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F r ansa ya Göre, Almanyayı 1 Ölüm Saatini ·Bekligenler 

yola Getirmek L&zımdır Papul~s. "Y a~~nda Kur~u~ 
1 arlciyo Bakanının Bir Sözü, 

Si Diplo at arını ızdırdı 
ilci Taraf 
Gazetelerinin 
Hücumları 

Fransız Gazetelerl 
Pariı, 23 ( Huıuıi) - Botun 

t•z.eteler ,F ran .. 
8• [ arafından 
.\~manyaya ve
t'ilen notayı söı 
reliıl eden ma
kalelerle dolu 

"' hepsi de A!
lllanyanın bu 

llotadakl deUI· 
1-.; reddediılni 
L•yret vo tf,. 

•• 
0
'- karşılı H•n.-• •llr••-

}'or. ••g Laval 

°F~gıro,. gazetesi notadaki 
lfadeyJ ele alarak diyor ki: "Fran• 
•ı, bu suretle azimkirlığıın fıpat 
ttıniştir. Fakat lniiliz Hariciye 

~akanının, Fran11, lnıiltere ve 
alya araaında yapılacıık ıörftt· 

~•.lere Almanyanın da çaiırılmaaı 
~•malinden baltsetme1ine gelince; 

teklif biraz aceledir. Hern 
~P•llllak istenilen ıey, Dörtler 
ltılaakı d "''ld' e&ı ır.,. 

l'f ''Eko dö Pari,, ıazeteai I•• 
llricf ye Bakanı Bay Lavale htt· 

cı.ıltl ederek ıunları yazı1cr: "Al· 
:•nyanm ve lngllterenin mcvtlm
b~ tedbirleri B. Lavalin kayıtsız· 
a'' ile tezat teıldl etmektedir. 
l). LaYal birtakım entrkalarla B. 
~•era'in itimadını kazandıktan 
$ı ra dıtarı iıJerlni ele alth. 
• llldi kurnazlıkları artık para 
~ttncdiifndcn ıaıkına d8nmUttnr. 

• Yapacağını bilmiyor.,, 

·.._ Jurnal ıazeteai, muhbiri Al
a.. •llyayı fikrjndeo çabuk caydır
~k lazım i•ldii'ini, Uluılar Kuru
" rıa ıiren bir itin çok uzaya· 
1 •ca.. A le X•nı ve lmanyanın bu 
tıllturna dönmesini imki1111ılaı-
taca .. 

rını yazıyor. 

dt '' Maten " ıazeleal de ıöyle 
Yor· ''f bıı 

1 
· ranu ve ltaly.ının teıeb-

1.ı.ı 8 
ttl aıuvaffak olmuıtur. ÇlinkU 

b devletler bir taraflı verilen 
ı,'r türlü karara muhalif olduk-

t-1111 al t • . 
• 1 ermıılerdır. ,, 

l lnglliz Gazetelerl 
ttl ondra, 22 ( A.A. ) - Taymlı 
t- eteıl )'azıyor- " H b rt 
'3~rn 1 D . er e 
S ue.' •farı itleri Bakanı B. 

ltlon un B .. • b '-1 . . er.an e Utün Ingiliı 
ii :etmın mümesaili olarak gitti· 
-lc~ıı, her lngil'zin Alnıanya ile 

rıı karııya konucmak 1• -
ltld·.ı:.· 1' .zım 
t ıll(ı mlit leaıında bulunduğunu 
'Sa · ynıen ın seyahatının baılıca 

( Devamı 3 Gncil yuzde ) 

Alma11ganın genlden sildlılanma kararını açıja vurma· 
•ının dolrudağrı oazlget, baıün Parlst• lnıiliz, Fr•nsız 
f16 ltalga mrırahhadarı arasında görüşülmektedir. Bu
giinlcll toplantı bir lıazır{ık görüşm••İ olacak, esa, 
gö1ii1111eler birkaç giJn sonra, yine üç dt1r1let arasında 
ltalgada 11apıl11calc w kuvvetli bir ihtimal• gör• 
Almangaga karşı o zaman kat't bir karar alınacaktır. 

Parls, 23 filde, lngiliz Dış Bakanı Slr Con 
(Huıust) - in· Simon'un, Avam kamarasında 
ıw hariciye ı&yledlği nutkun bir cümleıl 
mOsteıarı Lord hararetle mllnakaıa ediliyor . 
Eden dUn ak- Sir Con Simon liç devlet ara· 
t•m buraya undaki toplantıya Alnianyanın da 
a-eldl. Bugftn çağmlmaaı ihtimalinden hahıet-
öjleye doğru miıtl. Fransa · sıyasal mehafili bu 
lngillz, Fransız sözleri derin bir hayret içinde 
\'e ltalyan iÖ- \arıılamakta ve bundan dolayı 
rUımeleri baş· hiddetli ıözler ıöyJenmektedir. 
layacak, Alr Almanya ile mUzakere fikri 
m nyanın Ver- reddedllmenıekle beraber, Alman· 
~.Y muahe· 
edealnl yırt- J'-• •.W. · Fr .... • ....,,_. 
maaı uzerlne latiıar• tanındakf muhtemel 

müzakerelerine kar11tırı!maması 
haııl olan ı•r- lbım geleceği mUtalea11 serdediJ. 
Jin vaziyet mektedir. 
tetkik edile.. Lort Eiu 
cektir. Görftf mel•rİn alqama 
kadar ıUreccii anlaşılıyor. Bu 
bir hazırlık g6rll,meıi olacaktır. 
Asıl kat'ı karana, birkaç giin 
sonra ltelyada ylae Uç devlet 
ı\rasında yapılacak olan va bay 
MusoI;ninin de ittirlk edecegi 
ikl..ci toplant:da urilmesi kunetli 
bir ihfmal dahiıirdcdir. Fakat 
liu karar.o ne ııibi bir (ey ola
cağı ıimdiden kim'e kestirilc· 
me:z:. 

Diğer taraftan ıiyaaal meha· 

Bundan baıka Fransanın, Al· 
man~ a tarafından yapılan hareket 
hakkı da Millet:er Cemiyeti kon• 
1eylne mUracat .ıtmesi, Sir Con 
Slmon tarfından zararla bir teıeh
btiı olarak telakki ediJmiıtir. 
Halbuki aralarında Bay Oıten 
Çemberlaynde bulunan birçok 
Iniiliı meb'uıları, Taymh gaze· 
t cıine bir mektup göndererek, 
icrek Slr Simonuu telikkUnl, 

( Devamı 3 iincll yüzde ) 

Türkiyenin : Dostluğu 
Eskiden 
· Bulgar 

Aleyhimizde Yazan '' Kambana,, Adındaki 
Gazetesi, Şimdi Türk Dost:uğunun Çok 

Kuvveti olduğunu Söylüyor 

1 

Türk - Bulgar doıtluğunua ea 

- -~------~ hararetli milrevviçleri arasına ıf,. 

Deıthık hnaıı eıımt"i• ... ,1ıyan 
Sofyada Hariciye hakanlığı Linası 

Sofya, 23 (Husuıi) - Burada 
çıkan Kamhana gsıetu'nde, da
ha düne kadar Türkiye nleyhinde 
yazılmış siyı:ıai makaleler okunu~ 
.Yordu. Fakat, bazen çok ~üfrit 
Türk aleyhdar:ı;ı gaateren bu 
Bulgar gazetesi ıoa zamaolarda 

m:ıtir. Gazetede görUlen bu 
aiyaHt değişm11i, blıtUn hodbin 

hi•lerden uıak olduiunun bu 
ıazete tarafındı da anlaıılmıı 
olduiuna bir delil sayılabilir. 

Kambana, maruf muharrJr
lerinden bay Glebofun "Yeni 
dotan Türkiye,, baılıkh bir yazı-

ıırn neırecliyor. Bunda, cumburl· 
yet TUrkiyealnin bütün milletleri• 
harış eaa1ıaa dayanan bir doıt· 
luk bajhlığı kurmak iıtediği 
taktir ile anlatılıyor, TUrklyenin, 
tarihte görülmemif bir kemale 

ermek Uıere olduğu yaııhyor ve 
Türk • Bulıar dostluğu üzerinde 
ehemmiyetle durulu} or.Kamhiana, 
Türk kadınına büyük önder 
Atatürk tarafından verilen yUk
selıne fırsatlarından da ehemmi• 
yetle bahıediyor. 

na Dızılecegım!,, Dedı 
------

Atina Divanıharbinin Bugün Birçok 
idam Hükmü Vermesi Bekleniyor 

Ôlüm ıa11tinl bekllgenlerdH itlaf dio•niltorh11 6Ötiriliigor 

Atina, 23 ( Huaust) - Son 
iıyanın elebaşılarından olmak 
... ~ yakalaaarak A•uof laapl
aan .. ine konulan General Papu-
laı, bir F ranıız ıazeteainin 

muhabirine çok dikkate değer 
albler ıöylemiıtir. V aktile Ana .. 
doludaki Yunan kuvvetlerine 
Baıkumandanlık etmit olan bu 
V eniıeloıçu General demittlr ki: 

. "- Evet.. Hükumet cUnıhu· 
rlyetl korumak iıtiyenlerin hare· 
ketini baatırdı. lıte görUyorıu· 
nuz.. huıUn kapımın aıiUnde 
sUnıUlil askerler bekliyor. y ann 
d;Yanıharpte ıorguya çeki· 
leceğlm. Çok iyi biliyorum 
ki hakkımda aıum c . . ezası 

verilecekhr. Ve bu karardan ıon .. 
ra ben de kurtu,n~ dizileceğim 
Ne çare ki insanlar rnukadde; 
akıbetleri bazen degv ittir · . ernıyor-
lar.,, • 

General Papulaı ile hi l'k 
h . r ı te 

Averof apııhaneslnde y t • a an 11-
yancı mlralaylardan Sigautia de, 

artık herııyln bitmiş olduğunu •• 
ölUm saatinin çalmaaım bekledi· 
imi a6ylemiıtlr. layana miralay· 

( Devamı 3 ••ol J'(lsde > . . .. , ___________ _ 
iki Milyon Yunan 

Drahmisi 
Asilerin Parası Hükumete 

Teslim Edildi 
Atina, 23 ( Huıuıt ) - Son 

lıyan hldiseıi eanasında Karkira 
adında blr Yunan tilebi, asi 
donanma tarafından Girit adasın· 
dan ukenderiyeye 16nderilmi1ti. 
Vapur oradan neft alarak asi 
donanmaya ıetirecekti. Fakat 
tam bu ıır~da da iıyan bitmiş, 
donanma da teslim olmuştu. O 
ılindenberi memleket dııında 
dolaımakta olan •apur, Pireye 
ıelerek Yunan bükümetine tes
lim olmuı, kaptan, kendiıine 
aıiler tarafından nrilmiı ola• 
iki milyon drahmi yl hllkfıaıete 
tealim etmiıtir. 

- lstanbuluo hususiyetlerine 

4okunulmayacakmıt! 
- Eyvah.. Deıen• ıehlr pli· 

nının tatb:kin• imkAn olmıya• 
cakl •• 

() 



2 Sayfa 

Bir ittifak 
Teklifi 
Karşısında 

Bir F'ranaız ıazeted, Almanya
nın aldığı karana harbe yol 
açacak mahiyette olduğunu yaz· 
dıktan eonra ıulhü korumak 
için, Türkiyenin de iıtiratlle 
geniş lı . r ıtt. fuk: yapılmaaını ileri 
•ürüyor. Keadilerile görUıtü~\l
müz kimı&ler, bu iUifak: teklifi 
lı:arş111nda bize ıu mtttallalan 
yürüttüler: 

Bay Ali Ahmet (nkmektep mualli
mi) - Şeflerimiz biılm ana aiyua
m11ı "yurdda ıulb, ~ibanda au!h,. ola• 
rak teabit ettiler. Biıe bir ittifak 
teklifi kar111ıada karcır yermek hak 
Ye nılf Hl de onlara aittir. 

. ~ 
Bay Hüıınfl Oren ( Hukuk faklllte. 

ıinde) - " - b · rıf aiyuaaının bGtO.a 
eihaDda .. , t .enmeai taraftarryım. 
Bunun için de bQUln devletlerin H• 

mlmiyetle ani ımalan lbı dır. 

* Bay Kemal Numan (Abaray Mek· 
tep eokağı ) - Ben ıiyHa itlerinden 
hlç rnlamam. Bir fttifak toklif eder
ler1e baıımııdaki büyClklor her halde 
lubetli kararlar vereceklerdir. 

* Bay Macft Rısa ( Slrkeoide Viyana 
kıraathanesinde) - Vallahi •• diyeyim 
bllme kL. Ben yurdumun refahını 
barıı 1Iya1a11ada bu luyorum. Geael 
barıı içla abl cak her adı beni 
aovladirlr. 

* Bayan Mürlhvet ( Davutpaoa Med-
rese ıokağı ) - Benim tahıillm, dip
lomatça itler• akıl erdiremeyecek 
derecededir. Bıı ımrza yeni bir ~rGltO 
daha çıkma1ın da ... 

• 
Bay L!tif Kenan ( Beıiktaı Seren· 

cebey ) - OClnya ıiyasa11 o kadar 
karııb ld barıf içi h gi devletl rl 
rnü ıtef .k 0

1 al arı IAzı geldlj"ini bir 
tQr!a kestiremiyorum. 

Liman Ve Rıhtım 
Kadro!u .• 

Eir Ay Sonra Kat'i Kadro 
Hazır Olacak 

Liman •o nhbm amele mil· 
dllrlUğll tqkilitının esaa kadrosu 
6nOmUzdekl ay içerlıinde hazır
lanmıya başlanacaktır. ilk Uç 
aylık çalıımanın verdiği neticeler 
bilhassa ı~ıönllnde tutulacaktır. 
ÔnümUıdekl malt sene blltçeıi de 
ayni ıekUde nisan aonlanna 
doğru haurlanacıık ve Maliye 
Bakanlığına gönderilecektir. 

Yeni kadroda, liman e rıhtım 
tevkl:!hna yeni bir mndnrlnk 
Uave1i hal'i olarak lcararlaıtınJ.. 
mııtır. Bu mildilrlOk, fen lıleıt ve 
rıhtım lnıaa t ve tnmiratile meşiul 
olacaktır. Yeni kadroda bazı 
dcğitiklikler yapılacağı da anla· 
ıılmaktadır. 
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Sahte Bir 

latanbul poliıl, uzun ıamandanberl aramakta 
olduğu birçok aabıkau olan bir dolandınayı yaka· 
layarak Adliyeye teılim etmİftİr. 

Mebmed adı ıı tqıyan bu ıabıkalı, ılmdlye ka· 
dar birçok ldm:ıelerl ıu ıurctle doJandmnııtu: 

Tanınmış kimselerin hüviyetlerini gllzelce teabit 
ettikten ıonra yolunu bekler •e karııııoa çıkarak 
kırk yılhk ahbabı lmft gibi fifa tutar ve bir ııra· 
1101 &•tirib: 

" - Zeytin yajımıı nereden alıyoraunuı? Ben-

Maliyede 
Yeni Islahat 
Hazırlıkları 

Maliye Bakanlıtının •azı ver
gilerin tadili •• alınma ıekll 
hakkı da tetkikat yaptığı Ank • 

radan gelen haberi rden öğreni· 
llyor. Maliye Bakanhjı bu huıuıta 

ec:nebl lltehBSsıılann da rapor· 
larını nazanitibara almaktadır. 

Ôğrendi~mhe göre, Bakanlıia 
Maliye tahlil teıklllbnın tamamen 

kaldınlması hakkınd da bir 

teklif yapılmıtbr. Bu takdirde 
Bakanlığın tahsil kadroıu kaldı· 

rılınca bntçede bdylik bir tasarruf 
Yapılmıı olacaktır. Tahıil teıkflAtı 
lAğvedildikten aonra tahakkuk 
te killl'ı m\\k.elleflerln vergilerini 

t ar d rek kendil rin blldirec k 
ve nkelJ fler de borçJarını iste., 
d ikleri ba kaya •eyalıat posta
nelere Mallye Bakanlığı hesabına 
yatırabileceklerdir. Alakadar bazı 
kimseler blrkıaım Anupa eme 
leketlerlnde tatbik edilmekt olen 

bu ıeklin bizde tatbik kabiliyeti 
bu!unamıyacağını iddia ediyorlar 
ve diyorlar ki: 

u - Milkellofler borçlanni 
bankalara ••yahut poıtanelere 

yabrmadıkları takdirde kendllerl 

hakkında icrat takibat yapılmak 

lazımdır. Bu takdirde bankalarıa 
e111riae icra memurları vermek 

icap edecektir. ,, 

iki Yangm 
Çengelköy9nde Hikmetin ·••in• 

den •• KadaköyUnde Y eldeflr• 
meniade hallaç Hlbeyinin dllkkA· 

mudan 7angın · çıkmıı lae de 
ıirayete meydan •erilmeden ıMSn· 
durnlmDftOr. 

Vergi İtinde· 
Kim Haklı? 

Maliye Bakanl12't Mı, 
Yoksa Şehir Meclisi Mi ? 

Blaa . Ye arazi vergilerinin f ki· 
ıer takıitte alınm111 için Maliye 
bakanlığı tarafından Şehir mec• 
lfslne müracaat eciildl. Meclis bu 
vergilerin eıklıf iibl dört taksitte 
alınmasını ve lktısadt yaziyete 
gl>re mümkünse bunların daha 
fazla taksitlere bağlanmasını 
kararlaıtırdı. Bakanlığın, noktal 
nazannı izah eden lkincl llra· 
caah karıııında da Meclis eski 
kararında ı rar etti. Bu taksitler 
hakkındaki fikrini öğr nmek iat ... 
yen bir muharririmlze lstanbul 
tahsil mfidOrU bay Ali Rıza pıı· 
ları aöyledi: 

.. _ iktisadi buhran mUnaae-

betiJe Meclis, mükellef rl koru• 

mak Jstemiş ve böyle bir karar 
Yermfıti. Maliye bakanlığı bu 
kararı mllkellefierin hesabına •• 
hazinenin muamelatına uyaua 
aarmemit olduğundan Meclise 
noktalnazarını izah etmişti. Gaze
telerde okuduiumuza göre Mecliı 
eski mUtalea Ye kararında ıııırar 
etmlştır. Benim kaaaatfme göre 
Meclisin ,. daimi encllmenln dll
ıftnce.lerl ve miltalealan doiru 
değildir. ÇtınkU takıitlerfn dlSrt 
olması kırtaaiye muamelAbaı artı· 
racaktır. ldanbulda benim tahsil 
mıntakamda ( 400 ) bine yakın 
mftkellef vardır. Bugtınkft ldiçftk 
kadro ile bunlan takip etmek 
lmkAonıdır. Eaaaen tutulan lata· 
tlıtiklere göre mllkelleflerln yllzde 
sekseni borçlarını haciz.le •erir. 
Mıntakamı:r:da (400) bin mttkellef 
bulunduğuna Ye bunların da yUz· 
de aekaenl vergil.rinl hacizle 
yerdiiine göre takıltler dört 
V•>•ahut altı yapıldığı takdirde 

Başbakanın 
Onuncu Yıl 
Hatırası 

Bqbakan lımet ln8nllnlln bat· 
bakaabkda onuncu yılını doldurma• 
11 münasebetile Ankara belediyeıi 
darphanede, biriıi altın, blrlıl 
gümUı olmak fiztre iki madalya 
basbrmı tır. Madalyaların llıtlindo 
Iımet ln6nllntın kabartma reaml 
ve albnda bet satır halinde (B.,
bakanhğı onuncu yılını dolduran 
lamet lnlSnll - Ankara ıehriniıı 
sonıuz minnet ye saygıları ) ya
zılıdır. Gomuın ••nice gönderil
mişti; Itın da iki gün önce g6n
derilmiıUr. 

n••--•--••••• ... ••••••••••••---•••••••••••••••••••••-• 
doğacak neticeyi ılıe izah edeyim: 

ETTelA her takait ba11nda mO· 
kelleflcıre borcunun nev'iol, mik· 
tarını, ıenesini, za 1 ruu ayrı ay• 
rı a-öst rm k şartile ilAn edile
cek. On g sonra mOkellefler• 
den borcunu Yermlyenler için 
ayrı ayrı taklb defterleri yapıla· 
cak, ayni zamanda da bunlann 
içinde maaş ve lcret 1ahibl olan• 
lar, mftlldorinde kiracı bulunan• 
lar, menkul emvaline müracaat 
edileceklerin de ayn ayrı haci:ı 
ve ıatıı kAğıdları doldurulacaktır. 
Bunlar yapılmadan •••el de buıu
ıl komlıyondan her mükellef için 
yine baıka bawka haciz ve aatıı 
kararları alıaacaktır. Bllttln bun
ların da on gün içinde bitirilerek 
icra memurlarına verilmeai il• 
zımdır. Haczedilen •ıyanm da 
yirmi dört ıaat içinde aatılmaaı 
kaaun icabıdır. Bir taklit için bu 
kadar muamele yapıldığına gö.o 
re bu vergilerin alb taksitte alıa
ması kararlaıtırılır1a yalnız bizim 
mOdlriyetimlz için Oç dört ngon 
evrakı matbna yetlımlyecektlr. 
BugUnkG kadro ile de bu lıl ba
ıarmıya kat'iyen fmkln yoktur.,, 

Darüşşafakada Bir 
ihtifal Toplantısı 

11 SeneUk maıiıf olan DarDr' 
ıafakanm yetiıtfrdiği merhum 
Sllib Zeki, Ahmet Rasim, Jımall 
Safa Ye Haaan · Feridlo hatıra• 
larını yadetmek için don saat 2 dt 
mektepte bir toplantı yapılmıştır. 
Toplaobda mektebin meı.unların
dao birçok kimaeler hazlr bular 
•Uf, merhum O.tatların kltıralall 
anıJmıı, kooferamlar Terllmiıtit. 

Fatih Kaza aı HllAllahmer 
Kongresi 

HHAUabmerla Fatih 11llılc kasl 
geHI kurultayı gelecek cuma gO•I 
aaat 14 te Şebzadebatında Letafet 
apartımanıDdaki kaza merkulncll 
toplHacak ve yeal yazılan ( harpl~ 
Hil&llabmer ) piyul de toplantıd•• 
aonra temıil edilecektir. 

imtihanlar Ve Bir Tahmin 
Geçen yıl liıe bakalorya lmtiha04 

larında kaıanamıyanlarıa 18Jl&ı ça• 
•ıkındı. Alikadarlar bu rıl lmtibal!I 
larıada muvaffakıyet derece.inin haylJ 
yGkHk olacatıaı tahmin edi7orlar. 

Nevruz Bayramı 
Dan Hld Martıa dokU%1l idi. BC 

mOnuebetle ıebrlmiz İran kon110Joı• 
hanHiade lrantler Nnruz bayramı[!I 
katlulamı91ard ır. 

Kadınlar BlrUllnde 
BoyneJmilel Kadın Birlikleri kor 

rrHiae hazırlık yapmak Clzere KacfıJl• 
lar BirliAlade ıık ıık toplantılal 
yapılmaktadır. 

Maarif Yılhlı 
.f.tatlatik umum mGdGrllltO bUy0k 

bir Maarif Yıllıtı laaxırlamııtır, yakıa• 
da baatırılaoaktır. 

lnhlsarlar Varidatı 
lnhlaarlar nrldabnın geçen 1ıl• 

aleb.tl• bir miktar fazla olaca~ •BT° 
leol7or. 

Uzel Hava ar 
lataabulda hanlar iki gflndenbeıl 

tam bir bahnr manıaruındadıı. au 
aathaae, hava ıGzellitiain do·•-' 
edeceti tah111inladedir. 

Erolncller 
lıtanbul Polia ve Glmrftk Mub•• 

fasa ldarHi, ero!Dellero karoı m •"' 
delHlnl tiddetlendinaiıtir. 

Galatasaray Lisesinde 
Oalata1&r•1 Lfıulnin fizik JAbM 

ratun11, yeal abaacak aletlerile I" 
Dltletlleeektir. 

ergi HazırhGı 
lalalaar!ar Jdar81l Brüksel ıergf•; 

ne lttirak için haur:ıklarıaa deY• 
ediyor. 

iki Tayfa 
Zehirlendi 

Beılktaı lakelea'.ne batlı Şfi}ıt6 
reisin kayıtında il) fa Ha~it lif 
diier bir tayfa kayıkta yaktıld~ 
mangaldan zehirlenerek ted• 
altına a!ınmıılardır. _../ 

l.__~_o_n_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_e_s_im __ li __ Hı_ik_a_Ay_e_s_i_: ________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n_B_._D_ı_Y_o_r_~ __ i_: ___ I 

Mokt~p ilerin bir takım j 
mecmuaları okumalan menedi· 
kcekmit Haaao B .•• 

Her halde ba it on.ann 
ı h. ı · e ınecar •.• 

Hasan B. Evet dostum 
okumak bazao da tehlikeli bir 
ıeydır .. 

•.. Bu inılml ar için d ğıl, bil· 

ba11a dcıvleUer için böyledir. 
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Hergün 
Harp 
lıahı 
Yine Göründü 

• 
Elinde bomba11, kolu alt.ada 

lhitra!yoz :.ı , altında tankı ile yine 
harp llihı ıörtndll. 

Onu eneli Afrikada Somali 
••hiUw.ade ıördilk. BUtUn tlüa
J•yı haftalar!• eadiıe içinde ya• 
latb. Nerede iıe dünyayı y;ae 
lteıe verecek aandık. 

Aradan çok geçmedi, oau 

SON POSTA 

Resimli M•kale a Kadın Nosıl Olmalı? 11 

lrorkuaç hir heyula fibi Yunanls· 
tanda yerletir bulduk. Bir aralık 
.. billeriınize, hududumuza kadar 
lok ld A k b d f Kalka miiıfik n duyplu o!malıdır. Cemiyet hayatında 
b u u. rtı u e a elindeki kadıaıa mnldt, oaua ıefkat hiıleri ı3ıöalade tutularak 

c•mlyet• kartı vazifelerini yaparnazl..r Bu il b 
v • • m ııaae et1e 

e1kl bir ıairıa fU mıaraıaı da tekrar edelim: 
0111bayı patlatacak diyorduk. 

Bunu da tehlikesiz atlatbk. t yin eclthnlttir. Eli taltaneah ve kaıları çatık kadıalar, 

Şimdi de onu Almanyada s::c ---= 

Sokak ıGptlrfHI olma, kadın kadıncık o'I 

hllktimraa olmak için çabtır ,------------------------------------..... .::. 
IGrtıyoruı. 
la Bu defa buldutu banat depoıu 
tr Yaldtklnden daha bliyllk 

•d• daha telalikell, elindeki ıillblar 
•laa •Utlaiş ve daha korkunç. 

1 * r Harp Bebekleri 
Almanya ıillhlanıyor, yeni 

Ordu vllcnda getiri 1 or. 
d F ranıa mecburi aakerlik mld· 
•tini uzatıyor. 

lngiltere hava kuYvetlerlnl 
lrtttrmıya karar veriyor. 

SUih altına alınan, harp Ulha
ll&ıı •liae teslim edilmek Oıere 
hazırlanaa bu gençler, cihan 
~arbinin bebekleridir. Onlar ana· 
brının ılitaliz memelerini em•rkea 
•baları cephelerde ölmUıtU. Bla 

lllaıthrumiyet, bb fellket, bin ııtıt•p içinde yetittirilen bu cihan 
ı. arbi bebekleri, timdi cephede 
•bılarıaıa yerlerini dolduracak, 

~· belki de babaları ıibl onlar da 
ulr daha dönmeyeceklerdir. 

lnaaalar ne zalim, ne hlcllı .. 
den d.rı almayan mahluklar. 

), 

1-=~ .. 1~ aki Korkunç Harp 
nıaaya eulhten baheedlyor. 

F.ranıızlar harp t.+em•diklerinl 
18ylüyorlar. 

lngHizler bn•na mHel~leri 
•ulb havaaı içinde h alletmeye 
S•lıııyorlır. 
ta1ıF akat ileriyi g~renlır karanlık 
k rnlnler yapıyorlar. lngiliz Na-
1;1•randan biri "bug6nkn vaziyet 

4 ten dalıa vahimdir ,, diyor. 
" ABlr ci~er Inıiliz muharriri : 
.ad Yrupa a harp geliyor. Şimdi 
htr •tacı ııcak ıtınlerdt)'il, ÔnGmllı 

ptlr,, diyer. 
~ Her taraf ta ba. p Hıi, her 
~ t.~~ _ laarp ilihnnn ıtırllltlfD •• 
or~ Hıi ititillyor. 

ae 
1
Ôld11ren adam 6ldlreceif nl 

Y •ıneı, derler. 
h Bu kıdar barp ftirlltlıl 
'-Cin milletlerin de harp yapa· '-t. ınaa lnaan pek laanmalr 
ttl ıaiyor. Çthıkll blltlla bu gl· 
hl~Uler drafı korkutmak •• 
let ırıaak içindir; kimae harp 
t..~lllediji, laerkH harpten kork• 
---ıu içindir. 

lzmir Maçları 
.\ltay ile Karııyaka Gol 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Fransaya Göre, Almanyayı 
Yola Getirmek Lizımdır 

( Baıtrafı ı iaa yttzd ) RnıtD Araı, Konıeyi, Franııı ı adaletıizllk teıkil etmektedir.,. 
ıerelue buna hak nrH Taymlıla mllracaatlnl a8rUtm•k li•re, Ni· Vly ana, 23 (Hususi) - Hllkü-
blr makalesiai teeuörle kartıladık· aaaın ilk haftasında feYkalide met, AYusturyanın mUdafaa1ı için 
lanaı bildirmiılerdir. Bu mektup toplaatıya çağırmııtır. yeni tedbirler almııbr. Hava ha.. 
ıGyle bitmekted:rı Avu•turya da Hukuk BeraberllCll cumlarına kart& korunma manev• 

"Eğer koıaıey, bir muabed~ latlyorl raları da yapılmaktadır. 
nia en açık bir Qaıkllda ihlll edili- Viyana, 22 (A. A.) - Dııarı Bir Amerika Diplomatına Gare 
tlal tanımayacak Ye buau takdir itleri bakanı 8. Valdeaeg beya· Harp Olmı~ac•k 
ede•iyecek öz bir temyiz divanı natta bulunarak demlftlr ki: Nevyork, 22 ( A. A. ) _ Eıki 
de~l .. , kolektif aiıte..Ua mlahl "- Uluıumuıun vatanperver- o h i ı v·ı. d 

b d l f · li'- hlılerı'nden mtıftebiriz. Her c • ur re 1 1 onun ııarı itleri •• r ve mua • e nau te ıır • bakanlığını yapmıt olan B. Kolbl 
edilebilir?.,, zamaa vataa topraklarını mUda· Almanyanın 100 kararında hiçbir 

Parlı, 23 ( HuıHI ) - ltalya faeya hazır bulunduğunu blliyoruı. harp tehlikHi bulunmadığını 
Hariciye mltat•ıan &ay SOviç Blı de hukuk mllaavatanı latiy<>'" ıöylemiıtir. 
buraya geldi. ruz. Bu lıtedlkimlzl elde adec... Diğer taraf tan eakl dııan 

Ankara, 22 - Ulualar Der- tlmizt kanaatimiz vardır, ÇllDktl itleri bakanı B. Kelloi da ayni 
.... _ K~ ... .,. .. a.,. T....tllr maalaecl.._. .._..._ ••~ Wr •Male•tla ••-•..,tur. 

Ölüm Saatini Bekliyenler 
( BaJtarafı 1 iacl yflzde) 

lardaa olan Ye YakUle Aaadoluda 
Yuna• orduauaua matlôbiyaU 
Oztrlee Gonarlı ile altı aazır 
hakkında verilea kurıuaa dizilme 
••riat infaz eden Sfalaiı de t6yle 
de•ittir: 

" - Billyonam.. bizim için 
611• yaklat•ıthr. Fakat n• ya· 

•ıık ki, k1rdeı Yunan kurıunlarlle 
tlelik deıik edileceiiz.,, 

Karar GUn8 
Atiaa, 25 ( Huıuıi ) - Efzoa 

alayı v• harbiye mektebi iıyanma 
iştirak etmiı ola• ıuçlular.ıo mu• 
bakemelerl 1'uıftn bitirilecektir. 
DiYamharbia bugDnkD celH 
ıonuada birçok idam ceza11 hDkmU 
vermeai kuvvetle muhtemeldir. 

Batbakan Muavlnllll 
Atiaa, 23 (Huıuat) - General 

Kondi!iae, bir hDrmet eseri olarak 
Baı••kll mua•bllği teycih edil~ 
cek, bu ıuretle kabine de 
kuYvetlenmit olacaktır. 

13 Yunan Zabiti 
lstanbulda 

Yunan lıyanıoa iftiralı edip 

yakaluma•ak Uzer• TUrkiyeye 
iltica eden 13 V enlzeloıçu Yunan 

r 
ltalga 

-~ 

Seferberliğini 
Geni~letigor 

Roma, 22 (A.A.) - Harblyı n ... 
zırt meoliıte beyanatta bulunarak 
demiıtlr lı:ia 

'' - Aıhrlik müddetinin indiril· 
me1I hakkındaki kanun•o tatbilı:ioe 
Avrupaolo bugiinkll vasiyeti mlnl
dir. Geçenltrdt ıilAh altına alıamıt 
olan kunetlerin de terhiıine yine 
ayni 1tbepteo dola)'l imklo yoktur. 
HaUA yeniden bası ııoıflann daha 
ıilih altına çağınlmuı muhtemeldir.,, 

1 J 
Bay Velinin Cenazea 

Merasimi 
Ankara, 22 - Ankara Hu· 

kuk fakDltHİ profes6rlerinden da
prı itleri Bakanlığı hukuk mllfa· 
vlrl va Hkl Burdur aaylaYı B. 
Veli Sattığın cenazesi bugltn bU.. 
yUk merasimle kaldmlmıthr. 

zabiti dlln ı•larlmise gelmiılerdir. 
Bualar Tepabaııada Emperyal oteli 
de oturmaktadır, lılmleri f unlardır: 11 

GeDeral Aaapemtopuluı, mi· 
ralay Vlahoı. 

Biabaıılar: Haakaraalı z ' •m· padaklı, Evatratiyoa, Alekaandroa. 
YOzbqılar: Kokor;1 Ka 

Stamadakia. ' navoı, 

Yhbap mua•lnleri· Ma ti 
G 1 k. y · r noı, 

a eaa ıı, orglyadiı D l° alll 
Bunlardan başka bir'~ 1 

•L 

bi k li d •aç za• 
t ve i • Yardır. Ktıçllk rlltbede 

olanlaranm Y unanlıtana dG 
leri ıöylenUmektedlr. necek-

MUlteci aeneral kend' i i 
dl .. b'tl . il n n Ye ger za ı erın Serezd ._. 

6 f k e11;ı IDCI 
ır aya menıub oldujunu IS 1 rek demlttir ki: 

1 
Y •ye-

"-Vatanımıza dönnı ._ 
kn , k e" mllm-n o.unca} a adar y . b 

' anı · f 
kanunu çıkıncaya kadar ır a 
kalacatız. Ailelerimizi d bur~da 
mek iıtlyoruı.,, • getirt• 

Bu zabitler Kavalad 
motörle kaçıp Ayvacıkt an bir 
toprağına iltica etmltlerd~ Türk 

,:,ayıa ' 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Oldrzlu için 

BugiJn Konamadı 

··· · · ·· ········ · · ···-----
iki Taraf 
Gazetelerinin 
Hücumları 

( Batlarafı 1 inci ytlıdt ) 
aayesi ele işte bu olduğunu son 
anda hatt rlath. 

B. lierbert Samue:e aöre, in· 
ailtere b:zıat kendi yolunu takip 
etmlt olı!\ydı ıon bir veya iki 
aene içinde çok daha fazla ıeyler 
elde etmlı olurdu. 

B. Simon, kendisinin de &öy• 
lediği gibi, AJmanyayı uluı'ar 
kurumuna tekrar getirmeyi isti· 
yor, ta ki Almanya hukuk mOsa· 
yatını ve izzetinefıinl tamamile 
müdrik olarak sulhun tarıinine 
diğer devletlerle beraber çalııam. 
Bu, Ingilterenin birdenbire Parla, 
Roma Ye Brükıele arkaaını döıa
dllğllnll ifade etmez. ,, 

Alman Gezetelerl 
Bertin, 23 (Huauıi) - Alman 

matbuab hep bir atJzdan, Franıız 
nota•ının eaaHız deUUerle dolu 
olduğunu yazıyorlar. 

Böraen Çaytung aazeteai, 
Fransız politlkaıana yaptığı tid
detli bir hlitumda, Almanyaoın 
Cenevrede itham albnda tutul· 
maıı fikrini reddetmektedir. 

Germanya gazetesi Almanya• 
nın 36 fırkalık meYcuduau, nüfu· 
auna nisbetle asgari bir kuvvet 
olarak a6&termeye çahımaktadır. 
' "Lokal Ançayger,, gazeteai
de fUDu yazıyon Framanın Ber
Un' e Yerdi ti nota açıkça göıterf.. 
yor ki Franıaz blkamatl Alman· 

• yayı mllıklil bir vaziyette bırak· 
mak ve onu tabii Ye hllkllmranl 
hukuklarından mahrum etmek 
fikrindedir. Bu tcıebbüıler 
tlddetle reddolunmaktadır.,. 

..... ...... ..w ... 
Varıova, 22 (A.A.) - Aakerl 

mehafilia gazeteli olan " Polıka 
Zborojna,, A lman kararmın lbdaa 
ettiği uluılararam vaziyeti tetkik 
ederek diyor ki " Garp devletle
rinde haııl olan akıllllmeUer bir 
karıııklak manzaraıı ve mliıterek 
bir azim yokluğunu a6ıtermek· 
tedir. ,, 

" Kurjer Poranny ,, gazetHI 
de ıayle :yazıyor: 

" Almanyada lpizliğin eıal· 
maıı bilhasea ordu ihtiyaçlan • 
lçia yapıla• imallttan ileri geJ.. 
mektedir. Binaenaleyh Almanyanın 
ıulb ıiyaHtlne dönmeli ancak 
onun ıulh imallbna aYdetl ile 
mllmkllndlr. Bunun için de Franaa 
lagiltere •• Amerlkanm Almanya• 
ya yani krediler, yeni mabreçler 
Ye müıtemlekeler temla etmeleri 
lAıımdır. ,, 

Ökonomik Vaziye1 
934 Yılındaki Ticaretimiz 

Çok iyidir 
Ankara, 22 - iş Bankau 

he) etlumumiyeai Pazar gllnll top
lanacakbr. Kongrede okunmak 
Ozere hazırlanan raporda ökonO'" 
mik vaıiyetimlzden de bahıedil
mektedir. Bu rapora ıöre 934 te 
dıı tlcaret;miz kıymet bakamından 

1 
Rekoru Kırdılar 

~zınır, 22 (A.A.) - Bugan 
1-rd ne.ak alanında yapılan maÇ"" 
Q, lo Altay aıfıra kartı yedi aayı 
'Por rkıpora, Altanordu da Şark· 

cu••romoni ile galip ıelmiıtir. I' 
l(,r ztepe Buclyı 3-0 yenmiıtir. 
~•n tıyakalalar da gUzel bir oyun• 
U, lzao~ra bire kartı yedi aayı 

/STER iNAN I NANMAı 
yettt ıörülen tHrleri" menftmete karar virıniı • b 

' yllkselmiı ve bir ıene evvelin• 
niıbet le sekiz milyonluk bir fark 
ıöıtermiıtir. 

[ J) ~ırıpora galip ieldi. 
~un İıtanbulda yapılan maçların 
-\il tı 7 iftoi tahifededir.l 

2•r Kadınları Geliyorlar 
.__~ofya 22 - 1 S N:ıanda lı• 
~lulda toplanacak olan beynel
~l kac!ın 'ar konıreslne 50 
~ll l•r kadı~ı iştirak edecektir. 

)'uy, Dl ıt~ Ve Boğuldu 
"'" ~~çllkpaurda Bayan Fatma• 
~bd il' buçuk )'&flndaki ojlu 
1ııı.. ullah kuyuya clüıerek lıo~·l-
~ıtur. • .. 

Matbuat umum mOdlrlütl, aon samanlarda r•çen 
1ea• çıkrılan matbuat teıkilit kanununu totbik• kalktı 

Y• ilk it olarak bir tak ım p:yealeri H eaetleri meaetti. 
Bu aaüaaaebetle Ajaotlu Bay Alamet yndıtı bir 

makalede matbuat mldGrllltlnla bu hareketini kanuna 
münafi bu:uyor Ye dikkate tay.ın bir Ud miıal 
aikrecl"yor. 

Bu d1111ltdH olarak diyor lda 
" Matbuat miLlriyeti yabancı kG'türll prop"ıanda 

edea ye ya bancıların milll aa'aaelcrini melbedtn ve 
dolay ıılle devletin dahili aiyuetiai rencide edea •ıh&-

bakımdan dört Heri yasak etmittir. e u 

•' Matbuat aaüdiriyeti hiç <'urmadaa yal-ancı knırn . 
rQn mabaulG olan medeni kanunu, ceza k aıaununu Y 

icra kanununu ve yiae yabancı kl'tllrün mahaulO ola: 
fal:rikaları, fabrika makine ve mOteh ~ aa· ılarım m•mle
kttimiH ıetirenltri ve yine yab11 ncı killtllrlln eseri olan 
ilmi, fenal edebi yazılara dilim:ze çevirenleri hemen 
mebkem•y• nrain. ÇGnkü bu f ill•ri yapanlar y~ln ız 
medih!• kalmamıf, ayni 1 maoda yabancı kliltürGn 
meftunu olarak ouları o! dul.ları ıibi memleketimize 
ıet:rmitleıdir .,, 

~'STER iNAN /STER 1NANMAI 

934 t e dııarıya Q2 milyon il· 
rahk mal gönderamiı, buna mu· 
kabil içeriye 68,5 milyon lira ak 
mal ıokulmuştur. Bundan baıka 
bize mal gö .. deren ülkeler biz· 
den da ha 24 milyon llraLk mal 
a lmak İ&t•mektedirler. 
Fo~ Zekt A:manyada 

l erlin, 23 (A.A.) - El) evm 

Ç, d k•I teolikat yapan Al-
ın • 81 E 1- 4 -·harbive manyama eaki r1U1111 •1 

Rei.ı a-eral fea Zekt Berline 
aelmektedir. 



4 Sa> fa 

Yurtta ' 
Köy 
llerleyişi 

Nazilli ( H ususi ) - Bayram 
g ünlerinde Türkiye köyleri canlı 
bir görUAUfe bür ünüyor. Bu ) ılın 
Kurban bayramı ( Kocakarı 
ıoğuiu ) aa denk ı~ldi. Bayram 
titreşe ttıüye geçiyor. BuKfintia 
bayramlarında köy.U yurtdaılar 
arasında en ço~t gön çarvan 
kıyafet birllj i ve k1hj'm düzaün· 
IDğüdlir. Kö)ler ııoyaal ilerleylıt• 
hız aldıkça medeni varlıkta da 
yol ahyor. 

Vakıi Türk köyleri durmaz 
bir ilerleme içind .. dir. İzmirde 
olduiu gibl diğer )'erlerde de 
köylerin baymclı:hk ve diğer işi ri 
bq ıenellk bir pliaa uydurulma
lıdır. lmairde Geaeral Dirile, 
11lmadan, uıanınadan dirnnu bir 
eaerji ile ytılerce köy! dolaflyor 
ve taaarladıtı modern köy plinmı 
bluat takip ediyor. Yurdun her 
kötuinde, her viliyetinde böyle 
devamlı takiplere Uıti)aç vaıdtr. 
Bu bir caah tirnektir. Türkiye 
köylerinin AtaUlrk lakılibı ile 
muyazi .gidebilmesi için köy lda· 
roai kendi başına kalmaktan 
kuıiarılmalıdu. Izmlrde bu t•kip 
ifİ Vali ta.rafındaa becerUiyor. 
Diğer viltyet v~ kasaba köyle
rinde de ayal takibin yapılması 
mlimkftndör. 

Köy idarui aadece kısy lıeyat· 
lerlnln eliade kaldıkca köy JUk
sellti bıxım arlua111ayacaktır. Köy 
heyetlerine öaderllk edebilen yal
nız k&y muaUimleri •ardır. l..lkia 
k&y kt\ltlirlloOn taıkın y\\ldbaG 
onun dafaıla meıgu1 olabilmeal· 
ue imkln verınımektedlr. 

Köylu i'.in yapılacak llarile· 
me proar••ı kaymakamlar •e 
jandarma bmaadaaları tarafı .. 
da• pekill tatbik •• takib edil.
b11ir. Kaza jandarma kumandan
lanna tn.ıibatt itlerine U!veten 
k~y planlarının tatbiki vazifeal 
Yerllae kumaııdu iti mükemme· 
leD yapabilecektir. 

Amerikablar 
Tarauıta Hafriyat 

YaplırıyorJar 
Tara119 ( Huaıaıt ~ - Amerika 

tarih skademisl hnab1na 3 kiplik 
b:T heyet Tarsasun Gözlükule 
mevkiinde eski Herler hafriyab 
yapmıya başlamıılardır. 

Sondajın ilk deTI"e inde Roma 
Imperator!uiunun liOD dev:rleri.Je 
ait bau mezarlar He bGyftk bir 
bina ankau \'e haagl devre ait 
olduju anlqılamıyan b:rçôk taır
ler bu:unmu.,tur. Burad• çok kı)·· 
melli es::rlu bulonacatı umul
ınakladır. 

Bafıkes~rde 
Yıkılan B~Jed:ye Binasının 
Yerine /.tatür~iin Hcyke;j 

Konu·acak 
~alıkear (Huı.ıs:) - Belediye 

yenı ) apı.an Halk F.rkaıı ' anın· 
daki b1naya naldedi:mektedfr. 
Binanın hcrşeyi bitmi~. n .. kil 111 
de baılaımştır. Bu nakil iıi 
bittikten sonra eski Be~ediye 
binasının } ıkılmasına baılana
caktır. Geni~ caddenin crtı1sı•da 
bi.lyük bir yer kaplayan bu bina 
yıkı!d1k'. an sonra yer .ne Atatürkün 
btiyük b;r heykeli kcnulncak ve 
orr a ı C ... 111hur:yet mc}danı ola· 
cal tır. 

SON POSTA 

EMLEKET 
T 

HABERLER} 

Biga Toprakları Madenler 
Hazinesi Halindedir 

Biga, (Husu .. 
at) - Bi•a top• 
raldarı•da çolc 
kıymetli maden 
tabakalan nr• 
du. Şimdiye ka· 
dar aranıp bulu
nan ve Iıtanbula 

numuneler yol· 
lanıp tahlil netl· 

Hrmaye aWikten 
kapatılmııtır. 

Bu kGmllrlerln ı 
bir kıımı liynit 
claılndeadir. Q. 

do yerine ocak 
•• aobelarda ya· 
kmıya çok mt\1a· 

lttr. Bir ılmJi kur
..... deal de 

ceıinde matluba Kocayayla Ye Ka• 
muYafık oldoiu ndaf k37lerl 

anlatılan madea- civarında Yardır 
ler f!1Dlardır: ft imti)'Ulıcbr. 

1 - Dikmen Bu maden 93 
köyllnda kırmızı •uharebeıbıden 

boya. 2 • Hoı ince Jıllarca it· 
oba ldSyllnda Cinı cinı madenlere malik olan Bigadan bir görünlt letilmif ve iatifado 
1arı boya. 3 • Çan nahJyeıl cln• parçalar IMaUz kapak kısmıdır. J edilmiftlr. J3 harbi pkınca tatile 
nnda k6111lr. 4 - KapanbeH k3· Altından da'ha IJlainln çıkacajı uğramıftı.·. Son samanlarda bu 
yünde kum silis. 5 - Çan ciYannda anlaıılmaktadır. madenin llletme hakkı, Gazi 
dmli lcurıun, krom, manganez. l&tanbul avukatlarından Ömer Muhtar Pqaya geç.m~tir. Tekrar 
6 - lııkeli k6y1\nde arsenik, Lrıtfi adlı bir zat, sim~l kurşun l§lenmiye baılanmaaını mllteakıp 
çimento, alçı. 7 - Ôrtftlftce köyftn• madenini iıletmeye savaımakta, Balkan muharebea.ile Harbı umu• 
de k6mttr. 8 • Koı:çeşme köyllnde pek çok emek ve para ıarfetmek· minin zuhurundan naıi yine tatile 
bakır. 9 - Bazlrzlnlar köylinde tedir. Bu uğurda kırk elli bln lira uğratılmıt va bakılamıyan binaları 
manganez. 1arfedtlmi9tir.Bay Ômer Lütfi buma harap olmuıtur. 

Bunlardan başka muhtelif yer- deni !jletme huauıunda yorulmadan Bu maden iflerken bu civarda 
lerde amyant ve tebeıir maden• çalıımaktadır. Cam madenlerinde Karadağ madeai ismini laflyordu. 
leri de bulunmaktadır. karıımıı pora!en de •ardır. Fin- Bu "Klln, o :zamandan kalma ma-

Arama ruhaatnamealni alan can •e tabak J&pmak lçm kaolin den kazantan veıair e'letleri klSy-
bazı yurtdaflar, bu madealerden madeni dabl faı:1a miktarda bulun• lerde IKvcut oldufu söylenmek• 
çıkanp latanbul piyaaaama ut- maktadır.Siliı yani cam madeninden tedir. Dikmen köyU dvarmda çok 
makta ve oldukça fayda görmek- 11 Bankası tS0.000 ton kadar kıymetli ve cerrahi Metler imali· 
tedlr. Bu madenlerin heı-i çok mUbayaa elmek ialemiıUr. Fakat ne yarayan bir d. Moliplon ma• 

f zl deni vardır. Altından da1aa httln zeaglndir. Hele kum sili.at made· ton baıına 250 kuru~tan a a 
ninin bir cam fabrik11:nı yüıltı.tce vermed;ği için pazarlık akim kal· tululan bu maden, acon ytb:ünde 

eıi nadir bulunan madenlerdendir. 
Yıl l·dare edec .. k kadar zengfo mışhr. Digw er Silislere niıbetl• 

'"' Macenciliklo uğ'rqan burada 
olduğu rivayet edilmektedir. alliıi fazla ranc!ı111an \"ermekte ol· birkaç yu'rtdaı "Yardır. B•nlar 

Bu ma.ieaden latanbul cam doğunda• ileride rağbet g&receğl ae.rmayedar değillerdir. Yalnız 
fabrikaaına llllek yollaamış •• &6yJenmekledir. ar•)'lp bulurlar, turaya bvraya 
çok beğenilmittir. Fakat fimdilik Kömür madenleri de Zongul· bat vurup 6rnek yollarlar, iatl-
ılparit "YerHmemittlr. Çan "a"iye- dak madenleri aibidir. Örtülüce fade yollannı ararlar. Huliaa: 
9lntM\(i ınanianeı: madeni de köyl ci'fanndaki kömUr maden- Biga topraklanmn MI' k&fe .,. 
tahllle g~rmlş .,e y&ıd• eUi iki teri bil' mftddet if{e\tlmit 'Ve isti- bucağı birer maden yuvaaıdır. 
dertceyi butmutlur. Tahlil edilen fada edilmiıtir. Fakat aonraları H. Ş. AJJdÜ.Z 

-------------------
Diyarıbekir JAnadoluda Hay-
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1 Tenkid t 
-+--i --

Uyanış 
Ve 
Tercüme 

Nural ltılı Ata9 
Hilmi Ziya ÜJ.ken'in cc Uyaolf 

demlerinde terc&me» ( l )adlı yeni 
kitabı, bugtın okunması muhakkak 
ilzam olan eaerlerdendir. Hayli 
uzun olmasma rağmen okuyu11, 
etrafınızdakilere okutun. Zatell 
birçok yerleri t!ll'ibt malömatta• 
ibaret olduğu için kolaylıkla okır' 
aabUlyor. 

Kitabın hedefi sadece terci' 
menin lüı:umundan babaetınok 
olsaydı, fransızca bir tabiri•• 
«açdt kapıları kırmak» gibi bJI 
ıey .1Iur ve belki bahse bilo det' 
-.uli. Hayır, Hilmi laya Otkd 
buaunJa kalmıyor: Medeoiyet' 
lerin birliğint, btittın fikri oyaoıf 
hareketlerinin dııardan sıelen, alı
nan tesirlerle vllcut buldtr 
tunu ispat ediyor. Kttabıo• 
mecazlı bir ad koymak iıtr 
ıeydl, bir Fransız ıairiobl 
ten'kid yazılarını toplıyan kitabıot 
Yerdiği c<Açık pencere» adını lif' 
tihap edebilirdi. (Zaten bu tabitf 
bübç aayf ada tesadüf ettim. ) 

Bence bu kitabın en bUyOk 
merlyeti, bufiin birçok nlkelerdf 
olduju gibi bizde de araaıra g&f 
rlllen, "emaalıizllk,, , "nev'i şah' 
ıuıa mUnhaaır kalmak,, sevdall 
De çarplfmasıdır. Dışarıdan gel~ 
cek fikirlere kapııını kapıyacskt 
nrf kendi eaerleri ile beslenme!' 
kalkacak blr medeniyet durmaA'" 
buaun neticesi olarak çökmej• 
mahknmdur. Hilml Ziya Ülk,. 
bu hakikati bir aforlsma şekllnd• 
•67'-oeJde kal....yor, _., tarJhl 

•eslkalarla göıterlyor. <( Uyanıt 
devirlerinde tercfimenlıa rolil » nll 
okurken hayalimizde yazılmıyW' 
cak. yazılmasına lüzum oluuyall 
bir bqb kitabm plim beliriyort 
Medeniyetleri inhitat devirlerind' 
orijlnal!tk aeYdatınna rolft. 

Okuyaııbrın dimağında !>' 
hakikatin yer elmHİne yarıya~ 
leceiinl umduğum içindir 
Hilal Ziya Ülken'in bu kit•~ 
içia « iyi ,. den de Ostlln bir .,,, 
arıyorum: O, bu eı:aeri ile bayırl' idman lV:ıntakaıında Yeni lvan Parazitlerini 

Seçim Yapıldı rr dk .k 

Kırkağaçta 
Eski Kadın Kıhklarını 
Gösteren Bir Salon 

Yapılacak 
• bir it g~rmllftUr. 

Baıka bir dilden çevr~Jııılf 
Diyanbekir (H .. aust) - Ku· J. e l 

lftplerlR mümenilleri tarafından Izmir (Huıuıt) - Zlr-t Ba-
Ha1kninde b:r toplanb yapılmıı, kanlıtınca Ankara Ytıksek Ziraat 

Kırkağaç (Husos1) - Belediye 
Meclisinin kadm kllıklan bakktn .. 
da -.erdiif karar Ktrkağaç kadın· 
ları tarafından bftyük bir alika 
ile karıılanmıı, bütün kadınlar 
derhal kılıldannı çıkararak me
dent kı1ığa bftrftnmftılerdir. Bele
diyenin eıkf kadın kıhktannı bir 
araya toplayan mft~emai bir sa• 
lon •icada getireceği ıöylenmek· 
tedir. 

bo, bulunan mmtaka idman reis· EwıtitUall Mlitahaaaıa Prof asörlil· 
liiile 1l'Za1ıkbnoa, idman ve atle-- ğilne ~tlrilen Liypaiı Onlveral-
tiı:m heyetlerilae yeaide11 reis -.e ted Para.ıito• 
aza aeçilmitlir. Mtımeuitler ara• bji Profeı6r 
ımda Ciimhuriyet m'Odde\umumiıl Dr. SpNnhn 
Hakkı (Öztekin)~müfeUiıl umum1· memleket içlıı· 
lik is tihbarat mttdürU Burhan ... ele mlhlm bir 
Halkevi reisi Cahit Çubukcu lıa
zn· bu1unmu.tlard1r. Yapılan iati· 
hab eetlceltnde mıntıka relıliii· 
ne mtlfeUit:ik ialihbarat müdftrl 
Burhan ikinci reiıliğe liH Tnrk· 
ce muatllmi Hakkı, kltibl; ğ• in-
hisar idaresi memurlarından Sa1111i, 
muhaaebeciliğe nioaUim Zeki, 
Jnftf,ttt:ştiğe Te~gnf ba~ttd~
ğU memurlarmciaa Mahir~ idman 
heyeti reia:liio• Ay epor kultthU 
re:ıi Şevket, azalıldarına tayya· 
reci Halda, Yddıı: ko1tlbtındeD 
Sallhattin, atletizm lıeyetl reJıli· 
ğine Diyerıbelcir matbaası mldürtl 
ZekAl Armaa~ u:alıldarma A'hdDl· 
kad.:z ve Sa)•fl aeçllmiılerdlr. 

Kutleahımam tnhisartar 
Memurluğu 

K,ttlcalıa•am, (Hus111t)-Mu ... 
hal bulunan inhisarlar başmımur
luğuna Ankara baııaUdHrlUk de· 
po mUdUrl.\ Bay Nur~ tayin edilmiı 
gelmiş, \•az.ifeaineı baılamııtır. 

tetkik aeyalaa• 
tine çıktı.. iz. 
mir .mıntaka-

Kırkağaçta tld Yani Birlik 
Kırkaiaç (Hususi) - Burada 

ayakkabıcılar ile inıaat ustaları 
sına uğrayan ayrı ayra .birer bir:& brmutlardır. 
prcf es6re mu• Ayakkabıcılar BirliğJ kurulma 
a•iıd eay Ha- me~aalmi mUnaıebetile yirmi beı 
ıan Şftkrft ar- Parazitoloji mütelaaı- ,.!~~- çocuta ayakkabı vermiıtir. 

ık ~ -·· erk•dat · et- sın profeıör .,.p~n dikkate alıyoruz. hmlr tetkikle-
mektedir. Proft.wör Bay Şpreu rimi tamamladıktan ıonra, hilkü-
tetkiklod hakkında fU lıahatı metç.e Meri:ıoa mmtalcaa olarak 
vermektedir : ayrılan Balıkesir, Karacabey •e 

- Arkadaıımla birlikte Kay• Borsaya gideceğiz. Bu mrntaka· 
aeri, Adaıaa, Menin, Antalya, daki tetkilderimizla lausuat bir 

ehemmiyet •• kıymeti nrdar. 
Burdur, Afyon, laparta wilAyetle- PaıaziUerln doğurduğu basta• 
rinde arafbrmalar yaptık.. Seya• lıldar bilinmedikten •oora esaslı 
laatimdakl makaat, ehli hay\'ao- bir tekilde zeoteknl ile uğıat-
lara musallat olan tufeyli hay- mak imkAnakzdır. Şimdiye l:adar 
••ne.aklan •örmek, tanımak ve yapbğımız arqbrmalar, Anadolu 
bunlann mecmuasını yapmak için hayvanlarııula fada miktarda 

k parazit mevcut olduğunu meydana 
llzımgelen materyali elde etme - çıkarmııbr. Bunlar hayvanların 
tir. Tetkikatımızda hayvanlardaki yllı.Unde ve etinde fazlacadır. 
parazitler:• beraber inaanlara .Bunlarla mücadele etmek için 
irıı: olan paraıillcrl de nazarı acele tedbirler alınacaktır. 

, 
olmadığı halde « Dnn Ye yarıo ol' 
tercllmo klilliyabnda çıkmış tO' 
macına gelince: Bu kitap btl 
koleksiyonun mukaddimesi ~ 
bilirdi; bunuaı için de üzerine ~ 
ili'& numarası konulmamaaı, «b .... 
merie» aeşredilmeai bence çok o ti' 
iyi olurdu. Bunlar hiç ıüpl1~ 
daemmlyetli itirazlar değıl ,,_ 
fakat böyle kllçiik kuau~l~"t ~ 
kaçılması da vüzuh temmı ç 
lbımdır. .. bjt 

Hilmi Ziya Ulken'e de 1ı4 
sitemde bulunacağım; elbett~çld 
kitabın mevadını toplamak ..ı~ IJI 
haylı zaman •arfetmltlir. r,.~t 
yazılmaaı için de biraz dab• ,ıı 
raımaktan çekinmiş? Al~la~r. 
yazıldığını sandıran . bir hilı "' Öl 

(lJ Dü.n Ye yarın tercüme kOliı>'' 
sayı; 26. 885 ıayb, 100 kuruş. ,1 
KızılcahamamAdllY"51 

Kıu!cahamam, (Husu!jf) -; .,..
bini mUtecu·:z nlifusu olan Ç,ı
mızın Şorba, Göveni, Pazar, .ı 1ı. 

h. · vr r0 
tikçi adlı beş na ıyeaı 1 11dl 
Kazacm a dliye ifleri pek yo ~~hı 

H -k· Bay ~. 
ıitmektedir. 8 1!° lchıi'd 
Böke muhakemelerın çok o ' 
günlerde lamba yaktırarak gec 
lerl bile çalıımaktadır. • j5 

Mahkemede her gllo 30 1_, 
dayaya bakılmakta ye ~un 
ıUr' atle netic~lendirilmektedir. 
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( Siga•~t Alemi ) I 

lngillere 

BARİCi TELGRAFLAR 
Ne Yapmak 
Fikri•dedir? 

Veraay •uahedHiı:ain Alkert k11ı m
laraean Almaaya tarafından bir takım 
.. baba muoibe ıöaterilmek auretile 
f .. bedil•eaiedea dotan tatkınl ık 
lai:& duam etliyor, dene~liir. Her 
ile kadar bazı kaynaklar Alananyaıun 
laö1le b:r kararının beklenditini, bu 
IUbarla muahedeain aıkeri faaıllarıaın 
feıhl!e bOyGk lılr hayret hlHedilme
dit"ni aöylüyorlaraa da bunun akain• 
laaamak daha dotru o 'ur. 

Alıaaa lalkiınetinia bu tarzı ha· 
teketUe hHıl ohı • ıaıkınhta •elince; 
lıunun Hbebl, Hki mü.tefikler ara• 
•ıada ıörlllmHI ı yanı arzu oba 

· teıantıtten ilk dakikalarda lliçbir Her 
aaze ~arp••••t olmaaıdır. Maanıafih 
ba teaanlt yokluj'u, lngiltere Ue Fran• 
aa aras111da, nkayli tel&kki noktal 
a&aarındaa hill •neut farzolonabilir. 

ÇClnkl lagiltere, Almanyaaıa lııare
lcetini, Fraaaaaın Ulualar Kurumuaa 
t .. dl etmeaine muhaliftir. Fraaaa iae 
tiyle dütllnlyor: 

Almanya, Veuay muabedeaiai 
feabetmekle uluı'arı; rıı aı bir tehlike 
thdaa dmlttlr. Binaenaleyh itu nz~. 
.. t orada ılSrltllmek gerektir. İnıiJ· 
tere1e relince; o Al•ııayayı bir •• 
• .. el Cenevreye avdet ettirerek ko
lektif uluılar •eaaialoe ittirak ettir
laelc Ye haaıl olabilecek telalikeleria 
6aGae bu auretle geçmek iıteğinde
clJ,. Hakikatte ı .. Almanyayı Sovyet 

Ruayaya karıı ve Fraaaa ile •il•aze
••t teala eden bir kwvYet olarak 
la11baf aza ve oadaa o suretle latif ade 
•t•ek araua1ı1nda a-ibl gCSrllnlyor. 
Bu haS.iate lawiltereaia alJyliyecejl 
.az çok ebeın•iyetli oldutu için 
lalatakbel lak"ıaflar da oaaa bu 
ıBzladea •llhem olacaklardır. 811 
rtbı:de• biraz daha beklemek icap 
•eliyor. - Süreyya 

lllanyada lkı 
' Azil I<ararı 

Berl!n, 22 ( A.A. ) - Sakı KOlttır 
Bakanı B. Harluak ile Buye,. Ôko
•• .. i Bakaaı B. Ea .. r uledilmit
h dlr. 

ft Hhaetl Relıl B. Hlrl, ha hiıı· 
-•lln mec~urt aakarlik lalz••tiadea 
1911 o!aıak litka edilditinl bildir• 
lb ttlr. 

r- . 
Habeşistan, Ital-
yaya Karşı Ciddi 
Tedbirler Alıyor! 

Lontlra, 22 ( A.A.) - · Degll T•l
grulın Adi•ababatlan 8Jr•ntlljln• 
göre, H•b•ı 11"peratora biitirı 

valil•r11, gerleritt• ıltl•r•k hudal 
hô.di•e•inaen çılca•il•c•lı bJUü11 
lhtimall•r• lcarıı lcogmal11r1111 
•mr•tınl,tir. 

Se/erb.rlllc .. eri la•rth o•rll· 
m.,,ıiştır. llıtil~/ı Ul••l•r Kar•· 
••11a Aörnıl• •l•lı 0/1111 Hall•ıl.,_ 
tarı. c •••• ,..,.;,. dir•ktl/l•rl•• 
agmagıı karar v•rmlştlr. _________ .J 

lto,qada 
Hava Hücumları 
Tecrübesi 

Napoli, 22 ( A."A. ) - ffaya 
hllcumlanna karıı mUdafaa tec
rtibeleri yapılmııtır. BfiHln ıehlr 
ve Uman karanlıklar içinde kal
mııtır. Halk, blyDk bir diılplla 
g6ıtermiftir. 

Bir Facia 
Franaada Bir Tayyarede 

On iki Kişi Y and1 
Paris, 22 ( A.A. ) - Breat 

deniz üssünde buluaan askeri 
deniz tayyarelerinin bir manenaaı 
esnaıtada bir tayyarede inflllk 
yuk• bulmuı ve aleYler içinde 
yere dütmllttllr. içindeki altı 
kiti yanmıtbr. 

Amerika Yeniden 
Para Basdıracak 
Vaıiagton, 12 ( A.A.) - Mllmea

•iller Meclili 107 reye karıı 180 reyle 
Hki muhariblere, 7eai para çıkararak 
lkl malyar dolarl.k boao Hrilmeai 
için teklif edlleD Patman kaaununu 
kabul etmlıtir. 
Bulgarlatanın Berll11 Elçlllll 

İngilterede Kanlı Ve Ö
lümlü Nümayiş Yapıldı 
işsizler Gürültü Çıkardı, Seksenden 

Fazla Polis Yaralandı 

Londrada itıizlerin bir nümayiıi eanuında 

Londra, 29 (A.A.) - Din akta• ı Polla, bual•n dafıtmak lçla aopa• 
polia ile itaizler aruında blylk kar- larla bllcum mecburiyetinde kalmıt, 
gaıalaklar olmuıt11r. Sekaendea fazla nümayiıçiler de taılarla karıı koy• 
po.iıl laaataney• kaldırmak icap . 
etmittir. Çotu kadıa olan on bin muılardır. Nılaayet tak•:ye poliı 
lı:adar itıiı bir alay ,.pm·ılar ve kunetlerl r•lmiı, intizam iade edll-
iıaizlik L.anuauaa kartı tezahuratta miı, h ft ata o tomobilleri de yarahlan 
b.ulunmut ard ı r. kaldırmaıtır. 

ltalya - Yugoslavya Ve 
Balkan Anlaşması 

Parls, 28 (Huauıi) - Deha gat.e
tui, ltalyanıo yeni Belgrat sefirinin, 
Pe1:~ Po!• itimata•ııv•iai Hl'.diil 
-••.. dJrf••ı. elcf•fq ••takta• 
babaettlkten ıonra ıunlan illve et-
mektedir: 

" Bu 1akı11leımayı, blUJn Fran-
11ıılu can ve yilrektea alkıılayac k
lardır. QOnkl, bu, uzun aenelerden
beri onların .amimi bir dilej"i idi. 

ltalya • Yugoalav yakınlıta mevzii bir 
it olarak kalaı ıyacakbr. Doatluk 

maaı ile de aamlmile4ecek o1an İtalya, 
Tuna paktına ıirerek AYuıturyanıa 
Wilf~l~Mi J••ia11 .......U.as. .ı.. 
cüıar. Aı..aay .... .U••ı-,... lrarp
aıada, ft•lyaaın bu hareketi, mulb 
mGdafilerinl, etrafında ırBrmekle çok 
faydalı olarak neticelenecektir.,, 

Belçika Kabinesi HenUz 
, TefekkUI Edemedi 

Berlln, 22 (A. A.) - 8'1lgar 
dı9arı işleri Bakanlığı genel kitibi 
B. Kriıtof, Bulgariıtanın Berlla 
orta elçiliğine tayin edilmiıtir. 

icabab olarak, İtalya Kllçilk ltil&f 
ile de uzlaıacaktır. Bundaa ıonra, 

1rayet tabii bir aurette Balkııa aalat-

ııııı......_._....., ________ amo __ ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!-'~----·.._,.,.. __________ !!!l!!!!l!,,_,,'l!!!!!!!l!~~k~l~t~ib~inl~~g~ö~rU~n~ce, sordu: 

!!;! Meltf Touı11: No. - Ne var, Zihai Efendi? 

Brnksel, 22 ( A.A. ) _ Kıral, 
uluaal banka mUdürQ B. Fraak' 

dan yeni kabinenin t8fkillni lıte
mipe de, B. Frank reddetnıittlr. 

ucundaki odalara doğru gitti, iki 
numaralı odanın ör:.Dnde durdu, 
parmağile kapıyı hkırdatb. »Ji Tuft1ka•ıa Mahmut Yesari 14 Zihni Efendi, ellerini ke•uı-

Çam Tırtılları 
Huriye kadm, aeslendl: 
- Zibnl efeadİ... Zibai efendi •• 
Otel kiitibi; yiae niye çağı• 

byorsun? Der gibi yftzUnl bu
tl&tturarak baıını kaldırmııtı: 

- Ne •ar, Huriye kadın? 
I Huriye Haaım, ıol eli bat
rtLaüaüa çene dtığlimtiade, ıol 

tliai açarak: 

- Muharrem Rey nerede? 
1r Diye ıordu. 

ı .. _ Zihni efendi, av11cunda zar
... ıallayordu: 

1111 - Ne yapacakı a, Mahrem 
llllJi? 

- lıtanllu Hanım, çıimyorl 
Otel kltibl Zihni efendi, ayu

::dakl zarları, taYlaaıa içine 
Ye Y•rinden fırladı: 

1-... - Hacer Haıaua, bir ıey mi 
-.q)or? 

~ Huriye kadın, ban ban bakı· 
,ordu: 

- 811••ea kt.. Bana, otel 
ltltibinl çıjır gel, dedi. 

Zihai ef d" ·•-._ . . •a ı ı,. taYla oynıyan 
a., ltteraaın de göz:erinde parıltı• 
L_ )'&Dllllft&. Otel kitibi, Huriye q-. dojr11 )'ilrlidiiı 

- Muharrem Bey, buralarda 
yok mu? 

- Baktım emme, glSrmedfm ••• 
Zihni efendi, hemen tııılıktaa 

merdiY•a• doir• ıetirtti: 
- Bakalım, ne iıtiyor 1 Ben, 

göreyim .. 
Aklına, ne gelmit olmalı ki 

merdivenin ortasında tereddütle 
durdu ve Huriye kadına döndü: 

- Sen, Muharrem Beyi ara, 
bul.. NeJ e, beni aramadınız, diye 
ıonra çıkıımaıınl Zelınl Efendi, 
birinci kaha ıofaa:na çıkmııta. 
Yakaıını dllze itti ve ceketinin 
6nUnll ilikledi. Sofadan yirllrken, 
merdivende bir ayak .. esi duy• 
muıtu. Durdu, bekledi. Bu, otel 
sahibi Muharrem Be)ln, topuk 
vura Yura lnitine benziyordu. 

Zibai Efendinin, yilzlt bulut· 
lanmııtı. Merdiven tarafına iste
meye tıtemeye bakıyordu. 

Muharrem Bey, ıırtıada ılyab 
yelek ceket, ayaklan~da çizgili 
pantalon, keaik dolgun bıyıldarını 
parıaaklari!e kaııya katıya tıat 
kattan iniyordu. 

Sofaaın ortuıada duraa otel 

turmuıtu: 

- iki n11maradan, aizl çairı· 

Yermiılul 
Muharrem Beyin yllzil gülecek 

gibi olmuıtu, fakat birden kaı· 
larınıa ara11 buruşuverdi, tok 
bir sesle ıordu: 

- Kim söyledi? 
- Huriye kRdınl Sizi, aıağl· 

Jar da arayordu. 
Otel sahibi, izin verir gibi ba

tını ıallamııtı: 
- Pekili, ben bakarım .•. 
Zihni Efendi, merdivene do~ 

ra yürürken arkasından seslenci: 
- Bir fikiyet fllia yok ya? •. 
Otel kitibi, merdiven batın· 

da durmuıtu: 
- Hayır, beyim... Zannet· 

mem... Olıa bile, Huriye kadına 
ı6ylemeıler, Hnırım. 

Zihni Efendi, omuzlanaı kal
dırdı: 

- Ne tikAyetlerl olacak, 
efend~ml 

Merdivenden ağır ağır lnmlr 
tL Otel aahibl Muharrem Bey, 
yelejlnin cebinden kftçllk, yuYar• 
lak bir ceb ayna&ı çıkardı; kıra· 
vatını dUzeltti; yeletiade Ye ce
ketindeki tlltUn küller:nf, yaka· 
ııadaki kepelderi elile ıi~kti; avu.
cile uçları:n düzeltti, ceketinin 
6nliaU llikledi ye aof aauı ui 

lçerden ince b · k d ır a ın Mil 
duyulmuştu: 

- Giriniz! 

Muharrem Bey, kapının lokma• 
ğına yavatca çevirdi ve k 

d k 
apıyı gı-

cır atmıya orkuyormu, ' bi .. 
ağır açarak içeri girdi. srı agır 

Gördüğft manzara ._ d 
d d &arflllD a 

ıaıır ı, a ·~~an dolaıta: 
- Eamnız, Hacer H 

fend ! anıme-

Genç kadın, ıokata bakan 
pencer,enin yanındaki U t• t 

k • s uça ma 
örUUll erevete otur- t D 

-uı u. u-
daklannda, nazlı bir nıu . 
kıvrıntııı Yardı: g maeyıı 

- Estağfurullah, be f di 
M h B ye •n ··• 

uk arr~m .. •y, ellerini oğuf-
turara , agır agır ilerled:· 

- Bendenizi çağ•~:ıaınız, 
hanımefendi. 

Otel ıablbi, genç kadına ba· 
kıyord1u. Hacer, o sabah, filW 
çubuk.o, pembe poplin bir PiJ. 
i . p ama 

g ymııtL ijamanın boyun ve ftst 
ön dliğmelerl çöıüktll. Bu, az 
açık yakanın arahğmdan, kanarya 
sarısı ipek kamlıo'un bir parçaıı 
Ye dantelleri g~riinüyordu. 

Genç kadının, kaıkorse ile 
tutturulmuı g6ğal, pijamayı d;k 
dik kabartmqb. Pijamanm dar 
paatalonu, kalçalarınm bitin doJ. 
pnluiuna pteriyorda. Hacer, 

s.yra 5 

( Gönül /#eri ] 

Ender 
Görülen r 

Bir Hadise I 
Apğıda a8receif nlz ıatırlan 

bir okuyucumun mektubunda 
hemen aynen alıyorum: 

- Karım bir kalp durma• 
netlculnde birdenbire lildtl Genç 
tanııDUftık, •••iterek evlenmlftilr, 
yıllarca mu'ut Ye rahat >•ıamıt
tık, onu ka1bedioce ve anıw• 
Uç çocukla yalD1& bqıma kahnca, 
aenemledim, kederime hudut 
yoktu, ve bu bana bilhusa bar 
ram gtlnll çok acı geldi. 

O glin, çocuklan dadılarına 
nrerek teyzelerine yolladıktu 
ıonra ••de yahuz kalmııhm, eald 
hlhralenn içine dalmak için içim
de yenilmez bir iıtek duydum, 
ve kanmın, o zamana kadar hiç 
dokunmadığım yazıbaaeainl aç
bm, ufak tefek e11anın tahtaya 
değmemui için ıerilmit iılem• 
bir örtll altında bir h•prta ku
lağıma sreldi. Baktım, iki mekl~b, 
içlerinde tanımadığım bi yaıı ile 
birer satır: 

- Yarın (2,5) seanaında bulu
şa bilir mi ylz? Bekllyeceğim, tarih 
yok. Dtııündftm. bu satırlar kime 
ve ne Yakit yazı'mıı? KucHrmek 
lmkln haricinde! 

Zevceme yazılmıt Ye zeycemla 
beıaJ aldatmıı olma11 ihtimali ha
tırıma gelmedL Fakat ya bu, 
böyle lae? Oç çocuğum 
Yar, bwılardaa bir ta-
nesi belki de benim değildir •• 
Beynim sızlamıya başladı. Belkide 
avunmak için me yazdım, ne 
derainiz?" 

Dertaı. A-aalanada dert icat 
etmekte, Yehlm kuYYetleriadea 
hudut.uz bir kuvvet ve kaynak 
alan imanlar vardır. Okuyucuma 
bu 11nıfa dahil farzetaaekte tende 
dlU etmiyorum. ftt• kendlabae 
bir faraziye : 

Bu ilıl mektup ODUD ta
nıdıklarından biriDe yazılllllfbr 
Ye çok ıamiml bir arkadqına 

( Devamı 11 inol yti&cle ) 

bacak bacak Oıttıne atmq çıplak 
ayaklarına geçirdiii, ylk1ek lkç• 
kll'llllZı deri terllklerial 07nab
yordu: 

- Size, bir ıey ıoracajım, 
Muharrem Beyi 

Muharrem Bey, ellerini kanr 
turmuıtu, ayakta, adeta hllrmetle 
dinliyordu: 

- Buyurunuz, efendim. 
Hacer, ıağ elini pencereni• 

perYaıına koymuıtu: 
- Buradan kaıabaya naml 

sridebilirim 1 
Otel aab:b:ni, bir tellş almıtb: 
- Nasıl efendim 1 Hem• 

gitmek niyetinde misiniz? 
Genç kadın, onun tel&fma 

glllmemek için, dudaldannı ı•n
yordu: 

- Kark Jll, burada kalacak 
değllim ya.. kasabaya altmek 
lizım ... 

Otel aab~l, yutkunuyordu: 
- Tabii efendim.. filpheaiJ.. 
- Peki, nuıl gidebiJrim 1 
- Araba ile.. 
Genç kadın, ylzftul hopabm 

hotnubus buruşturdu: 
- Araba ile mi? OtomobD 

yok mu? 
Muharrem Bey, kqlenm kal-

dırmııtı: . 
- Var efeacfim.. Llkin, yol 

taalr ecHJc:liğl için otomobaler 
ifleyuaiJor.. yayla ile, çok ra• 
habis olmaDILIL 

( Arka•• • .,) 
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Dünga Hadiseleri 

ispanya l'üzamlı

/arı Bakıcıların
dan lllahrum ..• 

Madrit'in Sen-Jan hutan•· 
Binde ( 5) i kadın ( 6 )ıı 

·-ı s_p_a_n_g-~ı-c.-a-k-:l erkek olmak üzere 
cüzamlı/a,. (11) tane ..J cıx8amlı basta varuır. un• 
ne olacafc lor hc.•taneden 

genit bir bahçe ile ayrrlmıt lıuıu.ı 
bir koğuş:a l atarlar ve kendlsinl 
vakfet.m:.Ş bir rahip tarafından 
balahrlar. 

Ha:buld bu rahip ılmdl y•l 
bir kanun ile ruha•l 1daveai•l 
terketmık mecburiy.tinde b• 
boca ispanyadan pk k ~ı· 
t ir, ıimdi me.ele Qllı:amiılara 
ne ıurelle balnlacqında, ye bu 
hizmeti kabul edecek ad•mtn 
naad bulunacaiındadır. 

Dlier taraftaıı b~zat rahip le 
cUzama afllanmaş olduğu allJ•~f 
kendisini kabul edecek bir QlfliJ" 
leket bulup bulamıyaoaiında 
tıreddötlUdUr. 

* 
Meıbur Panama kanalı ara• 

dıinden aeç.en Panama 
--A-m-.,.-1-fc-a-· }lU}{Omoti Ue bir-

letlk Amerilla 
zararda li'OkAmctleri ara· 

ıında s•çınd• ~r ~nlaıamamulık 
çıktı. Mal.WD qf~ Urere ılmali 
Amerikanın aıittüfaaaında aU· 
hlm rol oy11ı1txan bu kaaal~an 
istifadeye mvkAil Amerill.a, Pa· 
namaıa Hn4Hk omrak (9.80) hin 
dolar kira ftrir. Son :aamuda. 
Amerika yl\kHk mehkolDHinln 
bir kararlle Amerikanın borçla• 
nnı altın olarak fft'm.al karar 
altına ahn acı, Panama ela bu 
paranın altına çevrUmetlni lıte• 
mittir. Altn taktird. timdiye 
kadar Amerllıfllen yaptli'ı lırtlk· 
ruın faizlerini öd6miyecektlr. 
Şimdi, Ameri}Ja, kendi kuyuaıuıu 
kendi kazmıt bir adam Yaziye
tindı bulunuyor. 

"" Franıiz ps-etıüe"81a )Wl• 
dıklart0a 116re Almaa,ida 

.,.2_1_11_ı_l_•_o_n_r_ı Na ... u papaıı ha· 
1.. _ tlralarmı ibra Aırl• 

g11l•11 nut'NI uld laarp me1· 
danlannda dolafHık• Wr çl· 
kurun içinde yatmur atbach dara 
dura paılanmıt lrtçlk 'bil' t•neke 
kutu bulmuf, bakmtt ld içinde ltir 
harp medalyaaı ile h6Yiyet cllı· 
danlara ve ail• fotoğHffarı vardır, 
bu kutuyu içinde btlhtnan adrest 
göndermiftlr, 21 yıl ıonra 1ahlbl
ain oi!unun eline geçea bu hawa, 
harp meydantnck 6lmlf bir zabite 
alt olduğu lçla pek makbule ıeç• 
mittir. 
-----·~ 9"ttı t ...,.,,..~u--•----
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Alman Mütehassısları Akıl Hocalı· 
,----, 

ğından Vazgeçtiler .. 
Hafta içinde 
Neler Duyduk? 

Fr•n••d• Ç•htmakta Olan Makine Ve lnpat MUhendl~lerl 
Birer Birer Memleketlerine DönUyorlar 

Normandi Vapuru Hakkında Aklın Almıyacağı 
Birkaç Rakkam .. 

Fran.aıım Nermaedl Vapuru Kora havuzuna 9ekllly•rl 

"- Dtınyanın en mtlkımmel tec• vugeçtiler. Tecrübeleri kendi hakkında bir fikir verelim r 
rübo l:uıvuıu Alnaanyadadır, bu· kendimize yaptık. Hacmi 7S,OOO tondur. Boyu 
aun içindir ki bb ( Normaadiya) * il3 metre 78 aantlmdir, genlıliA'l 
nm aıodeliu alt btiUln tecröbe- Maamafih Franıız tersanesi 36 metredir. Yökıeldiğl lıe baea· 
let'lmlr.i erada yepbk l " tecrübe itlerlnde Almanlann tav- aıaın a.tl\aden dibine kadar 45 

Bu efımleyi Fraaıanın on mi- ıiyolerinden iıtifade edcmomlı metreyi bulur, ıadoce ıu ıatıu•ın 

tekimil tersan sinin mlldUrD söy· olmalarına mukabil, sonraları üstHnd kalan kı111m 20 mıtr dlr. 
lemittir. loıaat esnaıında Alman makine Bu vapurun yapılması iç.in 240,000 

Bit- Franıızıa apıadan belki mühendiılerinden bol bol yardım metro nıurab..,aı amiyant, 2000 
garip gelir, fakat hakikati ifade görmüşlerdir. metre uz.unluiunda elektrik kab-
etttii ~n ı6yliyenln her ıeyden Yalını bu yardım ( Hlller ) in loıu sarfedilnaittir. içinde -40,000 
enel bir feR a41amı olduA'u•u da iktidar mcvkilne geçtiği 1rUa ke· elektrik ampulü, 23 tane aaanıör, 
gö•torir. ıilmittir. Fiihakika buglin Fran· 150 kilometre uıunluiunda boru, 

S..rada halııl gıçen "tıcrlbe 11zların bu gibi ltlerlnde çahıan 3500 ba1amak merdiven, 1500 
lulvuzu,, na ııHace onu anlatahm: euıh Alman mühendial kalma· pencere, 25,000 kapı, 1650 lAvabo, 

- Btlyök bir vapur yapılacatı mıt gibidir. Maamnfih bu arada 3,SuO muıluk, 17 milyon çivi, 650 
ıa•an ilk öace onun pllnları 9i· Normandi vapl_! runun inıaaı da 
zilir, htaapları yapılu, seRra bu eush hatları itibarile bitmiştir. 
plblara ve besaplara ıire dero- Bugün sadece teferruat ftzeriade 
ce1ino 11azaran 1'iade veya on çahıılmaktadır. 
blado bir nisltette kft~ük bir •o· 
deli yapılır, ltu meael ltayatı, 

'herıeyi tamam bir vapurdur, tec· 
rlitııe laavuauna koaulur, elektrik 
cibadarı ile iıletilir, bu miiddet 
Hrfmda bly\lk vaatiliUSrlerle 
ıun 'i rtizgir, kuıri•• fırtıaa veya 
tayfun yapılır. Bu köçtlk vapurun 

bu tabii arızalara kartı i6sterditl 
mu\tavenadin derecesi ölçllUr, 

.~de edilecek neticeye göre hangi 
tarafın tadil edilmeıl lbımıele· 
ceil anlatılır, ıonra ikinci, OçllncU 
ve ieap ederse dördüncü, bıtinci 

modelleri yapılır, yine tecrübeden 
geçirilir. 

lıt• Franıızlar ( Normandi ) 
ismi altında dünyanın en bUyUk 
vapurunu yapmaya karar verdik

leri zaman kUçlik modelinia tec
rtibclırinl Almanların bu havuz· 

larmda yapmışlardır. Yalnıı: .. 
hasa bir müıteri ııf at ile yapmış· 

lard.r. 
Fılhakika tersane mUdUrftnlin 

ıöylcditi ikinci cümle de ıudur: 

- Evvelce Almanlar bu ıibl 
tecrübeler Hnaıında ınütehHsıı 
memurlar.na hazır bulunduruyor· 
lardı, gördükleri ekıikleri MSyler• 

Jcrdi, tnvı:ye yaparlardı, hu defa 
bu Ge•tça fen m~z .. heretiaden 

* Normandi vapuru geçealerde 
deniu iodirilmiıti, dahili aksamı· 
nan ikmaline ça!ıtılıyordu, halbuki 
dört sıUn evvel tekrar havuza ıo· 
kulmuıtur. Bunun ıebebi iae per• 
vane~ erinin yer:no takılma zama· 
nmm &elmit olmasıdır. Bu perva· 
neler Ingilterede yapılmıthr, sa• 
yısı dGrttltr, beherinin ağırlıj'ı da 
23 ton gelmektedir. 

Şimdi de vapurun l>öyllk~liQ 

······························································ ---...... -~ .. · son .,.... 
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tane aaat, 850 taDe telefon, 

135,000 tenvir mumu, 10,000 taae 
elektrik ıigortaıı vardır. 

Normandi gUode 1400 ton ma· 
zot yakacaktır. Bunun için 29 

tane kazan mevcuttur. fıtihul 
edilecek olan kuvvet ile pervaae 

çevrilecek delildir, aadece elek· 
trik elde edilecektir. Pervaneleri 

çevirecek olan bu elektriğin kuv· 

velidir. Bu aaytdedir ki, vapurun 

yörliyUtU esnasında makinenin 

verdiği aaraınh vı titre•• ltiıH" 

dllmiyeceklir. 

Şimdi de vapurun bir ıeferl 

11naaında ) olcular için içine ko

aulacak yiyeceğin miktarını saya• 
bm: 

26.000 kilo et, 60,000 tlt• 
ıarap, 7,000 tane tavuk, 7,000 
yumurta. 

Bunun haricinde günde 700 
kilo ekmek çıkarılacaktır.. Zira 
kendisine mahıus bir tane de 
mükemmel farıDı bulukacaldır. 

* Sen nokta olarak ıunu da 
kaydedelim: 

Vapur ilk Hferinl' yazın orta• 
ııada yapacakbr. Bu aefer lçla 
btıttn ltiletler tim.diden aatJ!mııbr. 

Araya bayram girmesi yüzüodtp 
p:ya.aların umumi vaziyetinde btl• 
7ük bir detitiklik olmadı. 
Tiftik, yapağı piyualan 9ok dur• 
aıundur. Buğday biraz iyileşmiştir• 
Aıağıdaki eatırlarda bu n ziyetiD 
başhoa çiıgllerlerini ayrı ayrı gör .. 
cekaioiı . 

Afyon - Serbest piyasada 
aht verit ltldilmomlıtlr. lnhlıat 
ldarHl Mart listesindeki alışları• 
çotu Anadolu teklifleri dl r. Is tan• 
bul dan llıteye ıokulau af yonlar 
l1e geçen defa kendilerinden hiç 
mal aluualyan tnccara aittir. 

inhisar idaresi ince mallar için 
'hcıya beazlyor. Bu mUesHH 
t8ccara face mallarıeı teklif etmr 
lerlal ıöylemiş, fakat tüccarın 
arzlarına kaba afyonlara verdiil 
flab tatbik etmek istediğindel 
bir it olmamııbr. Ötedonberi pi· 
)'Hada ince mallara biraz fazla 
nrmek teamüldür. Piyaıa iki ta• 
rafın bir an eYvel anlaşmasını 
beklemektedir. 

Yapa§ı ve Tiftik - Ara• 
ya lıayram girmesine rağmen blJ 
plyaaalRrda bir değiı!ldik yoktur• 
Iıslzlik Ye durgunluk devam eF• 
mektedir. Arife gtınlerl 150 baly• 
kadar tiftik satıldı ise de bu m•• 
amele durgunluğu ortadan kala 
dırabilecek malliyette dcğildltı 
Bu iki plyaeanıa açılnıası dışarP 
dan gelecek t•leplere kalmıthf. 

Geçen yıla kadar bu piya1~di 
en btıyük alıcı olan Soyyetler b! 
aeno görUımediler. Oaların yo 
lerloi alan Almanlar da ıon laa • 
talar içinde kliring aolaımam&Sif 
soaa ermeai yl:ıöadea alıılal'llU 
durdurmuılard r. Y •ııl rekoltt 
yaklaımıftirr. Yapajı .toku aıdı

9
• 

Fakat tiftik ıtoku çoktur. 
plyasalana yaıiyeti naılk b 
aafbada bulunmaktadır. 

Av derisi - Plyaaası dl 
durgundur. Bu yıl aY derisi sabf' 
lan yaYaf ye ölü flatta oluyo!• 
Bunun ael>ebl, eıkl ya11larmııdt 
da, yazdı~ımıı gibi, dtmya bu\• 
rana ve gtmrUk takayyiidatıd 
ıon zamaalarda ilive edilen se9 
but döviz bulunmHnadaki mUıklf 
llttandır. Tilkilere talep he••• 
yok gibidir. iaaıar ve zerduf' 
niıbetea 1atdmddadır. Tavı• 
derileri dalaa dl\ımektedir. F1af. 
lar 13-14 kuruıtur. 

&uidtlr - Butday piya•fl 
biraz daha tatladır. Ekıtra btf 
yar.lu 4,75-5, kwut çavdarhlar A 
kurut yirmi bet para, 50 çavd•" 
lalar iı• dart kuruş on para arll' 
sıadadır. Rkıtralara kıyasla ~ 
darlı malların fiatlarındaki ter~ 
dikkate dej'er mahiyettedir. B 
day piy&HllDID lıtekij bulu 
sının Hbebi ikidir : Biri az 
s•Jmektedir; ditırl İH Ztr•
Baakaaı peıln para ile aatırY 
buluamıya baflamııtır. 

Arpa - Dökme Haydarp•" 
teslimi Anadolu matları llç kutuJ 
yirmi aoklz para; Samaun arp.ıal' 
ise çuvallı iakele tealhnl Uç ~ 
ruı otuz Hklz paradır.j Dıt.•~d ... 
lıtek yoktur. Piyaıa değıtık 
bir durumdadır. 0-

Fındık - Fındık plyııaıın 
ktadlf.e 

ıon zamanlarda 11 olmaına 
. ad Alm•f 

Bunun ıebebl bır ya . ·~ . ı.r• 
kıJ;rnig vaıiyıtiain yeaı ııparıf df 
mani olması, diğer ta~aftan .ı
az mal kaldığından ehnde- na 

ı d malarıdıt• 
olaolarıo naıı ı avran w 

Karadeniz 18bcaları çok s.-gl' 
davranıyorlar. fiatlar ismen 
buçuk kurut etrafındadar. .. 
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Sold•: H•llç F•••r, ••I«•: Kor•gÜwarilı frıtbol t•lcunl•rın• 111•11•up g•nçl•r llir ar•ıltı 

Yugoslav Maçına Hazırlık 
Milli Takım idmanlarına Gelmiyen 

Oyuncuların Sayısı 
MUll takım kadroıu için lıazır· 1 Galataıaray ikinci takımı ile 

1•nan futbolcUler lngillz antrenö- Anadolu birinci takımı ara1mda 
liln nezaretinde dUu Kadıköy oynanan maç 3-2 Galataaaraylılar 
lahaamdaki çahşmalarına devam lehine bitti. 
•ttiler. 

Dnn daha ziyade ferdlldmaıı· Galatasaray 
larıa uğraııldı. Y a!aız dikkati • 
telbeden birıey vardı. o da çat· Kongresı 
l'llan futbolctılerden dokuzu ıel- J • 
lbemlıtl, Gelenler ıu1alardır: dare Heyeti Değiıtl 

Aml, Yaıa r, Ltitfi, Feyzi, ş... Dün Beyojlundakl klttp mer-
bl11, Muhteıem, Salibattin, Ali, kezinde toplanan Galataaaray 
Rebil, Raaib.. kllbllalln kongre1l idare heyetini 
• , Bu haftalık dünkü idmana yeniden aeçmlıti r. 

'az oyunculana '8i-..W 
yazmak lıte•iyoruz. ihtimal ma• Y..a hlare 1ae,..u. ............. 
ıeretlerl Yardı. Fakat ıelmiyenle· 
rln adedi ıelenler kadar olduğll· 
lla ıöre hepıinin birden ayni 
IOıade mazereti çıkablltcetlne 
ihtimal vereaılyoruL 

Federasyon 6almUzde kalap :•k k11a nıll.idetten lıaakklle l.tl-
•de etmek latlyena, Yuıoılav 

"Uit takımına kartı çıkacak kacl;0•uaa alınmak için ldmaalara 
li;•••ıD ıart oldujunu Uia etme• 

ir. 

Dün Kadıköyündo 
Oynanan Maçlar 

1 
Reisliğe , Bay Etem; iklacl 

relıllğe, Bay Tevfik Ali; umumi 
yazgaelığa, Osman Mileyyet; ve'• 
nedarlıj'a ve muhHebeye Muılih 
ve Yuıuf. 

Vefalı Muhteıemin Affe
dilen Cezaıı 

Vefa • Galataaaray map do
ı.yıılle cezalandırılan Vefa umumi 
kaptanı Muhteıemin ı•riye kalan 
cezaaının, milJI takım maçlarına 

l9tlrak edebihneai için edilen mtı• 
racaat üzerine futbol heyetiace 
aff.cMWltl luab- _. ...... fbr. 

_, V •fa - Stlleymaaiyt kDçüklerl 
) •11ndald Kadıkly Nhaıında 
ı:~lan maça, Silleymaniye lcl
ıtu, •rl relmediii için Vefa ldl· 
d 

1 
lerl hükmen galip itin olun-

Biga - Çanakkale Maçı 

11 •r. 
itti Beykoz • Istanhulapor klçlk· 
'ı ilde de, Beykozun selmemeal 
11.trlne Iatanbulıporlulu talip 
,.._ •dlldiler. 

lf. 
8 Veta B takımı ile StHeymaniJe 
f>tr. ltlcımı •nıında yapılan lauıuıl 
dıı lllaçı Vefalılar 4 • O kaztD• •r. 
\' fYlae lıtanbulıpor B takımı He 
•• 1 1 • ~tııuı" •nç erı araıında ya_pıla~ 

l•llp 
1 111•~ta da Vefalılar 2 • O 
ıeldıler. 

'-le F •nerbabçe B. takımı Meda 
~-nı buıuıt •açta yendi. 
1 •kıim Sahaııa~aki 
D Maçlar 

itti tln T akıim ıalaaaında ıvıncll 
)• lll~ye .••nıup takımlar araaıada 
•• pı an ılci maçta IU neticeler 
~•lldı : 

,.1 ~~•r•por, Ortakly talıı•ile 
uerabare IMJda. 

karapmrök, Halid 4-2 ye•dL 

I 

r 

- -----

Bu Maç Alika Ve 
Heyecf nla Seyredildi 

al•• llrn•n Y•rl• .. ,.çl•rl •'•1' le•ll•tl• 

Blıa, (Huıuıl) - Çanakkaleye dan al&ka Yt laeyecaala 11yredil· 
bir •aç yapmak lıere Jiden •ittir. Yalnız Biaa idman Yurdu 
Biıa idman Yurdu oranın Tlrk· 2· 1 ıallp vaziyette iken Çanak· 
flcA talumile kar11lat1D1fbr. kaleliJer maçı terkederek aabadaa 

Maç fK aoj'uk ltlr havadl çekilerek oy11aun tamamlanma11na 
Japalmaana rap.a Mali tarafm. imklD lt11ak•a .. tlarmr, 

Askeri Babisier 
.. . .. · ~ • ' • • • • 1 • • 1 1 . .. 1 • 

Kızıl Ordunun Kuvveti 
Motörlü V asıtal;r Bak;;ı~dan İngiliz 
Ve Fransız Ordularının Üstündedir 

So•y•t erduaR1ıln ·IH ıaukeaile talimleriıae eaemmi.yıt nrilmektedir 

Sovyet orduıuaun tank ' • 0 ti çok dolgundur u.-. .... y..w, .. -= Soq•t I 
Ru•ya Ukraaya ordu•• .. f Yeldll _..,,..,,_.~~~,,.,..-;· 
Bay Ameli•, SoYyet orduaaaua 
b•lokll ıllih Yazlyetl hakkıada 
dikkate dejer beyanatta butua· 
muıtur. Amelfa Yoldaı ayni za• 
manda orduaua alyaaet . ıubeai 
amiridir. Bu bakımdan ıöılerlaln 
ehemmiyeti de bir kat daha art
maktadır. Bu beyanat Sovyet 
orduları ı•fl tarafından da alAka 
ile karıılaomıı ve bütla birliklere 
tamim edllmHl de ayrıca ••ro
lun•uttur. 

Bu beyanatın huliıaıı ıudur: 
Soa d6rt yıl içinde Sovyet 

orduıu kuvvetleri b&yUk bi I 
niıbet dahilinde artsrılmııtır: 
Hava kuvvetleri llç buçuk milline 
çıkarıl•ııtır. 

Bu güne kadar Sovyet ordu· 
ıunda bylunmıyaa yeai ılliblar da 
tedarik olunarak orduya daiıl· 
mııtır. Sovyet orduıunun 1 la 

ıı a ın-
da atır muharebe ılllhlar 
L· h ına ayrı 
uır e emmlyet Ywllmt,Ur. Kn nk 
tanklar 27; bafif taaklar ,!dl· 
buçuk; orta taaldar da 8 •lıllae 
çıkanlmııtır. Ayni za•aada bu 
mubartltt arabalanıuıa 16 , ti ri 
altı defa çoialblmııtır T r a de 
k. ll"kl . • apcu a-

ı yen ı er ıae fÖy le olaıuıtur: 
Aiu topcu, tank topl ara ve 

tayyareye atan toplar dört b k 
misline; laafif •e •iır mak~::u 
tlfe11kler ise iki ınial:ne· de . it . ' naza ı 
ıemller~mn topları 5 buçuk rniıll-
ae; aahıl bataryeleri ı ı mlıline 
çıkarılmııtır. 

Bötun bu yeai ıi!Ahlar Sovyet 
••mulitıdır. Eskiden Rua ıilill· 
larınm bftyük k11mı dııarıdan ge
tirilirken buglla elde edilenscı aa
yi muvaffakiyeti bu ıslahat işinde 
bllylik rol oynadığı ıüpheaizdir. 
Nitekim 1928 de Sovy•t orduıuna 
IAzım olan tayyarelerin yüzde 
(57) ıl; J 929 da yüıda (4 J) ri 
1933 tle de yüıcle 31 1 chpn il· 
ke~erden &atın alınmıtb. ~(en 

llir tank bir siperden hoplarken 

ıene bitOa tayyare ihtiyacı Sovyıt 
Ruıyada temin edilmlıtir. 

Sovyet orc!uaunun makineler 
mek ve motorlqmak itine gelince 
bu noktada da çok ileri gidildi
tini ıöylemek )Azamdır. AmeliD 
yoldaı bu ltde ıoY)'et orduıunua 
çokdanberi Fran11z ve lngiliz o,. 
dulannı geçmiı bulunduğumu b .. 
yan eylemektedir. 

Kızıl ordudaki motör ve ma• 
kine miktarı hakkında aşagıdakl 
lltatiıllk ileri sftrUlmektedlr: 

1929 yılıade aaker batı ıa Kızıl 
orduda 2,6 beyiir kuvveti dltO. 
yorken bu miktar 1930 da 3, 7 r• 
çıkmıı ve 1933 de aaker bqına 
Sovyet orduıunda 7, 7 bey,U kuv
vetinde motör dllşmekte bulune 
n.uıtur. t 

Amelin yoldaf:D bey.-na ıea 
.. S t rduau ıu u ralarda, 

ıore ovr• o , 
yeni allib nUmuneleriai tecrllbe 
etmektedir. Bu tecröbeler eiverftll 
netice!er verirse banlar orduya 
daaıtılacak .,e K zı . ordunu 1 kuw· 
vet ftl ~eai.le:ı .çoııt arttaracakbr. 
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iKi GÖNÜ BiR OLUNCA .. 
23 .. 3 - 935 Samanhk Seyran Olur 1 ~--._, 

Köşk, Tarifin Haricinde idi .. 
Ne tarhlar, ne çfmenzarlar, 

ne çiçekler ••. Ne çamlar, ne taf· 
lanlar, ne ıarmaıık!ar ..• Hani sa· 
lon vazolarında Avrupadan gelme, 
gayet şık ve 11ahiciden güzel 
bodur ağaçlar olur. Adım bawında 
mermer aakıılar içinde onların 

hakikileri, canlılan. 
Sonra en nadide muz, hurma, 

maltaeriği, frenkinclrl ağaçları; 

limonlar, portakallar, turunçlar ... 
Bahçede çalııanlar öyle bizim 

bildiğimiz Boşnak, Arnavutlar, 
bahçıvanlar değil Baılan haaır 
ıapkah, m~syöden kiıiler. Biriblr
leriJe mütemadiyen rayaca konu• 
ıuyorlar. 

Baı bahçi•anbaıısı galiba Al· 
mındı. Almanya imperatoru bir 
daha lstanbula gelmedi mi, yala• 
nım olmaıın amma rivayete naza• 
ran paıa ona açmıı ... Ziyafeti sa
niyede yanyana mı, karp karııya 
mı oturuyorlarmıı. Laf arasında 
paşa, bahçe Ye çiçek merakından 
bahset mit- Kral da hemen: 

1 

- Öyle ise paıam size benim 
bahçıvanlanmdaa birini yadiglr,.... 
edeyiml demiş; gider gitmez 

yollamıf. 

Ne kadar ballandırum azdır. 
AtA paşanın ldSıkil, bahçesi 
ISyle kolay kolay dille tarif edile
mez. Masallardaki peri Padiıahı 
saraylarım ve hadikalarını çocuk· 
luğunuzda dinlemişsinizdir. Onlan 
hatırlayıp glSzlerinizin lnüne ge
tirin; belki bir fikir edinmiı 

olursunuz. 
Fazla uzatmıyalım, zira dllğll· 

nU nakledeceğiz. Anlatacağım 

ıeyler daha pek çok. 
Şimdi aereden baılayım, ne 

taraftan gtrlıeyim ?.. Beni dinle
yecekler araıında kadınlnr da 
çok; belki de erkeklerden çok. 
DnğUn dedin mi kadın kısmı her 
ıeyden evvel gelin odasının, ya· 
lak odasının, çeyizlerin, ıonra da 
yUzgörllmln~l\nlln, el öpmeliklerin 
naııl ve ne tekilde olduğuna 
meraklıdır. Bu sebeple evve:i 
bunlardan bahaelmek muvafık 

oı.a gerek. 

Kötke yll%yazııı ,Untınden 
bir gUo •vvel ~ttiğlm için her 
tarafı rahat rahat gezmlttim. Bu 
nakledeceklerim dokuz aym çar
ıam baaı bir araya 1ıelml1 bir 
halde, şamata ve harrangürra 
arasında görlllmUş ftıyler değildir. 
iğneden ıllrmeye kadar her nokta
yı u ude asude, doya doya ıey· 
rettim. Eirazıcık da ı:lhnim sağ• 
lammış ki bugUnkO gibi bAll ha· 
lırımda, gözlimftn 8nünde. 
Köşkü:ı içini bilmem bair 

misiniz? ... 

Sola teıadtif eden büyük ka· 
pıdan g:rt.ıce at koıturacak ka· 
dar nıcrmer bir taş ık gear. Ku
sura bakmayın, teferruatı uzatma· 
yım eli orum amma sırası düşüyor 
kenC:il ğindcn uzayor. .. At koştu
racak bir taıhk diyorsam cami 
avlusu, hamam soğukluğu g;bi b ir 
yer &anmayın. Ze mini kar iİbi 
mermer; bol dök yala... Dört ta
rafmd , t omakl direk!er; direkler:n 
Ustr. <le nakışlar, ç:çekler ... 

T, \an kubbe; kubbe amma 
mescit kubbeıl gibi değil. H ani 
müşir Fuat Paşanın Feneryolun• 
daki bahçesinde ıene: erce yarım 
durmuş, b itirilmem:ş bir Çin köşkü 
yok mu:.;du, onu gözünüzün önüne 
geliri,1. içinden la~ anına doğru 

bakın. ı,·te bplu öyle bir klimbet ... 
Kümbetin etrafmda fırdolayı 

camekan olduğu için tatlık göz 
gözll görmez bir halde değil; gün· 
lük gUneılik içinde. 

Ortada, dur bakayım neka· 
dar? ... HUnkarsuyundaki havuzu 
bilirsiniz, hokkabaz Boyacıoğlunun 
yuvarlanıp sırılsıklam olduğ havuz. 
Iıte tam onun eıi. 

Etrafı diz boyu yllksekllğlnde 
ve kabartma kabartma... Bir ta
rafında bir aalan heykeli pençe· 
ıini uzatmıı; yeleleri kabarmıı; 
ben adamı yerim gibi iki çenesi 
açık. Ağzından şarıl şanl, billür 
gibi &u akıyor ; halis KUçUkçam· 
lıca suyu ..• 

Orta&ında bir fıskıye. Ondan 
da ıınl ıml, pırlanta gibi yine 
su fışkırıyor ... Havuz bir taraftan 
doluyor, albndaki delikten boıa· 
hyor... içinde cıvıl cıvıl kırmızı 

balıklar. 
Aralanı:ı arkasında, bir de 

tam karıııına gelen noktada, 
yaprakları yemyeşil, çiçekleri 
apal iki ağaç... Acele etmeyin; 
bl:iyorum, tat içinde ağaç biter 
mi, yeıerir mi diyeceksiniz.. Ağaç 
diyorsam ıahici demiyorum a , 
renk renk camdan ... 

Saklı bir yerde düğmeleri var. 
Akıam olup ta karanlık basınca 
düğmeleri usullacık çe•iriver, 
nurlara garkol. Donanma gec_. 
terindeki havai fişeklerinin elvanla, 
kandil kandil dahmeleri karımda; 
aeyret dur. 

Ah fU rayalar ah, neler do 

neler kat tmezler. Bir ölüye can 
vermedik leri kaldı ..• Bu pırıl pırıl 
ışıklar hep alektrikmiı. Llmonlu
ğun yanındaki makineıini iıletince 
böyle yanar, ıııldarmıı. 

Hezaren sandalyelerin uzun 
kane:1el.:rinl kibar konaklarında 
görmU1ıünU.1dllr. Havuzu ıeyredip 
ktylf çahcaklar için bu kan•p~ 
lerden belki yirmi tanesini etrafa 
çepeçevre dizmifler •. 

Havlının Büyük Çamlıca ci
hetine )!ÜZllnft çevir, sağla ıollu 

iki merdh·•n.. Bet alh kişi (alaylı, 
bulaylı ) oynar gibi elele tutuwur; 
ayak gömülen yol keçelerine 
ba1a baaa yukarı çıkabi:ir. 

Gelin güvey daireaini tarif 
edeceğiz; haydi biz de soldakine 
gitmeyip aağdaki merdivenden 
çıka hm. 

Birinci kata geldik değil mi, 
karşılıklı iki koridorun aağda 
bulunanına girelim .. 

Yanyana dört kapı. . lıte bu 
cihet yeni gelin güveye tahsis 
edilmiş olan bölliktl\. 

Birinci kapıyı aç, içeri gir; 
adeta kocaman bir salon. Burası 
gelin oda11ydı. 

içindeki ıllslln, taşaanın, 

debdeben:n derecesini taaav•ur 
edemeniniz. Tavanlar, duvarlar, 
kapılar, aynalar, konsollar, ma· 
aalar, kanepeler, aandalyeler 
göz!er kamnfbrıyor; hepai 22 
ayar altın yaldızı. Hele o yftz 
murelulctan fazla olan ayfzenin 
ışıltıııı. 

Samanl renkte, kabuk gibi 
perdeler; altlanndakl dötemeler 
pırıl pırıl parlıyor. Hani ıHneıe 
bakınca insanın gözleri nasıl oll'r? 
Önceleri her taraf kapkaranlık 
kesilir; ıonra da dakikalarca o ka-
rarh ı avu maz. Bu odaya 
ayni hale ıirmemenin 

yoktu. 

girince 
imklnı 

Kısacıcık aöyliyeyim mi? ... 
Yıldızın merasim dairesini, ecne· 
hl kıralların, ıehzadelerin misafir 
edildiği o yerleri gördüm desem 
yalan; fakat o kadar dinledim, 
iıittim ki görmllt kadarımdır. Beni 
geçin, göı.lerlle görenler ıöylilyor. 

( Arkası var ) 

Kutup denislerinl keıfe giden 

beyetia heyecanlı maceraları : 

CELUSKi 
'--------------~~~ ı 

ISTAN•VL IEL~DIYl:SI 

fEHIR TIY ATROSU 
Bu akıpm 211 , c 

D~ll ı [~li~ıli[IJI~~ OP::.ET 
Te,elle.. il unı Pr .. INır 

ftrelr___. ~ lllllllllııı ftyatroHnd• 

1 

MOFETTIS OÇ SAAT 
' S perde 

Komedi Ya:ıanı 
5 perde Ekrem Retit 

Beıte: 

Yazan: Gogol Cemal Retit 
27-2-35 ten itibarP.rı ( Unıı tıı lnn Adurıı} 

., ,,,..._.., 
HVLU..1 

iSl 

Mart 23 

Denizcilere ve Gemicilere İlan 
Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 

Karadenizde Sinobun Boztepe Feneri yanında bir aded Tifon 
ılatemlnde sis dUdüğU tesiı edilmiştir. Bu mevkiio coj'rafl vaziyetls 

Arz 42° ., 02
1 Şimali 

Tull 35° ,, 14
1 Şarki Giriniçtendfr. 

Dndnk sisli havalarda sekiz deniz milinden lıtilmek Uzer• bet 
dakikada 3 seda verecek yani : 

Seda Snküt Seda Snkut Seda 
4 -

Sn küt 
36 4 6 4 6 olacakbr. 

Teslaabo 1 Nisan 1935 b .rlhlnden itibaren faaliyete bqhyac•I' 
alAkadaraoın malumu olmak tiıere ilan olunur. "1402.. 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen KıylP 

Ura 
BOyUkdere: AımaJı sokak eski yeni 1 O 1ayıb evin 162 

Eminönü: 

Yeşilköy: 

Ortaköy: 
Fener: 

Kumkapı: 

Kadıköyı 

6/16 payı. 
Şe)'h Mehmet GeylAnJ Sebzeciler sokak ea· 975 
ki 11 yeni 11 / ll/1 dükkan ve odaların 
622/!i960 payı. 
Umraniye ÜçUncU ıokak yeni 20 uyılı 98 
evin 9120 payı. 
Kayıkçı sokak eski 15,M. yeni 22 sayılı ev 630 
Abdi Subaıı Kuburbeli caddeai eakl 73 666 
yeni 93 sayılı evin 1 /2 payı. 
Nişancı Mehmetpaıa Havuzluboıtan ıokak 432 
eski 1 yeni 23 sayılı evin 1/2 payı. 
Caferağa Duvardibi ıokak eski 4, 6, 8 Ye 1991 
yeni 55, 57 sayılı evin 9/12 payı. 

BUyUkada: Yalı mahallesi Macar ve Liman çıkmazı .347 
ıokak yeni 3, 5, 7, 8, 10 sayılı depo ve 
üç dükkAnın 1/8 payı. 

Yukarda yazılı mallar 26/3/935 Salı gOnll aaat 14 te petlJa 
para ve açık arttrırma ile ayrı, ayrı 1ablacakhr. lıteklilırla ynzde 
yedi buçuk pey akçelerfle milracaatları. ''F,, (1262) 

Devlet Demiryofları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnlart 
TenziJitlı gidit - dönllf yolcu tarlfeal ayni ıartlarla 30 Haziraa 

1935 ıon · na kadar uzatılmıştır. ..1382,:-

,, 
, 

I .DARA. 
4'BiRiKTiREN 
.R.Aı-IAT-~OGQ 
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İTTİBAD ve TERAKKi 
Naal Doğdıı ? .• 

8 mel kısım No. 131 No$ı/ Yaşadı? .. 
iter hakkı mahtu•dur. Nasıl Ôldi? 

~~~~~~~::> =~2a~-~3~-~93~5~========================================~ '1111 !i7a f ekir<( 

Talat Paşa, Bir Takım Islahat Ve 
Tasavvurlardan Bahsediyordu .. 

Eter fırka programında ban 1 
tadiııt icra edilirse, diğer 
llnıurların da bundan memnua 
ol.rak fırkaya iltihak edecettue 
dair bir kanaat lıa11) edllmlıtf. 
811 emniyet ve kaaaatle, fırka 
Pro;ramıada herkese vo bilhaa
la her unıura cazip ıelecek 
haıa tadflit lcraaına karar ... 
til1nl1tf. 

lttilaat Ye Terakki kabinHl, 
(•demi merkezi yet ) •e ( tenil 
lbtzuniyet) eaaalarıaa mlıteait 
0laa VU.Oa pre11alplerial kaltul 
•d•rek aullaa talip oldutu için, 
ı......... edilen tacilltta da 
b.a e1&1lar ı&ıetilecek idi .•• 
8-nun l~in bir eacUıaen teıkil 
•dJldl. Bu encllıoealn tanzl• ede
'-il yeni program, yaktada top
lt8acak olan kongreye yerHecelıtl. 

E1acll•ea, bu programııa taa
'1aıi ile meşgul olurken, mecliıte
lti fırka nıllcadeleleri de lııararet 
lleıbetmftti. Fethi Beyin ( hUrri
)•tperveran fırka11 ) ; Karesi 
llaeb'uıu Hlıeyin Kadri, Laziıtan 
lllıb'uau SUdi, KarNI aeb'uıu 
lioca Galip, Sinop meb'uıu H-..n 
Fehmi, Erzincan meb'uıu Halet, 
karahlaan Şarkt me~ 1a1U Salim 
Beyler bafta olmak here altmıı 

ıonra, •allyetlerlnl heni• kat'ı 
leftlremeyen zevat araıında, yine 
ban 1Upbell a6zler cereyan et• 
mitli. Bunlardan bazılan: 

- Şimdilik fırkadan ayrılmı• 
yalım. 

Bazılan da: 
- Fırka, tlmcliye kadar te

ılrler altında kaldı Bundan. 
pkiyet ehnemellylı. Ve bundan 
ıonra, hrka mlıakerelerinde 
pbıi teıirlerln dej"il, Hlrrlyetl 
Yicdaaın hakim olmasını lıteme· 
llylz. 

Demişlerdi... Blr kı8lm meb' 
uılar da: 

- Fırkanın ıdaClfuz erklnı, 
bu •alete kadar takip ettikleri 
yaalq yolu terketmelldirler. Eğer 
bize bu baP.ta teminat •erirlene, 
fırkada kahnz. 

Demiılerdl... Ve b&tün bu 
fikir •• mUtaJeayı 1erdedenler, 
yakında toplanacak olan ittihat • 
terakki kongre1inde, noktaina• 
ıarlennı ileri ıllrenk alacakları 
cevaplara göre harekete karar 
YeıwitlerdL 

Billkaydft ıart ( ittihat· Te
rekki)ye aadık kalanlarla merkezi 

tıaya teca•tlz etıaiıtl. Hatta lyan 1'TO••befçi 
•zaaından Seyit Beyin de bu fır- l Y t 

umumi mensupları, bu kaçamakla 
fikirlere ve bu mlltereddit dllıUn· 
celere mutalli oldolıları zaman 
kalplerinde çok derin bir acı duy
muılar.. Artık partiyi tamamen 
keybdmek ll:ıere olduklannı • pek 
acı bir tecrübe aetlce1inde • an· 
lamıılardı. 

Cemiyethı varlıj'ı ıaruldıkça 
1araı?ıyor •• Ve bütlln bu ıaraıntalar 
da, maddi ve manevi kuvveti ua• 
lıyordu. Gerek Talat Paıa ve 
gerek merkezi umumi; arbk kendi 
phıt doıtlarındaa bqkalanaa aa
flz olamiyordu. Sonra.. yakında 
topluacak olan koasredea, .on 
derecede korkuluyordu. Bu kon· 
ırrenln ittihat ve T erakld cemiyeti 
lçin bir bayat ve •emat mHele11 
olacağı tahmin ediliyor.. Fakat 
daha ziyade, cemiyetin ölnmUe 
neticeleneceğine hllklm verlll
yordu. 

.rkMt Yar ) 

Kadıköyünde mukim (mütekait biıı· 
batı Bay Hüaeyin Lutfi )1eı - Müm
kün olduğu kadar ıür'atl• ıizi görmek 
iatiyorum. Matbaa n 1~ut ikametgi• 
hıma teşrifinizi rica edenm. 

24 Saatin 
Hadiıelerl 

z. ş. 

1' Uaap eylediti hakkııada c•anefsr 
uvve bir riva1•t de•eraa ., lrf- .._ ... Wr ~lr, Alı-

•tmekte leli. Meıelenln en ziyade Bu ıece nöbetçi ecHDeler ıunlardwn Al'•Jda tltlncll Kemalden iki pa• 
lıtanbul tarafı: Şehzadeba9ında (lb-

dikkate t•yaa olan dbetl ıuraaı• N ') ket ıigara aldıktan aoma bir ılp rahim Halil ), Akaarayda (Ziya urı , 
dır ki ıimdiye "-adar Tallt Paıaya f ) s t d rakı fıtemif, Ke•al rakı ıltealol a Edirnekapıda ( Ari , ama ya a 
•• onun ılyasetine tamamen mer- ( Ttofiloı ), Ktiçilkpasarda ( Küçük- indirmek iıterken irfan aldıta 
~ut Ye sadık kalan ı.aall Cam· paıar ), Eyüpte ( Hikmet ), Fenerde aiıaralarla kaçmak llterken ya• 
~talat Bey de, F etbl Beyin ceplae- ( Emilyadi ), Lllelide ( Sıtkı ), Cağal- kalaamıtbr. 
li11e geçalı, Hlrrlyetperveraa oğluada ( Übeyt ), Yemitte ( Beoıo• lf Kadıklyllnde Akdejirmen• 
'-- '- ıeo ), Bakırkökünd• ( Hilll). Beyoğlu d b Haydar adlı bir ame• •8ır 11:a11na glrmiıtl. Cambulat Bevla • P ı•n 

ı tarafı: Takaiaıde Bodanbaşında(İtlmat), d 1 ld i dan 
" hareketi, herkese havret ye- d le deiirmen e:ı çu•a ça 1 ıa ı a- Tepebaıında ( Kiooli ), Tarlabaşın a 

"itti F k t d 111 d Oal ada ( ır · · ) 1akalanmııtır. ~ • a a fUllU a ve • e- ( Tarlabaşı ), at apııçı ' ~ Serklı Ye Rafail adlı iki 
lll Jd, Talat Paıanın bu etki ye Şitlide ( ş:,li ), Kutmpqada ( Mer- ""'" 

lıfz doıtu, ( Hörrlyetpener ) ler ke:r. ), Hal:cıoğluada ( Halk ). Kadı- çocuk Haaköyde nalbur Kemalin 
"l f l köy tarafı: Modada ( Faik İıkender ). dftkl<Anmdan para ve aaire çal· L sında birkaç gtaden az a 
••l11ııya tahammOl edememlf.. Pazaryolunda ( Namık Behçet ), Bü· dığmdan yakalanmııtır. 
~.Fırka pro«ramındald hllrriyetl yükadada ( Halk ) ecıuuıeleri. 1'- Çemberlltaıta Aıob adlı 
• d • biriıi dursun adlı birinin elblle-~~•niye faalındaa baıı eaaılar • lerbri çaldıtJndan yakalaamııtır. 
tflc kanda fırka mOeuiılerile ltillh -;;;;;;;.;.;-.---------, ııııt. Kumkapıda Hiaar dibi •~ 

Ar haaıl olam~muı) nı bahane , .. -Y-

•d k ıo 1 Poıta katında oturan Necati isminde 1~re oradan iıtlfa et•İf. Gene, d 
"". ltir çocux..•a attıiJ taı o ciYar an ı fırkaıına r6cu eylemiftl. • .. 

F hi ıe~mekte olan ve ayni evde otu• ııı... et • Bey, artık hrkaıının Y•••I. ••ı••I, H .. adlı •• Halil ...... ., i · d bl k danın 
ft.~ltamını tlaıim eder etmes, ran Hik111et smııa • r a 
, • .,llllbe ,\ Eekl.j.abti,ye, Çatalçtfmt eokata. U baıına iaabct ederek yaralamııbr. 
tl~r1 femlnde bir de mecmua l S TAN BUL lif. Nuruosmanlyede oturaa Ali· 
h aya haılamııtı. (HOrriyet· - nin moto3ikleti Çarııkapıda Karlo 
..... .,..erın) fırkHıaın bu va11ta ile OaıetımiıJe tıkan )'aıt .

111111
.nde bı'rı'ne çarparak 

6
x..r ıu• 

"Opal d ..:..a-- • Itttlt t we relimlc:rin batUo haldan • • 
't an aya a..-.,-•ue, a .. meWaı " pr.e&amiıt aiMir. rette yaralamıftı r. Karlo Cerralı-"'lcki fırka11 lakayt kalama-
~ F M paı• hastanu:ne kaldırılmtf, Ali lhı._ ı. ırka ırupu, ecliai Meb- ABONE FIA TLAAI 
~ dalreıiade Tallt Patuın y,a.k""'a""'l~an.,.,.m_.•t!"!'~ı .... ; ........ .,,.,...,-----mtll\ 
~)• .. u altıacia toplaaaııtt. Talu • r TAK v iM 
, 'ti; fırka proıramı,4a taaanur Ay Ay Ay 
) dlıeıı ladllittaa, f&rka dahi:hıde .... -ıı-"'-· .... w,,. ,.._.il,... l-_..;;_ . .--=--~-::=:--:K7a-,-1111I h 'Pılnıaıı dUıl\oUlen ııllhattan TORKIVI - 750 - 150 Gin CUMARTESi 
'hı!!ttikten ıonra: YUNNi.STAN 2MO ınt '10 27:0 31 23 MART~9_ı_ı _ _ _ ı_3_6--aı 

'-le - e .. bblılerlmiı;de lllUYaf· 11o ru.-. _ Arabi u• T rcUt:'BI --."-'°°--1406.._..._...._.~ 1 R i 
ı ..... ol•ak fçla aatlam eıaalara Ab~ bedell pedacfir. AdNI il Zilhicce uss 10 Mart tlSJ 

~at •lm•1e llltiyacuaız var. OellttiflMll U 1Nr6a&w. _,_.1ı_u_ 1~~··111 •••11 ~11•1 v ... ı 
t~ kadqlardan r:ca ediyorum. - • Gl••ı ıı sı ' oo Akt.l• n - ıı 22 
;:!•r yeni fırkaya lltilaak etmek ~.ı .. ..,... .. rl ••,il••.. öt•• s t7 ı~ 21 Yaw ı sı H 54 

~YYuruada olaalar Yarsa arık• ...... ~ ..... 'ullret ......... lkladl 9 24 H 41 ı.. .. , 51 ' 19 
ı, IÖ l · ' 7 Cenp lçla mektuplara ıt 1ı.,u,&.ds h Y •aınler ve ıimdideo ıer- pul illvett llıımdır. 
.S '•tçe aramızdaa çekilılnler. Biz 
~ halimizi, mevkibaiıi bilelim.. kt1hletlı 741 t.nbut 
vna - b k • 1Soop0tta 

aore are et edelim. Telefpft ı 20203 
dcmlıtl... Ta·ıt Paıanın bu 

~ı'erinc, cnkut ile mukabele 
•d.lıniıti. Fakat l:u içtimadan 

Dr. KDNb' L lllllAN 
Doğum ye kadın lıutaııkları mllte

lıaauıaı. Detiktaı tramnJ oadd.Hi, 
Süreyya apartımaoı No. 1. Sabıhdao 
akıama kadar haıtalannı kabul eder. 

l 'tı Tel. ET: 40822 

Sayfa 9 

Cümhuriyet Merkez 
Umum Müdürlüğünden : 

Bankası 

Aıağıda dökUmll yazılı paralar 2243 1&yıh mevduab koruma 
kanununun 17 nci maddeıi mucibince muhtelif mUesaeaeler tara• 
fından Bankamıza devredilmlıtir. 

Sahiplerinin veya varlalerlnln ellerindeki evrakı mtııbitelerile 
birlikte ldarel Merkeziye ve ıubelerimlze mllracaatla ba paralan 
almaları akıl takdirde bu paraların mlle11eaemlze teTdl tarihinden 
itibaren dört sene sonra hazineye intikal edeceği ilin olunur. (1358) 

TUrklye Ziraat Benkeeının Tevdiatı 
lalm ve Adru Şehir Tevdi Meblif 

T. 
Dikilitaı KöyOnden Halil oğlu Hamit Berı ... 
Çarpaalı köyOnden Hafiz HaW .. 

18/11/3' 10,-

F urıu mahallesinden Hacı F afk otlu Hakkı ,, 
Orta Cuma> ibalA köyOnden 11& oğlu Oıman Tirebolu 
Orta Cumaylbala köyGnden Mehmet Ali ,. 
Koıfotlu köyünden Ali Bq otlu BIW " 
Koafotlu köyllnden Kara Dayı oğlu Osman ,. 
Kara Ahmetli köyünden Kara Ahmet otlu 
Mustafa 
Şaban 
Nuri 

Tol)'anın Mllılimcedlt mahallHlnden 
roz oğlu Sadık 

.. 
Düzce 
Kutamooa 

H~ 

•• Bayındır karyeainden Koy Çaftaf otlu Hidayet ,. 
,, " Mehmet Çavuı " 

Mlltevelll Zade lsmail 

" Göl nahiyeıinin Kinik karyesinden Arpacı 
Mebmedin merhunatıoa pey aUrea Ak 
H~o~~~ . " 
ÖyUk karyesinden Uzun İbrahim otlu Sadık ,. 
Tımra karyesinde Salih Ağanın merbuna• 
tına pey ıUrmek üzere Boıoak oğlu lbrahlm 
K&tlı Abat karyeli Mehmet 
Hacı HUaeyin zade ve Cafer zade Emin 
Habeıli köyünden Muıtafanın merhunatına 
pey ı'lrmek tlzere Kerim oğlu Ahmet 
Kırvaç köyünden Çil O. Kürt Mehmet 
Elmayakı karyea:nden Hacı Mehmet otJu 
Se it ve Mehmet 
Pehli•an köyOnden Glçl Mehmet ojlu Hacı 
Emin 
Y azıhiaar köyllndeo Halil E. 
Mustafa 
Gavındır karyell F atmanın emvall için jan· 
darma Aliden 
.S...aycak kayOacleo Usan MuWa • ojlu 
Mehmet 
Tosya Mnteahhldl Hozoz otlu Mehmet 

.. 
" 
tt 

,, 

" 

" 
.. 
" 
" 
.. 
" .. 

.. .. 
4/11/33 

.. .. .. 

.. 
" .. 
" •• .. .. 

" 
tt 

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

" " .. " " " .. Topal otlu Ayte Kastamonu 18111/34 
Fatma 
Bozgoca kariyeıl Sadık 
Açuf karlyeai imam otlu Ahmet 
Balabanlı kariyeli Mııırlı Tahir 
Boz Koça kariye.inden Münire 
Halaçlı köyOnden Melımet (Topal otlu) 
Kadı oilu Abdutlab 
Keled oğlu Kamil 
Tekkenıln otlu Mehmet 
Kuyucuk kariyeli Mehmet 
Ağa HUaeyln otlu Tahir 
Şebyalı kariyesinde Satı 
Çoruk oğlu Multaf a 
Hoca oğlu Oıman Ye Rıfak111 
Çoruk oğlu Muıtafa 
Mehmet 
Gulam otlu Hasan 

Orcnler karlyoainden Kureyt otlu Iızet 
Bozkoca kariyesinde Yahya 
Em:rler kö} Unden Hacı Salih otf u Hamdi 
Yalayanlar köyllnden Aydınlı oilu 
Ahmet ye Fatma 
Hacı Ali ıade Hasan 

,, " " ,, 
Emirler köyünden Salih oala Hamdi 
Yalayanlar köyUnden Aydınlı oğlu Halli 
Bozkoca karlyeainden Sofu oğlu Abdullah 
Da•a•ekill Haıan Basri 
Mlltevelli kariyoıioden Ömer oğlu Numan 
ve Ömer 
Kırkbeı oğlu Hafız Ahmet 
Ismail Bey mahalleılnden Ahmet 
Atı köylinden Ağılılt oğlu Şerif 
lbrahim ve Hasan çaYuş 
Ahmet 
Celil 
Huriye 
MUllıim ŞlikrU 
Ahmet 
Muıtafa oğlu Nazım 

Galip 
Yuauf 

( Devamı 10 uncu 

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

" 
" 

" 
" 
" ,, 

" ,, 
" Kelkit 

Edirne 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" yüzde) 

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

" ,, 

.. 
" .. 
" 
" ,, 

" 

" 
" .. 
" 
" 
" .. 
" .. .. 
" 
" 
" 

3,-
s,ı, 

0,79 
o,ou 
0,lf 
0,50 

0,70 
o.dl 

34,26 

5,-
1,
ı,-

0,78 

4,11 
2,09 

0,86 
0,81 
6,16 

1,S4 
1, 15 

1,10 

2,20 
'l,05 
2,05 

1,40 

ı,oa 

~.22 
7,23 
2,-
1,-
5,
ı,-

1,-
1,-

2,-
2,50 
0,50 
1,50 
1,-
0,50 
2,50 
ı,-

3,-
1,-
2,-
1,-
3,-
7,-
2,-

8,-
1,-
1,-

10,-
2,50 
2,-
2,20 

2,30 
1,<Y.I 
o,50 
6,58 
4,
s.-
s.-
5,-
5,-
5,
s,-
5,-

20,-



10 ~a)fa 

laim ve Adres 

( Batarafı 9 uncu yüzde ) 
Şehir 

Hnt:p Osman 

" 
Hasan 
Oomnn 
Milteahblt Osman 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

Katırcı zade Ahmet 
Genç Ali oğlu Şakir 
Meşayih köyünden Şerif otlu l>urmuı 
Uıun Isa köyünden Kara Hasan otlu 

Tokat 

" 
" 
" .. 
" 
" 
•• 
" 
" 

Ordu 

" .. 
Şakit Bin Mehmet o 
Bulut köytınden Hacı O. Mahmut bin Abdullah,, 
Ramazan köyünden Ramazan otlu Mustafa 
Bin Osman " 
Fmdıklı köyünden Topcu ıade Abd&rrahman ,, 
Giresonun kapı mahallesladea Hatip zade 
Müftn Muatafa Efendi GirHuD 
Dereli kariyesinden Çakal otlu Muıtafa 
Bin Ali 

" ,, " ,, 
Çlçeli köyllnden Topçu opllarmdan Ahmet, 
Musa, Ilyas va Zeynep Bin lbrahim 
Dereli köyUaden Hacı Ômer otla Ömer 
bin Oıman 

.. .. 
.. 
" 

Te•cli 
T. .. 
.. .. 
,, 
,, 
.. 
ti .. .. 
" .. .. 
.. .. 
o 
n 

... 
u 

" 
.. 
•• 

" " .. .. " ,, 

Meblai 

1,0l 
5,10 
3,07 

10,26 
13,81 
16,95 
4,11 
3,18 
9,90 
7,26 
2,85 
1,02 
1,60 

0,95 
0,57 

0,76 
1,01 

26,22 

6,56 
10,-

23,32 

3,46 
15.08 

Ahmet Hamdi, Van Sandıjı Muatinl (Zerbaak) Vaa 5/12/33 45,-
Hamdi Rı7."- Bartın,, Eeld mem'9ru ,. Barbn ,, 15,92 
Abdurrahman Rahmi Akçadat ,, ,, Akçadağ " 75,-
Abdülbaltk Hamit Vakfıkebir S. aeıawru., Vakfıkebir ,. 130,-
Anastas Remzi mUfettlı ,, ,, 13,8~ 
Beılr, Elbistan ı. ıabık m~mur• ,, Elbistan ,. 22,9 ı 
Ecder Naci, Maraı f• muka1yıdı , Maraı ,. l'ı 7,65 
Hıfzı, G vq memuru " Gevaı ,. 33, -
Halfl, Palu sandığı mo. ., Palu ,, 62,05 
Mustafa Naili Keıan a. mem•rll ., Keşan ,. 74, 76 
Muıtafa Şevket, Trabzoa ı. .ticlürü ,. Trabzon ,. 214,4'l 
Vasfi Konya aabık muavi•l " Konya ,. 6,50 
Muıtaf a, Baıtıa tahıildarı ,. Bartın ., 50, -
Erzurumda Sekemon Millkyao Erzurum 8/1/34 10,-
htanbulda Kadı oğlu Sadık lf. • lıtanbul 10/4/34 5,-
BitUste Hacı Lazarl Bitlis ,, ıs.-
Adana Salih Adana ,, 3,-
Göld d den Argaç oğlu berber Mntn 9/1 /34 1,56 
Mehmedin lsmall 
Sandaldan Molla Oıman otlu Hatan ÇaYUf 
Macı Himm t oğlu Ahmet 
Hacı oğlu molla HaaaD 

.. 
. .. 

,, 
bmit jandarma merkez takım lnımandanı lımit 
1 el mlHAzım lbrahim 

8/1/34 

Hacı H111r maballoıl Kertil ıeıkajıada 8/1/34 ,, 
Bakkal Z•ytullab 
lııtanbuHu Fatma 

~ Alayont K. Mehmet otlu Mwat 

" " .. 
Redoslu Ulah Mustafa 
Mudurnu Ça•uılar kGylladen ulda 
Oğlu Bayram 

latanbul 7 /1/34 
Kütahya " 

" .. 
Mermerle,, 
Mudurnu 81,. ., 

Sürmeli kıs. Musacık o. Sallla ıad ,. " 
Selim ve Mehmet ftYceıl laol ., ,. 
Çırak O. kızı Emine Mudurnu 811/a4 
Salmaalar k6yiinden Kara Melınaet o. ,. ,, 
lbrahim Z. Ayşe ,, ., 
Sıracala k6yl\nden Katım o. Adı " o 

Mazgirt tahıil memuru Klflf ' M11ıtret 16/l 113' 
Haceri kariyell lımaU o. V ehbl ,, " 
Gilir Uıaklı Ceyhan o. Ömer MamureUllAıiz ,, 
Pirinçli karlyıll Sadık o. Ab4uHah ,, ., 
Mehmet o, Şevki , ,, 
Beıikli Kariyeli Abdullah " ,, 
Muhasebel Villyette $evkl ., ., i 
ldarei Husualye namına arl& ltıc!ıll ., ,, 
olnrak, Kalo 
Mardinli Hindi ·z. Retit Mardin 4111/4'1 

" ,, " " 
DarUleytam Ambar memurg ljİlll o 

,, hcıap mellWl'u ZGMI " 
Mardinli müteahhit K.nm ·-
Mldyatın Huen Klf k6J6ndenYulrı AH !f. •• 

•• 
•• .. .. 

•• 
'' n " " ., " '' u 
" IJ " .. ., ,, " " 

Çonkarlı K hya o. Meb,ııet •la •m•all•• 
pey 1ıürm•k üzere SiY .. lı Ha1&n SW.ı 2110/3a 
Abbas ağa ı de Oçan , ,. 
Birinci kol kitipleriodea Jilzbqı Mehmet Slnlhlnr,, ı 
Hüseyin ağa o 51.a/84 
Hasan " " 
Mustafa oj'. Ahmet " " 
Duyunu Umumiye " " 
Mllnire ,. " 
Taşk:> prUnDo Hacdar klylntlea ~-·~ 

2,67 
2,80 

11,80 
49,38 

124,49 
4',-
4,-

39,24 
1,-

1,-

1,-
2,-
2,-

1 2,
• [ 10,44 

3,01 
1,02 
~,07 

3,07 
3,07 

40,-
302.76 

0,99 
3,46 

66,23 
66,25 

12, 86 
4,46 
0,89 
0,89 

3,5 
0,85 
4, 18 
4.23 
f,23 
0'73 

16.44 
49,23 

.. 

SON POSTA Mart 23 

lamı ve Adre1 MeblAi • ...... I ______ " ------'!'-Şehir Tevdi 
T. 

cı oğullanodan Halll o. HGıeyln 
Çiçek oğlu Süleyman 
Hasan o. Aziz 
Karahisarlı köyltl Mehmet ağa 
Apıllr köyünden Mehmet 
SeYlndlkll köyünden muhtar AH 
ApıUr köylü Bekir o. Mehmet 
Ereğli köylü Esat ata 
Y elkiden Mustafa o. lbrahim 
Ôıbekten GülıUm 

Şebinkarahisar 14/3/34 
Sandıklı 7111/934 
Söke 6/ 11 /933 
Tekirdağ 2/10/1933 
,, " . " " 
Tekirda~ 2/10/1938 

" " 
Urla 14/3/J4 

" " 

4,39 
16,15 
13,23 
2,54 
0,38 

20,02 
1,55 
9,76 
1,39 
5,34 

Ura K. isim Şehir 
İstanbul 

teYdi tab. Adreı 
1,82 Hüseyin 

1,83 

1,67 

1,83 

7,34 

2,65 

5,17 

0,51 

18,48 
1,62 

0,76 

2,65 
0,80 
o.~o 

1,52 

0,64 

144,92 
21,28 

2,97 

t,40 

0.85 

6,81 

0,92 

0.87 

Hatice .. 
Hatice 

Mehmet T edik .. 
" 

Hacı Ahmet .. 
Mehmet Emin .. 
Mehmet Hamit ,, 

Şerife Müzeyyen ,. 
Fatma Nuriye 

Ahmet Mlthat 

Mehmet Ali 

Oıman 

ishak 
Mehmet 

Kamile 

" 

" 

" 
,, 
,, 

" 

" 

Aragel Bezfrciyan ,, 

Artav: ya 
Rauf 

Hasan Zannullah 

Mustafa Nuri 

Hayriye 

Cemil 

Ali Haydar 

Mehmet HulGıl 

it 

" 

" 

" 
.. 

" 
,, 

.. 

28/11/33 KUçUk Ayaaofya Mehmet· 
paşa yoku~unda Kapalı· 
fırın karııımda 49 numara 

•• 

,, 

•• 
,, 

.. 
,, 

,, 

.. 
" 

.. 

" 
" 
.. 

.. 

" 

" 
.. 
" 

" 
,, 

Oskildar Bakkalda Ara· 
kiyecf Cafer mahallesinde 
No. 4 
Hasekide Bacı Mehmet 
mahallesinde Sellm paıa 
çeımesinde Merhum Hacı 
Bekir refikası 
Üsküdar Toygar Ata ma• 
halleıi No. 2 de 
Sarıyer imam mahallesin• 
de Tatar ağa caddesinde 
No. 12 
EyUpte Niıanca cadde· 
sinde No 17 
Ayaaofya ishak paıa Yeni 
mahallede Kule sokatın· 
da No. 6 
GUmüısuyu Haıtaneai kar• 
ıııında Hariciye lıtiıart 
Odası Muavinlerinden 

Ayasofya Ishak paıa cad• 
desinde bili No. lı hanede 
Aksaray Yakup Ağama• 
halle~i Halim Bey ıoka· 
ğmda No. 17 
Boyac.k6y Rıza paıa aa• 
yıhanealndo 

Ba!atta Aba Istirati ıokak 
Aksaray Murat paşa 
Mah. No. 44 
Tophane Ekmekçlbaıı ma
balleıi Cin çıkmaz ıokak 
No JO 
Galata Ermeni kiliıeıin· 
de biPa san' ;)t 

F mu k.ıda Hassa Orduıu 
Mtişürll sabıkı 

Kadıköy HUnkar imamı 
mahallesi Şark azaıından 
Kabataş Avni Ef. ma
hallesi No. 1 de 
Topkapı Sefa hamamı 
caddesi merhum Zühtü 
Ef. refikası 
Erenköy Sahrayı cedit 
Yahya B. mahdumu 
Aksaray Kara Mehmet 

0,57 Hatice lıtanbul 28/11/33 

paşa sokağmda No. 25 de 
Laleli Meaih paıa ma• 
haJJesi Abani sokak 
A) asofya KöprülU ıo· 

1,92 

1,03 

0,75 

2,01 

a,78 

4,04 

0,75 
oP9 

'4'17 

lbrahim 

Hn .. yin 

Halil Burhaa•ttin 

Mehmet Raılm 

lbrahlm 

Toroı GöçklyaQ 

M&y6 jaQ 

Yor.ıt 

Fatma Refika 
ltmatl Hıklu 

.. 

" 

" 

tt 

,, 

.. 

.. 

.. 

" 

" 

" 

it 

.. 

., 

.. 
,, 

.. 

kak No. 4 de 
Mcktebiyede sakin ha· 
deme 
Aksaray Sineklibakkal 
Toprak mahallesi No76da 
Lala Hayrettin mahal
lleai T evekkill hamamı 

yokuşunda No. 11 de 
Aksaray Haseki Baıçı 
Mahmut mahalleal Kl· 
reçhane caddeıinde mil• 
kerrer No. 9 da 
Fatih Hafız paşa cad· 
desi No. 16 da 
Üıküdar SelAmaıx T arl.a 
baıı No 267 
OrtaköY. Mektep sokağı 
Aram Brokane makazası 
Beyoğlu F eridi ye Karga 
ıokak No 4 
Cağaloğlu Bebcet paşa 
ıokak Bqiktaı V elde çeş· 
mHi Bakkal ıokak No 5 
Eyüp GllmOıuyu Zeynep 

hatan mahaliesi Karyağdı 
caddeal No. 1 

( O.vami 11 inci yüzde ) 

Danıtı Jlctuad Haberleri 

1 

Yeni Bir 
Kararname 

Almanyadan TUrkofise bildl

A lmangada riliyor: A lmanyadla 
bir müddet evve 

ham madde k b . b. tarı· ... pe erı:ı ır 

çoltlugu da bissolunan baın 
madde ihtiyacı yerine bugUn, 
bilik is, bir ham madde f azlahğı 
Yardır. Almanya bu fazla badi 
maddeleri tekrar ihraç etmeğl 
dUtUnmektedir • 

Diğer taraftan Hltler hUkO
meti, aanayiin muhtaç olduju ball2 
maddelerin yerlerine ikame edil•'" 
bilecek yerli meYadın [ Erıatı J 
imalini teıvlk etmek Uzere bit 
kararname neıretmlıtir. Kararnr 
me, Maliye Bakanına bu lıte kul" 
lanılmak üzere para iıtlkraı etmek 
hakkını da vermektedir. 

* Rio de Janeiro'dan yaıılıyorı 

Jngiltere tlll Brezilyanın dıı tl· 

A ık B 
caretl dllıen yo

mer a ,,,.. luna girdi gireli 
~ilgaya para dııarı Ulkelerlll 

teklif yeniden kahve 
ediyorlar memleketi ile alt 

k alandıklan ıörülmektedir. Bil'" 
hassa İngiliz ve amerikan mali 
mahaflll Brezllyanın malt iılerlo• 
karıımak arzularını açığa vur
maktadırlar. Geçenlerde Roçlld 
bankası vaaıtasile bir lnglliz: baO'" 
ka grubunun lngiltere • Brezily• 
ticaret anlaşmall yapılır yapılnıa• 
Erezllya yüzde bet faizli htıkuuıet 
tahvllitına iki milyon lngillz Ura•• 
yatlrmak arzuaunda olduklarm• 
Brezilya Maliye nezaretine blldir
mlılerdir. Brezilyada tutuhntf 
bulunan 6 milyon Ingiliz Urası 
luymetlndeld dö•idn tabii ibra• 
catıa taaf ye olunmaaı aa ayrıca 
karar altına alınmııtır. 

Bu vaziyet Amerikalıları kur 
kulandırmııtır. lngilterenln Breıll
ya pazarlarında kendilerine bUyOk 
bir rekabet doğuracağını anlayaO 
Amerikalılar da har.kete aeçmlr 
lerdir. Amerika dıı Ucar t milli 
te1kilAb karıılığı Amerika lthalAt 
bar?kaaı tarafmdan temin edilecek 
olan 20 milyon dolarlık klktt 
para çıkarmasını Brezilyaya teklıl 
etmlıtir. Fakat bu paranın Bresil
yanın Amerlkaya olan tutulııuıl 
borçlarını ödemeje kullanıl111all 
ıart koşulmuıtur. _..,, 

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

lngiliz Kan:r:.uk ecı.au••' 

s Aç mÜ•E'K0S0

i Fl 1 
Komojen Kanzuk 

Saç arın dökillmeslne ve kepek'" 
lenmeilne mini olur. k ~ 
Komojen saçların köklerini u 
vetlendirlr v• besler. 

1 gıdasıdır· Komojeo aaç arın Atif 
Tabii renklerini boımaı, l 
bir rayihası vardır. 1 
Komojeo Kaozuk Saç Ek•lr .. 
maruf eczanelerle ıtriyat mağ• 
zalarında bulunur. 

.. 
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Lira K. 
36,88 

7,59 

1,17 

1,05 

7,55 

0,96 

1,09 

1 

i,29 

li,48 

4,14 

6,25 

7.a.g 

ı.ıı 

( Baıtarafı 10 nucu yiz~e ) 
h im Şehir teYdi tab. Adrea 

Nafaa lıtanbul 28/11/33 Fatih Çarşamba caddeai 

Nadire " 

Muıtaf a Hul6al .. 
Mehmet Ali .. 

Hluan Fuat 
.. .. 

" 
Mr. Llbort 

" 

Mada• Maliu ti 

HOıoyln HO.ntı 
" 

.. 

.. 

• 

.. 

.. 
" 

" 

Otlakçı yokuşu. 

ÜıkUdar lhaaniye mahal· 
lesi Alt ıokak bili No. 
da Hurşit Ef. kerimeıi. 

Çubuklu lakele civarı 
Yalı kenannda Şehiıilm 
Ef. yalasın da. 
Soiukçefme Lala Hay
rettin mahal:eai Odalar 
sokağı bili No. da Er
klnı harp 1 inci tubede. 
H 11an Fuat, Suitan Mah
mut Türbeai civarında 
cadde No. 151 
Ayasofya Ah:rkapı mey· 
danında bila No. da 
Haydarpaşa gannda 
Anadolu timendifer kum· 
par.yamada kAtıp. 

Bcyoilu Pruıya ıokak 
No. 38 de 
Su:tanahmet Kemera:tı 

Doktor Ylb:batı11. 

Emiaı '9..-uı lı0/10134 Kadıköy Y oğurtcu Çayırı 
Reıit paşa ıokak 6 No.da 
Ramla B. kerimesi. 

,, 
" 

Memduha ,, 

Humayaa " .. 
Cabit h 

Hacer ., 

Recep P.ct .. ., 

lımall Hakkı .. 
f 

Mwtaf a ,, tt 

Recai .. ., 

Ha11n 
" 

Huıa Hadi .. 

Hatice ' 

•• 10/10/35 

0.•u Ferit .. " 
Zebrt .. 

Oıklldar Şemıipafa 38 No. 
da Sait Bey yalıııada Tay-
Jİp Bey kerimHİ. 
Akbıyık kereateci sokak 19 
No. da Aaaf Bey zevcesi. 
Akbıyık Keresteci mahal• 
lesi Hamam sokak merhuııı 
Ahmet Nezir ef. ZHceıi. 
iç Erenköy Kırmızı kötkte 
Poliı mlid'riyeti 4 ftocll Şg. 
be Muhaberat Baıkitibi. 

Fmdıkh Dere içi 41 No.da 
Hacı Ahmet Ef. kerimeıi. 
GedAkpaıa Emio Sinan ma· 
laalleai birinci muhtarı. 
Çemberlif aı Atik AH Paşa 
mahallesi Ômt!r Ef. hanın-
da icra muavini. 

Y edikulo Hacı EYhat ma· 
laalleai Çeıme aokak 21 
No. da 
Gedlkpaıa Emin Sinan ma• 
ha!leıi Karababa aokak 
32 No. da 
Şehremini lbrahimçavuı 
mahallesi 111 No. da Adliye 
ketebeaindeo. 
Oımaalı Mühendiı •• Mi· 
mar cemiyeti •e hayat si
gorta sandığı namına hey• 
eti idare azuandan. 
Be,iktq Serancebey yoku
ıunda •erhum Ebtllbüda 
tekkeel•d• Sait Kadir Ef. 
oflu BajdaUı Şeh. 
Y enlköy Oıman reiı mahal
Deıl 338 numarada müt .. 
kaldinl mlllkiyeden. 
Beyoilu T arlabatı Altın 
Bakkal ıokak 32 No. 
Bakırköy Zekeriya aahiyHi 
mektebi baımual.lmi. 
Gedikpqa Ballpap yolmtu 
42 No.da Muatafa Bey zey. 
('ftİ. 

Hamide btaabul 28/11/33 Bakırkay Kartaltepe No 22 
llela•et Sadullu.. ,. Abaray lamall Ata .. hai-

Artha Klrkor .. 
11.Lmet iewket ,, .. 
Keatakl 
H ... 1la Ani " " .. " 

.. .. 
" " 

.. 28111/33 .. " .. .. 
Ney re .. .. 
Ahmet ........ " .. 

lesi camii Şerif 10kajında 
No 10 
B eıiktaş Yeni mahalle Sır-

mı keı ilanında ıeritcl e,. 
nafından. 
Ule!i · Saffet Paf& araa• 
Maarif mtlmeJ)'lzi, 

Eski Ali Pa1& Hoca aYluıu 
Huan Pap aokajında mll
kerrer No. 10 
1'adllll7 Ka,41·c1. Milk 
aokak No. 10 
Kocamuatafapqa Ali Fala 
mallalleal Dawtpqa ldadili 
talebeleriadu No. 422 
Nifantqa Çay ıokak No. 6 
Akaaray Slneldibakkal No39 
Sultaa..Um ÇU'fl cami kar
ımnda. 
Kadıkay KuıdiU lliak _. 
kak bil& No. 
Oakıdar Detancalar ·~r 
dam Boataa Mluik. 

SON POSTA 

Ura K. lıim Şehir 
1,83 Klmil latanbul 

1,-

104, 14 
1,91 
1,01 

0,63 

2,64 

0,80 

l, 12 

1,84 

1,17 

Hatan 

Madam Faru 
Hü1eyio 
lımall Haldu 

Atike 

Samiye 

Keatofoa 

•• 

" , 
.. 

" 

.. 
.. 

Ahmet Hamdi .. 

Hatice ti 

Huan Hulki " 

tewdi tab. Adru 
18/1 l/35 Kadıköy Talimhane meydanı 

B01tan 10kak bili No. 

.. .. .. 
.. 

.. 
" 
.. 

" 

Hırkalterlf Akıemsettln 
Mah. No. 27 
Beyoğlu Yeni çarıı No. 32 
Ortaköy dereboyu No.116 
Sultanahmet Üçler mabal
leıl bili No. 
Sultanahmet Dizdariye ma
halleıi Paıakap111 ketebesla-
den ŞllkrU zevcui. 
V aniköy Mahmut Nedim 
pata yal11ında 
Beyoğlu T arlabaıı Çukur 
10kak No. 24 
Kadirıa Sultanç .. meıl kar
ııs1nda . 

Cerrahpafa Kllrkc&bap ma• 
hailesi Miralay Sait Beyin 
Haremi. 

Laleli Türbe karıııındald 
sokakta No. 3 

8.57 Ali latanbul 28/11/33 Sultanahmct muwakkatlıane 
ıokak No. 24 

1,12 
1,50 

53,53 
24,87 

Conıor. 
Rabia 
lalAm 
Antu•atlk lro 

29,33 lılAm 

20,65 Madam ManJa 
2,63 Mehmet RDtlO 

1,84 Ce•det 

.. 
" 
" .. 
.. 
" .. 

" ,, 

" 
" 

.. 
" 
" 

Beyoğlu Şiıli 10kak No. 25 
Cağaloğlu Çatalçeıme Cad. 
Ayazpaıa aaray arkası No.2 
Pakgaltıda Hamam ltti1a
linde Hüsnü Pa1a akaret• 
lerinde. 
Ayazpaşa saray arkasında 
No. 2 
Beyoğlu Tarlabaşı No. 5 
Şehremini Deniz Aptal 
mabaUeal Gurabayı MU.-
ilmin hastanesi muh&1ebe 
mem. 
Beylerbeyi O rta sok. No. 6 

1, 19 Haaan HaW latanbul28/l 1/J3 Aşıkpaıada Horaaancı yo

kuıunda mfikerrer No. 60 
Üsküdar Rum Mehmetpaıa 
mahallesi Ali Paıa ban .. 

0, 18 Fatma 

3,60 Yuıuf Kenan 
2,20 Hüaeyin HliaoO 

.. 
.. 
• 

7,52 M. Cemil 11 
6,31 Matmaıel Kaleanti , 

2,21 Mihriban 
10,26 Fani 

3,42 M. Rarıp 

-4,87 Muhittin 

6 23 Muhittin 
1 

2,06 Muıtafa 

6,98 Alamet Kadri 

3,96 Seylan 

7,20 Mehmet Fallı 

1,53 Hacer Samime 

r. 4r. Ahmet u, " 

1,51 Münibe 

2,69 Muatafa Remzi 

6,41 Abram karakaı 
1,95 M. Necip 

1 o.a Mukaddu ,a. 

3,39 Emine Mide 

1,51 M. Razi 

8.85 Artla 

10,62 Muhibe 

14,49 Ahmet 

.. 

il 

" 

" 

•• 

• 

il 

.. 
.. 

" 

" 
" 

" 

.. 

" 

" 

" 

" 
" 

u 

" 
" 
" 

" 

" 
., 

,. 

.. 
" 

" 
.. 

' 

.. 

il .. 
" 
.. 
.. 
.. 
•• 

sinde sakin. 
Üsküdar Hamldiyede No.32 
Fatih Çırakçı Muhittin ma
hallesinde Gelenbevi soka· 
ğında No 2 de 
Beıiktaşta Akaretlerde 
Langa Bostanında bahçe 
derununda No. 14 

Akaaray Y eıiltulumba blll 
No. 
Rumellkavağıada Hamam 
ıokağında 

Sultanahmel Taklit mabal
leai No. 15 de 
Sultanahmet Taklit mahal· 
lesi Velit çeımesl no. 18 
Sirkeci tramvay cad. Ma
dam Eliza apartnnananda 
No. 5 de 

Kadıköy Mühürdar ınnzel 
Oımani Dahiliye müdflr.. 
lüğUnden mlitekait 
YOkaek kaldırım Mikrl 
kak Petraki hanında No~~ 
F atlh Sıra kahvelerde M 
wakkathane ittiıallnde k ~ 
•ecl Hüseyin ata nezdin-:.; 
Pangaltı Mefrutiyet ın b 1 
leai No. 40 da a aa-
Dlvanyolu Acı hamam ıo
kak No. 6 

Beylerbeyi cadddeıl 
Binba1111 Bay Kamu Dr. 
ceıi. zey .. 

Şcbzadebaşı Balaban Ağa 
mahalleai Cemoj-lu •ok ._ 
No. 12 mükerrer •• 
Nif8Dl&fl Abmetbeyıok N 

23 Ayaıofya Adli1e Ne~ar:u 
ka11111nda No. 29 
Nifantq kapalı fın11 aokalr 
Çmar mahallesi 
FıncLkbda dere içinde bak
kal İbrahim Ağalllla L __ 
ainde ....... 

Sirkecide Sallaın.aptte 
Uze Aparbmamnda 
Beıiktaı Y1ldıı maballut 
No. 36 
Beylerbeyinde latanoz cad. 
No. 7 de 

•• . Kadık6y H&nkb imama ba-

12,34 M. Ebro 

jıacla Haydarpqa albullk 
memurlanndan 

B1ot1• Huclek Mlcak No. a de maden 
mllaend!aleriadea 

'( Devama 12 iaei yüzde ) 

Sa,ta 11 

r 
Borsada 

---··· 
Geçen Hafta içinde 

Neler Gördük ? 
Her cumartesi bu aDtunda 

okudutunua haftllhk boraa 
tetkik ~·•••• bu9U11 •lbncı 
••rf•dadır. 

·---.... ,___.;,,,,,a 

Ender Görülen 
Bir Hadise/ 

( Bıııtarafı 6 inci yüade } 

yazılmıı olduğu için kendisine 
göatermiıtir. Ze•cenizln yuvaaın• 
Hmk, çocukları için mlltfik bif 
anD• olduğundan filpheye mahal 
yok. Bittabi arkadaıını teb:ikeif 
yoldan çevirmeye çabtmııtır, mek
tupları elinden almqbr. 

Bu faraziyenin yanlıı oldup 
nu iıpat edebilir misiniz ? Sise 
taY1lyem: Üzerinde dllfllnmektea 
vazgeçiniıl 

TEYZE ...... ·--················-·········----········--
Dalma genç 
Daima glzel 

İngilız h.anı.uk ecı ... ı.ıt!Bİ 
mU.ıtahıaratından 

KREM BALSAMiN 
KANZUK 

ile 

EKSiR BALSAMiN 
KANZUK 

lıimll 2 şabeaeri, bütlhl dllnvaaıa 
en mllkemmel gllzellik 

müıtabzarlarıdır. 

Ôi•denherl memlelcetiml• 
lcibar dleminln talcdlrlM 
mazhar olm•ıtru. 

Krem Balıımın Ka•ıall 
Kadın glizeWtinin llhrinl terki
binde ıa~dıyan en ciddi Ye ıayaaı 
ltimad markadır. Genç Ye ihtlJ8' 
blltln kadınlar için zaruri bir 
ihtiyaçtır. Cildin letafet Ye tera
vetini artırır. 

lkm Ba•ıımın ll•nzall 
Cildin daimi yumuşaklığını temia 
eder. Yüzdeki çil •• lekeleri ahr. 
Si•ilceleri tamamen inle eder. 
Traıdan ıonra cilde lllif bw 
1erinllk verir. 
Umumi deposrı: lnrUJz KANZUK 
eczanesi. Beyoilu Maruf P .... 
fUmörllerde bulunur. 

SMANLI BANKAS 
TORK ANONiM ŞIRKEll 

TESlS TARlHl ı 1868 

eraıayeai: 10.000,000 lqUiz liru 

Ttirkiyenin bqlıca oehirlerile 
Pariı, Manilya, Niı,Londra •• 
Maııçeıter'de. Mıaır, Kıbnl. Iralr. 
lraıı, Filiıtin Yf' Yııaeai.tan'da 

Şabeleri, Yuıoelav1a, RomaoY-: 
Suriye ve Y una.u.taa'M JID7allen 

yarcfır. 

Her ıurıo balkı muameleleri 
rapar 
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O Z 
Her eczanede BiRLiK mukavva kutuda 7,5 kuruş. ll<illt< zarif teneke 

E V R I• N kutuda 15 kuruş - OÇLOK zarif tenal<e kutuda 20 kuruş • 
il&cı bulunur ONLUK cam tuµ içerisinde 60 kuruştur. 

-················•••-*•••··-······-·····-··········~·········----·-······-·--······························-······--...---....---..---~ 
( Baştarafı 11 inci yü7de ) 

Lira K. 
14,99 

isim Şelıir tevdi tah. AdrH 
Margrit latan bul 28/ 1 1 /34 Byoğlu İnellçeıme Rzon 

8,37 Emin 
" 

12158 M. Tahir ,, 

10, 15 Emlnc 

7.46 Ali Rıza " 

" 
,, 

" 

ıokağında No. 10 Düyunu 
umumiye memuru hukukiye 
ketebelerinden 
Sirkecide Oamanlye ote· 
linde No. 13 de 
Göztepe Mehmet Ef. ma· 
hailesi Taı Ocaklar soka· 
ğmda bilA numarada Tica· 
reti Hariciye mektebi ta· 
lehcsinden. 
Şişlide Viyoll ba1tanesi 
arka cihetinde No. 23 l\ısan 
Bey zevcesi. 
Beşiktat Teşvikiye mahal 
lesi Karakol ıokak No. 44 

4,30 Ali Kemal btanbul 28/11/33 Şehzadebatı Hoşkadem ma· 

3,55 
6,68 

9, 10 

!0,95 
4,92 

3,36 

Od aş Yorganclyan,, 
Ali Galip ,, 

Kadri 

Ali Rıza 
Madam Sa\·uı 

Y asef Koronyo 

" 
" 

" 

19,23 Fatma ,, 

27,20 

25,76 

10,81 
15,71 

0,40 

12,99 

15,29 

29,23 

2,82 

ı, 7 ı 

' 17,76 

6,80 
3,68 

3,64 

18,99 

7,81 

li,99 

2a,03 

2,25 

10,89 

21, 14 
5,31 

7,07 

8,91 

7,90 

Arif " 

Mehmet Ali ti 

Matmazel Baniya ,, 
Ayşe ,, 

Dimitri Ef. 

Ali Rıza 

M. Kemal 

M. Emin 

M. Şefik 

Saadet H. 

Akif Salih 

Aliye 
Leman 

Hilmi 

Fatma ZGblde 

Arif 

Refia 

Agih 

Fahpa Hürmllı 

Nikolakl 

Hayr'ye H 

Vahide H. 
Refik 

Fatma MaidP 

Ali Haydar 

Şerife If fet 
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" 

" 
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ti 
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" 

" 
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hailesi No. 15 Şurayı Dev· 
ldten Kadro harki 
Beyo~lu Mısır otelinde No.9 
Eyüp Kapıcı Bakkal Bostan 
sokağı No.16 poıtane mu· 
hasebe Başkitibi. 
MlHlU Hamamında Müftü 
AH mahallesinde Mimar 
Çeımeıi sokağı No. 45 

.. 
Galata Yüksek kaldırım 
Mikri sokağında No. 3 
Balatta Hacı Isa mahalle· 
ıinde Lonca 1akağmda 
iemsiyeci 
~uruoamanlye Şeref Ef. 
EOkak No. 14 
Direklerarası Kelenderha· 
ne maha!Jesi Bozdoğan Ke· 
merinde No. 14 
Kadıçeşmeıi Yar Hiaar Se· 
lahettin mahallesinde Camii 
ıerif sokağında No. 3 
Beyoğlu Y eniçarşıda No. 48 
Bt.~ayzıt Çıkmaz Katip Si· 
un nıaballe•inde No. 5 de 
Ha! u: Abdi Ef. zevcesi. 
ı\r .rnvutköy Kiliıe mcyda· 
nı:ıda Derellstnnd• No. 19 
~ ostancıda istaıııyon civa· 
rmda bilA No. 
Beyoğlunda Lükıemburg 
a partımanmda No. 5 
Kadıküy Oton Ef, ıokak 
No. 3 Maarif nezaretinden 
kadro harici. 
Davutpaıada Değirmen so· 
kağında No. 25 de 
Zeyrek Cami:şerif sokağı 
Emtenai ecnebiye muayene 
memuru Ihsan zevcesi 
Çinili T aı Esir pazarında 
Arnavut hanında dava 
vekili No. 11 
Üsküdar Hamidiye cad. No. 7 
Tophane Cihangir Uzun 
yolda' No. 9 da 
Vefa Sarı Beyazıt mahal· 
leai No. 14 
Eyüpıultan Şahsultan ma· 
hailesi cadde No. 76 
Niıantaşı Teşvikiye mahal· 
leıi Cad. No. 82 
Sarıyerde Arap mahallesin· 
de imam Ef. sokağında No.26 
Cib2lide Aşık pata mahal· 
le!:nde No. 16 ca 
Fatih Eı; r pazarı caddesi 
H<ic :ı Hayrettin mahallesi 
No. 22 kabile 
Kadıköy Kilise aokağında 
No 32 
Bcşilttaı Hayrettin iskele· 
ıinde 
Sultanabmet Kabasakalda 
Kadıköy Mısırla Oilunda 
Halit Ağa. ıokağmda No 
19 da 
Kıztaşı Molla Ali Elfeneri 
mahal'ui Ortaçeşme cad· 
deıi No. 56 

Tophane Cibanair So
muncu oğlu sokağında 
No 10 da 

imrahorda Demirhane ma• 
hallesi Tnrla caddesi No 
112 do 

Denizyolları ll 
iŞLETMESi 

Acente~eri ı Karakay K<SprUbaıı 
Tel. 42362 • Sirkeci MGhtlrdr. rz:ade 

Han Tel. 22740 ....... ~ ....... 
Mersin Yolu 

KONYA vapuru 24 Mart 
PAZAR gUnü saat 10 da Mer· 
ıine kadar. "1422., 

Ayvahk Yolu 
MERSİN vapuru 23 Mart 

CUMARTESİ günU aaat 19 da 
lzmire kadar. "1423,, ' , 
PEKTORIM 
Boğaz yollarından gtçtn muzir 

mikroplara karşı 80ÖAZIN bekcisidir. 

• • ASIPI .. 
KE~AM 

Yanınızda 

bulundurmağı 

unutmayınız. 

Baş ve diş ağrll8"' 
rından ve soğukt•ll 

korunmak için 

f ıtanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Değer Ki· Moddfli Cinı ve Mevkii 

TophaoeCle: Topçular caddesinde 385 
\ 1 

., Necati Bey " 387 

No. lu 

ti 

,, Topçu!ar ,, 391 
. 

" .. " 

rası Lira 

Dükkan: 60 2 Yıl 

" 60 " ,, 

• 60 " ,. 

" 48 " ,, 
Yukarda mevki ve numaraları gösterilen dü~kAnlar hi:ıalarıO

daki müddet ve kiralar üzerinden açık ~rttırma usulile kiraya ve'" 

rllecektir. isteklilerin 3/4/935 Çarşamba günü saat on dörtte % 7,S 
pey akçe:erile milrecaatları. uM.,, (1324) 

~.._,..__.,.,.7>,QAj : =y-.r;:agzw:~ ı ~ .... ~ .............................................. --~ 
VAPURCULUK 1 Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi Hall Tasfiyede 

ısTANBUL ACENTALIGI Uşak Terakkii Ziraat 
Liman Han, T elefons Sl29Sltl • 

KARABIGA YOLU 
BARTIN vapuru 23 Mart 

CUMA RTESI saat 20 de Ka· 
rabigaya kadar. ' , 

TUrk Anonim Şirketi hiase senetlerinin ikinci nısıf bedelleri 
15 Mayıs 1935 tarihinden itibaren Bankamız tarafından Uıak, 
Ankara ve lıtanbul'da ödenmeğe başlanacaktır. · 

AlAkadarlarm mezkftr tarihten i\ibaren Uıakta Şeker Fabri
kasına, Ankara ve Iıtanbul'da Sümer Baak Şubelerine aıtlracaat 

.. etmeleri ilin olunur. __... 

Zafiyeti umumiye, iştahsaılık Ye kuvvetıizlik halitında bllyUk falde ve tesiri ıörnlen 

HÜLASASI FOSFATLI 
ti 

ŞARK MALT 
kullanınız. Her eczanede satll1r. 

Lira K. 
9,34 

19,09 

2, 17 

14,08 

2,73 

4,49 

0,59 

14,89 

13,30 

7,60 
6,46 

Şehir tevdi tab. Adres isim 
Behire lstanbul 28/1 J/33 Bakırköy Hat boyunda 

Ali Rıza 
" 

Hüc;eyin " 
lspiro " 

Saime " 
Afife Abdi " 

Fa tına " 

La on 

M. Sami " 

Ar pak ,, 
Maksi Prahya ., 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

.. 

" 
" 

Rasim Paşa kerimesi. 
Bostancı Vapur iıkeleıl 

civarında. 

Horhorda Caddede No 
2 de 

Yen'.köyde Büyük Cadde· 
de No 55 
Şehremin:nde Karakol so· 
kağında No 3 te 
Tavş:ıntaşı kurbünde Ki-

tipsinan mahalleı:nde Kum 
haracı No. 7 de 
Aksaray Yüksek Kalender 
mahallesi kaymakam h· 
mail zevcesi 
Haydarpaşa Yeldeğirme· 

ninde Hacik Ağa apartı .. 
manında No. 1 de 
Hırkaiıerif Mollahot ma• 
halleai Çukurçeşme sokağı 
No. 16 da. 
Panaaltı EduA sokaiı No.18 
Haydarpaıa Mandıra ıokafıı2 

AOEMi iKTIDAH 
B~l gevşekliği, tenaıüli zafiye* "' 
vakitıiz, vUcut ve zihin yorgunlul" .. 

B0BMOBl1' 
TABLETLERi 

kullanmakla tedavi edillt• 

HORMOBiN . .,, 
Uz viyeti tenbih eder, ei~ir~er~hti

dinıağ ı kuvvetlendirir, vakıtsıı 1 
-" 

yarlığıu önüne geçer ve :>'a!)&dl 

neşe,iai iade eder. 

lstanbul'da fiati 150 kurut 
Eczanelerde bulunur. 

Adres : 

Galat& P o'lta kutusu 1255 

··································· ····················· Son Posta Matbaa•• 

----~·==--
5ahlbh Ali E ueaı 

Neıriyat Mldilrilı Tahir 

.~ 


