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Ziraat Bokanlıfınln 111rt foint!ı 
knhvı n muz 7etlıtirllme1i l9fn 
çok ciddt n faydalı teıebbUılere 
giritti~lnl aber alıyoruz. Bu hu· 
ııuıta halk ile yaptığımız temaı· 
larda ıu intib ları topladık: 

Bay Şakir ( Galata Mumcular oad· 
deei) - Bir:lm yurdumu. dart mu• 
aiınf bird n OatOndo toplıyan bir cen• 
nettir. Bir t erafta kar yağarken, 
öbür tarafta badem çnğlaaı yenir. 
T biatin bu kadar bol bahtiıln4' 
mazhar olaa bu yurtta herf•J yeti• 
oebillr. Zaten dedelerimiz bu hakikati 
çok ••Yel "bu topraklara kan eksek 
can bitern darbımeaelilı tespit etmit· 
ler. Şimdi Ziraat Bakaalıtı Aatal~a~a 
kahve yetlttirmlye teıebbGa etmııtır. 
Bu mıntakada bal gibi kah•e yetitlr. 
Hntta ben Urfada da kahve yetifti
ril<..ıf inı lıitmiıtim. Bu ta1&vvurun 
b'r an enel fili ballal almuıııı lıti

)'O um. 

* Bay llurat Atiker (Köprülllhan 1 )-
Eter fenni YO Hri ziraat uıullerl•i 
t tbik etıe-k o lnim ki bizim )'llrtta 
her tarla eyva n aebzeler:n bulun
madıtı bir mevaim olmaz. Şimdi orta 
Ana,'o!uya kar J•tıyor. Şark YilAyet• 
lerimiade kana irtifaı iki metreyi 
bu da. Fakat Ant.lyada-. Merılııdı 
ağ çlar çiçeklendi, u.zlu oldu, por• 
t kail r toplanıyor, u.a leuetll bir 
meyvadır. Fakat çok paltalıdır. Klloıu 
iki Jir.ıya .atılıyor. Bu nefis ve leala 
meyvanın çoj'altıl uuu tcı la etm .. 
liyiz. Zır at Bakanlıtı muıla bcra r 
Antalyada kahn de yet•ıtırecekmif. 
Hele bu kahve için barice nrdij'lmlı 
paraoıD laaddi, laeubı 1oktur. 

>f 
Bay Fehmi AkgOn Eminönü Haeır

cılar 34) - Ziraat Bakanlıtı me1nle· 
k t çok faydası dokunaeak bh te
f t bbBı pefindedlr. Kabn yetifUrmek 
için çalıfıyor mQtehaaa11lar Antalyn
da kahve yetiıebileceğial ıöylemiıler. 
Kahve aıc k iklimlerin mahsul d r. 
Urfa hanliıl, Antalya mıntakaaı 
HGdeyde gibi, Yemen ıibi peklla 
knhve yettıtireblllr. E~cr Bakanlık 
bu itte muvaffak oluna hor aeot 
milyonlarca lira yordumuıda kalmıı 
olur. 

Pol!slerin Meslekf Bilgilerini 
Kuvvetlendirmek için 

Dahiliye bakanlığı, poli11 me• 
murlarının mesleki biliilerini kuv• 
\et'endirmek m kıadile ıık sık 
konferan11lar tertlb edilmesine 
karar Y rmiftlr. Emniyet itleri 
umum müdürlllğU tarafından a-ön
derllen bir tamimde ıöyle deni!· 
mektedir: 

"Bu konferanı1ana birer aaat· 
ilk tertibi Y kabiliyeti olan m ... 

- - .. ~-- . -- .. 

İL 

iki Milyon Gömüş Lira 
Darphanede Yeni Paraların Basılması 
- işine Faaliyetle Devam Ediliyor 

Darphanede yeni ıttmUı liraların baıılma1111a 
devam edlliycw. Şim4ty• kadar ı makine faaliyete 
geçlrllmlıti. DördllatG hlr maki e daha lıletllmeyo 

~hazırlan ıştır. Düne kadar darphane iki mJlyon )'IJ 
elli bin liralık gUnı!ı para basmııtır. Elli Ye ( 25 ) 
kuruilukJarın da kalıpları ikmal ıdflmiı Ye çelik 

kalıplarinııı yapılması11a başlanmıştır. Dualar biter 
bitmez elli Ye ( 25 ) kuruıluldarm da basılmasına 
baılanacak ve dndan so11ra da piyandaki (25) ilk 
Dlkeller toplanacaktır. Bu alkıller derhal Ankara• 
dakl fabrikalarda pul haline a•tirllerelr 25, 10 •• 
1 kuruılukların da baaılmasıaa baılanacaktır. 

Yumurta Maliye Şubeleri ıeu Yıl içinde j 
lıtanbulda Altı Y ni Bina Ns Kadar Vergi Şark Hatbnda Yüzde 

Y ptırılacak Ö J d•k Otuz Tenzilat Yapılacak 
lataRbulda 40 aally• ıubesi ue ı Şark Demfryollan kumpaaya11, 

Yarda. Şubelerin birçok.lan kiralık Iıtanbulda yeni maliye tqkl· yumurta aevkfyahnı kolaylaftır-
,,lııap binalarda yerleımlılerdir. lltı, faaliyet• geçtiği ilk ıene eakl mak makaadile navlun tıcretlerin· 
Birçold n yanıın söndür e teşkilata nazaran fa.da varidat e yapmağı kararlqtırdıjı tenzf.. 
tertibab gibi, aılıılat ıartlar- temin etmiıti. Bu senenin Şubat 1 t tetkikatını bitirmfttir. Öğren• 
dan da mahrum bulunuyordu. onbeıine kadar olan talulllt ye• diğimb.e göre, yumurta tacfrlerhlfn 
Maliye Bakanlığı bu mahzurlan konunda da 934 ıeneaine nazaran cretlerfn yüzde 40 fndirilmeıl 

ni bir buçuk milyon liralık bir faz- 1 ~ fazl - ru o k 
iÖZÖnDne alarak latanbulda ye lalık vardır. Bu fazlalığın 1:-lazirana stea• a gor m f, anca yüz• 
ve J kn aak mallye blnalan yap- kadar 2 milyon lirayı bulacağı de otuz ıbetlnde bir tenzllit 
brmıya karar vermlı Te ilk parU muhakkak aaytlmaktadır. 934 ıe- yapılabil ceği anlafllmııtır. Kua-
olarak da (180) bin liralık bir nesi Şubatının 00 beşine kadar panya bu tenzilata göre yeni 
havale g5adermlftlr. Bu para il latanbul tahsil müdfirlüğnntın talı- bir navlun tarifeai hanrlamakta• 
tlmdilik lçtl Beyotlunda Ye e allat yekunu 291,752 Ura iken bu dır. Tarife, yakında Nafia ba· 
de latanbul tarafıada alb maliye aene aynı müddet içindeki tabsl• kanlıtuu gönderilecek •• ta.tik 
blnaaı lrurulacakbr. lit miktarı 487,804 lirayı buJmuı· edilir edilmez tatbik edilmeye 

1 tanbul tarafındaki Eminönü tur. Onbeş Kilit lçlnde 186,062 bqlanacaktır. Şirket, bu suretle 
aliye ıub ıl EminiS ünde klSpr • liralık fazla para tahsil edilmif· denlı yollle yapılan yumurta ih• 

b&fladaki apdesan nin arkaaına, tir. Bu fazla tahsllit yalnız lstan- racatını timendifere gelcbilece· 
Hocapaıa ıubeıl Yeni Postahane bul mıntakasındedır. Beyoğlu ve ğini ummaktadır. AIAkadar taclr-
binaaının önllndeld anaya yapı· Oskfidar tahsil mlidüdüklerinln bu ler de, az olmakla beraber yüzde 
lacaktır. Y enicami şubesinin yeri seneki tahsilatları da geçen sene- 30 tenn11ibn da kendileri için bu-
heniz teabit edilmemiştir. lnıaata ye nazaran çok fazladır. gUnkünden daha istifadeli ve 

ilkbaharda baııanacaktır. .. fi a Hu ut arı f deri Hudut- müsait ' 'aziy tı r hazırladı tını 
24 Saaf ·n fara Uyduruluyor söy~Uyorlar. 
LJa""dı· elerl Haz:r ndan itibar n Fatih ka· Tahkir Mi 
fl ~ Easındaki binaların vergisi yeni 

Topkapıda tramvay caddesinde yaz:ıbş kıymetleri Uze.rinden al.na- Efm İş/er? 
65 No. lı evde oturan kUtüpane• caktır. Eminönll kazasının ltiru 
ler taanif komiıyonu azasından kağıtlan da bu müddet lçJiıde bl· 
mili a yeni kapı mev)eYihanesl terae bu kazanın vergileri de yeni 
şeyhi Bay Abdülbaki, ilaç almak esasa göre tahsil edilecektir. Ka· 

P zanç vergileri de bin esa11ına göre 
için Akaarayda Ethem ertev tarhedi:d.ğl için, bina vergileri 
eczanesine girdiği ı rada kalb gibi kaı:anç vergileride yeni malt 
ıekteainden ölmüşllir. Cenazesi sene başından itibaren artacak-
buil\n kaldırılacaktır. lır. Hay,•an sayımluı da millki 

lf- Tophanede oturan Cemal• emurlar tarafından ve yeni bina 
fer adlı bir kadın Kapılçi tramvay tahrlri.1• göre tarhedilmlıtir. Üç 
durak yerinde tramYaya binmek kale mühim verginin yeni ka-
1..terken dUı rck yaralanmıştır. dastro tahrir esu!anıaa gör tar-

Jf. Erenkö7ünde Haaan iınıin- hedilmcai yü:ıtı den eski Maliye 
de birinin üzerinde bir tabanca tetkiliüle yeni idari tqkilAt ara• 

.. ~~~~ .. ~~~.~:~~-.~~~~:...... ı da birçok kanşıldıklar dot-
n:uştur. Maliye bakanlığı bu 
ahzurları nazanitibara alarak 

Iı"anbulda maliye tetkilitının da 
mti!kt teşki:ita ve kadastro tak
simatına uydurulmaaını kararlaş· 
tırmıt ve tahsil, Tahakkuk mO
dUrlü klerlne emirler vermiş.lir. 

F eriköyünde kabir ıokağında 

56 numaralı evde oturan Bayan 

Meliha Ye kızı Muammer, beledi· 
ye borçlarından haciı emurlle 

gelen belediye poliı memuru Bay 

Derviti tahkir ettikleri ıuçile hak· 

larında takibata baılanmııbr. 

lstanbul Grip Hastalrgı 
Sa!gımndan Kurtuldu 

lataırb-.lda grip salgını tama

men geçmiı bulunmaktadır. Has· 

talanarak mektebe gelmiyen ta• 

lebelerdeıı hem sıhhat raporu 

hem de velJ tezkereal iatenilmek

tedir. Uzcn zaman mektebe a-eJ... 

miyen talebelerden, rapor ve veli 

tezkeresi getirmiyenler laakkında 
huıust takibat yapılacaktır. 
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Kibrit Şirketinin 
Bir isteği 

Kibrit Şirketi, ihtiyacı olan odu:: 
••mleket dahflinden tedarık etııı •* 
için Ziraat Bakanlığına n llr•,e• at 
etmlf, bazı mıntakalarda ~ t 

1~11 
mU1aadeıl lltcmiıti. Ôğrendığ• 111 ti 

g'Öl'e, Bakanlıkça Yerilen ce~ap .. 
yenldea kat'ıyat ruhıatlyesi verı~lll tit. 
ala• lmk&a bulunmndıtı blldirilın•I ~ 
Ziraat BakanlıkJnın hnırladıfı ytk• 
orman kanunu projesi Meclisten ç~tf 
tıktan sonra yapıl cak tefriklere g 
mlaaade edilebllecıektlr. . lı• 

Kibrit Şirketi önilmüıdekı 11 d• 
ihtiyacıDı kartılamak üzere bu def• lf' 
2-1 bin metre mlkablık odunu bar ti 

ten g6tirtecektir. Şirket bu odunl~W 
Ruaya veya Romanyadan tedıır 
etmeyi diltllnUyor. 

Borçlanma Sur tlle Veril•• 
Arazi Hakkında 

2S10 .ayılı l.kin kanununun JI~ 
riade11 8nce mGbadlllere ve muh~ 
leri lakin baddı içinde verilmlf -" 
topnldann ve yapıların iakin k• ,,,, 
Duaa göre 28 yıl mtıddatla borç ,., 
dırılmayıp daha az mOddetle borçl ff 
dırılmak iatediği bazı Dahiliye bak~.1, 
lıfıaa yapılan mDracaatlardan anlH"' 

mııtır. Jır 
. lakin kanununun 39 uncu mad 
ıiain aoD fıkrası bu kanunun ne~ 
den 311ce de muhacirler• llkAn b• .. 
lçbade vlrilmif olan yapı ve top~ 

larıa da 8 yıldaıı aoara 20 ff 
ahnmuuu a~ık olarak buyurlll 

oldufundan kanunun bu buyrul~ 
tutulmuı, bu mflddetten daha • 1 ,,ıl 
mlddetle borçlandmlanlar nya b ~ 
laadırılmak istenenler varaa kanii~ lf 

bu b117uruğuna gare muamele1•'111 fit 
dGzeltilmul alakadarlara bildirUınift 
Kaymakaml•r1n Toplan~ 

Kaymakamlar bugOn Vali ..... I' 
Bay Rülmettinia reia1lğinde top'•' 
rak iki meseleyi görOıeccıklerdlr·~ 

Bunlardan biri aoy ad•annıD Y •
1
,,, 

çalıımaaıdır. Soy adı 1 ı.ımı çok ~ .. 
lemittir. lıin daha dQzgftn \18 

l'itaıeıl çareleri de araştırılac 1kt1r·,; 

ikincisi de genel nftfus , ıı: r' 
:lıleridlr. Bu ft için fçiıleri b ı.an u"' 
dan g•lmit olan izahnameler ok el' 
calr, yapılması gerekli itler garOf 
eektlr. 

TUrk Yarttatı OlmelC 
lstiyen Yabanc.ıar ,f. 

Muhacir Ye mG!tecilerdon ~ 
1abancıların yurtta9lığımı.aa kab ~ 
lçlıı yapı!.an aDracaatlarıa ~u• 
tetkik edilttek netic ain ~a ".;J' 
bakaalafıaa bildirilmesi tanıılll 
mittir. 

istimlak 
Borç !arı . ,J• 

Belediye, 1935 malt yılı 1~ 
Hkldem kalma lltimlAk borçl lfcll" 
hepafni Bdemef• karar ver~ ,, 
Bunun için yeni bOtçcye 220 b•~ 
tab•laat koamuıtur. Bunda• ,~ 
yapılaa lstimlllderln bedeU.ıi, ;iti' 

1 .... 
yıl içinde ödenecek, d ter 

lek mensupJarına verdirilmeai ve 
lmkln bul ndukça polisin adlt 
\'azifelerl için de MOddeiumum1 
veya muavlnlerirJn konferanslar 
vermelerinin temini değerli ola
ca ktır. Bu itin bilbana en blly&k 
polia Amlrluince daima göz önün
de tutularak urarla ve bizzat ta
kip edilmesi ve her halde po!io:n 
kendi vazifeleri kakkında bilRi l orç bırakılmıyacaktır. 

1 
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l,_'-_on_R_o_s_t_a_'n_z_n_R_cs:n:. i Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki~ 

ile techiz e.dilmesi eaam:ıa özen 
verilmesi ir.abedor. Hu konferana
Jırdan bütU meslek mensupla· 
rının istifadeleri için de mecmua 
ife netretmık ibare birer sureti· 
nln Emniy t iş. U. MUdilrlilğfine 
göıı derilmesi münasip olEıcaktır.,, 

Mart içeri 
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------- Yazan: V .Cnclg -
TUrklıch Pest'taa 

tı~ 'I'ürldye &anaylleşmek için bet 
'd k pr rammı tesbit ve ilin 
4 tr,k f en bu ite baş!adığı gUn-
1-tııberi; TUrkiy enin garblılaşmak· 
·~ "' la&ıayllerinl birçok ınmen 
L ."tl kurmu olan devlctler;n 
ııı, . 
f t&nl taliip tm•kt olduğu et· 
t/1da\i ded'kodul r su mamıştır. 
>~}ıh~ rl r Ttirkiy nin bu sana• 
do flıı ek tini iki ael,epten 
~tltyı t kit diyorlar. Yani bir r, 
ııı Crhk burada eski masallar 
ka~ltılekett bulunmadı ını bir türIQ 
diğ tıl ~tmek iate edikleri için ve 
~ay~ı" t r ftan da Türkiyeaia ıa· 
( •

1 ı.ııın ıi ito onun ıkiden ol· 
~a~~ Ribi artık Avrupaya tlbi •e 
ti11ı 

1 ol aktan kurtulmak iıteJI· 
~l'ı ~vrup için t hHk U bulduk· 

t ~Çin TUrk~y nl bu ı nayHeı· 
tot' ltekeU l y!ıind s6z aöylO• 
~ttİ t, Halbuki K aliım demek, 
l~tı ce itibarile eski blbilyet bai· 
de:~ karıı daimi bir milcadel• 
takı e ten b tka bir teY değildir. 
l 1111d •konoml ılstemiae artık 
t 1lll n aonra b ~lı kalmak caiz 
~İtı ldığ, v ski liberalizm fikri-
~l Y lnn: lflıis etmit olmakla 

·~" •yıp biUıas&a zararlı olduju 
ftla~' &onu yıllarında birçok d .. . 

l' nl ıı ı bir h kikatbr. 
)en· rkı} e Cumbudy ti kurulunca 
d 1 

dtvletin .,b rt nizam lçin-
ll " diğ· asıl uzviyet olması lhım g l· 

Ut 
1 

d tUaUldu. Bunun için mev
i feralt yalnız bir imk6a arze
t~:;~u, yeni 1'Urktye ziraat me · 
~I' 1 

olmak " anayl ihtiyaç• 

4

1C' ecnebi m mi keti relen al• 
a~· m cburly tind i~. Bu tcta 

1 yoll dan yUrl\ ek, mahkum 

t~ak er eç t krar t bl bir m m· 
ı et d kesin dtiomek mek· 
~.~ayı, bir s.iyas tln ta lbi, ~· 
·k141 Loıana k r giden ı.. 
ttlrı, rnUcıhltlerl 1 fikir vı emel· 
tt-ab uy ol maıdı. Bununla 

bokt 
1 

1( alb:m b~program 
aııınd f . 

ilce y \l a aalıyete B ımezden 
l\t\\ar:n r g çtl. Bunun için bazı 

!ordu. L Yaratılması IAzım gell· 
lııed· -tte ancak bu şartl r Uz .. 

~a~ı1 :;k ~ ~ıki zihniyeti ve eski 
11 ldıra ~kır v ruhunu ortadan 

~ilk rn~" } nl bir hayata başla· 
~ ()tı ~kUn oldu. Cumhuriyetin 
, 

11sredıf~~· buyuk temizlik ıvlerine 
1 lıdakı btli. Sanayileşme husu· 
tui d.. Cf yıllık plan ll kuru· 
il ""re . b , taber sı lıyor. Bununla 
• C\ayj TUrklye bUıbütUn bir 

!%tıu\.ltlernı keti olmak aayesinl 
'(le JOtr 
ı~k llılekttı • . ncak zıraa t 
~ ~ti Elr ıl sanayi mem· 
~ıı, y •sında dUrUıt bir muva-

bıi •r"trnak ve memleketin 

f ''lll,k ~•bıullerJle madenlerini 
~dalı bi dahilinde fşllyerek daha 
~ t. Stı ~ 4 ~de koymak isteni· 
~" llluJt, ibııte öyle bir temıil 

OSTA 
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Res·mli kale Keyif Veren Zehir Mübtelaları 

lrıı nlar vatdar, ııefnleı n feluketi kendi dü~önoeaizlık
lerile ieat ederler. .Kumar ve eroin düokiinlcri böyledır. 

lara dUıürürler. Halb11kl k•ı;n!'r ve eroin e~ yırtı_o~ ejderler
den daha yamaoaır. Ôna1• b~ıım vu cılız btinyemızın tal.am• 
aıül et'Deı;ı rniimkiin değı!dır. .. • . . 

Oulın kumara veya b yaz zehire ıevkeden hiçbir eebep 

yokur. İradelerine hlkim olamadıkları, daha doğrusu hakim 
oimak iatemıtdıkleri ioio kendilerini .luımara ve kötii ibf' & 

Kum r eroin ye kokaın mubtelaları, gençlıklerıne doya-
mad 0 g~berip gitmiye veya ıiirüoUp sefil olmıya mutlaka 
mahkumdurlar. 

== --
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SON TELGRAF HABERLERi 

abinede ir 
Özalp 

Değişme O u, [~azı 

( Battarafı 1 l ci ytızde ) 

dairelerinin isimleri okunmuıtur. 
ilk okunan intih p dairHi Af· 

yon olmuı ve Ali Çetinkaya ilk 
olarak od lçmlııtJr. Yine ilk ola• 
rak and içen Bayan Mebrure GQ. 
nenç y azalıklara mensup B. 
Türker bu intihap dalreaine m••· 
ıup 1aylavlardır. 

Riyaset Dlv nı 
Bu da so ra yapılan aeçimde 

Çankırı saylavı 8. Abdülhalik 
Renda, Büyük Mili t M cliıi Baı· 
kanlığıoa seçilml ve lk19lar ra· 
ııoda Baıkanhk yerine geçerek 
fU sözleri teşekkürde bulunmu§· 
turı 

" - Beni Başkım!ığa ' çmek 
ıuretile göıterdiğlnlz yüksek iti· 
mattan dolayı hepinize teıekkür 
ederim. Bu vazifeyi yaparken çok 
kıymetli yardımınııı bend n Hir· 
ıememenizl bilhassa dilerim.,, 

MUteaklbcn Baıkan vekilleri 
Hı idare Amirleri e kAtipllkler 
seçimi yapılarak, Bn ken vekil
liklerine Hasan Saka (Trabzon) 
Nuri Conker (Gaziantep), Tevfik 
Fikr t Sılay. idare Amirliklerine, 
Halid Bayrak ( Bayezld ), irfan 
Ferit (Mardin), Met.med Ali (Ço· 
ruh). Ktitlplikler de Ali Mu· 
zaffer (Konya), Ali Zırh (Çoruh). 
Ferit Celal (lçel), Haydar Rüıtü 
(Denizli), Nnşlt Uluğ (Kütahya) 
ve Sabiha GakçlH seçilmiılerdir. 

Cümhur Reısnaı 
Bundan sonra, RiyaseticUmhur 

aeçimlne geçilmiştir. Yapılan H• 

çim neticesinde başlrnn 8. Abdül-

üd faa 
halik Renda, K mal Atatilrklln 
mevcut 386 aaylavın ittifakile 
Cumhur r hıliğfne seçildiğini bil· 
dirmiş ve sürekli alkışlarla kar• 
ıılanmıştır. 

Başl<an, bunun Ozerine netice· 
yl Kamil AtatUrke bildirmek 
üzere toplantıya fasala vermi§tir. 

Bu seçi n ticesi arzedildik· 
ten ıonra Ataturk BUyUk Millet 
Meclis'nl te rif eder k saylavların 
ve ha:ıır bulur.ani rın çok heye
canlı ve dakikalarca sür n alkış· 

ları ar sıoda baıJkanlık yerine 
geçerek &§ağıdakl nutuklarile 
and içmişlerdir : 

Atatürk And içerken 
" - Kamut ym ıayın üyeleri, 
Kamutayco, beni bu ıeçim 

devresi için de cumurluk baı· 
kanlığma seçm k y6nile, yüksek 
Türk uluıu adın , göıterml ol· 
duğunur. bUyük güvenden dolayı, 
ğilerek, hepinize saygıl rımı su· 

narım. 

"RelsicUmhur sıfatile cUmhuri· 
yetin kanunlarına ve hakimiyeti 
mllliy eaaslarına riayet ve bun· 
lan müdafaa, Türk milletl:ı n 
aaadetine 1&dikane ve bütün 
kuYvetimle ı rfı mt1ai, Türk mil· 
letlne teveccllh edecek her tehli
keyi kemali tiddetle men, Türki· 
yenin ıan ve ş reffnl vikaye ve 
il ya ve d ruhde ettiğim vazifenin 
it: batına asrınef etmekten ay· 
rılmıyacağıma namusum Uzerlno 
ıöı veririm.,, 

« - Bayanlar, Baylar, 
Bu içtiğim andla, üzerime al• 

a 
dığım onurlu ödevin kuha olduğu 
kadar ağır da bulunduğunu pek 
iyi anlıyoram. Buna benim özel 
güciim, ancuk, sizin, seçkin arka· 
da larımm ııyrılma.r: birliği ve ara
sız yardımı ile yetebilir. Bu d -
ğerli güvencin benden esirgenmi• 
yeceğlne lnanım büyüktür. 

Arkadaşlarım, kıtınızdan çe• 
kilirken, başladığınız önemli yurt 
ve ulus işlerinde sizler için, ve
rimli, mutlu çalışmalar dil rim.» 

Sık sık alkışlanan ve (yaı ) 
seslerile karşılanan nutkundan 
sonra Atatürk, Ba k nhk yerin· 
d n ayrılıp salond n çıkarken 

saylavlarm v dinleyicilerin yUk· 
sek ıaygı ve bağlılıklarmın coşkun 
bir ifade l olan heyecanh ten· 
hUrlerile uğurlanmııtır. 

KamAI AtatUrkUn nutkundan 
ıonra ı 5 dakika istirahat edil· 
m k Uıere celseye nihayet veril· 
mlştlr. 

ikinci c lıe açıldığı zaman 
Başkan Abdülhalik Rend 1 Cu· 
mur rlyas tinden gelmit olan 
tezkerelerin okunacağını blldirmfı 
aşağıdaki teıkereler okunmuştur. 

Yeni Kabine 
'' BOyilk Millet Mecliıi yük1ek 

riyasetine, 

Yeni seçim dol yıııile icra •ek'IJ . 
h · · t'f t · 1 1 •rı eyetı ıs ı a e mııt r. Yeni h t' ' f eye in 
Malı:ıtya uylavı lımet nönll t f 

k·ıı "b ara ın-den tef ı tenaı o!unnıuotur. y 
heyetin teıekkülüne kadar iıtif deni 

k•11 • h . a e en 
icra Ye ı erı eyotınln ifayı "f 

d . •azı eye 
deyam e ceğınl arzedcrirn .,, 

Reialcumur 
K. Atatllrk 

" Bftylik Millet M ecJiıl yüksek 
riyasetine, 

Bıııvekil ismet f 11 DunünUn teklifi 

'Q'k· Yeae 1 • . E 
~lıb •Ye tcıı .Y•pı abılırı vvelce 
~.tı . tllıilnıı ?ıler tarafınliaa aa- r 
~,1 dı 'lldli ih, timdi ise Türkiye 
~~ tlıiUt b~U k ndisi içecektir. Bu 

/STER iNAN !STER iNANMA! 
)ti~ \ı~ SQ"f nye v hayatta eyi· 
~ .. 8~litin g arnlıiın, kuruJuı ve 
"lltı tnrn· 
~ temin 1 dereced tabak· 

~ti' ~ •tı'dek· 
O 1 Türk Ticaret 

) etli da ında 
'dak n, 1 ( A 
~~ 1 'fu k . · A. ) - Alman· 
t ir toplan~ Tıcaret Odası sene-
)' ~J bit nutsıknı yapmıştır. Oda 

1 ~ i u ıöyli k lib Utki e yere Alman-
~ ı. il<feı, ... y arasındaki ticari 
~et ... ıra ınes t · k' 

Qı Ş~r. u ın ııafmdan 

Bulgriıta1tda çıkan ( Millet n ıiyaaet ) ialmli bir 
mecmua son aayısında " Cenuba - Akdenize doj'rul " 
baıhtı altınd cidden glllünç bir ıürtl ıeyler karala• 
mıo- Mantık ve hnyaaf a dıtında yaa-ılan bu yazının 

ıu blrknç ıahrı ibretle okunmaya değer. 
'' Bulgariıtanın bu kadar çok ıırazi ııkınt111 çektiği 

bir zamanda Trakya ve bahuıuı Şarki Trakya bom• 
boıtur (1) Nihayet.iz ovalar ve çok mQnblt topraklar 
bomboı durmaktadırlarl TOrkiye bugün de Şarki 
Tr kya için muhacir aramaktadır! F kat bunu nereden 
bulacaktır? ÇünkO hem Türkler ;Ye hem de Yunanlılar 
kendileri tarafından haydudçaaına zaptedilen (I) bu 
yerlerde mi•afir olduklarını biısetmektedirlerl ftte 

JSTER . /NAN 

Trakya meHIHI mevzuubahsedillnce Türk ntlltb t .1 • 1 ua ının 
ıinirlenm .. i de buradan ı erı ge mektedirf 

Fakat her4eye rağmen •rgeç iyilikle mi ol k 
kılıcla mı olacak; Bulgar köylUsll gene Traky:~:kl 
baba ocağına dön c k (1) •e mukaddu Bulgar kanla
rlle sulanan bu mübarek yerleri sayi ile fenlendirecek· 
tiri fştcı bunun için de Bulgar harici ıiyaseti bu mesele 
etrafında çok dilckat1i bulunacak ve milletin aklında 
düıllnOp, 'takdir ve knbul ettiği şeyi ve yolu takip 
edecektir! " Cenuba - Ak .. enize doğru ,, umdeai tim
diden ıonra Bulgar harici siyasetinin de umcleai olacak 
ve bu harici ıiyaut zamanm icabatına ıöre bu veya • 
tu harici ıekli alacaktırl " ~ 

Al 

Sı ·• ~ 3 

.... 
ozu ıs ası 

Yazı Çok Oldağu için 

Bugan Konamadı 

•• ·-·--- 1 •••• 

Habeşistan 
Ve~alga 
ihtilafı 

Londra, 1 (A. A.) - Röyte
ri 1 di!'lomasl muhabir:ne göre, 
ltalya i:e Habeşistan yakında, 
arairı ındaki ihtilAn, diplomasi 
müzakereleriyle halledecek vazi· 
y; le bulunacaklardır. 

lngi.terenin Roma ve Adiaa· 
babadaki mümeısiılerl, iki devlet 
ne .dinde, Uluılar Kurumunun 
te .kin ettiği şekil içinde mUzake· 
re:erde bulunmaları için ısrar 

etmekte devam ediyorlar. Fakat 
Ingiltere, ltalya ve Fransa arasın· 
deki Habeiistana dair üç t rafla 
enlaımıya bllhas88 telmih yapmıı 
old .klarma dair haberler doğru 
değildir. Bu anlaşma mucibine 
bu iiç devletten herbiri, Habe· 
şistan hakkında bJr karar alma
diln evvel diler iki devletle isti
şare mecburiyetindedir. 

Keb hat He beşte imiş ı 
Roma, 1 ( A.A. ) - Mustemlekit 

bUtçe komiıyonu mecfüıe ltalyıın • 
Hnl;eşiatan mQnasebetleri hakkında 
bir rapor v rmİftir. 

Bu rnporda deniliyor kir 
"Hnboo çeteleri, balya tarafın. 

dan 1934 ağustosta sınırın tahdidinin 
kabul edilmuine rağmen mütemadi· 
yen sın •r hddiseleri çıkarıyorlar. Adi
sahabanın menfi surette harekette 
devamı bu hususta bir neticeye Ya
rılma1ına mani olmuştur. 

Ualual hidiııeainden · sonra da 
Habeı hllkumeti hiçbir tarziye ver• 
memiotir. ,, 

Rapor bu sebepten dolayı, İtalya-
nın rıeye hazır olmaaı Iizımgeldi-
ğl netice.ine varmaktadıf, 

M aina, 1 ( A.A.) - ltalyan OçUn
cli piyade alayının bir taburu, tarkt 
Afrikay do~ru, burada hareket 
etmiş ve nııkerler vapura binerken 
tezahurat yapılmııtır. 

Kont dö Martel 
F ransanm Surye fevkalı\de 

komis ri Kont dö Mertel dUn ak· 
am T oros ekpreslle ıehrimiıe 

gelmiv ve Franseya gltmiıtir. 

····························································• 
ilurine y ni icra vekilleri heyetinin 
•tağıda iılmlerl yazılan aevattan teı
kili taatlk olunmu olduğunu arze .. 
derim.,, 

R•l•icumur 
K. Atat/Irk 

Adliye vekili fıı;mlr 1aylavı ŞükrD 
Snraçog-lu, Milli müdafaa vekili Balı

kesir saylava KAzım Önlp, Dahiliye 
vekili Muğla .aylnı ŞllkrO Kaya, 
Hariciye vekili fzmir ıaylnı Tevfik 
ROotn Araa, Maliye vekili EIAzia say· 
lavı Fu t Agralı, Maarif nkili Aydın 
aaylavı Abidin Ôzmen, Nafıa vekili 
Afyon ısaylavı Ali Çetinkaya, fktlıat 
vekili fzmir 1nylavı Celil Bayar, 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili, 
lıtanbul 1Bylavı Refik Saydam, GOm· 
rUk ve inhisarlar latanbul aaylavı 
Rana Tarhan, ZirHt Vekili Kütahya 
aaylavı Muhlis Erkmen: 

Bu tezkere okunduktan ıonra 
martın yedinci perıembe a-Do(l top• 
!anmak üzere içtlmaa nihayet Yerli· 
miotir. 

Tebrikler 
Ank ra, 1 ( A.A. ) - K. Atatürk 

Cumur Relll!lğine tekrar iotihapları 

dol yısile Bilyllk Millet Mecllaindeki 
Riyaseti Cumur makamında V killer 
Heyeti ile Millet Mecliai azalarının, 

bilyilk ve orta alçilerln tebrikl riol 
kabul buyur muşlardır. 

* Büyük önder Atotürkfin Cumur 
reisliğine intihabı, diln akıam aııat 
tek zdc biltiln memlekette yllıı; bir 
ltıın top atılmak ııuretllcı ilin edil
miı, bu münnaetle her yer bayraklar• 
la ve ıf . klar yakılmak ıuretlle kutlu• 
lonmıotır. 
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l Memleket Maıuar~sı\: 
Diyarıbekirde 
Devegeçidi 
Nahiyesi 

Oiyarıbeklr (Huıusi) - DeYe· 
geçidi Diyarıbekire 22 kilometre 
mesafede bir nahiye merkezidir. 
Fevıipaşa • Diyarıbekir hattına 

bet ldlometre uzak:ıkta o1an bu 
nahiyenin 53 köy'l, l 1348 nufusu 
Yardır. Nahiye telefonlarla Piran, 
Diyanbekir ve Osmaoiyeye bn§.· 
lıdır. Nahiye arazisinde Fevzipaşa• 
Diyarıbekir hattının en büylik 
köprüsü yapılmaktadır. 

Devcgeçidinde halk ç.ifçilik 
ve koyunculukla geçinmektedir. 
Anıat, Naarin, ve Ciksur köy:e
rinde pirinç ekimi yapılmaktadır. 
Nahiye sene de 80 bin liralık 
mahsül lkraç etmektedir. Nabiye 
dahilinde çok domuz vardır ve 
bunlar sUrn halinde dolaşmakta· 
dırlar. Ekinlere çok zarar veren 
bu hayvanlarla mücadeleye baı· 
lanılmıt ve tertip edilen bir ailrek 
avında 70 domuz öldllrülmüştür. 

Sllrek avı köylUier arasında 
da alaka uyandırmıştır. Nabiye 
dahilindeki k6ylere muhacir iskan 
edileceği a5ylenllmektedlr. Bu 
takdirde istihsal noktasından çok 
iyi neticeler elde edilecektir. 
ÇilnkU Devegeçidinin toprakları 
çok verimlidir. Nahiyenin 53 kö
yllnde de mektep yoktur. Bu yıl 
bazı köylere mektep yaptırılacağı 
da söylenilmektedir. 

Bartın da 
Belediye Mecliıi Mühim 
Kararlar Vererek Dağıldı 

Bartın (Huıusi) - Belediye 
Meclisi, toplanlıaını yaparak da· 

iılmışbr. 
Meclisin toplanbda YerdiiJ 

kararların baılıcalan ıunlardır: 
1 - Kasabadaki mahalle ve 

sokak adlarından bir kıımının 
değiıtirilmeai ve TUrkçeleıtirllme
ıi kararlaıtınlmııtır. 

2 - Mezbaha reımi ye nak· 
liye Ucret tarifeleri tadil edilmlt· 
tir. Yeni tarifeye glSre, mandanın 
mezbaha reimi 220, lafıma Ucretl 
30, ıığırm mezbaha resmi 125, 
taııma licreU 25, koyun ve keçi• 
nin mezbaha resmi 45, taııma Uc· 
reti J O, kuzu ve oğlağın mezbab 
resmi 15, ta§ıma ücreti 10 ku· 
ruıtur. 

3 - Kasabamızda yapılacak 

elektrik tesiaatmın beı yıllık ça· 
lışma proğramına katılmasına ve 
bunun için 60 bin lira tahılı t 
konulmasına karar Yerilmittir. 

4 - Zonguldakta Ereyli ılr
ketl hastanesi operatörU Dr. AYnl 
Tan'a fahri bemıerilik verilmeıl 
kabul edilmiştir. 

Bartında iki Dilsiz 
Bartın, ( Hmıusl ) - Iıtanbul 

sağır ve dilsizleri koruma c miye· 
tinin idl\re heyetinden iki genç 
birkaç gUndUr tehrimizd bulun· 
maktadırlar. lkiıi de sağır •e dilsiz 
oldukl rı halde yazı ile meramla• 
rını gcyet iyi ifade edebilmekte
dirler. 

Bu lkl genç, lıtanlmlda s ğır, 
dilsiz ve k6rlerle onların rcflm 
ve kimsesiz çocuklannı korumak 
maksadile yardım temin etmek 
Ozere ülkeyi dolaşma~a çıknııı· 
lardır. 

Gemlik Mekteplerinde 
Teftiş 

Gemlik (H su i) - KUltUr 
mUdU "Ü F kir Eren Gemlik ve 
Orhang zi mekteplerini, müfettlı 
Hal'm de köy ve nahiye k· 
tq ler:ııi teftiş etmektedir. 

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

SON POSTA 
:O L 

MEMLE HABER ER 
Ilgında Bataklık Araziden Ve 

Sıtmadan Eser Kalmadı 

• 

llıttı (Hususi) 
- Tarihte Apu· 
hıran, Abıkerem 
isimlerini almıı 
olan 11gın pek 
eaki bir tarihe 
maliktir. Hali 
b:rçok yerlerin· 
de bu tarih ha· 
ki}elerine rast· 
!anmaktadır. il· 
gm kuruluşun
dan ıonra Ti
murlengin istilası 
esnasında taı 

taı UstUnde bı

rakılmamak aure-

Al h. G I 8. 1. v • T .1 H . •ıl•adan eser 
aşe ır enç er ır ıgı emıı eyeti kalmamııtır.llgımn 

tile tahrip edil· 

içme ıuyu elyevm 
Ankara telgraf· 
hanuinde çalışan 
Bay Ali Rlza 
tarafından temin 
edilmiş, bu zat 
llganlılarm batı 

ralarında ebediyen 
silinmeyecek bir 
iz bırakmışhr. 

Ilgının bir kap 
lıcası da vardır. 
MevJıimlnde çok 
rağbet bulan bu 

kaplıcanın eh'a· 
fı, ılfa almak için 

. Alaşehir temeil heyetini teşkil eden gwnoler 
mıf, sonra da Alatehir (Huauli) - Burada Gençler Birliği temsil heyeti devamlı meaaial 
bir zelzele ve ifet ile bGyOk munffakiyetler elde etmiye batlamıı bulunmaktadır. Temsil heyeti 
feliketi geçirmiş- fır.at buldukça mOaamereler vererek halkın temall n tcmaıa ihtiyacını da 

gelen yfizlerce 
ailenin çadırları 
He · dolmakta· 
dır. Bu kaplıcaya ti. karıılamaktadır. 

==-__,.=-=:z=,,_,,, __ =-=--===-"""===_,,.,·-==""-
llgır. elyevm 4000 nUfualu, 

mUnbit araziye malik bir kasaba
dır. Son &enelerde pancar eki· 
mine başlayan Ilgınlılar toprak· 
larının bereketi tJayeainde bu 
ylizden kasabalarına ıenede 55 
bin lira srreceğlnl söylemek· 
tedirler.Ilgıo gölU de balık varlmi 
itibarile kasabaya kazanç temin 
eden gelir membalanndan biridir. 
Ilgın gölünde yetişen yılan balığı 

T ekirdağında 
Elektrik Fiatlannın 
indirilmesi istenildi 
T ttkirdağ (Husuıt) - Bele

diye elektirik ıirketl nezdinde 
tqebbUıatta bulunarak elektirlk 
kilovat fiyabnın indirilmesini iıt .. 
mljtir. Şirket elyevm bir kilovat 
için 27,5 kuruş almaktadır. Be• 
Iedlye bunun 20 kuruşa indiril· 
meaini iıtemlştir. Saat kiraları da 
eylfılden itibaren her yerde 
12,5 kuruta indiği için ıh-ketten 
fazla aldıiı paraların ladeıi de 
btenmiıttr. Şirket bu tarihten 
ıonra da saat kirasını 25 kuruı· 
tan tahsil etmtıtir. 

lzmir Köylerinde 
Muhtar Seçimi 

lzmlr (Huıust) - VlllyeHn 
dört köıoslnde muhtar aeçimi fa· 
aliyetine deYam edilmektedir. 
Burnovnnın ltıklar köyUnde mub· 
tar seçimine erkeklerden ılyade 
köylU kadınlar lıtirak tmlılerdlr. 

gNetlcede lşıkl r muhtarlığına Vf. 
yana Ticaret mektebi meıunlann· 
dan Bay Şemaettln ıeçilmivtlr. 

Cumaova1ındakl muhtar ıeçl· 
mi de alakalı olmuş; reylerin ııra• 
!anması sonunda Haaan kızı Ba· 
yan Eminentn 183 reyle muhtar 
aeçildlğl anlatılmıştır. 

Muhtar seçimi itinde Bayan 
Fatma da 7 rey nokaafille yedek 
olmuştur. 

Çan kkal Belediye 
Ba kanlıA'ı 

ÇaJlakkale (Huaual) - Bele
diye baıkauı bay Veli ~ aıımı 
Kayseri ıaylavlığına aeçllm si 
Uıerlne inhilal den belodly~ 
başkanlığına avukat Oım n Gll• 
rel ıcç_llml;tlr. 

Antalya Z htre Bor a nd 
Antalya (Husuat) - Z lr 

borsasında bir ay içi de 1242100 
kilo buğday, 23151 ~"9 arp,t 
9771 kilo ıuaam, 86oo kilo ç_tiıJk 
eablmııhr. 

pek meihurdur. llg111 gölüne dö
külen sulardan ikisi geçtiği ıaha· 
da bataklık yapıyorlardı. Sıtma 
MUcadele Heyeti Reisi Bay 
RüştU ve kaymakam Bay Ta· 
Uitın çalışmaları ıayeslnde bu 
sular geniş hendekler içine 
alınmış ve bataklık arazi kurulu· 
larak köylllnUn istifadesine 
arxolunmuştur. Şimdiye kadar 
sıtmalı Ilgın denilen kasabada da 

Bit liste 
Kültür Sevgisi 

Bitli• belediye daıreai 
Bitliı, ( Huauıl ) - Burada 

kUltUr lılcrine çok ebemmiyı t 
verilmektedir. Ilk tahall mecburiyeti 

ehemmiyetle tatbik edilmekte, 
tahsil çağında olup ta okumayan, 
ıokaklard• dolaıan çocuklar polis 
tarafında takip olunmaktadır. 
Halkevl, halkın kUltUr sahasındaki 
çalışmasını kuvvetlendirmektedir. 

lf Kar yağışı devam etmek· 
tedir. Belediye kardan kapanan 
yolları açbrmaktadır. 

Malatyada Yakalanan Kaçakçı 
Malatya (Husuıi) - lımetpaıa 

nahlyeıinden Mehmet oğlu Mu11tafa 
çarııda kaçak sigara kAğdı 11a• 
tarken yakalanmıı, Oıerl arandığı 
uman bacakları arasında iki tor• 
ba lçiae saklaomıı 3200 tane do 
çakmaktaıı bulunmuştur. Mustafa 
yakalannııı, lhtlaaı mahkemeaine 
Yerllmlıtlr. 

Konyada Bir OJUm 
Konya (Hususi) - KöprUbaıı 

E
ektebl Baımualftmi Bay Zeki 
alb sektesinderı ölmPı. bu ölUm 
endisini ıeveq!erl çok p>\lleeulr 

etmlıtlr. Bay Zekiye aJkada ları 
ıottze1yen bir 11ıaaıo llltıUI ! 
''- tlb ıtwtıltrdJı. 

150 metre mesafedeki dağın 
Uzerlnde bir deUk vardır. Bu 
delikten kaplıcaya akan suyun 

, buharı çıkmaktadır. 
Yine kasabaya 10 kilometre 

mesafede UstU açık bir ılıca da· 
ha vardır. Halk bu ılıcanın üze
rine birkaç defa bina yapıldığını 
fakat ılıcaya vaktile beddua edil· 
diği için binaların durmadığını 
ve yıkıldığını ıöylemektedirlor. 

Saros Körfezinde 
Kaçak Avcılık Yapan 
Bir Motör Y akalandt 

Gelibolu, (Huausl) - Saroı 

körfezin de kara aularımızda kaçak 
balık avlamakta olan bir Yunan 
motöı11 yakalanmııtar. Bu motö ... 
de 3 bUyUk aandal ve 10 tayla 
vardır. Tayfalar dinamit kullana
rak avcılık yapmaktadırlar. Muha· 
kemeleri yapılmak llı:ere ihtisas 
mahk mesine verilmiılerdl. 

Biga da 
Odun Pazarı 

Biga (Huıuıi) - Şehrimizin 
en şerefli ve güzel yeri, hlikiımet 
dairesinin önllndeki Cumhuriyet 
meydanı ve ıadırvan avlusudur. 
Dııardan gelen bir misafir, evYeli 
bu meydanlığı görllr. Her mera• 
sim bu gllzel meydanlıkta ya
pılıyor. 

Cuma ve pazar ıllnleri her 
köylü, bu tadırvanın etrafmda 
toplanıp lılerlnl konuıur. Fakat 
bu ıU.ıel meydanhk ayni zaman· 
da ıehrin odun ve kömür paza· 
rıdır. Burada berilin odun ve 
kömilr yüklll merkep bulunur. 

Meydan odun •• kömUr satan• 
larm toplanmasına yarar, ıehlr 
içinde birçok yerler Yerdır. Odun 
Ye kömUr pazaranın bu yerlerden 
birisine nakli münasip olacaktır. 

Malatya Elektr1k Şirketi 
MUdUrlUDU 

Malatya (Huıuai) - Elektrik 
11rketi mudnru Osman Hilmi Ta· 
uerin HylaYlığa intihabı dolayı· 
ılle açık kalan ıirket mUdürlllğU• 
ne Bay Emin Yakıncı tayin edil· 
mittir. 

Malatya fırka Kongresi 
Malatya, (Husuat) - CUmhu· 

iy t Halk Ftrka11ı Yilayet kongreıl 
oplanmıf,_ Osman Hilmi T ner, 
aruk )'alancı, Tevfik lnönU, 

E'kl SUıen, Naim KaraköylU, 
ffar Yahya, Sadi Mahmut idare 
~t!o~ lb.k• oılilmltlerdlr, 

Mart I_, 

~ı'-_____ -t _ Tenkit =----t 
Büyüklerin 
Kötü 
Eserleri 

N ilah Ata9 
rırn t' 

Fransızca bir cıdebiyat g~ 
tesis «Vfctor Hugo'nun ese!~e Ed 
den sizce en iyisi hangisidıdbat" 
ktsttıın hangisidir? » diye mu oııfı 
rirler arasında bir anket aÇ rı' 
Şimdiye kadar çıkan cevapla ti 
ancak ikisinde, şairin kötll ş~yl otı 
yazmıı o1duğu da kabul ed_ lıY iti 
bazıları « yan çiziyor »; çogu el' 
V. Hugo gibi büyük şairleri ~ r' 
kit etmenin kendileri gibi fan e 
dtıımeyeceğini batı }atıyor. 

·k bW 
Huio elbette ki bUyü ,1 

ıairdir; eserlerinin bir lasını ~~ 
sız edebiyabnan birer abideS1 ,, 

rak kalacaktır. Fakat onun Y fi' 
ları karıııında tenkit, mubak~ 
haklarından yazgeçmeye kalk IJ• 
akla sığmıyncak şeylerden ti 
Goethe'nin, Shakcspeare'in ı-ı:,, 
ros'un uerleri de tenkit e 6~ onların iç.inde de zayıfları, k 
leri, hatUi manasızları vardır· 

-·~ BUyüklOgllnU kabul ettlg'
6
f 

şairlerin, Mimlerin karşısında b. ~ 
bir teslimiyet göstermek btS' 
ötedenberi adettir ve bence tİ 
katn şeylerden biridir. Bir •3

" 

\'eya ilim eseri karşısında te;,
kabiliyetini lıletmeyen •.et 
«passif» bir hale geçer vo be~ 
memek gibi beğenmek, b•Y'r 
olmak haklarını da kaybeder· 

Zaten diyebiliriz ki ıairleri d; 
ğil, ancak eserlerini dUşürtdl tlfı 
gerektir. Biri güzel, kof~ dl 
öteki çirkin, zayıf iki el~ait• 
hazan bir muharririn ola tP 
Birinin hatırı için ötekine d• ıl 
ml diyeceğiz? Bunu yaptığııtı~tl" 
man bizce eserden ziyade li~ o' 
deki imzanın bir değeri oldujO 
göstermez miyiz 1 _. 

·ıecr: 
Biliyorum ki buna ver• ~ 

ceYap vardır: Falan şair, ın~ ~ 
V. Hugo, biz kendisini tanıd1i1~ 
lçln değil, birtakım güzel ese~ıİ 
yazmış olduğu için şöhre!f 0t 
muştur. BUyUklUğU muhteh if, 
siller tarafından tasdik edilf!l ıl 
O halde onun bir eserini bt '/ 
memek bizim taraf ımızdB11 'İ 
kendini beğenmişlik, bir ktıst~eı' 
sayılabilir. Biz bUyUk ı•!' -' 
eserlerini okuyarak gUı•b:~JI 
olduğunu öğreniriz. O cPef 
onların her yazdığını beğe~ JIJ1 

borçluyuz; yoksa anlamadığı 
aczimizi göstermiş oluruı. 1 

Böyle dllşilnmekte dok'~dıl~ 
bir taraf var: Güzelin ne 0 ti'· 
nu, bUyUk ıairlerln •" b"I_ 
okuyarak öğreniriz. Ancak 110, 
da bir haddi Yardır; oıı&J b~ 
«hUuUniyetimizc» rataıeıı ;~ 
muaek, anlamamağı, ,,,,._ 
aöze alarak itiraf etmektoJI ~ 
yapacağımız bir şey _ııo~ 
Anlamamak, Acizlik I r ~ 
hayran olmaktan hayırlı 1cİo1, 
hanıl bir ıey karıııınd• zs•t'""' 
dıfı bir hayranlık ~11,11ılıtl 
gerçekten duyduklarına 1 ı. 
inanılsa da değer verilOJ' 

Afyonda isti m11kter ,,, 
l)ıJ ( 

Afyon, ( Huiu&i ) _..a b şp 
t ehir plAnının tatbikatııı i"' ı 

b'desi ' e nılmıştır. Zafer n 1 • • 0JııP d 
,ok çirkin bir göster• ı ·vat' 

. t on cı 1 bir ban ile ıs osy ırıııı 1' 
köhne dükkanlar rık~ı~ıat dil 
Kuyu aokağındakı bın 
mllen yıktırılmaktadır. 



6igaNt Al•ml 

llıuslar Kurumu
~-" Nasıl GOnıuık 
41teriz? 

BARICf TELGRAFLAR 

._ 8•tltakan lımet laaaı bit Fraa· 
'9 :ecnıuaeında, dlnya alya.aıını 
~ a.htl eden bir makale 7azdı, ld 
'--ı Son Postada okuduauz. Ge
..... laa..a, Ulualar kurumu mllH• 
ht ~· 4e kalem dokuadurarak dl· 
.... 'fci: "Uluılar cemiyeti mlhim bir 
'- lleıedir. Bu müe11eHnfn doğru 
~lı:lt bir yolda kuvntll ve ameli 
...... 7lluek bir varlık ltaline 

"1ı•uaa çahplua. ,, 
~·lu kurumuıad2n beklenilen 
~ ~ara çok uygun bir ı~b oldu
~ tuphe bulunmıyan ıu ıiyasal 

-.: r•nlı ve özla bir laakikati 
~' •tlllak noktaaındaa da çok ........ 
~ - MilleUer Cemiyeti, Beynel
~ llatilifları barıı yoluadaa yörl· 

I halJedHelr bir •leHHe olmaJı. 
...:. - Milletler ceaiyttl, lhfuu 
.;""ba• ur•• olabilee•k biı kud-
~ •ubk baliade baluamalı.. 
~ • bu lkl eau, Milletler Cemlyc
'- la varlıjınıa ffadHidlr. Eter 
'-N';.:Yetten lnaaalık için ylkHk 
~ belrleniyorH, orada husul 
~ al.na lalklm alrmeaine mer 
'-Q ~•tilnae•elidlr. Eaefle ei71i7elim: 
~ •r Cemiyeti mlHHHıi, ku· 
~•ıaa ilk yıllarıada, bası dn· 
' l~ •ü•t••l•keellik politika1ıaa 
~ det ol•uıtur. Buauala betabw 
~ ••letlu Al'Hında patlak Hl• 

dt_ 
1
fh•ra bulaaaa harp fellketiae 

u.- ~ Yaıt bir dlrblnlikle eagtl ola...._,,Ur 
~· ı.. ~lıa de111ek latlyonaı ld Mille~ 

ti...... nıl1etlnia kendi biin7eıiadu 
-... ,il ~· 
"-dctı ır ılyıua kunetl Y• l>ir eh 
~ ku•••ti olmalıdır ~e belki de 
ı_,. ~ birlııde olacaktır. Çünkl 
,_.,:•tın kalbi, ıulla iıtek n aıkile 
--:ak huıuıuada bugOnkl kadar 

•lyet aöaterme•iıtir. -· 

ehistanın E.a.• 
nunu 

Son Paris 
Görüşmesinin 
Neticeleri 

Parlı, 2 (Huıuıi) - faglltıre Hari
ciye Bakanı Sir Con Simon buraya 
gelerek Franaa Hariciye Bakaaı ile 
glrüttil n dQa tayyare ile Lonclıaya 
dömdü. 

iki bakanın GörU9melerl Ve 
Fransız Gazeteleri 

Pariı, 1 (A.A.) - Matbuat, Sir li
mon ile Bay Lanlia dlakQ görlt• .. 
lerindea bahaederek, Londra ile Parl• 
araaındaki glSr6tlerin birlijial ka1det-
111ektedirler. 

Matea ıa:uteal ıuala" 1aımalda• 
dır: 

'' Binunaleyh Londranıa proıraar 
aynen baki kal•aktadır. Geriye, 
proıramdakl mulatelif tekliflerin 1t .. rt 
uıullerle ve ae sibi bir ııra takip 
edilerek mOnakaıa edilecefiain halli 
kalay .... ,, 

8erliade açılaeak olan r8rlımelere 
So•yet Ruıyaaıa allkaıına temi• 
eden razete ıuaları Ube etmektedir: 

u Herlaaa,ı bir te .. bbüıla Şark 
ıµıtlqmaıı projHinin merkeıi ıikletiai 
detiıtlrmeaindeD ve t .. lrini zayıflat

ma11adan çekinir ıibl gl>rüaen Sov• 

yeller, bu h111ualarda yeal malumat 
elde etmek arıı:uıundadırJar. Şark 

••tl•t•Hı projHI blriael J>l'ada 
luhaaldadır_ 

Pati ParizJe• ı••lan yumaktadır: 
" la,ıltere, iov1et Ru.7aaın ulu ... 

)ar magin• kat't olarak 1rirmi1 ol
dutunu ve Avrupada onua teırikime-

ıaiıi olmadan mGhlm ve mustakar 
ıiy 1apılamı1acağını aala••I• bat· 
lamıttır. Bununla beraber, lngiltere 
hakkında aoyYet Ruıyaya kartı bazı 
çekingenlik heotlı mevcut olduğun
dan, lagiliz hlkGmet adnmlnri bunu 
gözönllnde tutmaya mecburdurlar.,, 

" Eko dö Pari 11 gaıet11l §8yle 
d .. ••••kteclln 

" Franaı• ve lnalliz hlkumetleri 
V 3 Şubatta Londrada 7apılu tekliflerin 

~ _,.tova, 1. (A.A.) - Diyet kanu· biriblrinden ayrılmaxhk prensibine t...:;a.a encOmenl, 26 KAnunuaanl batlı kalmaktadırlu. 
,_:ele kabul etmit olduğu Y••i Bir taraftu lariltere, ltlr taraftaa 
~ ••ui projt1i Gzerlade Ayan orta ve prk Anupaaı mlttefiklerl 
~:•• 7•p•ıt olduju tadilatın Ttya ı•rikleri uuıada tereiJa yap-

l.a r'11•• baılamııtır. mak nzlyetlade elacak olaıa Fraau, 
~•il relı vekili •e mazbata rarp laa•a a1atlqmaaım .ı .. ı etmek 
111-. ~· ha tldllttıa, projealn esa- Jçla •• ıimall earld aatlatmHını 
"'-ıaıı 'ttltmeınHiae blaaea b11nlarıa bırakmalıdır ve ne de tlaıall ıarld 

"'""alık olacatıaı ıöyle•ittir. ..tı.,.... rapmak lçia rarp lana 
lo Siyam K1rall uJaımaaındaa va:a••ç•elldir.,, 
s~ l (A.A.) - ''Tay•la,, ... Slr SIMOll lloskonıtt. 
~t•t IÖ.e, Siya• kıralı talatındaa Londra, ( A. A. ) - Loadra aefırl 
~ oı,•t11ıek U.1eredlr. YeriH ıeç.. ya1ıtaaile, SoYyet •llcl•eti, Sir Si•o-'-..."- ... t 1~ 'aıındakl 7eteni Prenı DUD Moıkovaya re1meal iıiıl dantiai 

.............._ •ıçrede bulunmaktadır. kat'i olarak te7ld et•iftlr. 
~~~~~~~ 

~~~~a~ ..... --------------------

t ,il Kurtaran 
'7 Yazan: Romancı 
~ ~-~•kkilr ederim Be- ı S.def aibi tertemiz tlifleriaha 
' ~ Hayahmı kurtar· ara yv~atlea konuıuyordu: 

Jı..: bu lı flf bir tehlike pçlreiim. - Çok aazikıiniz, dedi. Ben-
~Ytr~ bir Arab fİYesine H insanları daha. 

l\ı"'di bu Derhal cavab verdim : 
"-~ kadın acaba ? - Hata edersiniz Hanımefan-

~lct.. • ••nain bir aileden df. Sizinle tanııaa bir erkeğin 
•"'n vefasız olnıaaına im kin yoktur. 
~! '•dan 1 · D eh Y 1 ~~dl nmııtl. urakla . eti ıözleri bir . .._.,-:_tıaaı. J•leıial okta1arak •lddet tlıerl•de delqb. Bu dlJc.. 

'" ç., : katli teftit iyi bir netice Yermlı 
.....:. 8eyef:- ban aana •• yap- ıihl dudaklarının ucu ile glldl : 
~ b...._ dl oı.aaaych lldtlr... - Bftyllk iddiitlara giriıiyor-
~ldu111 • ıunuz. Mll•kla olaaych ben •ize 

~' O · yanbt dOıüıuılötllnüzl l•pat ade-
'ı ili bi~::-de)d ••lllfılrun kıy· bilseydim. 
" ;:di, ldra~ .. P~r •uyda Hanı- Hen bu lmklm ltulaaıadığını 

iL 1 _Ql•rlni d 0 •a 6nırll olduk· için seı çıkarmadım. 
'-.._... b z •n incllnnez. Sustuiumu görünce o' devam 
>tt~b~ ..ıc:!•micl atzı, biraz etti : 

•kaine on&& kızdıracak - Bugün garib bir te1adQf ılzl 
oldu. GIUOmıedL karııma çakardı. Hayatımı kurtar• 

Deniz Silihları Yine 
Sözgelişi Ediliyor 

lngiltere, Amerika V • Japonya Ara
sında Uzlaıma Projesi Yapılacakmış 

Bir Amerikan torpitoaunda torpil atma *'°'übNl 
Loadra, 1. (A.A.) - Bahrlyt ma• lerdea faala iataat 1apılmama11 tek-

kamatının, lnriltere-Amerik• ve Ja• lifinde buluamuıtur. 
ponyanıa ltahrl tezleri araarnda bir Japonya, muahede mucibince iaıa-
uzlaıma pllnı Ylc11da rtirmeyl der- ııaa mezun olduju hadde yakın mlk· 
plf etmekte olduğuna bildire• ıayja• tarda ve diter iki devletten ıiyade 
)ar ayrıea fUDu da bildirmektedir: 

Japoaya, 1nsilt•r• ve Amerikadaa cnzntamlar inıa etmtı oldufundan 
mltekaltil bahl'I prol'raıalanaı biribil'- Japonyanın teklif •tmekte olduğu 
leria• blldlr•ek ü:ıere blr toplaatı ıiıtem, 1936 aenesl nihayetinde dört 
yapılmaaı, ayni zamanda 1935 H devlet araıında 5.S.4 nlıbıtinde mün· 
1'36 .. neleri urfıa•~a ı"mdiki kuvvet- cer olacaktır. 

--= ~:=zx==~::====-========-==-----

A 1 manya Nihayet Sar 
Mıntakasına Kavuştu 

---- --
Sarrekruk, 1 (A.A.) - Diln akıam 

hususi bir görüşme esnasında Bay 
Knokı aalabiyetlerinl Baron Aloiı.i'ye 
clevretmiıtir. 

B y Kaolu ile b6tün hilklmet 
komisyonu azaları ve u!uılararası 
memurları dGn akıam Sarbrilk'ten 
ayrı)mıılardır. Saat 7,4ei tt Alman· 
ya propatanda Bakanı Bay G8bhelı 

ıehre gelmlttir. 
Sarbrük, 1 { A.A. ) - B&tüa ••· 

ca ıaat ikiye kadar huıuıi trenler 
selmiıtır. Alman kıt'aları ıebri tealim 
almıılar, 1abalaıa ıaat sekizine kadar 
baahofatra1H'de geçit l'Hml yap
llllflardır. 

Bulla, 1 ( A.A. ) - Su'an Almaa-
1a1a daame.ı kutlulu•alarıada bu
luamak bere, 9ay Adolf Hitler, 
ta11are Ue l:lel'lindea hareket etmit
tJr. Bay Hitlu evvela Manhaym'aa 
ba'uaacaktır. Re1ml malıafil, aeyahati 
ıoa dalcika7a kadar giaU tutu)aa 

dmıı. Size ömrlim oldukça mille· 
ıekkirim. Bu tesadüfe bir cihet· 
ten de memnun oldum. 

Sizi amcama ve yeoıem• ta• 
nıtmak iaterim. Gelir miılniı? 

Amcası kimdi, y•oıesi kimdL 
Hatta kendlsi klmdi? Tanıma· 
dağım, bilmediiim bu kadının 
eYine a• diya ıidecektim. Vazi· 
feml yapmııtam. Fazla teşrifata 
ne ltizum vardı, 

- Rahatsız etmeyim Hamme
hndi, dedim. Yaptığım teY her
hangi bir erkeğe düpn vazifeden 
ibarettir. Bunu tekrar baflm• 
kakmaya n• lllzum Yar • 

Be11 çekindikce o ıarar edi

yordu. 
Nihayet bizim hatta teyzenin 

ziyaretini 90araya hırakmaya mec
bur oldum. Atını yedei• aldı. 
ylirlly• yUrUye aıağıye inmeye 
baıladık. 

Yolda kiın oduğunu anladım. 
Meğer bu Çamlıcadaki meşhur 
bir Mııırlı prensesin kötke iki 
ay içla miNflr gelmiı; Mııırb bir 
zengin kadınmıı. Burada vakit 
ıeçirecek •ilence yerleri olma• 

1 
Bıı7 Hitlcrin niyeti hakkında ıükGtu 
muhafaza etmektedi· ~· 

Pariı, 1 ( A.A.) - Sar'da bulu
nan ulualararaaa ku•vetlerden 25 
ftnlyan zabiti ile 40 ftalyan lı:üçllk 
zabit ve aakerlerl Paris'e gelmiıfer, 
•okaklardan pçit re.nıi yaparak halk 
tarafında• alkıtlaamıttır. 

lnglltere ile Lehistan Ara· 
sındakl Yeni Mukavele 
V arfovı, 1 ( A. A. ) - DDn imza 

edilmlı olaa lnriliı - Leh ticaret mu
kavelena• .. i aeıradilmittir. Mulcavele
aame, tarafeyai• tutiklerİDİ mutaıam. 
DllD evrakın teatiaiıaden 81 aOn IODra 
meriyet meYkline girecektir. Teati 
muamelHi Varıovada yapılacakhr. 

Japonyada bir ÖIUm 
Tokyo, 1 ( A.A.) - Ş.kıpir'!a 

batlla eHrlerinl Japoncaya tercOme 
etmit olu Japon muharrirlerindea 
Soyouubuıi ölmGtlür. 

dı§'ı için hayvana heveı etmiş 
hergUa saatlerce Çamlıca etra~ 
fında ge.z!b duruyormuı. 

Zaten teyzeme gide gele ö-
rlb beyendlğim koskoca g 

k k 
. ıara1 

gibi 6t e gırdik. Arablar, kal· 
lalar, uşaklar gırla. 

Hay•anını bir adama teslim 
ederken; 

- Buna altı •aat yem 
d d. A- k 1 verme, 

e ı. IU a ıın beni öldürecekti. 
Beyefendi kurlardı 

lçiçe iki salondan t'kt 
d 

. geç ı en 
ıonra eruıe bakan bu lik b. 
181ona girdik. BlitUn Yd.. ır 

L d" Of•m• 
~nroaen ı. Köıede cevizden ha-
nım Adadaki oda kad b. ar ır yazı 

m~sası, duvarlar kitabda 6 n • 
mıyor. n g r n 

- Bir dakika, dedi Amcam 
timdi gelir. · 

Ben daha metin koltuta 
yerleomeden kUtlpbane d w 

d 
. san ıgım 

uvar yerıuden oynadı. K 'b' 
ıd apı gı ı 

açı ı ve kısa boylu A U 1 .. 
k 

' rap y z u 
öae Hkalh bir adam d 
kt 

rn~ Ga 
Ç1 ı. 

Hemen yerimdea farlaclım. 
Hanımefendi de oaa dojru ytl
rUdü: 

I'[ _ Gönül işleri J 
jlki 
Genç Kız 
Nümunesi .• 

Adı E. A. harflerfle baılıyan 
bir genç kız yeni atald&ğl hayatta 
dikkat etmft: 

- F ula çekingen dursa mah
cubiyete atfedlliyor ve etrafı bu 
mahcubiyetten iıtifade etmek 
iatiyenlerle doluyor, biliki• ıoj'uk, 
llkayat dursa gurura veriliyor •• 
etrafı botahveriyor; baaa M>rduju 
şudur: 

- Ne yapayım? 
Tek kelime ile cevab verece· 

tim: Mlmkün olduiu kadar tabii 
bulununuL Yapmacıktan çekininiz 
•• ykliaUze maıke takmayınız. 

• .Aııkaıada Bay R. E. ye: 

Aıkla, bUrmetle, minnettnlılda 
karıalaDmanas lbım iken 6nllnllz· 
de Jlkaydi bulmanız beni de 
dtlşUndllrttll, aebebinl araştırdım, 
bulamadım. 

E•kl Şarklılarda bir baba 
evlenen oğluna mutlaka oaıihat 
eder: 

- Karın paranı• olduğuna 
da, olmsdığını da bilmemelidir, 
seni zengfa bilirse fttlhuı hudat 
tanımaz, fakir Anırıa fıtibfafla 
karıalar; derdi. 

lngilWerln de: 
- Kadın, erkekte u1andırdıj1 

qlan dereceaini kat'iyetle bllme
mellcllr, itikada vardır. Ve dikkat 
ediniz, bu iki nulhatin her iklai 
de çok eıki samanlarda bau 
kadın tahsilinin erkeğe naJ:Bran 
az olduğu de,.·irlerde verilmiıtir. 
Kadının vaziyetini idare edeme
mHinden korkularak a6ylenmlftlr. 

Dnınndilğltm ıuı 

Mevzuubahs genç kııın talı· 
allinln, irfan aevlyealnin derecealnl 
bana yazmamışunız, •i•r çok 
ekalk lae · fena bir tabir Ue glSr
dllğil muameleden ıımarmıt ola· 
bilir. 

Tavıiyem fU: 
MUıterek bir kadın doet bulu· 

nuı, onun Yaaıtatll• zihniyetini 
anlamaya çalııınız, şimdilik ıah
sen teıebbtıste bulunmamn dotr
bulmu7orum, abi netice verebilir, 
biraz aabredlaiz. 

TIYZE 

- Paşa amca. Bualln büyUk 
bir tehlike geçirdim. Beyefendi 
beni kurtardı, dedL Sonra bana 
döndü: 

- Amcam Htısmen Paıa 1 
ihtiyar buruıuk bir el matta. 

Adamakıllı Arap şiveıile : 
- Teşekktir ederim evlidım, 

dedi, berhurdar bl. ltveklr mu
hakkak attan dUttl1. Çtınkft son 
zamanlarda çtlgm gibi at sftrftyor. 

laminin IıvekAr olduğunu bu 
vul!e ile öğrendiiim huwnefendi 
iaminin man&11m iapat edecek bir 
İfYe ile hidiMyi ballandıra bal
landıra aıılatb. Sıra benim kur· 
tarmak meaeı..u.e ııelinc• öyle 
aöklere çıkardı ki kendimi ideta 
bir kahraman aandım. 

Arasıra: 
Hemen rica ederim. 

- istihza ediyorsunuz. 
- Mübaliga buyuruyorsunuz. 
Diyordum. 
Nihayet ııenç kadın amca11111m 

6nUode Adeta kucaklarcuıaa baaa 
sarılıp teıekkürlerini bitirdL itte 
bugünden soma beaim ba11mda 
ela taze bir Çualıca rtbgirı er 
meye bafladı. 

( Arkuı var) 

-



Dünga Hadiseleri 

La dam o Kamelia 

Hayali Piye• 
Değildir I 

" Duma Ffı " in • Ladam 

2 gıl evvel O Kamelya., baılı· 
ariste ka a ğı altınd_a yaımıt 

ç olduğu pıyes ı ... tan1 
yaşanırdı bulda <la bilinir. 

Yüzlerce defa oynanmış, kitap 
hal;nde okunmuşt'1r ve ihtimal 

bazılarınca hayali bir mevzu sa· 
mlmııtır. Halbuki ( Aleksandr 

Duma Fls ,, bu piyesi hayalinde 
doiurmamıf, kendisinin de pek 
yalnndan bildiği Mari DüpleHİ 
adında bir ka.dmın hayatını örnek 

tut-arak yazmı9h, onu taavir el· 
miitl, kim bilir belki muvaff akı· 
yetipi de u had:aeyl h!saediılne ., 
borçlu idi. 

Bize bu bAdiseyl hatırlatan 
Mari DUple11l'nln avk mektupları 

l!e bir kısım evrakmm bu hafta 
içinde Pariste müzayedeye çıka· 

rılmıı olmasıdır. Bu evrakın ara· 
aında bilhasaa bazı faturalar var• 

dır ki lntana hayretle dUtUndilr• 
mektedfr. Filhakika bu kağıtlar 

dan anlıyoruz ki Marl Düpleuinin 
yaıadığı 1842 yılındı, Y,,!lni bun• 
dan 92, 93 aene evvel Parlite: 

50 tane ıamdan mumu 6 ku• 
ru§a, bir tiıe .ıampanya 20 kuruıa, 

Eski Bordo ıarabı 10 kuruıa, beı 
kilo ıeker 8 kuruıa alınırmıı, ve 

en muhteşem bir lokantada da 
70 kuruıa ıampanyaalle birlikte 
yemek yenllirmiı. Elblac bahıine 
aelince bir takım ipekli dikit 25 

kuru9muf. 

Ve para altın mııl 

* 
Birkaç aUn evvel Parlıte 

Roıfodier isminde bf r t:a· 
_F._r_a_n_s_a_d_a--. tin bir meraalm· 

lıdkim flar• den çıktığı ıırada 
Başvekile karıı 

"ı di11orla tahkirimlz ıözler 
söylediği iddiaıile mahkemeye 
verildiğini, Uç yıl hapse mahkum 

odildiğlni, fakat bu cezamn fazla 
a-örUlmesi dolayısile bütün gaze

teler tarafıadan tenkide uğradı
ğını yaımıştık. lıtinaf mahkemesi 

bu karan bozmuı ve tevldf edil· 
mit olan zati de aerbeat bırak· 

mışbr. Bu münaaebetlo Fransız: 

gazeteleri: 

- F ransada h4klm vardır, 
demektedirler. lh1as ettikleri de 
ıudur: 

- ilk hllkllm yaranmak için 
verilmlıtl, bu httk111U veren ha• 
kimler U:ı:erinde dUıUomok l&• 
zamdır. 

* 
Time1 gaaM.alnln yaıdıtına 

~re Mancheater Oniver .. 

H..ap öl· ıltenka fizik fa• 
r•flllllye it· k41teakade heıab 
~,,.. le 1 lt\fll J~ ujraf8n• 

· a madı latan fılerini ko-
layJafbracak bir makine icat 
edllmltli.r. Şiıudi •oıı tecrübeleri 
yapılmaktacbr. Yakında meydana 
çıkarıla~br. Bu ıualdne banka· 
iare!• gördgjilmüz basit b ... p 
maldrıelerine benzemez. Gördlttı 
it d6rt ameliyeyi yapmaktan iba
ret değildir, fak at inaanııa aklltla 
gelebilecek herhangi bir muade• 
leyi halleder, bir tenaslib meae• 
lesi ile yliksek cebre a · d bir mu• 
edele bu makinede iki dakikada 
yapılnlıiiir. 

SON POSTA 

Dlnyada Olup Bitenler Kari Meldııbları 
.~~~---~~~~~~~~~~-

Miralay Nikolay Yine iş Başında! 
Almanyanın Büyük Caıuı Teıki'iitı Tekrar ihya Edildi, Diyorlar l Bir Caddeni• 

Kıymetine Baha Biçilemiyecd; Derecede Mühim Bir Dosya Tami~i 
Almanyada casusluk ~akdirde bu malümatın Jstenıgor 

ile lttiham edilen iki tekrar toplanm cisı llzım h e .... 
aenç kadının balta al· ge ise yıllarca çalıımak, T opkapıdan Y enlba ç:r 

0 
ıJo 

t d can vermeleri mU· milyonlarca altın harcamak bir yokut vardır. Bu Y · ·~· 
ın a . ı k dd 1 • den bırı 

nasebetlle Fransız gaze• icap edecekti. Miralay (Ni· v~rsn 11•9 ca e erın ge• 
telerl iki mUhim haber kolay) bu dosyaları tasnif dır. lstanbul pazarların• uoterl 
veriyorlar : ettikten aonra da yakmıya len, bilhaasa çarşamba g1arıo• 

l - Büyük muharebe kıyamadı, fakat kendi ve• Fatihte kurulan hayvan pa e er 
esnasında Almanyanın aaiti bunları aynen muha· giden köylUler bu yoldan ~.:,•1 
çok mühim işler görmUt fazaya da kAf, değildi, git· ler, Kocamuıt~fapaıa A fatib 
olan büyük c&1u1 teşkl· ti, Almanya gazetecilik kı· yolunun mahıy~ti ne iıe kutu• 
liitı ihya edilmiıtir. rah sayılan (Hügenberg) 1 • To.pkn.pı yolu olan bu ya 

2 - Bu te•kilAbn ba· h t d d 
T buldu ve onun yardımı ile ma ıye ı e 0 ur. ...ı, şana da epeyce yaılanpıış P" 

olmasına rağmen Hki a&tediiini yaptı. Fakat yokuş pek harsftUt• 
başkan ı miralay Nikolay lf-. Ortasındaki lağım çökoıtlt ,. 
getirilm iştir. İki ııenç . Almanya Hitlerin aaye· Sokak nakil vasıtalarının ~e~. 
kadının casusluğunu mey• sinde müstakar bir fdn· mi} eceği bir hale geJoıiŞ bit 
dana çıkaran, yabancı reye mazhar 0ı;u_; t• za· Allah saklasın bu civarda ·tff 
devletler hakkında da yangın veya bir kaza olsa •.

11 
.. 

b . k ı· t t ı man miralayın ilk iıi b .,. 
ırço ma uma op amıı iye ve sıhhi imdat otoıno 1 ~ 
1 b t k"lAtt hükumete gidip bu dos· 0 an, u eş ı ır. rioin geçmesi hemen b•lll * yaların vUcudUnU haber rt 

imkansızdır. Bilha111a cuın8 .. 
Miralay Nikolay bUyUk Miralay Nikolay'ın büyük harpten kalan bir resmi 1 vermek olmuştur. I f' 

muharebe eı:ıasmda Alman or- korkuyordu: Şimdi dosyalar Alman erkAna· gUnU sokak baıına kuru all ~ 
zar bu lmkAm bUsbUtUn ort• dusunun ikinci şube müdürü idi. - Hopıini de yakınız, dedi. harbiyesinin elindedir ve baha 

F k t · tlhb t d · · · ı kaldırmaktadır. Yani o vakitki tabire göre 11lıtih· a a ıs ara aıreaı reıı biçilmez bir kıymeti haizdir. 
~ barat Daireıi,, no riyaset edi· fazla yUk teıkil eden doıyaları lf 

imha etmiye mukabil, iıe yaraya· 
yordu. cak olanları aakJadı, huıuıf bir Yin~ Fransız gazetelerinin an• 

Fransızların iddia ettiklerine malikineti vardı, oraya götUrdll !attıklarına göre Almanyanın lstih· 
göre: ye orada bunları taanlf etmiye bnrat teıkilAtı ihya edildikten ve 

Iıgal ettlil odanın kapısında koyuldu. eaki doayalan da tekrar ele geç• 
kUçük bir kartviziti, iki tane de Bu dosyaların araıında aırf tikten sonra bu teşkilltı idare için 
nöbetçisi vardı. Almanyada belki aıkerl olanlardan baıka bizzat bir adam aranmış, Miralay Nlko-
1.Jiz:ı:at imparatorun odasma ko- Alman devlet adamları ve lmpe· 1 h 1 b" I ıı Ul 

ratorluk hanedanı hakkında mil• ay atır anmıı, ıraz yaş ı gur • 
layhkln girmek mümkUndU, fakat him malumatı ihtiva edenleri de mUf, fakat tekrar onun Ozerinde 
bu odanın eıiğlni aşmak bile vardı, ilerde Almanya dirildiği karar kıhnmıştır. 
taaavvur edilemiyecek bir ıeydl. 

Miralay Nikolay bu odada Ye 
dalma aeHİZ çalıtırdı. içeriye bir 
gölge gibi girer, içeriden bir 
gölge gibi çıkardı. Dört yıl içinde 
adı glinlllk gazetelere bile geç· 
medi. Bununla beraber Alman· 
yanan en nüfuzlu adamı o idi. 
Bir aöyleditl lkl elmazdı. Mutlaka 
yapılırdı. 

Bolçlkada tutulup, casu11luk 
ettiji lddiaılle kurıuna dizilen 
lngiliz hastabakıcııı Mis Kavel'ln 
idamında da onun tesiri olmuıtur. 

O zaman llu genç kızın idam 
edilmeıinin dünyada fena teair 
uyandıracağı biliniyordu ve idam 
hllkmUnln biç olma!la hapiı ce· 
zasına çevrilmeal için Kayzer nez· 
dinde teşebbüıler yapılmııtı. Fakat 
Miralay Nikolay bir gün karargah· 
tan kalktı, imparatoru görmiyo 
gitti Ye ertesi gOn de genç kıı 
kurıuna dizildi. 

• 
Sonra meıbur kadın c:aauı 

Mata HarJyl bulup çıkaran ve ye• 
tiıtlrip it baıma yollayan da odur, 
Matmazel Doktor IAkablle anılan 
diğer Onlu blr kadın caaus ta 
onun eseridir. 

* 
Miralay Nlkolay'ın belki im• 

perator kadar nllfus sahibi oldu· 
tunu ı6yledik. Bununla beraber 
bu zat kaba, lıaşin, sert aanılma· 
malıdır, bil&kls çok nazik, çok 
aevimli ve hoı ıohbet bir Alman 
zabiti idi. 

Bizzat Matmazel Doktor bı· 
raktaA'ı hatıralarında bu nokta 
üzerinde ehemmiyetle ısrar et· 
mittir. .. 

Bly&lc muharebenin ıon gUn• 
lerlnde Alman ordusu lhtilAl çır• 
pıntıları lle aaraılmıya baıladığı 
zaman htı,ftlc karefıııh kuman• 
danı fdiralay Niköliyı ça~ırdı, 
elinde bulunan veaaikln lhtlllkı· 
lere veya dUımana ıeç.mHinden 

Zeplin 
Ama 

Yapmak Yalnız 

1930 yılında 
lngillzlerin R.101 
lfaretli Zeplin 
balonu Hindis· 
tana 1ıltmek üze· 
re Fransadan 
geçerken tutu· 
ıub yandıj'ı za· 
man lngilizler 
Zeplin yapmak· 
tan vaz: geçtiler. 

1932 }'ılında 

Amerikalılar bir 
aıkeri (Zeplin)i 
kaybedince te· 
reddUde dUştU· 

ler, 1935 baıla• 
rında da, daha 
birkaç hafta ev· 
vel Makon adını 
tatıyan ikinci 

Zeplinlerlni dU· 
ınrUnce: 

- Artık ye· 
ter, dediler, bun· 
dan ıonra AmedKa 
mıyacakhr. 

ara 

Zoplln yap• 

Halbuki Zeplin balonları 
kendisini icad edın memle-
kette, yani Almanyada logi· 
lideri de hayrete düşüren bir 
intizamla çalıımaya devam et• 
mektedir. Yekdiğerine bailadığı 
tehirler birbirine yakın da de· 
~ildir, Avrupa ile Cenubi Ame· 
rikadır. 

Almanlar bu muvaffakiyetten 
ceaaret alarak şimdi ellerinde 
bulunanlardan daha bllyUk kıt'a· 
da yeni bir zeplin yapmaya 
başlamıılardır. Bu uplin gcnit 
ıalonları, tek yataldı lllks kama· 
raları ve bütün konforu ile en 
büyUk Trans Atlantik vapuriarı 

ı Vergi? 

kadar rahat olacakdır. 
Yukırdekl rHlm bu eonuoeu 

aepllnin iıkelelbıl ıöaterlyor, ya
pıldıtı fabrikanın içinden ahn· 
mışhr. Şuraaını da hatırlatalım; 

Zeplin balonları, mucidi olan 
Kont (Zeplin)io ölümftnden ıonra 
doktor (Ekner)in ldareaino geç· 
miştir. 

Antalyada Çocuk Esirgeme 
Kurumu l<ongresi 

Antalya (Huıuıi) - Çocuk 
Esirgeme Kurumu senelik toplan· 
tısını yapmış, yeni idare heyetine 
HAdiye Şerafeddin Karacan, Na
d ire Ali Oğuz, irfan Tuı1ccr, 
Kemal Kaye, Mazlum Özkan, 
Nevzat Yeı.m, Naci H~i.mişlerdir. 

Yokuş batına kurulan dtf 
pazarın yokuştaki Kuruçeını• 1' 
aıağı indirilmesi böyle bir ~;i~ 
vukuuna karıı ilk kolaylık te I' 
olacaktır ve bu lhmil edildi~· 
melidir. Pazar Abmetpaşs ~ •• 
milnln genit azlusuna da k\11';.. 
bilir ve bu takdirde tıstU k• ,~ 
bir çarıı halini alır. Fatih 

1
::,, 

makamının bu huıuala . ~ ,tel 
darlara emir vermesını 

ederim. el' 
Caddenin tamiri de bUyOk 

11

17
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fete bağlı değildir. Üç, bet de11 
lira aarfile hattA bu es d dO'' 
parkeye tahvil etmek mUnıkOr. g6' 
Belediyemizin bu ricayı . ~H 
6ntlne almasını ve cadd•Y1 le' 
değilse tamir ettlrıneainl r 
ederim. ,t 

Yeoibaho• .aklnlerindenı ?Je.bıll' 
Şeker Ve Pancar Peluneı~. 

Pancar ekim mıntakal9'1:.,
ıeker lıtihlaki azalmıitır. ~J 
başlıca sebebi pancar eki ~ 
nin pancar pekmezi yap112~ 
ve ıeker fiatını pahalı buld:~ 
için ıeker yerine bu pe I 
kullanmalarıdır. PancardsP ~~ f 
mu yapılma11 çok gOçtUr. ·JrO'I 
flatlannın bir miktar indi~' ,ı ( 
mUmkUn oluna pancar t 'tıf 
rfnln pekmez yapmak zah11;e , 
katlanmıyacaklan, bu ıur~tı / 
ıeker lstlblikinln artacıti rl~ 
bakkaktır. Ben aIAkad•Jı,.,,,. 
bu noktaya gözlerini çe 

faydalı buldum. eır1 

Kütahyada pehlivan oğlıl~ . ................. " ............................ . 

BU TUN 



Galatasaray Kazandı 
-

Dünkü Oyun (O -4) Bitti, Fakat 
iki Takım Bir Daha Oynıyacak 

DünkU Galata1aray - Ftaeıbalaoe maçından bir görünüı 
LDoa çok aUıel bir ltavada Ye 1 lllor tarafından meydana getJrll· 

Pe11; büyük bir kalabalık hUade dlğinl anlarız. 
hpıian Galata1aray • F enerbabçe · Galatasaraydan daha yUkıek 
llıaçı bUtün tahminleri altüıt eden oynayacağı dUıllnUlen Fenerin 
bir netice ile bitti. Bu aenekl bu blly~k kuaurlarına karşı, açık 
lik nıarlar k l b l k n u ve dehcl oyunu Snrıkırmızılılar 

n y mın en a a a ı i n • k t l'hi i d h llL llı..ı dlin gördük. Sabahtan batla- oynı.yara maçın a ı n a a • 
Yıp oıa kf le d K d k dekıkalarda keadi tarafla••• 

. 1 k ç va ıne a ar a ı 6y ktll 
8 eleaine yanaşan vapurlar mlite- çe er. . · d 1 
hladi ıp ki 1 t d Galataaaray bırıııacl evreu n or mera ı arıaı eııyor u. 
Maçı aeyre gelenlerden yUzde ıoııauua O • 2 Yaziyette ıeldiil 
dokıanı F encrbahçenln Galatua- Hmao hakimiyeti tamamile dene-
tayı kaç golle ve ne ıekillerde cek ıekllde almıı bulunuyordu. 
~ağlfıp edeceğini görmek mera· Fonerlileı- Hnkl anlaımaş bir ta• 
ına dliımüılerdi. Galatasaray kını halinde o maj-IQbiyete ken-

tnraftarları bile takımlarının ne dilerinl bırakmıılar lldncJ devrede 
tarzd mlldnfaalar yapacağını daha canlı oynıyacaklarım htı 
•eyredeceklerine emindiler. belli edememiılerdl. 

Fenerbahçenin O • 4 gibi DüıUk bir ma evlyatla ikinci 
~ehşetli bir farkla mağ'ôp 1 b= devreye ba§hyan Fener öntıadı 
~c~ği kimsenin aklınd ' 0 

a ~: dakikalar geçtikçe ıahlanan Ga· 
Y<>tdu. an geçmı latosaray hücum hattı iki 1ıol 

liele Galatasaray tnkımınm daha yaparak ııfıra karıı dört 
lnlldafaa mihrakı zannedilen NI· ıayı ile galibiyeti aldı. Yapılan 
hadın da V f goller içinde Galatanray merkez 
tıı oyncmıyacaj"ı va e a h · · k k ı b llçında sakatlanan iki kı metli mu acımlnın uza tan çe i mit fr 
Rencin Y ıandell çok maharetle kapıp 11Ur-
di! 1 Y rlne daha acemi farze- meal ve sonunda gole çevirmeai 
C,1nt~rln alınacağını duyanlar maçın on sıUzel yerlerinden biri 
k,,:t•~raydan epeyce ümidi idi. 

S idıler. 
tak aat Uç buçukta aanaya çıkan 
l•t •tnları gördüğUmilz vakit Ga· 

1,~:~ray kadrosu hakkında çıkan 
tıli arın doğru olduğuna tama· 
lt\~~~anl olduk. Filhakika Nihat 
cirıı ınde yoktu. Merkez muba· 
tirıci Yerine do timdi ye kadar bi· 
rn,, b~ınıf oyuncu olarak tanınma· 

>-1 ırlnin konulduğunu gördük. 
tvveı •çın tafsilAtını aıılııtmadan 
le ' Fenerbahçeyi dünkü akibe· 
~el~Urlikliyen 1ebeplerl hah ·-· b• :~l&eivert takım dilakU oyu· 
htfıf "< iıtalııız Ye rakibinin çok 
hkilcı 01d&ığuna imaD etmit bir 
ftrJ, • baıladı. MUdaf aaya, Ya• 
oJ,11 ılUzlcrc~ maçta anlaşmıı 
~•fb.ıc •ıalın yerine daaa siyade 
lttıru kabiliyeti olan Cevadın 
"'•dt. ';;'1 <le iyi neticeler ver· 
hrinde · Reıadın sağ muavin 
~e laflı Çok rnuyaff ak olamaması 
h 'Y•t M k .. "1oylc:fllk er ez muavmın de 
la.tırla vazifeaini kat' iyyen 
""' lllanıaa F ...,.,iltıb· ı enerbabçenin 
a.ım_ 1Yelinl y • 

-.qf11tlerinde •paa şeylerm en 
n\l kusur) n olarak sayılabilir. 
ttnırı d ara, bir do hUcum hat-
hcek taim f sıkışık ve sökUlemi· 
ı._ ara lnrd .1 "tllıasını k an ı erlemcğe ça· 
htın r k' ata~uk O - 4 matlübi· 

a ıplerınden ziyade Fener-

Maçın Tafsllltı 
Dün Kadıköy atadmda ilk 

müsabakayı Fenerbahçe ve Ga· 
latosaray geç takımları yaptılar, 
neticede küçük Fenerliler 2· l ga· 
lip geldiler. 

ikinci knriılaşma yine Fener· 
bahçe ve Galatasaray B. takım· 
ları aras:nda oldu, Feoerbabçe 
4-3 galip geldi. 

ÜçUncll maç, ikinci kümenin 
Topkapı ve Altınordu takımlarını 
karıılaştırı} ordu. Altanordu bu 
maçı 2· J kaybetti. 

BOyt\k maça aıra ıeldiii valut, 
koca Fenerbahç.e al1taı bıacahı•c 
denecek kadar dolmuıtu. 

Saat 1 S,30 da Galatasaray 
takımı, oau takiben Fenerbahçe 
takımı 1&haya çıktılar. 

Galataaaray ıöyle idi: 
Avni· Lütfi, Oaman - lbrahim, 

Fahir, Suavi·· Necdet, Mtınevver, 
Adnan, Fazıl, Danyal. 

Fenerbahçe takımı fÖyle te· 
ıekkUl etmiıti: 

HUaamedd:n • Cevad, Yaıar, 
Reıat, Ali Rıza, Eaat • Niyazi 
Namık, Muzaffer, Şaban, Fikret. 

Hakem, Bay Şazi Tezcan. 
Oyuna, rUzgnra karşı çahfmak 

vaziyetinde kalan Galatasaraylılar 
baı~adılar. Top Galatasara~ ın yarı 
aahaamda oynanıyor. Fenerbah· 
çeniıı ancak hiısed:Iebllen taıyikı 

lblieHir bir raddeye ıelmekten bir 
hayli uzak. 

Altıncı dakikada GaJatnuray 
orta m•avinln ırUzel bir ıUtllnH 
Hüsameddin yakaladı. 

Yedinci dakikada Galatasara· 
yın ıat muavini uzun bir ,·uruşla 
topu Danyala göUirdO. Danyalm 
kaleye indik{ görülUyor. 9ayrı 
mllealt vaziyet! olmasına ragmen 
Danyalın çok güzel çektiği ıUt~ 
kalenin direğine çarptı. Gerı 
ıeldf. Fazıl sıkı alr çalntla top.u 
Yaıardan evvel kaptı ve bır 
plaae lle F enerbala~enin ağlarına 
takti. • 

Oyun yine Galataıarayın ıarı 
1&ha1ında oynanıyor. ÇUnkll Ga· 
lataHrayhlar galip vasiyete i .. 
çince mlldafaaya çekildiler. 
Bir aralık Galatasaraylılar hücuma 
8eçtller ve cidden ateıli akınlar 
yapmıya baıladılar. 

Yirmi beıinci dakikadan ıonra 
Galat.sarayın seri oyunu karşı· 

Heyecanlı bir çarpışma 

anıda Fenerbahçe takımının yavaı 
1avaı ailinmeye baıladığını görü· 
yoruı. Evnla muavin hattı, vazi· 
fesini unutmuı bir hale geldi. 
Orta muavin mllate1na, bu hat 
hatta bocnlnyamıyordu bile. 

Hl\cum hattma gelince; birinci 
devrede bir tek defa bile mileHİI' 
vaziyete girmeyen Fenerli muha· 
cirnler, fenrı oynamakta adeta 
rekabet ediyorlardı. Bu oyuncu• 
larda enerji nokHnı okadar ba· 
rizdi ki Galatasaray defanaı topu 
düzeltip vurmak kolaylığını bile 
tatblka imkAn buluyorlardı. 
DördüncU dakikada yine Danya· 
im ortaladığı topu Miinevver kap
ta ve hafif bir plase il• Fa:r:ılll 
geçirdi. f aıılın aıkı bir ıUttt ildaci 
defa olarak topu Fe•ırbahçenin 
atlarına taktı ve devre 2 • O Ga· 
lataaarayın lelain• bitti. 

Rnzalrı lehine alarak oyna· 
dağı birinci devreden matlOp 
va:r:ivette ve fena bir halde (akan 
F eu~rbahçenin ikiaci haftaymda 
vaziyeti kurtarmaaı bekleneme~dl. 
Nitekim Gulafasaray takımı btr 
hattında muvaffak bir oyun tıka• 
rarak Fenerbabçe takımını hak
kile yendi. 25 inci ve 30 uncu 
dakikalarda Adnen ve Müne•ve
rln lcaydettiklerl gollerden ıonun· 
cusu pena!tıdan oldu. 

Sahadan 4 • O gaiip çıkan 
Galntasaraylılar, bu büı ük ~u· 
\•afaakiyeti tamamen hak ettıren 
bir oyuıı O) nad.l:ır. 

Yeni Gelen Antrenör 
---·-----· .. ·-· ·---·· 

Düşüncelerini Önce Son 
. Postaya 

Mılll takıma alınabilecek oyun· 
cuları görmek üzere dün Kadıköy J 

sahasına gelen Ingiliz antrenörün 
oyuncularımız hakkındaki ilk fikl,. 
lerini federasyon reisi Hamdi 
Emin Beyden aldık. 

Ingiliz antrenör geçen haftaki 
Be~iktaı • Stileymani}·e maçını 
ve dünkü maçı ıördUkten sonra 
ilk intibalarını ıöyle anlatmıştır : 

Türk oyuncularının ferdi kabl· 
Uyetlerl cem'i kabiliyetlerini ek· 
&eriya geçmektedir. Maçlar eana
ıında en kolay fırsatların hatıra 
gelemeıneıi bu oyuncuların fud
bolu görUıleri tlsttlnde epey rötuı 
yapılmak llzınıgeldlğl zannını uyan· 
dmyor. 

Muhacimlor ıaha ortaaında 
top kontrolü itibarile iyidirler. 
Fakat kaleye doğru mesafe kıaal· 
dıkça topa hAkimiyetlerinl kaybe· 
qiyorlar. Bllha&1a kale yakmların· 
da en iaabetli ılltlerl çekmek 
llzere yakıt kaybetmeleri onlaran 
gol yapmak imkAnlarını azaltıyor. 
Halbuki dUıUnmHyorlar ki, kendi
leri topa iyi vuracak vaziyeti arar
ken kaleci de topu en iyi tutabl
leceji vaziyeti aramakla meşgul· 
dür. 

Türk fudbolcllleri hakkında 
kat't kanaatleri , onlarca lyice 

Söyledi 

-· Z4 

-
Yeni fadbol antrenörü Son Posta 

objektifi karşısında 

-
temaı ettikten aonra tamamlan• 
mış olacaktır. 

Futbol federasyonu reisi 
Hamdi Emin Bey de getirilen 
lngiliz antrenörünün hazırlıyacağı 
takımla mayıs ayı içinde Yugos• 
lav milli takımı ile bir milli maç 
yapmak niyetinde olduA-unu muhar• 
ririmiıe blldlrm\ştir. 

Beşiktaş, Istanh spora 
1-0 Yen· dı 

DUn Taksim nhaaında Beşlk
taı ve lıtanbulspor takımları kar
şılaıtılar. Beşiktaı 1ahaya ıu kad
ro ile çıkmıştı : 

Mehnıed Ali • Hüsnlt, Nuri -
Feyzi, Faruk, AH - Hayati, Hak
kı, Muzaffer, Şeref, Fuad. 

lıtanbulspor da töyle idi: 
Hikmet, Samih, Sabih - F ahrl 

Ha1an, Enver, Tevfik, Salih, Sa: 
lah, lsmaiJ, Retad. 

Hakem Bay Halit Galip. 
lstanbulspor, rUzgAra karşı 

oyuna başladı. Böyle olmakl 
beraber Beşiktaı mUdaf aaımı ço~ 
)'Oran bir enerji gösterlyer. ye
dinci daldkada SalAhaddinden 
çok .güzel bir paa alan utaçık 
Tevfık, İatanbulaporun .. -.e maçın 
tek golUnU yaptı. 

Birinci devreden bu f •L • 
aı.aıt vazı· 

yetto çıkan Istanbulapor ikinci 
denedo aılu bir müdafaa oyunu 

oynadı , RtizgAr da lehte olduğu 
için bu usul muvaff akiyetli netice 
yerdi. Ve Beşiktaş, &abadan mağ· 
lfıp çıkarak şnmplyon :uk üzerin· 
deki bUtün ümidini kaybetmlt 
oldu. 

Şeref Alsnında 
Şeref alanında ikinci kümeden 

Hilil ile Anadolu 1 • 1 berabere 
kcldılar. 

Beykoz, çok gUzel oynıyan 
Vefaya 5 • 1 mağlup oldu. 

İzmirde 
Altın ordu Bir Gol Rekoru 

Tesiı Etti 
lzmir, 2 ( Hususi) - DUn ya• 

pılan fudbal lik maçlarında Altny 
takımı Şarksporu 4 • O, lımirıpor 
takımı da yine 4 • O Buca'~ı 
yendi. Son olarak yapılan maçta 
da Altınordu takımı Tnrksportı, 
12 gol atarak yendi. 

G.,!atd&aray - li'<3nerbalıçe w.& çu.ıa ba~ka o.r Lııı,;IJ 
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Affan Paşa, 
Affan Patara Ve Yatar 

Beye Dair 
Şf mdl bir daha kolları sıva

yalım; Romanın ikinci kahramanı 
Yaşar Beyin ailesini, kendisinin 
ne kıratta, ne çırpıda bir genç 
olduğunu tarif edelim: 

Müşiranı saltanah aenlyeden, 
Yaveri elcrem Affan Pap genç· 
liğinde tam malmıı; ele avuca 
sığmazlardanmıf... Daha talebe 
iken sayıla knlhanlardan. Baıın· 
da, o zamanki azlziye kabbmde, 
koyu vi~ne çürftğB fe1. Fesin 
ibiğinde, dimdik bir pttıkUI 
cncfiğü.. Sağdan aola kihkllllerl 
f ışkırmıı. Ensesi acem ensen 
yani kafa çukuruna kadar brq. 
Arkaıında, omuzdan lltıdl yardaıa 
ayrıldım mintan; Ostftnde beli dar, 
etekleri 'kıuımlı setre. Belinde 
yftn kupk maa çekecek. Ba· 
caklarında bol paçalı pantolon. 
Ayaklarında yumurta ökça ıılın• 
dı'klar. 

Bir omuz aıaiıda, bir omuz 
yukarıda. Kapar ça.blı; ıözler 
ıllzllk. Boyuna ağunda bir Mmai 
veya koıma nağıneab 

- (Efeeeeendim bu, nasiillblm 
bu .• ) Veya (Karpuzum kandan, 
aeverim candan! •. ) .•• 

Aynasız bir ıeye raıtladımı 
hemen dudaklarım bir tarafa 
büzme, dişlerini emip yanına fıs· 

kıya gibi tükürme... howafma gi· 
decek bir JAf duydumu fea çıka· 
nb, baıını arkadan öne bir iki 
aallayıb çenHİne kadar manan 
perçemlerini ytlzOne dtııtınnei 

sonra birdenbire silkfnlb hepsini 
tepeye atma; fesi ıol kaıın UstU· 
yıkıb UstOntl basma. 

YUrllrken Hrdekvarl aağa sola 
yalpalama. Koşacağı saman bir 
kolile sımsıkı göA'sllnU kavuıturup 
ötekini aallaya sallaya t1111 tutma. 

Yani sizin anlayacağınız, hallı 
muhlis bir omuzdaı tipi. Omuz• 
da9lığı öyle Uıllntü, yapmacık d .. 
iH; bilfiil Mektepte bulunmadıiJ 
vakitler, yani cumaları ye rama .. 
zan tatilleri, lcadlye tepesinden 
top aesl veya kötlll narau duy· 
dumu, kuJede sepet veya fener 
ıördllmU fesi, caketi fırlatıb diı:· 
ifil takar takmaz haydi Hobyar 
tulumbaSJna. Sandığı ıırtlayıb ta
kımı açar açmaz ver elini yangın. 

O zamankJ lakabı Mektepli 
Mehmet. Zira aııl adı Mehmet. 
Affanı eski vezirlerden bil
mem kim koymuı. Anıaesi o za· 
tın konağına girip çıkarmıı. 
Paıa okumuı yazmıı, Arif 
zarif bir zat olduğundan 
hatuna: 

- ( Oğlunwa bir lımiıal de 
teberrüken ben koyayıml ) demiı; 
Aff anı bulmuı. 

ÔncelerJ bu fımi his kulla11-
mazmıı. Neden ıonra Gbllril 
unutulmuı, bu kahnıı. 

Sultan Aziz dem11d•, her ıene 
Padişaha mabeJiaci ve yaver 
devfirmeye çıkaa, mektep, mek
tep, kalem kale.m dolqaa heyet, 
Harbiyede zabıt çıkac:ata ••ne, 
bu delikanlıyı da görmlfler. 

Y nkışıkh o'msıına 7ak11ıklı. 
Kelle kulak, kalıp kıyafet yerinde; 
kı ır mııır da değil, gözll açık. 

Hemen seçmişler. Mektepli 
Mehmet saraya ahnmıf. MUlazim 
Unlformasmı giymiş, HUnkAr ya
veri kordonunu takmıı. Var mı 

'la yan bakan? 

Samanhk fJeyran Olur 1 ,. 

Gençliğinde Tam Malmış •• 
-

1 

Çekirdekten apiko, acar. YUz 1 
bulup ıımarmıı ta. 

Başlamış Galatada, Beyoğlun
da kılıç şakırdatmıya. Ün aldıkça 
alıyor. Afi mi afi, hovarda mı 
hovarda, kabadayı mı kabadayı .. 
En1ı1esinde bir saldırma yara111; 
sağ serçe parmağının tırnağı 

yok; o da bJr kadeh kırma 
hatırası. 

O zamanlu annesi ıağ. Babası 
ise o çocukken ölmUı. 

Kadının derdi gUnllı oğlunun 
mUrUvvetinl görmek; daha doğ
rusu, helal sUt emmiş, eteği be
lind~ bir kıı:cağızla baıgöz edip 
evlitcığını eve bağlamak. 

GöğsUnO gere gere, istediği
nin kızını alamaz mı ? En mllna
sibf, kurulu düzen bir yere da
mat veromez mi ? 

Aılan gibi delikanlı; Paditah 
yaveri! önll açık; çabuk çabuk 
rlltbeler alacajı muhakkak. 

Sultan Meclt deYrinin Babıali 
ricalinden, mlltekalt, klSıeye ç .. 
kilmiı bir ihtiyarın, ana baba 
öksUzU, gayet kıymetli bir hafi· 
desi varmlf. GözUııUn içine ba· 
kılarak bUyiltülmUı bUttın kıy• 
metliler gibi nazlı, ıayıf, çelimsiz 
bir kızcağızmıf. 

Yaz kıt boğazında tftlbent; 
sırtında çifter çifter entari, pa .. 
muklu, hırka; elinde kınakına 
veya balıkyağı ıiıeai... Gelinlik 
kız değil, boynu armut sapı, ıııka 
bir subyan .•. 

On seklzlni bitirip on doku-
zuQa girdiği halde 13, J 4 lırlnde 
aözüküyor, gözükmtıyor. Biraz 
kara kuru, çehre zfiğrUdll am
ma yavrucağın daha yap ne 
baıı ne?.. Köşeye otursun, ço
cuk mocuk doğursun, bak •a11l 
toplar, genişler; tombullaımca 
deriıi gerilir, miı gibi beyazlaıır; 
eımerllğinden zerre kalmaz. 

(Arkası nr) 

70000 işçi için 
( Bqtarah l laol yllsde ~ 

kabil, yeni teıkilitta bUtün bir
likler C. H. F. iıçiler bürosuna 
bağlanmııtır. Beı birliğe bir 
umumi kAtfb, bir muaYin, bir 
kltib tayin edilmiştir. 

lzmir gibi 50,000 daimi, 20,000 
muYakl<at işçi kadını ve erkeği 
bulunan bir şehirde, iıçller için 
yapılan teıkllAtın çok verimli 
nellceler vermesine intizar edile
bilir. 

BUtun bfrUklerl bir araya 

toplıyan fıçiler Birliği için Kor

donda Boşaltma ve Yükleme 
daireıt yanında genlı bir büro 
tesis edllmlıtlr. Büronun §efi 
lzmir fıçilerlnin çok HvdiklerJ 
bay Osman adında bir idare 

1 
adamımızdır. Bu bOroda her bir· 
Jik için bir daire ayrılmı§hr. 
Buraya müracaat eden lıçl hasta 
fıe doktor bulmakta, işsiz ise iş 
temin edilmektedir. ftçl ııhhati 
ve iıçi hakkı bUronun daima 
titizlikle taldb etüği iılerdendir. 

ft ı , .., .. ., ... n ı ·~· ~ .. " , ~,..._ ... 

., IST AN8UL 3ELIIDIJTSI l 
F"' ŞEHiR TiYATROSU 

Bu akşam aut ;,,'()da 

OPERET 
Kı.ırıı 

MOFETTI Ş DELi DOLU 
Komedi; lS perde -~ 

Y az•ni N. Gogol Son Hafta 

Türkiye Hil&liahmer 
Cemiyeti Umumi Merkezinden• 

Türkiye HilAllahmer Cemiyeti Almanyaya kadar ridib gelmı 
ve oradaki faı• vesair masrafları cemiyet tarafından deruhd~ 
edilmek Uzere Berlin'deki Auer Fabrikaıında bir müddet ataı 
gördükten aonra, Ankara'da teıis edeceği gaz ma&kesl fabrika• 
11nda kullanmak için vasıfları aşağıda yazılı bir kadm ve iki 
erkek uıtabaıı aramaktadır. Bunlardan: 

BiR KADIN IŞÇi ~ 
Maske dikim lılerl ve dikitlerin volkanizasyonu iflerlnde, 

BiA ERKEK iŞÇi: 
Prea ve madent kısımların Jılenmesiode ve madeal aksamın 
montajında, 

BiA ERKEK iŞÇi : 
Filtre kotularınm doldurulması ve bunların mont.jinda staj 
görmek Uzere gönderilecektir. 

iat•klllerio 25 • 35 yaı araııoda, •ıhlıi halleri iyi ve asgari orta 
tahıilini bitirmiı blrax Almanca'ya Takıf bulunması, Şimdiye 
kadar kadıaın dikitçllik ve erkeklerin demirciilk veya buna 
benzer fabrika lılerinde çalıpnıf olmaları, Almanya'dan avdette 
Cemiyete aaıari Uç sene '-i~met etmeğl taahhüd etmeleri ve 
cemiyetin 11Sıterec•i1 yerde ikamet etmeleri ıarttır. Fabrikada 
çal11tıklan mllddetce kendilerine memleketimiz aanayi hayabnda 
mutad aylık Yerllecekdir. Bundan baıka erkek İfçilerln aıkerlikle 
allkaları olmamak lizımdır. 
f ıtekll olanlann bil' iıtid'a ile Ankara - Y enfşehirde Emniyet 
meydanında Hililiahmer merkezi umumisine mllracaat etmeleri 
Te bu iıtidaya fotoğraflı bir terctımel bal varakaaı ve tahsil Ye 
çalqmalarına aid veaika suretlerini raptederek ıimdiye kadar 
çahıtıklan yerleri, ikametglbları ve evli bulunub bulunmadıkla
rını g&aterecekleri ıJbl bir ınhhat raporu da göndermelidirler. 
Lnzum ı~rlllllrae ııbb1 muayeneleri Cemiyet tarafından da 
yapdmlacaktır. 

Son mllracaat giintl 5 Mart 1935 dir. Ondan sonraki müraca
atlar kabul edilmez. 

!~--------------------------..., 

ILrt 2 

Veremle Mücadele 
Cemiyet Geçen Yıl 2991 Hastaya 

Yardım Eli Uzattı 

Veremle mücadele oemiyetinin dünkil toplantısında bulunanlar 
Veremle mllcadele cemiyeti bakılan basta 1ay111 da 2991 dif.,. 

Jlllık kongresini dUn saat <>D Bundan aonra gelecek yıl içinde 
buçukta Halkevlnde yaptı. Kon- yapılacak itlerin projeleri glSrl-
greyl umumi Merkez Relıl Gen~ ıDidfl, mağazalarda ye mekt•P" 
ral All Çalımlı açtı ve divanı rı· lerde Hillllabmer cemiyetinin ol-
yaaete mütekait General Gallp doğu ~bi v•r•mle mOcadele er" 
seçildi. Sonra cemiyetin genel 1 ti .... ı d t ı_t..ıfıı pd-

. • k l l m ye ı\-&n e •te&&w er ya 
kltibı do tor T evflk smal Hne• maaı Uerl ıDrftldO Te kabul edildi. 
ilk raporu okudu ve dedi ki: Niha t ldar b ti i tih b ya'" 

.. - Bu yıl başında cemiyet Y• • eyı n a ı . 
sekizinci yılına girmlıtfr. Bu son pılara~ eski heyet ipka ediJdı. 
ıenelerde Eyüpte bir dispanser Konıranin sonunda da bliyüklerl-
açılmııtır. BUJ"ada 933 yıhnda mize ıevgl Ye saygı telırafları 
1063 haataya bakılmııhr. Bu ıene çekildi. 

======ıı:c===ı-==========-==-~~~ 

Bulgar 
Gizi ye 

Ord: lSU Gizliden 
asın Iazır lanmış? 

( Baştarafı 1 inci yüzde ) 

çok iyi bilen bir şah11iyet tara• 
fmdan yapılmaktadır vo f6yledir: 

Bulgaristan, Nöyl muahedeainlo 
bnkilmleri muciblnce çok mahdut 
bir askeri kuvvete sahip bulun· 
mak vaziyeti karşısındadır. Bulgar 
htikfımetl ' bu muahedenin çizmİf 
olduğu mecburiyetlere zahiren 
uygunluk göıtercrek askeri ter 
kilAbnı bu esaslara glSre yaptı. 
Muahedenln altında imzası bulu· 
nan devletler mümessillerinden 
mUrekkep bir kontrol heyeti, 
Nöyl anlaımaaile çizilen esaslara 
Bulıarlstanm tam bir uygunluk 
gösterip göatermediğinl sık ıık 
tetkik ediyordu. 

Fakat Bulgarlar çok kurnaz 
davranmak suretile bu kontrol 
heyetinin gözllnil boyamayı da çok 
iyi baıarıyordu. Hükumet kontrol 
heyetinin teftiş yapacağı gOnleri 
evvelce haber alıyor ve derhal 
orduya bildiriyordu. Alayların ef· 
rat mevcutları hakikatte Nöyi 
anlaşmaıının tesbit ettiği sayıdan 
hayli aşkındı. Fakat teftiı glinU 
fazla efrada izin veriliyor, Bu su· 
retle kontrol heyeti hakiki vazi· 
yetin farkında olamıyordu. 

Bulgar hükumeti, aakerllk vak
ti ırelmiı olan gençleri, yol inına
b amelul ismi altında çağırıyor 
Ye bunları alaylara sevkediyordu. 

Bu suretle askerlik çağına 
girmiı olan bütUn gençlerin eıkeri 
talim ve terbiyeleri temin edilmlı 
oluyordu. Bulgar hUkOmeti, bu 
amelelik hilesinin çakılmaması 

için aıkerlik vakti gelmit olan 
iençlerden bir kıımmı da jandar
maya aymyordu. Bunlara jandar· 
malık yaptırılmıyor, sadece asker
lik ögretiliyordu. Diğer taraftan 
bUtün garnizonlarda ıönUIJQ kil· 
çük zabit yetiıtirilmesl Jşine de 
ehemmiyet veriıiyordu. 

Bugünkü vaziyet daha açıktır 
ve hava kuvvetine gelince; Nöyi 
antlaşnıaaına göre, Bulaariatao 
askeri tayyareler bulunduramaz. 

Fakat bugün Bulgarlıtanm, gizli 
ıekilde hazırlanmış bir hava ku\"" 
vetl de vardır. Zahiren sivil vaıl
yette bulunan havacılık kıtalarıll" 
da Bulgar gençlerine, sivil kıya· 

fette olarak askeri tayyarecilik 
öğretiliyor. Bu arada gizli tnyyıı'" 
re meydanları hazırlanmıt olduğd 
nu da söylemiye hacet yoktur. 

Sllih ve mühimmata gelfncei 
bugün Bulgariıtanın birçok k6şe'" 
!erinde biç kimsenin nazarıdikka'" 
tine çarpmıyacak oekllde hazır
lanmış tüfek, top ye cephaı>' 
depoları vardır. 

Bulgar Hariciye Bakanı 
"Harp Yok,, Diyor 

Sofya, 1 (Hususi) - Varıo•,.. 
da çıkan bir gazetenin mubabt 
rine beyanatta bulunan Bul~ 
Hariciye Bakanı Bay Bataıofr 
Balkan mi1akına Bulgariıtalll11 

iltihak etmemul aebeplerinl •"' 
latırken söılerinl ş6yle bitlrmipir. 

" - Balkanlarda bir mub,.. 
rebe olacağına inanmıyorum.,, 

Venizelo• 
Suikasti 

( Baıtarafı 1 inci ytlzd• ) .,, 
itibaren mahkemede ehlivukuf 
sorgularına baılaoılmııbr. Muı-; 
kemenia kargaşalık çıkrn•d; 
devamı için lbnkümet çok şld~ 
tedbirler almışbr. HattA ev• 
ıllnkU celsede ıuçlulann av~ 
tarından ikisi, reisin mOıa• içİ' 
olmadan a6ze baıladıkları lr' 
gilrllltUler oldu ve oeticed• 14-a-J 
keme ikial hakkında da det tJaıl' 
birer ay mUddetle .~~ 
yapmamalarına karar • '1' 
DllnkU celsede ehlivukuftaP sv,.. 
fes6r Bay Y orgiyadis, BaY kot" 
nizcloıun otomobilin• atılaP f •• ..
şunların, &uçlulardao d 1.,.,11 
las'm tUfeğinden çıknııt 01 . u ı,öf' 
kat'ı bir ifade ile söyKJedı, tao•f 

k. ara 
lece suilcastın şa 1 dl_ .. .., .. 

F · laf a -ile F aıulas ve rıca pıl-
dakl aveneleri tarafından y• 
dığı tezahür etti. - A. V. 



İTTİBAD ve TBBAKK 
Nuıl Dold• ? •• 

Nnd Y aıadı? .. 

Nasıl Ôldi? 

Vahdettin Ayan. Reisliğine Ahmet 
Rıza Beyin Getirilmesini istemişi .• 
Dem:ıtl... GUnler, böy~ece 

geçmif, nihayet meclisin, [10 Teş· 
rinievvel glinU) açılmasi, tekarrllr 
•bn"ft, Halbuki ayın 9 uncu 
atınn olduğu halde, hBli iyan 
reisi tayin edilmemişti. Bir gün 
•onra meclis açılırken usul ve 
tetrifat hii4fına mühim bir boşluk 
JÖrilnecekti. Buna binaen o gün, 
Talat Paşa birkaç defa saraya 
telefon etmit. bu meıe!enin (zati
tahane} ye arzile (tarafışahaneden 
~111 tenıib buyrulacakıa, usulen 
8-httliden inha edilmek üzere 
it.de buyrulmasını.. Ve bu ira
~n de derhal Babıaliye tebHt 
"~ınanm) rica eylemiıti. 
I> Batma beyinci Liitfi Bey, T allt 
1t•aın bu ricalannı, • o gOn ha· 

rem dairesinden hiç çıkmıyan • 

t•~a, dakikası dakikasına 
~ldirıııı , ve ceuab beklemişti. 

albuki Vahdeddin, hiçb:r cevab 
hrnaemfştL.. Artık, akşam olu
Ye>rdu. Talit Pqa, bir usulstlzlUje 
llıeydan vennemek iı-in müte~ 1 di 7 

Yen telefon baaında cevab bek· li .,.... 
Yordu... Nihaye~ aon müracaat 

llzeriııe Vahdeddia: 

- Mabeyia dalrerılae i'eJiyo
ruın. 

Demiş.. Biraz ıonra da harem 
daireılnt terkederek mabeyin dai
~ılae relmfı.. Babıiliye tebliğ 
için {iradeiıenfye) yi bekleyen 
baıaıabeyinciye: 

- içenle kachn mfsafirlerl 
Yardı. Bırakıb çıkamadım. 

Dedikten sonra, dudaklarında 
manalı bir tebessfimle li~llne 
devam etmitti: 

~- Talat paşayı, biraı: uzuncıı 
-._rda hll'aktık. Fakat, timdi 
cevab ' ı .. için ını a.ır ar... Ayan riyaseti 
O be im bir tek namzedim var. 
b da, Ahmed Rıza Beydir. Vakıa, 
1 ur 2•tın Meclisi Ayandaki muha· 
t etin• 

d··· ın, ikbal hıramdan ileri gel· 
~~•ne, hiç übhe etmemeli. Ken
ın~i o memuriyete tayin etmekle, 

1 asebctsiz:Iig" ine niba yet veri,. 
'Ce"· tı gı tabirdir ... Tarafımdan sad· 
~zaına gidiniz.. Bu arzumu teb· 
., ediniz. 

, 6 .Denüıti... V ahdeddinin bu 
~::ti, baımabeyinci Lütfi Beye 
~ et vermiıti. Vakıa padişahın 
lı.d •llfli bir ruh taııdığını, ltti
'lcıb·alardan tam bir intikam 
ı-, ılnıek için birçok feylere 
~~lındığmı bil: yordu. Fakat, 
~ felaket uçurumuna doğru 
-• Yt.Q lttlhadcılua bu ka.'1ar acı 
~~İli- darbe vurabileceğini Umid 

)ordu. 

'd•~tfi Beyin tüyleri örpermif, 
ı._.. • Padiıaha iıyan edecek bir 
bi, ~dıniıti. Ve hattA, bUyük 
'taıl~ ldet ve necabet göstererek 
'-hllii Pataya b6yle bir iradenin 
lale .... · ne tavaısut etmek bte· 

-.ııı: 

naaı: Efendimizi.. Arıuyu hima
'•drı:'• tarafı tahanelerinden 
fttnıa ıa~ Paıaya bluat telefonla 
olur. n uyurulsa, daha mtinasib 

Oeını1tı O 
lltndi d ·•• rper~ek sırlil, 
ltıtfi B Vahdeddine gelmi ti. 
bit ııbtyln bu sözleri lizerine 
'di e t ~e i ndeliyen padişah, bu 
~c:.ı 1 8 ı anlafllmasıud n bir 

•t hiasetınlş.. Be ki ile tele-

fonda Talat paıadan alacağı 
cevabın pek feci olacajını tahmin 
eylemiş: 

- Vakıa.. Size mUıkUlce bir 
vazife tevdi ediyorum, amma .• 
Dirayet ve nezaketinizle bu me1e• 
leyi hal •e intac edebilirslniL 
Derhal, Babıallye gidiniz. irademi 
tebliğ ediniz. 

Demiş.. Uitfi Beyin ikinci bir 
itirazına meydan •ermeden, alıb 
ylirOyüvermiıtl. 

Başmabeyinci Lütfi Bey, o da
kikada ist;fa eder, veyahud bu 
işin bir baıkası yanta1:le 16rlil· 
meıfni israr ederse, meselenin bel· 
ki de vakim neticeler vereceğini 
teemmUI etmİf.. Hemen bir saray 
otomobiline binerek doiruca Ba· 
bıaliye ıitmiıtl.. Kaç gündenberi 
umumi vaziyetin aittikce vehamet 
kesbetmeainden cemiyet ve fırka 
içinde zuhur eden milcadelelerle 
pençeleşmekten mOteesair olan 

1 
Talat Pata. me'yuı •• mlnkeılr 
bir halde idi. Arbk, keadiıine 
herhangi bir kunet . çarparsa 
çapınn... Hatta 6)0m bile olsa 
mUtevekkilAne ıötl\a gereceğini 
lfham eden bazin bir sükunet kes
betmişti... Baınıabeyincl Lutfl 
Beyin, yolda taaarladtğı bir pJAn· 
la. bu darbeyi hafifletmek için 
söylediii mukaddimeyi dinler din
lemez:, acı acı gülmftr-

- Anladım.. Anladım.. Şe"" 
ketmaab, Ahmed Rıza beyi fer
man buyuruyorlar değil mi ? .. 
PokAIA.. hayrını görsllnler... Ben, 
timdi iahuını yazduır, aara1a 
gönderirim. 

Demişti. 

Ahmed Rıza Beyin aayeal, nJ. 
bay et huaule ıelmiıti. Fakat bu 
meselede Ahmed Rıza beyden 
daha ı.iyade 1evinen; padişah 
Vahdeddindi. 

(Arkaaı nr) 

·-····-···············································-·································································· 
Nöbetçi 
Eczaneler 

1 Vapur Navlunları 
Bazı Hatlarda Ücretlerin 
Araırılması fateoiyor 
Yıllık navlun Gcıetleri tarlfe

ılni tesbit edecek komlsyoaua 
20 Martta Deniz Ticaret Mlidtlr
IOğilnde toplanacağını yazmıştık. 

Aldığımız malumata göre, Vapur• 
culuk Şirk ll komlayonuo toplantı• 

,. larına hazırlık olmak üzere bir 
proje hazırlamıştır. Bu proje ile 
Trabon ve Karabija hatları için 
navlun Ocretlerinin artt:rılmaaı 

lıtenmektedir. Diğer bazı sefer
lerde de tar:f enin tenzil edilme1ine 
lüzum iÖr-ımektedir. Taıınacak 
mal.arm cinı ve mahi: et farkı 
göıetilmek sureti)e ayrıca tenzilAt 
yapılabileceği anlaşılmaktadır. 

latanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Ura 
GEDIKPAŞA: Şebsuvar mahallesinin Kilise sokağın- 87 5 Hazine tah

vilatı u •. 

KUMKAPI: 

HASKÖY: 

da eski 3 t va yeni 27 N o. lı evin 
1/4 hl,,.aeai. 
Muhsine Hatun mahallelinin Çeşme 450 ,, ,, ,, 
ıokağında eakl 4 ve yeni J 4 sayılı 
bahçeli evin 1/4 hineai. 
Abdüsselam mahallesinin Cezairli 150 u ,. ,. 

oğlu sokağında e&ld 40 ve yeni 62 
No. lu harap hane. 

ÜSKÜDARı lcadiye mahalle.sinin Diindarağe ao· 800 " ,, ,, 

BEYAZIT: 
kağında 4 ı ve yeni 67 numaralı ev. 
Sekban batı Y akupafa mahallea.nin 400 ,. ,, ,, 
Simitçi sokağında 9 numaralı dük· 
kinm yarı hi11esi. 

Yukarıdaki mallar 3/J/935 Pazar iÜnÜ saat on dörtte açık 
arttırma suretlle Hhlacaktır. isteklilerin muhammen bede!in '6 de 
yedi buçuğu niıpeHnde poy akçelerlle milracaatları. (M) .. 775,, 

Ankara Şehri İçme Suyu 
Komisyonundan: 

Ankarada Sarıluıla civarında yapılacak olan ·431.042· Ura 60 
kuruı be.deli keılfli filtre istasyonu binaaı 20/2/935 tarihinden 
itibaren kapalı zarf u11ulile ekıi:tmeye konulmuştur. 

ihale 20/Mnrt/935 tarihioe rastlayan Çarşamba glinU aaat oo 
beıte Ankarada lo Han dördüncü kalanda İçme ıuyu komisyonu 
d ir ı:nd yapılacakbr. Muvakkat teminat -20992· liradır. Münakasa 
ıartn e i, fenni fartname ve projeler 21 lira 55 kuruş bedel 
n u bil"nde Ankara Şehri içme su komisyonu muhasebesinden 
lınab"rr. • 

Teklif m ktubları kanununun tarif ettiği ıekllde 20/3/935 
tarihine rastlayan Çarşamba gUnU aaat on dörde kadar içme ıu 
komiıyon riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. "856,, 

a i 

Yeni Soyadları 
Okurlarımız Ayni İsmi Sık, Sık Alı

yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 
Tont'ta 

Tokat ( Huauıt ) Maliye 
7azganı Memduh Kayaalp, Öt· 
meU M. H. S4 te Halil Gllnet. 
Dabaghane M.H 2 de Salih Gll· 
ten, Soğukpınar M. 380 do Ha-.--------,--------···---· 

Balkan Haberleri 

Habsburg Hane
danı Meselesi Ve 

Yugoslavya 
Belgrat (Hususi} - Burada 

çıkmakta olan yarı rumt (Politi
ka) gazetesi, Avuıturya Bakan
larıma son seyahaUerino dair bir 
baımakale neıretnıiştir. Blltfin 
ılyaal mahafilde çok bllyUk t11ir
ler bırakan bu makale, (Habs
burgları yeniden tahta getirme 
teıebbüsleri) batlığı albnda olup, 
Avuıturya Bakanlannm Paria Ye 
Londrayı rlyartleri eababı tahW 
ve tefsir edildikten sonra, Avu1-
tdryanın lstikliliyetinl muhafaza 
etmek için 1arfolunan bUtUn gay• 
retlerin, ıulb muahadelerinde 
umum Avrupa sulhüniin muhafa
zuı namına yaıılı ve imzalı olan 
esaslar dahı:inde daima Yugoa
lavyanın da taavibine ma1.har 
olduğu yazılıyor ve deniliyor ld: 
"Fakat AYusturya tpprakları hi· 
IA Marailya auikudini haurlamıı 

olanlara koruuacak bir yuva 
olmaktadır. Avuıturya tarafından 

himaye görmekte olanlar, yalnız 

Manilya auikaatini haıırlayanların 
himlierl deği d:r. latikbalde A-.,.. 
rapada yeni bir k.,..khia ..hep 
olabilecek kimsela de bugla 
Avuaturyada bazı resmi muhitler
le ııkı, fıkı mftnaaebettedirJer. 
Bunlar, Avuıtur}'anın i8tildiliyetf 
namına mUcadeJe etmekte olduk· 
hırını söyledikleri halde, hakikat· 
te Avrupa umum barışını tehll· 
kelere doğru ıllrüklcmiye hazır
lanmaktadırlar. 

Şuraaı iyi bilinmelidir, ki KU
çük lti!Af ve Yugoslav hükumet· 
leri, çok bUyUk fedakarlıklarla 
temin edilen ıulh muahedelerine 
sımsıkı bağlıdırlar ve bağlı kala· 
ca!dardır. Bu uf-urda, Yugoslavya 
var kU\:veti ile crla} a atılarak 
hanedan meselesine karşı golmiye 
daima hazırdır.,. 

Yoguslavyndn Seçim 
. Belırrad, (Huıusi) _ Vcylslad· 

lazıç taraftarı çiftçiler yeni 
fotihaptn Başbakan bay 'Yevtiç 
ile bir:iktc çalışmıya karar ver· 
m;şlcrdir. LUblandan bildirildiğine 
göre, Yogu&:av millt fırkası genel 
yazganı bay Albert Kramer 
fntibaplarda namzetliğini koymı· 
) acağını biMirmiıtir. Bay y ovticin 

neşrettiği beyannameden aonra 
eski. ba~anlarclan Uzunoviç il~ 
Marınkovıç ve lsk:rçi çdahi nam· 
zell,klerini vermiyeceklerini fırka· 
larına bildirmiilerdir. 

Demokrat ve radıkaller, H·rvat 
köylü fırkam lideri Dr. Maçeğln 
başkanlığı altında bir muhalif 
blok teşkil etm:şlerae de bu 
kuvvet ehemmiyctsizdir. lnlihap
Jorı bay Y evllçin kazanacağı mu· 
bakkaktır. 

ulgar ihracatı 
Sofya, (Hususi) - Bulgn.riıtan, 

1934 &ene in e ispanya') a 
102,014,370 levalık ihracat yap· 
mıştır. 

Hyfn KlSkcek, Mektep okula• 
lbrahim ıtıklar, Beybağında izzet 
ipekçi, Karaderviı O. LQtfı Ka• 
ya, faturacı Mustafa Kalyon, 
Erk1nıharp Kaymakamı Lfıtfl 
Kakıel, bekçi ya:ıganı Ahmet 
Ôıb.lr, avukat bay HUsnll Ô:ı.• 
dek, Yaridat çe'rirgeai sabıkı AU 
Riza Özen, ekmekçi Haaan Basri 
Ôzleı, lstanbul BUyllkdere ikinci 
komiseri Tokat arzı Ala M. de 
ka)'ıtlı bay Zühtü Yılmaz. inhisar 
vekHi a•ukat bay Zeki Sayan, 
eıkl müıtantik bay Tevfik U:u
fan, Kömeç köyfuıde H. 420 d. 
Ibrahim Ahı, Scğukpınar M. lh
rahim Akıu, bekçi O. Salih Bek• 
eloğlu aoyadını almışlardır. 

Okuyuculara111ıza Cevapla• 
nmız: 

Bandırma'da İnhiaarlar Muhaıibl 

Bay Ali Rııa'ya: 

- Atala, Atillanın bafka bit 
tekilde teliffu:ı.udur. Binaenaleyh 
soyadı kanunu mucibince tarihte 
an ıalmış olan bu ismi almanıza 
imkan yoktur. 

Yozg fta Ş~kip Sara.çoğlu'nıu 
- Saraçoğlu Türkçedir. Fa

kat Adliye Bakanı Bay Şükrü de 
aynı soyadım almı4br. Baıka bir 
ıoy seçmeniz daha mUnaaiptir. ·-

(_!oplantdar, Davetler ) 

Toros Gençlerblrli
Ainin Kongresi 

T oroı Gençlerhirlfği kongreal 
dUn Halkevfnde yapıldı. Önce 
yıllık muhasebe ve idare rapor
lan okundu. Sonra Birliğin faa• 
liyetial arttırmak için Ankara ve 
Meninde ıubeler açılmaaı teklif 
edildi ve ekıeriyetle kabul edildi, 
aza aidatı elli kuruıa indiri:di. 
En ıonra da idare heyeti seçimi 
yapılarak Bayan Hurşide, Bayan 
Kıymet, Bay Orhan, Midhat, 
Celil, lamail Kemal, Yahya •• 
Neyzad seçildiler. 

••• !..f'ı-.. 

SAÇLARINIZI 
KURTARINIZ 
Eğer Hasan Trihofil 
saç suyu ile saçları
nızı tararsanız 

Eğer Hasan sabunile 
yalnız şaçlarınızı yı

karsanız 

Eğer haftada iki defa 
Hasan şampuan ile 
besler seniz 

KA T'iYYEN SAÇLARINIZI 
DÖKÜLt.1EKTEN ve KEPEK· 
TEN KURTARIRSINIZ. 

Çocuklara ve lıastalıktan 
geni kalkanlara mahsus 

çok nefis 

SAN 
BREl<F AST BiSKOiLERi 

kutusu 30 safı bir kıloluk 250 
kuruıtur. 

Hasa 

Aıı ır. , 

deposu: 

t.ınbul, 1 ) oğlu 
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SMER GÜL 
.Muharriri: A. R. Tefrika No.: 44 

Gülfemin Masalı •• 
•• --=---·------•:a-cı ...,....,.~ u:::. 

Hasıaı Kadınlar, Hayallerinde Canlanan Manzaraya 
Dayanamayıp, Hıçkıra Hıçkıra AA'lamıya Baılamıılardı ..................................... -........ . 

- Aman ıonra ?.. terae bu kadın, Franıız Padtıa· 
- Sonra efendim, sultanım.. hının karııı imiş. O aün şöylece 

bunlar ; ( fan ffn fon ) diye bir- tebdili kıyafetle bir gezinti yap· 
mak iıtemit- Halbuki fırtınaya 

takım ıeyler sormutlar. içlerinde, tutulmuı, arabasının tekerleği kı· 
yarımyamalak TUrkce biltn bir rılmıı, değirmene can atmış ... 
gemici varmış. Bu gemici ıehıa· Ne be, efendim, ıultanım.. Ka· 
doyi iıtlntak etmiye başlamıı. dının UıtUnU baıını kurutmuılar. 
Şehzade, kendisinin ıehzade Biraz rahatlandırmıılar. Kadın 
olduğunu saldamış. değirmenciye ıııormuı: 

Gemi hemen yelkenlerini aç· - Bu delikanlı kimdir ? 
mıf, enginlere açılm11, yedi ıtıa, Demiı. Dıgirmenci de : 
yedi gece sonra, bir limana var• - Efendim, ıultanım.. Eıir 
mıı. Geminin kaptanı ıehzadeyl paıarıodan ıatın aldım. Bir kel 
karaya çıkarmıı. GötUrmUı, ealr oğlandır. Değirmenin taıını çe• 
pazarında harac, mezad aatm•t· vlrir. Bizleri geçindirir. 

- Vah .. Vah .. Vaa.. Diye cevab vermiı ... KırahD 
- TesadUf, bu yaaa?·. Şehza· karısı, şehzadeye işaret etmiı ı 

deyi bir değirmenci almıf. Değir- - Beri gel, delikanlı. 
mencinin de gene biT karı11 varmıı. Demiı. Şehzade, hemen ka-
Herif ıehzadenln ıUzelliğini gö- dının önüne ıitmiı, 6yle bir ne• 
rUnce kııkanmış, hemen pazara zaketle diz çökmllfo. Başını ıöğ· 
gitmiı, bir iıkembe alıb ıetlrmq, ıUne eymlı ki, kadınla beraber 
ıehzadenin baıma geçirmlı. Sakın orada bulunanlar, bu hale teac• 
değirmenden dışarı çıkma, ıonra cltb etmif.. Kadın hemen elini 
seni öldUrUrllm; diye de, sıkı ııkı uzatmış. Şebı:adenln başındaki 

o plı ftkembeyl çıkarıb atmıf. 
tembih etmiş. Şehzadenin o bUklUm bUklllm 

- Hay, zalim herif, hay. 11rma saçları omuzlarmdnn aıağı 
- Ah eJimo geçse de.· Cun· itile lUle dökUIUnce hepsi hay• 

bızla etlerini çeksem. rette kalmıı... Kıralın karııı, 
- Sonra, Glllfem kalfa?. hemen yerinden fırlamıı. Değir-
- Sonra efendim.. Bu hain menciye : 

değirmencinin değirmen taıını - Bre !alim 1.. Allahtan kor• 
çeviren hayvanı da o ıırada &Utl· kub, Peygamberden hayA etmez 
vermez mi?. misin 1.. Böyle bir delikanlının 

- Eoeey?. batına kirli iıkembe giydirib de· 
- Hiç, Cinevb: kAflrinde mer- ğirmene koşmak revayı hak 

mıdır?. 
hamet olur mu?. Şehzadey~. Diye bağırmıf ... Sonra, ı•h· 
a-el bakalım buraya; demlı. Za· zadeniil yUzilne bakmıı : 
vallı yavrucağı hayvanın yerine - Delikanlı f.. Senin çehren• 
yağlayıvermiş. de bir baıka hal Yar. Sen kimsin .. 

Bu hassaı kadınlar, hayali.. Kimin neslıln .. Bu, bellyı barane 
rinde canlanan manzaraya daya· nereden tutuldun. Bizlere doğ• 
namamış!or, hıçkıra hıçkıra ağla· ruca söyle. 
mıya baılamıılardı .• Masalının bu Demif... Şehzade, canı yUrek· 
tesirinden co1kun bir hale gelen ten öyle bir; 
Gülfem kalfa, sesine daha müeııı- - Aaaaaah •.. 
slr bir ahenk veriyor ve başını Çekmiı ki, değirmenin taıları, 
iki tarafa sallıya aallıya devam duvarları inim inim inlemif... Za· 
ediyordu: vallı şehzade, başına gelenleri 

- Şehzade eabahtan akşama bir, bir hikaye etmiı. Dini ayrı 
kadar o kocaman değirmen tnşını kafir olduğu halde kırası derhal 
çevirirken zarJ zari inler .. Ah, no merhamete gelmit··· Hemen ıeh· 
etlimse kendim ettim. Kul, alnına zadenin elinden tutmuş: 
Yazılan yazıyı görse sıerek,· - Senin yerin orası de~il •• 

burasıdır. 
der .. Gözlerinden inci tanesi gibi Diye yanına oturtmuş ..• 
yaşlar dökermiş. Birdenbire hıçkırıklar, kesilmi~: 

- ZavaJIIı, yavrucak. O h - 000 •• 

- Böylece gllnler geçmif.. Çok tüklir. 
Haftalar aylar geçmiş.. Günün - ElhamdUlillib, şehzade kur-
bir:nde, birdenbire hava kararmış. tuldu. 
Gökler gUrlemiye, şimşekler çak· - Kafir olmakla .. Onların da 
mıya, yıldırımlar düşmiye baıla· göğsü imanlı, merhametli olanları 
mış. Yer; yerinden oynamış.. var. 
Her tarafı seller basmış. - Sonra, Gülfem kalfa? •• 

Bu sırada değirmenin kapısı - Sonra efendim, ıultanım .• 
açılmıf. Tepeden tırnağına kadar Kıralın karııı, değirmenciyi bir 
sırsıklam olan bir kadın içeri hayli tazlr, tekdir etmiş. Fırtına 
dalmış. Meğer o eınada da Şeh· geçtikten sonra, fehzadeyl ara· 
zade başındaki 'işkembeyi çıkar· basına bindirmiş. Alınca, kıralın 
mış. O, ıırma gibi saçlarını ta· sarayına getirmi9. Vukuu hali bir, 
rarn.ıı... Değirmencinin tenbihi bir kırata nakletmiş: 
var ya; şehzade kadını görllr - LAyık olan budur ki, ıimdl 
görmez hemen itkembeyi başına bu 9chzadeyi güzelce giydirib, 
geçirmiı, yine deiirmen ta§ının kuşatıp bir gemiye bindirmeli. 
kola koşularak inleye lnl._ve re· 

b l F ~ Şah babasına göndermeliyiz. 
virmiye aş amıı. akat. ıehza· 
denin bu hali, kadının g6ztınden Türklerin iyilikten hoılanan, ken• 
kaçmamış... Kadının arkasından dilerine yapılan inıaniyetl unut• 

k mıyan bir millet olduğunu iıitir 
deg-irmene bir ta ım sırmalı el· 

H dururuz. Eh, bilinmez.. GUnlln 
biseli adamlar girmişler. emen 

gUnU var, aaalin saati var. Belki 
değirmenciyi çağırarak ateı yak· bizim de onlara bir mUşkUI iıi· 
maslnl emretmişler. Deg-irmenci ı du o m z şer. zaınan b • ·1· w. l .. U d . u ıyı ıgım • 
kadını görünce şaşırmıf, on n e zı hatırlarına getirirler. MlişkUIU· 
yerlere kapanmış, zavallı tehzade mlzU halle·derler. 
de bu hale, ıaşa kaJmrş... Mı- ( Arkaaı var) 

Yahu bana bunlar la çok 

hızlı yllrUyeceğimi ıöylemiılerdi. 

Halbuki hiç ytirüyemlyorum!.. -----"'"''•_ ......... _____ ,,,"' 
Kayseride Büyük 

Bir Gün .• 
Atatürkün Heykelf Canlı 

Merasimle Açıldı 
Kayıııerl, 1 (A.A.) - BUyllk 

önder AtatUrk'Un belediye tara· 
fından askeri kıyafette yaptırılan 
heykelinin açılma meraıiml buılln 
aaat 14'de cumurlyet meydanında 
yapıldı: Şehir baştan bata do
nanmıştı. Daha aabahtan meydan 
on binlerce halk Uı dolmuıtu. 
Şehirde bUyllk bir canlılık aöze 
çarpıyordu. Her dUkktin ve ey 
bugUnlin şerefine süılenmlştl. 
Saat 14'de artık cumuriyct mey• 
danında kımıldanmanın dahi 
imkAnı kalmamıştı. Vali •e koJ. 
ordu kumandanı yerlerini aldık· 
tan aonra merHlme ba,landı. 
Çok gUzel bir kaide Uzerlne 
konan AtatUrk'Un heykeli bllyUk 
bir TUrk bayrağına eanlmıştı. 
Vail ve belediye reisi heykelin 
açılmaıını kolordu kumandanı 
General Ali Hikmet Ayerdem'e 
bıraktı. General Ali Hikmet 
heykelin kordelasını keserken 
kısa söylediği çok özlft sözleri 
halkın ıUrekli alkışlariyle karşı• 
landı. Heykelin üzerinden bayrak 
alınırken on binlerce halkın 
cıYaşasın Atatürk ya§a, varol, 
büyük önder,, &esleri ve halkın 
bu esnadaki özden ve candan 
gelen tezahUrU pek bUyllktU. 
Halkevl başkanı, AtatUrkUn bfi. 
yük şab&lyetlnln kıymetini uzunca 
anlattı ve alkıılandı. Şehir ve 
gençlik namına gUzel söylevler 
söylendi. AtatürkUn heykeline 
vilAyet, kolordu, Belediye, Halk 
Fırkası, HalkevJ, lt bankası, De· 
miryolları ve Sümer Bank tara· 
fmdan çelenkler konuldu. Bundan 
ıonra geçit resmi başladı. Aako· 
rlmiz, mektepliler, atlı spor ve 
kayakçılar alkışlar içinde geçtiler. 

Finlandiyada Milli 
Bir Yıidönümü 
Helıinki, 1 ( A. A. ) - Finlandiya 

ajan11 bildiriyor: Finlandiya halkın'ln 
en büyük bir ıairI ve 1anat timsali 
olan Knlavala eaerinin yUzDncü yıl 
d<Sn6mü hGkumet ve birçok harı 
teıkilatı tarafından milli bir bayram 
olarak kutlanmıt, bu münasebetle 
unııt aorıileri açılmıf, konı;erler 
verilmittir. Sergi urayındaki milsa• 
merede Reisicumhur binlerce davet· 
lin:n önünde açılış nutkunu okumuı· 
tur. Bu davetliler aruında 25 mem• 
leketin mümeuiıler ;, ecnebi teıekkll!· 
ler, hOkumet n:ı.a11 ve elçiler hazır 
bulunmakta idi. Türkiye milme11ili 
olarak orta elçi bay Ragıp Raif kendi 
memleketinin takdir hiılerihl bildir· 
mit ir. Cuma akıamı maarif nazıra 
ecnebi mümesailler 9erefine bir bfl· 
yllk müsamere verecektir. Şenllkler 
d6rt sin denm edecektir. 

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

BI B 
•• ltltandı Bergin J Çeviren: .Selim Tıgnel 

FENA RÜYA . _ _. ........................... _ .. __ _ 
Hilmi uykudan, yanında yatan 

kerısının iniltllerile · uyandı. Ya• 
takta doğrularak gerindi. Elek· 
triklerl yakh. Karısı ağlıyor, yarı 
kapalı gözlerinden yaİlar sızı· 
yordu. 

- Nen var Şadlyeclğim? Rll· 
ya mı görüyorsun? Diye genç 
kadını kaldırdı. Arkaaına yastık· 
lar dayayarak yUzünU, saçlarını 

olcıamıya başladı. 
Şadiye, korkudan gözleri 

açılmıı, kinli bakışlarla kocaaını 
süzüyordu. 

- Sen, sen ki, dedi, beni 
aevlyordun, bana bunu yaphn bal 
Ah, ne alçaklık! 

Uyku aeraeml olmaıına rat· 
men Hilmi işi aıağıdan aldı: 

- Yavrum, dedi. Aklından 
neler geçtiğini bilmiyorum. Fena 
bir rllya gördllnıe bunda benim 
ne kabahatim Yar? 

- Ne kabahatin mi var? Ateı 
olmayan yerde kül olur mu? Her 
rUyanın, az da 011&, hakikate 
uyan bir tarafı bulunur. 

- inanma böyle ııylere. RU· 
yanın hakikatle nı mllnasebeU 
var. Uykuda lnıanı korkudan 
titreten hayaller rahatsızlıktan, 
hazım zorluğundan ileri gelir. 
Akşam çok yemek 1edln. Bu 
kara dUşUncelerlnln sebebi her
halde odur. 

Şadiye kızmıfb. 
- Şimdi alay etmenin ııraaı 

detll, dedi. GördOğUm rüyanın 
bana hakikati blldlrdiaine inanı• 

yorum. Beni artık sevmiyorsun. 
Bunu itiraf ellene. 

- Nasıl? Seni sevmiyorum hal • - Evet, 11vmiyorsun. Bu rUya 
yı gördükten sonra, bana karıı 

takındığın bayağı ve aldatıcı ta• 
vurların manaaını daha iyi anla· 
dım. 

- Eğer heyecanaoın tesiri al· 
tında olmaaaydın, benimle bu , .. 
kilde konuımana mUıaade etmez· 
dfm. Ben, her zaman için sana 
karıı doğru ve temizim. Söyle 
bakalım, ne a-ördlln rüyanda? 

- Çok, çok fena bir şey. En 
iyi arkadaşım Melihayı, kollarının 
arasında g6rdUm. Mademki doğ-

ru vo temiısln, Melihanın, siyah 
göıleri, kırmızı dudaklarlle seni 
biraz çektiğini inkir etmezain 
değil mi? 

- Hayır. Hiç hir ltsir yap
maz bu kadın bana. 

-Görüyor muıun? Daha tim· 
diden yalan ıöylemiye baıladın. 
Ah bu erkekler... DUımanlarına 
karşı merdçe davranırlar da, ken· 
dilerlnl seven kadına iae ••• 

Meliha kollarının ara11ndaydı, 
anlıyor musun? Onu öpUyor, 0 aev· 
gllim, ben yalnız ıenfnim,,. Di· 
yordun. Yanındaki odadan herıe
yi gördüm v• iıittim. Siıe geli~ 
te, 0 neler yaptığınızı biliyorum, 
ikiniz de birer alçaksmızl,, De· 
diğlm zaman, beni göğslimdeo 
ittin. 0 Ben belki bir alçağım, fa• 
kat Meliha aıla!,, Diye haykırdın. 
çılgına dönmüştüm: 

- Pekall Hilmi, dedim. Ma· 
dem ki beni sevmiyorsun, ıen bu 
ışıklı yuvada Melihayla beraber 
kal ve mes'ut ol. Ben de keder 
ve llmitaizliğiml, gider, 111ız bir 
odada saklarım. 

Sen ıöznmtl keHrela 

- İyi edersin, ıaten sana IAyık 
olan da budur, dedin. 

Nekadar hissiz Ye kalbılz ol· 
duğunu görüyor musun? 

Ben hemen barulumu alarak 
dııarı fırlıyorum. Arkamdan kah· 
kabayla ınlllyoraunuz. Derken 
yaimur baıhyor, kendimi bin 
güçlükle bulduğum bir taksiye 
atmcıyakadar sırsıklam oluyorulP· 
Şoför beı, alh defa yolu kayb .. 
diyor. Nihayet bodrumunda ki· 
rahk odaları bulunan bir binaya 
geliyoruz. iniyorum. 

Hilmi, karııının yeniz UzOntU· 
ıUnU yatııtırmak istiyordu: 

- Görüyor musun yavrum? 
Dedi. Her fena rUyada böyle ak'" 
silik ve manasızlıklar vardır. Niçill 
bunları doğru diye kabul edi
yorsun. 

- Tabii ederim. Hem ıeP 
hakikaten ıuçau:ı. olıaydın, ken· 
dini böyle bin dereden ıu sıetirr 
rek müdafaaya kalkıımazdın. 

Ah 1 Rüyanın bundan ıonrası 
pek feci. Se11lz ıUnlır ve geceler 
1ıeçiriyorum. '' Bu 1 mkAnıızdır, 
Hilmi mutlaka aıkımıı:ı hatırlaya• 
rak hataaını anlayacak, gelip 
benden af dileyecektir." dlyoruaJ• 
Bekliyorum. Fakat ıen ı•1mlyol"' 
ıun. Bana dotruıunu söyle ılmdL 
Eğer bir parçacık ıemılt olsaydın, 
ıelip beni aramaz mıydın? 

Şadiye bunları ıöyledikt•P 
ıonra hıçkırarak ağlamıya baıladı. 
Hilmi dert anlatamayacak vasiyete 
dUtmUşttl. Karısının gözlerini ıildf. 
Ciddi bir ta•ır takınarak ı 

- Ağlama HYgllim, dedi, 
her rüyada bir hakikat olduğun• 
lnaoıyorsun. Gtb:el. Fakat dUtD• 
ki gelip seni bulmam için otul"' 
duğun yeri bilmem llzımdı. Ban• 
~drealnl vermiı miydin? 

Şadiye ıaıkın ıaıkın kocaıın• 
baktı. 

- Hayır, dedi, YermemiıtiOJ• 

- O halde insaf et. Adreslrıl 
bilmeden seni naaıl bulabUlrdl111? 

Şadiye biraz dUıUndtl. Koc•" 
sının ellerini tutarakı 

- Doğru, hakkın Yar, dıdil 
adresimi bilmiyordun. KendlrP 
beyhude yere lb:mUıUm dem•k· 

Ve Hilmlnln bu buluıu, onlar• 
tekrar eakl aaadet ve aUkualarıo• 
iade etti. , ........................................................... 
Gazoz mevsimine 

Basmaktayız I 

. 
1 Yeni g:::z 
fabrikım ku· 
racak olanlara 

ve 
g11.ozculuğ1 

\ 
öğrenmek iı· 
teyenlere usta 
da ıöııderilir. 1.-.---~ 
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2 Mart 

3MrtPzr 
İııtanbul - 17,30 İnkılab dereleri 

~oiveuiteden nakil, Sinop aaylııvı Hay 

1 
?suf Kemal, 18,30 Jimna 1ik baylar 

çın, Bayan A:dde 19 muhtelif musiki 
taerJcri plak ile, 19,20 hah rler, 19.40 
~avayen kitar, Zukeriyıı Ye arkadaş
•rı, 20,10 Ziraat Bakanlığı namına 
konferans, 20,30 Dayan Nimet Vahid, 
~~n piyano ile, 21 Macar Ye Süzan 
Bıngöl havaları plak ile 21,20 •on ha
berler, 21,30 radyo orkestrası, 22 rııdyo 
C•ı e tnngo orkestraeı. 

Varşov 1345 m. - 17 20 orkeııtra 
konseri, 17.40 eodt>r, 18 dans 19 hafif 
~uaıki sözler, 20 ıo plılk, 21 n n f• 
rı~at, 21 30 danı pliikları haberler 
22.30 e nfonik A Yrup konseri (Baoh 
"e llrulrnenu eseri rinden), 23 reklam• 
l•r, 28.15 orkestra konseri 24 ıözler 
<4,0S dana musıki i. ' ' 

Moskova - Stalin 864 m. - 17 
Anabol Alek androvdan kıraat, 18.20 
MoskoYa operaıından nakil 22 danı 
ll:ıueık isi. ' 
. Belgrad 487 m. - 18.80 dans mU· 

•ık' . 
20 

1 ı, 20,10 sözler, 20.15 reklamı l', 

d ·0 0 l.:lusal neıriyat, 21 Şundan bun
k to, 22.80 Reporta, 23 kahvehane 

00aeri, 24,0.5 dans plnklım. 

1 
Pcıte 5'"0 m. - 18,80 Bekefli ak· 

2~i~ 20 koylü orkeıtraııı, 20.35 sözler, 
2ı'2 •por, 21,20 Çıngeno orkestrası, 
diJ O haberler, 22.40 Keman ıeaı ışı
c •nco ndlı musikili bir revli, 24.15 
aı orkestra ı, 1.05 son haberler. 

4 M rt Pazarte 1 
İstanbul - 18 Fr dors 18 30 dans 

lnUeik· · . ' . 
h b ııı ~e muhtelif parçalar. 19.30 
ta erler, 19.40 keman solo Beyan Kti
ik~· .20 Strobel ve Ali ve ark do.şiarı 
• P1Yano Yo Yokal kuvartet, 20.30 
enf · 

1 ouı numar 6 Bethoven, 21.l!S 
;n hah der, 21.SO Bayan Bedriye 
U~n, rad) o caz n tango orkestrası. 

k arşova 1345 m. - 16.45 orkestra 
:on eri d re veııalre, 17.45 plak, 18 

cuk netriy tı, 19,45 dans plakları, 
21·35 !arkılar Brahma, 20.50 eö:der. 
k eskı uarkılar eöder, 22 senfonik 

24°ne~r, 23 reklıtmlar, ~8.15 orkeıtra, 
soder, 24.05 d ne. 

18 
Mo kova 1724 m. - 17.30 sözler, 

lr ·~~ Kızılordu için neıriyat, 19.30 
0 oz progr mı, 24 Sohumannın 

•erlerinden k a2 Al r! onı r, ~ manca neı-
yat, 23.or; lngilizce neodyat, ıl4.06 

car nevriyatı. 

Belgrnd 437 m. - 18 popiiler or
~ stra konseri. 19.25 sözler, 19.80 Al· 
hanca d rs, 20 rekl m plAk, 20.IS 
n:~erler, 20.80 1.Jlueal neıriyat, 21 

ı:ad oper ından nakil. 
kest ıt 550 . - 18 Senfonik or• 
k008r

11

1 
kon1eri, 19.10 ders, S!0.20 plak 

2ı.o;\) Balkan manastırı adlı temııiJ, 
2l tiO uda ıarkı heyeti T. ıarkılar, 
kıı,r ~aberler, ~3.20 llulgar hnlk ıar-
Ylık Pbyah~o r fakatile, 23.50 İngilizce 

" ıaler, 1.0S aon haberler. 

l.t 5 Mart h 
rı,kl •nbut - 17.30 Üniversiteden 
•uf l{ n lnkılnb deni Sinop Saylavı Yu· 
de, 18e~ 1, 18.80 Jimnastik b yan Aza• 
h,he İ O danı muıikiai pl4k ile, 19.80 
til'a/ er, 19.40 B yan Semiha ıebir 
f~,;,~su artiııtlerinden ı n piyano re• 
~Olıfe ' 20 Maliye bak nlığı namına 
1'.oza_ ran • 20,30 demir caz şan Dayan 
0r~eat ~l.14 1100 haberler, 2U!O radyo 
le•traraıı, 22 rady;) caı ve tanıo or• 

•ı. 
b• \" ,,~ 
lrligU ova 1345 m. - 17.45 piyano 

lotı3'a e farkıltlr, 18 ıöıler, 18,15 Po· 
ttıu.ikı.("~~kisl. 18.50 sözler, 19 Salon 
~·10 . &ozl r, 19.45 koro kon eri, 
lıı., 21 eöıler, 20.25 por, 20,50 Aktua
~2 koyıOrlu·~tra konaeri, 21,45 haberler, 
'0ıler. 11 

k ın valı, 28 dana ar da 

flltı~0;~ova Stalln 361 m. - 17,25 
~o t t .20 Moikova operaıında nri• 

•ı, 24 (1%•ili nakil, 22.30 dana muıi· 

2 
lleJg Pllnyolc neıriyat. 

2 o.~o lJJ tad 437 m. - i0.15 haberler, 
~ l4o 8 ~ neıriyat, 21 Radyo piytli, 

or.ı., r ~rad filharmouiıi T. Hnfonik 
}:ı •oıier plak 

~i . ttto 550 • 
la ı. 19,ıo d nı. - 18.30 daUB mulİ· 
) 'O hik.. '{8• 19.40 Çingene mnıık!ai, 

•110 kona.ye r, 21 Viyolo Oamlıta ki-
lli\\' seri 1 40 b 

at ııevriyat · ha erler, 1 Kar· 
M ' 24 h beri r. 

lıtaııbuJ rt Çar mba 
:ıı•tlk Lavla~ 1 I<'r. dere, 18.30 .Tim-
1 ltıa nıu ".k.r çın, Bayan Aude 19 

f 
il) ll 

81 IBİ plnk il • 19.80 haberi r 
•r il~ n H lid • 

1 •na lnaa "f b e nıouolog, 20 kon-
~1'da Otta~1 

kt uhnlığı namına Hcybe-
f:lt n, 1:0 3; eb mualliınlerinden Hay. 

· Balalyak oıkeııtratJ, koro 

21.20 ııon haberler, 21.SO rad10 orkea· 
trası, 22 radyo oıız Ye tango orkeatra11. 

V nrşova 1845 m. - 16,46 Jıonıer, 
17.30 konferans plik ıözler, 18.llS ear· 
kılı popuri etiller, 19 plak, 19.ll> oen 
bir skeo sözler, 19.46 plAk .ı~ıler, 20.!6 
piyano viola kona ri sözler, 21 opera· 
lardan sahneler, 81.15 Viyı.nad n mu· 
ıiki nakli haberler, 21.55 ıöıler, i!2 
Clıopinln ee rlerinden konıer. 22,80 
Ecnebi dilde kÔnferanı, 22 ııtkılar, 
piyano birligil , S.ı 5 Salon muıikisf, 
24 ebıler plAk. 

Mo kova talin 361 m. - 19.80 
Senfonik konser, 22 dans muıikiıi. 

Belgrad, 437 m. - 18 pllk, 19,2S 
a8zler, 19,30 derı, 20 reklim Ye pllk, 
20,15 haberler, 20,80 uluaal aeırlyat, 

21 jllbliyandan nakli, 22 sa:ıler, 12,20 
radyo ork straaı, 23 haberler, 28,15 
pllk, 23,2S kahYehane konseri. 

Hudapeıte, 550 m. - 18 karıııkan•9rlyat 
18.BO pllk konseri, 19,!JO ders, 19,50 konfe· 
unı, 20,SO oporada vcullecek martaha epe-
1a11n1 nakl', 22,70 haberler U.IO ıalon or• 
k ıtruı, 24,20 çingene muılldıl, 1,05 hıborler. 

7 M rt P rş mbe 
l1tanbul - 17,30 Lıldll.p derılerl, Onl· 

venitedon nakli, C. H. F. genel JH1Clllt 

Recep Peker, 18,SO danı muılktal, 
p:Ak, 19,SO haberler, 19,40 Bayen Rlta 
lfahmut, t•n p ynao refakatlle, 20 trontor 
op nııı, pllk, 20,45 •tlldyo ılgan orkeatra11, 
21, il ıon haberler, )! 1,10 radyo orkeıtruı, 
22 Bayan R. T. ıan ve radyo caz vo tadıo 
orkeıtra11. 

Var,ova, t3U 111. - 16,45 Viyana muıl
klıl, 17,,0 ı8z1er, Fran11zca, 17,4~ komaa 
mualklıl, 18 rcportaj, 18,U Beetho't'llnln ıon• 
natlanndan parçalar, apor, 19 piyano birli• 
ğile tarkılar, 19, 15 edebiyat, lp,45 blAk, 
ı5zler, 21 hafif orkestra konaerl 21,45 ha• 
herler, 22 stlldyo ti yat. osu, 22,10 orkestra 
23 relıJQmlar, 23,11 Oharles Karplıkl in 
eserlerinden konaer, 24 ı5der, 2•,so danı. 

Moıkon, 1724 m. - 18,30 Kııulordu için 
muılklll neşriyat, J9,!0 l:olkodara ıllrler, 22 
Almanca netrlyat, 23,05 Franaııı:ca DC'şrlyat, 

24,05 lııpaııyolca neırlyat. 
Belırad, 457 m. - 18 koro konae 1 lg,40 

ı5zlor, 19,45 rckılm, lıl,15 ıösl r, ~0,15 ha· 
buler, 20,50 ulusal acşrlyat. 21 menfaate 
bir konser, 2.1 alSzlu, 23,15 pil • 

Budıspcfte, 5~0 m. - 18,35 piyano ko
man konseri, JIJ,l?S •8 Ier, 10,45 t•rkılar !0,4') 
aöıı:Ier, 21, 10 Budapctte aenfonlk orkcatruı. 

12 dıı duyumları, 23,50 pllk, 24 ılSder. 

8 Mart Cuma 
Varşova, 1545 m. - 18,lS kuartet kon· 

nrl 18,40 ı!5zlcr1 Ig, 111 muılkl parçaları, 
19,SO rekl mi r, 19,4~ pllk, eöı:'er, 20,35 
aıandolın orkeatraaı konaer , 20,SO a!Sder, 
21,1~ Hdonlk koı:ıaer, 23,50 pirler 23,-1' 
konferanı, 24 •özler, 24105 daaı muılldıl. 

Moıkova, 17:ı:4 m. - 1,,15 çocuk prog· 
ramı, 17,30 sl5zler, 18,S::ı Kmlordu fçln uıl· 
klll neşriyat, 19,30 kolkoılara ıöz ve muılkJ, 
21 senfonik kenıer, 2:.1 Çekça neşriyat 2i,05 
amele programı, 24,0~ Almencn •etrl1at. 

Belgrad, 4J7 m, - 18,10 çoeuk nqrlyat, 
19,25 ıöder1 lg,30 kuartet konıerl, 20 nk• 
llm, plak, ~0.15 haberler, 20,110 uluaal net
rlyat, 21 jllbliyanadan naklen Hnfanlk 
konıer, 23 haberler, 23,!0 radyo orkeatraıı.. 

Budapeşto 550 m. - 18,S'J oakeatra kon• 
ıerl, 19,35 ıpoı haberleri, 19,aO ıtenografl 
der1I, 20,20 piyano konaerf, 21 tiyatro 22,45 
haberler, 23.0~ danı mualkhl, 25.50 Budl• 
poıte konser orkeıtraaı. l.O~ ıon haberler, 

8 rt Cuma 
Var,ovıı, 1345 m. - 17,4~ piyano koaıcrl, 

18 konfcranı, 18, 10 plAk, 18,SO ıöıler, 19 
9en nOfl'lyat, 19.30 a5ıı:ler, 19.45 mart pllkları 
~07 ı8ıler, 20,1~ a!Sıı:ler. 20.2!'> haberler. 20.35 
ıarkılar. hafif havalar, 'll Vlyaoadon nakli, 
21.45 haberler, 22 rekll lar. 23.15 al5ı&ler. 

23,30 Lembergten nqall netrlyat. Jf.05 da ı 
uallclıl. 

Moıkou. 1724 m. - 17.SO parti neırl· 
rıeırlyata. 18.SO Kııılordu lç°n ıöı: ve mll51kl 
ll).SO orkestra konıcrl. 22 Almanca ncfrlyat 
2.i.05 Funıızca 24,05 lneççe aoırlyat. 

Belgrad, 437 m. - 19,S:l pllk, 10 reklAm 
plAk. 20,U haberler, ~.30 nluHI nefrfyat 21 
ıundan bundan. 22.10 eöxler 22.30 radyo 
orkeatraaı, 23 haber or. 23.lç ork .. tra blrll· 
tllo tarkllar 23.45 danı, 

Budadeıte. ~50 • - ıs.es Budepe,ote 
konHr orkeatrHı 20,10 haberler. 20,4S plyana 
nuınaraları, 21.20 ıöı.ler. 21.!W Mac.ar şarkı• 
Sarı.. 21 kabcrler. 23.10 p 1•no refakatlle 
vlıolo .. ı konı"I 24 caı ork .. truı, 1.05 
ıod habırler. ....... -.................................... ·-····-·····-· 
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Öz Türkçe 
Bilmec miz 

l. ______ B_o_r_sa ..... d_a _____ ,I 

Hat fç·n e D nkU Bilmece 

> 

1 ~-~!l'ohı ...... _.._... 

2 
a 
4--~ .. ı 
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Plyaaalarda, 889Gll haftalara s 
6 
7 
8 

BugUnkU Bilmece 
Boı dört köıeleri aıağlda ya• 

ııh manalara gele öz TOrkçe 
kelim 1 rle doldurunuz. Bu &a· 

yed hem v kit geçirmlı, em 
de öz Tllrkçe k limoleri 6ğre • 
mit olur11unu:ıl 

1 2345678 

Sold n 1 : 
1 - Baivekil 
2 - C d - tatil giintl 
3 - Cemiyet 
4 - Sonun bir A getlrlllne 

znnnetme 
5 - So~uk rözi'lr - 11t·rap 
6 - Sakil maatar edatı 
7 - Taraf • sonuna bir L ıetlrl• 

lince sene 
8 - Firari 

Yuk rd n A••lı: 
1 - Reis 
S! - Ced 
8 - Sonuna bir T getirilince fcı. 

ruht et 
4 - Hafretmelc 
6 - Dllnya - valde 
6 - Teıiı etmek 

7 - Baıına bir K retlrilince llep 
• hayret nidası 

- Raş1n bir A getirilince val· 
dem • az aıcak 

···························································••· 

TAKVİM 
GOn CUMARTESi Kasım 

~1 2 MART 935 115 

Arabi Rumi 
29 Zilkade 1S5J 17 Şubat 1S50 

Yakıt Eıı:ant Vautt Vakit Esanl v .. at 
==- =-=-

<l ., 12 32 6 33 Alqıım n- 18 Ol 

Oııe 6 25 12 26 Yataı 1 30 19 51 

lktadl 8 S4 Ut S4 lıaaak 10 13 4 14 

ÖKSÜRENLERE 

nlebetle blr deA°igiklik 7oktur. Son 
~aftanın Y dyotini dı ıu satırlar· 
da hUlls ıdiyoruı: 

Afyon - Afyo ply ıa ı, 
Şubatın son haftasını da, ilk haf· 
taları gibi ge~lrdl. BüyUk bir de
glilkllk olmadı. Bu yedi gUn için· 
de lnbi1ar İdareıi satın almıı ol• 
duğu Afy nların t alim ve teael· 
lnm ı,u uğraıtı. Serbeat piyasa• 
da da, UıtUnde durmıy değer 
bir muam le 1 ltilm dl. Bazı yol• 
cu malları buradaki Afyon tlc • 
retine, arada ıırada, sabim kta
dır. Bu t bit bir h ldlr. Analiz· 

siz Ye kendine mahsus tediy 
ve t eli artlarlle yapılan, bu 
tek tnk satışların piyasa addc
dilemiyeceği tabiidir. Bina naleyh 
bu gibi sahıl rı iaal olarak eli-

n alan kimıeler, 6z fnydaları 
için propaganda yapanlardan baı· 
kaıı olamaz. 

inhisar ldar si muayyen bir 
fiatla ve geçen yaz.alarmızda mU
dlir Ali Saminin söderile de te· 
barllz ettirdiğimiz gibi, muntazam 

ve devamlı bir ıurette mal almak· 
tadır. Bu vaz.lyet karşısında bek
lemek istemlyen bazı afyon 
sahiplerinin bu malları değerle· 

rinden çok aşağı fiatlarla iden 
çıkarmaları umuma alt bir İf ol· 
maktan uzaktır. Bunlar istisnalar
dır asıl fiat inhlsarm fiatıdır. Ve 

Mart liıtesi de çıktıktan ıonra 
piyas da m ydana gelecek manevi 
kuvvet serbe t piyasa flatını da 

lnhi ar fiatma yalda acak bir 
yUksekllie çıkacaktır. Ve fkarı· 
umumly bunu böylece bekle· 
mektedir. 

Tiftik - Tiftik piyasa11, fi· 
atlarda fedakdrlık yapma ak dil· 
şOncesile, aylarca işsiz kaldı. Ve 

hala da bllyUk iıl r olmuyor. 
Hafta içinde 80 balyc kadar ana 
mal tiftik 55 - 57 kuruv arasında 
sohldı. Alıcı ötedenb rl Alman· 
yaya mel gönderen bir ibra .. 

catç1dır. Bu ıartlar altınd 
mal imek için piyasada 110• 

ruşturmalara raatgelinmektedir. 
Fakat bu fiattan bağlanma t k· 
liflerini alıcılar reddetmckt 
hntUi " frin ., i lere bil y n 

1
• 

mak istememektedir. 

Sntıcılard g6rlUen bu oğuk· 
kanlılık ulusal ökonomi bakımın· 
d n takdire şayandır. Fakat önU• 

mUzd yeni m hsul az l>lr zaman 
kaldığı dUşUnUIUrae flatlann bir n 

evvel aatııları kabil lulacak bir 
&eviyeye gelmeai temenniıini 
t krar tm mek elden g lmiyor. 

Dııarıdan iıtek azdır. Bu yal 
ausmu~ olan Br dford T• Sovy t 

Ruaya plyaaaları hAll hareket· 
A N Z U K ıizdirler. A!m nyanın h vaziyeti 

Öksürük Şurubu do mUnak ıa •dilebilecek bir 
Göğü• neıleleril• had ve mllı- hal almıı bulunmaktadır. 

.. ID ka.,abat iltlhaplannda, Za· Yap•~ı y .. k H - apağı piyuası 
ttırre, Zatülcenp ve boğmaca Ö • durgundur. Y nl ve. Uzuinde du· 
sllrUklerinde çok faydalı bir Ulç· rula~llece~ ahı verftler işitllme• 
br. Göğüsleri zayıf olanlara ay• mlştır. Bır yerli mensucat febrı·· 
nca tavıiy olunur. Birçok prof... k 
ı~rlerln takdirlerine mazhar ol· sının 20 bin kiloluk bir partiyi 
muıtur. Knnzuk OksllrUk Şurubu 55 kuruıtan ldıiı piyasaya ya· 

aruf czanelerde bulunur. yılmı tır. Fakat piy aada daha 
_:;:;;,~ _ _,.,.,,_==::~~~=====::::== 

ucuz al almak kabil iken bu 
fabrikanın böylo bir alı a yanaı• 
maıın ihtimal verllmem ktedlr. 
Ve nihayet bu alııın tahakkuk 

etti i g6rlllilrıe bunun ba11 cins 
veya tediye bakımından hususi• 

yet)er gCSstermest muhakkak ad· 
dolunmaktadır. ihracat için iste 
yoktur. 

Bv d rlsl - Av derlıi .Pl
ya&aru bu yıl pek yUzUstu kal• 
mı§tır. Flatlar çok ağı bir 
seviyede tutulmaktadır. Tilki 

postları 5 Ura etrafındadır. Ta • 
tan derileri 14 kuruşa gUçlükl 
satılmaktadır. 

H r yıl bu mevsimde piyasaya 
çok kürk gelirdi. Bu yıl az mal 
g lmlıtir. Bu az li§ rağmen 

piy sanın bu durumda olmaıı 
burada ve Avrupada birikml 
postların külliyetli miktarlar 
varmış bulunmasına tf dilmek• 
tedir. DJğ r taraft n IUkst n 
madut bir madde olan kürklerin 
dllnya iktıs t buhranı yllzUnd n 

her tar fta gittikçe artan gUmrUk 
tekayyUdab karıısında çok m 
teesıir olduğunu d gözönünde 
tutm k gerektir. Sansar kürkl • 
rlnin mevcudu azdır. Fiatlan 

20 - 25 lira rasındadır. Bir 
f stek olursa piyasalannın dah 
sağlam olacağı ıüphesizdlr. 

Bulday - Buğday piyasa ı 
gevıektir. Piaaya Anadoludan aı 

m l gelm ktedir. Fak t bun 
rağmen fiatlar, yUkselmek şöyle 

dursun, bilikis g rllemck hıtidadı 
göstermektedirler. Bunun sebebi 
son zamanlarda artmakta ol n 

deniz yolile yapılmış buğday it· 
halihnda aramalıdır. Y di gll 
içinde fevkalade bir Yahşihan 
buğdayı kilosu 4. 75 kuruştan s • 

blmııtır. 25-30 çavdarlı beyaz.• 
1 ruı orta fiyab 4.125 kuruıtur. 

Arp - ihracat için iste 
yoktur. 

Yerli ıarfiyah mahduttur. D • 
nlz ve kara yolilo 1 ta bula az 
mal g liyoraa da yine mahdut 

olan ihtiyacı avıyor. Bu ıebeplt 
aatıılar güç ve fiyatlar kırık ~ 
luyor. Samsun mali rı, iskele tcı• 

limi, çuvallı kilosu 3.875 kuruştan 
Anadolu malları, Haydarpaşa t 
ilmi, dökme, kilosu 3.SO kuruşt n 
muamele g5rmektedir. 

Fındık - Fındık piyasasın• 
d bir d ğlıikllk yoktur. K rad 
niz ve Istanbul satıcıları sabırla 

fiy tlarm rtmesına muntazırdır

lar. Bu iki mahafilin ismen v r• 
dikleri fiyat 48-48.5 kuruştur. 

Bununla beraber, hafta içinde, 
geçen yazımızda geldiğini bildir-

diğimiz Akça ı bir mallannd n 

iki vagon, kilosu 46. 75 kuruıtan 
aatıldı. Bu mallar kayıkta beki .. 

nıekte bulunuyordu. V • fada 
beklemek masrafı antbracaiınd n 
sahibi bu fi •atlara hırakmağı da• 
ha karlı gördU. Bu iki vagon 

perş nbe gUnkU Lloyd ckspercr 
le, Cekoıl vakya ye Avu lurya 
istikam tine gönderildi. 

Zafiyeti umumiye, iıtahsızlık ve kuvvetıizlik h 1 tında bfi)Uk faide v t :)iri göriUen 

FO FATLI ŞAR ALT HÜLASASI 
kullanınız. Her eczanede aatllır. 
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öksürük, nezle, bronşit, boğaz ve göğüs 
Hastalıklarile ıesi kısılanlara ıifai tesirleri çoktur. 30 kuruştur. HA SA N Ecza deposu 

.............................................................................................................................................................. 

Galata' da Karaköyde Kain Meşhur 

Büyük Elbise Ticarethanesi 
Siz9; en mükemmel 

2 Liraya 

En iyi ve mr.lntahab 
lrnm ,te.rd an, bUyUk bir 
itina He dl~Umf 9 v 
k r. :.er uz biçimlerde 

y a.imz 

• • 
ı {t proya 
ile en mUfk:Ulp••ent 
zevk sahıplerlnl blle 
m m nun ve tatmin et• 
m trtedfr. -
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REÇETELER 
MÜSTAHZARLAR 

PARFÜMÖRI 

H€"SE .YİN HÜSNÜ 

fatanbul Karaki.Sy 4:addesl No. 5 Telefon ı 14252 

AD PAZ 

TÜRK TiCARET BANKASI 
Merkezi: Ankar a 

T nııunı öc!e:ımiı sermayesi: 

1 Türk Lirası 

Türk!yenln h r yerinde fube ve muhab1rlerl vardır. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
Iıtanbul Şubeai: Telefoa 22042 

Galata Şubeıi: Telefon 43201 

Aynı ticaretha .Je· 1..4 • 

KADIN, ERKEK ve ÇOCUKLARA 
mahsus 

Kat'iyyen rekabet kabul etmez fiyatlarla 

Pardesüler 
Manto ar 

Paltolar 

Muşambalar 
ve 

ostümler 'in 

en fık ve müntahab çefitlerinl 
bulacaksınız. 

iki prova ile 
~ ~ .. ~ ısmarlama 

Kostümler 
1 -
2 

•• 
QALATA-KARAKOY Liraya 

Turl~iye Umum Acentaıığı 

DUYUŞ ~ OESSESATI 
İ!tıı.,lıul, H11lntr , ,. 'o,;o 1 cı <'rd. eJi 

Danub Slgorıa Han ikinci kaı 
P ata ku.Lı iiU b.uuta 1049 

8011 Posta M•tb•aa1 

lahlblı All Eı<redl 
~•1rl7at MldQrlı Tabı. 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğündan: 
Kırıkkale Fabrikaları için Tesviyeci ve Tornacı alınacakdıt• 

lıteklilerin imtihan için istida ile Ankara'da Fişenk Fabrikasın• 
lstanbul'da Bakırköy Barut Fabrikasına, lzmirdekiler Halkpın•' 
Silah Tamirhanesine mllracaatları. ~ 

, ADEMi iKTiDAR~ı 
K•rtı 

• 
1 

Erkeklerde tenasUli zafiyeti 

ve bel gevşekliGlnl 
tedavi eder. 

Ecıanelerde b ulunur. 

Fiya'tı 150 kuruştur. 
Doktorlara; talep Yukuunda t nfsillt 

ve nilmun• gönderilir. 

1 

Adres : 
Galata Posta kutuslı 1255 '= ·- _, 
• Dr. ibrahim Zati~ 

Catalothı t Mahmudiye caddui 1 
Çatalı•tm• ıokatı No S 1 

Harıln 6tledea ıoııra haıta.arıru 
kabul eder. , 

Baş, diş ve ~ 
R . ~ 

omntfzma 

ağrılarından l tıııid• 
k 1 ıer 

ıztırab çe en er • N J 1 
NEVROZI 141,..,-

••r defa tecrUb• et_.I 


