra me• 
murlarile mahkeme memurları ve 
müstahdemleri henOz KJnunuev· 
vel maaşlarını alamamışlardı. 

Vilayet muhaıebcciliği dUn 
sam görmiyen ve u • i iılerinde bı· 
rakılan memurların maaılannı ver· 
mittir. Zam görenlerle baıka yer· 
lere nakledilmiş memurlar henüz 
maaşlarını alamamıılardır. Bu 
huıusta Adliye bakanhğmdan ta• 
limat beklenmektedir. 

SON POSTA 

eş Kişi Boğuluyordu 
Fakat Bir Polis Memuru imdada Yeti
şerek Hepsini Ölümden Kurtardı 
Evvelki aktam Haliçte bir hidise olmuf, bir poli•ı 

memuru boğulmak lizere bulunan beş kiıiyi kurtarmak 
suretile büyük bir facianın önllnU almıştır. Hadise 
ıöyle olmuştur: Kasımpaıa iskele sandelcılarından 
3204 numaralı sandalcı Rizeli Ali, eneJki aktam 
Kasımpaşa iskelesinden Fenere götilrmek için Madam 
Elenl ve Oranya adlı iki kadın ile Yani ve Apustol 
adlı iki erkek yolcuyu alarak yola çıkmııtır. Sandal 
•ahilden bir bıtyll açdarak yoluna devam etmekte 

galan sandah devlrmfı ve içindekiler denize dökül· 
mUşlerdir. Bu sırada 1andal ile o cıvardan geçmekte 
olan Hasköy polis merkez.inden 103 numaralı polla 
Bay lsmail acı feryadfarı dulunca knreklere 
amlarak lkl dakika içinde facianın olduğu yere 
yetiımif, çırpınmaktan meca!ıiz kalan ve boğulmak 
ılizt"e bulunan kadınlan ve erkekleri ıandala alarak 
aabile çıkarmıştır. Madam Elenl ile Apuıtol fazla ıu 

iken pek yakından g~çen bir Haliç Yapurunun dal-
yutmuı olduklanndan tedavi altına alınmıılarsa da 
hayatlan tehlikede değildir. 

Gürültü 
Belediye Kendi Arabala

nna Lastik Takdırıyor 
Gürültü ile mtıcadele için be• 

lediye arabalara laıtik tekerlekler 
takılmaıına kararlaotırmıf, bunun 
için de bir sene müddet vermiıti. 
Belediye kendi çöp arabalnrma 
taktıracağı liatiklerl hazırlamıştır. 
Belediye gllrültll ile mücadele 
talimatnamesini evveli kendisi 
tatbik edecektir. BeledJye lki bin 
kadar tekerlek lütik hazırlat· 
maktadır. Yeni yalbaşından itiba· 
ren çöp arabalarımn lastikli 
tekerleklerle faaliyete geçecek· 
leri Omid olunmaktadır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Galatada Necati Bey cadde
ıinde ~bir kahvede cambazlık et• 
mekte olan cambAz Ali Rtzanın 
elindeki sopa Sabri adlı birinin 
başına dlişerek yar~'lmı9tır. 

lf-- Kazlıçeşmede alhpamak 
deri fabrikasında çalışan Serkis 
adlı biri sol e!ini pervaneye çarp• 
brmış, eli kırılmıştır. 

>1-- Kasımpaşa önlerinde tamir• 
de bulum-. Bartın vapurunda çalı· 
ıan marangoz lbrahim vapurun 
anbnrma dUıerek yaralanmıştır. 

Altmış Kilo 
Kaçak Et 
Yakalandi 

Nitantaşında aabıkah et kit" 
çakçısı Tomanm evlode yapılan 
arama neticesinde 60 ki!o kaçak 
et ile birkaç deri bulunarak mtl· 
sadere edilmiştir. 

İkramiye 
Kaçakçılık Muhbirlerine 
Gizli Olarak Verilecek 

Gllmrilk ve lnhiharlar bakan
hğı alakadarlara bir tamim gön
dermiştir. Bu tamim muhbirlere 
verilecek ikramiyeler hakkındadır. 

ikramiye aldığı haberinin ya• 
yılma•ını istemiyen veya mey dana 
çıkar1Jma11 halinde oodao iatifa· 
de imkinı kalmıyan muhbirler 
hO-.iyetlerl gizli tutulmak tartile 
ikramiye alacaklardır. 

Camları T af lamışlar 
Evvelki ak.tam Samatyada 

Emlrçeımeai sokağından geçmek· 
te olan birkaç afacan çocuk bu 
sokakta bulunan Bayan Şayeste 
adh bir kadının camlarım taı ile 
kırarak kaçmıılardır. 

1 
Teftış 

Ôkonomi Bakanlığının 
Müesseseleri Kontrol 

Ediliyor 
Ôkonomi Bakanlığına bağlı 

mUesaeselerln iıleyiş vaziyetini 
gözden geçirmek üzere ıehrimizo 

I gelen bakanlık müfettiş ve komi· 
ıerleriodeo Bay Nahid Tahsin, 
Bay Şevkı ve Bay Hidayet bura· 
daki teftlı!erine baılamıılardır. 
Bu teftifler kısa bir zaman içeri• 
Iİode bitirilecektir. 

Öğrendiğimize göre bu mOfet
tJtlerin tetkikleri bazı belli batlı 
itlerin neticeleri ile de alakadar 
bulunmaktadır. Şimdiyekadar •e
nayi mlifettif]ğinde, Ye TOrk ofia 
tubeainde tetkikler yapalmııbr. 

Adliyedeki 

Son Değişme 
İzmir Ağır Ceza relslf ğlne ta ... 

yin edilen temyiz Müddeiumumi· 
Hk Baımuavini Bay Süreyya dün 
latanbula gelmiot:r. Birkaç güne 
kadar lımire gidecek ve latan• 
bul Ağır Ceza reisi Bay Suad 
da bundan sonra hmirden ayrı• 
lacaktır. Konya Ağır Ceza reis· 
l:ğine tayin edilen Bay Aziz 
Konyaya gidip gitmeyeceği hak
kında henllz bir karar verme-l} Vatman Aıımın ldaresin- _____ .. talfl ....................... . ·-· • • 9Nl• ............... ... 

deki tramvay arabaaı Kabataıta f , mittir. 

Alinin yGk arabasına çarparak FPtre, Zekat Osl<Udar Tramvaylara 
haaara uğratmııbr. Tayyare Cemiyeti 

Bıçak Çekmiş Sizi Bekliyor 
Kumkapıda Jirayir adlı birisi, Fitre ve zekitııııza bir kişiye nr-

Fahrl adlı biri u~ kavgaya ~·- mekle, olsa olsa onun en çok üç beş 
tuştuğu ıırada araya girmek isfi- günlük yiyeceği çıkar •• Ancak bunları 
yen Hamdi adla birine bıçak çe• tayyınf!ye verirseniz uluııal işlerimiz 
kerek kovalarken elindeki bıçak• başarılır. 

Tayyare Cemiyeti evinize yanlı~· 
la beraber yakalanmııtır. hkla zarf bırakmamış ol~a bile, ıiz 

lnklllb Derslerl ufRk bir emekle fitre ve zekil.tınızı 
E.kl Adliye Bakanı Bay Eıad Tayyare şubesine verebilirsiniz. Ulu-

Mabmad diln vkıam 011inr1 to lnkı· sal işlerde nelerden çekinılir ki? •... 
llb tarihi küuiıinde, denl•rino dnam 
etmiftir. 

Üsküdar • Kadıköy ve bavalisl 
tramvay firketi, ballardan mühim 
bir kısmını çff t hatta çevirmeğe 
karar vermiı~ir. Şirket bu hu· 
susta bir proje yapmaktadır. Ana 
yollardaki hatlar çift oluraa, aey• 
rüaefer daha çok intizama girmiı 
olacaktır. Bazı hatlarda arabala• 
nn çok ıeyrek iılediğinden tik&· 
yet edilmektedir. Çift hat olduk• 
tan sonra, bu mahzur da orta• 
dan kalkacaktır. 

Birinci kAnun 16 

Günün Tarihi 

T otum HaftasınıJJ 
Dördüncü Günü 

Tutum haft&11nın dünkll dördUıı 
srllnü de oldukça canlı olarak g• 
miıtır. Dün de tayyareler:e, ft: 
halkına propaganda kiğıtlerı atılmıf 
Vitrin müaabaka11 için, yirmi iki k. 
lik Jurl heyeti bugGn milaabakıı 
giren matazalann •itrlnlerini tetki 
bathyacaktır. Netice gelecek h 
içeriıinde belli olacaktır. Dün ge 
birçok camilerde, tutum ve yerJi dl 

lçla mabyeJer kurulmuttur. 

Mlllt Sergi 
Mahıullerim'.zl dıt memleke 

tanıtmak için Türk of iıce teıkili 
ralathrılan (Milli ıergi komitf'ai) d 

kurulması hazırlıklarına laılanmıt 

Maarif MUdUrlUklerl 
Aldıj'ımız malumata gö;e, Ma• 

mOdiirlükleri talimatnamesinde 
mühim değifiklikler yapılmakta 
Maarif mildilrlerinin bazı aalibivetl 
ıenitletilmekte, bazı ıalahiyetlerl d 
ralblmaktadır, Orta mektebler 
liseler, V ekAletle olan tem ast rını 
bun~an sonra, Maarif müdllrlükl 
YH t&1ile yapacaklıırdır. 

ÖldUrUlen Mlsyonerlor 
Pepisr ( Çinde ) 15 - Komünl 

lor tarafında.o kaldırılan Amerill' 
Misyoneri bir kan n kocası 

olarak bnlunmuftur. Fakat kıdan 
olarak ele geçirilmittir• 

Ticaret Odası Seçimi 
Ticaret odası meclisi aza ığı seçi 

haaırhkları bitirilmiıtir. Seçime yar 
3tledea ıonra oda da batlanacak 
Seçime, odaya kayıdlı bu'.unan ta 
ler, ihracatçılar ve mUeaae1eler ittirJ 
edeceklerdir. 

Bergama Ktiylerlnde oku 
Hevesi 

Berıama (Huıuıi) - Bergama kaf 
lerlnde yeni kurulan irfan yunları.., 
hep•ine muallim g3nderilmiftir. Md' 
allim•ia tek kay ka!mamıttır. BO 
köy mekteplerinde g3ae çarpar 
tehacG.a •ardır. Kay çocuktan 
hepsi okuma heYHindedir. 

DUzcede iki Yankesici 
Yakalandı 

Düıce, (Huauai) - Son günle 
burada iki yankHici belirmiı, pazar• 
gelen biçarelerin canlarını yakmaf' 
baılamıtlardı. Zabata tedbir almıı ~ 
Sabahaddin, Salihaddin adlarını te~ 
1an bu iki yankesiciyi cilrmümeıb 

halinde yakalayub edliyeye Termit' 

Akfehlrde Şeker YUkseı41 
Aktehlr ( Huııuai ) - Üç günd 

berl burada ıeker fiatları yükıelaıİfl 

kiloıu 43 kuruıtan 5S kuruta çıkıoıf' 

tır. Bunun ıebebi birkaç gilnden b.ıl 
mevrudatın azalmıf olmaa:dır. Mamr 
fib bu yükıeliıin bir iki a-üne kad,ı 
ortadan kalkacatı umulmaktadır. 

Avukatlar 
Toplandılar 

lstanlul baroıu umumi heyed 
dlln öğleden ıonrn Halk ey;od• 
toplandı. DiinkCl topl:ıntıda id•~ 
raporla 1935 bütçesi müzakere 
kabul edilecekti. Baro baıkanı toP' 
lant:da gaı:etecilerin bu-unm•"" 
menetmiıtir. Ôğren.iğim"ze gaı' 
gerek raporun müzakeresini Ye ı" 
rek.e 1935 bütçeıi itinde haylı .,I' 
nakaıalar olmuıtur. 

1 &n~da~mR~~li~~_e_s_i_: ________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n_B_._D_~_M_~_i_:_I 

- lu um ba:laaı da bqladı 
Haaa.ı S. t 

••• Şimdi Ökonoilmİ Bakao!ığı 
Y urddq:ara tutum iç.İD birçok 

~ . 
... B.r .-.d .... rnın kaza d.ğı pa· 1 ... Bir k sın nı b:r kenara alıp 

radan yiyip, içtikten sonra... birikt.rmeami aöylü~or •• 

11. e. - Ne lıa ar doğrudur: Ak 11~ 
kıııra giln lçl..dir deı le • Sen para ın lı•-' ı' 
lakta, ihtiyarhkta acıiııl,ı b r ıilnde ıı• ,,. 
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'Resimli Makale 11 inanmak Şartı ! il H - r"""----------, 
K .... Sözüa rıun 

111 
Demir 

•• Yollarımız u 
Kemal Ona! -

uııc8 Bir yandan yeni clemlryolları· 
g•Ç' ltıb ız büyük bir hızla ilerlemekte, 

ft: it b ıftı Yandan da eskiden ya ancı 
kiti tarasile kurulub, şimdi, genel ö
k•f'! k 0 nornik sıyaaamız içinde aykırı 
tkilı ~ltnalda olanlar, bir bir Bay:n· 
h'~ dırlık Bakanlığıylo uyuıup demir 
ge _. 11 i1nuıa katılmalc.tadırlar. 
ns Yeni Tllrkiye öko:ıomisinde 

~erniryol!armın payına düşen ytı· 
tı b Uın büyükttır. Yabancı ellerde 
"" kulun anlar, eskisi gibi, yalnız 

) .oi1 a:ıanc dUıttnceslne sa planı b, 
ııt:JI' lllusal aıı kaygısını bir yana 

1 
ltaınazlar. 

aar Bunlar için iki yol var; biri, 
p•' lhtıiden hol kapital koyup kendi 

ad '~•iklerioi tUkellemek, eğer bunu 
tl• f .. ıe alamazlaraa, ötekilerin yap
dl' 1

1ıa gibi, Bayındırhk Bakanlığıy• 
' Uzlaııp işin içinden çıkmak! 

1 ~ d Yabancı paraların kurduğu 
k1 'tniryollariyle ulusal kurumlar :a nda süren uzun didişmeler bu 

ılerin içinde toplanıyordu. Gö· 
~~Ydoruz ki Ay dm Demf ryolu şirke

' bu dldiımelerln duracağı eyi · 
~olu kavramııtır, lzmlr • Kasaba 
•rniryolu da ona gUzel bir ör· 

lltk olnıu~tu. 
1 Aydın demlryolunun alınması 
:~ı, bir yurd parçaaı~ın bUt~~ 

eyo yalnız ökonomık degıl 
j0Y•al ve uluaal bağlarla perçim· 
•tııneıl demektir. 

; . I<onuımalarm eyi bir hava 
Çınde yürUmeıinl dilerken, yeni 
~taniryollarımızın uluatan aldığı 
ızla amaclarına hergün biraz 

1111 daha yaklaştığını görüyoruz. Ku· 
Mı16 t\lltay daha dl1n Aydın hattı 

otll' nzcrlnden lapartaya kadar yapı
.,. lacak bir kolu onaylarken demir· 

111
, )olu ıiyasasının geniş değerine 

1 
'lan lnanım bir daha gösterdi. 

• Ulu&tan • 

Dünkü Meclis 
Müzakereleri 

Ankara 15 - M. Mecliılnin bu
~nko içtimaında Ankarada bir 
~ rta.ınektep yapılma1ına, Sıvaa • 
-klUtum hattı için dahili istikraz 
b dl fne dair kanun layihaları ka-

\l edilmitllr. 

1 
l\1eclis Çarşamba veya Per· 

e:ll'ıheye dağılacaktır. Muhtelif 
la tUınen buğday kanununda yapı· 
•tca.k tadilat liyihasını ikmal 

lllıştir. 

ha Maarif Bakanlığı teıkilit layi· 
tU~ının da encllmenlerde görü· 

tn~ai ikmal edilmişdir. 
l>u ~ılumum dcmiryol1an ve va· 
U r 8tın posta idareleri nak
aratı ile bu nakliyata memur 
lll 0111l~rı bedava taşımaları için de 

Ç
tc ıse bir IAyiha verilmiıtir. 

alzşan 

,:. .~iitekaidler 
,:: e~~üd Maaşları Kesilecek 

ı, Kesilmiyecek Mi ? 
,,1 Ankara 15 - Hükumet ma· 
tt!Uıt kadrolarda Ucretle çalııan 
tam •kaitlerln takalit ınaatlarıoın 
~trn arn~!l kesilmui lcab edip 
~~ ~~lgınb tefsir yollle hallini Jt: sten istemiştir. 

b ~ndistanda 
o,,. Zelzele 

ı ı ·ııı .. iı ı ı tıevılığı, uıı.yı1uığ1 ş .ı taltl. ııı.ılıli'ıkuır, ııt-r tatlı ,,0zı ı • çıHııık uıırtıuı'ı ıt. ı· ı.ı:ı:ıh çok g c; ıı··ıh:tı, ~.ıı. ı • 

Beyen çehreleriu ucılnıtığıuı, Bertlı.ı~tığıni görünce dcrııı iıir 
hayal inkisarıoıı uğrarlar. 

lnımmak çok eyi ve çok lüzumludur. Ancak inaudık
Jarınızın ırnmiınıliğ·i kuvvetli olmak şırtile. 

-
9
-"'-.> ı-lı-·u- hııberaiı gülüb oynııyorle.r. Fakat bilmiyorlar ki 

biraz ötode bir puıuda. 11iper alan avcı bir kurşunda onlan 
y~re sı>rı•cPktir. lrıse.nlar da öyl& d(!ğil midir? Tr>hesıılimlere, 
~ =========================-=-===-==----

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Yunan-ArnavudlukSınırın a 
Arnavud Çeteleri Sınırı Aşmışlar, 
Bir Kasabaya Baskın Yapmışlar 

Atina, 16 (Huaust) - Yanya· 1 basını basıb Uç mağazayı ıoymuş· 
dan buradaki alakadar resmt ma· tardır. O sırada kasaba ahalisi 
kamlara bildirildiğine göre, iki uykuda olduğu için çetecilerin 

gün evvel Arnavud çete)eri hududu baakmım haber alamamıtbr. 
atarak Yunan topraklarına gir· Diğer taraftan ArnaYutlukta 

adında birsi son günlerde Yan· 
yaya gelmiştir. Hükumet bu 
adamın, Çamurya havalisindekl 
ahaliyi Yunanistan aleyhine kış· 
kırtacağını haber aldığı için 
hudud haricine çıkarılması emre· 
dilmit ve çıkarılmıştız. mitler, gece yarısı Sayata kasa· nUfoz sahibi olan Çaml Yago 

__:___.::......::::____:~~~~~~-~~-:--===-=-~~ ~______::....._~~~~~~-=--=--~~---:::-~~~ 

Ökonomi Bakanı Ekincilik Yugoslavyada 
B. Karahanla Birlikte Kay- Jşin de De Kabinede Değiıiklik 

ıeri Fabrikasını Gezdi Ç k J/ d•k Yapılacağt Söyleniyor 
Kayseri, 15 (A. A.) - Öko- 0.. er le l Belgrad 15 (A.A.) - Ouzu· 

nomi Bakanı Bay Celil Bayar Ankara, 15 - Tutum ve yerli novitch kabine.inde yakında de-
ve Sovyet bUyUk elçisi B. Kara• mallar haftası mUnasebetile Ziraat ğişiklik yapılacağı söylenmektedir. 
han, Sümer bank umum mlldürll Bakanı Bay Muhlis aktam SelAhiyettar mahafil kabiuede 
Sümer bankın yaptırmakta oldu.. radyoda bir söylev ıöyledi, yapılacak değiıikliğin kıral Alek-
tu fabrikayı gezmiılerdlr. Fahri· Bay Muhlis, yıkılan köhne ıandrın güttüğü " Yuğoılavyanın 
kayı gezme iki buçuk saat ıllr· devirde millt ökonoml diye bir 
mUştnr. varlık bulunmadığını, halbuki on b:rliğini temin,, aiyasaaını kat'iyen 

Bay CelAI lşcilerle yakı•llan bir yıllık climhuriyet çağında mtlteeasir etmeyeceğini blldlrmek· 
alAkadar olmu§, Rusyadan tahsil· mllH ökonomiye can verildiğini, tedir. 
d gelen Türk gençlerlle görllı- Osmanlı imperatorhığu devrinde Kıy af et Meselesi 

elin tU Bakan amelenin yemek· 48 milyon dönlim erazi ekilirken 
m 1 r. b ·· 70 ·ı d" u kd Ankara, 15 - Bazı kisvelerin lerine varıncıya kadar tetkik ugun mı yon . o.n me çı ı· 

Bir Hesab 

Bilançosu 

•----------------- A. E 
Hiçb;r zaman anlıyamadığım, 

ve bu gidiıle hiçbir zaman da 
anhyamıyacsğım ulusal övümele· 
rimizden biri: 

- Eski zamanlarda, idaremiz 
altma giren yabancı uluslara kar,ı 
gl.Ssterdiğimiz "müsamahakarlık,, 
dır. 

Dün yine bir gızetede, hem 
de çok sevdiğim bir yazıcının 
kaleminden çıkmıf bir yazı da 
gördUmı 

- " Eaki Türkiye bile, bazı 
çok mutaassıp, mahdud dUıüncell 

Avrupalıların göstermek iatedikleri 
kadar müsaadekArlıktan mahrum 
değildi. Hatta denilebilir ki her 
hangi bir rejim altında oluna 
olsun, hallı Türk rubu daima mil· 
saadekarhğa meyletmiı, vicdan 
hürriyeti esaaından uzaklaşma• 

mııtır . ., 
Akaini söylemeye imkan yok. 

Bu, böyle olmuştur. Benim anla· 
madığım nokta, bunun böyle olu· 
ıunun sırf nazari sahada kuru bir 
ödenme haricinde temin ettiği 

faydanın ne olduğudur. .. 
Hicaz topraklarının bir k11· 

mında bir TUrk valisinin hUktım 
sürdüğü günlerin üzerinden bir 
uırdan çok fazla zamım geçmedi. 
daha dun Tuna kıyılarında Türk 
bayrağı sallanıyordu. 

Peıtenin, Belgradın, BUkretin, 
hele Sofyanm uc 1emtlerinde eski· 
den kalma Türk evleri vardır. 
Kapıları henüz çekllmiı gibidir, 
içlerinden çıkan ırkdaşlarmunn 
çoğu geldi, son kafilesi yoldadır, 
yarm asırlarca hüküm sUrdüğü· 
mUz topraklarda Tllrkten tek bir 
eaer bile kalmıyacak. 

Biz müsamahakarlık göıterdlk, 
yabancıların aramızda ulus dam
galarını muhafaza ederek yaıama· 
larma müsaade verdik. Kuvvetle· 
nir kuvvetlemez blzl kapı dışarı 
atmalarına müsaade ettik. 

Onlar aksini yaptılar. Bugün 
biz muıamahakarlığımızla övtinU· 
yoruz, onların böyle bir ıey söy
ledikleri yoktur, fakat kim kar· 
lıdır? Anlayamıyorum. d k yemeklerden kendiıi ve ğını anlatarak dedı kı: glyilemiyeceğine dair kanunun B elet ahan ve Nurullah Esat da " - Bir de cumhuriyetin ilk tatbik suretlerini gösteren bir B . . B •• ••k 

. . ~r dlr yıllarile son yılları ekilişlerini kar• nizamname projesi hazırlanmı,tır. eşıncı uyu 
) emıı.er

0
. . .

1 
şılaştıralım. Görülür ki: Yıldan Proje Devlet Şuraaına ıevkedilo-

eDIZCI er yıla büyük bir artı,, Uerleyiı cektir. Ulus Kurultayı 
Yeni Tekaüd Layihasını vardır: 924 de 931 de Türk - Yunan Üyeler Arasında Ya ıh 10 
tJeyhlerinde Buluyorlar buğday 18.318.837 38. IOfl.306 Takas Anlaşması Bakanlar Türk Kadını Da Bulunacalt 

Ökonomi bakanlığına bağlı arpa 11.540.809 15.593.659 Heyetinde Kadul Edildi Ankara, 15 - Beşinci BüyUk 
deniz idarelerinde kaptan, çarkcı çavdar 1.245.142 3.601.619 . . Ulus kurultayının alacağı çehre 
ve 1aire gibi memurlar için hazır· Bay Muhlis patates, keten, Ankara, , 5 - Tilrkıye ile etrafında ıimdiden bir çok tah· 
lamb Millet Mecliaine verilen tekaüt kendir, pamuk ve tUtün ekimi· Yunan'stan araıında yapıl<m takaı mi ıler yapılmaktadır. Namzet 
kanunu Jayihasmın bu memurların nin de Cümhuriyet yıllarında anlaşın.ası. B~kanlar Heyetinde ~a· göıterilmek için yapılan müraca• 
aleyhlerinde hül<fımler taşıdığı birkaç misli arttığını, ş~keri lceu· bul edılmıştır. Bu anlatmaya gore atlar çoğalmaktadır. 
ileri sürülmektedir. dimiz yakmakla köylüye yeni bir .Yunanistana ithal edilecek Türk Beşinci kurultayın üyeleri 370e 

Alakadar memurlar layıhada verim kaynağı kazandırıldığını ma!ları bet kısma ayrılmıJtır. yaklaşacaktır. Yeni kurultayda 
aleyhinde gördükleri hUktimlerl bildirdi. · · · · · · · · · · · · · · · .... · · · · · · · · · · • · · .. 120 • 130 yeni sima görüleceği 
bir brUşilr halinde Baıbakanhğa, Ziraat Bakanı hayvan vaziye· ellerden bir yılda 80 milyon kilo umulmaktadır. 
Ökonoml Bakanlığına ve Meclis tini de şöyle anlattı: buğday, 165 milyon kilo un ıokul· Fırka tarafından gösterilecek 
azalarına göndermiıler, haklarının " - Hayvanlarda da artış muştur. Bugün iıe bunları biz çıka· kadın namzetler onu 1ıeçmiye• 
korunmasını dilemişlerdir. vardır: rıyoru. y edl ay içinde dııarıya cek

1

tir. Bu namzetler. de ol~un, 
Lehistan ile Romanya Ara• 933 de 923 koyun sayımrna yaptığımız buğday sah 1 115 mil- yaş . ı ve memleketın ıevgııini 
•ında Yeni Bir Mukavele göre 1.700.000 fazlalık görünüyor. kil b 1 ş kazanmış kadınlar olacaklardır. 

1 928 de 4,5 milyonu bulmıyan yo~ oyu u muştur. Bu yalnız Şubat batında ilan edilecek 
Varşova, 15 (A.A.) - Lehiıtan i • sığır 933 de 5 milyonu geçmittlr. bugdayda, unda. değil. öbür UrUn- listede General Şükrü Nalll ile 

Romıınya arasında bir ticaret muka- Osmanlı lmperatorltıg~ u meml•· lerd• de böyledır Y div · · · ... . " . · e gımız pı· sabık bllyük elçi B. HUsrev, B. 
veleai imzaJaumı•hr. ket ekme«inin bHe büyllk bir i il t 'k" d d l 

Romanya bundan bliyle Baltık üze- o d l d rmc n ç e 1 111 ıtar an ge Jyor• lbrahim Necmi, B. Kbım Nami 
rlndeki Gdinya limanında serbest bir parçasını dışar an a ıyor u. du. Şimdi dııarıya göndermek ve B. Mustafa Mecdlnin adlarının 
m. •ntalraya malik olacaktır. Genel savaştan evvel yabancı yolundayız. " l v • d 1 kt d 

•~;1~;ınbay. 15 ( A.A, - Sabah r 
dakik ,32 de tiddetli ve en aıağı beş 
d•ct·ı •. kadar eüren bir zelzele kay· 
~il}'~ ~nı4tir. Zelzelenln merkezi bom· 

/STER /NAN iNANMA! 

görll ecegı e umuma a ır. 

Galatada Kanlı Bir Kavg( 
Süleyman oğlu ldriı ve Arif 

oğlu Muhiddin adlı iki kişi Gala· 
tada Karaoğlan sc;kağmda bir ahçt 
dükkanında biribirlerile kavga 

lıur .. "n 1280 milde tahm"n ediliyor ki, 
....... ~5'nın Tibet olmaıt ihtimali vardır. ........ 

Elakir~k .. ÖtÜsÜ···ı<~·iiiö"i~;ı·· .. ··· 
Alevi, dümanı ve tehlilceli kokuıu 

>0 ktu ..ı r. Hor dakikada hiz.m'!te ama· 
""• tİir S ,_ · · arfiyatı aa(ltte 1 5 ili 3 kuruı 
~~d 1 

"'dır, 

Bir okuyıı('umuz yazıyor: 

" lki gün evvel Bı>yoğlunda bir lok~t~da akşam y~
meği yedim. Bir pirzola, lılr makarna, .ıkı armu~ ve. bır 
kadeh şArab için benden tam yüz elh kuruf ıstedıler. 
liesab pıısulr\llına baktım. İki kemik pirzola için (55}, bir 

I il 

tabak makarna için (30) iki Ankara armudu için de (30) 
kuru~ yazmışlar. Oauon hakkile beraber borcumun ı;;o 
kuruş olduğunu hayretle gör<liim. Bütün bu yedikle .. im 
mem!eket ıuah~~lüdür. Duna rağmen 100 gram et için (55) 
ve bır e:rn;ıu~ ıçın 15. kuru~ alınması akıllara durgunluk 
veren hır ıhtlklr dtğılde nedir~ ,, 

I T lli I J 

ederlerken Bedros adh biri ayır· 
mak istemiş, bu ara) a girişe 

kızan idris de Bedrosu bıçaklrt 
ağır surette yara'am:~ tır. Bedror 

_J ümibliz bir haldedir. ________________ , ____ ·------~--------~--~~~---~--------~· 
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Köylerinde 
Son Posta 

Biga (Huau•i) - Anbar oba 
k6y8; Meşe, kayın ve karagllrsen 
ağaçlarile çevramit 60 haneli Y• 
me•kii yllk..k tirin bir köyceğiz· 
dlr. Çok aık bir ormanın içinde 
yapıldılt lçia bu köye gidenler, 
evlerini ı yanana varmadıkça k6Jll 
giremezler. 

lamladen de anlatıl•cağa Gıere 
bu kay vaktile orman içine yapd
mıı 30 hanelik bir "Oba,, iken 
35 yıl 6nce gelen muhacirler ile 
altmq haneyi balmuftur. Likln 
10nra yerleıen bu muhacirlerin 
plme•ile zaten dar olan yerleri 
bir kat daha daralmııbr. 

Bununla beraber berke8ia keneli 
ldarenoe kadar tarlam Yardır. 

Çok Terimli •• biraz bayınlUI 
olan tarlalarında her tftrlil tane
cikler olur ve bire on ikiye kadar 
mahlul Yerir. G&bre d6kmedilderl 
halde ber Jil .. hiblerini mahrum 
barakmıyan bu tarlalarda pamuk 
da glsel J•tlffr. Lakin arbk tar
lalan olmadıtı için pamup 7alo11 
bahçelerine ekerler. 

Bu Obacığın havam çok gtı
selcllr. HaataLk nedir bUmezler. 
Kayla içinde boıa akan çeşmenin 
111JU tatLdır. Evlerde alta tane de 
lmJU •ucbr. 

Orman içinde olduklan için 
yakacak odunlan ldeta 9fllderfnin 
dibinde gibidir. 

Çok gOler Jlldl •e kendi lıal
lerinde olan bu k6yln halla, ml
•fire ikramcaklarile tin almıtlar
dır. Erkekleri, kadınlarmın doku
dup •• dolabdan ı•çlrttili 
abalardan elbiae yapıb ıiyerler. 
rubalan hep ceket pantalon ve 
1elektir. 

KCSyQn meYkii Jlkıek Ye kum
ul oldujundan kaldanm olmadıjı 
halde çamur yoktur. Yazdan 
tarbanuam, bulgurunu. makarna 
ve börelditlni haZJrhyan kadınlan, 
katın bez dokumakla gtln 19çidr
ler. Her evde bir bez tezglhı 
•ardır. Mer'a11 dar İle de orman
lar.uda keçi banndığı için herke•o sağmal bet on keçisi bulunur. 

Satl•.-1. yoprtlan, kaymaklan 
boldur. İyi 11da ahrlar. RencLel'
Jikle kannlanoı pek iyi doyuran 
bu kayın halla, artan buğday •• 
arpa ve yulaftaram atarak harçhk 
J8parlar. Sahcak mahsulll olmt
yanlar da ıehre ormandan odun 
ve afaç lndlrib ularlar ve bay
leUlde para kazanırlar. 

E"Jeri hep birer katla, latlerl 
keremit ve da•arlan çittlr. Yllk
aekte olduktan için buraya kar 
fazla yafar. Evleri ba lap tire 
~ok maı:bat :rapalaufbr. 

Muhtarlan Huan ea.....- AH. 
açıkgftz ve okur yazar bir gençtir. 
iki ya!ı dolduru muhtarLk zama
mncla klytln lmyulannı, mezarlık 
" cami aYluJanm yaphrmqbr. 

Klylla ormanlannda ta"fllll, 
tllkl, çakal•• domuz pek çoktur. 
Kıtı• avcıhk Japarlar ye av deri
lerinden de istifade ederler. 

K8yln kenanndan akan kaıl
tlam derelinin ayaianc:lan htlfade 
ederek ıebıelerlni dahi J•tltti
rirler. 

-······ 1 ••• ····-----··-······· .. ···-··--,. 
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Gla PAZAR Kaaım 
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MEML 

Ergani Madeni Evvelce Hititler Tara
fından işletilmiş, Çok Eski Bir Ocakbr 

&,ani (Ha· 
ıual) - Ergani 
Balm madenle
rinde hararetli 
bir lfletme faali
yeti Yardır. Yfiz. 
lerce amele ıe
celi ıllndUdG ça
lıımakta dırlar, 

Madende çah
ıan amelenin 
ekserlıl cıvar 
k6ylerden Elblll-
tandan gelmek• 
teclir. Cıvar k6y• 
ler amelesi çok 
it yapamamakta• 
dır. Bana ıebeb 
amelenin çok ça
Jııbnlmaaıdır, 

Ameleye abu •nnd• it 
bata Japbnlmakta. aqama kadar 
çahflınlmaktadır. Yevmiye lcret
ler 65 kuruıtur. 

Amelenin ceml7etl ••J• der
neği yoktur. Memleketin diier 
taraflumcla da olduju albi ha
rada da amele diye bir 111111 ol-
machjıadaa kiylladea para ka-
1a11mak lçla ıeleu çiftçiler birkaç 
para almak için amelelik JSpaB 
klmlelerdlr. 

Bunlar bir kaç ayda topladıfı 
bet on lira11 alarak kiylerlne 
d6nerler. Bu ıuretle lnıaat faali· 
yeti olu yerlwe mtlteadit kafile• 
ler durmadan plip sider. 

Kon yada 
... ~u Bulundu 

Kolaya, (HU11181) - llllalm 1Jı. 
ti7açlanmazdan biri olan u mu
elui halledilmek &zeredir. Qya7a 
um 1140 metre 1liba1dijlnde 
bir daim tepesindeki KayhDyl
fllnde bol ıu bulunmuıtur. 

Bu auywa çokluğu Kcınya ova• 
ll1DI ihya edebilecek derecededir. 
Me11ele tetkik edilmektedir. Bu 
tüakkak edene Konya OYUI 

yoal b.,W. ba7at bulacaktır. 

Konya da 
Bir Şehidler Abidesi 

Hazırlanıyor 
Koa1a ( H......ı ) - Burada 

btlldll laarbl ıehitleriuin batıra• 
um unutmamak içia bir plaitler 
abide.ı yapalmua karulqbrıhmf
tar. Bu it lçia ftllyet bin, bel .. 
dl,. aoo Ura tah•at nr•iftir. 
lntaatla bluat Gea...ı Cemil 
Cabit Toydemir m9fgul olmakta
dır. Halke'fi 19nçlerinden bir 
ıruP ta bu Jt için bJr IDB••mere 
tertib etmektedir. Bu temailde 
geçenlerde ölen lnhiurJar e.,. 
mlidlrll lh1UUD hazuladıiı Kılıç 
aılan piyui oynanacaktır. 

Konyada Pancar Ekimi 
Konya (Huna!) - Ba •ene 

Konyanın pancar ekim mıntaka• 

11ndan ıeker fabrikalanna 1210 
•agon pancar g8nderllmiftir. 
Dahada g&ıderilmek lilere ba
zırlanmıı pancar Yardır, 

Merzifonda Himaye Heyeti 
Merzifon, (HUIUli) - Blitllll 

mektebler namına bir himaye 
heyeti teşkil edilmiı, faaliyete 
geçmiştir. Heyet yokaul talebeye 
yemek Ye mekteb leYUltlU t .. iıı 
etmektedir • 

............... 
dilir. Sabnetile 
Gfleyea klrlk-

lwle yellealr, ba· 
lar kabe edilir 
oldraa 90 pa• 
ndaa hlldmaete 
1abhr de••le 
h kenderona 11-
tnrlürmUı. 

itte evvelce 
blyle çıkanlan 
bu maden, tim· 
eli dekonller ile 
taıınıb bnytlk 
bnı&MSr ma-
ldneleriade karı
lacak. Nohut ta
lllllİ blrlldlila-

Erpaide maden ..ı.uı . de olan cevheri• 
&pnl'ala •eılmr olu balan ce ... nem ılW JM&a kaıeae di

ba .. ...._ lttl,Dlı W"Yel .... ldılecek, anda plaulc t.paın ela 
budu• Diclenln drlkleylp g6ttır. teılrlle derhal au haline gelerek 
dOjil glztap aerreleriDden ta ocaflll dibine akacak elektrik 
Muaulda keıfeclilen ba madea •akinel..Ue •ftneti temin edlllb 
Hititler devrinden beri lflenmiıtir. 95 • 98 dereceainde uf bakır 

Evv•Jce htıktımet tarafından 19111 yapılan pendiferle Menine 
mataradan pkanlu cevher •epeti ,...ıecek. 
9 kurqtan Abhrdı. Ba lfle mer Bir lamu A•ma•ra'da Hblarak 
mıl kimseler taraL-..180 _.:tilir• .. ;._ dı .- 11uu -· -,. yurda prıdan para pecek vo 
Cevherler falaka cleallen ocak· kendi aarfiyabmu içinde c:Lpn• 
lara konur albna odunlar lıtif du bakır gelmeıine mani ola· 
edilir, kunetll ruzgtnn •meal bek· cakbr.lfte D8a Hititlerin cahftırdajı 
lenirmi.. Razglr çakınca ocaklar bu maden bacaımı yakında 
atewlenir ııeajua tairile ce•heria Sumer m8e11ual tlttllr~ 

kilkUrdil kaçar, dereceli y6kM- Ba ela T•kla ala afvlerJad• 
lirmiı.Sonra bu maden huauıl kal- biri olacaktır. 

Kayseride Pasbrma lmalib 

Xay11ride bir putırma imlllthUMlri 

Kayaeıl, \tfuaual} - Btıtlhı inek k..ılmiftir. Kesllea lnelderla 
dllnyada taDIDIDlf olaa Ka1aerl rBzde dobanı Erzmna mahchr. 
pubrmalan bu MDe d!ier une- Paatuma imallthanelerlnde MUenlD 
lere ni.&etle u yapılmıfbr, ber d6rt aymda ylylerce 1m n bdıa 
leD9 30· 40 biD baek pallbnna pbfmaktadar. D&t ~fazla 
yapahrken bu •eaıe ancak 20 bia aile yalın bu itle pPmaektedir. 

Eliziz lkbsad Bankası 

HaBun ltimadıaı Kazanmıı Olan Banka Meninde De 
Bir Şube Açacak. 

Elbls ( Hunal ) - Burada 7 
ıeae enel lkbud Bankaaa adla 
bir mlleuuo kuralm111t Jlz bin 
lira Hrmaye ile ite bql&JID bu 
m&eaue as zamanda itilaf bl
ytltmeye muvaffak olmuftur. 
Ellziz tlccarlanmn lflerinl dll
aeltmeliae ve bl1tlk itler yap
mama 7ardnncı olmak tllklalle 
kurulan bu banka diier banka• 
ların da itimadım kazanımı bu
lunmaktac:kr. .Bankaoıq Jclarecilerl 
Ellzizila m bl1llk tlccarlan old 

lı bilen lnaanlardir. Olman& 
banka11 Ellzizdekl tubealnl taa
fi1e etmektedir. Ba ••zlyet 
lktııat Bankaua-n itinin daha 
cok geniflemelİDi muclb olmaıtur. 

lkbsad bankaanm Meninde de 
bir ıube açac:ajı .&ylenmektedir • 
Ônlmlzdeld martta toplanacak 
olan abiyonerler bu iti glrlt•• 
celderdir. Bankaya yahnlan para• 
nın mlktan bergtln artmaktadır. 
Bankanın piyasadaki alacağı da 
rllz bln lirayı ıeçmemektedlr. 

Komşu Yllrdlarda 

Sovyetlerde 
Sivil 
Havacılık 

Moıkovada çıkan .. Jurnal 
Molku., •azeteainde okuduk: 

.. Sovyet Ruayada b1&vacı 
daha ıimdlden blylik bir 
aldıjı uluaal lkonoml aha 
muhtelif kollan hava nakli 
orman Ye tarla hqarabna 
mllcadele, uçak vaaıtaıile e 
bataklıktan doğan haıtahkl 
mllcadele, kutup buz!an Ds 
l>ahk avı veya yer keıff için 
Ye hava fotoğrafçılığıdır. 

Yeni hatlann kurumu 
batlaruwa muntazam ifleyifi 
romların tecldzl hep sivil ha 
lıjm. ikinci b .. .....Uk plAa 
naHbetile, arqbnaa ye çar 
dinaeel lkımıelea maeleler 
Han nakliyatınm intizamı 
edecek olan ,.,ıer, Jnme n 
nmu lyllettirllmul, gece aç 
nam eaala bJr .llll'ette Japd 
..... •• lfleJ9• hatlaıua ..-. 

Şimdiye kadar muhtelU u 
tiplerinin ayrılıp dltlallm 
ken, fimdild uçak tipleri a 
hep ,.pacaldan ip gire taJia 
Ülfll eclilnıldısdirler. 

PllD, •JUi zamanda 
uçaklar için bir parkın meJ 
gellrilib blylece bu aıcaK1111 
tllrll ttırlD ıoyw kurum ve 
metler 18rebilmelerini m 
kalma11 tuarlayor. 

1932 HDeainde blltDnll 32. 
kilometre olan hava hatl 
Ulllllluia 1927 aeneeinde 85. 
kilometreyi balacakbr. 

f.laemmiyetl aacak maham 
.... .......... IHJ -t 
ayrıca, 1937 sen~sinin biümtri 
evvel kullan ... geçecektir • .. ··•k plAaaa ikinci d 
nal unamnda u a1en ifleme 
bulu111m1olam-....a•Vla 
Yoıtok, Moskova • Baku - r · 
n Mo.kon • T&fkend utlUud 
batka lmll•n•cak olan ....... ,.......m: 
• Leaiograt • lloakoYa; Kie• 
Ocleu, M01kova • Kharko 
Sıvaıtopol; Balru • Koaond 
T .. kead - Almo • Ato • Snb 
latiask .. Ncw..Umak; Mo.ko 
Kana • Mopitogorilk • 
,lando; Moıkcna • Statingr 
Cmbatchoz • Tchardjori; Od 
Sıvaatopol Noworoesbk • Bat 
deniz h•tb; Vlacli•ostok • 
ropavlovlk • Kamtclıatka • 
nikan • Nogalevo gihl 
mmt:akala1'i11a giden hatlar 
Amoa, Y ellinei nehirlerin 
pçeD deniz uçaklara hatlan. ,, 

SELANIK 
TetlİI tarihi 1~ 

• İdare merkezi 
...... .... (Galata) 

'ftrti.-leld phlari: 
Ltanbul, ( Galata, y enicami ) , 
lzmir, ilenin. 
J"aanüfancfaif pıhlerf ı 
Selioik, Atina, Pue. 

• Her nevi banka ••• ... 

Her akşam 

NOVOTNi' 
Necip ve 

Zirkiıı 
ORKESTRASI KONSERi 



( Sigaset Alemi ) 

Bulgaristan 
~nlaşma 

HARiCi TELGRAFLAR 1 f Gönil işleri ] 

Yolunda .• 
komıumu:ı Bulıarlıtan, fll ıtta• 

ltrde Romanya Ye Yugoaluya ile 
lalaınıa ai1a1aa ftldilyor Ye ba 
'-tauıta çalıfftlalat oluyor. Bulıariı
llbba Romanya U. olan ılya1al g8riit
•elerl hakkında .. SloYo,, adındaki 
ltdtar l'aıetHI tunları yazıyor: 

Dııltler bakanımız G. Batalof ile 
loaaaraya ıeflrl Stoyka ata1ında1d 
llrüııne ilk · netkeainl Yennlftir. 
!b1aa tlzerlade Ruıçuk - Görpm ata• 
"llda kutulaeak feribot itinfa teknik 
~~aflannı ıllrGtmek lzere ıtmeadifer
.., unaum mUdUrft Kolçıf lle mühen• 
.. Knıef Bakreı• aittiler. 

Biz, iki tarafın ıöıterec•tl iyi 
aı1et1e, bu gl.Ml1m•11la bellt bir netle• 
••recetlnl H bu •11retle çalııma bir
lltt Ye doılluk 101una sirileeetial 
1-.id ederiz. 

Roıaaoy.-Balıarlıtaa ıakıalatanın 
llsi taraftaki doatluı da bu itin 
.. '-•k bitirilme.mı Ye iti aeu .. ıu 
•"••ılai beklemekt•dirler. iki uht
IU• da fa,dalan IMnb laalledihnemif 
•1-• •eeelelerlıa bir aa •nel haU.. 
di11a11iai emretmektedir. 

Uluılar araeı bent için konuım•k 
••tll, çahımak l&aımdlr. 

Hakiki lıanııa, uluılarJn kalblerU.. 
•• yer llulma•ı için bllGa barıt 
... relletinin ortadan kaldırılmaaı iub 
tder. Ne .. birlikler, ne anlatma, ne 
~ecntız etmemek andlaımaltırı ve ne 
• 41 ıilAhlanmalar zannedlltditl gibi 
arııı temin edemlyecelr, akıiat 

Olaıak uluılar lçia yeni fbalaklar 
lltaarlayacaklardm Barıf lçla konu .. 
l.atunıuz zam' D doıtluk için çalııma
lbıı liz m&ellr. 
U:uılar a.ru ada inansızlık H lkl 

•llılü:ülc hlklm ılrdlkçe tloatluk 
W.bilir mi? 

Halbukl dife• tarafta• uluslar 
~er zamandan ziyade barıt ilatlyacaaı 
duymaktadırlar. 

Balkan uluslarını idare edenler, 
pluıların ın bu iıtcıklerini g6z önünde 
•ulundurmığa ve onların bu iıteklı· 

lni yerine getirmek i9la •••imi •• 
ık olarak çabım•J• mecburdurlar. 

•kat bunu yapabilmek için herıey• 
'ltn evnl nalarında karııbklı inan 
llaeydana retlrmelidirl•r.,. 

l Bir Deniz Faclaeı 
Nev1or k, 1S ( A. A. ) - Denizde 

~- utr•J•• lal'flia (Uıfort) Yapuruaa 
t•dıma koıan Aekanya ile bir baıka ••r.'" oraya •armııtır. Deais çok J"' flhdır. Kurtarma lfhlde çok .orluk 
''lıilli1or. On bir taJfa kurtanlmıftır. 

,._. • = - &-

Avusturya Ve 
Macaristan 
M. Gömböı iki Mmetla 
Beraberlijindea Bahsetti 

Budap•ıte, 15 ( A.A )-Avu•turya 
Baıvekili M. Şutl~ ilt H•a.iJ• 
Bakaaı lıaraya gelmftfer, hararetre 
karfllaaaıı atchr. Batftb• it. c;a... 
bat, ıwia:ı fir lıııakanlar ,_.effae yenr ti 
bir ziyafette Mr ••tuk ..,liyere~ Hııl 
milletin tarihi beraberlitinda ~ 
mit, ıenra Roma.ta hatya, Av\Mtarya 
•• M•carista• ..-cUıı mzalaaae 
mukaYOlenln lllfbir deyi.et a)eyltiade 
olmadıtını, hnzabyanlua blyllk .,_,,,. 
sal ve iktıaadi faydalar Yermekte 
oldukunu, ikl memleketia ıiy~•al 
itlerde beral»er bufundutumı ıôyfe. 
mfftJr. 

Barıı 
Vega Savaı ! 

J>rar, 1S (A. A.) - Hariciye ba· 
kaaa M. Bn-. ._......_ ••cli8iMe 
uluıJar ara• c1.,. .. ltalalııd4a baW 
•enaittlr. 

MecJJa, lııatıp itiz... .._. Ye 

b•nı lçıade lf WiHfi.. uz ııa,.. 
hal auretlad• tlolaJ! ....... ıyttial 
YurollaYJ•• Roma.,a •• Fr .... 
hlk4•etlerla• Wldn•I• unr .... 
mlftlr • 

Ôblr 1hde11, M. a.... .. .. 
akıam binlerce dialeyldahl lahde 
" barıt n7a ,..,., ,, l»ıtlıtt altında 
uluılar ara.. 11yan11 ~alduatla bir 
konf•r•DI Y•r•itlir. 

M. Hitler Parise 
Gidecek Mi? 

Paris, 15 (A.A.) - Alman Hariciye 
Matbuat bürosu mldilrl M. Oı•aa 
dOn aabah Berl\nden buraya ıelmiştlr. 
Almanlar bu seyahatin, M. Hitlerio 
fevkalade eJç:ıi M. Rudolf HeSB·n geri 
bırakıl- •e1.ı.atile al&ka•ı olmadataaa 
temi• et•ekudil'ler. 

M. Hltler Bir Tren Kaza· 
•ından Kurtuldu 

Berli.. 16 ( A. A. ) - Bre•en U. 
Verdun ara1ıada bir treni• bir kam
yon çarpıfllllftır. 13 a·a Yarc:hr. Trea 
yoloulaft araanda M. Hitlerde Yatdı. 

Bir Ylldıa KetfedHdl 
Loadra, 16 C A. A. ) - Heyet1ina1 

Preatlde r••I bir yddıı keıfetıniştir. 
ı tLli 

r Sevmedlilne 
Edebi A •• 
Ttfrikı ,ı. 

18 
16 I 12 I 934 

Bey han, kaılarını kaldırdı, 
cltadaklanm bDkUl: 

- Aman, ne aıklldım bilsen ••• 
... Behice, Beyhauın kokında11 
•ultu, kaldırdıı • 

- Hoplil 
Sıçrayıb kalkmıılardı. 
Beybanın arka tarafında otu-

rta geneler, hep bir aiııdan ba· 
lırdalar: 

- Hoplll 
il Behice, ıendere, .oı omuzunu• 

etinden, tokatlar ıibi bakbı 
ı.._ - Çok mu hoıunuza tltU. 
-.çtlc beyler? 

Beybanın koluaa tirdi: 
- Kopuklara aldırma, ko

llh111. 
Onlar kotulırlren, ı•ncler, 

dl.erek batnııyorlat : 
- Ba~ aasal ceylln ıtbl 

.. lriyorlar 1 
- San .zambak ta az dejil· 

~; jandarma onbatııından ıerl 
.. ınıyor 1 

.,, , - Mangasına efrad yetif
"'''Yor 1 
Bir Behice, bunları duymuıtu. 
le az koştuktan ıonra, nefeal 
bi..Ud lllİf gibi durdu. Kaılan 

detle çatılmışbı 
L·_ - Duydun mu, kopuk zDp
uelerl?. Benim adım, jandarına 
0nbaaıeıdır. ÇllnkO bayı. ı•rlrlan 

gtsz ıçtırtmam! . Fakat senin 
aUkıen de dehıetl. Sarı ıambak, 
geçen aene, bir Fransız kızının 
iımi idi. Demek, onun yerini 

1 
aen, tuttun.. Hased ettim, doğ· 
rusu, Beyhan!. Bu kadar ıempati 
uyandırman kııkanılmıyacak gibi 
detll 1 

Beyhan, daraıa darıın ba-
kıyordu: 

- Alay mı ediyorıun? 
- Neden? 
- Kopuk züppeler, dedittn 

adıaılann lltlfah, avftnmeye 
defır mi? 

Behice, çok içten bir götfta 
geçirlıl•: 

- Alı 1 dedi, beğenil d .. 
kimin tarahadan bej'enillnen 
beğeniL. Tek, bejenll.. Bazaa 
bir ha•alna, bir ayak labClamn; 
battı, hattı bir dllnciaill, 67le 
bir bakatt. bir iç ~·idil: eandan, 
yana J ana, iıtekle tözlerilÜ dikltl 
ftl'mr ki aanat yapacapm, diye 
bia bir gülDncllk, maıkaralak 
yapaa aopk.aeva falrlerln, titr
lerinden daha çok değerlldlr, 
claba çok hfı ve mana ifade eder. 

Afılr aiır yUrQyorlardı. Behice, 
aorclu: 

- Hoşuna gidecek hiç mi bir 
t•Y slSylemdiler? 

Baybu, gururu olqanmanaa 

l Amerikada Gizli Haki
katler leden Bahsediliyor 
lngiltere, Amerikayı 

Sokmak için Para 
Büyük Harbe 
Mı Yedirmiş? 

V.ppıa, 15 fA.A.>- ..... .-.1 
reti tı.l.lıikatıaa mew AJ- .__., 
yonua ••11& fop!aat.11•, .._.,_ 
Oyeled ile "DiiJ""I de Nı•ar,. fahi
ka11 ..a.e..uLld uuıada MI t.Di• 
kanın ~ lıaa..,tan Jlaöaden 
tiddeta lrir r.&l.. .t•aılw. 

O,.r.r ... a:ıudar.taa lıi4 '8 tiea
retha...._ Temte ... "Hl ..., ...,._ 
kalar..._ .W. eftiji •aasana ,..... 
40,00t • ,. ............ ıht•tQMI 
daha ... ,... ... fa ....... lıiir 

Hrm.,. ,.,_. INwfdılıl Dl.- .. 
nemUS' ... Ntl & )'ktle~le •f 
aldıtl• a.ı ......... O,.. ..._ 
tine .... a.. lıü,els lrw .._ 
~ .............. liill•• ... ................. ,...,...,. 
J•Plı.. ltantfar ltla h ...... ,. Lir 
rtaddlr ••rihait hlcm ....... . 

BaıNI•• lece, M. Düpoa, kaaacm 
, ... ı ••••fıa :r«ıde 1/4 - ıepıe--
4itini tlf le•i .. lr. 

Batlı• bir taMclia dediti•• ... de 
• •aldt HarW,e •&atepl'htı ... klu-
•• M. Baker, Düpon M Newıur 
tiatetU•HiJe olaa ilk .. ı ... ayı 
bn ... , IODra da 1917 de ynl bir 
fabr ka 1•ptmb o tic nıllıaaenia, on 
para Mnn 1• koymalı• :ma, W.. yılda 
43 lftilyoa ht yiı bin dolar k .an• 
• • Raa Nbeb olmuıtar. Buaa Ortmek 
lpa de, dl~m• bil' lconturat 1ayılarak 
bunda, DGpoa fırmaStoın llaırueı 
2 mi!yon do~ar gösterilnuft·r. 

Nuyork, ıs (A.A.) - lafiUa hU
kümetinin vaktile Amerikada aj nlı

ğın ı yapmı' olan Morga• firm • nın 

Fransada 
Şarab Meseleai De 

Gürültülere Sebeb Oldu 
Parl1, 15 (A. A.) - Meclb, b•jday 

için teıebblla edildiJI •ibi f rab içın 
de devletçi hir ofiı tea ai haldnadaki 
aoıyali•t mukaiıU projealal 200 reye 
kuıı 390 reyle reddetmııtlr. Hildimet 
de bu projeyi reddetmitti. Hükumet, 
fazla lıt hula mlni oimak, ıaral::ın 
nev'ini ıslah etmek .,.. fazla stoku 

rapın meçhul rlyalann tf ıiı 
içinde yD:ıOyor gibiydi: 

- Hemen hemen .•. 
Behice, taıaıızca ~bldft: 
- S8ylemiflerdır amma, onla· 

rın dillt>rinden sen anlamazsın ki .• 
Sai taraftaki kamaraların ~nn

ne 1ıelmişlerdi: 
- Biraz burada ınneşleneliml 
Oturdular. Behice, biraz evvel 

onlara takılan genclerl, gizlice 
gösteriyordu: 
. - Bunların ikiıl. Göıtepelidlr. 
ÖbttrU, zan ıedersem Suadiyeli ••• 
Üçll de, belila geçinirler. Saraıı, 
zamam geline• tenlemedin mi, cıvı-
tarlar. Çetin ct•lz glbid"rler, ıenln 
anlıyacağın, kınlmadan yenmezler! 
Ah, Humret, yok mu? Bunlara yla 
veren, hep odur! Bana, kain 
ytlı değil ağızlarının öyle bir 
temlı payını •eririm ki ... 

Adalar iıtikametinde, bir mo
tör be'irmişti; iki genç kızıa, 
biraz ilerilinde oturan Dç icadın, 
diri erkek, hemen alAkadar 
oldnlar: 

- Haruaon mot6rl detil mi? 
- Doktorun mot6rftne be ... 

zfyor. 
Kıdınlardan biri, kinaye •• 

altemle gllld8: 
- Doktor, bu saatte ınotörf • 

ıezt.ti; e çıkar mı? 
ÔbDr kadınlar da tasdik ettller. 
- Suların kararmasını bekler. 
- Bu, Harunun yeni aldığı 

mot&r mil? 
Behice Beyhanan usulca kolunu 

dOrttll ve ancak itldilir bir sesle: 
- Dikkat ediyor mu1t1n, Bey

han? dedi. 

.A ıı "ı • .lı: ... ~ ı harbe aürtiklemek ıçin pür& 
doktuğü eöyfenen J.t Morgıuı 

bftyOft: savaıa para dökm«ı oJmuının 
~ yld arqtmhnak U:r:endlr. BtlyUk 
savafta Ataerikanra Londra aefiri olan 
M. Peyç, o zama.ki c11•luar relai 
M. Vi.l•o!Y. bü- kll"af ıekuek, Ame
rik nan ticarette ü•tüıa vaaiyetiai ko
rum k iç.lD Almanyaya aavaı aıılma
ılnl istemlı, M. Vilson da bu telgr-f
tan bir ay ıonra Amerika mefia·nden 
Almanyaya harb açılmaa.nı lslemiıtir. 

C Soapo.t : Aalqaldat ..... a,.., Ar 
mer k nın bly6k Jmobe sir•••İ, Mor
ı•n inıil'a f'rıau oın o z manki 
Amerika l:iyôlderine para d8kme1i 
ne lcesi old tu Ueri ıGrül6yor.) 

-1 ~---

İtalya da 
Bozgunculuk Yapan Fa
ıist er Fırkadan Çıkarılmış 

Roma, 15 ( Ha•u) - Para mcae• 
leleri laaldanda l:ozruncu ıayialu 
çıkaraa fat atler fırkadaa çıkarıla. 
caklardır. 

te;kıİ ..-~;,;~ """ı~ • ·..;ii;~~ "h~kt;lit~:;i ·· 
taktı r edebilmek için on hektarı 
geçen bağ1arın tabdid edilmesini 
ı.temiftır. 

s:ı 

Beyhan miitueddiddi, Behice. 
bir nefeate fıaıldadı: 

- Prince Charmant, geliyor. 
- Beyhan, gayri ihtirl yüzünO 

buruşturmuıtu: 
- Aman aen de: 
Behice, kolunu, arkadaşının 

omuzuna dayadı, yavat bir 1eıle 
hayali, boğum dağı!mas:n, dıye 
korkulan bir rtıyayı anlahr gibi 
söylüyordu: 

- Evet Prens ŞarmanJ Sen 
beğenıniyebilirsin, fakat etrafta 
uyandırdıiı alakaya bak .•. Deminki 
kopuk zübbeler, yanımızda olsalardı. 
Onların nasıl hasetle kıvrandık• 
larmı aörecektln... Ben, vaziyeti 
btlıhüttıa bafka, bDabOHln tuhaf 
Y9 rarlb ıöröyonım. 

Beyhan, hem arkadaııaın eeal-
ne, hem de motör6n yaklaıaa 
ptiltü.Uae kulak veriyordu: 

- Hangi vaziyeti, Behiç? 
Behice, ıöıleri, &ittikçe yak

laıan motörde, ayni titrek ıeale 
devam ediyordu. 

- Diiştın ki, bir prens Şar
man var; herkea, ona .okutmak, 
yanaırnak, onunla dostluk, ahbap
hk, arkadaılak etmek hıtfyor. 
Herkeı onunla alikadar oluyor; 
ondan, hem de gabla ile, llaaetle 
bahıediyor. Sonra bu maNllu 
prusi, bizimle 111 .. ruı. bizimle 
alikadar oluyor; biz, ona omuz 
ıilklyor, diraek çeviriyoruz. Han• 
gimiz 1ıttllinecek haldeyiz? Han• 
gimlze ~ftlmeli? Kim gltlUnecek 
halde? 

Mot&r, kum&ala yaklaşırken 
dratmi keımiftl. Mot6rUa yak-

Zevce lhtigardır~ 
Zevc ise 
Genç/ 

Bay H. S. dea bir mektup 
aldım diyor ld: 

.. Bundan 10 yd enel bir 
bayanın evine panaiyoaer olarak 
.Umittim, gen~tim, cahildim. Ka
th"lla münnebete giriştiıa Ye 
hend• epeyce bllyök olmuıaa 
rağmen eYlendim. BiT çecutumm 
oldu. Şimdi r2 yapndachr. Fakat 
laen mes'ud deillim. Çftnkli zev• 
cem kıakançbr, kıakançlığını art
tırdıkça arttırmaktadır. Hattı 

aekbıbl•ıau açsh okumaktadır. 
Btt hanımın e.Yelce bana bazı 
eyilllderf dokunm\lfbı, buau dD
flinerelı tehammftl edlyor11111. Fa
kat artık çekemez oldum, a}'l'ıl· 

.ayı clatOnAJorum, •• derliaiz? 
Diyeeeğlm t-= 
- ifadesini• ıektiwe l>akaralr 

bn okuyucumu temiz ve dttrnst 
bir adam g~rDyorum, fakat hiki· 
yeainl işitenlerin, birazda karıı 
tarafı taaıyanlaruı auizannana ka
plmalaraadaa korkuyormn: 

Ewvelce r-n~ fakirdi, z..,. 
gfnce bJr banmun erine iltica etti, 
onun parasite geçindi, timdi 11rb 
pekleıince, hele kansıda daha 
yaşlı olduğu lçin biraz ihtiyarla· 
yınca, &na bqmdan abmya te
ıebbis ediyor. diyeceklerdir. Ka
niim ki bu düıünce doğru dtğil
dir, fakat elin dili tutulmaz, bu· 
iıa meydaa vermeaeniz, ve ma• 
demki birde çocuğunuz vardır, 
biraz daha tahammül etseniz ol· 
maz mı? Eaaaasen bu vaziyette 
mahkemeden talik kararı almak 
da güçtUr. Hatta lmklnıızdır, dl· 
yeceaim. O halde esasen ılmdl 
den tatla g&rülmıyen vaziyeti, ne
tice!ıfz kalacak bir teıebbftale 
bnsblitlln acılaştırmaktan çekln
DMnb doiru deiilmidir? 

TEYZS 

S.r Havzasına Ak111 
NeYJorlr, 15 (A. A.) - Amerikada 

otaan bia lllaclar Alman Sarcla HJ 
,,erm•k için bugec• Bre••• yapurile 
ltareket et•ifl•rdir. 

·=== 
laıması, plljda derhal alika 
uyancbrlDlfh. Behice, Bhmazan 
bileğini tuttu. 

- Beoim samimiyetime ltima• 
dın var mı? 

- Niçin soruyoraun? 
- Bana itimat et.. ben seni 

katiyen mlitkil vaziyete ıokmam. 
Eğer Harun Şinasi, motörden 
çıkarsa, biz, gayet tabii duralım. 
Plaja çıkacağ'lDa da tUpbe yoktur. 
Çnnkü C evad Galib, burada da 
yok, demek motörde beraberler •• 
CeTad Galib, beni görünce kOfa• 
ca khr. Sen, hiç aldın§ etme •.• 

Behice, lıem ıö)llj or, hem de 
Beyhanın, valat vakıt açılan, 
kırııan yüzüne bakıyordu: 

- Eğer, bu tuadtiften mutla· 
ka kaçmmaki iatiycr1an, giyinelim 
ve ıidelim. Fakat budalalık olur .• 
Şu motöre bak.. Kaç kitinin göz il 
orada! Şayed biz, iıteraek, yahud 
tenezzülen kabul edersek, öbür!erl 
gibi yani sığıntı vaziyetinde değil, 
birer prenses gibi, debdebe De, 
lhÜfBmla aidib kurulaca&ız. Bey
baa, biçb"r aebeb o~ etraf· 
taki birkaç kifiyi laatettea boğmak 
öldürmek, ~tlatmak içiu bu, 
değmez mi? Bu, bir zevk ki insan, 
nefretini dahi yenebi1irl 

Beyhan, cevab' vermiyordu. 
Yalnız, onların biraz ilerilerindeki 
üç kadın, drrt erkeklik gurub 
heyecanla konuıu~ arlardı: 

- Harun, adadan mı geliyOf'? 
- Belki Y atkulilpte ıecele· 

mittir. 
- Y aııyor, ilifirt 

[Arkaa1 varj 
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-.--------------------.... •~ı Dünga Hadiseleri 
r 

Bir Romancıyı 
Kaybettik! 

Fransanın me,hur romancıla• 

l,t•n el çek- rından Arnold 
• b • Galopen mide kan· 

mış ır serinden ölmUttUr, 
hırsızın Arnold Galopen 

lıatıraları yalnız Fransada 
değ'iJ, bütün dünyada meıhurdu, 
memleketimizde de tanınıyordu, 
ne zaman yeni bir eser neıretae 
gazetelerimiz bunu nakJ için yek· 
diğerile ıurat mtiıabakasıoa kal• 
kışır1ardı, bunun için ölDmD biz• 
ce de bir kayıptır. Dilimize çev• 
rilen en iyi eaeri "lıten el çekmif 
bir hıraızan hatıraları,, 11Yetll 
bavulun eırarı,, adlannı taııyordu. 

* Geçenlerde f ranıada bir 
hayır iti için bir müaamere 

1 

Bir Gazel•· tertib edilmiıti, bu 
· 6• - mllıamerede bir 

cıge ,,. or- de tombala mll-
delc çılctı aabakaaı vardı, 

kazananlara muhtelif hediyeler 
ve ilecekti. Franıız ıazetelerinln 
a::ılattıklarına ıöre bu hediyeler 
arasından bir tane caoh ördek 
Petit Pariı:eo gazeteainin mfidOrD 
Mösyö Coudy'ye çıkmıısa da ve 
bütti:ı ıalonun kahkahalara gark 
olmaıı,a ıebeb olmuıtur. Gaze• 
ten;n mlldilrD hissesine iıabet 
eden bu hedfye}f alıb götürmek iıte• 
memiıtir. Şurasına da ilave edelim 
ki, Franaada .. ördek,,aynızamanda 
doğru çıkmayan, veya bililtizam 
ortaya atılan ) anhı gazete haber
lerine deni lr. Bunun içindir ki, 
•em Parlaien mftdllrüne bir ördejin 
çıkıtı gUIDımelere aebeb olmuıtur. 

• R obenson adında Amerikalı 
bir eski eıerler blJgini tara·· 

Yanan "Pom- fıodan Yunaniıta· 
pel 1,,,ı,.de nan Olinth ıehrin• 

" de araıtırmaJar ya• 
neler çılcıgor pılmaktadır. Mak· 
ıad Miliddao 348 aeae enel 
Makedonya kıralı Filip tarafın- 1 

dan tahrib edilmif olan bu ıehrin 
temellerini bulmaktadır. Şimdiden 
(20) Ji mDtecavlz eYin duvarlan 
bulunmuı ve ıehrln tam bir pil• 
nını çizmek fmklm ha11l olmuıtur. 
Ele ıeçen bakır ve bronz birçok 
eıya bu tehir balkı11111 Adetleri 
hakkında tam bir fikir vermeye 

mDsalttlr. Yunanlıların bu loıım top
raklanndakl eaki medeniyetlerine 

Yunan Pompeiıi ismi verilmektedir. 
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Blltdçalar 
---~---..- Kari Mektupları 

Koltukçuların · Eski Parlak Devirleri, 
Şimdi Bir Bektaşi Sırrı Gı·bı· S ki Evkaf lcareleri ____________ a anıyor. Bakagası 
" - Billur Şerbet Takımlarını, Sedef işlemeli Mücevher 
Kutularını, Gümüş Şamdanları, Ceviz Konsolları Bize 
Bırakacak Mirasçıyı Şimdi Ara Da Bul Bakalım ! .. " 

K ıltukoulann tfmdiki malları hep böyle 
ufak teftk hırdanta inhiıar etmiyor muY 

Koltukculann, Çadırcılarda kll
çllk kDçük kahYtlerl vardır. Açık 
havalarda bu kah velerfn önOae bir 
iskemle attılar mı, bOtDn koltuk· 
cular karıılıldı aohbete dalarlar. 

Geçenlerde benim yolum da 
çadırcılara dOıtO. Fakat koltuk• 
cularla konuıma bir ttırlO aaılb 
olmıyordu.Hepıl de bektaıı eararı 

para 11kıntwna uğrar11n da elle
rine dllferain, o zaman en kay• 
metli etyana bir metelik bile 
vermezler •• 

Biz böylece etyaları parça 
parça ayırır, ıonra elimizle kıy-

metılzllğlnden tutmak lıtiyormuı 
ribl bir kenara atardıkı 

- Eh bu eder iki kltıt.. Bu
aa ancak iki mecidiye Yerirler, · 
ıu poraelen çay takımına iki yUa 
on kurup mDıteri buluruk, öp
tDlr, baıımıza koyduk. 

lhti7ar koltukcu, klmıeye du· 
7artmak latemlyormuı ılbl H .. 

Bütün bu tablolar, Namık Kemal, Midhat pau~a resimleri, 
bu ttyaDID Hk.i bir ntan HTtrİn eYİlldtn oıktağına 

delilet etmiyoı muY 
kehrll'a çubuk ! kııalch: 
alarak muayene - Hazret aen yabanca deiil-
etmeye ve sormı· ıin. Bey oğlumuz da aenin ahbab, 

b 1 d Beni ıöz aramızda kalsın. Bundan 
ya ~· • 1

• m (20-25) Hne enel bia b6yle ka· 
yenme aorul~n zanırdık. Kazanmak ayıb ı•Y 
ve bana veriimıı deiildir. Aldanmak ayıbdar. O 
olan bu ıual ve zamanlar hep b6yle fınab kolla• 
cevablan bir nok· mak ve beklemek llzımdL Bazan 
tuanı kaçırmadan elimize ne kıymetli ıeyler dn ...... 
eli 1 b dl. Bir pırlanta lılemell kılıcı 

Bu karpuı •• flliı l&mbalar, kalabalık, 28 odalı eıki bir 
·n emeye •tl•· pırlantalan adi taıdır diye genç 

dım. bir pqa kazandan (6) mecidiyeye 
konafın yadig&rlan değil mif 

imlı, ıibl mealelderi haklaada 
* almıfbm da bana JO• kat kir 

- Yahu ne haber? itler naııl .ı•tirmfttL 
birf•J llylemu olmutlardı. 

-Bizim 16ylenecek nemiz Yar, 
ftt• ılrDldenib ıicliyoruzl •• Diyor
lardı. Şlyle bir ıaat kadar etrafta 
dolaıbm, 6teldne berikine tor-
dum, olmadı. Nihayet artık umudu 
keamittim. Sahaflmr çarı111nden 

ıeçerken uki kitabcslardan bir 
tanıdıta meaeleyl açtım: 

- Dur, dedi. Ben 1eai birine 
16tftreyim. Amma ıazeteci olda
funu ı6ylemlyeceluia. Ôte beri 
almak bahan..U. ı!deceib, b .. 
oau 16yletmealai bilirim. . 

Nihayet koltukçulardaaa l»lri-
nin dUkkin11Jındayız. Duvarlar 
hep af ak tefek eıyalarla dolu •. 
Relim çerçeveleri, llienler, ayna· 
Jar, çantalar, !llrilıi aandıklar, 

eakl takun)'alar, demir bardaklar 
" Elafiye" 11 Abıhayat,, "Blımil· 
lllhirrahmanirrab:m,. ftlemell ıer
bet taaları, ıahanlar, tencereler, 
eski kaı•islar, aedef çekmeceler, 
ıamdanlar, karpuz IAmbalar, eakl 
~içim ceviz aandıklar 111 •• ill •• 

ihtiyar koltukçu, kitapçı ahbabı 
görOnce uzun bir " ooool " çekti. 
Babaıını ıordu, itini tordu, beai 

tidiyor? Geçenlerde Satih çaYUf• - Demek fırutını kollamak 
raıgeldlm, o artJk itten çekilmifl llaım bu itin hal. 

ihtiyar koltukcu elini aalladı: 11
- Ôyle ya, acamı mlra1Çalar 

- E, ııra timdi bizde.. Eıkl bizim itimi&• yararclı. Oıı ı•d•a 
rGnler kalmadı hazret.. Ne idi çıktı mı, biz hemen o mahalleala 
ô gftnler? Sanki yıjm yılan •tJ• kahveme damlar, beklerdik. 
rilzglr olur da, eaerdL Vallahi Gözcllmb mahalleden birkaç 
binde birini arar olduk. Doıtın kadın peydahlar, mlralÇI lara 
bairet, o umanlar -laanf evler lllanb11na, borç •lanblana dlftll 
döteli dayalı, taka bua dolu idi+ mil biz hemen damlardık. Hiç 
Konaktan bir llB ~akta mı. .,.,. unutmam bir Mfetlnde Cerrahpa-
da arkaamdan koıardı. pda baytık bir eyden, evkaf 

- Naııl &lll?. mOmeyyi&lerinden mi, defterdar-
- Canım bilme• ıibi aora- bktaa mı bir ihtiyar 61ma,ttl, 

yoraua. Bizim if, hep b6yle 811 lldnd pi bize haber ıeldL 
çakan evlerden, konaklardan JD- derhal Cerrahpapdakl kahvede 
rtlrdO. Miras bir acamıya kalcla b.. alb ukadaı toplanclik. Ha 
ml, bize mahallede• hem•• haber bufDn. ha yann bekler dururuz. 
ularlardı. Derhal bef OD kol· . Miraıçı mlmeyyizin (1Q) yqmda 
tukçu toplanır, eye dalard:k. Eh otlu, bir de (14) yqında kOçDk 
itten anlamak ta gerektir. Kol- kazı Yardı. Aradan d8rt beı sr&• 
tukcu olmak için yl\retln kuvvetli ıeçince, bizim adamlardan lJİrl 
olmalıdır. Ôyle ağlamabya, 6k· koıa kop ıeldi: 
ıOze, yetime baktın mı, için 11z· - Aman dedi. Mtimeyylzln 
ladı mı luhh nah, böyle burnunu oğluna rastıeldim, bana öte beri 
çeker, bir fey . kazanamazıın. ıatmak, borçlarını vermek lazım 
Biz haberi alır almaz derhal pa• geldiğini dudak ucuyle a6yledl. 
çaları 11Yar, eve baıkın ederdik. Hemen yetlıin •• , 
Birimiz tofaya, birimiz yemek Biz cDmbur cemaat eve daldık. 
odaauıa, birimiz mlaafir odaaına Çocukcağız balmumu gibi ıarar-
dalar, sanki bfttlln evin malları Dllft bizim &nümlbe geçmeye: 
bizim imit gibi itimize yarayan- - Camm bırakın, ben bfttftn 
ları birer birer bir kenara ayı· etyayı ıatacak değilim 1. diye 
nrdik. Miraıçı bazen bize çıkı- ıızlanmıya baılamıth. Mahallell-

929 ve 931 Hnelerlnd&n e,. 
vel bakayada kalmıı olan biaa 
Ye arazi Yergileri borçlanndd 
bina •ergilerinden ytlzde 40, arad 
vergilerinden de ytlzde yetmifl 
affedilmit. bu auretle geri kald 
borçlarım da mUkelleOer ıevia• 
aeYine ödemekte bulunmuılardlr• 
Acaba eYkaf lcarelerinde de ay .. 
uıul taklb edilemez mi ? Bu ı• 
retle hem Evkaf, tahıil edilem•I 
bir hale gelmJı olan bu bakaya 
icarelerin bir kıımma tahıile m• 
vaffak olur, hem de mllkellel 
borcundan bir kıımından kurtu
lacaiJ için bina Ye arazi verıill 
borçlarında olduju gibi icar• 
•ergiıl borçlanm da öder. 

Beylerbeyi ı Niyui snf 

Ue de rahat rahat yer, içenla.. 
Diyorlardı. 
Bldmldleria Adetidir. Bayı. 

brem ı&rdller mi hemen azarlar. 
içlerinden bazılan. bağanr, çıkıfll'ı 
hatti kuıı11ndakilerin kalblerinl 
kırarlar, ap 16zler töylerler. 
Eh, ben bunlan yapmazdım y•, 
ne lae.. O gtln o toy çocutua 
elindeki eıya yokbahaıına elimiz• 
ı•çmfttl. ZavalLyı geçenlerd• 
gördllm. O.ol tanıdı. Bir dairede 
çalqıyormuf. Hattı bana da 
birçok ıltem etti. 

ihtiyar koltukcu maaanan na .. 
rlne koyduju bir ıramofonwa 
tosaaa .Uerkan içini çekiyordu ı 

- Ağzıma açtırdın Hazret, 
dedi. Bu bizim mellek çok n.
tamelldlr. AllahDllem, içimizden 
pek azımı• belini doğrulttu. N• 
oldu. O kadar .. ,., o kadar luy• 
metil ıeyler elimize geçti ne 
oldu ? Hiç detll mi ?. Elde avuçta 
kalmadı. 

KitabÇJ ahbab bana yan ga.ıe 
bakarak tordu : 

- Demek ukldea koltakçulak 
bir hayli klrlı iıtı. 

- Amma, ayle dedijim giblı 
dayanacak adam oluru. Yufka 
y8rek bu it• hiç yaramaz. 

- Şimdi ftler na11l? 
- Bırak allaaen, bilmez gibi 

llyleme hazret.. Şimdi etyay•, 
takımlara dllfldln olan kaldı mı?. 
Bir karyola, bir mau alu 
evleniyor. Ôlealer de ı•rU .. 
rinde bir t•Y bıraktaldan yok. 
Ha, bak yanlıı 16yledim. 
Gerlleiinde bırakbldan bir .. Y Yar 
amma, •tunu• .. ,, Borç bır• 
luyorlar. 

llıtiyar koltukcu, uld biçim 
pamofona brduktaa 10nra, 11 .. 
rlne lank bir plak koydu Ye 
lpeyl rerlae ,.,ı .. t1rdl. Gra•• 
fon bir maddet .. Krald. KrakL ,. 
cli1e d6ndl, daadO, d6ndtL Nilaa
J•t ptlak " pllrlb:ID- bir •a. 
• bonk .. knk •• larla batu'm•J• 
bqladı: 
'Olüküdudm ı•llilr iken llir meadll 

buldwa 
MeendL .• Krak.. içilin.. krak.. krak .. 

liiirkrak kıak .. 
ihtiyar koltakcu homurdandaı 
- G6r1Jonaa p. timdi biM 

kalanlar hep bunlar •• Geçenlerde 
MeYlanekapıda bir tapa kltlbl 
6lmlftl, onun evinden aldalr. 
Gel de bu bozuk pamofonu ıata• 
bilin•n ut •• 

Ahbhh ah... Hep ettiğimlsl 
çekiyoruz. Koltukcu, koltukcu.. 
Y •im• Haaanm b6reği.. O billOr 
ıerbet takımlarını, ıedef ialemeD 
mtıcevher kutularını, ıamdanlan, 
ceviz konaollan ara da timdi bul 
bakalım.. O iGnler çoktan geçti. 
Ne yapayım bu da bata ıelirmlf. 

Kitaba 
mınldandı: 

.. 
ahbabım d6nerke• 

Komlsron ve Uceret kı•mı 
Her oevi ticaret emtiuı ıatııına 

d~lalet eder. sordu,bir hayL Bir mtıddet karıılıklı 
koauıtular. Koltukçu bana 

ıacak olur, aramaza katılan ka- den birkaçı çocuiu kandırmıya 
blan mahalleden adamlarımız çalaııyorlar: 

- Daha a&ylerdi amma, aen
den çek;ndi. Sen bunların ahların• 
bakma, hanları ev, bark, emllk 
aahibidir. Bazıları da kazandıklr 
rsnı bar yurub barmanaa vurdukları 
için paraaız kalmıılardsr. O eald 
inaafaız koltukçulardan kala kala 

Tel 23623 

-----
iTiMADI Milli 
Banlc•nı11 kendi ıi6f1rl••ıdır. 

Tel. 41937 .. 

uf ak arkalıksız bir lıkemle 
uzattı, ne alacağımı, kaça a'a
caiımı, ne zaman a)acatımı ıordu. 
Uzun uzun konuı~uk. Nihay•t 
kitaba alabab, eline ozurı bir 

olur, derhal kulaiına fıııldar: _ KiiçDk bey, aen bu kadar 
- Aman beyim, yahut aman 

hanım ne yapıyoraun?. Bırak ne .. yayı ne yapacak11n. Haydi 
isterlerae yapı.nlar.. Sen yine barak ıeçıinler. Sonra HP içle-
Terme. Ei.. birakmazan, Eeeeeh rindea lli.aialu birkaç paquuu 
dlfm•z kalkma& bir aJfah, hir alu, çeldiinln.. Ot.kilerİll parMı 

timdi bir lldai kaldı. Ôtekiler 
koltukcu clejil lurda•ataJ - 4-
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~ünyada Kömürle Petrol Biterse .• 

Bir "Çeşid,, Devridaim 
Makinesi Yapıldı 

Bet Para Sarfetmeden Günde Yüz Ton 
Buz latfhsal Ediliyor 1 

Yeal yapılan ı•yyar fahrika 

1 
lanacakhr. Halbuki Yapurun kıç 
tarafında bir banıarı andıran bu 
teal1at bir fabrikadır, buz yapa· 
cakhr. Yalmz meselenin ohem· 
mlybtl şurad. Bu, buzu bildiğimiz 
uouilerle değil, bUıbUtUn yeni bir 
pronıibl takip ederek yapacaktır, 
bu, pr~nsip ~... ara ııra latifeye 
vesll., ı~1i:il odon, ıu meıhur 
u d<ıin2 c-\~İln ., Wllkinealnin ''akra• 
baaıındca .. dn. _.wiı·ta.lımı 

Yeni Bir Kumar 
lcad Edildi 

Holaadada her nevi tali oyunu, 
yani bir ıö:ıle kumar yaınktır, ne ku
lüplerde, ne gazinolarda, ne de huıuıi 
evlerde oynanılma11n& müaaade edi
lemez. Faka& "fikri icad,, eahibi olan
ların bu memnuiyet karııeında ellerini 
kollarını bağlayıb hareketaiz dura• 
caklanna ihtimal verilebilir mi? Elbette 
hayır. Netekio:ı bunlardan biri "t&lihe 
dayanmayan,, , "zekl ·n görUı,, iıte· 
yen yeni bır kumar ioad e&miıtir. 
Bu da bir nevi rulettir. Fakat para 
tepıi üzerinde dönen biliye harekete 
ge9meden değil, harekete geçtikten 
ıonra konmaktadır. Bu kumarı ioad 
eden adamın iddiaeına göre, 1tki11 ve 
görüıü kuvvetli olnıı bir adam hare• 
kete geçen bilytıııııı hangi numara 
tuerinde duracağını tahmin edebiilrler, 
binaenaleyh parasını o numara tlzerine 
kor ve kazeır. 

Holanda httkfuneti bu yeni oetid 
kumar hakkında henüz bir karar ver
memittir. 

Avustralyadan lngllte
reye Bir Ayı geliyor! 

İtalyada Üç Y oni Hadise: -
Musolini Dünyanın En Bü-
yükSanator yomunu Yap~ 

Hafta içinde ltalyada Hd hl· 
diH oldu: 

1 - Ecnebi paraaı•ın alım 
aahmı bir de•let mUe11eaeslnln 
elinde merkeztleıtirlldl. Yabancılar 
bundan Italyan parasının tehlike 
geçirdijl, Ye tutulması lıt nl dij':n
den kat'I tedbirler alındığı netice
ılni çıkardılar. 

2 - BUytık müeaaeselerln H· 

laiblerl ile iıçilerl araaındald mil• 
naaebetl tanılm etmek lıere yeni 
kararlar verildi. 

Yabancılar bunda da, (faıizm)la 
baıı noktalarda komllnlzme doğru 
bir adım atbğıaın bir lr~ret;nl 
gördüler. 

Fakat bu ar•da yabancıları 
ikinci derecede alikadar eden 
baıka bir hAdiH daha oldu. Bu 
bidlse ltalyanın, dUnyada mevcud 
1&natoryomların en bUyUğUoll vll• 
cude: aetlrmiı •• açmış <'l'tlaııdır. 
Yukarıdaki re1im M. (l .ini)nin 
bu açıı merasimine gıu. mi göı~· 
terıyor. 

Du tabrlkay1 d~jtlm~p yaptıran 

Möıyö Jorj Klaud adında bir bil· Hakı.k"ı lngı·ıı·z Neresı·n--
alodlr, bu adam dtı1UomU1 ki: ' 

- Dünyada petrol Ye k6mUr ? 
hazineleri ıon•~ değildir, gunun den AnJaşıJır . 
birinde tükenecektir, tUkennıeae 

bile pahaldır, halbuki tabiatta lnıilterede ilk otomobil yarıfı 1 nanlarnı baııada Miıtr Peall lamindt 
u iıletlcl kuvYet " olarak kullana• . Avuıtralyada k6pek boyunu 1896 yılında (Londra) ile (Pirayton) bir zat Yardır ki, el'an 37 aeııe J 
bilecek nilıayetıiz Hrvetler vardır. ~ eçmiyen kUçDk bir çeıld ayı ıehrl aruında yapılmıııh. Bu ha· ••Yel ıabn aldıiı otomobili kuli 
Bu Hnetlerden birl UstUva hattı yetifir, ehliletfr, iaaancıl olur. dlaenln 33 tın• !anmaktadır. y akıa otomobil eaki· 
lzerladen K'eçen denizlerin alt Ye In,ailiz ıazetelerinde gördUitımUze ı f Bl k k J d f 1 

K 4 tııt k111mları araıında mevcut bara.. · c8 yıld6ntım0 m ıt r. rço ııım ar e a arca 
M. JorJ lau ret farkıdır. Bu hararet farkın• g&re timdi bu menıklekette dolat• lnK"ilterede el• deifıtlrilmiıtir, fakat ilk teklini 

franıanın Dunkerk ttzflh• makta oln lngillz trahnın lkind 
1 

k el'an muhafaza etmektedir. Sir 
larında ilk bl'kııta lnıalla garlb dan kolaylıkla Utıtlfade edilebilir, oğlu Duk de Gloceater oradan an ça ııma ta Peıll ı J 

kuvvet çıkarılabilir. l .x.. d bi k ı ki ' ıel&n bir vapur yapddı, adı ayrı ac•a· ııra • r çocu kea• 0 an " mo- - Otomobilime bakan benlJQ 
Möıyö Jorj Klaud bu prenılbl d 1 b• ı b' b d' · d ı bU •• Tuaiıie ,. dir. is ne uy e ır e ıye ıetirmlşı e otomo • mubafazaklr, yani bakild lngilia 

dtııUndükten ıonra tatbik ıaha· N ı b b Bu vapurun bat tarafı, her,Un - • 0 ur, unu •nim tara• lerln lftirakile olduiumu anlar, demektedir. ' 

lördtıgv llmUz bayatı Yapurlardan ıına koymuıtur: V apurua üzerinde fımdan ana Yatana ıötUrllYerlalz, hafta batlD~a - ........ F .... r ... n·· ... ı: ... ( ... b •• i.l·~·:··) ... f.a •• ı.-n···-k-a .. o •• a .. a .. ~ 
teılı edilen makine lstü•a hattı d M ı d b l • ..... "" fark11zdır. Fakat bacaaından bat". demiştir. tea'id e ilmlıtlr. eraı m • u u· tine ı&re bu teıebbUı'.te bir tec.• 

hyarak, arka tarafı, bir tayyare denizlerine ıidecek, deniz içine "b~b;; .. y;p;~;tc-:-;.~ki~T;;i;.r·i;i;:... 1;b .. rik~ yap;l~ııtır. Gnade klmllr rübedir. ilerde deniz hararetinden 
bir hortum ıokacak, alt tabaka• k · ı 'bl hl bl k U f d dil k ı kt ·k ı.:. llanganna benzer, zannederaialz tece rır. ye petro ıı ç r t•Y u an• lıtl a e e er• e e rı yapmcı., 

Ju, kapakları açılacak, lçiaden dan ıotuk ıu,Uıt tabakadan ııcak TecrUb• mutlak ıurette iyi madan 100 ton bu:a yaparak ve btıtlln dllnyada gayet ucuz 
bir ınrtı •·uçak,, çıkacak, bava· ıu alacak bu hararet farkı ile netice Ytrmfı, ondan ıonra bu RJo dG Janıyroıebrlne aatacakbr. flatla aataıak mümkün çJacakttr. 
········································ ................................................................................................................... .-.... 

iki Napolyonı Biri Alm•n Biri ltalyan Pariste Bir Kedi .... 

pi~es to ıeçendo ainemaya alın• 
rnııtır. Mevzuu (Napolyon} un 
hNayatından alınmııtır. Filimd' 

apolyon rolUnU iki aktör yapı-

Biliyorauauz : 
Italya Baıbaknı Sergisi Açıldı 
Möıyö Mnsoli· 
ni'nln birçok ka· ~ 

· blliyetlerl Yar
dır. EYvell avu• 
kattır. Sonra 
gazetecidir. Da· 
ha ıonra mll· 
kemmel bir ıpor· 
cudur. En nilaa· 
yet te muvaffak 
olmuı bir tiyat· 
ro muharrlrldlr. 
"YUz glln,, Hr· 
llvhalı plyeıl 

methurdur. Bu 
mııtır. Biri ltalyandır, 6bUrO dtt 
Almandır. Yani garlb bir it olarak 
Napolyonun asıl menıub · olduiu 

millet bu ltt• kadroharlcl kalmııtır. 

Pariıte her yıl olduğu gibi bu 
} .l da bir kedi aerıisl açılmıtbr. 
Sergide ıöıterilen kedi cinslerinin 
ıay111 59 dur. içlerinde en çok 
beienilenler sıra ile ( Ankara }, 
(Iran ) ve (Siyam) kedileridir. 

Fransız Ba9bakanı Pilot Oldul 
Fraaaız Baı· 

yeklll M&ıyö 

Flanden mUkf'- · 

' iiiel bir oto 
bilcldir. Şimdi 

de tayyareclllte 
heve1 etmlı ve • 
aylarca dera ıör
mUı , nihayet 
parlak bir imti
han geçirmiı •e 
geçende pilot 
diplomaıını al· 
mııtır. Maama· 
fih Möıyö Flaıı

den timdi de 
Jet ltlerilo o ..:t. roce meıgul
dllr ki tayyare_y e Li ip gezmiye 
vakit bulamaoıakladlr. Yu· 

karda Möı) ö Fıandenl tayyarec 
ıindo pilot imtihanım atlattıi'i 
iÜD görüyoraun .. z. 
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Allının Kapanısını Arab Duvmamışb •• 
Bizden alttia pdell lrir M, 1 l_I 

Wr lihze lAfın eklik oldu mu 
acaba?. Na•I HD aramızdan 
rok oldan, koca etla lcl çeıaau 
çıkmııa d8ndG. Herkeı karal• 
bajlach, .,..... ptlular '4ltı ••• 

Ala, - lsorllbap ...,. .. 
liylemiıti; 

- Cellt .... - ppaaia? 
'9nl ılrcllil .... Ylllalli W. 
labr k .... 

I 

Fataat, Wr blabla. atr lllı 
- Hala ... ..... ... , .. 

ltari. itte ı.. ll&e .. li& Arü 
_, mbr 1a11r 11 •• m11 w . ...-
_. ••IJ" ima+ ltojaııı ı .......... .... .. ,..... •.. ~ .,...,. ... .... ....,. .? .... _ ... , ........ . 
F~ Anb Alld ' h ._., 

.... ..Lll.. .... •• 11 lclıl 
Mler tla ..._ 81J1saı·''"' 

- S- llllhd eks•• ...... 
alunak • _,_aaa11 5-la 
.to.b., ......... ,.. ..... ... 
ı..u.,. .. .,..,.. - .... .. 
ronaa? n..,.... _. ':srdar
aakta kola,• nr? .• Ne detlik 
hiilyor musun? Kızcaj'ızm b8f1Da 
plılller plfmlf taftiu llafma 
,.ı .. mlftir cleJ• b.- açbk. 
A•eunell Ceaamyar ilanı• 
Yardı ya, dedik, hani elhaa 
bptaa ,....... çıraldann-

clanclı, ~ arama .u.t 
.,..,. giderdi. Dla ytM fitti. 
lir de .. flnlD? Evia içi 
......... Kapt .. ,.... ......... 
hadi, kerilaal, pUllleri ..., 
......... Hatemn, 111t 11çer111 , .. 
n IMllH• ...... k11te kuil· 
••mit ml? zavallıcık, ne . yatak, 
•• JOrpa, berbaduuyor mu? •• 
P•ı- lu-f...U •iılmldae 
demn mi ki: (Kmm, UM a .... 
clii• 40 ydblr emektarımızdır, 
caaımız ciğerialzclr; .,.,_. da 
pek .. tırmı ayar. Bu mlitmmam 
7alnm hnbn,a ....... Altm 
ahtak lçla Wzha •tayılrt.rclaa 
Mriai bnkaea111 ı-. bekim 
meldm tlnam eclec:ek, °'lar ... 
NCelr. Onlm lçlrtme,e 71111111da 
aldı baflllda hlrl lhm.. P..-a
lma toruna baba . .,. t•• 
tekrar tenblb etti. Bizllilldnfa 
lmJanu hilmeain. Hatan ylztlltll 
1*rakıp sfdenea, v.U.ld bir tıt
mlyenll kalmaz; aenl P'h- b-
4- alrdlrilr•) 

Fıbıab• ftrdijl ltu tadaatlllır. 
K~ AlllnM ko~ ılttı\ııı 
•lf• eeıaretlnl arhrnnw: 

- Ôyle ile peki ablacıjım, 
pna mutlaka aizdeyim; iki ellm 
kanda olta ıeleceiimJ diyerek 
ayrılmıtken yirmi adm 6te4e 
birden duralama• ıealenmifti: 

-ybla-.Wr ........ ... 
OhMlat> - ..,.. 11 ... 

tlalılan .............. .... 
..... olnclWlde..., .. .. 

- Ya A11 Nwa,t .,...... 
eap? Allk ........ • .,..., .................. 

,.... .......... Wr .... 
........ , "5: _.._ ...... _ .... .. 
.__ ... Aıı N.ı ..... . 
han ••nw. Wp.lr pllDW 
ll9rif ima .. .,... .. ?... .__... 
lluhafaı•• .... - ., ..... , 
Ayol el elden Dıtlncfllr 8l'f8 
pkuıeao •• Su yokk• bbe ._ 
tlUaacL llahyor mUIWI?. lfMI 
Yıld ı n tllfe~çl bqalarıadaa, 9Q 

~i~i hGnklr yaverlerinden bir 
·,avut be)I yok ıııa, pı vurcta&:u 

..... lreeffll ... ,..., 
~ ., ............... - .... .., ..... _..... ,... Bak.,... .......... ,..., 
poil••tabnr· 

lft• Klclk Allı, Fllaatla ... 
............. Dala ...... 
yınca 81ttlnde1ı afır hiı' yllk 
kalk-. ıibi nefeı almlf, yllreğinl 
k11kaç gibi 11kan pençeden k_. 
tulmllf, tlly kadar hafiflemiıtl. 

ip atlayormq phl hoplaya 
laoplaya Horhora koımut. wt..ı 
ıOa bohça ıım keltujuııa aılothnr 
111utbrmu, k1rk,1 dtıkk•mma 
yolunu tutm .. tu. 

Bohçaya, yUkte hafif, ltalıac:la 
atar ,e.ı vana hep1lal koJIDUf, 
ea a\Wa flatanlum.to .. irap 
bir biri n.ttkıe elymlf. ea ıeid ild 
çarıafına da Uıt tlste örtDnmUı, bu 
marifetlerial baka kad111a dalal 
gGıtermedenr o alltfalta J9mek 
pltJriıba. uaubak ı.,ıt1aa 11911-

llllfb. 
Yalnız, oda.ta ,ıtmek buır-

lllına b .... rba, qağı seılu-
mittl: . 

- Tepedjlm, bu timdi 
ıualllllanede iki ahun ılrllp p
maıır detffecejim; 1oma da Lira 
lekata plmcıliım. Dombay ı .. 
._ • .,ec:qlnl aea henden .,. .... 

v.w.a, -.ıar ,ıhı batıra 
...... Mr ta'llftaa Mr,a. bir 
t..aftu bcalrarıya ...... bm 
bua; oa 011 bet kere 111 katta 
alt kab, alt bttan llt kW bor
hHla. KlmlrlUP, ...tktea altım•, 
nrmc., hlih • ..._ bnlt, 
delı1r . deıik vana hepıin 8)'fl 

ayn bakdaktan 10nra, 
- Ulan cadaloz bu dalaYere

cle ..... de ~ 't'ar. Senin 
leflnl ıermlyeyim ele kimlııt aere
Jla?. Di,. ..-ilki l&lç&k • , 1 •• 

•arn z ,.. elwk.. t~aelu• 
- ela , ...... yeller uir•clu. 

O da Mllt•unma koltaim 
...... caclcleri tut.wf tu. 

Sekaktaa ,.n, pçenter, •• 
lal • ....... r, lçerde &tr cl-
aa;tt .. .. diye ~-• 
....... , •• .....ı ............. 
....... bfelletl bl6rdllft 

- Ne.,.,, rltde1i ... -
ıı&•lı•? Dlı• Wribiıllria ... 

ruıturuyorlardı. 
Peneerıdea peneır.,., wtlain 

çene: 
- K•amaıun keyuu ıonra 

çı'kar ayana. kabahat bblırde. 
Kannna 111111..,.., ••• ...,.. 
nı duyduk, ne diye ıuub durduk? _,..,_.._, ......... ........ ... ..,.. ..•. .., 
a. abala =-• 9aldl Jais-• .......... , .......... 
pJWdzl, a.-- pldp pldp 
,...,. ....,_. Jıaı t L •?-

( ..... ftW) 

... 6ı.& ... 

BITIEllŞ 
SE FOll 

YILDIZ 
Sinemasında 

BAŞLIYOR 

HER ŞEY 
KAZANAN il 

BuaUn bu ağlencell fBmi -T U R K Siallla•llllı 
g8rtlntlz. 

JAMD CAGNEY 
MARION NIXON 

hı~-- iKI IR dllıp Mhnolll 

............. ,. ,... .. 
,... '* ..... Pir••!. 
Bmi t,aiılwlrH ı .-.,.. 
Gella a CLAUDDTB COLBERT 
Glwrt CIAIUt ...... 

ili • aUNCA 
(N. Y. •Alll) ............. 

T 0 RK sa..-.,,.c1a 

.---.~ .. -.. H I LAL sı. .. umt1a ~-• 
çok .-atbet ..... dd blıftk • ··- ...... 

•·RASPUTiN ~ ÇARIÇA 
2~K&DIR 1. VClll 

Mulıallirimu Telefonla Bi(Jl,.igw: 

Atinada 0-übim Siyasi 
Görüşmeler -Yapılıyor 

( ltqtarafl ı in.& ,.... ) 

kilYeleri yu1tk eden bir kaauaua 
çıktıjım Cenene'de haber aldma. v.... ıatetel•iaia ......... .,. 
fazla ehemmiyet verdiğini ıa,. 
dom. Halbuki Tlrki1e Cllallari
yetl, ruhdl ldaYel.ri ,_1ıı et• 
melde Yunan hftkômetiae karp 
bir harekette behmJDllf .t.pcü. 
Bilikis bu it Tnrldye CllmlaUriye-
tinin lnkıllp programma dahil 
bir maddedir Ye yalnız ortodokı 
nltulleriae ... _ ....... 
l>ijer malaapl .. •IE ...... 
7lll.ID ................ . ....... 

Ym11 put ... " Y• 
- efkara .... .., .... '"' .. .. .... , ................. . 
.. ...... Çhkl ,....,. c.., 
..ı,e11 ,. n ..,..,. • •-,.,,.. ...... .. 

Armlllla (11 ı ti)- .. ... 
....... 'd ık ............... . ,.. ................. .... 
wıldeılir •. la W Wrpll • ... 
....,. .... ., ......... llollrlerla 
k •• ,.. .............. . .. ,.1r Ç9lı ,., .......... . 

( Toplantı, Daveti• ) 
1 

Albnordunun Konıresi 
Altıaonlu Kalillll Jlei•l~ 

Y eai nizamnamey• ırare .Wi lkım• 
ae'- ken.,-eain 21-12-934 cuma 
pi 11at 14 de toplanacafı asaya 
t.Sldltlftp • 

Yeni Macar Paralar1 
....... ....... IO f .. llk ...... 

....... 19315 ,... Mart •:rmd• ..... 
piyaHva çıkarılacağından, TGrkiye 
para piyasamnda da, ••ki kAfıt para
lar ba ayı mltealtip lftlmdı bı.-

caktar. Ellerlade ••ki .-.car 1t•raıı 
bulaaa•larm derhal ......... ma .. 
melul yapmaları a!lkada. .. k .. Jar 
tarafıadaa lıılclhilmeld9dir. 

Açık T etelckür 
(l611t11M ..... ( ApeHlllt ) 

laHtab .. •hnl ki .......... . 
pbu....n,at ,...- ..... . 
.......... 11'•••• ......... .... 
..._ Tokat _,m..._t a.ut....a ... 
tlekto111 operatar Talat ..,. •• 
ıaalklle birlikte Mi,ak ıtıkru " 
minnettulıtamızı alenen Ulama •aze
t.abln Jd&t.nnm ma eti.Ilı: 

T....._ K.-..1n .......... lıW 
.... IWllt 

.......... A9 ............. .... 
81rlad Yeni ..... llllroaund- • 
4/12/933 taribiaden evvel ikame olıa••p latıalNI Aell,e Blrieel Tlenttt 
.. hJıe .. inM cleıdeltiru,.twe OrW 
Dorm87 ve Şlrekaaı tlrketl Ue Aleko 
Petrldi •• Niko Gikaa an•ıada mlte
kenia .... tlOllJaaua ,..U•aeti 
lcia Mdl• lteyanname •• ırlnderilea 
laYetlJ.ikla muhat• .. .WlllılcJU. 
dca o Gib ........... . 

••.W ol .... ••••••- ıa••ı We illa e_... ........ ft Wr., 
allcldetle Ubea te.... ._ w 
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-w•e ......... 11 ....... 
mltacaatıan. (5171) 

1 
eclelba hillfeti, tekkeleri, 
..-...-ı de ilga etmlıtir. Bı. 
naenaleyh nlınl ldaveltrla ya• 
aalc edllmeliai. Yunani...._ lsarp 
bir hareket alıtermelr hiç doğru 
tleiildir. Y •aa llJaal fırkalar 
llclwl.-. .. a...ıeye dair 
aldığı tnfJet memnuniyet uyan· 
.. •ifbr. 

S.1 adlRı me1eleılne gelince 
kanun mudbiace TDrkiyedo he,. ..... .., ....... , ... ..... 
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.......... w ...... -.. ntl•••- ftle olıcılitar.• 
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Alrıl•nnın Durması 
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İTTİBAD ve TERAKKi 1 
Masıl Doldu. ? .. 

Naıl Y 11p1dı? _ 
Na~ıl Ôltla? 

S inci lı~m N o. 140 
Her lrekln mahfuzdur. 

~~=~~~~~:> lG • 12 - 934 ~ Ziya ~~ku .:======================================================ı~ 

Bh· Takım Türediler, Her Tarafta Halk 
ile Hükômet Arasına Girmişlerdi .. 

Halbuki Şerif HBaeyln, Ema
ret makamına gelir gelmez, eski 
•mirlerin ldaruizliğiqden doğan 
birçok fenalıklann &ıilne geçmif.. 
o hava)ide asayİfİ ıalah ederek 
oldukca kunelll bir emniyet te· 
ıia etmif.. hllktimete Am olan ba· 
%1 kabileleri tedip eylemiş.. mut• 
lakiyet idaresinin zulüm ve sey• 
yiahna hitam yermifti. Şübhuiz
ki banlar da birer ıalahat eseri 
idi. 

Şerif HOseynln bu f aaliyetl de 
derhal baıka tiirlft te&ir .dilmlt, 
aleyhbe bir hüknm verl:miştl. 
M.,.uti•etin 11Anma mllteakib 
her yerde nh111" eden ( ttlredller), 
prpbak Hicaz J.ayaJı.inde de 
ttiremfı Ye &remiftl. Mqratiyetln 
ilk gtlnftndenberl lttihad ve te
rakki cemiyetinin ıeref Ye haya• 
tını kemlrmlt olan bu zOnıre • A· 
nadoluda, • Rumellde, Irakta ol· 
duiu gibi· Hicazda da Halk ile 
hilkômet arasına girmişler; birçok 
hoşnutsuzluklara sebebiyet ver• 
mitlerdi. lttihad ve terakki cemi· 
yetinin kudret ve Dlifozuna iati· 
nad ederek bir taraftan hftlm. 
met memurlarını birer kukla gibi 
ellerinde oyaatan bu tufeyli ma• 
kulemi, diğer taraftan da ıe
rlflerla Ye battl bizzat Emirin 
harekltına mtıdahaleye batl•m•f" 
lar; her tarafta ıikiyet sebeble
rinl arttırdıkca artırmı ~lardı. 

Gerek BabıAll ve aerelc Hti
bad ve terakki merkezi u11198tsl, 
- memleketin içinde ve d1Ş1Dda • 
zuhura gelen birçok gaileleria 
altında ezilmekte idi. Hergla 
Hicazdan gönderilen jumaDann 
kıymet ve mahiyetini incedea 
inceye tetkik edecek halde deiil
dl. Ekserisi ta&niat ve tezvirattan 
ibaret olan bu jurnaUar üzerine 
lstanbulda yanlıı hlikllmler veri
liy<ır; htildimet kuvvetleri, lftmm
auz izicata alet ediliyor.. Billıuu 
masum Türk aakeri ile halk Ye 
hedevi!er arasında derin bir 
uçurum huıule getiriliyordu. 

Hark ve Emir ile hoı geçlaea 
Yali ye cıemurlar, cemiyetin ba 
tufeyU güruhu tarafında hazme
dilemiyor, bunlann aleyhinde 
derhal istanbula jumallar gönde
riliyor .. Giya cemiyetin gayesine 
hizmet eden • fakat hakikatte 
cemiyetin ana programım ayaklar 
altında (İğneyea ·Yali Ye memur· 
lardan bqkalan ilk •k değlıtl· 
riliyor, ve yahad azlecllliyordu. .. 
Bu m&zebseb hal, Balkaıa 
harbinin tekaddtım ettiği 
zamanlara kadar devam etmişti. 
(Yemen) isyanını basbrmak içill 
gönderilem Erkinıharbiyei umumiye 
reiıi izzet paşa, o havalinin tiki
yet ve ihtiyaç!arını tetkik ederken 
bu yolsuzluk ve idar...Wikleri de 
görmftş vaziyetin nezaketilll Babt
i liye b·ıd:rmi,ti. Gerek Babıill 
ve gerek lttihad ve terakki iller-

1'eziumumiü, ancak o zaman kendini 
toparhyabilmiı;{Asır) 1DDtaaarrıfmm 

azli, b&tün bu fenalıklara aebebi-
~ et verenleria tebdili gibi tqeb
b; a' erle yaptlan hatalar tamir 
edilmek iateGilmİfli.. Fakat Balkan 
harbinin mhuru, her iti altDst 
ediverm'şti. Harbin devam ett:ği 
n üdclct te keşmekeş içinde geçlL 
l\e, Lü:~umelİll aciz "tenddildll 

kuvvet ketbedebildf.. Ve ne de 
Şerif HUseynin lttihadcılara kal'fl 
besled:ği fiiphe silinebildi. 

Bu sıralarda (Arab ittihad Ye 
fatikliJI) cereyan!an açılmıf.. Bu 
işin ele ba.şı!arı arasında Şerif 
Hüseynin de adı ıöylenmiye baı· 
lamlfh. Htikfımet • evvelce arıet· 
tiğimiz veçbüe - Surye ye ArabU.· 
tandakl ıiyasetini tebdile mecbar 
kalmııtı ... Rumelide Arnavutlara 
kal'fl takib edilen flddet 
siyasetinin kl5til bir ne llce 
•~.rdiji tahakkuk etmiıtf. Buna 
binaen, Surye ve Arablıtanda 
milliyim bir idare uıuHl tatbiki 
tasYYUr edilmekte idi. Buna bina• 
eadir ki Surye Ye Filiatiııdeki 
Arab komitedlerinba ef' al ve ha· 
rekih affedibait, bunlara dair 
olan evrak hlk6metin (battal) 
torbalanna girmltti. Artık ya· 
pılacak bir feY kalmılİ•· Arab
larla meskun vilAyetlere akb ba· 
ııında ve f dareU valiler yoUanıla• 
cak; kUI altanda kalan ifsadat 
ateıi, dirayetli tedbirlerle bUabil• 
um imha olunacaktı. 

Bu ıaye ile hareket eden 
hllkümet, fte •alilerden baıhya• 
rak giriımittf. Bu aırada Enver 
Paşanın tanfyeal herine ubık 
Yanya Mlrtabkem Mevki Ku· 
mandam Vehib Bey de Hicaz 
vatliğine tayin edilmişti. Hicaz 
gibi • yerli ve ecnebi • birçok 
~~ .. ,,... 
~ w wradakl nazik 
cer•Jaalm idare edecek zatin 
•er aö:ıl •e her hareketi ölçül 
olmak lizımgelirdi. Bahuaus bu 
zat, Şerif Htlaeyin gibi gayet 
zeki ve fakat btikiimete kartı 
fevkalide tiipbeli bir adamla mU· 
yazl bir .. kilde yllrüyecekti .•• 
Vehib Beyin tayini 6zerine bütün 
buıaaiyetl bir kat daha uyanmıı 
olan Şerif Hllae}' İn, fena haber
ler almıya baflamıfb. Yeni Vali· 
a·11, daha memuriyet mahalline 
gelirken Cldde ile Mekke } olu 
meriode, bir takım hotnutauz
luklar tevlit ettiği : 

hllkümete karşı adeta tehdltkir 
bir vıı.ziyet başgöetenolye baıla
mııh... Bu hali hisseden Vehib 
Bey derhal mesleldııl tebdil etmiı, 
bu tehlikeli vaz'yeti tatlılıkla ge
çirmiş. . Fakat ue çare ki bu va .. 
ıfyet fena bir ı~kilde neticelen• 
miıtl. Hem Şerifin adavet ve ha· 
aumeti tahrik edilmiş; hem de 
lngilizlere karp tema,n:atan art· 
masana sebebiyet yerilmifti. 

Harbi umumi bqladığı zaman 
b11fta {imam Yahya} olmak Ozere 
btUün Arabiatan Tarldere kaqı 
tneccübkAr bir ceblle almıfb. 
Buaa rağmen Şerif Hlaeyin aleyh· 
darlarının te:nlrab artmııtı. Niha· 
y.t bunlana latanbula gönderdik· 
leri evrak, Şerif tarafından yaka 
lanmıştL Şerif fftlaeyia Paıa bu 
ewakı oğla FaJUI Beyin 
eline vermif.. Keacfüıine ianad 
edilen teyleri red ye cerh ede
cek dellili izah etmekle beraber 
artık bu temrat ve tamfata nl· 
hayet verilmesi rica111e Iıtanbula 
gönderm;tti, Fayıal Bey, latan• 
balda T alit S.,le diğer hl idim et 
•e cemiyet erkim tarafından 
dikkatle dlnlenilmif, kend:sine 
lcabeden teminat verildikten ıon• 
ra, memnunen geri çevrilmişti. 
Netekim Cemal Patanın bir:nci 
Kanal sefer:ne davet ettiği Şerif 
Hllıeyin, b11 harbe bizzat iıtirak 
etmiıse de, mükemmelen techiz 
edilmit Lir aa&eze üe iki oğluna 
g&nderllliftl. Bnton bunlar, Şeri• 
fin hOsnftniyet:ne delilet edebi· 
lirdi. Fakat bu vaziyet, iyi bir 
ıekilde idare edilememiıti. lıtan· 
bul da Faysal Beye verilen temi· 
nata rajmen Mekke ve Medinede 
Şerif Hüseyi:ı hakkında çevrilen 
entrikalar ekıilmemiıti. 

... 
( Ar .. a 11 Yar ) 
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ı - G•ıele11l11 •sa gazıail~ 
6ir ıütunıın ilci "''"' 6ir 
(•nlim) 111gılır. 

2- Sog/111111• P• bir uatl• 
•in İIÔll /iota ıanlorılır: - Mekkeye Yarar Yarmaz, Şe• 

rifia ya kendini •e yahut baıını, 
Jataabula gi5ndereccğim. 

•yfa ıayfa ıayfa eayfa l>it;er Soa 
ı 2 S ~ .. 5 )·.,rter sayfa 
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Dedijine dair akseden rlva· 

1etıer, Şerif HIHyial hayretler 
içinde bırakm'fb. 
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Arbk yerine yerleşen yeni 
valinio birdenbire bftyük bir tid· 
detle ife batlamuı, hem Şerifin, 
hem de muh:tinin eadlfeaiai art• 
tı~ Ahali .,. urban arasında 
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MELEK •• iPEK sinemalarında 
birden göıterilecek olan aeaenin en btiylik ıaheteri Ye 

SiL v A v ARESCU rolllnO 

MARmA EGGERm te::~~=~~:n 

ÇARDAŞ FURSTiN 
filminin ilk temıill mllnaaebetile 

Onumuzdeki ÇARŞAMBA gunu akşamı eaat 9 da 

MELEK sinemasında büytik bir 
SiNEMA MÜSAMERESi VERiLECEKTIR. 
ı..-.ıar INautıi ko'taklar .. halta Ba•k- Biriaci ye ikinci mnld biletleri 

BUGONDEN ilibarea llELEK aia••••·ada •blmakt.adır. 
FİYATLARDA ZAM YOKTUR. 

lsdimma mahBI nrmeıaek nya biletsiz kalmamak lçla blletlerlnid 
timdiclen ald1rmanız rica olunur. Telefon: 40868 

' 

Y cniden Soyadı 
Seçenleri Yazıyoruz 

l.taabul Emn·yet MOdiriyetl tele• 
foncularıadao bay Hizım Acar, f.t•n• 
bul sahil •ıhbiye Hr tabiblitl muhafız· 
larındaa bay Zlbdl Öge, Beyotlu 
Firuııaja Karaburun cadde.i No. 24 te 
bay Halid Gfirman, lnbimarlar Toptaıı 
depoıu mildUrG bay Mah ir Ertüz, 
ekmper bay Halit Yılmaz, ekıper bay 
lhıaa Çerilr, İmnbul telefon .. rketl 
komimeri bay H hı, otlu paket pom
t hanemi memurwınc. aıa bay Fehmi 
Ş •aa, Beyazıt P. T. T. müdilrü bay 
Sabri Cun, telefon t irketi aLonemao 
müdOr muaYini bay milfid, eıi bayan 
Mürilnet, otlu bay Sen .. i, km bayan 
Sernirami• Arkan, telefon firketl 
memarlarıad· a bay Zekii, annesi 
bııyaa Dürdaae, abla.. bayu Cari· 
dan, kardefi bay MuYakkır Orhon, 
Sıhhat Ye içtimai muayenet Vekileti 
lçt·mal muavenet Umum MüdOrlüjil 
doaya memura &ay Ilı.an Baufone, 
muamellt meınuru bay Hikmet Mag• 
•ami Tanç. Rılahm tirbetl Galata 
idarellİ memurlarmd- ba)' Oamaa 
Kaleader, Üıkldu batlubtı mahal
leal Mezarlık 10kaj'ıada No. 2S te 
Tııpu ye kadaıtro Umum mGdlriyetl 
ka1ıt •atemi mOme71izlerindea Mu· 
taf a otlu lııy HtlıeJİn Remzi, yine 
ayni mahaHe ve ıokakta No. 29 da 
Ham1diye blrlad prk~aı bin· 
bafl 14uatafa otla bay Haaaa Er· 
tan, dit hekimi b y Sarım G6kylbl, 
tramY.ııJ ıirketi ftJetme mildir mua
Yıni l.met Karadot•n. Alemdar Bele• 
diye tahakkuk memuru hmail Arma
fH, h•irde rzeteei Alber Girgin, 
Topkapı araya mlzesi 'İ•I kısma 
tefi lleh•ed Cemil Aboy, Kartalda 
tahrirat k&tibi &bri YW., Noter 
lbrahim Uysal, hükumet doktoru Rıza 
GOltekin, Maarif memuru Tedik Tekin, 
muallimlerden Hayriye ErHa, Sabilaa 
Akman, Belkıı Alkan, bra• Tlrkıy, 
çimento fabn'kaınnden Barbaros Ka.
dialemi" Beyotlu Alt acı aoter Falı.. 
n ddia Kanotlım, Notum ba11azıa11 
F eyı.i Sarı~ay- , kı11lar •e •ınırlar 
saflık idueainde Vebab Tunçel •OJ· ............ , ... 

Ayın Tarihi 
Matbuat Umum MilclGr:ntilnOn her 

ay ç kardıtı a:yali Ye ikhaadf kitabın 
9 uncu Apato .. uyın iç ve d·ı hldi· 
H .erln bütün malumatile çıkm:ıt:r. 
au • "y•da Kucumlar Cemiyeti ve 
KDçOk ltilif hakkında, Anupanın 
siyui hadi•el•ri üzerinde b:rçok kıJ• 
met!i yazılar ve etütler yardu. Ayrıca 
Avrupa matbuat nda g8rillen dikkate 
ıayan •• mlhim imzalan taıryan 
.Jaaılar bu yaı.ıya aıfıd ırı!mııtır • 

BUyDk Gaaeta - Blyllk Gaz•· 
tenin aek zlnc'i nüahaaı çok gilzel bir 
k pak içinde 24 aayfa olar k lıarfln 
çıkm·ıtır. Bu sayıda birçok meraklı 
yazı ve rea:mlw v~ rdır. 

Kannca - Türk Kooperatifçilik 
Cemiyeti tarafıddan ayda bir çıkan
laa ba iktıNt •e ziraat meem ...... m 
7 iaei aayıaı çıkmrıtu-. 

Çılır - Ankara'da çıkan bu 
.-eaÇl:k fikir •e nn'ı:t .meemoaa·am 
~4 ncil .ay:•ı, birçok seap yazılarla 
intit ' r el mittir• 

Ticaret ve San•yl Ddaaı 
Mecma•SI - Her ay ç.lcanl?D ba 
ilrt aadl ve ticari mecmaaaıa lkiaei
letıin • Jlıı ç•kmııtır. 

&•mimi S-det - •• Diba Ye 
yann ,. çevirme kitaplar aerlısioia OD 
altıncı aa11•1 Tolstoy'daa ( Alıpnzade 
l C akln ) nın tlrkçeye çeYirditf 
( Samimi aaadet ) teıkil ediyor. 143 
aa:yfalak iyi baaılmıt bir kitab olan 
bu eaer eW kuruı fiatla ubfa pka
nlmııtır. 

Hazır Hesap ı Memleketimizin 
tanınmıı ve emki beaab muallimlerin
den Bay AbdOlazizin lıu iaiml~ bir 
kitabı aahıa çıkmıttır.Kiloıu, metreai 
bir kuruttan iki yüz 11.uruıa kadar 
ol:n mararın gram ye •antlmetre 
flatları, tane ile .ayılan alııveriı he
sapları çok kolay anlatılan cedvellerde 
toplanmıthr. Bu k dar kullan tlı o"an 
bu e .. rin fiab on karuıtur. Dat tına 
yerleri: Sirkecide ikbal, ink ıl&b, Cum· 
huriyet kitab evleri ile P ... nwalbda 
Erıenekon caddesinde 9S numzrah 
Süreyya aparbmr.nında kit ... bı y zanın 
evidir. Dııarıdan gelen siparit!er poıta 
pulu •e baYelHi mu".<a l:itinde c' • 1rön
derilmektedir. Eanaf hemab makinele ri 
tamamile bir •eri kitab çıkar20 bu 
O.tadın eHrini ev kadınlar.na, maj2za 
• :?h'plerine tavaiy• ederiz. Sayıaı 
azalm f o'an eanaf he1ab makineleri 
1erlıinin l k kitabı (4o), lkf nciıi (60) 
ye IÇiloeOalaGn ki ue (800) kuruıtur• 

adlanna almıılar:lır. 
Fethi Beyin Soyadı 

it bankaaınaa iıtaabul tubHI Hu• 
kuk •ltniri Bay Fetlai soyadı olarak 
••&ıaraıı,.ı aeçmittir. Bu ıaz Bay Fet• 
hinin ailece kullanılan ••ki adının 
Türkçeleıtirilmiı bir kılıtıdır, 

Eıkl Şirketler komi1erlerindea 8 211 
Saim Ônat, lkbaad Bakanhfı amu111 
eYrak mümeyyizi Refik Sermed 
Ref k Akalın, E.ki Şurayı Devlet 
memurlarındaa bay Ziya Ziya Akal n. 
M.,r llf Emni1et memuru bay Levbi 
Lnbl Akın aoyadlarını alm11lardır. 

Cevaplaramız 
Beşiktaş Ihlamur caddHinde küçiık 

hamam ittisalinde " Yürüyoo sahne ,, 
gençlerine ı 

Mektubunuz vuıb defildir. Aldı· 
tmız iaimler aoy adı mı, yokaa ke!?dl 
adınız mıdır? Yani kendi adlarınuı mı 

det•ıtirdiniz? MektuLunuzu •aklıyor uz. 
Cevabınızı bekliyoruz. 

Heybeliada Toran Zafer eHdul 
No. 16 de Bay Faruka: 

•Ş.ku., •isim arapça "Slkk•rnden 
aldıtımıa ye telaffuzunu detifmdiji
mb bir kelimedir. Fraa•ızlarda bu 
kelime7i " ailkr ,, olarak kullanırlar. 
B5y~e oldatu11a g5re "feker,, kebmeal 
yabana bir dilden ıa:rılar. Djf.eı 
taraftaa tarama dergl•l de bu kelimeyi 
almamııbr. Buau aoyadı olarak aldı· 
jınız takdirde ileride blr mOıkGlatla 

karfllat abiliuiaiz. 
Kayıteri okurl&rımızdan Bay Mu~· 

tafa Lutfiye: 
''Batta,, diye bir kelimenin meYC· \ 

o'ub o!madıtını araıtırdık. Bayle l 
t•Y yoktar. Bu belki de "Batıtfa,, nı• 
mulaaffefidlr. Y ahad laalettayia bir 
yerden gelmif blabtıtln 1abancı ı: ·r 
kelimedir. 

Hava mektebinde yilzbqı Bıy 
Eorefe: 

Arkun, ArSID, Arwun (ulf, der
m2nıız, halim, ahe•te, yaY&f) demek• 
tir. Arkamak, Arırımak (zayıflamak) 
manasınadır. Ergun da halim ve ya\"af 
demektir. Argon Tilrkçemiıde yoktur. 

irtihal 
Sadrı e•bak Klmil Pata merhum 

.. lioi Ye merhum Abdu "lab Bey hali
lni Gazi Oranoa ahfadından Bay.ın 
Ş:ıa:ye Ayf8 dlçar oldup baatalıktaa 
kurtu!amıyarak vefat etmiftir. Cenazesi 
dllnkü Cumartesi gliail Papbahçeaia
deki ıahilbanel.,.indea kaldınlarak 
kiSy kabrlstanıadaki medf eni mahau• 

auada Yediai rahmeti rahman kılınmııtır. 

BASAN 
ÖKSÜRÜK PASTiLLERI 
Öksürük, Nezle, 

Bronfit, Boğaz ve 
Göğüs Hastallklarite 

Sesi Kısllanlara 

pfai tesirleri çoktur. 

30 kuruttur. 

HASAN DEPOSU 

BASAN 
KUVVET ŞURUBU 

Zaafı Umumi, 
Kansızhk ve Kemik 
hastalıklarına şif ai tesir
leri çoktur. Çocuklar, 
gençler, genç kızlar ve 

ihtiyarlar her yaıta 

istimal edebilirlt-r. 

HASAN DEPOSU 
il 
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Atlıların Takibi ! .. 
Antuvan Yumruklarını Sıktı: "Ahmak Maskaralar Size 
Oynıyacağım Oyunu Sonra Göreceksiniz! •. ,, Dedi .• 

Kapı ile ıato araaındaki 
yolu çarçabuk geçmif.. O atlıya 
bir ıey aöylemi9.. Yine ayni 
suretle geri gelmi9tl. 

Bunu görür gBrmeı Antuvan 
kendini zabtedememif.. Hayatın• 
da nadiren kullandığı en atır 
bir küfürle ıövldUkten ıonra : 

- Yay, ihtiyar tilki vay ••• 
Bizim yanımızda,, kocamıı çoban 
köpeği gibi ayaklarmı sllrüyordu. 
Bak timdi de kekllk gibi sekiyor .• 
Anlaııldı.. Artık, tamamile anla
tıldı.. Şatoda hayal gıbl gözlime 
Ulıen gölgeler, uzaktan bir fısıltı 
ıibi itittiğim söıler.. Bunlann 
bende uyadırdı~ı ıUbheler, aaılall 
değilmiş... Fakat bu atlılar ne 
oluyor ?.. Benim taklb ettiğim 
yola çıkhlar.. Demek ki bunların 
Şövalye ile bir ahıveriılerl yok •• 
Şu halde? ... 

Antuvan, birkaç dakika dtl· 
ıündükten ıonra başını 131Jadı : 

- Buldum.. Buldum... Bunlar, 
beni tıkib ediyorlar. Sebebi do 
mutlaka fU lizerlnıdekl mok· 
tubdur, 

Diye homurdandı. Ve sonra 
kalkıp oturarak bir kahkaha 
baata. Atlıların arkaaından elleri· 
ni ulladı: 

- Koıun.. Tutarsınız .•• 
t. Diyo marddandı. 

t * 
Antuvan, artık mUıterihtl. 

Kararanı vermi9ti. Alayla bir 
tebe11ümle gUlUmaedi: 

- Ahmak maskaralar! Size 
oynayacağım oyunun ne parlak 
olduğunu görUrsUnUz. 

Dedi. Ve ıonra.. dtıtllndllğll 
pllnan ilk maddesini tatbika 
giriştL Bu blrlncl madde muci• 
bince: Evveli gUzelce karnmı 

doyuracak ve ıonra, ortalık kara· 
rıncaya kadar rahat bir uyku 
çekecekti. Çünkü, günlerden beri 
yol yorğuoluğuna binen dUn 
geceki uykuıuzluk, onu bir hayli 
aorsemletmişti. Halbuki hu gece, 
kuvvetli ve çeYik . bulunma11 
elzemdi. Şu eararengiz muhite 
ayak bastığı dakikadan itibaren 
hissettiği gizil bir takım §eylerin 
mahiyetini, ancak bu suretle 
keşfede bilecekti. 

Baba Karlonun verdiği ıucuk· 
lardan birini yedikten ıonra öte
kini bOyUk bir dikkatle cebine 
yerletlirdi. Şarablarm bir tite•:ni· 
de içti. Oradan bUyUcek bir taı 
alarak ona güzelce bir ya11bk 
şekli verdikten sonra, boylu boyuna 
yere uzanıverdi. 

Şu anda, Antuvanın dudakla
rında garib ve hazin bir tebe11ilm 
husule geldi. Derin derin içini 
çekti. Zihninden ıunlar a-eçmekte 
idl: 

- Heygldl dünya, hey.. Şu 
lnıan oğlu ne garlb mahluk .•. Dün, 
ıöyle.. Bugün de, böyle.. Hayat, 
geçip gidiyor... Bir kaç glln evvel 
Luvr sarayında yatbğım o pamuk
lar gibi yatakla ıimdl fU ba§ımın 
altındaki kah taı ve kup kuru 
toprak, ne acı bir tezad tefkll 
ed.yor... Ah Şöva!ye, ah •. Hiç 
o rahat, hiç o cecnet gibi hayat 
ayaklar aitmda çiğnenir mi?.. He
le o, insanın etrafında kumrular 
gibi dola,nn yoımalıı.r... Hiç bun· 
lar, kôlay kolay {eda edilebilir 
mi?... Kulaklara çınlasın, ya be
nimki?... Aman A!lahım, ne ılık .. 

Ne yumuıak .. Ne aokulgan feydi? ... 
- Biraz bekle, yanucuğum .. 

Eter açlıktan ve yorgunluktan, 
günün birinde bir çalının dibinde 
fıkırdıyarak can Yermez de, ıayet 
zengin olurum.. seni mutlaka 
hizmetçi alınm. 

Dediğim zaman ne bUyUk ... 
Yine göıtermlı .. nasal katıla ka
tıla gillerek yere sarflmiıti? ... 

Hey gidi talih ve mukadde
rat... Acaba gUnUmDzlln birinde 
hakikaten benim de yllzllme gll• 
lecek misin?.. Y okıa ••• 

Artık yavaı yavaı Antuvanın 
ağırlaşan göz kapakları kapan· 
mıı.. sealer, ağır ağır uzaklaş
mıı.. dimagı, bu hayal Ye htilya· 
lar içinde uyuşmıya baılamıı .• 
nihayet uyuyakalmıştı. 

)f 

Uyandığı zaman, ortalık adeta 
kararmııtı. Antuvan hemen yerin· 
den fırladı. Diılerinin ilstiloe otu· 
rup ellerini yere dayıyarak ıato
ya baktı. Şato, kapkaranlıktı. 
Yalnız gölUn listtlndeki odada bir 
ııık vardı. Bu ışıktan akseden 
kızıl ziya, gölün durgun aathına 
akmıı vo uzamıştı. 

Antuvan: 
- Tam vakit •• Yavq yavaı 

ft• başlamalıyım. 
Diye mırıldandı. Atının dizgin· 

lerinl koluna taktı. O sarp tatlık· 
lar, her tarafı kapJamıı olan ça• 
hlık ve fundalıklar arasından gtiç
lllkle yol bularak yaTaf yaYaf 
yamaçtan lnmiye haıladı. 

Şatonun arkasındaki kUçUk 
ormana gelince, ahm ıık bir ağaç
lığın içine sakladı. Klşnemesin 
diye de, zavallı hayvanın ağzım 
ııkı sıkıya bağladı. Ondan sonra 
ağaçları ıiper ede ede ıatoya 
yaklaıtı. Maksadı, ahırların nrka· 
ıından dolaşarak açık bulacağını 
limit ettiği pencerelerin birinden 
se1ıriıce binaya sokulmakb. 

Mutfakta, hafif bir ııık vardı. 
Pencerenin biri açıldı. Dııarı bir 
el uxandı. Birıey attıkdan sonra, 
tekrar kapandı. Bu, her halde 
Baba Karlo olacaktı... Bu 
suretle Baba Karlonun mutfakta 
olduğuna hüJ..Um veren Antuvan, 
fikrini değiştirerek ahırların 
önünden dolaıtı. Fakat tam kö
feyi dola11r dolaımaz, herfeyden 
evvel dUtUndüğtı en büyük teh .. 
tike Ho karıılaıta. Şatonun o 
azgın göpeği ile karıılaftı. Baba 
Karlonun bu sadık arkadaıa. 
sinsi bir hareketle birkaç adım 
koıtuktan ıonra, bllyUk bir hid
detle homurdanarak Antuvanın 
llıtUne saldırdı. Fakat Antu•an, 
ondan daha kurnaz davrandı. 
Bir adım yana ııçradıktan ıonra 

hemen yere kapandı. Cebinden 
çıkardıiı ıucutu k6peğin önüne 
atta. 

Köpek, aldandı. Antuvana 
saldırmaktan vazgeçerek ditlerJle 
koca ıucuğu kavradı. Ön ayakları 
ile ba1tırarak yemeye haıladı .. 
Antuvan, hiç acele etmedL Ol
duğu yerde kimıldamıyarak beı 
on saniye bekledi. Sucuğun lez• 
zetini alan köpek, artık herşeyl 
unutarak, başını iki tarafa çevire 
çevire tamamen dalgın bir hale 
gelmi9ti. O zaman yavaş yavaf 
kılıcını çıkardı. Sivri ucunu ıım· 
ııkı kavradı. Bir yay gibi ye.ttığa 
yerden ııçradı. 
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Birinci klnun 16 

Müstemlekeciler Türkiye
ye Adım Bile Atamazlar ............................................ ..__ 

( Baıtarafı 1 inci yih:de ) 1 
aahlbdir. 

Biz, Yunanlı Generalın bu 
aUzlerinl okuduktan sonra daha 
açık olarak söyleyebiliriz ki: 

- TUrklye, bugllnkll Cllmbu· 
riyet Türkıyesl, mllıtemHkecilerln 
tatili maceralarına lokma olamaz. 
Bizi bilmeyenler ve bilmek late· 
meyenler öğrenmelidirler ki günün 
birinde yurdqmuza saldıracaklar 

1 
kim o!uraa oJıun, burada ancak 
kafalarım çarpacak kaya parça .. 
lan bulurlar. 

Çünkü, bundan bir müddet 
evvel, Büyllk Millet mecliılnde 
yurdun, muhtemel bfr btlllya 
kal'fl korunması meıeleal görU· 
ıülürken demiştik ki: 

İzmirden Antalyaya kadar 
olan aahiUerimiz, etrafı dağlarla 
çevrllmit dar bir şerid teşkil 

eder. O yüksek dağlar, bu sahil 
arazimizi İfgal etmek istiyenlere 
karşı bizim için tabiatın elile 
kurulmuı birer mtıdafaa kaleai
dlr. Ege ve C•nub Akdenizl kı
yılarına sokulacak olan macara 
orduları, bu güzel Türk toprak· 
larında kendilerine yalnız kanlı 
bir mezar bulabi:irler. 

Büyüklerimizin birçok veaile· 
lerle söyledikleri gibi: 

11
- Yurda korumak lılnde 

çok kuvveliyiz. Fakat bu kuv-

' 

Yetimizi barıı ve kendimizi ko
rumak yollarında kullanmaktaa 
başka birıey dUtünmiyoruı.,, 

Cllmhuriyet Tnrkiyeelnln barıı 
seven ve ba111 için uğraıan bir 
tılke olduğunu bilmeyen kalmadı. 
Fakat birkaç gün evvel bir Fran• 
ııı gazeteıinln ehemmiyetle lıa• 
ret ettiği gibi, bizim barıı siyaaa• 
ıına bUtiln varlığımızla bağlı ol
duğumuza inanmıyanlarda varmıı. 
Çünkü o Franıız gazetesi dl· 
yor ki: 

" Italya, on iki adayı tahkim 
etmek ve aıkert bir Us haline ge• 
tirmek ıuretile Türkiyeyi gücen• 
dirmiıtlr.,, 

Buna rağmen biz, TUrkiyenfn 
barıı severJiğini ltalyanında anla
mıı ve bilmiş olduğu kanaatin• 
deyh. ÇUnkll daha ilç glln evvel 
Başbakan General ismet lnönl 
şunları söylemişti: 

u - Uluslar arası havası, ha• 
rlct siyasetimizi milii mUdafaamı• 
za da iıtinat ettirmeyi zaruri kıla· 
yoraa bu, dünya politikaaının ta• 
bil ve zaruri bir neticesidir.,, 

Bizim harici siyasetimizin aaa 
direklerinden birisi de ° Cihanda 
barıf,, düsturu olduj"una göre, 
Baıbakanın ıu sözlerinden u Tir
kiye, kuvvetine güvenen bir barır 
çıdır.,, Vecizesini çıkarabilirlz.-N.1\ 

liRh'5n·PjHUI ·1n.Uff.at:.ı:uı.a ·1111~ 
T~QV"iYb 0 lc.f 0 BANk"AJ1I 
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il--~~----:---".~' konfer•ns, ~~ 18 incl ııara ait muaik.L 22.15 16 K§nunuevvei Pazar 
lsfanbul - 18 ç.ay saati otel To

lrn.tlıyaııdnu transnıiııyoo, 19 J imrıastık 
Sel m Sırrı, 19,30 dünya haberleri, 
l!.l,40 Hayvan kıtar takımı, 20,10 zira· 
at bakanlığı konferansı, 20,40 tusarruf 
ve yerli matı haftası konferanP, 2•?,50 
p ilk ses musiki~;, 21,~0 Anadolu 11.Jıın· 
111 borsaler, ~J,30 orkt:&tra, 22 caz ve 
ve tıuıgo orke trası. 

Uükreş 3ti4 m. - 11,30 dini neşri• 
yat, 12 .. jO orkestra konserı, 13,~0 F~
nica Luca takımı haberler, k.onserın 
devamı, 17 köylü aati, 18 Jean Mar
co orkestrası, 19 haberler, 19,15 kon• 
e ·rin devamı, 20 Üniversite, 20,~0 
pl.ık haberler, 21 piyano konseri, 21,30 
cazbund, 2~ spor, 22,10 ca:zbar.ıd ha
berler, i3,30 cazın devamı. 

Varşova 13:!5 m. - 18 şarkılar, 
lS,50 kouferan ·, 19 r.ıdyo piye~i, Hl,45 
ko•foraııs, 20 Org koıı erı, 20,35 Hi
chıud, Tlluhnin 1>lfıklann<lan. ~l Leh 
dnneJarı, 21,30 hafıf musiki, 21,45 hH.· 
bcrlor, 21,GG muhtPlif, 22 ne~· li neş
riyılt, ııözl~r. 2J reklô.rn ve konser, 
2J,30 dans mıısık'si. 

Leipzig 38.3 m. - 18,35 he§ik -şar· 
k.ıları. 1!) 10 J;en proğram, 20,30 ı.;öz
ler, 21 ıı~şcli ak~uın ınııdikisi, 22,::10 
Dr-etbovenin eser.ferinden orkestra 
refok tile lkeman 'konaeri. 

Viyana 507 m. - 17,~? Bando 
rnuzika. ıu 10 8Ötler, 19,40 şıırler, 20,10 
haber '11po~ 20,20 Lisztin eserlerinden 
orkestra ;efakat.ı1e piyano k".ınseri, 
.20,SO Bee.thoveuın eserlerindfltı .senfo
nik konser, 21,30 Holzerin idaresinde 
radyo orkestra'!ı ha~erler, 23,05 rfldyo 
orkestraın, 23,30 son haberJer, 2:1,50 
de.nA mu~ikiıi. 

17 K4nunuevvel Pazartesi 
lstanbııl - l~ Fr. ders, 18,30 plak 

orkeı.ııtra 19,80 diioya haberleri, 19,40 
tau.mıf' "*' yı>rli mallar haftası, kon
feraD!I. 20 Üniversite namına konfe· 
rane, ?.0,30 plnk neşeli musiki, ~1,15 
Anndolu ajanın borsalo.r, 21,30 Tur~çe 
sözlü dı.u:ıa 1ı ve.lan, bay&n Bedrıye 
Rasim radyo caz :ve tango o.rkestrası. 

Bükreı 3ü4 aı. - 13,15 Gündüz 
neşriyatı. 18 1:1özler, 18,15 Sanas ku
arteti, 18.45 radyo orkestrası, 19,~0 
piyano fantaıileri, 20 Üniversite, 20,~0 
plik, 20.45 konferaoı, 21,05 eolıet kon
&eri, .Lieztin eserlerındP.n piyano ile 
21,45 konferans. 22 şarkılar, ~~20 Vi
yana ıchrammel kuarteti, 22,50 haber
ler, 23,05 ke.hv~hane konseri. 

Var90Y& 1345 m. - 18 piyano 
keme.o konseri, 18,25 sözler, 18,35 sa.• 
lon musikisi plak, eöıler, 19,15 pıyano 
konıeri, çocuk neşriyatı, 20 askeri ne§• 
riyat, 20,~0 konferans wuhtelif, 21 po· 
piller ıcnfoııik kou~er haberler, 2J 
klasik I..ch mu~ikUi, ('15 inci all'a ait 
muııiki), sözle.r, 23.lô dans dersi, 23,3S 
dans musikiııı. 

Leipzig ~82 m. - 17 hafif musiki, 
18,~0 ökooomik program, 119 sözler, 
l 9 20 karışık komıer, 20,30 ikoof eranı, 
23' habftrlcr spor. 23,20 yeni Alınan 
eaerlerinden parçalar. 

Viyan& 607 m. - 18,45 hafif mu
ııiki t,Özler, 19,40 deu, l:!0,05 haberler, 
20 25 Üol'lilao tutte isimli Mozıı.rtm 
op~ra11, 23 sonradan bildirilecek, 23,30 
Holzer radyo orkeıtrası. 2ı,50 dan• 
plakları. 

18 Kanunuevvel Sah 
letaııbııl - 18 Almımea. dere, 19,30 

latanbul koniervatuvarı konseri, Frtlrı• 
eıı tiyntrosuudun trensmisyon, 19,30 
dllnya lıaberleri, 19,40 jımotı'ltik, Ha
Y&ll Azad~, 19,50 eıir Necat Cemil, 20 
Milliye bııkaıılığı naınıııa konferans, 
20 30 tasarrnf ve yerli mallar haftası, 
ko~ferans, 20,SO Madam Volina MöAyÖ 
Arzıunanof T. şıuı. 21, 15 Auadolu 
ajansı borsal u, 21,30 orke.ııtra. A 

Hükreş 361 m. - 13, 15 plak, 18 
plak, 20 koııferan", 20 20 plil.k, od11 
rnuaıkisj, 20.4:) konfenı.ns, 21,06 Ren
foulk kons"r, 22 konferans konReriıı 
devamı, 22.30 lıııberler, 23,15 kahve
ha.no konseri. 

Var~om UH5 m. - 1.8. şsı~kılar 
konferıuıP 18 ;j.-> &alon musıkı p!aklım 
•özler, 10, 15' Mozartuı eserlerinden 
korıııer tıözler 21 Deyaz 11nzurka 
i11imli Franz 

1

Leharın opereti, 2 ~.15 
konserli reklamlar, 2.t,30 pldk, 23,4!S 
Leh muıikiıi, 2:ı,9.> p yano • keman 
konserj. 

LeipziK 382 m. - 18,20 piyPno 
konseri 19,50 ökonomf, 19 Fenlandya 
h-kkında ıözler, 19,20 Ahoi adlı ıkeç. 
20,3r; porsolacılık, 20,55 kü Ulr propa
gandası. 21 haberler, 21.15 Münihten 
nr. :Cil, 22 ıarkıh konser, 23 haberler. 
23,20 dıını ve hafif p: rça'ar. 

Viyana ü07 m. - 18,~S piyano 
koneeri. ıor.'er, 19,~0 dere, 20 haber· 
ler, 20110 milli neıriyat, 20.35 kar ·,ık 
nıusil<jlj program, 22,15 Oıva·d Ka
haıtanın idıırulnc!e umumi Avrupa 
kons"ri (ı :mfo ılk) 23,0S ıözler, b'!ber
ler, 23,40 konferans, 23,55 plak, 1 
kuartet kon~eri. 

19 KAnunuevvel Çarşamba 
iatanbul - 18 Franuıı:ca de:•, 181':!0 fm• 

tıaıtlk, m a klal. 19 pltı.k dana mu8lda'. 19,50 
t!ünya haber eri, 19,40 p ll< ne,ell ınuıikf. 
20 l .tıiur ar b l<anlı~ı n11mma ko ,ferana 
'lll,Y\O Balalayk o ke~t uı, ve koro heyeti 
tuafınd~n şrın. 21,2} Anadolu ajanın, borsalar 
21,90 o•kestra, 22 radyo caz ve tango 
o lcPıtrası, 

Hll rcş !!fH m. - f!·l:i gUndUz plftk ne~
riv;ıt. 11! ı a '70 o·l eııtraaı·ılh:ler, 19.Hı radyo 
(>. kutraaı. 10 konferans. 20.20 pll!ık. 20.4> 

radya sa.on o~kratraaı. 25 haberler. 
Vıırşola 1345 m. - 18 or~ konseri • 

•lMcl"'\p Ak-apor. 19, 15 '.hafif musiki parçalan 
koııforan. 20 düo ıarkı .konurL 20.lO aöıı:ler 
20.3) pllk-aözlcr. 21 tatktlar, 21.45 haberler 
22 Chopin keoıerl, 22,3ı) eaperaııtoca, 2:t40 
L~h şarkılıırı. 23 rekllm kon.er, 23.JS kahve• 
hane konaeri•dana muaiklaL 

Leipzig, 382 m. - 19,10 operet 
muılkiıi, 20,3.i tarihi neıriyat, 21 
h:ı.berler, 21,10 saıı.t, 21,40 mili neş .. 
riyat, 2i,10 alttam konseri, ~3,l_O .h.a .. 
berter ve ıpor, 23,~iO danı musık111. 

Viyana 507 m. - 18 neş'eli konıer, 
19 dokto; tavaiyeler.i, 19,26 sözler, 
10,SO. haftalık haberler, ao,~O ulcerl 
konıer, 21,25 aktilalite, 21,40 Hi'fe in 
eler Not isimli skeç, 22,30 habereı:, 
22,40 Filh~rmonik yaylı .ııaz'.ar konserı, 
2:J,20 ıözler, 23,30 haberler, 23,50 
akı m konseri. 

20 KAnunuevvel Perşembe 
Bükreş, 364 m. - 13 - 15 haberıer, 

p'ak, 18 radyo salon orkeıtrası, 19 
hllber:er, 19,15 salon orku~rasının 
l evamı, 20 konferans, 21,30 operada 
verilecek temı )i nala', 23,25 ıon 
haber'er. 

Vartova, 1345 m. - 16,45 hafif 
musiki, ders vesaire. 19,15 p iik, •Öl· 
ler, 20 nı an·' o in konseri, 20,30 hafif 
mua:ki, ~0,45 aöz'er, ~1 hafif musiki
nin devamı, 21,45 haberler, 22 piyano 
• keman konseri, ~2,45 konferanı, 2J 
reklam, konser, 23,15 dans deral, 
28,:.5 d nı musikial • 

Leipz·g, :J8:3 m. - 18,20 oda mu• 
ıikiıi, 19 sözler, 1935 eıkl Norveç 
.fıtrkılsrı, 2Q,0:'5 Noele aid ıözler, ~0,40 
ıc oktor t· vsiyelcri, 21 babcr:er, 21,10 
Anton Brücknerin e1erlerinden ikinci 
ıenfoni ( C • mo l. ), ~l! köylü piyeai, 
~3 haber er, spor. 

Viyana, 507 m, - 18 Noel nefl'ly.-tı, 
10,50 söz"er, i:O haberler, 20,20 pıyano 
rcfakat;:e ıarkılar ve hııfıf h v.:lar, 
20,50 ten sözler, 22 :ne4'eli muı'ki, 
22.BO haberler 22,4-0 Die "Yer iebte 

' k . Königin isimli operet, 23 org onserı, 
2a,:10 haberler, 28,50 hava haberleri, 
.ı?4, 15 dans muıikiıi 

21 KAnunuevvel Cuma 
Bilkreı 464 -13-15 p'..J.k, 18 radyo 

o .. keııtruı, 19 haberler, 1~115 radyo 
orkeatruı ( opuetlerc en ), 20 konfe• 
ranı, 20,20 p!lk, 20,45 konferane11 

21 IQS aenfonik konaer, 23 konferans, 
23, l 5 konaerin denmı, 24 haberler, 
24,25 plik. 

Varıova 1345 m - 18,lS Makı 
Regorin eserlerin~en trio konseri, 
18,50 ıö~er, 20 hafif musiki-sözler
lio aerin devamı, 20,45 aöz'er, 21,!5 
senfonik konser, 23,30 ıiirler, 23,43 
raklamh konser, 2.ı haberler. 

Leipzig 3ts2 - 18,30 spor '.haberleri 
18 SO l>kooomi 19,~0 rdyo orkestusı 
sö~ler, 21 haberler, 21,15 Noel ıarkı· 
ler • 22 plAk, 2!i,15 Leipzig aenfonik 
ork~strası. ( Solist kem;;nist profesör 
Reilz n ittirkile ), 24 neş'eli gece 
kon•~ri. 

Viyana 507 m - 18 çocuk ıaatı 
18,25 piyı no konıeri, 18,55 haftanm 
beden •por haberleri, l 9,05 ıöz'er, 
l~,20 Güzel ıan'atlar, J 9,30 milli net· 
riyat, 20 habr>rler, 20,30 hafta hHber-
leri, 21 Fr· nz Schmidt'.n eserlerinden 
Fredigundis operaıı, 23.50 haberler, 
24,J8 net'eli musıki, 1,15 Çingene 
muıikiıi Peıte'den. 

22 Klnunuevvel Cumartesi 
Hilknt 864 m - 13- 15 gündiiz 

ne4r:yatı lS Rumen musikisi, 19 ha
l:erler, 19.l!> kooser"n devam, 20 
ko:ıfranı, 20.20 plak, 20,45 konfeuna, 
2l Romen operası ~:uıındrnn Lya 
Popunu f'lrkıler; • sözler 21,:!5 caz· 
ban:! 22A5 radyo orkestraaı. 

Varşova 23ı15 ıu - l!\l5 pirno
keman konıeri, 19,45 Sovyet istu
yonlarındnn nakil, ~O p.ik ( İngiliz 
f'lrk hır) konferans, haberler, 2l hafif 
muıiki, 2~,45 hnberler, popüler sen
fonik orkestra konseri, ~2,44 edebiyat 
23 r k:amlı kon.er, 23,35 dana 
musikisi. 

Leipziı 3S2 m - 21 haberlt>r, 
21, 15 P, ul Linke bizzat eser1er;nden 
ça·ıyor ( Berl'nden naklJ ), 23 haber• 
ler, ıpor, 23,20 danı musikiıi. 

Viyana 507 m - 17,40 brııdo 
muzika, ın ha1k oyunları, Hl,25 halk 
tarkı'Hrı, l~,50 aktü-lite, 20,05 haber· 
ler, 20,15 koro konaeri, 21 Nel net· 
riyatı, 2:' h3berler, 23,30 dana muai· 
kiai, 24, !5 p ak. 
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ANKARA vapuru 18 Birinci 1 
Kan~n SALI 11 de lskeoderi· 
ye'ye kadar. "8.512,. 
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SON POSTA 

Öz Türkce 
Bilmecemiz 

I 

BugUnkU Bilmece 
Boı dört köşeleri aıağıda ya• 

ıılı manalara gelen öz Tnrkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
yede hem vakit geçirmif, hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren

mİf olununuz ! 
t 2 3 4 8 

~ -L~-...--:, 
3 - L-·ı--d--1 

4 
5 
6 t'r.i;;.;1-Jf~.f:,-ı 

7 
8 =ı 

Soldan sana ı 
1 - Fırtına 
2 - Hane .. kajıd 
8 - Bir nota - bir nota 
4 - Zayıf 
6 - Genitlik · 
6 - Bat na bir Ş getfriJiııcı srllrGltU 
7 - Beygir • yaz hane 
8 - H .. Jis 

Yukarıdan aşalı• 
1 - Vesika .. iıim 
2 - DQ~ arazi - nuıl 
4 - Kütad et • kamer 
5 - Temizlenmek 
6 - Merkez • çotıın zıddı 
7 - Bayram'arda yepılan kapılar 
8 - Jslıııh etmek 

lstonbul birinci iflls memur· 
luflundanı Kuzguncuk eczayı !ıb· 
Liye fabr;kaımda mevcut olup 1 ınci 
arttırmada ıatı'amayan eczacı1ara Ye 
ecza depolar.na •e labratuvc!!ar~ 
lüzumlu bazı ıırça takımlannın huncı 
arttırması bu ayın 17 inci pazarte•İ 
günü aaat 13 de m~halli ınezkOrde 

aablacatından taliplerin mürııcaatlan 
ilin olunur. (58:)4) 

lstanbul asliye mahkemesi 
6ıncı hukuk dalre•I: Cemil tara
fından Sam<. tyada Arabacı Beyaı:ıd 
mahallealnde Leblebjci çakmırzı soka· 
ğında 11 No.!u evde oturan Sıniye 

aleyh.ne açılan bof::.nma daYaıına dair 
nrzub21l müddei aleyhanın lkametgiihı· 
nıa meçhu

0

iyeti hueb!le il&oen tebfi .. 
ğ:ne karar Teriimi• ye bir ıurctl de 
mı:.hkeme diYanhanesine uılmıı oldu .. 
~undan tarihi ilandan itibaren on beş 
gün içinde lıtanbul asliye mahkemesi 
albncı hukuk dzirea:ne 934/2165 No. 
re cevab layihası •ermesi lüzamu 
tcb!ig makamına kaim olmak Ozere 
ilin a!uour. (197) 

Sa h l 1 

Basit bir &rıza zannedilerek 
ihmal edilmemeadir. 

Vaktinde önUne geçilemlyen 
öksUrUkler mühim akibetler 

do§urur. 

p OR • 
ÖksUrUkle:rln en müesair 

iUkıdtr. 

Kutusu 35 kuruftur. 

BEŞiR 
MAH 

KEM L· 
UT CEVAT 

Eczanesi, Sirkeci 

Adana Asliye Hukuk mahi:e· 
meslnden: i\dananın lnhiıar tütün 
fabrikası snk memuru Taltitın Üı· 
küdar eakl bamamamda çeşme kıır· 

fllında aın Nazminin oğlu Halimin 
karııı Hacer aleyhine Adana Asliye 
Hukuk malıkemaıine açtıtı botnnma 
davasının icra kılınmakta olan muha
kemesinde mezburenin ikametgahı 

meçhul olduğundan teb!igahn ilanen 
icra edildiği halde muhakemeye gel .. 
medi4'inden tuhut dlnlenme1inden 
babiıle gıyab kararının ilanen teb
liğine ve muhakemenin 241121934 
gününe rastlayan puartesi günli ıaat 
9 a bırakılmasına karar vcrHmlt ol• 
doğundan mllddeti kanunlyHi z:ır· 

fında itiraz. edip mahkemeye gelmHI 
veya kanuni bir nkil göndermeel 
aksi takdirde muhakemenin gıyabea 
gaı-tl'eceji malümu olmıtk Ozere 
keyfiyet ilin olunur. 

En muntazam 1935 cep cjanda11 
Yen:poıtane A. Memduh 

matazA1ımn 

AJANDA stdır. Fiatlerl 20 .. 80- 35 
40, maroken'eri 80 .. 120 

kuruıtur. Her yerde ar.ııyınıL (5682) 

:: 



Milyonlarca • 
ınsan · Botun dünyada fevkalA~9 rağbet 

ON 
Pı er ve 

Cep fenerleri 

POKER 
P L A Y. tıraş bıçaklarım tercih ediyorsa 
elbette bunun bir sebep ve hikmeti vardır. 

Deposu : istanbul Tahtakale No. 10 

Tenvlratınız için en bl•lnci nevi llmba kullanımz. 1 l!~!l!1ı2ı.J t!!S!?~!~ Af..9f!!Şf!1.!.~. E~!.YA91:11ı1o 
ağrıları, aızıları, kulun~: 1 kurtanr, mtmtltrl kuru· ğine emıalıiz devadır. V akitaia bayılanlara, aenelerdenberi yürü 

Limba111u kullaamkla hem ıtıkta11 kazanır, hem de cereyandan 
ya•İ paradan taaarruf ederainlz. 

p ILIP L MBALA 
Törkiye umumi mlime11llllj'I : 

Hellos Müessesatı Galata, lstanbul 

1 

~--------------------------------, 
ELEKTRiK Radyatörü 

TAM SICAKLIK 

Fiatlarda Tenzilit 
• 

de 
VERESiYE SATIŞ 

HA Ki Ki KA'E 

siyatik ve romatizma71 1 tur, mahYeder. Kanı, ihtiyarhyanlara gençlik kuvni Ye çarpmbm çekenlere hayat •erir. 
ı~~~~~~ ~_ı_d_u_h_~_b_ı_e_~ ___ k_u_d_~_ı_~_i_n_r_~_.B_i_r_h_~_-_~_H_fi_~_ir_._E_v_in_b_d_•_~_u_d~ __ u_•_· __ _ 

Zevcinizin size olan J 

aşk ve muhabbeti 
azallyor mu? 

bıı çoK kuuınhu; .} ıızıt- ı rn

de yaılarınıo ilerlediğini gös• 
teren çizgi ve buru~ııkluklar 
gözüktüğü anda zevçlerinin 
muhabbetlerini kaybederler. 

Halbuki timdi iee; fennin en 
ıon ve şayanı hayret bir ket· 
fi aayeıinde, her kadın büttin 

• yüzllnıleki çizgi H buru~uk
lukJarını gidererek Ye genç bir 
kız yüı'1 gibi bir yüze malik 
olurlar. Viyana Üniveraiteıi 
profesörü doktor Stejakal: 
yüzdeki buruıuklukların, cildin 
cevheri olan "Biooel., in azal
maıından ileri geldiğini tecrü
be ile iıbat etmiılerdir. Uıun 
tetebbüaUaa aonra bu kıymet-
tar cevheri gen9 hay.anlardan 
iıtihıale •uvaffak olmuı •e 
hastahanelerde 65 Ua 72 yaı
lanndaki kadınlar üzerinde 
lora eylediği tecrübelerde bu
ruşuklukların 28 günde sail ol
duğu aaltit olmuıtur. Toka
lon; Bütün dünya için Biocel 
oeYherlnin iatimal hakl.."lnı elde 
etmi~tir. 

Bu cevher, timdi, cildin un
ıuru olan pembe reugindeki 
Tokalon kreminde diğer mu
gaddi unıurlarla karııtırılmıştır. 
Muntazaman iıtimali 1aye8İll· 
de her kadın buruşukluklardan 
kurtulmuı, ~Qzünün zayıflamıı 
adelelerinl kuvvetlendirmiı ve 
ıolmu~ cildi gençleştirmiş ve 
10 - 20 ya9 daha genç görün
müş olabilir . 

-
Dr. ibrahim Zati 

ı<:at•lBtlu : Mahmudiye caddHi 
Çatalçeım• aokatı No S 

Herwün ötleden aoara haatalarııu 
kabul eder. 

KALMITIN 

Madeni Hl insanın kulaiını tabrlt 
eder, fak at tatlı, ptırOulb aa flbl aka11 
aeı lnaana net'• heyecan •erir. S. 

yftkHk haualan yalna 

ŞAUP RADYOLARDA· 

t 

bu!abllluinlz. Kullananlar memnun kal
mıılardır. Siz de tercihen bundan alınıa. 

Satıı yeri ı 
Rikardo Levl MUesseaesl 
Jetanbul, Sultanbamam Havuzlu han No. 9-ll 
askl,ehlrde ı İttanbul Pazan M. Kamil 

İstanbul orman Müdürlüğünden: 
Malzemeai Orman idareılndea verilmek ve her yapratın dip 

ve uç kıımına cilt varak numara11 konulmak ve bu iki luıim araıı 
da zimbah olmak t•rtile beheri elliıer yapraklı iki bin elit orman 
mllruriye tezkereal b&1tınlacaktır. 30/12/934 Pazar atını latanbul 
Orman MUdUrlUjilnde Hat ilçte aleni mllnakua ile lbaleaf 
yapılacaktır. Taliplerin mezkdr ılnde Orman Mtıdllrltığtıne 
mOracaatları. "8409,, 

Üniversite Arttırma, Eksiltme Ve 
Pazarlık Komisyonundans 

l - Üniveraite Teırib, Enıaç blnaıında yapılacak olan tldl• 
llt, tamirat ve 1ablt mntebarrlk mobilya itleri(• linolyom döıeme 
kaplama itleri olbaptald ıartnamealne tevfikan toptan ve kapab 
zarf uıulile ekıiltmeye konulmuıtur. 

2 - Talipler bu lıe dair doıya ve ruimlerlnl ÜniYeralte Mi
marlığından tetkik edebilirler. 

3 - Eksiltme gllntı olan 23112/934 Pazartesi aQal ıaat IS te 
eksiltme momisyonuoda hazır bulunmalan. 

4 - Tallplerin yukanda yazıh itin bedeli keıfl olan 20474 
Ura 12 kuruıun yUzde yedi buçuk teminatlarını ihale 1ıUntı aaat 12 ye 
kadar Üniversite muhasebesine yatarmış olmaları lazımdır. (8149) 

Maarif V ekiletinden: 
21/11/934 tarihinde lhaleal icra edileceği ilin edilen Erzurum 

Muallim mektebi ikmal inıaatı mUnakaaaaı gllrtılen !Uzum tlzeriae 
tlç ay temdit edilmittir. ihale 2112/935 Pertembe gllnll aant 15 te 
Vekilet lutaat komisyonunda kapalı zarf usulile icra edilecektir. 
Talipler ıartname ve teferrüatını inıaat dairesinde görebilirler. •·8138,, 

Galata İthalat 

Klo 
399 
15 

Marka 
RL 
B 

KE 

No. 
32~U28 
Bili 

Gümrüğü 
Müdürlüğünden ı 

Kap 
7 
1 

Ef yanın claılerl 
Boyalı teneke ıınnga aıkılığa. 
ltlemeli keten ıofra artnıo. 

437 MUV /2772 253/54 2 Demir tat oyma ve kırma kalemi. 

ı. BAŞ ve Dit aarlları GRiP • NEZLE için ismine dikkat ediniz. 

Yukarıda yazılı efya 271111934 tarihinden itibaren Ecnebi 
memlekete 16nderilmek ıartile açık arttırma uıulUne ıör• aablıktır. 
isteklilerin 16/12/934 Pazar gllntı saat 16 ya kadar Sabt Komi .. 
yonuııa 1ıelmeleri. (8055) 
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Sahibi : Ali Ekrem Neıriyat müdürü : Tttlı ı r 

Son Po•Uı Matllaaaı 


