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nun tahkikatına adliyece devam -----------
Öd • K d -J edilmektedir. Tahkikatın on gllne 

emış a ınının steklerini, Çalışma kadar tamamlanarak mahkemeye 

lzmlr ( Husu· 
ıt) - Pi}er Lo
tl'nin kafes ar
kası ve harem 
ilhamlarına mev
ı.u yaptığı Türk 
kadını, ıiyaaal 
haklara sahib 
olduktan ıonra, 
§imdi de bu bak· 
kı kullanarak ba .. 
Yanlarımız için 
çalışma sabalan 
aramakla m 

D•J k} . . A ) intikal etmeıl muhtemeldir. Öte 
l e erIDI D attı taraftan lçeriiıleri Bakanlığı bu 

eş-

gul... Ege kıyı· 
larında yükselen 
bu •yl . 
hlbl ıeıın ıa- -
b Ôdenıiı'U 

ayan Senı'h 
illi C ı a Cevad'dı Öd 

iıe bUyük bir ehemmiyet vererek 
lzmir valiliğ'.nden izahat istemiştir. 

Üzüm Siparişi 
lzmir, 14 ( Hususi ) - Noel 

yortulanııdan ıonra lngiltere ve 
Almanyadan lzmlr ihr.ıcat tllc
carlarına llzüm üzerine bu mev· 
ıimde milhim sayılan yeni sipa· 
rlşler yapılmı~tır. BugUn piyasada 
altmış para kadar bir yliksel"ş 
kaydedilmiştir. Dünlln satııı 3700 
çuvaldır. Londra ve Liverpol 
borsalarında lzmir çekirdeksiz 
üzümlerinde yUzde 10·12 derec~ 
cesindo bir artma olduğu tüccar· 
lara gelen telgraf haberlerinden 
a -ılaıılmııtır. 

ş • H. F · r. •· 
tenııilen lzın· • ıdare heyetini 

'h ıre gel b au a Ce\'ad - , en ayan Se· Sar Seçimi Münasebetile 
ınesaiJiıı L yuz.erce fırkalı mll· 
di ki: uıurunda anlattı, ele· 

• • 
Politika, Kardeş insanları - • Ô<fe L 

taınanı tUtil ın~u kadın laaaad 
ıureUe le nde çalışır ve bu er e' .. · 
llline 1_ d' l•raın kazanç •erl

"en ı e ... 1 
atleaiııı , ınegm ekleyerek 

Nasıl Dövüştürüyor? 
hazırlar lb~ ud edecek •esilelerl 

( Ô ncak tlitün aıevılml 
evaını 8 Dol yUıde ) 

E 

Sarbrllk, 14 - Pazar sabahı 
erkenden başlayan re'yiAm ıece 

geç vakite kadar devam etmiftlr. 

u 
Yazan: A. R. 

llcl 6aç•k a•ır efJoel 1.tonbııl H/olıatlıanelerl bl· 
r•r batolclıtı11• idi. Baro.da ko11lı boiuımalar olur ve 
iter kaog.ı birkaç ln•o11ın yer• serll11tesile neticele11irdl. 

Bütün 6Ö11ülleri •ilıll'legen tane renkli "Esmer Gül,. 
6ir botakhon• çiçejl idi. Fakat •araglaro kadar yiilc
••ldi v• 1.tanbula ihtilaller•, iıga11lara •Ürü/eledi. 

Halk re'yinl verirken ortada, bariz 
bir surette ne jandarma, ne de 
asker göze çarpmıyordu. Esaslı 
bir hadise olmamııtır. Rey günll 
gazetelerin çıkması mennedildiğin
den hiçbir gazete intişar etme
mitllr. Y almz Alman cephesi 
tarafından saat (23) de bir ilave 
neıredilmiı, bu ilAve de, katolik
lerin fikirleri üzerinde tesir yap
mak için Papalık makamının fi· 
kirlerine tercüman olan Osserva· 
tore Romanonun, Hitler aleyhtar· 

( Devn ı :ı ı 8 üurii yii7rl • ) 

::,.,ır' ın lıarıta:ıı 

f Koyu t rınmış yer Sardır) ..,,_. • • • • • • ""' '*' • l:!'."!t .-:t • 

GörUnUşe aldanmaym 1 
ı•;vvelce olduğu gibi şimıli de 

TUrkiyenin en muvaffak kumaıı 

HEREKE 
· · labrika.İndn yapılır. 
SACLAM, ŞIK, UCUZ 

Muharririmizin Geçirdiği Kaza 
Bereket Versin Hafif Oldu 

Burası •«zel Erdtıktlr. Şl .. di ha gilzel/iğin gorı•ı hile kalma .. ııtır 

Bir mubarririmlzi, zelzele an· 1 da geçirdiğim iki tehlike bana 
hasına gönderdiğimizi okuyucuJa.. Paıalimanının harabelerinin ara• 
rımıza haber vermittik. Muharrl· aında gezmek cesaretini vermiyor. 
rimizin gezişlerl devam ediyor. Evvelki mektubumda Marmara· 
Fakat bu arada bir kaza geçirdiği dald hafif tehlikeyi bir iki satırla 
için Bandımaya dönmiye mecbur kapamıştım. GUndoğduya çıktığım 
olmuıtur. BugünkU mektubu Ada· zam!'n beni cana yakın halk kah-
paıa limanının Yaıiyetinl anlat- veye g&tUrdll. Kahvenin bir yanı 
maktadır: yılak, içi kireç ve taılar)a dolu. 

Paşalimanı, (Zelzele yerine gön· Bir tarahnda kUçtık kahve köıesl, 
dertliğimiz muharririmizden ) - Gün ve birkaç iakemle. btanbuJdan 
doğdudan sonra uğradığım Ada· gelen bir gazeteci ile konuş~ak 
pafalimanı oldu. Burası da Mar- merakı hemen bütlln GDndogdU"" 
maradan geri kalmıyacak kadar yu bu kahveye topladı. Konuıu-
harab. Halk çadırlarda barınıyor. yoruz. Her Uç adada ve Erdekte 
Marmara ve bilhassa Gnndoğdu· ( Dnanıı 11 inci yüıde ) 

öz TÜRKÇE 
Korkuno YH r ' rıadakl yakıalık 

•anınbaınıa M~ r- O B• J • v • A O yel iti de geçer. 
mara lidalaranda Uygu lf tgJ Vll• M:ırmara adaların· 
yapt ğı yıkıntılar; t s· ş d• f 1aki sarııntı, Kar90! 
bütün yurddaıların UCU lf ey tr • tan Kiliae, Edirne· 
yüreğini acı ile den lzmiıa kadar, 

doldurdu. Bir tUr!O arkası gelmiyen bütün Türkellerinde, yllrek çarpınbıı 
bu sürekli sarsıntıların, gilzel adalarda uyandırdı. Bu gönOI birliği, bu duygu 
taş üslllnde taı bırakmıyacağı anla· kardeşliği, o'muaydı, JkJ katlı acı 
t ılıyor. çekecektik. Yurdun gövdesinde açılan 

Yurdun herhangi bir buca~1nda en küçük b:r 1 ranın bil~, bizi ı zlat• 
kopan herhangi bir öliim sağnı:ğını~ btını görmek, avı.ıtucu bır 9eydir. 
biltün Tür~ ü ke!~rinde, uz .. k, yakın Bunlardan batka, yu sarsıntıSJ 
korkunç lır yel gıbi dolattığ nı gör- olan adalara yakın yerlerdeki yerddat• 
mekle duyduğumuz derin sızı biraz ların, ev,eri yıkıkılıb açıkta kalanlara 
azalıyor. Çünkü en bOyük acı; duy- kendiliklerinden yardıma koıtuklarını 
gusu1:uktur. Eılci bir Aceın ozanı çadır yiyecek, ve öteberi eıya gön• 
ndem oğul arının biribir!erin:n üye& derdiklerini öğreniyoruı. Bu duygu 
(aza) ~l-uğunu söyler. Bu adem oğu~~ birliği, bizi ne kadar ın·indirse 
lar·, b r de yurddaş olurl ııra .. , arala- yeridir. ıt• 

Gümüş r. iraları Taklide Yeltendiler 
Darbhane Mn

dUrlllğll yeni gll· 
mUı yUz kuruı· 
lukların basılma• 
ama devam et
mektedir. Ş;m
diye kadar pi• 
yasaya ve blltUn 
Yiliyetlere bir 
milyon liradan 
fazla yeni para 
verildiği için gll· 
müt paralar ar• 
tık alııveriıte 
kullanılmıya baı· 011r6ha1tell• 6a,,.ı1 pullar b11•ılırlu1t 
lamıı, tam manasile piyasa).. bu paralann taklidlerl yap.ldığa 
çıkmıştır. Üç aya kadar tedavUJe hakkında halk araaına yayalan 
tam dört milyen liralık gUmUt bir şayia bu paraların al11veri· 
lira çıkarılmıı olacaktır. Yalnız (Devamı 8 lnci yüzde) 



(Halkın Sesi]' 

Bir Amerikalı 
Kadının Muvaf
fakıgeti Ve Halk 

Dişi L indberg denilen Amerikalı 
kadın tayyareci Bayan Ameli 
E rbard, nad r erlı:tğe nuib olan 
bir muvaffakıyet ku.aodı. Ka
dıolarımızıo erkekler gibi bütün 
hakları tanındığı şu EıJrada bu 
hadiaeyi, okurlarımızın glSıtt 
önünde canlandırmayı fuydalı 
bulduk. Bakınız bize, bu müna
eebetle ne detliler: 

Bay Nuri Yılmaz (Sırkeci Demirkapı 
oaddedi 71 ) - Ameli Erhard adlı 
tayyareci bir kadın 38 O metrelik 
mesafeyi 18 saatte uçmak .urct.le 
ıimdiye kadar hiç bir erkeğin mu
vaffak olam ~ dıfı ve ~eçen:crde bir 
erkek tayyarecinin de bu muafe7i 
katedemeyerek den"ze düotütil bir 
büyük İfİ baıarm ıtt r. Amerikalı} r 
bu kadına dişi L"ndberg demiı'er. 
Bia ce kad nları mn:a huyat hakkı 
•erdik. Birkaç ay aonra Matet Ku• 
ru'.tayında TiUk kadınhrının da 
iakemleai t:u·unacak. Tilrk ırkt, 
k abili7et Ye zekl itibarile hiç bir 
milletten ~eri kalmaz. Biz de kadın
larımuı:dan bö7le terefll Ye muYaff::
luyetli it1er bekleriz. 

Jf. 
Day S adeddin (Fatih Çuçır caddesi 

141 ) - Biz kadınlarımız n zekilann
d an eminiz. Türk kadını ı"mdiye ka
dar t•fkatli bir ana idi. Şimdi erkek 
kardeılerlle beraber hayatta baıbaıa 
•e yanyana çal ımak fırsatını kazan
mııt·,.. Şimdiye kadar lrfu Ye peçe 
arkasmda uklanan Türk kadını yilk
aek kali iyetini göaterecek fıraatlar 
bukmıyordu. Onların kafalarında 

toplanmıt mCihim bir enerji 
•ncır. HrnOz dımaj'lan yıpran

mam şhr. Ô.ıüne aed çekilerek topla
nan b ir suyun iatil& n akıt kabıl yetl 
iıte çok ve müdhit olur. Bir çeome 
auyıınun ııkıoıle muk yeae edilemez. 

İtte Uz kadınlarımız·n b~yle top• 
Janmıf Jı:udretlerin .. en iaffado etmek 
iatiyoruz. Onlar aekilannı faydah 
nh..Jarda ı rfetaioler. Biade de 7alun
da Ameli Erb;lrd aibl kadıaJar 
yelitıin. 

* Bay Nacı (Beyazıd E mill Bey ma
hallesi 75 ) - Aferin ıu Amerikalı 
kadına. B:r Avuaturyalı erkek tan .. 
reci geç a1ude ayni 7olu uçarkea 
denize dOtmüt ve telıizle imdad iate
miıti. Bu İmdad çok pahalıya mal 
oldutu için de Amerika hük6meti bu 
d iti tayyareciyi aeyahatindea menet• 
mek iıtemiıti. Bi!giaine, maharefne 
güvenen bu k . dın aıh~yet amacına 
Yarmak ıuretile bGUln dünyanın pa.
m r t m ajunda b1rakmııtır. Bugün 
Ameli Erbard c!ünyanın ea meıbur 
bir kadinı olmuş ve b, tına bir feref 
tacı giymiıtir. Bizim kadınları mız. da 
hay•t alanına atıldılar. Kendileriuden 
ıerdli ve muvaffakiyetli itler beklerİL 
Bu Amerikalı kadın Türk lıadıoıoa 
bir 6rn~k oJmRhd ır. 

Kaçak Kağıtlar 
Evvelki akşam Şehremini ta• 

raf ı:ıda yapılan ant arama neti· 
ceainde birçok kah•elerde dam
gasız taYlalarla kaçak iskanbil 
kiğıtlan bulunarak müsadere 
edilmiıtir. 

SON 

Saylav Seçimi Başlıyor 
Ayın On Sekizinde Istanbulda ikinci 

Müntehib Seçimi · Yapılacak 
Yeni ıaylav seçimi bazırhklan kıımen bitirilmiştir. edeceğinden ehemmiyetli daha genlt olacakbr. 

Cümburlyet Halk Fırkası bUtUn vatandaşlann inti• 
babata iştirak etmeleri için tedbirler almıştır. Islan· 
bul ve mlllbak kaza!armda seçilecek ikinci mfintehib 
adedi şudur: 

Bu ayın 18 inde Istanbulda ildnci mlintehib ıeçil
mesine baılanması kararlqtırılmıştır. ikinci mftntebib 
seçimi tehrimizde 3 gilo, mülhak kazalarda 4 gOn 
ailrecektir. 

Istanbuldan 1634 kadar ikinci mllntehlb seçile-
cektir. 400 vatandaşa bir ikinci müntebib dUımek· 
tedir. Mlint.ehibler~n namzed listesi bugün tekarrür 
edecek ve yannki gazetelerle ilin edılecektir. Rey 
aandık yerleri de be Ji olmuştur. Her nahiyede bir 
andık bulunacağı gibi kalabalık kazalarda itibari 

Adalar 13, Bakırköy 48, Bepktaı IOS, Beykoz 
37, Beyoğlu 371, J;:minönü 178, Fatih 348, Kadıköy 
119, Sarıyer 52, Üsküdar 113, Çatalca 80, Silivri 
60, Şile 35, Kartal 32, Y aJova 36. 

nahiye!er tesis edilmiş olub sandık adedi fazlalaştı· 
rılacaktır. 

Verilen malumata göre, ikinci mllntehib aeçimini 
müteakıb, aayJav seçimi de derhal yapılacak, Şu
batın ortasına doğru yeni saylavlar tamamen aeç.l· 
mlş bulunacakbr. Saylav intihabatı için ıebrin muh· 
telif yerlerinde propaganda konferanalan •erilmeye 
başlanmlflır. 

intihabat aıralannda bOylik teıabOrat ve ıenlikJer 
yapılacaktır. Bu defaki intihaba kadınlarda iştirak 

Bir Günde 
Yakalanan 
Eroinciler 

Don, emniyet memurları tara• 
fandan ıehrin mubtelıf mahallerin• 
de dokuz eroinci yakalanmış ve 
derhal gümrükteki sekizinci ihti· 
aas mabkemes:ne verilmişlerdir. 

Yordan, Murad, Haaan Şükrü, 
Nuri isimlerindeki ıuç)ulardan bir 
kısmı eroin sat•cı.ığ ndan bir kıs• 
mı da alıcıhğandan maznundurlar. 
Bunların içinde Aliye isminde bir 
de kadın vardır, Sekizinci ihtisas 
mahkemesi, bu dokuz suçlunun 
duruf1Dalarına dlln geç· vakit baş
lamııtır. 

KUkUrt Kaçıranlar 

Kalkavan zadelerin Mete 
vapuru tayfalarından Süleyman, 
Sandalcı Recep ve Hamza adla
nnda llç kiti 50 kilo kilkllrt ka· 
çırar!arken yakalanmıtlardır. 

Denizde Bir 
Çarpışma 

Don akıam tizerl ldSprft ISnDn· 
do bir çarpııma olmuş, bir vapur 
bir molöre craparak ehemmiyet] 
surette haaara uğratmııtır. Tab
kikabmna gCSre bidiH ıöyle 

olmuıtur: 
KöprOden kalkarak sefere 

baılamak üzere manevra yapmakta 
o'.an binapur, o sırada köprllden 
geçen teshillt adla bllyük bir 
motörUn 6n tarafına çıırpmıf, 

motörlln bu brafı parçalanmııtır. 

Kamyon Ve Tramvay 
Vatman Burhaneddinin ldare

ılndeM tramvay ile ıoför ihsanın 
idardsiodeki 38 ! 3 numaralı kam· 
yon Ortaköyde çarpışarak ikiai 
de hasara uğramıtbr. 

Birlik Gazetesi 
Verilen Hük ' m Kıımen 

Beraet, Kısmen 
Mahkumiyettir 

Evvelisi gim asliye ikinci ceza 
mahkemesinde, evvelce Tatebe
bir.lğl tarafmdan çıkarılmakta 

Birlik mecmuası aleyhine açılan 
olan ve evvelce neşriyat müdürU ile 
llh.b:nin üçer ay hapis ve yüzer 
lira para cezasına mahkümiyetile 
neticelenen davaya temyiz mah
kemesinin bozma kararı üzerine 
tekrar bakılmış ve neticelendiril· 
m;ştir. Dünkll gazeteler bu mu• 
hakemeyi yanlış yazmışlardır. 

Muhakeme aafhaaı ve neticeıi 
kısaca şudur : 

Suçlular mahkemeye matbuat 
kanununun 18 inci maddesine 
göre ,gönderi!mişlerdir. Yani b~ 
yannamelerinde, siyasetten bah
setmiyeceğiz, dedikleri halde ıi
yaaı yazı yazmışlardır. Mahkeme 
be' annamenio hilifı hakikat v~ 
rilmediği neticesine vararak ıuç
luların bu hususta beraetlerine 
karar Yermiştir. Mecmua, kesbi 
katiyet etmiyen bir hükmü neş

retmekten de suçlu idi. Mahkeme 
bu suçu sabit görerek muul 
mlldtlrünO ve sahibini yüz Ura para 
cezasına mahküm ve bunu da 
tecil etti. 

GUmrDk Komisyoncuları 
Gümrllk ve inhisarlar Bakan· 

lığı, gümrük komiayoncularma 
vetilmekte olan karnelerin değ~
tirilmeaini kararlaftırmıı ve bu 
huıusta alikadarlua tebligat 
yapmıştır. 

Bu karneler, gümrOk mlidUr
ltikleri tarafından değiıtirilecek, 
yerlerine yenileri ver~ecektir. 

24 
Saatin 
Hadiseleri 

• 

Samatyada Kumcu sokağında 
Madam Haykuhi adlı blr kadına 
aid ve Ardaı ve manifaturacı 
Za vinin oturduğu iki kAtb ev 
düa ansızın yıkılmıı İM de inaaııca 
zayiat olmamıştır. 

* Oakndarda oturan Hasan 
adlı birisi, bir alacak yüzünden 
Hüseyin adlı birini yaralamııtır. * Haydarda Mehmed adlı 
birisi ıaka yüzllnden çıkan kavga 
neticesinde Haydar adlı birıni 

faraı ile bapndan .ıarala°"'tır. 
· -le Ş ılido Ali adla birinin 
evinde 10 kilo ~o Miıon adlı bir 
kapıcının evinde 30 ki:o kaçak 
et bulunarak müaadere edilmJıUr. 

Hamal Neler 
Yapmış? 

Tilccardao Bay Mehmed Balık
pazarmda hamal Hüse> ine "2011 

sandık yumurta teslim etmit
Bunlan mağazama naklet parasını 
al demif. Hiiseyl aandıklann bir 
kısmını 16ylenen yere götllrmllş 
bir kısmanı da batka bir 7ere 
taşıyarak Rıza ve Sadık adh iki 
arkadaşi!e beraber on yedişer 
liraya aalmlf Ye paraları paylaş· 
mışlardır. Hnseyin yakalanmıı ve 
suçunu itiraf etmif Ye tevkif olun
muıtur. 

Araba Çarpmca 
Kaıımpaıada Kadrinin ytık 

arabau Sinyota adlı 8 yaf'nda 
bir kıza çarparak ağır ıurette 
yaralamııtır. 

* Şoför Hikmetin idaresindeki 
3278 numaralı otobUı Zeytinburnu 
önünde lamall adla birine çarparak 
y aralallllftar. 

1 

ikinci kAnun 

Giniin Tarihi 

Türk Kültürü Teki• 
mül Merhalesinde 

Moıkova, 14 - Sovyet kompozi. 
törlerinden lppolitof - iv nof, "So.yet 
aan'ati,, mecmuaamd ' Türk muailııl 
halolibına daiJ' aepetlili Lir makal .. 
diyor ki: 

" TO..ldyede muaiki iakılibı hare
keti muhakkak surette, fenni müe• 
•Helerinin, bir üniversitenin, bir tl-
7atronun, bir konaervatuvarın tesisi, 
litin alfabeainin kelu ü vesaire gibl 
yeni hayat inkı "ibl rının net ict:al 
olarak yeni Türk kil:türünOn tekimD• 
lünü göstermektedir. Musik i aabaırın
dakl an•anelerin ulusal bir vasıf alarak 
halk kütlelerinin z;h.n lerinde kuvvet
lice 7er almıı bulunmalarına ve 
uluatan zorlukla koparılabilmelerin• 
ratmen hayat bu sahada da, yilrOme
ye Ye yeni metod ar:a yeni teknik 
malGmat elde etmeye ıe\ ketmektedlr. 

Alikad arlar Türkiyede musiki 
aabaaında fayet kıymetli Yesikalar 
top1amıılar Ye onl: rı teabit etmitler
dir. Fakat bir Avrupalı, hu mualkiain 
lbtldai çahnıılar n c!an büyük bir ank 
almaL Bunlar 7on!ulmam t elmaslar
dır. Türk muıikisin:n ter .. kki edebil
mesi için ona musikinin modem 
teknitinde ea iyi if.ı deaini bulu 
uluallr araaı blr dil lbımdır Ye bu 
muaiki mOcnherlerini bu teknik 
Yaaıtaaile ıan'ı. tkarane bir ıwet!• 

ltlemek İcab etmektedir. Türk muaı. 
kisi için yeni dnir L öyle baılamnhcbr.,. 

Et Resmi 
Kiloda Dokuz Kurut 

YUksek GörUIUyor 
Mezbahadaki et kantarının ıubat• 

tan itibaren itlemiye açılmuı karar
laıtırılmıı •e kilo üzer:nden abnacak 
mezbaha resminin ( 9) kuruı olarak 
teabit edilditi alikadarlara bildJrll· 
miftir. 

Verilen malOmata glSre, dokuz 
kuraı!uk reaim yilksek görülmGf, 
bay.an yetiıtiricilerin ·we netice itiba
rile balkın zarar görmemesi için al&
kact.lu t.~afsad .. B . kaa..... ma... 
caatta bulunulmu§t ur. 

Hukuk KUtUbhafte&I 
Hukuk Fakillteıi talebeal l~la 

Jeni bir kGUlbhane tanzim edilmiJ9 
batlanmııtır. Bu klitill:hanede talebe
nin IOıumJu olan bütün kitablan bg. 
lunacaktır. Sön;eatr tı1t~linden llODR 

yeni kOtQbbaoe açılacaktır. 

Dil Cemiyetinin 
Bir Tebliği 

Ankara, 14 ( A.A- ) - Türk DW 
Tedkik cemi7etl Genel Killblitlndenı 

Son ,enlerde .. Türkçe ıöı: nk,, •• 
•aaz kJayaııu,, gibi türü adlar albn· 
da çıkar ılan kitabların ve gazetelerde 
baaılan aCJzJOklerin TGrk Dili Tedkilt 
Cemiyeti ile bir iliıiti yoktur. Ceml-
1etin çıkardıtı ••Tarama Dergici,, 
bundan Bnce de bildirilditi gibi, ka· 
rulatmıt kartılıklan deti1, t&r:ü kay· 
naklardan derleomit kartıbldarı top. 
lamıtbr. Ba kartıhklarıa •üz\lllb 
kararl•ıbnlmaaı için ~a'ıtılmaktadır. 
Bu çalıpaa•a •erimleri vaktı •elince 
ortaya konulmaya l:aılanacakhr. On
da• he~, ort: ya kon• a kntıhklar 

J•PDların kendi dGı~nlfladen batf a 
ltiJ'ae1 aayılmamaJıd r. 

1 Son Posta'nm Resimli HikUgesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: J 

- liu ne 

ıayr,mubadil 

l caio ı~ ır H l • D 

bonolara yuk•efdi. 
·- Fakat bak yorum hiçbir gayri-1 

aalbadl.in ylztl ,OlmOyor. 

_ Ac..ba ben mi yanhı duy.ıum? 

1 

Has o li. - Yok az'z m • ·n 
yani f cla1madıa 1alDa& 7alaıt yere 
b ıkıyorsun, l'ayrimllbadiller:n yllzle
rine bakacatıaa Anafluua yOzle
.. ;•• laak.. 

I I 
/ 

/ 

.... G_ • ..ır flÜ üyorl...r. Ç\,luku boa .. 
larıD çotu onlud.A. 



1 ~ lldnd klnun SON POSTA 

\Resimli Makale a Aile Düşmanları a r 

Yazı Çok Oldafa icin 
Buglin Konamadı 

·s···· ··············· ....................................... . 
ar Seçimi 

Iılünasebetile 
( Battarafı 1 inci yüz. ' e) l 

ca1_ığ~nı hoı görmediğini kaydet
mıştır. Halbuki bu babH uydur
ma idi. 

Sandıklar Gellrken 
~~rbrUk. 14 - Sükunetli ıart· 

lar ıçıode yapJ b biten re'yiimdan 
ıonra rey aandık an her lntihab 
dairesinden bir kamyona konarak 
buraya nakledi'.mişlerdir. Her 
kamyonda slingülU altı as· 
ker bulunuyordu. iki do mitralyoz 
vardı. 

Kar alhnda ve gecenin karan
ldığında bu kamyonların Variburg 

al · i k f r~ın n emerinden geçerek 
otogr~f muhabirlerinin mağnez• 
~o~ ıımıek.eri saçan objektifleri 
.n~nd~ avluya girmeleri pek te

ıırlı bır n.anı.ara husule getiri-
yard~. Bu münasebetle bu nokta· 
ya bırçok insan toplanmıştı. Rey 
aandıklan Sarbrük belediyeıine 
kaldırılırken beled:yeııin çanı ev• 
•ela "Doyçland über alles" Sar 
ıarkısını •~ Hitlerciler~n marşı 
olan Hordivossel'i çalmış, buna 
~rada bulu~an birçok kimseler 
ıştirak etmişlerdir. 

Beklngen rey sandığı başında 
rey veren 75 yaşında bir alman 
kadını teeasDr ve heyecanından 
rüreğl .durarak ölmU1tl\r. 
MUtterek Cephelilerin ŞlklreU 

Rey aandıklara kapandıktan 
rnra Sosya:ı.t Maka Bravo, Hit· 
j{ f aleyhdarı katoliklerin relai 
1ı.: man rey verme ıeklinden ti· 

yet etmiı, uluslar kurumu kuv• 
:ıtlerinlo kendl~erini muhafaza 
U. eaı~diklerlııi, bu buıusta mec
llli:t:klyet .e bulunacağını bildir
•taae • tynıı.aqıanda, San terk· 
her :• 1 lçtn ellerinden ıelen 
eder yb Yapacaklarına •e icab 
lırın:e.a 1

1
rçok hldiae çıkaracak· 

Y emektedirler. 
S Rerıı111 Ko111lsyonu 

mı· arbrllk, 14 - Sar reyiam ko
ıyonu netic · U bildi k eyı .ualar kurumuna 

ket ~=- ı·llzere Cenevreye bare
lf ır. 

SAl111anranın Bir Tebllll 
arbrlik, 14 _ D . 

gazetesinin Berllıı t eb~la Ekspres 
Al a ına ·· man hükumet. . k gore, 
Y k' ının a şanı 
• ıt neşrettiği bir tebli w ~eç 

teylerden yüzde (70)in lı verılen 
yOzde otuzun manya, 
llluhaf un mevcut •aziyetl 
il 

aza yolunda tezahür ett' w. • ine l · . ıganı 
ka Y.e~ıtlır. Mamafih bu tebliğ 
ç/nt'nıhtıy~tla telAkki ~dilmelldir. 
hi b. hreyıim neticealnden resmi 

ç ır aber aızmamaıtır. 
lf. 

Sar Al111anyaya Geçe .... 
·Parla, 14 - Franııı matbu

at.na g6re Sar arazisi Almanyaya 
ıeçecek olursa, burada kalmak 
latemiyerek Fransaya ıeçecek 
klan mlUtecilerin miktarının 40 bin 

SO
adar _olduiu, maamafib Franaanın 

bın mll .tec~yl almaya hazar 
bulunduğu bildiriliyor. Bunlar 
Franaanın cenub yiJlyetlerine 
nakledileceklerdir. Reylim ile 
Sar topraklarının kat'ı intikali 
araaında alta aylık bir zaman 
olacağı için bu nakil ameliyeıl 
rahat rahat icra ed.lebllecektir. 

Al111anhtın Herecanı 
Sarbrük, 14 - Almanyadan 

Almanya lehinde rey veren Sa,.: 
hlara ka111 blltlln Almanlığın min
net ve tükranlarımn bildirilmeıi 
baılamııtar. Sar redyoau, bu hu
ıusta tavauutta bulunmak &.t .. 
=r.ı~ C:. Aciz kalmııtar. Çtinkil 
uıun vey •kya, binlerce Sarhyı, 
Almauya;a 18~ bir müddet için 
yordu Buoı:elıp. gezml; e çağıra• 
lecekl~r ve r • ~ı~elere yerlettirl· 

Y•)ıp l ki d' Rey verme günü b' çece er ır. 
A • ır kadın "Ben 
imanım, e bet Almany . . 

.. . . D d'w• • ıçın rey 
-.ermm.,, e ıauıden reyi battal 

Bu adam gönül hırsızlığı } npmak, bir kadım kandırıb 
kocaHn lHn ayırmak, bir aaadet yu va11ru yalancı eevda ihtira
ılarile zelzeleye verib yıkmak, lıarab etmek istiyordu. Fakat 
kocanın, kanııına ve evine bağlılığı o eefıl herifin kötü malt-

ııadını alt üıt etti. Onun yediğı yumruk bayatın acı bir 
ıillesidir. Başkas,ının saadetine gôı diken •e!il ruhları? k~r
şılaşacakları akıbet, giinün birinde bayatın ınsaf&ız ııllesıle 
yıkılmaktır. Tabiatın bu ezeli 'kaidesi h~ deği~mPs. 

--=== 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 
Afganlı Katil 
Berlinde Balta ile 

Öldürüldü 
Berlin, 14 (A. A.) - 6 bazl· 

ran 1933 de Afganistamn Berlin 
eliçisini öldüren Afganlı Kemal 
Seyit bu aabab Plötzenao hapis· 
hanesinin a vluıunda balta ile idam 
edilmi9tir. 

•• ~ .... 1 --- ........ ------

edihniıtir. Çtınkn mevcut nizam 
aeuizce rey verilmeıini emrediyor
du. Almanyanın uzak yerinde 
oturan bir adam, radyo ile bu 
yetmişlik kadmm adı·esinl iste
mektedir. Ku.disRli evıne davet 
edecektir. 

Fransız Matbuatı 

Pariı 14 - Matbuat afaki bir 
vazl;-et muhafaza ediyorlar. Rey 

J:Juıgaristanda 
Süriilenler 

Sofyadan bildirl'.diğine göre 
Bu'garistanın en mühim gazete
lerinden biri olan Zara gazete
sinin sahibi Grapçef yeni kabine 
ıçın tehi.keli bir ıahı5 adde· 
dildiğiuden Karlovaya ınruı .. 
müıtür. 

Grapçefle beraber daha dört 
kiıl ıllrülmiiftUr. Eski çiftçi f,r
kaaı lideri Giçefinde sürüleceği 

söylenmektedir. ..... ........-.... ... . ... ~ ................ .....-.... ... 
yllıde 80 i bulmaktadır. 
Almanlar lhtlyath Konufuyorlar 

Londra, 14 ( A. A. ) - Bay 
Hitlerin Sardaki · mümessili ve 
Sarın muhtemel valisi olan Bay 
füırckel, Sarda Nazi a:eyhtarları-

i:Say Laval 
Türk Ve Yunan Hüku

metlerini Tebrik Etti 
Cenevre 15 (A.A.) - Uluılar 

kurumu Türk • Fransız muhtelit 
mübadele komisyonu dün işlerini 
bitirerek dağılmıılardır. 

Raportör 8. Laval, komi•yo
nun vazifesini hüsnüauretle bitir
mit olmasından dolayı gerek ko
mis} onu gerek Türk Ye Yunan 
hUkümetlerini tebrik etmiştir. 

Bir Vagonun :r ekerleği 
Batlı 

Ankara 14 - Buglhı gelen 
lstanbul trenine bağlı yataklı 
vagonlardan birinin tekerleği 
batmış, bu yüzden tren bir buçuk 
aaat teehhilrle gelmiştir. Vagonun 
yolcuları d:ğer vagonlara aktarma 
ed:Imişlerd . r. 

iki Kişi Don Ju 

Sonradan Görmeler 

Müzesi ... -
Avrupalılar '' ne mutlu tarihleri 

olmıyan uluılar .. J ,. derler. Vakıi uzun 
tarihleri bu.unaa Hki uluıl .. r mutlaka 
uzun yıllar sav .. ı ve yokıulluk geçir
miı ol .. caklarıadan, 11kınb çekmeıuıt 
olan ar ancak henüz eıkimemit olan
lardır. 

Amerikalıların tarihleri uzun olma
dıtı için onları kendilerinden b .. tka 
herkeaı mut u bir uluı diye aaydıkları 
halde, keadifer.i tarihleri, müzeleri 
olmama1ından dolF. yı kızarlardı. Ara
larında zengin olanlar yilz bin:erce 
dolar vererek Avıupadan meıhur 
antika tab.olar, antika hablar aalln 
alar .. k Amerikaya götürürlerdi. 

Hu antika bırıı Amerikada g:tgide 
artmıt1 bir aralık Amerikalı bir mil
yarder Pariıteki meşhur zafer tak ını 
yerinden ıökilb Amerikaya götürmek 
üı.ere, Franu hükümetinden bu koca 
yapıyı kaça 1atac .. tın1 reamen ıor
muıtu. 

H-ttl bir aralık gazetelerin yn
dığına göre, daha zengin bır milyar
der bizim f.;tanbuldakl koıkoca Aya
ıofya yapıııoa bir milyar c o ar 
baba biçmif, teılarını birer birer 
ıökdQrQb mahsuı vapurlarla Ameri• 
kaya gölürmeti, orada yeniden kur
durm ğı duıünmOıtO. Galita bir mil
yar do arı birden bulamamıf olacak 
ki bur. ya resmen müracaati ıonradan 
ltitilmedi. .. 

Amerikcılılar timdi dlillrdledikle• 
rlnden, ne Avrupadr.n antika tablo
lar, hal lttr sat ı n aldıkları, ne de Av
rupan o tarıhi yapılar nı satın almaya 
k ık ıtakl~ rı artık duyulmuyor. 

Fak, t antika toplamak hınından 
vaz geçemedilderinden bu hırılıı rını 
teskin için yeni bir çare bu!muıları 
Kendileri N~w • York'ta tarihi bir 
muze kurmuılar. Bu müzeye kendi 
meıhur adamlar.na aid etyalan 
yerıeıtirmiıler. 

Müzenin bir salonu, birçok elek
trik aletleri jcad etmit ol. n Edl
ıon' dan kalaJI eıyaya tabıiı edilmif 
Rahmetli Edi10n lcadlarile lGtl& 
inaanlara h izmet etmit oldupadan 
buna hiç kim1enin bir diyeceti 
olmaz? 

Ancak, Patter&on adında bir Ame-
rikalıdan kalan •uaya tılbı: ı olunan 
kısım, taıılac.:tk bir ıeydir. Amerika
da meıhur olan bu a :lm on bet 
yatında ökaüz kaldıj'a için dilenirken, 
bir gün meztıabadan sokağa fırla1an 
bir azg•o buğ.\yı yakalam fe Hay'HDID 
sahibi dilene.ye bahtit vermİfo Çocuk 
Lu para i'e ıki dana almıı, ticarete 
gırm f. Şanıı yardım etm'.. Kaun• 
mıf •• kazanını .. En ıonunda Şikaac>'da 
kaıab.ur kı. oı.ı o muf. 

Şimdi New-York mUzoeıinde bu 
k · aablar kıralından kalan e11a ara
ıında Amerıkah aran en ziyade beğen
oikleri ıey, dilenci çocuğun yakala· 
dığı boğanın iki boynuzu imitf 

gllnUne ve vaziyetine tahıiı ed'· 
len partiler umumiyet?e bir objektif 
gibi vaziyeti tasvir ediyor. 

Sann Ehemmiyeti 
Bern, 14 (A. A.) - A1man

yanın Vi) ana elçisi Bay Fon Pa
peni, Sar Reyiamının Avrupada 
ya bant veya harb fikirlerini 

uın iallkba~i hakkında Deyli 
Meyl'in hususi muhabirine fU be-
ya.ıalta bulunmuştur: 

" Eğer Maks Bravn e'ime ge
çerse, kapısının önüne iki muha· 
fız koyar ve kendisine bir fenalık 
gelmemesi jçin daima nezaret · 
a1hnda bulundururum. 

Tekirdağ, 14 ( A. A. ) _ Malkr.ra 
köylerinde ıoğuktan iki kiti donmuttur. 

Çank rı, 14 ( A. A. ) - Soğuklar 
t iddeti.ni mu.haf aza etf tinden mekteb
ler tatıl eda.mittir. Çaylar, içilecek 
sular tamamen donnıu,tur. 

* Bu haberi bir gazetede okuduğum 
y kit bizda de vaktile Ur .. sonradan 
görmeler" miizesi ••ap :Jmamıf olduj'unı 
ne kadar acıdım. Ö.>I• bir müzemiz 
olsaydı, bizım Alaknvuk lbrabim 
Efendinin kı._a .übesio Jen çıkan eıya da 
o müzeye ne kadar yaratırdı? 

bealemit olacağını, fakat ne· 
ticenin Avrupa barJfl lehin• ola
rak Almanya ile Fransa arasın• 
da yeni münasebetler doğmasına 
yardım edebileceğini aöylemiıtir. 

Rerlerln Tasnifi 
Sarbruk 14 ( A. A ) - Rey• 

lerln tasnifi tam saat 17 de 
baıhyacak ve blitlln gece •Ure
cektlr. Neticenin Grinviç aaati 
ile yarın aaat 7 de bllineceii 
umuluyor. Fakat re;leri iki defa 
ıayDJak itinin bu 1aatten enel 
bitirilmeal umulmamaktadır. Ban 
intibah mlltehassaalarına göre 
neticenin Grlnviç aaati ile 9 dan 
evvel anlaıılmaaı kabil değildir. 

YUzde Seksen Reyler Almanlarda 
Paritı, 14 (A.A) - Röyter mu· 

habir.ndenı Resmi Fraaız maha· 
filine ıelen haberlere g6re, Sar'da 
Almanya lehine verilen reyler, 

Nihayet Sarh 4COO Yalıudi 
hakkında da şöyle diyor : 

« Bunlar temamen Alman ya· 
budilerioin tibi oldukları muame
leye Ubi olacaklardır. 

Son Dakika 

Amasya, 14 (A.A.) _ So
ğuklar arthğından ilknıektebJer 
dört gün müddetle tatil edilmiftir. 

Sözlük Komisyonu 
Ankara, 14 - Dil kurumu 

sözlük komisyonu çalaımasına 
devam etmektedir. Ko:nlsyon, 
Anadolu kullibllnde Atatlirkün 

S Yu•• Z de 85 baıkaulığında toplanmıı, çal:ş· ar' mııtır. 

Reyle Almanyanın ! Şubat Ve Mart Kontenjanı 
. Ankara 14 - Bakanlar heyeti 

C••ev,... 15 (Ha•aal) - Sortlo ~ubat ·~ Mart kontenjan liatele-
wrll•• reylerin ta.ni/ ., ... ,,,1,,. •• 1 rıni t~sdık etmi~tir. 
6ltınlıtlr. N•lic• 6lr Nal •onra ili• l1a rs!eler qagı yukarı geçenki 
•tlll•cektir. Fakat •• lcat'i talaml11 te er.n ayr.ıdır. 
,aJıır, R•gl•rl• ghıl• .. 1r .. ,. ••ıl Gübre İhracı Yasak 
At .. a11ga l•hln•, gizil• 14 • 6a· Ankara 14 - z· . 
.,ınkB .. zlgeti• •uU.o/o:ıHı l•lıl11• gllbrelerl 'd k ıraate l aıt 
wrilmiş, 11üzd• bir d• miittt- Vekillerin bey'feati!' çı anlmakaı d~a ,_ 

/ 
. nce yasa e al· 

/•rrlk olara~ alı mııtır. mıştir. 

/STER iNAN ıSTER INANMAI 
Eski rıhtım tirketi hiikumet tarafından ıabn abndı. 

Bu aylıaşındauberidir ki letanbul rıhtımlara Türk idare
sindedir. Biz eski imtiyazlı ıirket zamanında birçok yol-
ıuzluklan söz geliti etmiıtik ve her defuında d• mfllga 
ıirketiu büyiıkleri "hüsnüniyet,, den dem vurub dururlar. 
biaim sözlerimizi kendi akıllar noa Jalaoa Ç1karmak ister
lerdi. llellbuki mefsuh ıirke& ıiderayai eoııeW memutlara 

bol bol tazminat nrdJ, Türk memurlara on para bile 
~orktm~dı. ~u memlekette kazandığı parayı yabancdara 

o . ~ en ıhsan eden tirketin, bu wem1eketin aııl 
ıa~ıblerına, kendi hesabına bunoa yıllar it görmelerine 
!ifkmen beı para nrmemesinin " hüsnüniyet iJe hio 
... ~!... olmadığına bis inanıyorua. Sea '' de. ey 

Alak8\'uk ibrahim Efendiyi belki 
t oımıts•oızd r. lstanbulda birçok 
kiralık evleri vardı, ken 1 i ıi bir yira
nelikte kurduğu bir kulülede yatar 
kalkar, kulübeıinde yemek pit:rtmeı. 
pek ziyade acıktıtı Yakit ıtder, 
k racılarmın birinden biru yemek 
isterdi. 

lbrahim Efendi n sahiblerl kırala 
olmezd"n önce, Beled ye çavuıu 
olduğu için, müzeye konacak ea 
kıy~etli habruı da tObbeaia • ııcea· 
gi ı!ltinin ilk kaynat• olan - o v.akitkl 
Belediye ç avuılannan beyaa kayıtlan 
palaskaaı oluıdu 1 
. Fakftt ıonradan garmeJer mOzHİ 
l•laobulda vaktii• kurulmam•t o!u da 
bundan sonra kurmamak için bir 
ıebeb yoktur. 

A!aknuk İbrahim Efendi timdi 
yok iae, çok ıükilr ki, Beyoj unda 
birçok kübik apartımaa k rallarımı• 
var. Onlardan kalacak k ·ymetli 
hatıralar da bir "ıoarad. n ıörmeler,, 
mOzuini doJdurmıy~ yetitir. 

Balkan Ollmpiyadları 
Ankara, 14 - 1935 Balkan 

olimpiyadlarnun bu aene Ankara• 
da inşaatı bitecek olan stadyom
da Y"pılmaaı muhakkak addedil· 
mektedir. Stad 15 bin l<işi ala· 
bilecektir. 
Buğday Koruma Müdürlüğü 

Ankara, 14 - Buğday Kcru
ma vergisi tadllab dolayıaile 
Buğday Koruma MildürlüğO 
liğvedilmiftir. Bu işle alikadar 
bazı dairelerin kadroları azaltı!· 

makta,~bazalannıa ela arttanlmaktadır 



4 Sayfa 

Biga 
Köylerinde 
Son Posta 

Biga (Huıusi) - Pekmezli k&
yU, merkeze bağlı 80 evli çok 
mazbut yerli köylerinden biridir. 
Vaktile bu köylln bağlan çok ve 
pekmezi bol olduğu için bu namı 
almıştır. Lakin son zamanlarda 
bu bağlara hastalık geldiği ve 
kimilen kuruduğn için timdi bu 
köyler pekmezi satın almaktadır. 
Köyün halkı çok çalışkan ve ba
ıniyet:J insanlardır. Kendilerine 
hUkümetten gönderilen göçmen
lere çok güzel ve kardeşçe bak· 
maktadırlar. Çok becerikli olan 
muhtarları Bay Hasan Molla oğlu 
bu göçmenlere yardım olmak 
Uıere köylnlerden buğday, mısır, 
tarhana, bulgur, yağ ve fasulye 
•o biraz da para toplayıb dağıt• 
mıt ve ilkbahara kadar geçlrnle
rioi bu suretle temin etmiştir. 

Ahaliden bazılan bu göçmen
lere ayrıca yatak, yorgan ve 
hasır dahi tedarik etmiştir. Bazı
ları da kilim keçe ve ev ver
mlşf r. 

PekmezJilerin bu hamiyetleri 
bütün köylere arnek olmuştur. 
ıimdi bu yurdsuz yuvasız göç
menler, bu eı·rgeyen kardaşlnn
nın sayesinde çok iyi b ir kıf 
geçirmektedirler. Köyde her tUrlil 
mahsul olur ve tarlalan çok 
verimlidir. Susam tarlalarına gllbre 
atar:ar ve bire ıeki:ıden ona 
kadar mahsul alırlar. Şehrin gar
bındakl ova köylerinden 1ayı• 
lan bu köylin ormanı hayli 
uıak olduğu için bir araba odunu 
ancak iki gtlnde tedarik edebilir, 
havası ve sulan gllzeJdir. Köy 
kenarında bu ıene akan üç çet" 
mesi ve her evde birer kUJUsu 
varsa da kuyu auları acıdu. 

Köytbı toprağa çok aağlam 
olduğu için evlerini hep kerpiçten 
yapmıılardır. Seneler geçer de 
bu kerpiçten duvarlar )ıkılmak 
bl!mez. Damlan kiremit ve bazı 
evleri de iki katlıdır. 

Bilgiye çok meraklı olan k~yUn 
halkı, kııla gibi sağlam vo asri 
bir okunla yaptırmııtır. Sekiz 
l aldan beri bu o kulada civar 
köylerden gelen çocuklar da dahil 
olduğu halde doksan talebe oku
maktadır. Yeni yazıyı içlerinde 
bilmedik yoktur. Hayvan gübre
lerini dıf avlularına yığmıya alış
mış iseler de yeni tahs:J gören 
geneler bunun fena olduğunu 
idrak etmekte ve gllbrealni evin· 
den uıak tutmaktadır. 

iki yaldanberi köy işlerini uy
gunlukla görmekte olan muhtar
lan, köy kenarına b~ şose vo 
okula dvarınada d6rt gözlü me
tin bir hali yaptırmışbr. Köy san
dığı zengin değildir. LAkin muh
tarın teşvikile ve köy kanununa 
uygun olarak aralarında salgın 
yaparlar. Toplanan para ile köy 
işlerine! çalııırlar. Yakında oku
lanın düzülmemiş bir odasınıda 
tamamlamnk llzeredir!er. Köyün 
içinde kaldınm döşeli olduğu için 
çamur yoktur. 

Kaaabaya iki saatlik bir me-
1afede olan bu köyde hakkaJ, 
demirci, berber dükkanları o!du
iu gibJ dört taşlı bir de un fab
rikası vardır. Bu fabrika o civarın 
öğütme 1-i'lerini temio etmektedir. 
Şehre yak.o olduğu için bu köy 
lıa kmm göre 1ek:eri iyi ve lehçe
Jaı düzgüııdGr. 

Knd.nldrı, 6:.t başa ait bntua 

Hti d kannu 
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J ~ı Ev Doktoru 

Pirine Ekimi lzmite Senede Yarım 
Ma~ .. arga 
Sıtması 

Milyon Lira T enıin Ediyor 
Malarya sılmasJ. Anadoludl 

J:Joıkaları oJ C:uğu da komı-
/ m em le ket ler dell 

nası birçoklarında da lzmıt (Husu
si) - Kurulduğu 
gllndenberi kendi 
yağile kavrulan 
ve kendi idare
sini ancak tem~n 
edebilen lzmit 
dört beı aene
denberi yarım 
milyon lira ka· 
dar bir gelir te
min etmeye baş
lanuştır. Bu ge
liri temin eden 
pırınç mahsulü 
lzmlti eski vazi
yetinden büsbü-
tOn değilse de 
biraz uzaklaşbr
mağa yardım etmfıtir. 

Pirinç, bütUo yaz en az otuz 
ıantim mütemadiyen ıu içinde 
yaşamak ıuretile husule gelir. 15 
bin dönüme yakın ekilen ovada 
bu ıu her zaman mevcuttur. Pi
rinçten gelen menfaat haddi ıa· 
bnda çok büyük olmakla beraber 
ıon zamanlara kadar devam eden 
ı!ddetlJ ııtmaların da bu yüzden 
olduğu ileri sürülmekte ve mem
leketin ııhhatına bir engeJ teşkil 
ettiği iddia edilmektedir. 

lzmit esasında sıtmasile tanın· 
mış bir ıehirdir, Pirinç eldlmeden 
önce de bu memlekette ıatma 
bugllnkn gibi eksik değildi. 

Memlekette sıtma ile mücadele 
eden bir ıatma mOcadele teşkilatı 
vardır vo bu teşkilat ya:ı ve kıt 

Karamanda 
Büyük Bir 
Şelale Var 

Karaman {Hususi) - Ka:ıam1-
za 00 kilometre mesafede bir 
Şelale vardır. 47 metrelik bir 
yükseklikten akan bu şelile çok 
kuvvetlidir. Ş~lale Göksu deresine 
düşmektedir. Şelaleden aaniyedo 
30 metre mik'abı su akmaktadır. 
Bu kud~t 12600 beygir kuvve
tindedir. 

Şelalenin rakımı 910 dır. Bu 
Şelaleden istifade edilerek yapıla
cak bir fabrika yalnız Karamanı 
değil, butün civarını elektrikJeye
bilecektir. Bu suyun makine kuv
vetile yukarı alınarak Konya ova
sına verilmcside mümkündür. 

.. ;~;i·;;i···"d·~y,·~·;i~7. ... i(~;ö~··i;;;~:-
s ıında okadar taaasublan yoktur. 
Bu köyde fiç kahvehane vardır. 
Kumar oynanmaz. Karııdan mi· 
nareai görünen eaki bir cami var-
dır. Köy civanndaki lşilce gölU· 
D6 bu mevaimde konub avlanan 
yaban ördeklerinin ve harman 
ıonu wrulan kekliklerin etlerJ 
çok tatlıdır. 

Hayvan meralarJ da elverişli 
olduğu için bu köyde 1300 ka· 
dar koyun ve herkesin beı on 
arabalık biçilecek çayın vardır. 
Bu köyUn en fakir bir genci bile 
SO lira masraf etmeden düğün 
yapamaz. Düğünlerinde birkaç 
gün davul çaldarıb oynnrfor. Şe
hir yakın olduğu için sebzeye 
merak etmemişler ve onu mevai
m:nde ıoh:.rdeıı para ilo tedarik 
etmeye ahımışlardır. 

Hulasa, yakınlığı dolayiıile 
bir ayaklan dalma ıehirde olan 
bu köyttn balkı, oldukça sade 
ve mes'ud bir hayat geçirmekte 
ve kendi yağlarile kavrularak 
lc;mseye muhtaç olmamaktadırlar. 

A.7dh 

hmit körfezinin gilıel bir görttnUJfl 
f ası!asız mncadelealne devam 
etmektedir. MOcadelo toşkilih 
11tma mikrobunun durgun suda 
ancak bir haftada mikrob yapa· 
cağını ileri sfirerek pirinç tarlala• 
farının haftada birkaç gllo susuz 
bırakılma11nı ıart koymuştur ve 
ancak bu ıurotle ziraat yapılma• 
aına mfisaade etm:otir. 

Memlekette ııtma olabilir ve 
bu sıtma belki do pirinç ekimi 
dolayısile çoğalmıştır. Fakat 
burada aranacak nokta pirinç 
ekimine mani olmak değil 
bilakiı ııtmaya mani olacak ted· 
birler almakhr. lzmlt çiftcileri 
pirinç ekme lılerindo ııtmanın 
çoğalmasına değil azalmaıma 
daha fazla yaıdım ettiklerini 
birçok açık hakikatlerle ubat 

etmitler ve eski· 
den ııtma yatağı 
diye tanınan hu 
memleketi ve 
mikrobunun sak
landığı yerleri 
tarla haline ve 
mikrobun barına 
mıyacağı bir şek· 
le koymuştur. 

lzmit çiftcisi ken· 
dine dfişen vazi
Feıini yapmıştır. 
Memleketin sıh

hatini düşün
mek en ilerde 
bir iş olduğu 
kadar memlekete 
milyonlara ya

kın giren parayı temin eden 
pirincin de getireceği kAn ve 
lktasadl koruyuculuğu dlltünmekl 
IAzımdır. 

Bu bilyük fırsatı kaçırmak ve 
pirinç ekimine teıebbnı eden 
ekicilerin daha ılmdiden çalış· 
maıını geri biraktırmak herhRlde 
doğru bir şoy olmayacağını zanne
diyoruz. 

Sıtmanın önOne geçmek için 
ıenelerdenheri lzmitte mficadeJe 
lle uğraşan koca bir teşkJiat 
varken bu gelirin önline geçilmeai 
hiç doğru olmıyacaktır. 

Ana vatanın •n güzel pirin
cini çıkaran ve bu ıene pirinç 
diyan sayılan lngiltereyo 2000 
çuval pirine Atan bu mühim fşo 
fenni bir haz vermek dahv doğ'ru 
olacaktır. 

----·~~~~~~~~~~---

Balıkesir Çocuk Esirgeme Kurumu
n un Hayırlı İşleri 

~ 

Dalıkeıir çocuk esirgeme kurumunun giydirdiği çocuklar 
Balıkeair, (Hususi) - Burada tınıağa giydirmiş, 150 çocuta da 

,ocuk esirgeme kurumu takdire aıcak yemek vermiıtlr, bu 11cak 

mücadele g öze çarpan bil 
ediyorlar? ha:.talıkiır. U.ıllll 

zaman ihmal edilerek mi:yon:arca 
Türk nüfus~nun erimesine Yf 

mahvolmaama mal o lan bu kayıd
sızlık, bereket versin, epey zamaıl 
evvel, bilhassa Cümhuriyettell 
sonra açılan mücadele ile bil 
hayli geriletilmiştir. Fakat bu 
vadide alınan tcdb:r~erin, sarfe
dilen gayretlerin tam ve kamil 
oJduğunu iddia etmek doğru 
olamaz. 

Onun içindir ki komıu meır 
leketlerden bazılarında meseli 
Sovyet Rusyada bu ro~da yapıJ.. 
makta olan .şeylere ıöyle bir göz 
atmayı faydalı b uluyorum: Malar)a 
h&1talığmı yapan sivriıinek cinai, 
Aaadoluda olduğu kadar orta 
Asya, Kafkasya, cenubi UkraY'" 
nada da vardır. 

Sovyet Rusyada da bir hayla 
zayiata mal olan bu hastalılda, 
şimdi, orada amansız bir mücr 
dele yapılıyor. Son zamanda, So..
yet Rusyanın her tar fındau gelen 
murahhaslaran iştiraki !e Moskova
da bir toplanb yapılmış la r. Bu 
kongre, şimdiye kadar pek çok 
ıey yapıldığını görüb itiraf etmek
ten çekinmiyor. Yapılan iş erden 
baı~ıcası ıudur: 

Moskova ııcak memleketler 
fen ıubesine bağla tay} oreler, 
malaryah mıntakaların Uzerindı 
uçmakta ve bataklıklara bir takım 
aehirli maddeler atmaktadırlar. 

Bu maddeler, rfişeym veya 
yumurta halindeki sivrisinek to
humlarını mahvetmektedir. Bun
dan ba,ka .. Gambusia,, ismi ve
riJen ve ltalyadan get.rtil-en bir 
balıktan da çok fayda görülmUr 
tllr. Bu balık Kafkaaya bataklık 
vo sulak yerlerinde yaşayab imek• 
tedir. Gamhusia sivrisinek tohum 
ve kurtlannın mtithi, düşma. ıdır. 
Bu 1ayede bir hayli fayda ga. 
rDlmfiıtnr. 

Şimdi, bu balıktan, aoğuğa 
dayanbilecek yeni bir takım ci~ 
ler yetiştirilmiye çalıtılmaktadu. 

* Bu yaıı, eon zamanda, H io<liatamD 
Serendib adasıoda baş göstnen vt 
eimdiyo kadar binlerce iurıan hayatına 
mal olan Malaryıı Ea1gınıuın bir ilhıı· 
mıdır. Filvaki Serendib adas ı malar• 
yasile Li~iın mıotakalarıo eıtmıısı ara• 
sında, iklim larkı noktasıudac, büyüi 
aynlık vardır. Fttkat hu, rulicadeleıl 
gev~etilmemck ve kökü behemehal 
kazınmak lizımgelen bir afettir. O.ouD 
için bleme ahomıştır. ir 

d ğer bir faaliyetle çabımakta· yemek 6 ay devam ettirilecektir. 
d~. . Kurum muhitin alakasını Kurumun en ıon gi~ indidiği 1 • ·······-·-· ... ·······..._·-----.. -----

Oxerfoe çekmiı ve yaphğı bayarlı çocuk sayııı 280 dir. Aynca 500 
işlerle bntün memleket halkını çocuğun mekteb levazımı temin 
kendis:ne bağlamıştır. ed.lmiş, 11300 çocuğa muhtelif 

Çocuk esirgeme kurumu bu tekillerde yardımlarda bulunuJ.. 

, !'!!!! fa kir mekt e b li Y J .. te~p .. eliiiı~iiieiiiniii!iijiiim'!!!!ıiiu•ıt'""uiir .m!!!!!i!ii-..-iiiiiiiillilliıilli!!!iii!!liiiiiii~ ... -
Adana Atatürk Heykeli 
Adana 14 (A.A.) - DökUmO 

bitiri.en Ataliirk heykeli ıehri
mize getirilmiıtir. Boyu 3 metre 
75 santimdir. Birlikte gelen hey• 
keltıraş heyke!iıı çevresine ko
nulacak figürleri bu işle uğraşan 
heyete göstermistir. Beğenild ği 
•e karar verildiği takdirde bun
lann da dökümlerine hemen bat
lanacakbr. 

Adana Umumi VilAret Meclisi 
Adana, 14 (A.A.) - Bu yıl 

yapı~acak vilayet umumi mocllsi 
ua aayw 25 olacakta. 

A danada Pamuk Satışları 
Adana, 14 (A.A.) - ~orsa

mııda pamuk ahşverişlerı çok 
eyi gidiyor. Yılbaıı. ve b~yra.m
dan &onra açılan ışler üzerme 
yerli piyasa parlağı pamukların 
kilosu dUn 48-49 kuruşa ve ko
:zanm kilosu da 9-9,25 kuruıa 
satılmıştır. 

Antalya Fırka Kongresi 
Antalya, 14 (A.A.) - C. H. 

Fırkası vilayet kongresi yeni ida· 
re heyetini seçmit ve vilayetin 
ihtiyaçları üıerinde ileri ıürUleo 
teklifleri müzakere ederek karara 
bajiachkt.a eoara daiWmfbr• 

w --- d 
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15 ikinci !lir.un 

Macar Gazeteleri

nin Bir isteği 
~rsilya lşiilin Çabuk Bi .. 

tirilmesini Öne Sürüyorlar 
Budapqtey 14 ( A. A.} _ Macu 

lllatbuatı, Marailya iti hakkında Ce-
1'ta\',.ev riJ M • ıll "e •• eD acu mahtıraıının 
ile '--lar derneği tardından çabuk ve 
fet.tı. bir surette tedkikini müttefikan 

•Ilı ekte b . 
hava •e u teblısratın Avrupa 

•ının lllü , • . cllQae l sa emetine hır mukad-
o dutunu bildirmektedir. 

Bir Alman KomUnistl 
Dublia, 14 ( 

•ibaiat A. A. ) - Alman ko-
.. ı.. bllluharrirlerden Toller dOn 
... ._.alla lr Hill • ' 
koıaferanı .,. a eyhdarı toplantıda 
lıı:ada A..1 verecektl. Fakat ıon da.'.'.ı'l-

ınan lco , . •-na. b" k f ,ao.oınnun talebı 
- on eranı men d'I • • ----=-=-- e ı mıthr. 

HARİCİ 

Şarlot ( Amerikada) - 14 
JokomoUf yoldaa ç.ıkmıf, iki kifi 61· 
mGı, kömOr vagona yerinden f ırhya• 
rak bir berber dükkanının içine düt
mGvtllr. 

Deniz Konferansı 
Londra, 14 ( A. A. ) - U!uılar 

arası deniz konferansının başlnngıç 
toplnnmaaı bugftn o~muştur. lngiltere, 
Fransa, Almanya bir'etik Amerika, 
Belçika, Danımarka, Fiolandiya, Yu· 
nanistan, Hollanda, ltalya. J::ıponya, 
Noneç, bp&Dya •• Iaveç konfer&AN 
girmiıtir. 

Konferans, dünyaca arzedilen ton 
hacminin talebe uydurmağa çalışacak 
Ye bu iti yapabilmek için teklifler 
hazırlayacakt r. 

16 Kiti Yaralandı 
Londra 14 (A. A) - Dün akıam 

' b' Londoa Briç yakınında vukubulan ır 
otobüı çarpışmaa·nda QçQ atır olmak 
&zere 16 kiti yarelanmışhr. 

Sevme-iğine 
Edeoi A"' ı. 
T~ka Şia 

15 I l I 936 

Ce•ad Galib iki avucunu 1 
bkibirine nırmuş;u: 

- Eyvah, Mn, yine potlma· 
cakaın... 1 

Harun Şinasi, ıa~kın .. şkın 
doğrulmuştu : 

- Neden? 
Cevad Galib, kaşlannı çatb, 

kollarını kavuşturdu : 
- Beybanı görünce, Hılkatten 

Jhçevirib . somurtacak mı•ın ? 
Sakın ha 1 Kadınlann izıetin~fis
lerile, bayaiyetlerile, bu ıeki'.de 
oynanmaz 1 Öyle bir kin ateıf 
altı\'lenir iri hepimi i yakar, hepi· 
mlz yanarız f.. Belki de tamir 
kabul etmez bir hadise çıkıverir. 
Bir insanın, diğer insımlnrla bir 
arada. yaşayab.lmesi yalnız kendi 
hlslenne, kendi düşüncelerine 
bath değildir. insanları biribirine 
bağhyan duygu ve düşünce telle
rini gayet maharetle akord etmek 
lbundır. 

Harun Şinasi, ayağa kalkmıttı: 
- Ukalalığı bıtak. .• Peki, ne 

yapayım ? Bir ak 1 .. - t Ce d ı ogre ..• 
vn Galib de kalktı, panta

loounu dllzehlyordu : 

- Herkese 8 k ynı neza et ay-
JU hürmetle muamele ed;r•in. 

Sempatiler, eözle, blvırla ifade 
edilmez, daha ziyade ruhtan ru· 
ba akar. Birisine karfl olaa 
dlifmanbğını aaklayabilirain. çı..,. 
ki, d0şman1ığında, insan, daima 
uyanıktır ve hareketlerini gayri
ihtiyari, fUUr altında olmıyarak 
bile, idare eder. Fakat sempatiler 
öyle deği!dir; insan, ne kadar 
gayret etse, yine sırrım ifşa 
edi..-erir. 

Harun Şinasi, masnya doğru 
yOrümüşttl; çiçeklerden sarkan 
yaprakları, çiçekleri düzelti) ordu: 

- Kadının da bunu bieetmesi 
lbım, değil mi? 

CcTad Ga!ib, kahkaha ile 
gftlUyordu: 

- Kadın, daha bunu havada 
iken kapar. En evvel hissettiği, 

edeceği budur. 
Harun Şinasinin yanına yalda.

mıftı: 

- Hem, sen, ne kendini sıkı· 
ya koyuyor, üzlilüb duruyorsun? 
Ben, Türkan, Behice, hep senin 
hesabına çalışmıyor muyu2? HattA 
arada bir alet olduğunun farkına 
varmıyarak, o kurnaz geçmen 
Hılkat te ayni gaye için çahşmı• 
yor mu? Daha, nı lstiyonun? 

SON POSTA 

TELGRAFLAR 

Uluslar Derneği 
ltalya Tarafından Romada 

Toplanması lteniyor 
Cenevre, 14 (A. A.) - Bazı maba

file ifÖre, İıa'ya U us:ar derneği kon
ıey:ni, ö.ıümüzdeki toplanblarından 
bir;ni Romada yapmaya davet ede
cektir. Evvelce bazı toplantılarını, 
Paris, Madrid, Londra, Brüksel Ye 

Romada yapmıt olan Konsey 19JO dan
beri devamlı surette Cenevred• top
lanmaktadır. 

Danunçiyonun 
Bir Romanı 

Mi1ano, 14 ( A. A.. ~ - Gazeteler, 
Gabrjytl Danunçiyonun Hnelerdenberi 
çalıştıtı muazzam bir romanın yakın
da ncşredileceğini haber veriyorlar. 

Cevad Galib, saate baktı: 
- Dört buçuğa geliyor. 
- Yarım saat geri olduğunu 

unutına .•• 
- Hayır... Bir çeyrek geri ..• 
- Kaçta geleceklerini tahmin 

ediyorsun? 
- Be~tea e\'vel aeleaıezler, 

sanınm. Eğer iç:erinden birisi, 
erken koparabilirse, dört buçuk, 

bete çeyrek kala gelir. 
Harun Şinasi, aofrayı gözden 

geçiriyordu : 
- Eks:k var mı acaba? 
Cevad Galip, elini salladı r 
- Olsa da tamamlatması 

flç mü? 
Arkadaşının koluna girmlşt~ : 
- Haydi buradan çıkalım. 

Otura otura içime mkınb bastı. 
Hem sigara dumanı da do:du. 
Vasile aöyliyelim. biraz hava al· 
dırsın. Biz de 6ndeki kUçük sa
londa -oturur, 8okağı seyrederiz. 
Zaten gelir gelmez, onları buraya 
almak da dcğru değildir. 

Hanın Şinasi, onun kolunda 
yUrDycrdu. 

- Burada oturmamızı teklif 
eden sendin 1 

- Vasıl biraz dalgac:ıdır. Ba
f1Dda durmazsan, ağırdan alu; 
bü- işi, seksen saatte çıkanr. 

Otelin 6n taraftaki sokağa 
bakan knçük salona geçmişlerdi. 
Harun Şinasi, pencere lSnündeki 
bir koltuğa otunnuıtu. eliol çe
nesine dayadı. iılek sokaktan 
.-ı.. pçenleri eyre bqladt. 

Uihey, 14 (A. A.) - U"uslar arası 
İl bürosunun iatatistiklerlne g6re, 
birçok ülkelerde buhran azalmakta 
İ•ıs de Hollanda'da korkulacak bir 
ıekilde artmaktadır. Nüfusu Hkiz 
milyon olnn Hollandıı.'da 1!)34 niha
yetinde 350 bin it iı vardı ki bunun 
49 bin 275 i ynlnrz Rotcrdam lima
nında bulunuyordu. 

Bu liman dııari ticaretinin aul-
maaı J'Üzünden çok müteeHir ol-
muıtur. 

Umumi ihracat mikdarı 1929 a 
nisbctle yllzde yetmiş bet azal• 
mıştır. 

Cevad Galib, elleri arkasında 
odada bir aıağı bir yukan dola-
11yor ve ağır bir aeıle söyleni
yorıdo: 

- DüşUnUyorum, bu oyun, 
daha ne kadar devam edecek? ... 
Kıt yaklaşıyor, yağmurlu, karla, 
çamurlu, soğuk günlerin eli kula· 
ğlnda ..• O zaman ne yapacağız?. 
Ba, bu'uşmaJar, o vakit, gücleşe
cek-. Harun, beni dinliyor mıaın 1 

Harun Şinasi, baemı çevirme
den cevab verdi: 

- Dinliyorum! 
- Cevad Galib, sevine sevi-

ne d<>laşıyordu: 
- Can kulağile dinle, yav

rum ... Ne yapıp yapıp, kat'ı bir ne
ticeye bağlamalıyız. Yoksa, sef.I, 
perişan olacağız. Senin masraf:a
nn aldı, yürlidU. Baban, bu iıte 
ne diyor? 

- Onun bir ıeyden haberi 
yok ki ... 

- Peki giden paralardan da 
haberi yok mu? 

- Giden kaç para canım? 
Cevad Galib, bir an, Harun 

Şinnsinin öntinde durdu: 
- Eğer defter tutsaydık, ye

knnn görfirdünt 
Tekrar dolaşm1ya ba,Iamııtı: 
- Ben, şöYfe hayalen bir be

sab ediverecek oluyorum akhma 
durgunlaklar geliyor. Sonra, düş(l
nüyorum; peki, bun'ar, ne için? 
netice? Hiç 1 milabet bir netice 
a1mı.t olaaydık, giden paralara 

Gönül işleri 

Kadın 

TEYZE 

acımazdım. 
Harun Şinasi, dHnOb baktı: 
_ Senin şikAyete hakkın yok. 

Behice ile aran mükemmel. 
Cevad Galib, yorgun yorgun 
- GörünU~te öyle.. Fakat 

hakikatte, •ıfır... Yavrum, bugü
ntin kızlarını dtlnkU kl%lar aibl 
zannebne.. Behice, benim yllıUme 
gtilüyür, ÇünkU benim meclisim
den hoşlanıyor; onu gnldürUyor, 
eğlendiriyorum. Hepsi okadar. 
Nikahla isteyecek olayım da bak. 
nuıl surab asıverlr? 

- Neden? 
Cevad Galib, durdu, kollarım 

iki yana aarkıtb: 
_ Çünkü benim züğürd, nıe-

telikair., kopuk olduğumu bi iyor. 
y alwz nükte ve zar af ette bugil· 
nün ku.larını avlayamıyor.. Para 
ve mevki de istiyor?ar. Ben de 
bunların biri yok! Artık ne ce•a
retle, Behiceyi isteyebilirim ? 

- Sevecek oluraa? 
_ Sevmesi, evlenmesine maal 

değildir ki... Sev~~ılir, fa~at ha: 
)&tanı bağlamak açın aradıgı şa~t 
lan bulduğu erkekle de evlenır. 
Se\·gi, art.k bir gençlik rüyası
dır. Hayat se'.i, bu rüyayı ı.ler, 
_ fi .. zaman da hatıralan sup rur; ., 

ı.ıer. d 
Harun Şin:ı•İ, gül u: . . 
_ Sen, bugün bedbıosın .•. 
_ Kabahat bende mi? Senden 

ti. Bu aklımla, bu tecrübemle geç ..• k ·n 
gene ve zengin. hem ço ZODi' 
olmak isterdim. 

t Arkası var) 
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Dünya Hadiseleri 

Çinde Doktora 
Ne Vakit Para 
Verilir? 

Mlzim artık yavao yava~ maıl
Hada ile ye karışan eski 

bayramlarımızda 
eczacısı Adetti. Evimizin 

rasında bl kapııını bergUn 
konuşma I . çalarak mutad 

bizmetlerim: :ı i yapanlara birer 
hediye verirdik. Hıristiyanlann 
Noellerinde ve yılbaşılarında bu 
Adet el'an durmaktadır, gelirler, 
bir kart bırakırlar veya ev ıa· 
hibini görürlerse ıifahen birkaç 
ıözle tebriklerini yaparak bedi· 
yelerinl ahb giderler. Bu kartlara 
ne yazılır ve şifahi tebriklerde 
ne söylenilir, bir Fransız meb· 
lekdaıımız işittiklerinden en ho• 
ıuna gidenini yazmış, muhavere 
bir eczacı çırağı ile koronlk has
talığa tutulmuı bir zat arasın
dadır. Eczaci çırağı bu zata: 

- Şifa te ederim cUmle-
ıJni az bulmuş. 

- Gelecek sene benim yUzft· 
mu görmemenizi temenni ederim, 
cUmleıini daha yerinde teiikk1 
etmiş, fakat bu cümle ev 1ahibinl 
kııdırmıı: 

·- Naııl benim iSlmekliiiml mi 
l•tiyonun? 

- Hayır efendim, aklımdan 
bile geçmedi, bilikie lyll~9erek 
bana ihtiyacınız kalmamaamı 
temenni ediyorum. 

- Peki o zaman bayram ho· 
d:yeaini kimden alacakaın? 

- Adam ıizdenbaıka haata· 
lar yok mu? 

Fram.ız me1Jekdaıımız bu mll· 
: nasebetJe Çinde herkealn doktora 
hastaland .ğı zaman değil, ııbbatte 
iken Ocret verdij'ini hatırlatıyor 
ve diyor ki: 

- Her aile doktora abonedir, 
ayda muayyen bir Ucret verir. 
Fakat içlerinden biri ha.talandı 
mı bu ücreti derhal kesilir, çllnkll 
doktor bu adamı ııhhatto tutmak 
auretile vaıif eıini yapamamıı de
mektir? 

Acaba ayni usul Avrupada 
da tatbik edilse doktorlar mem• 
nun olurlar mı olmazlar mı ? 
Şüpheli. 

* Almanlar ıenıln batta orta 
ham, hatta fakirce aile· 

.. K-ış-ın--lc-im-H-. lerden bUabUtUn 
yoksullar için yar• 

aç kalma- dım istediler, bu· 
"!alı, kim•~ miJU bir iı ıay· 
uıiimemelı dılar ve bu milli 

işe berkesin göıllnll çekmek için 
bnton duvarlara birer afiı yapı~ 
tırdılar. 

Bu afiı yabancılann da an• 
)attıklarına bakılıraa gerçekten 
bir un'at eseridir: Siyahlar ,ı
yinmlı. Ak uçh bir gene kadın, 
1anında, kollannın araaına 11ğa~ 
mıı bir yanu, belJild ikial de 
açtır, ikili de lltOmektedir ve 
bu •fitin albnda iki cOmle ya:ıı• 
bdar: 

"Hiç klmae •ç kalmamalı!,, 
"Hiç klmH soj'uktao lltDme• 

meli t,, 
Almanlar bu 1abada klfl d .. 

recede propaganda yaptaktan 
ıonra yardım toplamıya çıkmıılar 
•e bizzat devlet bakanları elle
rinde para kutuıu olduğu halde 
ıokak sokak dolaımışlardır. Bu 
arada propaganda bakam bUyilk 
hir otele girmiş, bakmıı ld aa• 
Jonda ukl veliahd otrurmaktadır. 
ilk lı olarak ona yanaşarak 
kutuyu önllnt:ı koymuı, eaki ... veli· 
ahtta yanında bulunan biiton pa• 
ruam kutuya boıaltmıfhr. 

Tarihi Miisababe 

Yusuf 
Kadar 

Paşa 
Şaşıb 

•• 
oı·:nceye 

Kalmıştı 
I 

Cünkü Abdülhamid O Derece Renk 
V·ermen1işti 1l. · ~h Ilı ırıı1 

Abdülhamid henUz tahta çık· 
mıf, daha doğruıu çıkarılmıştı. 
Üç ay içinde Uç hUnkAr o uğuraus 
tabt Ozerlndon gelib geçmiı bu· 
Junuyordu. Halk,' hakikatte bu 
gelfü ıidişlere · kulak asmıyordu, 
kendi taıaaile uğrapyordu. ÇünkU 
memlekette para yoktu, hnrriyet 
yoktu, emniyet yoktu, llıtelik 
düzen de yoktu. Hemen her laraf 
karııık~ık içinde idi. Sağda, solda 
top gOrlUyordu, kılıç işl iy ordu. 

Avrupa bilyUk devJellerl de bu 
dilzenıizliğl fırsat aayıb memleketi 
daha ııkı bir ağ içine koymak, 
TUrklln malını daha iyi pay:aımak 
kayguıunu ıtüdüyordu. 

Abdülhamid iıte böyle bir 
ıırada tahta çıkarılmııtı. Söz, on· 
dan ziyade Sadrazam RUtdll Paıa 
ile Ş€irayidevlet Relıi Midhat Pa· 
ıanındı. AbdülAzizi tahtından in· 
dir•nler, Sultan Muradın deJUiğiol 
16rilb yeni bir cllliisu gerekli 
bulanlar bu iki adamdı. Midhat 

Paf8, devlet rejimınl de değiıtir· 
mek fikrinde idi. Abdülhamidle 

konuıub anlaımıı •• battı ondaıı 
bir de taahbOd HnedJ almııtı, 

ondan ıonra kendini padişah 
yapmııtı. Şu hale göre AbdtU· 

bamid, Midhat ve RftşdU Paıa
.lara karşı aenede baj'h idi, Türk· 

çesl borçlu meYkilnde bulunu
}'ordu. 

Midhat Paıa, memleketin hal
ka aid olduğunu artık padiıaha 
da kabul ettlrmiıti •• kendini 
padiıahın bir memuru deiil, haf. 
kın mUme11i11 aayıyordu, o ka· 
naate uygun tanr alıyordu, ağı• 
kullanıyordu. 

Abdülhamldln tahta çıkarıl
dıiı glindeıı bir hafta ıonra idi. 
Babı5lide toplanan Vükela Medid 
dağılacağı ıırada RnıdU Pa{a, 
o gUn ilk defa olarak mec!iıe 
lttirak etmiı olan yeni Maliye 
Nazırı Yusuf ve yeni Adliye 
Nazıra Cevdet Paşalara yüzUr.ü 
çev.rdi: 

-- Slı, eledi, gitmeyiniz, kah· 
n,ı, Birlikte auraya g:dclim, sizi 

~ 

zati ıaıabaneye takdim edel:m. 
Ve Mithat Paıadan da rica 

ettfı 

- Zati devletiniz de lütfen 
kalınız. Saraya beraber gidelim. 

Ôbfir nazırl r, o devrin ya· 
ıattığı merasimle veda ederek 
ve ıelametlenerek ayrıldıldılar. 
Mithat ve Rüştü Pa,alar bir ara· 
baya, Adiiye ve Ma.iye Nazırları 
da baıka bir arabaya bindiler, 
aaray yolunu tuttu:ar. Vakit, gün 
batımına yakındı, sarayda da 
yemek hazırlıkları başlamıştı. iki 
araba, saltanat kapısından içeri 
girince bir tel&ştır yfiz gösterdi, 
bizzat hünkar geli) ormuı gıbi 
bir koşuıma göründü. Baıma• 
beyinci ve başkAtib binek taıına 
kadar indi, Rütdll ve Mithat Pa· 

ıa! arın koltuklarına girildi, her ikiıi 
büyük bir aaygı içinde içeri 
götürlildtı. · 

Abdülhamid, paıa'an merdi· 

.. 
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AhdüJhımid Pataları net'•ll bir 
yüsle karoıladı 

ven batında karııladı. BOyOk bir 
aamimiyet gösterdi, önlerine dn
ıerck salona götürdü. Ynıll be
yaz bir bezle 1arıh idi. Onun 
aebcbini de nazik bir Hun ile 
anlattı. 

-Ditim ağrıyor, dedi, tedavi 
ettiriyorum. Bununla beraber alzi 
leYİne ıevioe dinJiyecek bir haJ. 
deyim. Ağrı o kadar fazla değil. 

Hünkann .. buyurun, oturu;ı " 
demeli fizerine RüşdU ve Mithat 
Paıalar, birer koltuğa gömOlmllı
Jerdi. Berjkiler ayakta duruyor
lardı, oturmaya ce1aret edemiyor· 
Jardı. Abdülhamid, birer koltuk 
göstererek onları da oturmıya 
davet etti. Fakat Yuauf Paıa da, 
Cevdet Paıa da birer temenna 
ıuurdular, yine ayakta kaldılar. 
Bunun llzerine Mitbat Paıa eni• 
konu sinirlendi, her Od nazın 
azarladı. 

- Oturunuz, dedi, ayakta 
durmakla gtılllnc oluyoraunm. 

HUnkAno ıararına rağmen 
oturmıyan paıalar, Mithat Pqanın 
ıert lhtannı duyar duymaı hemen 
birer köıeye çökllvermi§lerdi, kol
larını ıöğUs!erine kavuıturub 
ıüklüm bnk:om duruyorlardı. 

Abdnlbamld, onlarla allkalı 
görOnmedf, RüıdD Pa,.ya d6ndll. 

- Bu geceki gelitlnlz, dedi, 
beni çok sevindirdi. Birlikte Jemek 

yerl:ı, uzun uzun ıöriit ürOı. Yalnız 
rica ederim, benim yllzllmden 
ltiyatlarınız bozulmasın. Alqam· 
ları bir ıey almak adetiniz midir? 

· Mithat Paıa cevab verdi: 
- Ben bir iki kadeh rakı 

içerim. Rlltdll Paıa kulunuz da 
ayni itlyattadır. 

Bir az sonra mOkellef bir 
ıofra kurulmuıtu, Mithat ve RUıdll 
Patalar, billur kadehlerle nefis 
bir rakı içmeye koyulmuşlardı. 
Berikiler,iahıkıo olmadıklarını ıÖ) • 
le} erek köıelerinde kalmıılardı. 

AbdOlhamld ! de içmiyordu, 
fakat lçmiı sıibl neı'ell göril· 
nllyordu. 

Muaahabe mevzuu, devlet 
itleri ldL RüıdD Ye Mithat Paı•· 

Kari Mektabları 

Aksaray • Lileli 
Caddesi 

Laleli bulvarı yapılalı hayli ıa• 
man oldu ve buraaı ıehrio sUs)d 
caddelerinden biri haline geldL 
Fakat bulYann Valde camisi 
köşesinden Aksaray karakoluna 
kadar olan 100 metrelik kı•m• 
yapılamadı. ÇünkO bu yol üzerin• 
do bir dükkan vardı. Bu dükkan 
yıkılalı 3 ıene olmuftur. Fakat 
yol yine yapılmamııtır. Bura11 
ıehrin' göbeğinde bir çamur der
yası halinded:r. Yapılmaaı pek 
buynk himmete mntevakkıf de
ğildir. Belediye Yeya Tramvay 
şirketi daimi ameleal ile burayı 
iki günde yapbrabilir. iki gUnlftk 
bir işin 3 senedeoberl .UrUncemed• 
kalması insanı liz!iyor. Bu çok pa· 
raya da mUtevakkif değildir ki 
bütçe darlığı mevzuubahs edilebil· 
sin. Bu yolun bir ao enel ikmalin.I ' 
temenni e tmek ıehrln gftzelliğl 
namına bir borçtur. 

Aklaray: Galib 

Karaman istasyon Büfesi 
Karaman iıtaayon bOfeal bfraı 

pahalıcadır. istasyonlarda yiyecek 
ve içecek aatan baıka büfeler 
bulunmadığı için istaıyon bllfele· 
rinin mllmklln oldujıı kadar ucuz 
Ye aattıklanmn da temi% olmaaına 
dikkat etmek IUzumiudur. 

Karaman: H. S. ............................. -.......... --... ······---~ 
lar, biri ıöyleyib biri ıuaarak, 
Vükell Mecliıinde konutulaa 
maala battan, ya pılan(mtınakatalan, 
alınan kararlan anladıyorlardl. 
Mali b~r projeye dair konuıular
ken Abdülhamid, p•1alar1n sözlball 
keatl: 

- iyi dUıllnmllfıOnOı, decll, 
beğendim. Fakat bu maslahatın 
ıu tekilde de halledilme.t ma..
kUn değil midi? 

O, belki iğrl •e belki dotru, 
bir mUlAhaza ortaya koyuyordu. 
Mithat Paşa, birden ıinlrlendl, 
salona geldikleri vakit Maliye •• 

Adliye Nazırlarına kal'fl kullandığı
ıesle hUnkAra ıu ıöıleri ıöyledf: 

- Devlet iıleriui vükellya 
bırakınız, ıiz meşgul olmayam:ı. 
Her maslahatın licabmı biı dtıı8-
n6.rllz ve vaparız. 

Abdnlhamid, biraz fAfırır •• 
ve ııkılır gibi oldu. Fakat çarç-.. 
buk kendini topladı, gWümıllyor-
muı gibi göründü: 

- Y anlıı aolamayını:ı, -dedi. 
Makaadım yaptıklarınıza iliımell 
değildir. Sade bir mOlihazadır, 
ıiz, yine bildiğinizi yapmu. B.:O 
nim ıize itimadım v~r. 

Rütdll paŞa, 6n0ndekl . kadeW 
ıilkünetle yuvarlarken Maliye ve 
Adliye nazırları iliklerine lradat 
titremiılerdi, cudaklannı 111rarall 
inlerine bakmıılardı. .. 

Sinai ılnıi İf 16ren Abdnlha
mld, Midhat paıayı TUrldyedea 
ıllrlib çıkardıktan,I RUıdn pqaJI 
kımıldamaz bir hale aetlrdiktea 
ıonra bu nbnenin tahidlerinden 

Yuıouf paıayı da vali:lkle Trabzona 
atmıttı, lstanbuldan uzaklaıtar-

.mııtı. Paıa, uzun yıl orad• 
kaldı, lıtanbula gelemedi. 
Namuılanna it:mad beılediil 
kimselere araaıra bu Yak'ayı hl· 
kA)·e eder ve sonunda - henh 
gideremediği • bir taıkınlak içi• 
do mırıldanırdı: 

- Ben o gece bir felikete 
uğrayacağımızı sezmittire. Sezişlm 
doğru çıktı, itte hep atıldık. Yal· 
nız Cevdet Paıa ne oldu da ıO• 
rDden ayrıldı, lstanbulda kalda. 
l,te aklımın ermediği sır? .• 

Bv ıırra, biz de bilmiyoruz. 
M. T. 
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Misafirlik Oynıyahm 
Dört. kişi bir araya geldiler ı 
~ Bır nıecmua çıkaralım· 

Haydi l ' 
Sen ne yapauın 1 
Benim otuz liram •ar. 
Ben yazarım. 
Senin imlin yanhılıdır. 

- Zarar yok, tashih ederler. 
- Ya sen? 
- Ben şiir yazarım. 
- Sen vezin kafiye bilir miıin? 
- O da it mi öğreniveririm. 
- Ben de resim yaparım. 

Ne resmi yapanın? 
ıd Ne reıml olaa yapanm 

;~ 
1
6teki rAsim yapanlar bende~ 

yı m yapıyorlar. 

- Peki ne mecmuaaı 'ıka· 
rıcağız? 

- Edebiyat 1 
- San'at f 

_, - Biraz da moda ile alAkadar 
vtmalı 1 , 

- Hele •inemayla 1 
- Tiyatro ile de l .. 
- Edebiyata ald yualırı ben 

1•ıaıım I 

b - S.n'ate ıld olanlan da ... 1 
- Slaema [benim 1 
- Tiyatro da benim 1 
- Moda da benim l 

.,_ ;- Mükemmel ı1.• Hemen 
•~Yalım .. 

rtıirnİ baılanır. Yazılır yazılır 
ileri er yapılır, milrettibler di~ 

) er, llla1'i ·ı b o ur, hepıi b':cı er aaarlar. Hepıi 
olnıa2 M ıter. Yalnız bir fey 
Y ·· lU alnıı b. Vezziler ıatamaılar 1 
lllecınuaJ ır l•y bitmez. Aldıklara 
lannda krl ıntlveızilerin koltuk· 

B'ri ~ nııılardır. 
ı ncı sa • 

tanlann iki yıyı neı eyle çıka-
artık iştahı Del •ayıyı çıkarmıya 

- Bu an Yoktur. 
takdir ed'I IDenılekette nn'at 

ı meı ki 1 
- Halk anlamıyor ld 1 
- Oku 

hlller 1 ınuyorlar efendim ca• 

- Edeb' bIUnnı· ıyat, ıan'at 
ıyor. kıymeti 

- Ne yapalım? 
Y- Ne Yapalım? 

L ap~lan d 
••panıyor 1 orta •·· Mecmua 

( 

• t'X 

Vecizeler 
Ümid talih-

ıfzlerln 
aidlr. 

Bazan bir in-
1anı atlatmak, 
deveyi hendek 
ten at!atmaktan 
ıüç olur. 

1f. 
Ekmeğini taı· 

tan çıkaranlar 
peynirlerini de 
acaba tahtadan 
çıkarabilirler mi? 

1f. 
SUd beyazdır 

amma ılldcülerin 
yüz karası oluyor. 

~ 
Birblrioi g6r· 

memiı, görml• 
yecek dört kiti 
biliyorum: İlk· 
bahar, yaz, ıon· 
bahar, kıt J .. 

Dayak dmak·· 
tan zevk alan 
adam muhakkak 
çok dayak ye
miştir. 

SON POSTA 

PAZAR OLA 

Bil 

Cuma 

-.__ ____ ___ 

- Haaan 8. Sar no demektir ? 
- Sarpa sarmak kelime1inin muhaff efi olacak 1 

Vecizeler 
· · Aydınlıkta 

alınıb karanlıkta 
aatılan mal ıi· 

nemadır. 

1f. 
Emret fındık 

kabuğuna gire
yiın diyeni gör
düm; emrettim : 
Fındık k•buğu
nu gösterdim ; 
uğrattı uaraştı 
bir ttırlO içine 
giremedi. 

~ 
Mahallebl c 1, 

leblebici, glllla
bici. Bici heca· 
larilo biten bir · 
kelime daha bu
lamadım; ıiz bu
luraanız aıkol
ıun ıize 1 .. 

Bir tramvay 
vatmanı bl\tQn 
vatmanlığı za· 
manında acaba 
kaç kere dan 
dan aeai ititmir
tir. 

ı Fıkralar 

Zelzele Fıkrası 
Hasan 8. anlatb ı 
Bektaşi hamama girmiı yıkan· 

mııtı. Hamamdan çıkacağı aırada 
cebine baktı. Parası yoktu: 

- Allahım, dedi, aen beni 
mahcub etme! 

Bir zelzele oldu hamam yıkıldı, 
bektaıi bu arada kendini dııan 
attı. Yolda giderken bir adama 
raatladı adam dua ediyordu: 

- Allabım bana yirmi bin lira 
gönder .. 

Bektaşi elUe adamın apını 
kapadı: 

- Sus, dedJ, birkaç kuruş 
için bir hamamı yıktı, yirmi bin 
Ura istiyorsun ona dünyayı mı 
yıktıracaksın! 

Oste 
Bir r~ssam Haaan B. in yatla 

boya bir resmini yapmıştı; Huaa 
8. re11ama: 

- Oo lira Yer? 
Dedi: 
- Ne yapacalwn Haıan B. ? 
- Ne yapacağım da 161 mD? 

reame yaldızlı bir çerçeve ıımar
lıyacağıml 

Zan 
HaHn 8. yafl eWyt ı•çmlı 

hırsıza söyledi: 
- Bu yaıta hırsııbk etmly• 

utanmıyor muaun? 
- Kabahabm Yar amma daha 

yaşımın ilerlediğinin farkında 
değildim, kendlmi gene zannedi
yordum) 

• 
Senin için 

Haaan 8. in l{anıı . etanı 
almıştı, Hasan B. ye: 

- Bunları ıenln için aldım! 
Dedi: 
- Ben mi sllrOneceğlm? 
- Yok, ıen .OrDnmiyecektla 

ben ı0r6neceğim; sen yalnız ko
kuaundan istifade edecokıinl 

Kırtlmaz 
Çok ıişman kadın Haaan B.ln 

ennde bir sandalyeye otu-
racaktı: 

Bu terıda m:cmua çıkaranları Yemek Hazar Mı ? - Acaba beni çeker mi? 
!~~~rken ıerlevbayı •• Mlaaf.rlik Haaa~ B. karııına •ordu: ' - Hiç birtey yokl zaman herkes, hazır diyebilir; aaıl Deye sordu, J:laaan 8. : , 

1 
dı u,, yapııımm ıebebinl an• - Yemek hazır mı? - Hiç birıey olmaaıtı halde it hiç birıey olmadan hazır - Buyruo oturun, dedı, bit 

8 nız ya!.. - HHırl naııl hazır diyorıun? diyebilmektir. korkmayınız. Bir fiJ oturA da 
.,... Pazarola - Ne \•ar? - Her ıey tamam olduğu yene kırılmaz! ..................................................................................... ....................................................................... 

- Üç ayda; Yllz UJ tl k' · ihtarla, tevbihle, 
ihraçla cez~andırılrnışl:r.. ç ııı 

Hangı mekteblerde ? 
Mektcblerde değil, 10mriikJ.,cle 1 

KIŞ GÜNÜ 
B•11 6a lcıı gBnllna an1medim, u11m•m 
G•ne,ln .,lcend•n 6attılı 11J11di. 
Hall•rl ~qigdi, cömerttl d•m•m, 
Sıcalı ıramla sattılı tündü. 

Hoı•ma gitmiyor lı•p aqnı /ıılılc, 
garezi eaklmlı 6llm11m kaç gıllılc; 
Hidd•tl• coıab çalınca ıalık 
Lodosu po11raza lcatıılı ıandil. 

Üıilm•z üıütür lıem11n lı•,k11sl; 
Dolaş" •tra/ta •al•k nefesi; 
Kednl çalc balda gakla n•l'••I 
Ônin• ıelen• çattığı gündü. 

Bir dalda dıırmazdı galeta agarı. 
Bir tilrla ıı•lanmtız fazla lıaıarı; 
balııt/a, dolusu bir alag icarı 
Dün11a11t1 tıflut;l a attılı günda. 

P. O. H. O. 

İki bin k.şi saylav seç lıuek ıçıo müracaat 
etmiıler. 

- Deıene ki bu gidişle herkeı sayla• seçilmek 
'8teyecek; ıoriye ıaylav Hçecek kimae kalmıyacak. 
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Realmll BUyUk MilH Roman 

No. 135 15 -1-935 
Yazan : Sermed Muhtar Alus 

Kambur Ortadan Sır 
Evdekiler, en ziyade Veh· 

binin ayık zamanmdakl öf· 
kesinden çekinirlerdi. Keyif 
olduğu zamanlar, vakıA bir .. 
den barut gibi ateş ahr, 
top gibi pat
larsa da biraz 
yüzüne güldün 
mil, eline aya• 
ğına varıb : 

- Biz kimiz, 
sen kim a peh
ltvanıml. A Koca 
Yuıufum, Adalı 
Halilim!. Senin 
için iş mi a yi
ğit, dileıen bizim 
onumuzu, on be-
timizi paçavraya 
çevir.rs:n; raf 
elması gibi yanyana dizib 
seyrine bakarsın !. 

Dedin mi, bele pek hoı· 
laodığı cümleyi : 

- Tosun, görenlere 
ayı bilmem nes:le O>· h • 
aayor mu dedirtecek
llo? SözilnU ağzından 
çıkarıverdio mi T ombulcağun o 
anda hiddeti savuşur, her tarafı 
fel'fer. 

- Ulan biz ayı oluyoruz 
amma ıiz de bilmem n~m oluyor
sunuz. Yu andavallı'ar! .• Kah kah 
kabl.. d:y"rek kahacahaları ayyuka 
çıkardı. 

Çabucak da yaphğına pifman 
olup özilr diler : 

- Malum a çakacağımız kadar 
çakmışız, fit:ı olmuşuz be anam 
babam!.. Boru değil, kaç binlik 
devirdJk. Sarhoı cilveaine bakıl· 
maz. Gel barııahm canımın içil 
diyerek boynuna atılırdı. 

Halbuki kafa çekme-mıı zaman· 
larında, ay1e durub dururken par· 
lamazsa da bir defa köpUrdUmU 
Nuh deyib peygamber demez, 
kartısında yalvardıkça, ( aman 
beyim, aman paşam! ) diye boyun 
bllktükçe yumuıayacağına daha 
aerlleıir, işi azııtırdıkça aııştınrdı. 

Melek~ ne olur ne olmaz belki 
görülür de başka bir çıban baıı 
koparılır diye, göğsUndo tapu 
ıenedi, Perverle Mahmure yine 
kuyruk, çıktığı ıOr'atle tekrar 
merdivenden aşağı kendini verdi. 

Bolses, kapııını aralamıı, bek· 
il yordu. 

- Kuzum Tahsin Beyciğim 
yavaş, ayaklarının ucuna baı,, 
yukardaki deliye duyurmadan 
şunu Nabiye verelim. Bir cinayet 
çıkmadan fıkarayı evden savalım! 
Diyerek onu da peşlerine kattılar; 
alt kattaki taşlığı buldular. 

Nabinin odası kapalı idL Per
ver tokmağı yakaladı; çevirdi. 

içeride kimsecikler yok. 
- Nabiciğim, neredesin? Ayol 

mllslüman saklanma, biziz çık 

meydana ,1 Diye istedikleri ka· 
dar seslenıinJer, cevab alana 
aşkolsun. 

Yatnğını serd:ği, teneşir bozun· 
tusu kerevetin altı... Bir bacağı 
ekli ve iple bağlı, bir bacağı büı· 
bütün yarım, karık masanın arkası .• 
YeşH boyalı sandığın, sef ert harcı 
telatin burcun sağı solu .•• 

Yok efendim yok. .. 

Tombul, üıt kc;tta işi okadar 
azıştırmış ki Küçük Allmın kaçtığı 
illn, Horhordaki e\.de yaptığının 
hemen hemen aynını yapıyor, yer-
1 ~re tekmeler vurub tepiniyor, 

Vehbi bili bar bar bağın· 
yor, Kambur Nabiyi yerin 

dibine geçiriyordu 

eline aeçenl abb atıb kırıyor, o 
ııtına görmemiş ıeailo danalar 
aibi bağırıyordu. 

O kadar arama, tarama, Nabi 
hiçbir taraftan çıkmıyordu; aa· 
bedid olmak bukadar olur. 

iki buçuk aydır ona karşı 
duyulan nefret, lı!ikrah zail ol· 
muş, sanki soğukluk bUyUsll bo· 
zulmuşlu. Hepsi ona acıyorlnrdı. 
Kimi ı 

( Ark&1ı nr ) 

Irak Petrolları 
Uzun Boru Yolunun 

Açılııı Yapılıyor 
Londra, 14 ( A. A.) - Irak 

kralı buglln Kerkük'te, Cez;retiU· 
arab petrol kuyularını Akdenize 
bağlıyacak olan boruları açacak
tır. Bu borulan, Fransız, lngilfz, 
Amerika ve Holanda sermayele· 
rinl bir araya getiren "Irak 
petrollan u!uılar arası kumpan
yaıı,, yapbrmıştır. 

Borunun uzunluğu 1,200 mil
dir. 10,0GO,OOO lngi:iz lirasına 
yapılmııbr. Kerkükten Haditaya 
kadar olandan iki misil uzundur. 
Haditadan Fi;istine, Hayf aya 
doğru bir kol ayrılmakta, timal 
kolu Lübnan kıyı!arına, Trabluıa 
ııitmektedir. 

Yeni Bir Köprü 
Soma, 14 (A.A.)- Kaaabamıza 

beş kilometre mesafede Acuvab 
dereai üzerinde 32 metre uzunluğunda 

ve 4 metre genişliğinde yeni bir 
köprU yapılmıştır. KöprlloUn fo. 
şası için muktezi malzemeyi ala· 
kadar 22 köy tedarik etmişlerdir, ................................................................ 

Yeni Neırıyat ı 
idare 

1çi~leri Baknknnlıgı tarafından çıka· 
rılmakta olan " İdare ,, aylık mecmu• 
aeının 81 inci euyısı neşredilmiştir. 
Yurdun iç i"lerioin idaresıne tnallQk 
eden karar ve talimatnamelerin bir 
küllıyatı olan bu mecınun, nynızamnn· 
da gnyrıreısmi kısmında çok faydalı ma
kalelerle bezenmiş bulunuyor. 

Yeni ı.ıüehada Naşid Kıcımanın "şe· 
birler ve mahalli idareler toplantıları ,, 
hakkında tetkikli bir yazısı ile " .Mer
oure .,den tercüme, memurlara 12 açık 
mektub ve ilil.ve olarak da Bartheley'nio 
" lıukuk idaresi 11 vardır. 

" İdııde ,, mecmuası büyük bir dik· 
kat ve meharetle tenziın edilmiştir. 
Ulusal kiituphanemizin en kıymetli 
kiilliyah arasında .. idare,, mccmuuını 
dn is:ı.retlemek çok dogru bir lıarelcettir. 

Gümüş Liraları 
Taklide 
Yeltendiler 

( Baitarafı 1 inci yllzde . 
şinde bazı tereddüdler uyandır
mıştır. Biz bu şayiayı tahkik 
ettik. Filhakika Galatada Uç 
serseri bir hafta evvel kalay ve 
kurşun halitasından ve kum 
kalıplara dökmek suretile beş 
aded 100 kuruşluk para tak~id 
etmiılerdir ve bir tanesini de 
sUrerken yakalandıkları için her 
Uçli de tevkif edilmişlerdir. Yapılan 
paralar okadar ibtidaidir ki in· 
sanın taklid bile diyemeyeceği 
ge!ir. Çikolata içlerindeki paralara 
benzer. Bu taklid para daha ele 
alınca anlaşılmaktadır. 

Alakadarların kanaatine göre 
yeni yüz kuruşluk paraların tak· 
lidine ve bilhassa kenar yazıla
rının uydurulmasına imkan olma
dığı iç:n paralarımızın taklidi 
imkansız görülmektedir. Sahte
karlar Hamdi, Celal ve Ham 
isimli Oç kişidir. Asıl bunları 
yapan kaçını§, diğerleri tutul· 
muştur. Bunlar lzmirden gel· 
mişlerdir. 

Türk Kadınının 
Çalışma Aşkı 

J 
Elektrikli Reklinılar 
Sıksık Yangın Çıkarıyormuş 

Evvelki akşam Sirkecide Sir
keci palas hanının taraçasında· 
ki bir elektrikli reklAm tesisatının 
kontakt yapması yUzlinden yangın 
çıkmıı, o civar büyük bir tehlike 
geçirmiş, fakat itfaiye vaktinde 
yetiştiği için Ustkatta bir oda yan· 
dıktan sonra söndürülmüştür. 
Bununla bir defa daha görülmü~ 
tlir ki, bu şekilde elektrikli rek· 
lfimlar her z:tman için yangın 
teh.lkesi göstermektedir. 

Diğer taraftan şehrin aı 
lif yerlerinde son zamanl 
elektrikle yapılan reklamlar, 
rin manzarasını bozacak şe 
artmıştır. 

Bundan aonra, elektrikle 
pılacak reklamlar belediye 
kez fen heyeti tarafmdan 
dik edilmedikçe yapılamaya 

br. Bu nokta, kaymakamlı 
tamim edilmiştir. 

Yarın akşam SUMER Sinema 

Henrı Bataille'in meşhur piyeai 

iSKA L 
Filminin ilk iraesi mUnuebetile MÜSTESNA GALA 
Butün kadınların görmeleri Llzım geloo bir film ... 
Bütün erkeklerin tetebbü etmeleri 18zıın gelen bir film ••. 

GABY MORLA Y ve HENRI ROLLAN 
gibi ikı büyük artist tarafından temsil edılen bu mulıteşem film içi 

rerlerln evvelden temin edilmesi rica olunur. 
Telefon : 42851 

( Baıtarafı l lnct yG:ı:Je ) 

geçtikten aonra Ödemifli kadın 
için çalışacak saha daralır. Yeni 
tütlln me,·simlne kadar işıiz, 
gUçsüz vakit geçirmek iztirarm· 
da kalır. 

1 Kongreler 11 
Galataaarayblar Cemiyetinin 1 

Kongresi 
Galatasarayhlar cemiyetin· 

den: ikinci Kioun 11 inci Cunıa 
sıüoO yapılacağa ilin olunan yıllık 
kongremiz muhtelif bazı teıeklrülle
rin aynı güne tesadüf eden kongr .. 
leri ve Galatasaray maçlan mOnaae
betile ekıeriyet haaıl olamadıAıııdan 

yapılamamııtır. 

SELANIK BANKA 
']esıs tarıtu lb88 

• İdare merkeı.i 

Halbuki durma zamanı geçti, 
kadınlar çalışmak istiyor. Kadın
larımız için elektrikle işleyen 
uf ak el tezgahları temin ederek 
kendilerine vermek faydah ola· 
caklır. Bunların taksitle temini 
beklenen faydayı temin eder • ., 

Dilnyanın en şöhretli ttitünle· 
rlnl ycliıtiren Ödemiıten yUkse
len bu sesin fırkada uyandırdığı 
alakayı bilhassa işaret edeceğim. 
Valimiz General Kizım Daik 

Ni:ı.amnamenin bu babdaki aara
bııtıne binaen mezkur kongreaia 
önOmil:ı:deki Cuma gün\1 saat on ye
dide yapılması kararlaıhrılmııtır. 

Dühullye varakaıı almıı olan 
arkadaı!arın aynı .-arakalıırla •e he
nüz ııJmamıı olan Azl arkadaılann 
da birer dühuliye varakası alar~k 
kongreye iştirakleri rica olunur. 

., 1 .~ .... ·==-

latanbul ( Galata ) 
Türkigedeki şubeleri: 

İstanbul, ( Galata, Yenioami ) ; 
İzmir, Mersin. 
Yunanistandalcl ıub•lm ı 

Selanik, Atina, Pıre. 

• Her nevi banka muamelAb 

.............................. ••••n•••••••"•••••••Hft••• 

Sipahi ocaamda 
derhal Ôdemi~ll kadınların bu 
dileğile alakadar oldu. Elektrikle 
işleyen el tezgahları temin edi· 
lerek kadınlarımıza verilecektir. 

( Toplantı, OaveUer 

Ocığ10 ıenelik kongreıJi 1811/9 
Cuma giınü nat 16 ya tafik edilmi · 
Bu içtima kat'idir. Mühim mü:ıake 
vardır. Azanın her halde &etrifl 
rica olunur. (69 

Adnan Bllget 

Bay Mahmud Esad 
hmir ( Hususi) - Ankara 

Hukuk Fakiiltesi Profesörlerinden 
lzmir meb'usu Bay Mahmud Esad 
lzmire gelmif ve bir katil davam
nın mildafaaaını yapmak üzero 
Muğlaya gitmiştir. ............................ ·-······························· r 
Nöbetci 
Eczane le~ 

Bugece nöbetci eczaneler §Unlardır: 
Üniversite ( Şehzadeb~ı ), Ziy& 

Nuri ( Aksaray ), A. Kemal (Fatih}. 
Nazım ( Topkapı ), Rıdvan (Samatya), 
Arif ( Defterdar ), Hikmet ( Eyüb ), 
Necati Ahmed ( Cibali ), Sırrı Rasim 
( Çemberlitat ), Asadoryan ( Gedik· 
paşa ), Ali Rıza ( Sirkeci ), Bilül 
( Bakırköy, Hatboyu ), Leoıı Çubuk· 
lıyan ( Kadıköy, Muvakkithane cad· 
desi ), Hol-O.Si Osman (Kadıköy, Kuş-
dili ), ltLihad ( Üsküdar, Yoniçeşme ), 
Halk ( Büyükadıı. ), Knnzuk (Taksimi. 
Karekio Kürckc:yao {Pangaltı), Güneş / 
( Taksim ), Ilidayct ( Galata ), Şark 
Merkez ( Şişli ), Merkez (Kaıımpaşa), 
Halk ( HalıcıoğJu ). 

:=: TAKViM := 
Gta SAU Kuım 

S1 15 2 ncl KANUN 935 69 -Arabi Rum! 
10 ŞcYVol li!:IS 2 2 cl Klııua 13U 

Yalılt j EH:ıt Vn•"tt Va'<lt Hnl Vua 

Glln•t 2 22 7 24 Akt.1m 12 - 17 04 
Öfie 7 18 12 2' Yataı l S8 18 40 

lklndl g 411 14 50 lmaak J:.ı 3!\ ' sa 

Halkevlnde Parasız Resim 
Dersleri 

Halkevlndon: Evimizin aU:ı:el 
sanatlar ıubeai resim kolu tarafınd an 
pnrııaıı resim ders!erine baılanmııtır. 
Bayan YCI baylardan 1azdmak iste· 
yenlerin her gün saat (16,5) da Alay .. 
kötkll iç itleri çeVımenine bat vur• 
malnrı illa o'unur. 

lıbf!W ırtldlint 
$ehirT&gatroset 

mmınmm 

~J 
111111111 

Tepıbaıı Şehir 

Tfyatroıunda 

Bu akşam saat 20 de 

ZEHiRLi 
KUCAK 

PARASIZ 

Balo•ar - Türk ylikıeltme 
(Maıon) kurumunun yıllık balosu 
ayın on yedisine rastgelen bu 
Perşembe akşamı Maksim salon
larında veri!ecektir. Keriman, 
Haşet kitab evi, DördUncU vakıf 
han, asma kat beş numarada 
Bayan Nedimede bilet dağıtıl
maktadır. 

..,.......,,~-..... ~ 
Tepeba91 Gardenban 
Her •kfam mulk, dan1, Yatyete 

Cuma günleri matine (17) den (20) e 
Komplle çay 75 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
f atanbul Acentalı~ı 
Uman Han, T elefonı 22928 

Mersin Sür'at 
Postası 

GERZE vapuru17 
ikinci kAnuP 

Perşembe gilno ıaatıı 
de Sirkeci nhtımından kalkarak 
lz:mir, Antalya, Alanya, Anamur, 
Merıln ve PayaH gidecek ve 
avdette ayni lıkelelerle Taıucu, 

Çanakkale n Gellboluya uvaya· 
caktır. 

Otomobil Satışı 
istanbul Glm•lklerl Baş 

çevirgenliğlnden ı 
Umumi tespit eıyasından 25 inci faıılda yazılı 230312305 No. lu 

Şevrole marka 3 tane yeni otomobil gümrGlt resmi aranılmaksızıll 
açık arttırma suretile 19111935 tarihinde saat , 15 de ublacaktır. 
Otomobilleri herkes gelip g6ı'ebür. Müzayedeye gireceklerin 532 
lira 50 kuruştan ibaret olan teminatı 11Hı•akkate alq.eluiai mU:ı..r 
yede Halinden eTTel wezneye yabrıp makbuz almaları lizımdar, 
Müzayede 2390 No. lu kanunla bedeva YerUe11 tutna.me daire.iade 
yapılacaktır. l.teldllerin mllracaatları. 0 8809,. 
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kAnua SON POSTA 

8 inci kı eım No. 168 
Nasıl Doğdu? •• 

Nasıl Yaşadı? .. tte~ hakkı mahfuzdur. 

~~~~~~~~ 15 • 1 • 93 l Nasıl Ôlda? 
'11111 Z'.ya ~ııldrc=========================::.ı~ 

Rus iktidar Mevkiini Ele Alanlar Har-
.bin Önüne Geçmiye Çalışıyorlardı .. 

[Arbk, bu feci harbe nihayet 
~e~mek zamanı gelmiştir. Su h 
ıstıy oruz. İlhaksız, tazminatsız 
küçük milletlerin muhtariyeti esa~ 
aına mllstenid bir sulhu kabule 
haz r clduguv muzu b·ıd· . 
- t ır yoruz. 
Uç aylık bir mUtareke akdedelim. 
Derhal diplomnt:nnmı:ıa sulh mU· 
ıal enıtına başlatalım. Bu mUza· 
kereye bütUn muharib milletlerin 
hatta bitaraf hükumetlerin murah~ 
hnslan i ti k · ş ra etsm. Cereyan 
edecek müzakere, hiç kimseden 
gi~lenilmesin. Hatta, devlet:erl 
daını~ harbe sürükleyen gizli dip-
lomat.ık, !ağ\·edilsin. Bütü ·h .. , n cı an 
muıetlerinden ve bilhassa, Alman-
ya, .Fransa, lngilt.ere gibi en me
denı tiç milletin amelesinden aul• 
hun .iadesi ~e ibkası için y;rdım 
beklıyo ruz.) 

Den"lmıştl. 

1 
Bu beyanname, muhtelif mem· 

e~~tle~de, muhtel.f tes.rler husule 
ge ırmışti. Fakat ekseriyetle hasıl 
olan tela" kkı· ·· i • ye gore, aareyl 
ele olan (Lenin) in kuvvet 
ve iktidarına güvenilememekte 
~e bu tekliflerin ciddiyetine d~ 
•tlrnad edilememekte idi ••• Halbu
~· baılarında (Lenin) i'e (Troçki) 
~lunan ve artık ( Bolşev .. k ) is-

llııni alan müfrit sosyaliaUer Rus· 
Yada ikt•d k.. . ' , ı ar mev um tamamile 
~.e ge . . • u 
c"dd çırmışıer.. ve tekliflerinin 
~ü:r. '~~tini göstermek i~in de aulh 

aıa;erabn b ' 
derhal a aşlamak Uzere 
kunıaodrnn1tareL.o akdi için ordu 

B an arına . l l di ulşev·kı emır verm ş er ... 
nıişle ~ her, bununla da ikUfa etme
\'e h:;b Us:ıüniyetlerini göstermek 
larını .hmeıullorile lıarb enlirika-

cı an ka d 
lenıek · . rşısın a teşhir ey--

ıçın Ha . . N 
•alarında b ld rıcıyo ezareti ka· 
kım vesaikiu d uktan gizli bir ta

lngilizlerlc e Fneşreylemiılerdi. 
tiyett ransız~:-, bu va• 

n taşırmış' B . kunıeti 1 .b .ar, olşevık hü• 
tehdid n bı anelle ittiham ederek 

6 aşlamıJ:la d B ' 0 kl 

rlua ilıliliil inin başlangıcı 

eden bu müzakere, - arada kil· 
çUk bir sekte geçirdikten ionra • 
nihayet muvaf.akiyetle hitam bul· 
muş.. Nihayet 1918 senesi 
martının UçilncD günü tam saat 
beşte • dört senedenberi Jevam 
eden kanlı cihan hnrbinin ilk 
ıulbU • imza olunmuştu. 

Müzakereye iftirak eden mu
rahhasların izhar ettikleri hüsnU
nlyot neticesinde, ıulh muabede
namesinin umumi ıckli, her taraf 
için memnuniyeti mudb bir tekil 

deler 1 fhtiva ediyordur 
1 - Sulh ve muhadcnet. 
2 - Harb lehinde tahriklt 

yapmamak. 

3 - Haraada itaret edilen 
hattın garbindekl arazinin Rus
yadan alakesınm kesi~mesl ( Bu 
arazi Lehistan, Korland, Liuland 
•• Litvanyanın bir kıamından 
ibaret olub Almanya ve Avus
turya bükümetlerl, bu memalildo 
mukadderabnı, ahalisinin re}·fne 
terkedeceklerdi.r. J 

gösteriyor ve hulisaten fU mad· ( Arkası var ) 
-"='=:;.,.ıı::==-:=-=====- ....... -=z:=-=--....:::=-=--===2=:~---c::::::o. 

lstanbul Milli Emlak Müdür:üğünden: 

KASIMPAŞADA : EyyUhom Ahmet efendi camı ferif 
aralığı Eski 40 yeni 4 S&)ı'ı evin 

314 pa) ı. 

Muhammen 
Kıymet 

Ura Kurllf 

263 25 
bu itf h y r ı. o.şevı er, 
ric' t 

1 anı ve tehditler karşısında HAYDARPAŞA 
a etmek f bi' ·k· ıu tara a dursun; 

Hasanpaşa Ususolluk sokağı eski 12 
yeni 36 aayılı evin 14/48 Hi11e~ l. 
Kazancı mahalleai saatçi sokak 
eski ve ve yeni 2,4 6 aayıh i'araj 

291 50 

R,a '8 rnukabeleye geçmişler.. TAKSIM 
US) ada b l . 

te ·k· u unan lngilız tebasım 
\ ıf etmek, umum ecnebi iatik-

raı.h:ı rınıtı mefsuh olduğunu ilan 
ellemek, ıulb ve mütarekeyi kabul 
etmeyen lngill:ı ve Fransızlarla 
ıtrf k 1 a ı bozarak huıumete geçmek 
ıureti:e şiddet göıtermişlerdi. 

ve Oda. 1296 
Yukarıda yazılı mallar 29/1/935 Salı gllnU aaat on dörtte 

Dairemizde mUteşekkil ıatı ı komisyonu tarafından açık arttırma 
ve pefİD para ile aatılacakhr. isteklilerin yllzde ,edl buçuk pey 
akçelerilo Komisyona gelmeleri. "F.,. uı97,, 

1 isten bul Beledlyesl ilanları 1 
Clnıl KıymeU Sahibinin ismi Kayt No. 
Musul 100 HUıe) in 6925 

fstanbul GllmrUğlinde Tahrirat Kitibi Htlaeyio tarafanda 
3/12/934 tarihhde teşhir kaydettirilen Musul Halısı 10/12/934 de 
Mezada ç.akarıldığı halde satalamamııllr. Bir aydanberi sahibi tara• 
fmdan kaldırılmayan işbu Halı ilin tarihinden itibareo 15 gün 
zarfında müracaat vaki olmadığı takdirde usuleo bilml\zayecle satı• 
Iacağı ilAn olunur. "195,, 
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Yeni Soyadları 
Okurlarımız Ayni İsmi Sık, Sık Alı· 

yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 
latanbulda 

Bugüne kadar ( efend! Zade ) 
soyadı ile tanılan Istanbul baro· 
sunda kayıdb Avukat Mehmed 
Hikmet ve kardeıleri maliye ha• 
kanlığı Beyoğlu mıntakası tahsil 
müfettişi lbrahim Fuad, adli tıb 
işleri umum müdUrlüğn idare şeU 
Ekrem ve Gaz:osmanpaşa orta 
mektebi muallimlerinden Cemal 
ve aile!eri ( Çelem ) •oyadım al· 
mışlardır. 

Sirkeci gUmrUğü ve:ınedarı Emin, 
eşi bayan Meaha, kızı Neriman, oğul· 
ları Salim Sırrı Akdemir, S.rkeci 
gümrüğünde katili Mehmed Ali 
Akı ıoyadını almıılardır. 

* Gazetemiz muharrirlerinden 
bay Cemal vo kızı ba}' an Yıldız 
Kunter, Sultanselim Şe) bresim 
Mabmudbey mahallesinde Cemil
bey sokağında No. 10 da bay 
Mehmed Avar, Üsküdar icra me
murlanndan bay Zeki Unan, dev• 
let demiryolları Sirkeci itar çevir
geni bay Fahri, eşi bayan Meli• 
ha Sarsılmaz, Topkapı sarayı 
mUzesl kütüphanecisi bay Ismail 
Baykal, Aksaray Küçüklanga 
askeri mntekaidlerinden bay Ni· 
yazi, oğl~ bay Hakkı \'e eşi, 
kardeşi bay Tahsin ve kızları 
ve e§i KarayeJ, Maltepe maddel· 
infilikıye deposu gümrük memuru 
bay lsmail Dikici, devlet demir 
yolları ve limanları Haydarpaşa li
man Rıhtım mağaza memurlarından 
bay Subhi Günay, Beşiktaı Yal· 
deçeşmo Acıau sokak No. 4 de 
mütekald miralay bay Cemal eşi 
ve çocukları Vural, lstanbul avu• 
katlanndan bay Tevfik Tank 
DanıflJlan, Topçu kaymakamlı
ğındaa mUtekaid bay Sakib, 
nalband mütekaidi bay Dilivu, 

hakkındaki talimatnamenin tatbik 
ıahasına girmesi dolaynile latan
bul Ticaret ve Sana} i Odası da 
hazırlığa girişmiştir. Çünkü Oda~ 
kayıdlı bulunan tacir ve müeaH"" 
selerio yeni soyadlarile tekru 
tescil edilmeleri icab etmektedir. 
Her firma, soyadının il6ve edili· 
tine göre, edindiği yeni ismi TJ. 
carct ve Sanayi Odasına bildire
cek, tescil muayenesi yapıldıktaa 
sonra kullanılmasına başlanılabl
lecektir. Oda, bu işler için bir 
mikdar hare alacaktır. 

Sovyetlerin 
Resim Sergisi 

BugUn saat 14 te Fındıklı GO. 
zel sanatlar akademisinde, Sovyot 
resim sergisi açılacaktır. 

Burada teşhir edilecek eserler 
arasında son 15 sene içinde ya
pılarak birçokları Mosko\>a ve 
Lenlngrad'da, teşrinevvel lhtil ... 
linin 15nci yıldönümü münasebetilt 
açılmıf olan sergide gösterilmiı 
olanlar vardır ve ekserisi devlet 
f!lÜzelerinin mallarıdır. 

Oişcinin Sorgusu 
Bakırköyünde oturan Bay 

Ömer Yılmaz kendi dişini tedavi 
ettirirken ağzına bir a let kaçır
dığı ve hastalığına sebeb olduğa 
iddiasile diş doktoru Koço Ağane 
dls aleyhine bir dava açmıştı. 
Don asliye llçUncn ceza mahke-
meaiade bu daYaya devam edildi. 
Tıbbıadliden gelen muayene rapa. 
runa davacının avukatı itiraz etti. 
Diıçilikten anla}•an bir heyetin de 
bu husuıta mütaleasının sorulma· 
sını iıtedL Mahkeme bu iıteğl 
kabul etti ve muhakemeyi ba,ka 
bir güne bırktL 

,................ . . . .... - • • • ____.. ........ ~~ 1 1 ..... 
nalband bay Müştak, tüfekçi 
bay Şevki Tomanbay, Istanbul 
bay Bahadır Giray, Kasımpqa EMNiYET MESELES1 
Atik Dersanekapı caddesi No. Maruf Tekaayt prezervatifleri 
77 do bay Halil ve kardeşi bay kapalı (birlik) ( Oçl ..:k) ve ( alb· 
Hüıeyin Altınoluk, EmlAk Eytam lık ) zarflarda eczanelerde sabbr. 
banka~ı mUstahdemininden bıy , .. 
HUseym ve kardeşi hay Osman 
Karadedeoğlu, Selinik Bankaıı 
lslanbu1 şubesi memurlarından 
Bayan Aliye Gülgün aoyadlanm 
almıılard · r. 

G&-elede 
Görele, (Hususi) - Kayma· 

kam vekili bay Hilmi Sayın, şu• 
be reisi bay Ce•ad Akman, nll
fus memuru bay Şaban Erdem 
manri.f memuru bay Edhem e;i 
mualhme bayan Şehriban, baldızı 
bayan Kevser, oğlu bay Erkan 
Kutkan, merkez mektebi mual
limlerinden bayan Raife Eren 
bayan Hatice Ertem, bal an Hay~ 
riye Kutay, bayan Muzaffer Öz
den, bay Riza Yavus, Cumhuri
yet mektebi baş muallimi bay 
R:lbmet Kızıldağ, muallim bayan 
Hatice Ôzdemir aovadlarmı al
mışlardır. 

Soyadı Tallmatnameslnln 
Tatbikatı 

Yeni soyadlarının edinilmesi 

BASAN 
ÖKSÜRÜK PASTiLLERI 

Öksürük, Nezle, 
Bronşit, Boğaz ve 
Göğüs Hastallklarile 

Sesi Kısllanlara 

şifai tesirleri çoktur. 

30 kuruştur. 

HASAN DEPOSU 

BASAN 
KUVVET ŞURUBU 

Bu hareketler, BolJeviklerin 
ciddi bir surette ıulba ta'ib ol· 
duklarmı göstcrmif.. Harpten 
nefret edenlerin kalb!erindekl 
GıniUerl kuvvetlendirmitli.. Al
manyanın Şark cebheı.inde vo 
GaUçyada olduğu gibi, Kafkas 
c.ebheıinde de her yer sükunet 
içinde idi. Karadeniz yolları açıl· 
lllış, vapurlar ve gemiler &erbeat· 
c.e itlemeye başlamıştı. Nihayet, 
( l917 senesi kanunuevveHoin 
~2incl gUnü) öğleden sonra ıaat 
t~m d?rtte, (Breıt-Litov:.k) ıeh-
rınde alk sulh müzakeresi bnıla-

Yarın akşam M E L E K Sinemasında 
Zaafı Umumi, 

Kansızlık ve Kemik 

nuşh.. Osmanlı hükumeti murah· 
b~aı olıırak müzakereye iştirak 
~ en heyet; başta Sadraza Talôt 
aşa olduğu halde, Haric·ye Na· 

z n Ahmed Neainıl Bey, K:ıfkas 
grubu kumandan izzet P<! şa 
Berlio . s~firi Hakla Paşa, Zekİ 
Paşa gı bı makul ve mutedil ze
Tattan mürekkepU. 

Üç buçuk aya yakm deYam 

Halkımızın en çok &e\'diği, begendiğl 

l\IARTBA EGGERTB 
tarafından nefia hir ıurette yaratılan 

GENÇLiK ARZULARI 

hastalıklarına şifai tesir
leri çoktur. Çocuklar, 
gençler, genç kızlar ve 

ihtiyarlar her yaşta 

istimal ed~bili IE>r. 

HASAN DEPOSU 

'--------• Net'• • zevk• •ilence Ye .aadet f.lmi takdim edilecektir. ~-------" "------------,,. 
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Tarihin Sözleri •••• 
Kıral Durdu, Artık Sesi Titreyordu. Çiddi Bir 

lstırab Çektiği Vaziyetinden Belli idi. 

Fransuva, masanın Ustüne bir 
yumruk attı. Ve sonra, diılerini 
sıkarak homurdandı. 

- Bunları bilmiyor muyum, 
zannediyorsun, Polen ?... Hatta, 
istersen bu f .kirlerin, bu sözlerin 
hangi kaynaktan taşhğmı da sa
na izah edeb:lirim... Bugün Luvr 
sarayında, ben sadece bir kukla
dan başka birşey değilim. Sa· 
rayımda ve batta bütiin Fransa
da hakim olan bir tek kuvvet 
var ki, o da.. taassub... Ne ya· 

payım ?.. Talihsiz bir hfikümda
rım. Kralların bile esaret acısını 
çektikleri bir zamanda yaşıyo

rum... Onun içindir ki birçok 
mecburiyetlere katlanayorum, 
hatta •.. 

Kral durdu. Artık, ıeıl titri• 
yordu. Pek beJli idi ki fU dakl· 
kada büyUk bir ıstırab çekiyor
du. Kimbi:ir nasıl bir mecburi• 
}'etle, sözünün mecrasını değiş• 
tirmeye mecbur oldu : 

- Korku.. korku.. korku .• 
Bir taraftan, a!eyhimdekl cere
yanların, beni ve Fransayı bir 
uçuruma yuvarlamasından kor
kuyorum. 

Diğer taraftan da tarih kar• 
şısında titriyorum.. Hele tarih .•• 
Hiçbir htikumdann, hiçbir dev
ret adamıma yakasını bırakmıya
cak olan o merhametsiz kuvvet .. 
Ktmbillr, benim için ne diyecek?. 

Polen, efendisis:nı teskin et• 
mek m~cburiyetini hissetmişti: 

- Ne diyecek, haımetmaab?. 
Kullandığınız yüksek siyasetle 
Franaayı en bU)lik tehlikeden 
kurtardığmızı .. 

- Poleni.. Bari ıen olsun, 
yüzüme karşı daikavukluk etme .. 
Dur, bak.. ben söyliyeyim.. ta• 
rib benim için ne diyecek... Bl· 
rinci Fransuva, İ)1I adamdı.. hoı 
• damdı. Eir az çapkın vo taıkın 
ruhu vardı. Şahsi hayatında, her 
şeye ve herkese karşı merd dav
randı. Otuz, kırk, elli, yilz .• Belki 
bin kişiye karşı, elinde yalın bir 
kılıçla hlikmetmekten korkmazdı. 
Cidden ve hakikaten, F ranıanın 
birinci Şövalyesi idi. Nitekim, 
(Pavi)de de bu cür'et ve ceıare .. 
tine kurban giderek mağlübiyet 

ve esaretin ac .sını çekti .. O esir 
•':en bir fikir, bir mucize, bir 
jlham onun imdadına yetişti. Ge
rek kendisinin ~ gerek Fransa• 
nın kurtulması için Türklere mü
racaat etti. Bir tek sözle, Türk· 
lerl ele geçirdi. Onlardan, akıl 
ve hayale gelmeyen iyilikler gördli. 

Esaretten kurtuldu. Fransayı 
kurtarmaya da muvaffak o!du ... 
Fakaaat.. Onda ı sonra da korktu. 
Artık iki yüzlü bir siyaset peıin· 
den koştu... lşto Polen, tarihin 
benim hakkımda vereceği hüküm. 

- Haşmetmeab!... 

- Bu, böyledir: Polen... Şu 
dakikada, riyakarlıktan ziyade 
samimiyete iht:yacım olduğu için, 
her,eyi açık söylemek ve açık 
dinlemek ist:yorum.. Sözlerim, 
yalan mı? •. 

- Haşmetnıeibl.. Belki zati
haımetinizi takdir edenlerin ya
nında tenkid edecekler de bulu• 
:ıabilecektir. Fakat bu aciz 

kulunuza müsaade buyurursanız 
~unu arzedeyim ki; tarih, 
hıristiyanlığm hisst ananele-
rini ilk defa olnrak kıran,. 

Fransanın beka ve selametini 
temin etmek için ilk defa olarak 
katolik dininin har:cindekl kuv• 
vetJerle ittifak yapan, bıışmetlü 

Kıra) Birinci Fransuva hazretle
rini biirmetle yadedecektir. 

- Bu, doğru olabilir, Polen .• 
fakat, Fransanın beka ve selame
tini temin için tam beş defa(Peş
te ) lere, ( Viyana ) lara kadar 
gelen Türk ordusu ( Şarlken ) l 
tiril tirli titretirken, bizim de 
harekete gelmemiz.. asıl bizim 
düşmanımız olan bu ihtiyar tilkiyi 
ininde bastırarak bizzat tepelem.., 
miz İcab etmez mi idi?. 

Polen, cevab Yermemlf, baıını 
göğsünün Ustüne eğerek ıüküt 
etmişti ••• Birinci Fransuva, derin 
derin içini çekerek devam etti: 

- Buglin de, Tnrk donanma· 
sı bizim hesabımıza harb etmek 
için bu kadar bUyUk fedakArlığı 
ihtiyar ederek limanlarımıza doğ· 
ru gelirkea, biz.im de harekete 
geçmemi:ı: lbımgelmez mi? •• Türk· 
ler, bizim için ordularını kullan• 
unlar .• Mallarımıza karşı Şark tf.. 
caretini açsınlar .• Bizi Şark hıriıti· 
yanlarına tanıtsınlar •. 

Sonra da bütlln donanma· 
larını bizim makıadımızın temi· 
ni uğruna yollasınlar da... Biz 
hAll burada, Luvr aarayında bir 
ıUs.. Şık ve zarif bir ıövalye 
heykeli ribl durahm ... BHm yorJm, 
bilruiyorum, Polen.. Dunlar.i tarih 
affeder mi?. 

( Arkuı nr) 
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BEB EV KABiNi iÇiN 
Lüzurıılu bir §ahescr oıkardı. 

Alaturka fi• Alafranga 
..... _.... .... 

YEMEK voTATLI KiTABi 
• 

Oildeizi 100; 
Oildlisi 12n K~. 

Hizmetci - Ah, bay profesör 
çok rica ederim, bir defacık ol• 
ıun aynaya bakınız! •. 

- YüzUm biraz ıolukça ola• 
cak değil mi? •• .............................................................. 

Dllngtı llctı•ad Hab•rlerl 1 
1 1 

Dünya Pazarları 
Paylaşıldı 

Stokholmden yaıılıyor: Bir 
mUddettenberl Is· Japonya i/11 

S. Rusya veç kibrit tröstn 
fle İsv•t; salahiyetli azaıilo 
arasında Sovyet ve Japon· 

ya kibrit sanayii mümessilleri ara• 
sında burada konuşmalar yapıl· 
makta idi. Bu konuşmaların ga· 
yeii Uç memleketin dıt pazarlar
da biribirlerile anlaşarak satıı 
yapmaaı ve lüzilmıuz bir rekabe
te meydan verilmemesinin temini 
idi. Haber aldığımıza göre bu 
konuşmalar bir an!aşmanın imzası 
ile sona ermiıtir. Bundan böyle 
bu llç memleket dıı pazarlarda 
kibrit satışını kararlaştırdıklan 
ıartlara göre yapacaklar, biribir· 
lerinin flatmı kırmıyacaklar ve 
hatta pazarları bile paylaşacak
lardır. Uluslararası bir inbi1ar 
biçimi olan bu anlaşma uzak 
Şark piyasalarında tatbik edil
miye bile başlanmıştır. 

"" Uluılar arası çınko karteli 

Ç · k resmen dağılmıı· 
ın ° tır. Yeniden tesi-

.__K_a_,._ıe_ı_ı _ ai için do hiç bir 
teıebbüı yapılmamıştır. Uluslar 
araEı kalay antantı iae gelecek 

ayın yirmi1ıılndeUheyde toplanacaktır 

• lngiliz ve Polonya klSmUrcll· 
/ııgiiiz l leri arasında go-

L la rek fiatça ve ge-
~e .. 6

.. rek ihraç mikta-
komurcu lerl rı itibarile bir 

anlatma yapılmıştır. Bu anlaşma 
yüzünden, Avrupadaki kömür alı· 
cı memleketler diğer satıcılarla 
anlaşmak' vaziyetinde kalmıılardır. 

Garb memleket!eri.ıde birkaç 
firma, Türk kömfirll almak için 
alakadarlara müracaatta bulun· 
muşlar, nümune ve flat istiyerek 

esaslı iş yapacaklarını bildirmişlerdir. 

Yüksek iktisat Ve 
Ticaret Mektebi 

Müdürlüğünden: 
1 - 1933-34 ve daha evvelki dert seneleri nihayetinde mek· 

tebin evvelce kıımı aanl ve ili isimlerinin taıımıı ve timdi Yüksek 
Iktısnt ve Ticaret iıminl almıf bulunan kısmının altı devrelik tedris 
müddetini doldurmuş olup mezuniyet imtihanlarım vermemiı olan 
eski talebenin 1 BirincikAnun 1934 tarihinden itibaren altı ay zar
fında bir istida i:e mektep idaresine müracaat ederek mektep vazi
yetlerini ve adreılerini •o imtihana girmek istediklerini bildirmeleri 
ve lstidalarma dört tane fotoğraf iliıtirrneleri, 

2 - Bu suretle müracaat edenlerin 1936 aeneainin EylUI ayı 
oiheyf\tine kadar lmtıhanlnrın behemehal vermek mecburiyetinde 
oldukları, 

3 - Bu imtihanların alakadarların tedris devrelerini doldur· 
duklnrı tarihte mer'i olan talimatname bUkUnılerl dairesinde ya· 
pılacağı, 

4 - 1 numaralı fıkradn yazılı altı aylık mUddet içinde mektep 
idaresine müracaat etmeyenlerin ve mUracaat edip te 1936 
ser.esi Eylül ayı nihayetine kadnr imtihanlarım her ne ıuretle 
o:ursa olsun bitirmiyenlerin bil~hara imtihanlara g;rmek beklarının · 
düşeceği ve kay.tler;nin b;r daha ye.~ilenmemek üzere ıi:ineceği 
ili:n olunur (8047) 

ikinci 

ır BiKAYI 
Ba Bütanda Bergin 

L Valıı'd Yusuf oğlu - _., 
Öz 1'ürkçe 

KARŞILIGI VERILEMiYEN SORGlJ 
------···-····••llH8a•aa•a•aeae••aaaa•aa. 

- Dinle dedi, ben de ıana ı dimmi mağazayı kapanmış s•Y·· 
olmuş bir masal anlatayım. Arpacı kumrusu gibi oturmuı dl" 

Koltuğumu arkadaşımınkine şlinllyordum. Kulağıma derindel 
yaklaştırdım. Dııarıda yağmur ya- bir ses geliyordu. Başımı kaldır' 
ğıyordu. Islanan camın arkasında, dım camlı kapım vuruluyor, br 
çıtırdayan sobaya bakıyorduk. tında eski bir kasket, esmer ynzl 
Arkadaıım, ate,e dalan göz!erir i kömür to:ıu ile kirlenmiş bir adedi 
bana çevirdi. Anlatmıya başladı: içeriye giri} or. Tanıyamadım. O 

Bundan on yıl önce, çok sıcak bana doğruldu. 
bir yaz gUnüydU. Beş arkadaş - Seninle görüşeceğim bayılll 
deniz kıyısına inmiştik. Suyun dedi. 
yüzüne yavaşça değerek esen ye!, - Buyurun dedim oturun. 
yüıUmüzü serinletiyordu. içlerinde Bayım sevineceksin, param 
benden daha şeni yoktu. Ö} le bulam biliyorum deyince şaşırıb 
tuhaflıklar yapıyordum ki gülme-- kalmıştım. O boyuna bana kendini 
ler kesilmeden uzayıb gidiyordu. tanıtrnağa uğraşıyordu. Paramıll 
Nasıl şen olmazdım; beı yıl ar- düştllğü gün onlar kum kayığında 
dında koştuğum bin liralık bir çalışıyorlarmıf, şöyle oJmuı, böyle 
alacağımı o gUn ele geç:rmiştim. gitmiş. Duymuyordum bile •.• 
Eve dönüb, soyunacak, denize Yalnız çabuk söyle bulanı 
karşı dinlenecektim. Yolda zıpır be adamcağız, ne iıtersen sana 
arkadaşlarım yakama sarıldılar. da ona da vereyim diyordum. 
Eve gitmiyeceksin, bizimle denize O ağır, ağ'Jr elini kaldırdı 
gideceksin, diye Uzerime dü,tliler. eğer dedi bana para vermeğe 

Mayom yok filin dedimse de kalkarsan aana bir laf söylemem. 
dinletemedim. Kıyıya vardık. Sana yalnız bir sorgum var .• 

İ!eride bir kum ka}•ığı duru- Bu ağır kanlı adam beni öf· 
yordu. Üç adam yarı çıplak glllil· keden boğacaktı. Peki dedim 
ıUyor ve geniş bir kayığa kum sor bakalım. 
taııyorlardı. Eğlenceyi yarıda bı· - Bayım, o gUn arkadaşla-
rakıb çıktım. rınla akçenl ararken ıen, bu 

Giyinmeden önce ceketimi adamlar ne de olsa bir ırgaddır. 
aldım. Tuhaf bir duygu ile cebini Paramı Biıran bu adamlardır, 
elledim. Ceb bottu. Yıldırım gibi diyordun bu kulağıma çalındı. 
ıstekine de iliştim o da boıtu. Biraz ileride sizin gibi glyinmif 
Çocuklar param dUşmUı diye baylar oturuyordu. Niye onlar-
bağırdım ve oraya yığıldım. dan işkillenmedin de bizden it-

Arkadaşlar'm başıma toplall4" killendin 1 Tanrını ıeverıen sak-
dılar. Yapma, tizUlme timdi paranı lama. 
buluruz, diye araıbrmalara ba.- Keleledim, yutkundum. N• 
}adılar. Meşin blr akçelik içinde demeliydim? 
yüzlerce lira uçmazdı ya!.. Nasıl O : 
oldu da cebimden kaymıf.. nere- - Bizim gibi okuma, yazma 
ye dUşmüş.. Denizde ben bot bilmeyen ırgadlar ille katn :mo 
ceketi gözlemiş durmuıum. Bu oluyorlar ki •. 
parayı kum kayığında çalııanlar Diyordu. 
alıb aaklamasınlar diye arkada9lara Sustum Te 6fkeılnln geçmesini 
ıöyledim. Aranırken onların hu· bekledim. 
lunduğu yere gelmiştik. Sorduk. o yatışacağına bUıbUtlln cor 
Onlarda baılarını çevirmişler bize muştu ı 
bakıyorlardı. Üçü do soğukkan· - Sa•aı çağlarında bu yurdu, 
!ılıkla, hayır böyle metin bir ak· bizim gibi ırsıad, rençber, okuyub 
çelik elmlze geçmedi. Geçseydi yazma bilmeyen• sayısız Anadolu 
a::ze seslenirdik dediler. Gözllmil çocuğuna bırakıyorıunuz. Sonra 
onlardan ayıramıyordum. Elimden kaygusuz kazancınıza bakıyorau-
gelse ıslak donlarını bile ara• nuz, bize beklettiğiniz akça, can, 
yacakhm.. ev, yurdun onuru senin dllşürdll-

0 akşam acı dfişUncelerle ğUn akçadan daha mı değer-
uyuyamadım. Ortalık karanlıkken sizdir ? .• 
dışarıya çıktım. Belki iyi arama· Durdu. GlSzleri benden karı .. 
mışımdır diye, çalılann dibinde, lık bekliyordu. Çok ııkılmııtım. 
kumların ve çukurların arasında O elini uzattı. Masamın llstllne 
eşindim durdum. Belim iğilib kalk· tiksine tiksine içi dolu akçalıgıw mı 
maktan ağrımağa batlamııtı .• Ak· 
ıamdanberi bir iz bulunmuştur koydu. Başımı kaldırdım o uzak-
dUaünceıilo karakola uğradım... (aşmıştı. Arkasından koımak, bu 
Oradan da bot döndüm.. temiz Türk çocuğunn bağrımın 

O günlerde bonolar da biriblri Uılllnde sıkmak, onu kırdığım 
Ustuno geliyordu. ikisini ödemiı· için yU:ıUuU, gözünü öpmek iıtl-
tim. ÜçllncllsU, beni boğacak bir yordum 
dalga gibi homurdana, homurdana Ne zazık ki onu, bir daha 
yaklaııyordu. Veremlyeceğim de· biç, hiç bulamadım. 

HOLANTSE 
BANK· UNİ N. V. 

Bankası; 15 Klnunusanl 935 tarihinden itibaren gl,elerlle 
kasa dalrelerlnl Pazardan maada hergUn •'81ıdakl 
saatlerde açık bulunduracaıını muhterem mu,terllerlne 

ilin ile kesbi •eref eyler. 

Galatadakl gl~elerimiz : Saat 9 dan 16 ya kadar, 
Jıtanbul şubesindeki glşelerimiz: Saat 9 112 tap 16 ya kadar, 
Galatadaki kasa dairemiz : Saat 9 dan 17,55 • kadar. 

Pazar gUnlerl a,alıdakl saatlerde açık bulunacakt1r ı 
Gala tadaki gişelerimiz ve kasa dairemiz : Saat 9 dan 12 ve kadar, 
Iıtanbul iubeıindeki gişelerlmiz : Saat 9 112 tan 12 ye kadar. 
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''Son Posta,, Zelzele Mıntakasında 

Erdek'te Yeniden 
Ev Yıkıldı 

20 
( Dattt\rdı 1 ine) 

yüzde ) 
Son Postaya kar
ii gösterilen sev-
gi beni neka· 
dar aevindirc..i -... •.. ...,,,~c 
bilseniz. 

Biz zelzel 
bahsi etrafmd 
konuşurken biı 
homurtu ve uğul
tu olmasile ik. 
de1ikanlının ko-
lumdan yakalıya
rak dışarı bır~ 
likte · kaçırmaıı 
bir oldu ve 
ardından ber- Belkemığı kırılan 
mutad bir sallandı. Kahvenin iğ
reti duran bir köıeainden bir 
parça yanıma dn,m, fakat birşey 
olmadı. Hafif ayağım acıdı oka ... 
dar. Burada faz.la durmadan Pa• 
ıalimanına geçtim. 

B~~On halk içten içe hükfimete 
"~ vı!ayete teşekkllrler ediyor. 
Dıyor.ar ki: 

- Çok perişandık. Ümidimizi 
kesmiştik. Allbh devlete millete 
z~val.. vermesin. imdadımıza yeti· 
tıldl. Bayım sen bizim ağzımızdan 
yadz. Çok memnunuz. Görüyorsun 
ça ırlar da var, yi~ ecek de. 
k Halkan o eski heyecan Ye 

orkusu kalmamı~tır. lmdadlanna 
!~tişilmlş ve lazım gelen tertibat 
-unmışbr. 

Bahuaus vilayet halla felAket-

f ~ 
rdelin çalıılca le 
tede' n •ır,..ako•ı S.6 Eıaıl 
bir ~~:k Yardım buauıunda bllyllk 
ted· a ve heyecan göstermek• 

ır. 

Her ada ve Erd ...1. .ı ...1n11_ dü .. ül e.... pmuaua 'M ecele vlr noktaaı Yan 

1 
. ekteb, hepsinin de mektebe 

erı ha b Ç rn • oculdar dol•••p da-ruyor. .... 

Bana blrkaç çocuk babaıı 
K\1 .. vela bunu yannamı 116ylerlcen 

1 ultnre gösterilen bu alaka ıöz. 
erir.ıl yaşarttı. 

Adalarda geçirdiğim iki gece 
•e gUn beni epeyce aarah. Yağ
lbur ve aoğuğun albnda çadırda 
Yatmak kolay değil. Bunlan yaz• 
lh•lr benJ kıımen olsun utandınyor. 
Çünkü ben iki günlük ıefaletten 
tikiyet ederken orada

1 

bir kıı 
l~cek halla d6f6nüyorum. 
Allah da onlaruı yardımcısı olsun. 
b Vücudumdaki bu aar11nh bende 
lr parça hRat•hk te-.lid etti. 

Esasen her tarafı prmlf wa
dyetteybn, Band1rmaya danllyo
r'--

Şi•dl bea dlnvkna adalara 
h•1•t dolqayor. 

R. Gökalp 
Bandırma,. (Huıusi) - Ban

dırmada zeb.ele feliketzcdelerioo 
~dun lçlo para toplaumıya de
{;;1 ed~lrnektedır. Ayni zamanda 
r nen ~ tekrar yardım için faa-
l} ete gcçmlı bulunu or 

Tedkik heyetı vilay~t aıhhiye 
mUdlirü ve j ndarnıa kumandam 
hariç olmak Uıere kı:. ., G-ne . . . amııeo o• 

ıe gıtmışlır. Gönende ı yarın 
dör.ecck ve Bahkesire geçecek· 
lerJır. A ıcak Hili.I hmer möfettifi 

bir vatnudaı Bandırmaya nakledilıyor 

Bay Said ay sonuna kadar burada 
kalacak bu itlere bu istenen ve 
toplanan paraların yerlerine ıar
fına bakacaktır. 

Erdekte Yeni Sallantı 
Erdek, (Hususi) - Akıam 

tııtü telefonla aldığım neUce n1 .... 
rine tekrar Erdğe geçtim. Konya 
dinen Erdeğe bir iki aaat mesafe .. 
deki köyde 20 ev yıkılmış •e 
imdad istenmiştir. EIJhassa çadır 
istenmektedir. Muavenet yapıl· 

mııtır. Zelzele bugün Erdekte 
tlç defa hafif olarak hissedilmişt:r, 
Marmara, Gündoğdu ve Paşali ... 
manında 5 zelzele ıayılmıştır. 
Bunların lkiıi oldukça tiddetli 
olmuştur. Zelzele devam ediyor. 
Fakat tehlike yoktur. Halk alıt· 
IDlflU. 

R. Gökalp 

iç BakanhAın Tedbirleri 
Ankara, 13 - içeri işleri Ba· 

kanlığının zelzele hakkındaki 
tebliğine g5re, zelzelenirı sallan· 
bıı ençok Erdek kazaaı merkez 
ve mülhakatile Marmara adala
rında temerkDz etmlttir. Nufua 
ıayiab 4 6U1 ve 13 yaralıdır. 
Hayvanat zavlatı da 6 ölD 36 
yaralıdır. Halkın zararları \'e act>• 
le ihtiyaçları teıbit edilmiı ve ilk 
tedbirler alıomııtır. Adalardaki 
manzara çok fecidir. Halkm yi· 
yeceği ve eşyası ankaz altında 
kalmıf, oturulabilecek hiçbir ev 
kalmamııtır. Meklnsız köylerin 
yerine ileride ııhht ıartlara uy• 
gun planlı k5yler yapmak ve 
bataklık kenarında bulunan sıt
malı bir köyün 
~e yerini de
ilfllrmek !A
zım ıelecekt:r. 
Dk ve acele 
1apılacak if, 
yıkılan evlerin 
11Dkazından is
tif ade etmek 
ve hnkumetten 
kısmen çivi Ye 
tahta verilmek 
ıuretUe bu kıt 
günlerinde fe
liketzedelerln 
bay•tlanm k.,. 
111yabilecek ba· 
rakalar yapmak 
olacakhr. K6y· 
lerd• bu ba-
rakaJanD , ... 
pJmaaına halk grdetiıa çalı~kan 
)mmen batla- belediye ni•i 
IDlfbr. Ba1 Salihaddia 

Veklller H-.eUnln Karan 
Veki:ler heyeti de ıu karan 

verm•ftlr: 
Bahkeıir ve havarisi yer aar

ıınt.aı zararlan hakkında Dahili· 
yeden tevdi edi:en rapor icra 
Vek.llerince okundu. lntuta 
lateni en onbin liranın hemen vali 
emrfoo verilmesi, raporda lüzum 
gösterilen iaşe ihtiyacının Hillli• 
abmerce ayrıca temiııi müzakere 
edllmiştir. Bu makaatla Hilillab-

SON PO~ı"" 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

DUnkD Bilmece 

12345678 

BugUnkU Bilmece 

Boı dört köıeleri apğıda ya· 

ıılı manalara ge!en Uz Tnrkçe 

kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 

yede hem vakit geçlrmif, hem 

de öz Türkçe kelimeleri öğren• 

mit oluraunuz 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
2'·-~-+--+ 

a 
4 
5 
6 
7 
8 P-+-+--t--t 

Soldan saaa: 
1 - Dünya - bey 
2 - Taraf 
3 - Arasına E yabud A getirilince 

rabıt llıhikası 
4 - Meclis 
5 - R ışın akıl • bir harf 
6 - Üwıd etmek - ıonuna A geti• 

rince •alde 
7 - Vakit bildiren alet ... hlroeyin 

io tarafı. 

Yukardan aşalı: 
l - Ilirleoık olınıyan • •kıl 
j - Şuhudi mazinin iiçüocü müfred 

ıehei lô.lıilcası - uyarak yapılan süa 
3 - Öğüdülmilf hububat - taham 

etme 
4 - Uzatmak mudanndan emri· 

hbır 

6 - Asyayı A vrupadan ayıran dağ 
7 - Hedef 
8 - Yummak mudanndaa emri· 

hAzır • cedid ----··--···········-···-----···-··-··--· 
merin sarf;yatı bllylik Mi:Jet Me~ 
!isinden tahssisat olarak taleb 
olunacaktır. 

Hllillahmerln Yardımı 
Ankara, 14 ( A.A. ) - Hili· 

llahmerdc:n bildiriyor : 
Hilaliahmer evvelki yardımlara 

iliveten yer aarsıntısmda zarar 
gören yurddaılara Bandır
madaki tevzi memuru vasıtaaile 

yeniden beş bin lira ve evvelce 
gönderilen 250 çadıra illveten 
yeniden 150 çadır ile evleri yılo
lanların evlerinin tamir Ye lnşaa
na aarfedilmek llzere Balıkesir 
•alid emrine o.ı bin lira 16nde
rilmiştir. 

Zelzelenin Umurnl BIAnçoau 
Bandırma (Hu•u•ı) -

i 
.! 

~ 1 ... .! j 
il 
1 ~ f. 

~ ! j i 
~ 

Matara H2 52 22 
Çıaarlı !IO 28 
GUndotch IO 45 
Patau--e n 
..... 12 5 
Harmanla O Jt 

2 
12 
JO 
1 

15 
1 
s 
• 1 

Poyrazlı Si n 1 1 
Hob'a J~ IJ 1 1 
Y.tltler 110 '3 • 1 
1Grke.I 67 • , 1 
Narlı 9:.ı il • 5 

Dolum Ve lSıom 

• • :;. 
• ın 

1 .. 
1 

• 1 
1 

' il 
Pqa limanında 2 yarala 
Harmanhda 3 hafif bir ajlr 

1arala. 
Gündotdu 2 !il 
Asmabda 1 ili bir ,arala. 
Marmarada 1 yarab. 
Muhtelif JdSJ!erde 5 çocak 

doğmuştur. Gündoğduda bir ço· 
cuk en ,iddetli zelzele olurken 
kayıkta dcğmuştm. Çatlak evler 
çökmektedir. Zelzele lıilA deva~ 
ediyor. F1tkat urana olarU. 

:,ayta ı ı 

Döayada Olab : itenler ---------
Lindberg işinin lçyüzü ! 

Avukat, Müddei umuminin En Kuvvet!i Sahi dini 
Mağliib Ediyor 

Almanyad1n Dört Tane Şahid Çağırıldı 
Flemington ı 

( ikinci Kanun ) 
- Acaba bu 

dava kaç günde 
biter dersiniz? 

Bu suali ga-
zetecilerden biri 
ötek:ne sormuş· 
tu, derhal tah
mine g' rişildi. 

Fakat hemen öğ
renildi ki, daha 
dinlenilmesi ica· 
beden ZOO den 
fazla ıahid var· 
dır. 

Gazeteciler· Jüri heyeti yemek yiyor 

- .. 

den b;riai : ( Bu ıeıim Nevyorktan t JsHe ge!m iıtir) 

- Öyle ise jftri heyeti yandı, Doktor - Ett:m, batta ceketw 
diye ıöylendi. Fl:hakika bu heyeti afıdJ, acıdım, verem olma11m 
terkib eden 12 kişi davanın b..- dllfUndnm. 
ladığı gllndenberi · dıı llemden Avukat jilrl heyetine döndlb 
ayrı, kendi halinde yaıamakta - MDekkilim Uıerinde balv-
hep bu işi dllıünmekle, hıp bu nan lfaretli yaralan laidor Fit 
işle meşgul olmaktadır. isminde bir Almandan almlfbr.' 

Maamafih içlerinden : Bu Atman da geçen sene Alman· 
- biran evvel bitse bari 1 yada veremden ölmfiştür. Mezar· 

Temennisinde bulunıalar 1 bile lakta doktordan parayı alan 
ukılmış olabileceklerini tahmin odur ye doktor mUekkillml 
etmiyordum. Filhakika önlerinde ona benzetmektedir, yanılmak• 
•oa perdesinin ne olacağı anla· tadır. 
ı:'aı uzun bir tiyatro facıası oy· Ve hemen nefea aldırmada 
nanmakta gib:dir. ,, 

Gazeteciler araaında muhake- doktora aorda : 
Muhakeme başlamadan nin ne glln biteceği tahmininden 

evvel bir müsahabe eınr.• 
vaıgeçilince batka bir rivayet 
çıktı ; mada, çocuğu dört kitilik bit 

- Hauptman dnn gece kaç• çetenin kaçırdığını ve iaimlerinl 
mıya çalıfmış, denildi. Fakat kim· ayn ayn bildiğinizi ıöylememlf 
se inanmadı. Hakikat şu ki mu- mi idiniz? 
nun kaçmak ıöyle dursun, yerin- Doktor - Hayır! 
den kımıldanmak imklnına bile AYUkat -lsbat edeceğim. Sizi 
malik deği!dir, çtınkii hastadır. dinleyenlerden biri Misiı KoreD 

Bugün salona her Yakitkinden 6teki de Misis Buscbtur. Buraya 
bitkin, her vakltkinden cansız ıelecelderdir. 
girdi, gözleri de IÖnmU~tO, san· Doktor sarsıldı, fizerinde dllnkl 
dalyasına çökme cinsinden yığıl- emniyeti kaluıam ştı. Avukat yiııt 
dı, karısı daha ev•el gelmişti. nefea aldırmadı sordu: 
Almanca birkaç kelime konuştu· - Huıua bir musahabe 
lar, kadının : eanaamda meıarlıkta slzd~ 

- Cesaret 1 dediğini tahmin para alan adamın yüzünde genıı 
ediyonım, fakat bu kelime bir yara izi bulanduğu~u .söyle-

medin~ mi? Bakınız müekkıllmde 
mununun Gzerinde her vakitki 
canlandıncı tesiri Japmada. Ken- böyle bir yara ıoktur. . 

Doktor - Söylemedım. 
disinden geçmif gibiydi. Bug&n Avukat _ lahat edeceğim t 
muhakemeyi dinleyecektir. Fakat d A Doktor yine aarııl ı. •o: 
anbyacağından emia dejilim. kat ta reise yaklatarak lamı 

* telaffuz edilmiyea bir kadını~ 
Doktor Kondon dtha bildilde- phid olarak çı.ğ.rılma•nı iıtedı. 

rlnl anlatbktan, mOddei umuminin Sonra yine dcıktora dladli : 
auallerine de .cevap Terdikten Avukat _ Çoc:utun iadesi 
aoora a-.ukataıı .. mukal:ll laticva- mllı:akereleri esna1.nda bir kadına 
bı,. ile kUfllatmlfh. fakat a•o- baza mektu blar vermediniz mi? 
kabn ıoracağl sualler bitmemif U. Doktor - Hayır! 
Binaenaleyh bugiln kaqımnda Ankat - [abat edeceğim. 
tekrar doktoru prdilk. Arkasın- Maamafih bir aual üzerin• 
da } ine o, siyah redinıotu, yaka- doktor bu kadaDID kendisini ziya-
.. c1a ) lne o U.tik 7akaa Ye ye- rete pldiğioi kabale mecbm 

ıet:ade yine o kalın alb.ı kordoaa oldAa .neı a&yfemiftim, do~~o.,. 
yardı, j8ri heyetini merUimle bapk9 m&zakeredea mag.iıo 
..ıımladl. çıkta. Slzlaiade tenakuz çoktur. 

Yamhyor muyum bilmem, fakat Fakat amat ta cinayetin bir 
itana lyle ıeliyor ki bu adam~ cet• taraf111dan yapı'd~tı baklon-
heyetinfa llzerinde ihtiyar bir daki görifilnll iabat etmit dejiJclir. 
doktordan ziyade ihtiyar bir ak- '* 
t6r teairi J•pmakta, onlara ıinir Son Haberler 
vermektedir. Sonıa muhakkak ki A A ) 
L k Flemington, 14 ( · · 
.uup aw ahu imtihamnda Mezarlıkta doktcrdan parayı 
clOtllk hir numara almııtır. aldığı iddia edilen Alman (Fit) İD 

~ kart.eşleri ıahid olarak Al~an-
A-.ukat baıladı. Şayana hayret yadan buraya getirti:mektedırl;: 

bir sualle, adeta sağnak halinde Bunl r kardeşler nin parc:sız a 
ıonıyordu. Şahidi tenakusa düşür· dUğl.nÜ sö)liyeceklerdir. 
meye çalışıyordu, muvaffak ta fiem·ngton, 14 (A.A.) - Maı· 
oluyordu. nun Hauptman

1
• •• ~.m A or!-: 

Avukat - Mezarlıkta ıizden Iarm ıı isimlerini soylc.ıgı t .. kdı~._ 
1 d Ök .. lü ~ . h '"urlulacc.A. yadeaıır parayı a an a anım sure gune aya~nın a 5" 

diklcat ettiniz mi? miş'ir. 



12 Sayfa SON POSTA 

•• •• 

öksürük, nezle, bronşit, boğaz ve göğüs 
Hastalıklarile sesi kısılanlara şifai tesirleri çoktur. 30 kuruştur. H A S A N Ecza deposu 
----~~~-:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_..,,,,_ 

... t , 

Sa.bibi : Ali Ekrem Netdya• mUdilrü : Tahir 

Son Posta M•tb•ası 

YENi ÇIKAN lzAHLI 1· 2, ı ÖZ TÜRKÇE ______________ _,, 

Dil Kılavuza iki tehlike 
\ NiÇiN HER TÜRKE LAzIMDIR ? 1 

1- AtaUlrk'ün kullandığı bütiln nez e ve 
kellme:er izahla olrrak vardır. 

işareti: 
baş 

v 

agrısı 
2 - Ôı:türltçedeki 20 bin gazel ke

lime yardır. 

3 - Tıirkçede aeç'lecek ve yeniden 
ku u abil"cek b iitQn kelimeleri 
h ,;air. (Yeni ııtılahlar dahil) 

4 - Öztürkçe ltclimelerin l;ütiln dün
y d a ilk defa kablettar:h men
t e'.er inden itibaren izahları ve 
tahlilleri nrdır. 

HER TÜRKTE, HER MUALLiMDE, 
HER MEMURDA, HER MÜESSE
SEDE, HER TALEBEDE, HER 
KÜTÜPHANEDE BULUNMALIDIR 
Flyab : 50 Ta,raya 60 kuru' 
~ TEFEYYÜZ KiTAPHANESI 

(6963) 

Baş ve dl9 
aijrllerına 

en tesirli 
llfiçbr. 

Her 
eczanede 
vardır. 

~ Dr. ibrahim Zati 
Catalot1u : Mahmudiye caddHi 

Çatalçeım• aokata No S 
Hergün ötleden aonra hutalanı11 
kabul eder. 

Soğuk algınlıfl_. 
bu ille al&metletW 

GRiPiN 
ile bertaraf et1Dd 
HDİI birçok • .
butalıklara tutul
mak tehlikial blf 
l'lJ•t•rmiı demekdtt 

GRiPiN 
BQtOn afrı, aızı ~ 

sancıları derhal din
dirir, grlpe, rom,. 

tlzmaya, d it ainltr 

adr.le, bel apılaril• 

lurıklıta kartı bU. 
haaaa mleHirdlr • 

1 tecrübe 
ediniz 

Her eczanede bulunur. Fiatı 7 1/2 kuruştur. 

Kuvvedi olunuz 
QUİNİUM LABARRAOUE.ın 
yemekten sonra bı,. llk8r 
kadehi miktarında istimali 

:, • kısa bir' zaman zarfında 
: en kan11z hastalar kuvvet· 
E lerlnl lktlsab ederler. 
: Onun için zayıf olanlar. -: hastaltktan veya fazla ca· -- lışma ·•an kuvvetsiz dOşmo, -: olanlar. pek seri netvO nO· ,

111
( = ma hasa bile yorulmu• genç· 

ler kansı z genç kızlar ve 
ihliyarlar. 
Tıp fakülttsi takdırnameslni haiz _...._,, 

• 
Şarabı aımalıdırıar., 

Bütan Eczanelerde ehven 
fi atla satılır. 

ı- t C !Mi*€ ., ~---IEIJ------·~ 
Deııizyolları OSMANLI BANKASl 

t Ş LE TM ES l TÜRK ANONlM ŞIRKE11 
A ::enteleri ı Karaköy Köprübaıı TESlS TARtIJt ı 1863 
Tel. 42362 - S:rkeci MOhilrdar:ı.a c.e 

Han Tel. 22740 Sermayesi: 10.000,000 lngiliz lir&ll 

--~ Trabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 15 

ikinci KAnun SALI güntl Hat 
20 de Ga!ata Rıhtımından kal· 
kacak sıidişte Zonguldak, in.
bolu, Sjnob, Samıun, Fatsa, 
Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö· 
rele, Trabzon, Rizey• Dönüıte 
bunlara iliveten SUrmeneye de 
u v rayacnktır. 0 172., 

Bartın Yolu 
INEBOLU vapuru 16 ikinci 

KAnun ÇARŞAMBA ıaat 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak 
gidiıte Ereğli, Zonguldak, Bar
bn, Amasra Kurucaıile Cideye, 
dönliıte yalnız Kurucaşile, A· 
maııraya uğramıyacaktır. '' 184,, --------·-

Türkiyenin başlıca ıehirlerilı 

Paria, Marıilya, Niı,Londra Ti 

Mançester'de. Mısır, Kıbru, Irak, 

1rau, Filistin ve Yunanietan'd• 
Şub eleri, Yugoslavya, Romanya, 

Suriye n Yunaniıtan'da Filyalleri 
Yardır. 

Her turlu bankı muameleleri 
yapar 

DUzce icra memurıuıund• ... 
Bir borçtan dolaya 48590 kilo tOtt-
14/11935 pazarteai gfinO aaat 14 d• 
Düzce çnrıısanda açık arttırma • 11',.. 

tile Ye peıin para ile aatalacafılld'; 
isteklilerin mezk6r gBn v• •••t t 
aalıt yerindeki memura •lrac.., 
eyleme.eri illa elunu. 


