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Yunan Erkinıharbiye Reisi Çok 
Mühim ifşaatta Bulundu 

Habeşistan - ltalya 
Afrika Çöllerinde Kan .Gövdeyi · 

l Götürecek Gibi Görünüyor! 
ıı 0 ndr 
ll'ltraı.t •. 16 (Hususi) Deyll 
lçU\'vetıı lazeteal iıtibbar etıliyorr 
)'\ So Habeş mlifrezelerl, ltal· 

ınaı· ı tallrruı ıs bududuntla ıiddetle 
lcu"'•t .. rt ıeçrniıler, ltalya huclud 
lctırtınu; ni luıme11 ıreriye plı· 
ltaaı et ~r •• ba:ıı meYkl;c:ri 
lllcbafiJ ıu t1•rdfr. Sal&llfyet aalalbl 
lafıir •'der~ Çarpıt•• haberlerini 
btıdudunda •b. liabe9iıtan - L.l~ a 
lllaen •uk ' ır lauharebenin he· 
1•zırnaeld'iulu~a intizar edilmek 

D tıuu· 
lı iier taraft erı ıUrllyorlar. 
liflberlere g'" •a Ro1aadan ıelen 
abeı b dore, Italya hUkii••ti 

U u ud d ' ltre hal dun a tahtid etmek 
'•k,, sevk Ya •n Afrika ya yeni 

lo ıyatuıa b 1 ndra •t amııtır. 
hni hab •1 l6 (buıuıt) - En 
- • er er.._ a.ıı H •tı, her i .• vre, abeı hlik6· 
lttıır bir h.tırnale kartı . ltarbe 
hefiıtan "Vaııyetdedir. Fakat Ha
ltrden ,.:ul.hu ibl&I edici bate1-t~ 

( o:V dakik~.ya kadar icti-
•naı 3 uıacü yilzde Kocalanle brraber muharebeye ıideu 

Habeı kadıalarından bir tib 
... ' 

uyrukla 
ir Yalan/ 

Anayurddan ayrılmaıınn imkan olmı· 
yan güzel Edimeden bir göriiııUtı 

lıtaıyon 

Sofya, ı 5 ( Huıuıt ) - Bulı•· 
riıtanda bir mJlyona yakın aayı· 
daki Türklin, türlü haluıılıklara 
vo eziyetler• utradığıaı duymıyan 
kalmamııtır. Bulgar bUkOmetinln 
. birçok 18Uzaheret ve yardım· 
ııe, h' 
1 dan clr'et Aldıklarına ıç 
ş~bh• ol•ıyan komitecilerin yap
bkları bu kötUIUkler karıııında 

( o!:~.-.~ .un!.u ~ıdtl, __ _ .. ........ . 

Son H:aberlor 
H11NI • Jt.ı,a çar1111 .. •· 

lt1rln• 4ltl •11 sen lıa&.rler 
3 1111cl 1111/11tladırl 

zır 

Bu Köpek Bugün İstanbulda Meşhur 
Bir Doktorun Elindedir 

Zelzele ha bor veren köpetl 
bfı de ömrümüzde ilk defa duyu
yoruz. Fakat bldiH Iıtanbul 
doktorları ara&ında baylı mOna• 
kaşaya yol açmıttır. Çnnkn ken· 
diıinden hayretle bahsedilen bu 
köpek, Istanbulun mef hur bir 
doktorunun köpeğidir. 

Şimdi bu kBpek şehrimizde 
[Zelzele hab~r veren köpek!) diye 
şöhret alm19 bulunuyor. Mevhur · 
doktorumuzun köpeğinde böyle 
bir hassa bulunduğu, tabiidir ki, 
şimdiye kadar kimsenin aklından 
ıreçmit değildir. Ancak, köpeğin 
bu ıarib ba11aaaoı meydana çı• 
karan vHile, son latanbul zel
zelel.rldir. 

Y apı!an müşahedeye nazaran, 
köpek ıon Iıtanbul zelzolelerini 
evvelden ve muntaıaman haber 
...... miş . 
. ___......;D--'oktorun bu çok sevdi&! k&
,.ilnl ıatmak ,tbl bir niyeti ula 
aklından geçirmedill için k8pe
tln• bir fevkalidellk iınad etmell 
ıfbl bir reklim yapmıya ihtiyacı 
yoktur. 

Bu, hakikaten çok &arib, hl
dlae, Haaen evveli anlqılmallllf" 
tır. Doktor 6nceleri, çok HYdlji 

Bu gidişle köpekler Rasathaneden 
üıfün çıkacaklar 

köpeğini kay~etmek tehlikesin· 

d•ıı korkmuttur. 
Zebelelum ltiriblrini taldb •t

.... i, ıoaradaa hlcliHJi meydana 
çıkarmııhr. 

Vaka ıudur: 
Gayet bauaı olu •• aahlblnl 

çok ••Yen k6pekte, latubuldakl 
aon zelzelelerden blrkaı ,nn ••• 

( Devamı 8 lnol JW• ) 

ÖZ TÜRKCE 
Aaatılolu •Janaa, r ' , ... u fladldü· 

ıubatın 13 iade B • • • k A • · çahtb1darına laant• 
ıas•telere ,aader- lflCI JBDIJmız yoruz. Fakat bu 

diji bir ttl JHllln• 1 • s• k s•• İaancımlZ, bayJe aJ• 
da lraatıl•D dlaen çın ır aç . oz .• kınbldara lllımek
Geaeral Fahred- L_ ten biat alıkoy&• 
din Altarın Berline utradıtını, mıyor. Aokarada bOyGkleri•iıin .U•· 
orada hirkaç ~n kalacatın1 itil- dCiz. uat (14)de ı8yledlti ıBJIHleri, 
diriyordu. Ru tel faz•ıı 2•zetelerde ajanaın ancak ertul güal fHeteler• 
çıkbtı ıin, Geaeral falaredClia verebllditiai bia çok •lrmlfladlr. 
lataalt11hla idi. Dojr.uau bu çabukluta Batı Glllel~rlnia ~eteleri, 1er ylıl~· 
n• kadar t•taak yeradir. de olub bıtealerı rlnö rlnlae delil 

Bu aj.natan belden·ı b'l b dakikaaı dakikasına yetiıtiriyorlar. 
ı • ı en, ~r • 1 k 

ıeyden 8nee; duyumlarını vakti d Bu yaınyı kım~eye çabnıf o ma 
irittlr111ektir, eantnz.. Bizim bir~i: için yazmadık. Aıan11n verecetl du

yumlarda biraz daha tH dananmaaıaı 
biraz daha özenli olmuını istiyoruz. 
Bu kadarcıtı da, aanırım hakkımızdır. 

ajanınnıaın, ara ııra buna benzer 
ı•cikmelerl oluyor. Ajaaanı baııada 
bulunaa deterli İf adamlarınnz.ıa; •« 

F enerbahçe Vefayı 4 - 1 Yendi! 

Dn 1 d'ld' Feaerbahçe, un •tuabul fudbol ıamplroaa maçlarına devam e 1 
' famıı• 

Vefa takımıaı 4 • 1 yeadi. CltOn •açların tafıillb 9'ulflakl ıpor PJ 
dadır. 
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(!.i~lkın Sesi )
1 

Çocuklar 
Mahkemesi 
Kurulurken 

Adliyo BnkanLğının çoculdarl.n 
muhııkemeai ve çocuk ıuçları 
h kkmda tedkikııt yaptığım ha• 
b r lıyoruı:. Bugün medeni 
memJ ketlerin bemeıa hepsinde, 
çocuklar, umumi terbiye bakımın• 
dan ayrı muamele görürler, onla
rın muhakemeleri ayn mahkeme
lerde yapılır. Maksat suçlu ço
cukları ıslah etmek, diğer çocuk
laı ı büyüdükleri zaman 11uç yap
mıyacak: ıekilde hayata atmaktır. 
Du huımata halkın fikir ye uıtek· 
lerini yazıyoruz : 

Bay Salahaddin ( Salkımsöğfül ) -
Çoculc, bütllıı cemiyetlerde ulusal 
bilnyeoio esasıdır. Her çocuk, b yü
dilğil zamanı küçük yaıta aldıA-ı ter
biyenin daima tesiri nlbndadır. KQ. 
çOkken müuif nlııan çocukların 
büyllk yaıta taaarruf 7olundıı yllrl· 
meleri imklnaız gibidir. Bu 1ebeble• 
dlr ki çocuk terbiy ıine husuai bir 
ehemmiyet vermek ve çocuk uçla· 
rını ayrı bir gaılnkle tedklk etmik 
IAzımdır. 

* Bay Ali Ahmed ( Türbe caddesi ) 
- Adliye Bakanlığının çocuk mab
k •meleri ve çocuk •uçları hakkında 
giritmiı olduğu tedkikatıa çok mCl· 
him neticeler voreceğiai aanıyorum. 
Cocuk, bugün her devletin en mihim 
tedkik ve çalıtmıı mevzuudur. Bea 
muletim dolayıaife çocuklar Ozeri11· 
de geoit tedkikler yapmıt ve çok 
mllhim neticelere varmıt bir adamım 
Herhalde çocutun mekteb haricinde· 
ki yaıayıtilı de allkadar tlmak 11-
ıımdır. 

* Bay 1likmet Ylloelöz 'Beyazıd Koa-
ka caddeai ) - Çocukların muhake
mesi meatleainln tedkik mevzuu 
oldutu fu aıralarda tayin edilmui 
lAzımgelen bir nokta vardır: Kimlere 
ıocuk denir ? İtt• bunun tayin 
11dilmesi çok mOhimdir. 

Şu yaı ile fU yaı aruını çocukluk 
devrui olarak kabul edemeyiz. Çünkü. 
eaki bir atalar alSzlldilr: Akıl yaıta 

değil baotadır. Bugün medeni kııau
numuz bile çocuk için yaı tubit ede
miyor. Öyle çocuklar vardır ki sekiz 
yaı na gelince, iyiyi ve katüyü birl
birlnden ayırd edebilirle, Fakat ayle
leri de vardır ki onlarda selika denilen 
varlık lfCÇ fnkiıaf eder. İtte bence 
herıeyden önce bu cihete ıhtırmtyet 
vermek gerektir 

Yüksek Sıhhat 
Şiiras~ T opianıyor 
Şehrimizdek · Profesörler 
Raporlanoı Hazırlıyorlar 

YUk&ek sıhhat ıuru\ bir ~Y 
10nra Ankarada Sıhhiye bQkanı 
doktor Bay Reflğln baıkanlığı 
albnda toplaaacaktır. Bu yıi top
lanmaıı için memleketimizin her 
t'1afıoda ha:orhklara batlanmıt· 
tır. Istanbuldan, ıuraya lıtirak 
edecek profea5rler ve doktorlar, 
toplantıda lıazırlıyacakları rapor· 
)arı yaımıya başlamıılardır. 

L .. 

kG Hırsızlık • 
rı 

• 
ır 

Tavuk arı 
adın 

Sarhoş Edib Çalan Dört 
Yakayı Ele Verdiler 

Son zamanlarda Kadık6y ve cıYarlarında ıık ıık 
tavuk hırsızlığı oluyor, fakat, cUr'etkar hırıızlar bir 
türlO ele ıceçmiyordu. Bu vaziyet karşııında zabıta 
memurları aıkı tedbirler almışlar ve kadınlardan 
mUrekkeb olan bu hıraız çeteılnl ele geçfrmfilerdir. 

lamıılardır. Memurlar kaçmakda olan kadınları ko
•alıyarak yakalamı§lar Ye çuvalları açınca, boğulmuı 
tavularla dolu olduğunu hayretle görmllılerdir. 

Bu dört kadın tavukları nasıl çaldıklarını ıöylo 
itiraf etmftlerdfrı 

" - Buğday ye yabud nobud tanelerini bir veya 
iki gUn ispirto içinde bırakırız. Sonra tavukların bol 
olduğu yerlere giderek sokakda veyahud bahçede 

Kurbağalı civarında ılvil olarak gUndUz devriye 
gezmekde olan memurlar, sırtlarında içi birıeylerle 
dolu çuyaJlarla dolaımakda olan dört Kıbtl kadını 
görmUıler '17e bunlan taklb etmlye baılamıılardır. 
Dört kadın o civardaki bahçelerin önlerinde blr 
milddet dolaıdıkdan sonra takib edilmekdo olduk· 
larını anhyarak uzaklaımlya baılamıvlardır. Memur• 
lar nihayet kadınları durdurmak lıtemiıler, fakat 

dolaşan tavuklara atar ve bir tarafa çekiliriz. TaT.. uklar 
ispirtolu buğdayı yedikden bir iki dakika sonra 
1arhoı olub yere yuvarlanırlar, hlz de boğazlannı 
sıkarak 1easizce çuvala nbb geçeriz. ,, 

bunlar sırtlarındaki çuvalları yore atarak kaçmıya bat· 

Emine, Hatice, Hayriye ve Remziye adlarını tqı• 
yan bu dört kıbti kadınının bu ıuretle Kadıköy ve 
ciYarından yllzlerce tavuk çaldıkları anlaıılmııtır. 

Fransanın 
Bize Agirdığı 
Kontenjan 

Bu yılın ilk llç aylık kontenjan 
listesinde F ranaadan TOrkiyeye 
pay ayrılmıyan maddeler için, 
TUrkofis Franaa hUkümeti neı• 

dinde teıebbiiaatta buluomuıtu. 
Haber verildiğine göre Türk 

ofisin teıebbilıll muvaffaklyetle 
neticelenmli Ye memleketimize 
bu mUddet ;çın 1000 ktotal fa
ıulya ayrılmıştır 

Bundan baıka 1\fııır konteAjao 
hissemiz 25000 kent.al llaYeaile 
50.000 kentale, bakla hiısemiz 
10.725 kental llaveslle 21~75 

kentale, kı.hukfo c_,vfı hissemiz 
45 ke tal ilive&ile 385 kentale, 
iç ceviz hiHemlr 125 kental ili• 
veail 555 kental• çıkarılmııbr •• 

iki Kişi 
Zehirlendi 

Hasköyde Sntlllce mahallesin· 
do oturan Bayan KeHer, çalıı
makda oJdui\I fafrikada bir mad· 
deden ıehirlenmiş, tedavi için 
Beyoilu hHtanesine kaldınlmıtdır. 

ll-- Dolabderede oturar ek· 
mekcl çırağı Rizeli Haaan yediği 

yemekden zehlrlendifinden teda•I 
altnta alınmııtır. 

iki Sarhot 
Sa1Ratyada oturan Melımed 

lı•inde biri ıon derece t:arhoş 
bir halde Muıtafanın kahveaioo 
taarruz ettiiinclen yakalanmııhr. 

lf- Antalya vapurunda mUıtah· 
dem Adnan adlı birial, sarhoı bir 
halde Beyoilunda ötekine beri
kine aa.rkıntalık ederken yakalan• 
su ıtır. 

Papas Mektebleri 24 
Satılık Saatin 

Hükumete Devir için 
Teşebbüse Girişildi 
Yeni kıyafet kanununun tat· 

bikatından ıonra, ıehrfmlıde bu· 
lunan bir kısım papas mektebi .. 
rlnln kapanmak mecburiyetinde 
kalacaklarını yaı:mıştık. Fransız 
papaa mektebleri idarelerinden 
bazıları, lıgal ettikleri binaları 
Maarif idareaine denetmek için 
teş€bbUılere giriımiılerdlr 

Aldığımız malümata göre, 
şehrimizde ; liıe. 7 ortamekteb, 
10 ilk mekteb olmak Uzere 22 
Fransız papaa mektebi vardır. Bu 
mekteblerde okuvan talebe mec· 

' muu ~ binden fazladır Franıız 
papas n:ektebleri bundan birkaç 
sene evvelki rağbetlerini kaybet· 
mışlerdir. Son yıllarda şehrimizin 
muhtelif Hmtlerlnde bet kadar 
Fran!ız papas mektebi, talebe· 
sizlikten kapanmııtır. Kapanan 
Franıu: mekteblerinden bazıları
nın binalarinı Iıtanbul Maarif mU
dürlUğll satın alarak resmi ilk 
mekteb yapmııtır. Şimdi kalaba· 
lık olan bir iki F ran11z liıeıl var
dır Diğeı Fransız papas mektob
lerinde çok aı: talebe vardır. 
Hatta talebe miktan yüztı bulmı .. 
yan Franaız Ortamekteblerl mev• 
cud olduğla da tedkikat netice
ıinde anlaıılmıtbr. 

Yoksullara Yardım 
lıtanbul HalkeYlnin taıebbUıll 

ile, Samatyada • Vokıuhara yar• 
dım kurumu " lımile bır cemiyet 
k'lrulmuıtur. Bu yeal teıekkftl 
faaliyete ba1lam1ıtır. Samatya ve 
cinrındaki fakir halka yardım 
edilecektir. 

Hadiseleri 
Unkapanında Ahmedln yllk 

araba&1 Mustafanın yUk arabasına 
çarparak hasara uğratmııtır. 

JI. T atcılarda seyyar yağcı 
Akif, bir alış verlı yüzünden ç\• 
kan kavga neticesinde Ramazan 
adlı bbi&lni yaralamıştır. 

lf- Faika adlı bir kadın Bey· 
yoğlunda tramYaydan dnıerek 
hafif euretto yaralanmıştır. 

Kalt Sektesinden Olum 
Eyftbde Veı:irtekkeai cadde

sinde oturan Kadri iaminde blriai 
yolda dUşerek ölmUştUr. Yapılan 

muayene netlceıinde kail- durma• 
ıından öldüğü anlaşılmııtır. 

Maden Kömürü 
• istihsal Ve ihracı 

Ereğli kömUr havzasının ilk 
Kanun 1934 ayı içindeki kömOr 
lstihsallb 189,249 tondur. Son 
teşrin ayındaki latihsalAt lae 
182,976 ton idi. 

Mevki itibarile bu lıtihaalit 
ilk kinunda aşağıdaki suretle 
taksim edilmiıtlr. 

Zonauldak 95. 7 J 7, Kozlu 
58.468, Ereğli 22.013, Klllmll 
12.741, Amasra 310 ton. 

ilk Kanun ayı içinde muhte
lif yabancı memleket vapur ve 
limanlarına verilen kömilr miktarı 
5 J .955 tondur. Bu miktar bir ay 
eYvel 56.133 ton idi. ilk Klnun 
ayı içindeki ihracat memleket 
itibarile ıöyle olmuştur: 

Yunanistana 15. 700, Portaal· 
de 8.426, Italyaya 22. 108, Malta• 
ya 3. t 18, Suriyeye 506, lnglltere· 
ye 1.227, lıpanyaya 79, Alman• 

ı yaya 515, Mıııra 180 ton. 

Giiniln _Tarihi ~ 

General Kazım 
Özalpın Sözleri 
Aydın Ve Havalisind• 
Büyük Eıerler Başarılıyor 
Aydın,15- Kurultay başkanı ge•;; 

ral !!C.bım Özalp bugün ıaat 14 ral 
t•hrimizden ı-yrılmıtlardır. Gener 
KAzam Ôzelp istaayonda vali j1, 
hl!kümet erkAnile, belediye, C. H. blJ 
Te Halkevl batkan ve üyeleri ve ,. 
çok halk tarafından uğurlanmıılardı I 
Askeri bir müfreze aelam reami yaP 

General KAzım Özalp Ulus gaı .. 
teaioin özel duyrumcusuna fU b•11" 
natta bulunmuıtur: 

"- Aydını timdiye kadar g3t
memi4tim. Ancak ulusal kurtulııı 
tarihimizde bOyük yeri olan gOıe 
aydını mücadelenin ilk gOnllnde!'berl 
7akından takib ediyordum. Adet] 
içinde yafamıo kadar onun ııcılerıo 
paylafıyordum. Sevinçlerine katılıyor• 
.:lum. Şehri 1fÖrdilkt n ıonra ötedeP'" 
beri muhayyelemde yaşayan yanın•fı 
harab olmuı Aydın yerine mamur "' 
ıfü:el bir Aydın kaim oldu. YePıe 
yapılmıt geniı caddelerle mod'tıı 
binalar bize yeni bir Aydın bağışlıyot• 
Bunu halkımızın yapıcılık ve çalı' 
kaahk rubu batarmııtır. 

Yeşll Aydın 
Biltllo aydan ovasının yeoeroıif 

manzaraaını görmekle duyduğu• 
aevioç pek bDyilktDr. Naz.illide de,,_ 
Jetce kurulacak olan bllyOk dokulll1 

fabrikaaının timdiden bu muhittf 
uyandırdıtı çalışma arzusu ise bilyllk1 

tor ve hatta filiyata geçen ha1' 
hazırlıkları vardır. Pamuk iatihsalinl• 
yDkaek vasıfla ve fazla kıymetti 
olmaaına çalıtıldıfını öğrendim. BıJ, 
hGkilmetçe alınan bUtOn tedbir)erlll 
halkımızca nual iyi kıırtılandığın1 

gösterir. Aydın halkının aeyinlf, 
JAfayıf çalııış tarzını bir cfimled• 
toplamak icab ederse diyebilirim ki, 
Aydın ve etrafında refah vardır. Türll 
kooperatifciliği tarafından Aydını• 
bilyOk yeri vardır. Halk bu yold• 
daha çok faydalar göreceklerine 
lnandıjını bana söylüyor. Fırka 'ff 
Halkevi kurumları iyi çalıtıyor. 

Devletln Yardımı 
Dev)etce hurda incir alınmuı•1• 

bu mahsulün değerlendirilmesine çoW 
yardım ettiğbi <Sğrendlm. Öoüm01'" 
deki yıllarda da bu yoldaki :iyi tod" 
birlere devam 'dileceği tobiidir• 
KüçOk Menderesin ıslahı ve Celil~ 
göltlnGo kurutulma11 hususi idareleriri 
takatı dııında olduğundan devlet Ug 
buçuk milyon liralık bir taahhUdl; 
bu ite girmittir. Ônilmllzdeki yıl 
Celllt gölQ havnıanın btr varlık v• 
yaı•yıı kaynağı olacağımı timdidea> 
muhakkak yözile bakabilirf m. Ban• 
bu yolculukta Antalyaya kadar refa• 
kat edecek olan İzmir Valisi General 
K&zım Dirik bu ıılak ve kurutaı• 
iti Ilı.erinde genit izahatta bulundular• 

Kurultay Başkanı lspartad• 
lıparta, 15 (A. A.) - Kurul• 

tay Baıkanı General KAzım Özalp 
geldi büyük tezahürlerle karfl"' 
landı. Baıkan kendilerini bekliyeJI 
halkla sanatlarındaki çalışma v• 
kazanma ve yaıama ıartları nzr 
rinde hasbihaller yaptı. Doğruc• 
hftkümet konağına gitti. Vilayeti, 
belediyeyi, halk fırkasını ziyaret 
etti.I.parta balı fabrikasını ve fab-

1 rikadakl daimi halı meıherill 
gezdi. Fabrikanın çalııması •• 
llerlemeal ve halılanmızın dJI 
piyasalara aatııı üzerinde izah .. 
aldı. Halkevinln çahımaları tııerltl6 
de tetkikler yaptı ve Halkefi 
azalarlle haıbihalde bulund• 
Bu akıam da belediyede ıerefio1 
verilen ziyafette bulunacaklardı~ 

:::::::..-
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- Geçende htarıbulun imar 

plAnı konuıu:urken mUnakaıalar 
olmu9tu. 

------
1 

... Bazıları plin tatbik cdi:ir- \ 
lren Iıtanb~:un hususiyetlerine 
dokunulmamaıını tnvaİv• •1 tilu .. 

- Acaba bu ta10&İ} eyi yapan

lar, bozuk kaldırımlan, ) azın 
~ı.l:an .. •v•n anL.lrları 

... Kafesli har.ıh 

yangın yerlerini mi 
yarlar? 

evleri ve 

kasd-.di· 

-
.ı-t erı 

l 
Hı 5 ıı B. - Hiç :z.anne ın · b:JI,. 

zim •• Balık iılifi trnmvayforı. P. d•• 
• .,. 11 , 

ma kaptan ben gidemem cı ıı.I•' 
Halic vapurlarını kaadeunlı oJac 
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H •• g ' I Re~imli Maka 1e 11 Ülkü. Yolunda Zevahire Aldanmayın a 
Hep 

heri 
• 

------- Zeki Mes'ud Al ar. -

Bu, Ti.ırk cumurluğunun bat 
c~r.olaııhdı r. Ne vakıt \·e hangi 
ıçınJcit o iuı·ıa olıur., it lerimid 

rYle bır aô:ıden ieçiraek, onların 
li'P kaıanc ile bittiğini iÖrlirliz. 

•r alanda bir ilerleme, bir } ilk· 
~lrn~ . ,,., titr. Baınramad:aımız, 

ttınaea aelemcdıgimiz bir it 
roktur. 

Beıinci kurultay Uye!erl.ıin ae
Çllllf ııraaında ulu U uder Atı.türkt uluıa yapt.ğı bilnı dnıi, hiç kut· 
~Yoktur ki, butnn yurdtt•tl• r .... 
8.ac \re lı..ıvanc ile okumuti1ırdır. 
· .biıdirımde geçen d6ı t yıJın 
:•tı kısaca aözden &•çlrılmııtl. 
t •r Yurddaı iılerimiıin bugBnkll 
lrırnuu g~z önüne getird kçe 

lt*•Ünün kabardıi~nı duymuıtur. 
ı d, uy!av Hçimi baıka tuke
~cı. olduğu ıibi yalnız b.r poli
t lfi değil, Türk de;rriminin 
.::ı .a-ı... hız çaAm• garıneıi ce
li lctır. Onun içindir ki bu ıe• 
kG~ ~r devrim tarihimizin dönüm 

feleri olmakta :ı r. 
ll) a; ·gtin yer ytı, Unde hiçblt 
bı"1• İUrlc: ulusu kadar kaı.r. çıı 
lb r tıu n~o ile lt auu. ıni\ çL ~ıa
llbz. A c ... rı ~ c htr ltuc•trnda Uirlil 
t Atı \ e ~ rıukl.r uhıı1!arm tiz 9't· kı aru.n h.o recek kerteye 
~ rnı tn. Uluı kurumunun temel 
le ~ olan ulusal blr,ik hirçok yer-

r e yalnız sözde kalmak.tadır. 
le ~nlar ancık eskiden toplanmıı k/t eri korumaia ve gittikçe daha 

111 fi günlere dUımekten kurtul
d 

2
ia Çflhfırken lürk uluıu yeni 

bfRerler yaratmakta, ve hergün 
lb raı daha ileriye doğru yol al· 
•ktadır. Biz hu baıarıcı güctt

llılh.U uluH ı birltjimize ve Türk 
bUınurluğunun yUksek it enerjfıine 
~rçluyuz. Oolau bundan sonra 

1 i kendi benliğimiz gibi korumak 
~ n her yurddq kendine düıen 
Ul\(Umtı ••vlne aeviae Oı:erlne 
'1taınktan çekinmez. 
b· Şımdı devrim tarihlmiıin yeni 
?~r çağına gir iyoruz. Ouun da 
t Urk uluıu için yeni bir ylikseliı 
d~ llerleylş çağı olacağı besbelli· 
oı.· ltırk uluıu bUyUk Önderine 
a.ç~ ıonsuı ae •gi ve gftveninl 

1a,:' •andıkları batında yeniden 
llhğ:'IQl•tir. AtatUrk hunun kar-

" .. ~ •~Yle bildirmiıti: 
•fır •nıden deruhte edecetimlz 
llaak '•ıif•leri yUz akı ile baıar-
btıabı ve uluaumuza mllııbet 
kıy2,~tını \'erebilmek ıamiml 
bu k •ıdır. ,, Uluıun ve AtatUrkUn 
dan. ~!ılıklı aeval ve çalıımaaan
lıınd,n kar,ılıklı aUven ve tna
dOk. gö~~ler doğabU~ceğlni gör
a6rec~~ · > oruz, ve daha da çok 
bir lll k&ıı .. Gelecılt ancık yükHk 
l~llliı ~\'e\·uıln ,le çeitlc gibi bir
din, • ur..,•dı• çalı,an v. ken• 
l'ı&adır.80nsu-z gOveııi olan uluı!a-

•• 
ktıy.:"b U~u~~ll g8sterilen birlik, Ul· 
dın Yu:!lı 'N. hUtün gözleri yenl
İluau kadu~u•a ç•kmiıtir ... ,, Türk 
ık g;bi b:n ıa, • rk•ldi, tek bir var· 
t'\tr•si~d ır Yol Uıerinde, bir Ulkn 

\1 üll<O e A. loplaıunıtlır.. Bu yol, 
'Ydınlatb ~ tatUrk'ün ıöıterdiği, 
t•tayıo11Q~ Yol •e tHküdUr. Genel 
itler •l•nd~:. ve lılus iılerimizln 
I 'Ydana ko 

1 bll&nçoluı apaçık b' İçin bun) nrnuıtur.. Gören göı-
l ''lfı ve uıu:Jn Tilrk uluıu, acun 
ı:•~dan ne ka~aıı ~•çimi bakım· 
lll al~ deıııcı.,~r Ylikıek kazanc· 

•k itten bu '~ ~lduğunu gitr· 
e dcgıldir. 

Gelata - _ · uıuat .. -
S~tay Kulübünün 

G Ade Yern"}C,· 
'- alataııı K ı ,0r ••n~ ":~r •por kulubunua, 
le ' Y.11>eaı nıeıl nıutad oları 
•tlly. d ' c~vellri •kş ım T o

''-bl 
11 

a \'er ı l nı i ı • b I llrı Ye L' , f, c ıı ıU ınen-
lllalbuı v ıçoıc ze\• •t hazar ba-
l~lttlr.. )'emele çok ••mimi 

Şu iki otomobilin biri yokuttH, 8t•kl de dQz yo' daa 
ırldiyor. lkiaiain de vuma.k iıtediklerl nokta a7nidir. 

Şimdl aise soralım: "Menı.ili makaud,, a haıaJ'İ •I daha 
önce uletac ık? Diyecekıiniz ki: "Dliz yoldan giden daha 

#' 

erke: ~·raca!...,, Hiz, aiz.in fikr!n~zJe ~etiliı. Bize k .. 'ırea, 
toförJeıden lıangiıl aebatlı ve t'eyamlı iae llkü nokta,.na 

o daha anee ulaıır. l'avıan ile kaplum =~ nın ) · rıı 
biklyesini hrtırlar .. nıı, l u aödimüz.e hak vt'ri r ıin i ı. 

-
(,l 

SON TELGRAF HABERLERi 

Habeşistan· İtalya 
~~~~~~-=~----------

Afrika Çöllerinde Kan Gövdeyi 
Götürecek Gibi Görünüyor 1 

( Baıtarafı 1 iaol ylade ) 

nab etmek ve bir uzla9ma ıeml· 
nine yanaımak kararmdadır. Bu• 
nımla beraber Habeıistan bu hu· 
susta lıtlklAUnden katiyen feda· 

kArbk etmeğe mütemayil değildir. 

!erini haber alm:ıdar. 
da bulunan Silliare'yl •fgal ettik· ı 

ltalya, Silliare'yl kendi hududu 
dahilinde telikkl ederek lıtemek· 

c:ıYarında katiyea tahtld edllm .dl· 
ifni illve eylemiwtJr. 

lta,ranın Bir Tekzibi 

Roma, 16 (Hususi) - Habet
llalya hududunda )'eni hadiaeier 

çıktığı tekzib edilerek Slluan 
Habeıliler tarafından lıgalinin eakl 
tildutu ve bu işgal esnaaında kan 
dökUlmedlti bildiriliyor. 

Londra, 15 (A. A.) - uDeyll 
t•lrraf,, 111 Roma muhabiri, Ha
beı kuvvetlerinin Ualual cıvarın-

tedlr. 
Roma, 15 ( A.A. ) ' - Habe-

şistan hnkumetl, ltalyan kıtaatı• 
nın ••ferberliğlnden dolayı, Jtal· 
yan hftkümetinf telgrafla proteato 
etmlı ve Habet kıtaatınıo Ululual 

~~~~~~~~~~~~~~~....;_~~ 

BuigarKabinesinde Ç C . 
1
: 

D ...,. y k , , ayyare emıge ı 

egışme 0 muş· 10 Ya ında 
Sofya, 16 (Huıuıt) - Dahi· Ş 

• 1 • d d 'k• Tayyare cemiyeti bugün Jruruluıu-lıye Bakanlığı, kabine e ej'i11 ıd·· .. t1 ti. 'drak etmiıa nun onuncu yı onum n ı y 

ilk olacağı ıayıalarını, kat'i bir bulunmaktadır. Bu on yıl içinde mem· 
ifade ile tekzib ederek, bu Jeket müdafaası için canla baıla ça· 

ıayiaların eski fırkalar menıublara 
tarafından uydurulduğunu, fakat 

Hki fırkalar rejim:ne kat'iyen 
clönUlmıycceğlni Ye burUnkll 

rejimin devem edecejinl bildlr
mekt•dir. 

İngiliz lşci Fırkası 
Hücuma Geçti 

Londn, 15 (A.A.) - Amele fırkaJıl 
tarafından hllkumet h :.:ı kkınt! a Lir tn· 
bih takriri kabuJ edilnıea;ııe dair ya• 
pılaa tt.k. if üzerin•, Ave nı kamara
aında icra edilen 111ür kereler, pek 
nadir gfüülen bir hf'yPeıo n ve tiddet 
içinde cereyan etmİflİt. Bay Makc!o
naldın nu•' u ile amele fırkası lideri 
Bay LHıburyinıa tenkldleri, birçok 
defalıır birtı> kım auretlerle kuilmittir. 
Bu haykırmalar amele fırkası aırala

rından reliyor .. hlkumetia heyeti 
m•cmuaaından ziyade Baıveklll iatib .. 
daf ediyordu. 

Kamara reial, aGkGnu iade için iki 
defa mldahalede bulunmalc meebu· 
riyetinde kalmııtır. 

Neticede amele fırkaaınıa teklifi 
ottyDk bir ekHriyetle reddedilmittir. 

lııan Tayyare Cemiyeti 50 milyon 
liraya yakın para toplamıı ve bu pa• 
rayı mım le ket müdafaaBı hizmetine 
nrmiıtir. .. .. 

Cemiyetin onuncu yıldonUmu bu· 
gUn gerek Ankaradaki me.rkezinde, 
gerek vilayet ve kazalardakı ıubelw· 
rinde kutlulanıı.cakhr. 

Bay Flanden 
Fransız ~1ecliıinde Cüm· 
huriyete Sadakat istedi 

Paris, 16 ( A.A. ) - lşslz!iğ• 
kartı yapılacak mücadeleye mü
teallik müzakerelerden ıonra me· 
buaan mecliıi, Flanden kabinesine 

124 reye karı• 444 rey ile itimad 

beyan etmiıtir. 
Eay Flaaden alkıılar araımda 

kUrsilden inerken, mebuslardan, 
cumhuriyet vahdetine udık kal-
malar.nı lıtemiştir. .. 
Yunan Kab:nesinde Kul-

tür Baka1~ 1 f atifa Etti 
Atina, ı 5 ( A. A. ) - KUltllr 

Bakanı sıhhi ıebeblerden dola}I 
istifa etmittir. 

- ·---r 
!STER INA.N 

Sekiz Kişiyi Öldü
ren Bir Facia ! 
MHina, ıs ( A. A. ) - Bir 

deniz tayyaresi ıiı ve {utana yl
zllnden yanarak dllımOı, içlndeld 
sekiz kitinin hepsi de 6JmUıtUr. 
Tayyare Malta adasına gidiyordu. 

Bay Bartun un 
Vaaiyetnameıi 

Pariı, 15 (A. A.) - Fransız 
akademisi Bay Louiı Barthou'nun 
bırakmıf oldujıı mlraıdan ayrı· 
lacak 300 hın frangın geliri ile 
edebi mükifat verecektir. 

Aydın Demiryolları 
610 kilometre uzunluğunda 

olan ~ydm demiry.olları bUtlln 
teslıatıle beraber hızim paramızl 
12 milyon liraya aatın alınmakta~ 
dır. Devle~ bu parayı 40 taksitte 
ödeyecektir ve· yUzde yedi bu k 
faiz verecektir. Hat iki ı:: 
ıonra devlete geçmiş bulunacaktı;, 

Bir Katil 
Yakalandı 

lzmir, (Husuıi) - 931 yılınd 
~rgamada bir cinayet iıleyerek 
fırar eden Kadri o~lu Abb 
adında bir katil ıehirimiıde t:~ 
harri memurlArı tarafından yaka· 
lanrnışdır. Katil Bergamaya g6n· 
derilecekdir. 

I i" A /\ M Al 
• fatanbul polisi yeniden bir eroin fabrikuile blrlc~ç 
eroinci daha yaka ladı. Ayrıca eroin aatan birkaç k ı
ti de meydana çıkarıldı. Anlat·l ıyor ki eroin kaçak~ 
çılıtı çok ltlrlı bir ittir. Çönktl ihtihaaa mahkemeaı 
aık aık mahkQmiyet k:ı rarlara ttıaiti h 11lde beyaz 

ııehir kaçakcılıtının 8oii al ına r.ı ıyor. Bize kalına ka
nunda eroinciler için konulan ceza azdır ve cez&. yı 
tiddetlendirmeyince de beyaz ıehirciliğin önüne ıo
çileceğine biz inanamıyoruz . Sen de ey okuyucu. 

/STER /NAN I TER iNANMA/ 

s,yfa 3 
... 

Yazı Çok Oldalu ı\;..,c 

Buglln Konamadı 

..... .. -... .. :.. . ·- .... ,_ ·-··-..._._.. . .-.... .... _ 
Kar Ve Kış 
Haberleri 
Trabzon'da Fırtına Tele

f on ·ı ellerini Bozdu 
Erzurum, 15 (A. A.) - Don 

akşamdanberi şi cdetli bir yağ
mur yağmada ve kunetl Jodoı 
fırtınası esmektedir. Enurumda 
bu me\ simde yağmur hemen he· 

I· men yörülmedfği için hayretle 
karıı'a ımaktadır. 

Karı, 15 (A. A.) - iki gln· 
denberi tehir ve dYarına tiddetll 
kar yağmaktadır. Birinciklnundan 
şimdiye kadar yağan karın kalan• 
lığı bir metreyi geçmlıtir. Bu 
yüzden gldib g-elme hayli gilçlet· 
miştlr. 

Trabzon, 1 S (A.A.) - Tralr· 
zon ilk kan dün g~rdb Saba).. 
karıı baş!ayan kar dev•m etmlt• 
dir. Fırtınadan telefon telleri bo
zulmuıdur. 

Şiddetli kıt i lrdenbire baıhr· 
dığından bugünkü yeni yol ali· 
kadar teıkiUWarl yokıullara yar· 
dıma çağırmııdır. 

ı'una Dondu 
Sofye, 15 \A.A.) ·- Soluğun 

tlddeti artmııtır. Ba:ıı mmtaka· 
larda ııfırın alhnda 30 derece 
kaydedilmiştir. Tuna nehri, don
muıtur. 

Almanganın 
Verdiği Cevah 
İngiltereyi Kendi Tar~fın& 
Çekmek İsti yen Bir lf adı 

İle Y azılmıı 
Londra, 16 (Huıuat) - Al· 

manyanın verdiği ceYab netr•• 
dildi. Bu cevabda Almanya, ıul· 
ha olan bağhlıj'anı, devletler ara• 
ıındaki dostlutu eyi karııladığını 
ıöyliyerek, lngiliz • Fransız teblltl 
nin birinci kısmını iyice tetkik ede 
ceğini ve bunu yaparken kendi 
emniyetini gözönlinde tutacatmı 
bildirmekte ve ıöyle demektedir: 

" Alman hUkfımeti, Veraay 
muahedeılnin sllAhlan bırakma 
hükümleri müsellih deYletler tara• 
fından yerine getirilmediği için 
iıtikbalde doğacak olan bUyUk 
tehlikelerin önüne ieç.ne çarele
ri h:.ısuıi bir ehemmiyetle tetkik 
edecektir. 

Alman hükumeti, hava tr.ar· 
ruzlarına karşı, taarruza uğr:ıyan 
devlete yardım itin hır mukavele 
yapılma teklifini de memnuniy.,tle 
karıılar. 

Alman Hükumeti, prenıib iti
barile kendi ha va kuvvetlerini 
sulhfl bozacak devletlere karıı 
ku!lanmıya amide Ye bu itin na· 
111 girecealni müzakereye mllte· 
mayildir.,, 

Alman cevabının, ıonunda, 
lngilterenln. Fransa ile yapbğa 
gibi Almanya He de doğrudan 

müzakereye glriımesinin lyl olacaiJ 
bildirilmektedir. 

( Bu cenba aid tefair, tahlil YI 

mutalaalsr be tinci a· yfadadır.) 

Bjr Motosiklet 3 Kişiyi 
Yaraladı 

lsmail adla bir gene dün mo· 
' tosıkletle Bayaııddan gec;er,cen 

motosık!elin sereti yaya kaldı· 
rın~m üzerine çıkmıı, Muharrem, 

M l ed Nuri adlı Durınuf ve e ım 
3 kiıiye çarpmıı, yaralam.•tllr. 
Mntosıkleti idare eden lamail ele 
yaralaam11tar. 
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. \Memleket Maıuarası\: 
Armudlulular Mi
sa/ irden M egrJa 
Parası Almazlar 

ArmudJu, ( Huıuıi ) - Kasa• 
bamızda her meviİmin kendine 
mahsuı bir günlliii vardır. BU
haasa ilkbahar mevsimi çok gUzel 
geçer. Burada bahar Nisanda 
başlar. Armndluda Mayıı hareket 
ayıdır. Bu ayda kaplıcalara gelen· 
ler çoğalır, kasaba kalabalıklaşır. 
Meı:reler, ıu kay11ağı başları 
eğlenmeye gel o halkla dolar. 

Hıdırelleıin ilk ıt8nU, kUçUk 
büytık herkes g-c:ı:meye gider. 
Kasaba bombotı, kimsesiz kalır. 
Gezmeye aidilen yerlerden Ah
medgOlcU vo llmiyeçmarı çok 
şirindir. AhmedgülcU ·bir mmta· 
kanın ismidir. Burada denlı 
aeviyeainden aıağı yerler de var• 
dır. Buraları yazın otlnrla 6rtUIU, 
ksıın da küçllk bir gölcük halini 
alır.! 

Temmuz ortalarından Eylül 
nihayetine kadar deniz meYsimi· 
dir. Herkes ikindi üzeri plijlara 
gider; sandallarla tenezzühe çıkar. 
Temiz çam havası almak iıteyen· 
ler (Kovacık) denilen plAja gider
ler. Haziran ve Temmur. gUnle
rinde gilneı dışanda bir yangın 
gibi alevlen 'rken, burada bulunan 
çamların içinde tatlı bir rüzgar 
hiç eka:k değildir. Bu aylarda 
Armudlu ovasından meyvadan 
geçilmez. Bahçe arasından geçen 
miaafirlerden, m yva mukabilinde 
para almak Adet delildir. iskele• 
de de çok glizol vakit geçer. 
Her hafta Cuma günleri kaaaba• 
mıza mahaua bir tenezr.Uh poataaı 
vardır. Bundan maada iki defa 
daha vapur uğrar. Armudlu, 
manzarası, ahaliiinln çalııkanlığı, 
eçıkgözlUlüğU ve kaplıcalara aay~ 
sinde çok terakki edecektir. 
Yeni den inıa edilmekte olan 
Gemlik kara yolu da nakil vHıta• 
larının çoğalmasını temin edecek· 
tir. 

-· Konya da 
Mec1isi Umumi Azahkla

rına lntihab Edilenler 
Konya, ( Husuıf ) - Mecllıt 

Umumi azalıklarına Konyadan 
Nakib Mehmed, F alk Seyman, 
Feyzi Esen, Alli Rıza, Tevfik, 
Münibe Hüsameddin, Ermanaktan 
Hami Koçaş, Ahmed Çetin, M. 
Refet, Akşehfrden Bayan Firdevı, 
Ömer Faik, eczacı CeJaJ, Abdul· 
lab Vahdi, COmradan Latife, 
Rakım, Hallı, Ahmed, Ereğliden 
Refika Sami, AvnJ, Bahri Bo:ı:kır, 
Mehmed Ramiz, Nadf, Mustafa, 
Baki otlu Mehmed, Karamandan 
AgAh Onurer, Ahmed Ökem, 
Hulusi Ataçatınbay, Kemal, Ye
nitehirden Lütfi, Rıfkı, Mehmed, 
Şaban, Ilgından Bayan Nedime 
Mazhar, Ali, Şukrn, Cihanbeyli• 
Pener Ihian, Tevfik Ünal, Said, 
Hadımdan Ahmed, Said TangUn, 
Yabyat Aksoy, Karapınardan 
Ahmed utur, Kadınhanıdan Seyfi 
ye Ennr ıeçllmlılerdir. 

Tarsus 
Meclisi Umumi Asli Ve 

Yedek Azalan 
Tarsus (Husu i) - VllAyet 

genel meclisine doktor Ali Refik 
karısı Nimet, Mahmud Sungur, 
Karaca Aslan Muıtaf a, Salih 
Güreş, Kudsi liİD asli aza olarak, 
matracı Kazım kan&ı Hayriye, 
Ali Rızat Eczacı Ahmed, Arif, 
Karayaylah Zekeriya da yedek 
aza olarak seçi:mişlerdir. 

SON POSTA 

• 
LE HA ERL R 

Görelede Hamsiden On Yedi 
Tür Ü Yemek Yaparlar 

G5rele, (Hu· 
sual) - Kaaa· 
bamız Karabu
runla Görele bur
nu arasına k~ 

rulmuı, 47 bJn 
nUfoslu bir kaza 
merkezidir. Su
yut hansı çok 
güzel, toprağı 
pek bereketlidir. 
Bir aralık Rus· 
lar tarafından 
istilA edilm:ı olan 
Görele, Ruı zırh· 
hlarHe atılan top• 
ludan mUleHslr 
olmut iae de bu 
ıorarları derhal telifi etmiıtlr. 

Görelelilerln çofu bahkcıdır. 
Bu aylarda fazla balık tutul• 
maktadır. Hele hamal okadar 

çoktur ki gtibre olarak bahçelere 
yayılmaktadır. Çarııda klloiu 20 
paraya satılmaktadır. 

Eskişehir Meclisi 
Umumi Azaları 

Eıklıehlr, 
( Huıuıt ) -
Eıklıehlr u
mumi meclilı 

aralıklarına Ba· 
yan Zekiye 
Süruri. uJd 
komiserlerden 
lımall, mllte• 
kald Hıdır 

Mehmed, Kurd 
oğlu Ömer, 

Eskişehir meclisi eczacı Kenan 
umumi azası Bayan ıeçilınlılerdfr. 

Zekiye Sururi Faruk ŞUluü, 
Mahmud, Mlhalıçcıkh durmuı, ke
reitecl Derviı de yedek olarak 
aeçilmlılerdir. 

Bergamada Grip 
Bergama ( Huauıt) - Burada 

grlb ve tifo aalgını Yardır. ilk ve 
ortamektebler tatil edilmiıtir. 
Tifo ile tlddeUI bir mllcadele 
yapılmıı H haatalık çıktılı yerde 
durdurulmuıtur. 

Smdırgıda Umumi Meclis Azaları 
Sındırgı ( Huauıl ) - Umumi 

meclia intihabı yapdmıı, Ali 
Reıad Gökseydan, Ibrahlm Dede 
Baı, Mürıide Evren Sındırğı azası 
olarak intiha b edilmfşlerdir. 

Biga Umuml Meclis Azaları 
Biga, (Husust) - Vilayet umu· 

mi meclisi azalığına Blgadan be· 
ledlye baıkanı Raıld, Yakacık 
köylU Osman, Kunduracı Zühdll 
aeçllmlşlerdfr. 

Smdırgıda Belediye Çahşmaları 
Sındırgı, (Huıust) - Yeni be· 

ledlye reisi Mehmed Varol kasa· 
baya elektrik tesisatı yaptırmıya 
karar vermiştir. içme ıuları da 
demir borulara alınmak üzeredir. 
Bu çalıımlar halkı çok mütehaa
ıis etmiştir. 

Bergama Ceza Evi 
Bergama (Hususi) - Yapıl· 

nıaıı kararlaıtırılan modern Ceza 
Evinin inşasına yakında başlana• 
caktır. Bina, ağır hapis ve hapis 
mahkumları için ayrı ayrı daireleri 
ve çalışma 1alonlarını ihtiva ed .. 
cektir. 

Görelede soğuk ıa ıemti 
Görelede hamıinin on yedi t8r-

1U yemeği yapılır. Baıta bamılll 

mısır ekmeği olmak üzere hamıl 
çorbaııt ham&I pilavı, hamal yah· 
nisi, hamai pilakislt hamsi tavası, 
hamsi Izgarası velhasıl hamsinin 
akla ve hayale gelmedik daha 

birçok çeşld y .. 
meğf Yardır. 

Görele ç~ 
cuklarmın ydda 
bir mevıim yfl· 
zUntı gUldüren 
bir nimettir. 

Görelede ik· 
hsadt durumdan 
fındık da mühim 
bir mevki tut
maktadır. 

Ağustoı ye 
eyldl aylarında 
baılayan hn· 
dık faaliyeti 
devam etti il 
mllddet zarfında 

Görelede ltılı kimae kalmaz 
kaza kllltllr · aahasında çok ile· 
ridlr. Mevcud iki llkmektebte 
600 çocuk okumaktadır. llkmok
tebi bitirenler tahsillerine Trab-

zon, Giresun veya lıtanbula Kf· 
derek devam etmektedir. 

Köylü iki Kadın Seçmen 

Bandırma müntehibl aanilerinden Muiı n Elif ablalar 

Bandırma ( Husuıi ) - KabakköyU ikinci aeçmenlorinden Mavfı 
ye Elif ablalar ıaylav umumt meclis seçimlerine milli loyafetlerlle 
l~tlrak etmişlerdir. 

Bu iki köylü seçmen şerefine burada bir mUaamere •erllmlftlr. 
Elif ve Maviş ablalar bu müsamerede temsil edilen lıtikltl 18Yaıına 
ald piyealerden pek mlltehasaia olmuılardır. İnce duyguları ve yerinde 
görllıleri burada nazarıdikkati celbetmiıtir. Bu iki abla çok pllrllz· 
ıüz Türkce konuşmaktadırlar. 

Geredede 
19 Şubatta Halkevl 

Açılacak 
Gerede (Huıuai) - Kazamız 

münevverleri hrka salonunda top· 
lanarak Geredede bir halkevl 
açılması etrafında görDşmUılerdlr. 
Üç sene evvel teıkil edilen Geneler 
birliğinin Halkevine kalbedilmeai 
etrafında noktainazar birliği var
dır. Ev 19 Şubatta açılacaktır. · 

Geneler ıimdlden m~racaa~la 
azalık için açılan deftere ıslmlerınl 
yazdırmaktadırlar. Ev açıldığı ak· 
ıam Geneler birliği tat"afından 
Beyaz kahraman plyeıl temsil 
edilecektir. 

Gemlikte Grip 
Gemlik, (Huıust) - Grib ıal· 

gın bir haldedir. BütUn mektebler 
beı gUn müddetle tatil edilmiıtir. 

Konyada Ruam Mücadelesi 
Konya, ( Hususi ) - Rua.m 

mücadelesi devam etmektedır. 
Simdiye kadar muayene edilen 
1805 hayvandan altmııı ruamlı 
a-örUlmUı ve imha edllmittlr. 

Armudluda 
Kömür Y akıJmaıına 

izin Verildi 
Armudlu (Hususi) - Burada 

•e buraya batlı dağ köylerinde 
iki aenedenberi kömür yakılm&11 
yssak edilmiıtf. Bu yOzden k6ylQ· 
lerin sıkıntı çektiği anlaıılmıı vo 
kömür yakılmaaına izin verllmlı· 
tir. Köyllller bir kısım ormanların 
kendilerine baltalık olark ayrıl· 
mış olmasına sevlnmiıler~ir. 

Karamanda Hatuniye 
Medresesi 

Karaman (Husuıt) - Kasaba· 
mız pek çok san'at eserlerini 
ihtiva etmektedir. Bu meyanda 
Hatunlye Medresesi Hyılmıya 
değer eaerlerdendir. Karaman 
Oğulları zamanında yapılmııtır. 
Bu medresenin kapısı ile mihrabı 
eşsiz birer san'at eseridir. Kapı• 
nın etrafındaki nakııh kısım kıy· 
metli bir müceYher addedilmek· 
tedlr. 

Şubat-J!-. 

Konuşma 

1 

Gereken 
Bir 
Kurum 

Nural lah Ataç ııt' 
Geçen yazımda çevirme yand_. 

larından ıöz açmıı, olanların n• ol 
bu kadar çoğaldığının kaynai1 

araıbrmııtım. Ancak bu yanhr 
lan ortaya çıkarmak yetoıe•I 
çllnkQ onları ortaya çıkaran ya• 
zarların sözlerini duymıyan, dl" 
mek ki yine o yanhılara doj-111 
diye okuyanlar bulunur. Cerehtd 
ıey, böyle yanlıılor yapılmanı•'" 
m&1ımn önüne geçmektir. 

Bizde çevirme işleri, baık• 
tHkelerdeki gibi değildir. Bil 
Fransı:ı:, bir Alman, kendi dille' 
rine lngilizceden çevrilmiı kitaı,. 
ları ancak bir merakı tatmin içi• 
okur yani okumasa da olur, oJI'" 
auı: da kUltllr edinebilir. Oyaaki 
bWm genclerimiz, birıey öğrell" 
mek için baıka dillere baıvurnır 
ğa onlardan çevrilmiı klta biati 
okumiya borcludur. OnJara bll 
yanhılı yazılar verilince ıonucU 
( netice ) ne olur ? Bizde çevirnı• 
itleri bunun için üzerinde en çok 
durulmak gereken bir kültür ifİ" 
dir, biıce onu KUltnr Bakan!ığı'" 
nın ele alması gerektir. 

• Knltur Bakanlığı bir 11çevJr
meleri kontrol bürosu,, kurabllit• 
Bu bllro başka dillerden çeviril'" 
mit genel bilgi, filosofia ve biliı:ll 
kltablarını basılmadan önce okur, 
iyice okur, isterse düzeltir; basıl'" 
masına iıin verir veya verıneı. 

Ondan izin alamıyacak kitablat 
lao ba1~lıp genelerin önUne sürUJ. 
mez. 

Sanıür mil? •. Hayır, tamamil• 
o değil; çUnkll sansür bir kltabıO 
içindeki fikirleri kontrol eder, 
bir takımını çıkarır. Bu büronull 
fikirleri tenkid hakkı olmaz, O 

yalmı Avrupalı falan yazarın dly• 
ortaya ıUrlllen fikirler gerçt:kteo 
onun sözlerine uygun mudur, .bunll 
araıtırır. Şu veya bu Almao, 
Franıız filoıofunu yanlıı anhyaO• 
onun ıöyledikleriol tUrkçeye çevi
riyor diye terıino çevirmekt• 
aerbeat olabl'.fr. Ancak onu ister9' 
kendi dlişüııdllkleri diye ortay• 
çıkanın; bflyük bir adı da karır 
tırmasın, okuyan genelerin kafa'" 
ıını zehirlemiş olur. 

Böyle bir bUro kurulması, di
limize kıtab çevrilmesine enge1 
olur mu diyeceksiniz? Hiç 10nmalllf 
belki onları artırabilir de. Onlaıi 
azaltbğını da kabul etsek yio• 
kazanırız; çllnkU bir doğru, oJI 
yaolııtan elbette llstUn ve faft 
dalıdır. 

Bitliste 
Halkevi 23 Şubatta Büy~ 

Bir Müsamere Verecek 
Bitlis ( Hususi) - Metrük bit 

bina iken yeniden Halkevl bin.,a 
olarak inşa edilen eski kilise~ 
kllşad reımi 23 ıubatta ya~•~ 
caktır. O gece Halkevinde bil)' 0-
bir müsamere verilecek, bu ~ ... 
samereye bütün halk davot 0 

nacaktır. 

Licede Avmlar KulUbU 
M alildi 

Lice, ( Hu~usi ) - :kl•i' 
Bay HüsnU Ulkenln önaY ıubtl 
ile burada bir avcılar k;ur•lı 
kurulmaktadır. Kulllb sısd 
'fe avları dağ sporları yapılın" 
temin etmektedir. 



~Şubat 

irliğinin 8a/kan 
8i1-inci 
l'ıld·· .. .. onumu 

6~alkan Birll~i bir yaşına bastı. Bu 
~ltr~et ıarfmda birliğin reisliğini 
8- ıne alan Yunan Dıt lıl•ri Bakanı 
ıcat akıimoa, birlik isakının bir 
t' 1 olarak bir Hn in bitmesi ÜH• 

::•• buDu, otomatik bir ııurett• Ro· 
ı,:~Yll Dıı lşlerJ Bakanı Bay Titi• 
tllk.oya devr ttl. Bu mOnasebetlo 
Ilı •dıt?lar biriblrlerini hararetli 
Ilı rt~te tebrik ttiler. Telgraflarla bu 
'• Ud hldiseyi kutluladılar. 

dıd~l\'akJ bütün bu to.zohilrler yerin• 
\t tr, ÇÜnkO biraz da Küçük lti!Afı 
ıı. lltfren teokil olunan Balkan Birliği
bıı d •amh bir hayatiyet uhibi ola-

•c j\.• 
dt 

1 
ıs•ne bilhas a pek az Avrupa 

ita\' tU kanidl. Zaman, onların bu 
ıı,,r . 

!Sttıı . •nı filen tekzib ttl n Balkan 
b~t': Küçllk ftillf gibi, Balkanlarda 
ltr llteyen Ye snenlerlıa emellerinin 
tıı~lıaı ı ıbir bidesi sribl dikili dur
ta,. ~dır. Balkan Birliğ" in kunetini 
IJ~·atarı ıebebl rdcn biri de, bu bir· 
fflelll KGçGk ltilAf haricinde kalabll
tö •l, fakat onunla mOvazi bir faaliyet •r:!'' bilmiş olmasıdır. Şimdiki reial, 
reı . za anda KBçük ftUMın da 

••dir, 

itle lıu itibula h r iki tqekldll, tama
b, il bayrı sahalara mahıus olmakla 
1 ;• ~r, biribirlnden uvvet alan barış 
llQ rliQin iki kuvvetli tezabnrQd r. 
~t teıabürler, kuvvetlerini arttna 

ıra yollarına devam edeceklerdir. 

Sllreyya 

Faşist Fırkası 
Son Anlaşmaları Kabul 

V Tasvib Etti 
boy~oına, ıs (A.A.) - Bay Musolin1 
•~ Uk faıllt konıeyhıde uluılıır 
-ıı.., 1' 'k ra po •ti uı hakkında uzun bir 

Por oku uı, Fran11ız- ftnlyıın anlaı-
t. •larını, Libya ve Sudan Jıududlarını 

)1. eden itıalya - lngiltere • Mısır 
'-l f aaını, ve Som lı ile Kenya 
11.ıı~Udlarını tayin eden U27 y 19J3 J aı aaını w .. lb ett'rmiştlr. 
8Panyada 
l"ine Buhran 

?wtadrld 
bu d")' ' 15 (A. A.) - Başbakanın 
Olduttı lı. tbeaeleaind ittihaz tmio 

ita et fı.rL~ hareket dolayı•lle h -
rergı ("'- '-lan arasında nıkua tr•l8Jl '" .. 

Rİ 

r ns İle 
• 

Londra, ıs (A.A.) - hgiliz 1 a
fili, Franaı.z • lngiliz tekliflerine Al
nnyanın yerdiği ceYab ootaaını, 

hakikate mahirane bir ı klld• lkıll~ 
e lmmıı v meseleleri biribirinden 

ayırmak içi ya1tıl ıı tellkki etmek· 
tedir. 

Umumi kanaata g8re, Almanyıunn 
notayı bu ıekilde yuıfı, !istikbalde 
yapılacak m zakereler e asmd 
lnglltere ile Fran&a arasında ulıtt-

el bir manowa yapabilmek midi 
bealeditindendlr. 

Al•anya, haYa taarl'uzları a lkar 
himaye mukavelesini eau itiharUe 
kabul ediyor. 

Fr nanı= Gaz t 1 r1 
Paris, 15 (A.A.) - lnpiz- iF.ranı z 

ttkliflerlne Aimanyanm vermif olda
tu cenb hakkında gazetelerin mnta
leaları as çok ihtiyatlıdır. Ç n O 
cevabın etni henh ıııeıredilmamlı· 
tir. Bununl !beraber cevabdn, 
Al anyanı Fra sa ii.le logilterenin 
ar •1 & çmata Ye aynı z da ka· 
bula ye tatbiki için ~rnnsız atbu· 
atının israr ettifi Londrada dt!şl!
nOlen noktaları ayırmağa çalıodıtı 
kaydediliyor. 

Lö jurnal ıuau y.azıyOI': 
11 V ulka,, bilbııaaa mübhemiye.t 

içinde do!aıan bir mubtıray.a benzi· 
yor glbidir. Tahminlere göre, A1manya 
ona bu ıekli vermeld• 'henüz Jc:at"i 
bir ıveziyet alma'k isUımediğmi gös· 
termekt , daha aarih fikirlerini solll'a• 
dan fapı1ac.ak diplomaai görllf ele
rine sak maktadır"' 

Övr ıraz Hİ "yor ki: 
.. Almanyanın kabul •ttiği esas

larla Londra beyanatının aralarınd ki 
münasebet pok mftbbe dir. Frnnsız. 
bgfüs teklifieTi topt!ln bul veya 
re dedilecek bir lldildn. H l 1ri c: .. 
va ın pre:cıibi, esel leri hiribmndeıı 
ayumektu-. Buouniaberaber F.nnaız

ların endiae etmelerine ahııl3oktur.,, 

Moten 18yle yazıyor: 
" Haber verildiğine göre Alman 

Haricly n rm Fon Nöyrat, 1 giUz ve 
Fransız bflyllk elçllerinden, Av.ustur
yada arayı umumiyeye ilr.acaat llir 
ve A•usturya1 Al anya ile hirleımek 

• ir t • ıyaıaI ahaflli çok Gte-
llderı ~11Ur. Halkcı- pftci fırkuuım Uıterae, YazJ,Yclin ne olaca,A"ını •or-
•dııa' ~ı tci fırka t klif" k b 1 muftur.,, iti t k sının t ı a u 
:~~•rı lta~ı dird fırkasına mensub iç Alm nya Na D yor 
lll11nı:nu t neden çekeceği tehdidinde Berlin 15 (A.A.} - Alman .eer.a-
~r. bının dıı iflıri bakam Voıı Nö.rr.at 
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Yazan: Server adi 

b ~Unkti b 
t h ua btrıı senin benden 1 

anınını e l'llf ana esasen 
~n. Toa edemiyordum. Biliyor .. 

1 
bu u• u~ hey benim daima 

tinin bu: a. Onu yalnız göz· 
lenıcUuk 'ana benden fazla 
f, l •b:nes· t n 2~rnı 1 

ıne, s nl benden 
"-deta be 

8 ne':'"•ıı olamıyordum. 
~cuda g lirdi 811!n mll§tereken 
~nıuoı 8• • ğinız abenldi hayat 
tlltd. lllzu~~n UitUnde tufeyli gibi 

S uı, )'aba 
Gatu aıa bir Hnı ~ı:. d .. 

ne kap eıa ın .ag:zı _ amıştı: 

t . Suat d d" 
tıf et en e. ı, kendini böyle 

p,.._ Uın •eraı m· sen ı.ı 
CSk --~ t N • ' a.a.. 
S &lirnıeğe b Jad boğulurcasına 

lrna stszu U aşlaaıışb. Öyle ki 
~ ıu geti~ )'arıda bırakmıya 

•ne adanı ~eye mecbur olda. 
•tir 8tnd 'P'kırmızı keailmi.fti 
l'ltti)'ord an da blrdeabfr• Arardı: 

U. Selnıa OllUD ellwi•tf, 

alnı ı, ka1Kıanm tuttu: 
- Senbı at • var, 

f a:ıla.. d di. 
- Evet. ~liba.. 

m • 

- He !kaikahm, e • •t. 
ratağa gir.. Haydi mh 

Bir otomobi.e bindiler. Yıo1da 
Nejad başını Seımanm e>m mıa 
koymuf, bir elini de dudak!arıln-

dan ayırmıyor, tatlı bir Tttva içinde 
sayıklar gibi mırıldanıyordu: 

- Gide1im, Se1ma, an1adın mı? 
Gidelim, k r'kma, bu. herşeyi bu· 
lacağı , bütün imkanları yar.abl
cnğım, gôT-e1:eksin, -orada, cza'k· 
Jarda, baibaşa nekadar mesud 
olacağız ... 

Selma da dudaklarmı Nej <lın 
sa~anndan ayırmıyar k u ain-
liyor, gözleri ya§arıyordu. 

Nejad bir~edbire doğruldu. 
ıODUD ilci. elhıi de f&kalıyarak: 

SON POSTA 

ee 

Londra görüşmeleri 1ıakkında !nglllero 
ile Franeaya cevab vwen Alman 

Hariciye .bakam 
Fo.,. Nö t 

tnrafıntıın Franıız e İnzlli.z b yük 
elçileri e verilmesi hakkında miltalc
esını bildiren "Vö klşer .Böbahter,, 
gazetesi, cevnbın, Almanyanın genel 

yarııı sağlamlaştırmak üzere teıriki 
mesai arzusunu tekrar ispat ettif'inl 
yazmaktadır. 

'Fakat, d ektedir, -eevab, sulh 
esclesini f na izah edilmit esele· 

l r 'ıv.e nc!laşma tı :ıtlifleriyle karıştır-

nk illeye lerin afifli l fıne ke.rı \ 
klrymaktadır . 

Londra ıuıl masınm tehlikeli 've 

birçok .ka nhk noktala.r.ı üzerinde 
r bn k A an_yanın vaz1eaiy.di..,, 

"Berlin r.an rga:ıeta:si,. İle Ger• 
nia gazetesi, Alma ıkalelerlnin 

yıkı.ldlbını ve b8ylece memleketin 
bir_çok iıtilAlara .maru.z bırakılm1,1 

oldutunu kaydetmektedirler. Alman
ya, Avrupa 'kom,u1orının ve 'bilho111a 
Sovyet birliğinin muazzam 'Biliihlıın· 
malarındon tamamen haberdardır. 
Bu silAhlnnmalar hakkındı elde ~dl· 
len malüma't, emmiyc:ıl: m lesi 

mUzakeH edilirken lkıym fü .bir ve-
ı0l ca we ıbulunmUf ıolıfujıı 

st ziy. t i.Pınde di mniy.d 
de:rec9inJ tesblt i,ln Almanyay.n bir 
mi.Yar «>lacakdır.,, 

- Söyle! Dedi, kararımız l<a• 
rannı? Hiç düşıµımiyeceksın. Bir 
hamle bir tek bamlo dAzım: Gidi· 
ym ;u.? Gidiyoruz .değil mi? Ne

:y "1.8 ı olsun, hazırmısın1 
Hazırsı eğil mi? • 

S an bUtUn vtlcudu gerflöi. 

1 lYorau. Harikulade 

yetleri seven, btiytl~ kararları 
, se:vdiğini &eftll Cbir dmo-"ı: 

_ Kararl Diye bağırdı, .giöı-

wuı:;au.,, .hazın gl iyoruz. fiem de 
~ glin• lkad r ..• 
ej d 1Perjşan ~ir coy'kunluk 

• de tekraıı dı: 
- Birka.Ç gU .kadar ..• 
_ Fakat sen drendine iyi bak, 

buk 4yi o1, ,e,-,e lder itmez b~ 
-Ol' çağırtbr, ben yarın ıSebah 

ı8 . taıa gel.rim, fuan a'.ha~ e-
. cinin ıçır ~ ı gondcririm, -haber 
}uun, !kendiı gele m, bugün

ltmdc çok i ti)'llth dmak 1 A ım_, 

ıbilirornın. 
_ Şüphesiz... Ben .de yarm 

'8 haha kadar inşall th iyi olu l11y 

'knv-vetli b;r soğuk .algı ığı .•• 
- lnplla1ı .•• 
Otomobil Beşiktaıda duran 

Sayfa 5 

( Gö ül işleri J 
Okuyucularıma 

1 Cevablarım 
O Okuyuown Bay "M . .M,, in derdJ: 

' • 
ş 

. . .. . . . . . 
Cezası 

ten Sonra 
Havptman Yıemek Yiye
miyor Uyku Uyuyamıyor 

Ve M umum Diyor 

iı\gto , ıs ( A.'A. ) - Bitkin 
blr halde :bulunan Havptman, ye. 

yememekte, 'Yalnn: sigara iç
ektadir. 'Hak:ltı -da vııril.en ölüm 

cezası karar ndan 11onra h er sine 
sreldizi .ıu an bayılmış ve sonra bir 
inir buhranı geçirmit olduRu sl>yle

--niyor. Kendir:ine ver1len incili 'kn'bul 
etm mittir. Kendisin ölBOrm sin diye 
ıkı bir nezant ıaltında tutulmnktadu. 

filemlngl:on 45 ( IA.A 1 - lfo:vp· 
man, a mn Ustn .demiıfü ki: 

"- ~er elektrik ıea dalyeııına 
oturmak Jcab eder.ae, bunu bir 
erkek iİbi yapacağım.,, 

Yapacojı bir itiraf olup olmndı~ı 
sorgu&unn da HavıPtman demiıtir ki: 

"- Eğer yapılacak bir ltirnf ım 
'Olsaydı bunu 8nc den yapar, aylar
dnnberi kın-ımm ve çocutumun -duy
.dukları • erin &lina ...g•Çmit olUF
dum.,, 

tHavptman aıum Jduğunu tekrar 
ıldaia etmiştir. 

Flemington, 15 (IA.A.) - Havpl• 
ma , Ynlki gecenin büylik bir km· 
mım nA- m \da ıgeçlrmiştir. Anc k 
aabahn kıırfı ıbiraz dalmı§tır. 

Bayan Hovtman, avukatla bera
ber bugDn kocaslln y.arım saat M8-
TÜı,mek üzere milsaaBe a1mııtır. 

NeYyotk 15 ( t\.A. ) - 'Bayan 
lffovptm n 'ile 'ÇOCU'ğu 'Nevyork'-a gel
miıler ve ahbablanna nı· fır lmut
lardır 

Mildafna •eldlleri 1temyl.z etmek 
aiyetinde olduklarını .bildiTmekte.dir
lcr. Vekillerden bir kısmı umumi bir 
iane açmak suretile temyiz masr.afla
rını temin• çalıııyorlar. 

HltlercJ Dlm•Manlara 
Memuriyet Y.ok ı 

lJerlln, 15 (A.A.) - Bundan bByle 
Hiilerci geneler teıkilitına dahil 
o1mıyan biç'blr ~lrnnn nt:i devlet 
biznı9tine gir. miyecektlr. 

n Nejadı f1DkağJ n k'ô inde 
bır.akdı. Ondan aynlır ynlmnz 
,Selmanm :çino doğ n ilk his çok 
.fena idi. Büyük ir korku duy

ıwdu. .Otomobilin ıkö esin ıliU-
ülerek böyle bir 311 erıBllm .ze:v.k

Jerinden evıYel tehlikelerini dil ün
!Y• baıladı. Neden birdenb1r-e 

in Jena tarafını hesab tın.ek 
istemiıdl? Muvaffakıyet limldi 
fazla olan ıeylerden evvela akla 
iyi taraflar gelir; insan, ilkönce 
çind

0
en _a~ğan hamlenin vade'ttiğl 

ene erı uüşllnllr; hatta ııe'kserı 
"dl • ya bu limı erm aıca'k1ığı bUtün albı 

o tadar sarıır ki en büyük tehlike 
ihtimalleri de gôze görünmez. He
men daima ani kararlar vermiye 
a1ışmw o1an Selma hayatında 
muvaffak olduğu b'ütnn işlerin 
~n ında bu mlib1ıem ttmi<Ilere sa
rılmış, hiç bir 'teblikeyi 'hesabla
madan ileri R'tılmışdı. 

Bu sefer irallesindeld deği· 
şik1iğin kendisi de farlcma van· 
yordu. Bu korku, bu h sab 'bu 
er~ddua hayra alamet değil. 

T.ahh onun kurşrama b1lyük bir 
ngel çıkarmıya nazırlnmyor gibi. 

Eskiden ar.mlarana kav.uımak Jpla 

lstanbııl<!a n kerliğiml yapa~ 
ken bir kızla tanı§hm. Sedştim, 
t)Vlemiye karar verdim. Fakat 
tam terhis edileeeğim sırada aksi 

ir tesadUf!e bJribirimlzl gözden 
ka)b ttik. M mleketime döndüm, 

ıya pfıştım '/.e evl nd·m. 
Bu defa tulihlm buyauz bir icadın 

m tn, iki fiç yıl ısnbrettim. 
t ge(.eDd mühim bir ha· 

~:t !f&pmoe birlikte yaşa amıza 

i i<an k lmadı, ynlmak iç.in 
mı:.hkemeye müracaat etti . Şim· 
di davamız görlilmektedir. Fakat 
g.eç.eıılcrde lstanbula ;gelmiıtim, 

ı adüf ilk sevd'kim kızla bu· 
l ıy yı mı? Ef an serbestmiş. 

Eski mıZI ihyaya karar verdik, 
fal t mü kül bir ~.nziy.etteyim, 
ç nkll mahkeme nüz talika 
karar v rmedi, T eyı;eciğim, bana 
kar.ım1 nımaya ta iy etme, 
m mkft <leg..1di-r, sabr-e't d me 
ıo da mti 'kon <!eğildir. Bunların 

aricind bir -çare gösler o0lm z 
mı?o. 

Bu kuyuc m bana karısının yap-
1\ğı mühim kabahatin e olduğunu 
sö11eme.diği iç.in h kJı o ub olma
ô ğına hilkUm ~eremi_yorum, lıt .. 
diğl h şekline e · ce, barışmak 

e J>ekl ek ıharfoinde l alnız bir 
yol kalır ki, o da u km m tres 
olnrak almakbr. Kendis"ne bunu 
~nvsi_ye etmekllgfml ıbekl memesi 
1Az dır. 

.)#. 
cı K,,, ıde .Bay,an 1 1. M. N. ) ar 
.Sevginiz l"e menfaatfofz size 

kocanızla ıgeçinmeyl emrediyorsn 
çar.cıtiz tahammül edeceksiniz mu· 

akkat bir müddet için, görmez, 
işitmez, anm%, hissetmez ol"· 
cakgınız, her <feye peki diyecek· 
· iz. Şiddetini, hrım ilıebessü-
. iizle yeneeeksi iz, .kendinizi 

zorla 11dir.eo bi iz. ÇUnkü ka~ 
.ıı na • ~tte .()mrll mahdud, 
muvak'knttir. 

"TBYZE 

Alm ny , Yu o 1 vr nın B:b 
1 t ini Reddet 

Berli.Q, ;ıs ( A A. ) - Yugoslav.ya 
kıralı mütevd:fa Alekaandrın katli 
hadisesinde .belki de cilrüm .ortağıdır 
diye 'Yugoslavya bilkümefl 'tar.afından 
ndesi 'taleb edilmiş olan Hırvat gnze-

cilerd y St islav Slavko 
Cihlar bu ebe rağ serbed 

tir. 

his. bir .mani 1aoımıyan, .kendisini 
uolundan alık~yııbilecek hiç. bir 
.kuvv.et tasawlll' ıedomiyen Selma 

• di d~lincelere 4aim b. Bir
.denbire ilkind.\. kendi kendine : 
u .Ne .oldu bana uzum? dedi, 
ihtiyarlıyor mu..)'U , abdalla§lyor 
muyum, ne oluyorum?,. Arzular· 
dan, kalb ,.galeyanlarından aıka 
lıi,ç ir ouy~, Jıi, hir ihtiras 
tanımıyan .Selma, ir.aduindeki hu 
aeğiıikliği nnlay.ab'ilmek erakına 
au,m. Es'kiden kendi ru lJDU bi, 
ikurcalamazdı. .Ancak bir mace
raya atıldıktan sonra lıeıtŞe}i 
düşünllr., :telWi g:ektikten onra 
ni§ n ıalıraı. 

Otomobnin 'köşesine büzül· 
dnlcc• 'büzuıan v elrafını ' 
g5rm1yerek dUş1inceye gomllldU. 
1\nca1< E-ebege yaklaşırken "O) a
na biimiŞti. Saat dokma geli} or~~· 
Kocasının onu sofrada be1dcdığ! 
mulra\llm ı. C>tomdbiJden ~nerek 

u ;a koşmaya ba~adı. fçmde1d 
ko büyüyordu. f sun Beye 

·1ımıeı: ttlği glin • ~u. korirunu .. 
telaşın binde bırmı duym ı 

. di. Adeta., imdi, e,-den ıc. 
eircr girmez ~elilarla .karşılaş<t
.caj-1111 zannedıyordu. 

( Ark .. ı yar> 
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-"-----------------------1"'-r Olup Dlnyada 
Tarihinden 

Bitenler 
Sayfa 

Dünya flddiseleri 

Uzun 
Sürmiyen 
Bir Bağlılık 

Hollvud'da çalııan tanınmıt film 

Film san' at- san'atkirların dan 
kllrlarında Miı Jun Knight 

ı:evcinden ayrıl· 
talak moda•ı mak için mablut-

meye mUracaat etmiıtir. Bu gene 
kız ancak iki hafta evvel evlen
mlıll. Ve zevcinin eYinde topu 
topu (9) gUn yaşamıfb, ayrılma 
için ileri sUrdOğU aebeb, ae•clnin 
sakalla bir adamı 11rt •ırta Uç defa 
ove davet etmiş ol•a11dır. 

lf-

ıDiİliZ kıralı beıincl Corc pek 
yakında hUkiimcbNığıoıo 25 

Jngilb tacı 1 !ndrd kydd~~UmküoiU 
ı a e1n:ce t r. 

enginleıi11or Bu münaaebetle 

Kırala takdim edilmek özere 
Hind prenıleri tarafından birçok 
mUcevherac hazırlanmaktadır. Bu 
mücevherlerin lngiliz tacına lllve 
edilmesine ihtimal verilmektedir. 
Bu tac ( 1838 ) yılında yapılmııtrr. 
Üzerinde yumurta biıyUkltığDnde 
bir RUbl, ve Stuart aüeıl tara· 
fından tapnmıı blrçek tarihi taı 
vardır. Ayrı ayrı saymak lhımıa 
bu tac 2783 aded pırlanta ile 
277 aded inciden, 17 1&flrden, 
11 zllmrlldden ve 5 tane de ruhi· 
den mUrekkebdfr. 

Fransa da 
yapılan 

jun'i ipek 

tabiri gasak 

* bir nevi ot ile 
kumaılara « ıun'i 

ipek » isminin ve
riJme&i yaaak edil· 
miıtir. Bu çeıid 

çorab veya kumaılar Rayyon 
adile anılacaklardır. ipek, ancak 
ipek böceğinden çıkan ipekle 
yapılan ıeylere denilecektir. 

* •• 

OIUmle nihayetlenen bir •ık 
f adasını anlatan bir mek· 

·-P-o-1-is-in_k_a ___ • tub bulunmuıtur. 

Fakat zabıtanın bu rışamıgacalı 
İfe müdahale etblr aşlc 

~ 
1 

mesinin ihtimali 
Jac ası yoktur, çilokn bu 

mektub MllAddan 1380 yıl evvel 
yazılmııtır. Mektubu yazan Tut -
Ank • Ammonun dul zevcealdir. 

Muhatabı da Hittitlerin kı
ralı Şbappikuliumaaeh dlr. Kıra
liçe bu mektubunda gene ve 
glizel olduğunu .kaydettikten son· 
ra Mııırlı olmamak ıartlle 
bir koca aradıtını, luralın otul
Jarı 1dan birini kabule amade 
olduğunu anlrtıyordu. Fakat Mı· 
ıırlılar, kıraliçenin böyle bir 
mektub gönderdiğini öğrenmitler 
ve Hitit kıralının oalunu yolda 
tutarak öldUrmüılerdir. Iıte o za• 
mandan beri birçok defalar tek
rarlanan bir hlkAye ! 

* potokl iıminl taııyan bir Leh 
zengini geçenlerde ölmUı ve 

Y ekd/Jerile ~ milyonu teca
uzraıan iki vn:ı. •den aervetlnl 
_ . . vaaıyetn&lme ile 
uniuersıtel Lehlstanın Livof 

Üninraiteılne bırakmııtır. 
Fakat Leh Ünlveraiteıl bu pa

radan derhal istifade edemlye-
cekUr, çllnkll daha evYel Pariı 
Üniversitesinin açtıfı bir davanın 
halli IAzımdır. Partı Üniversite11l
nin b• davayı açmaı,nın aebeblne 
gelince: 

Mllteveffa Potokl yazdığı ilk 
vasiyetnamede bl\tUn •ervetlnl 
Parla Üniversiteslna bırakmııtı, 
bu kararını ikinci vasiyetname
sinde ve vefatmdan ancak (4) 
gün evvel değiştirmiştir. Pariı 
Oniverıitesi ikinci vaalyetna• 
meyi hUkllmıUz bırakmaya çalış
maktadır. 

---
Rus Bir Açıldı 
Çar Ailesi Hcıabına Sibirya Kıt'asını Zapteden Adamın Sonuncu Varisi .. 

Fransız Mahkemesine Eli Kelepçeli Olarak 
Çıkan Bir Müddei 

Stroganof lıml 
llk defa olarak 
Rusyanın orta 
aıırlar tarihinde 
itltilmiıtlr, fakat 
bir yıldız olarak 
parlamHı Mos· 

kon hOkiimetinln 
snta ıom, aıaiı· 
ya yukarıya geri .. 
uerek aenişlediii 
zamana tuadUf 
eder. 

Stroganof aile 
ıinin milme11ili 

o zaman çarın or· 
dularmd:ın birine 
kumanda ediyor
du. Bir ilin Moı· 
kovaya gelmiı· 
ti, bUkllmdarına 

kuJluldarım söylüyordu. O zamao 
da hUkUmdarın çok sıkıldığı bir 
gUndü, Sibiryadan yiDeı fena 
haberler almııta. Mahalli htıknm
darcıklarm yeni yeni tecavllderinl 
işitmişti. 

Stroiımof bunu öğrenince: 
- Emret gideyim, o memle

ketin albnı üıtüne getireyim, 
dedi, ve filhakika gitti, kısa bir 
zaman içinde hazan hoA'uşarak, 
hazan anlaıarak o buz çöJlerini 
Rusyanm emri altına koydu, biz· 
metina mUkafaten de çardan 
ailesi için Kont un•anı ile bitib 
tükenmek bilmez bir servet aldı. 
Vo o zamandan beri de Rus tarl· 

hinde parlak bir ıllsile halinde 
devam edib gitti. Tar:h bu aile 
efradından kimisini kumandan, 
kimlılnl jeneraJ, klmiıini haıpa· 
paz ve mutlak olarak heplılni de 
zeniİn olarak tanır. 

* 
Y aıaız ıon zamanlarda bu 

ailenin bUhaasa erkek evlAdı 
azaldıkça azalmıs, hele muhare
beden hemen evvelki yıllarda 
yalnıı: bir kiıiye inhisar etmiştir. 
Onun adı Kont Serj Stroganof· 
dur, kendisi Kazan civarında ma• 
llkiinelerlnde yaııyordu ve naaılaa 
Ruıyaya gitmiş bir Franıız alle
•inin kızlle evlenmiıtl, rahat ve 
mea'ud bir hayat yeııyordu. Şayed 
muharebe •e bilha11a lhtilll 
çıkmasaydı böyle ıUrllb gidecekti. 

Fakat Bolıevik ihtilili çıkınca 
Kont Serj Stroganof kar11ını 
alarak Varangel ordusunun peıine 
takıldı, Iıtanbuldan geçerek gidib 
Pariae yerleşti, yanında epeyce 
mücevherat getirmişti, yine sıkm
tııır. bir hayat ya,adı ve aeçen
lerde de ölüb gitti. 

* 
Şimdi Ruı tarihinde bu 

Hki yaprağın açılmaıına ıebeb, 
ortaya ayni aile adını taııyan 

bir Ruı gencinin çıkması ve 
ölen Kont Serj Stroganofun 
yeğeni olduğunu ıöylfyerek dul 
kadmdan miras talebinde bulun· 
maaıdır. Bu gencin kDçUk adı 
(Nikola) dır. Söylediği de ıudur: 

- Rus çarları ailemizin ver· 
dikleri aervetin nasıl idare edile· 
ceğini 11 ağustos 1817 ve 3 
niıan 1847 tarihli iki ferman 
ile leıbit etmitlerdlr. Bu ferman
lar mucibince aervetin ailede 
en yatla olan erkeie intikal 
dJ!ıeıi lhımCı:-, binaenaleyh 
amcam (Kont Şerj Stroganof) un 

dul zevceslala 
elinde bu:unan 
ıervetl bana c!H• 
retmHI Ibımdw. 

Buna rıukabiJ 
dul kadını tem· 
ıil eden avuka• 
bn iddlaıı da 
~udur: 

- Nikola'nın 
· 'nde soyadı· 

n. ı hakikaten Stroganof olduğu• 
nıı gösteren bir hüviyet cllzdanı 
v rdır. Fakat onun menıub oldu· 
ğ ı Stroganof alleai tarihçe me9• 

bur olan Stroganof kontlarının 
ailesi değildir. Diğer taraftan bu, 
böyle olmasa bile Nikola Ruı 
çarlarının fermanlarından lıtif ade 
edemez. ÇUnkU çarların yerine 
kaim olan bolşevlk idaresi, 15 
birinci kAnun 1921 tarihinde 
Ruı toprağı haricinde yaıayan 
Rusları Rus tabiiyetindon lıkat 
etmiıtir. .. 

Bu dakikada galebenin han· 
.rt tarafta kalacağı belli değildir 
Ye Franıada yaııyan Ru• mUlte
cllerl arasında tiddetli milbaha· 
aalar yapılmaktadır. Bunlardan 
bir kıımmm fikrine göre Nikola 

Kont Serf'ln dul zno11l .. 
Hakikaten Kont Stroıcanif in 

7eA"enidir, diA'er bir kıımına göro 
de ayni adı taşıyan baıka bir 
aileye mensubtur. 

Fakat ne oluraa olıun mnddd 
makamında bulunan Nikola'mn 
talihıiz bir adam olduğuau da 
kaydetmek lizımdır. ÇUnki bu 

· zat Franıada oturmak l~in mUn· 
tazam mUaaadename almadığı 

için poliı tarafından hudud ha-• rlcioe çıkmak UHre emir almıı, 
dinlememiı, tutularak bap1e atıl· 
mııtır. Yani şimdi mUddel oldu
ju halde mahkeme huzuruna 
eli kelepçeli olarak çıkmaktadır. 

* Son olarak ıuraamı da kay• 
dedelim: Bugün paylaıılan:ıyan 
aervet ihtiyar Kontun sadece 
mücevhere ve Pariste bulunan 
emlAklne taalluk eden kııımdır. 
Ruıyada kalan çiftlikleri ile 
otelleri, menkul ve gayrimenkul 
bUtan diğer emvali bolıevik 
idaresine intikal etmiştir. 

Yerin Kulağı Vardır, Derler 
lnglllı Kıra· 

lımD oalu Dök 
dö Kont evlen• 

diliten ıonra ti· 
rln aevc11llo 
birlikte bir ba· 
layı aeyahatlne 
çıktı, mllatear 

bir lıim altında 

dolaııyordu, bu 

seyahatin lalr 
«halk aeyahati» 

olarak kıılması

nı iıtiyordu, fa· 
kat gazetecilerin eUerinden kur
tulmak kabil mi ? lngiltere 
den Frauaaya geçince kartııında 
bir fotoğrafcı, Almanyaya gidin
ce bir sinemacı gördü, Afrikaya 
atlamıya karar verdi, Kanarya 
adalarına gitti, fakat ıu resim de 
işte orada alınmıştır. lngiliz 
Prensesi bunu gazetelerde ıöriln
ce kimbilir nekadar hayret ede
cektir. işte meıhur olmanın da 
bir mahzuru 1 

........... ·--·-------·---·-· ..... -----·· 
TAKVİM 

GOn CUMARTESi Kaaım 

28 16 ŞUBAT 935 101 

Arabi 
1 

Rumi 
12 Zilkade 1355 5 Şubat 1935 

'Yaklt E•ant v .... uı Val(ıt Esan1 jVuıt 
==- ====- =-==-

Glnet 1 12 6 ~s Akpm 11- 17 43 

Öj'le 6 45 12 !18 Yatıı 1 52 

iki o dl v 59 J:l 22 laıHk il 38 

Arabistan 
Haberleri 

Şubat =2!--

Hlcez HUkOmetl Yeni •; 
TlbHyet Kanunu N•tr• 

Hicaz lıllkfımetl Kıral ~1>9: 
auudun mUlarD altında yeni 
tlbilyot kaaunu ile bir nlzaa>P111' 
neıretmiıtlr. Kanun ve nlı• ...... 
me on bir maddeden 1 ha rettir " 
aaa hatları ıunlardır : 

1 - Hicaz ve Necid toprak" 
lannda ocınebl ana ve babıclt' 
dptan her çocuk Hfcal'lı aayalıt• 
Y alaız bunlardan dopn 9" 
cuklara 18 yaılarıaı bftirdikte' 
sonra ana •• babaaınm tlb)lyl' 
tlne ıeçmek hakkı tanınmıştır• 

2 - Hicaz hükumetini h•' 
bordar el;n•d~ ecnebi tibUy•: 
ne geçenler flku t~ldaraO 
oturma ve ba topr,ldara dö"'°' 
haldan•ı ebediyen iFaybederl.ı'·' 
- ~ - Hlcazlılardan veyabU 
Hkaaz topraklarında oturanJard~ 
umumi harbden evvel OıPlP' 
tlbftyetinde bulunan herkes tlf
cazlıdır. 

Kaytbay Kaleal 

Kahire, (Huıus1) - Mısır bl' 
kdmetl lıkeaderiyedo aekilİ.,i 
asırda yapılan meıhur Türk bt' 
kUmdarı Kaytbaym kalestıo tılr 
yelerlnln ve mescidini& eaki bali8' 
konularak muhafaz:ı edllmeslı>' 
karar vermlıtlr. Tamirat için (20) 
bin Mısır llrun ıarfedllecektir. 

Irak PoHslarl 
Bağdad, (Huıusl) - Irak ht" 

kQmeti poliı teşkilAtına eheınlflr 
yet vermektedir. Bunun fçin Lolt 
draya (15) kiıilik bir zabitan bey•d 
gönderilml§tir. Bu heyet Londradl 
meıhur Skotland Y ard mUess.,,
sinde polisllğin lcab ettirdiği ttf 
leri öğrenecek ve bunlar Jra~ 
dönünce lnglliz pollı teıkilatıo' 
benıiyen yeni bir teşkllit vücud' 
getirilecektir. 

Irak HUkQmetl Yeni yol 
Yaptırıyor 

Bağdad, (Huıuıt) - Irak ti" 
kümetl bu aene 500 ldloaııtt' 
uzunluğunda yeniden yol yapu; 
mıya karar vermiıtir. Bu yoll 
Bajdad - Kerbell • Neclf ve B•' 
dad • Kfttnl'ammare • Baara ~ 
ıında yapılacak ve her iki t~r 
fına tamamen ağac dlki!ecek~~·A 

OAHttmiıde 9ılcao .'kl 
" reaiml.:rio bUtüo h~ 
mahtuı ve pze&emiıe .,.,-

t • 
Sene Ay 
KP. "'· 

TORICJYE ı• 750 
\'UNANlsTAN 2340 U20 
ECNEBi 2700 1400 

Abone bedeli peşindir. Af,.t 
deiittiımek 28 IMartattYI• 

4 J'r 

a.ı ... ..... ıerl wrll"''~ 
lllftlarda• .... •uu~et •''"' 
Cevap içio mektuplara ıo 1r11• 

pul UAveu lı\&ımdır. 

Paeta kutueuı Hl~ 
Tel9raf ı Soopoıt• 
Telifoft ı 20203 
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Dünkü Lik ~~=======================ı==;:-~---~ 
M 1 Ankarada Spor Çalıımalar ı 

aç arı Dün GÜ~el -Bi;-Bisiklet 
Fener bahçe, Vefa Takımını Dünkü 

Oyunda Mağliib Etti 
latanbul mıatakaıı fudbol ıam

plyonaaı mliaabakalarana dün de 
devanı edildi. BUtlin laafta hemen 
henıen daima yağııh giden hava, 
bir bahara andıracak kadar ıftzel
Ukıe daha geceden açmıfh. Maa· 
lllafib müsabaka yapılan her tlç 
•aha da kabil olduğu kadar ~
llıurluydu. 

/ :faf~ 
~ 

Takalm Sahasında 
GtınUn en mlbim maçı, Tak• 

•i11ı stadında oynanan Fener bahçe 
Vefa ma,ı idi. Lik mhabakaları• 
llın birinci devrealnde Feaerbalı• 
fıeyf l ·O yenerek Sirı • Licivert• 
lffere naevdınio yerine •ailCabi
Yetihin aoısıeı tettll'an Vefahlarnı 
•Urpriıd bir defa dalla tekrarla• 
ıı..ıları, ıamplyoaa taıalfinin ba· 
inada yUrUyea F eaerbahçe takı· 
lllıaı yeniden mUtlıtll Yazlyete 
lolcabflirdi. Bayle bir ilttimaJ, za
Jıf da olsa Yariddi. Ve herkes 
ı,unun için bu mail• 11et1c .. lal 
lllerakla bekliyordu. 

DtlalrU Fenerbahı• • Vefa maçından hfr görliniiş 

hk karıdaımayı yapacak Fe
llerbabçe • Vefa B takımları H• 

hanın çamurlu olması ylıUaden 
oynıyamadılar. Altınordu ve HilAl 
takımlarını karşılaıtıran ikinci 
knmeye ald müıabaka, aenc ve 
tanlı Altıaorclunua 2 • O aaferUe 
laittti. 

Sonuncu maç: Halkın aabınız• 
hldan araaında, tun saat 15-10 da 
baıladı, Fenerbahçe 1abaya ıu 
kadro ile çıkım.-: 
a litiıa111eddln, Y •tar, Faııl • 
~ 8t•t, Ali Rıza, Eaat • Niyaz~ 

•aı.ıc, Muzaffer, Şaban, Fikret. 
... d Vefa takımı da ıöyle ııralan• .... ı, ı: 

l ~ liaiük, SUleymu, Salim, Lltlf, 

1 Utfi, Vahid, Salahaddin, Muhte-
•11a, Gaıi, Muıtaf a, Ad11an. 

E.. V tfahlar kıymetli sol içleri 
bıberd~n nıabrumdular. Fener
F'ik,Çeıuıa •ol açıjı ye kaptaaı 
b •t te .haata oldutu halde aa• 
•ya çıknaııtı. 

~•kclll Bay Sadi. 
•a . Y\lna r~zıAra karıı oynamak 
b~~Y~tine düıen Fenerbahçeliler 
ta, ~ dar. Bu hUcum aol cenah
dar •tlayarak Vefa kaleılne ka· 
hte u~dı. Ha16lr tehllkeli yazl· 
llıurı t;111ede11 bloke ettlti topu 
h,ttı r \'\lrUfla Fener muaYia 

na lcafiar indirdi. 

lfü çarpışma 

Bir Vefa hücumunu Fenerliler 
müdafaada kt1tiler. lık dakikaf a· 
nn denemelerinden sonra Fener· 
bahçenin ıittikce kuYvetlenen bir 
baakı ile oyuau Vefa yarım aaha· 
ırna indirdiği görOldn. Üç mu
avini• de iıtlrak ettij'i Fener 
bOcumları Vefalılar için çok teli· 
Ukeli oluyor. Fakat Oç ortanın 
müessir olmayııları Vefa mlidafa· 
aımm nefes almasına topu kurtar
masına imkan Yeriyor. Bu Uç or· 
tadan Namık durımı, Muzaffer 
enerj;siz Ye Şaban çamurun lçia
de faydasız bir did;ıme ile topu 
çitnemelde meııuI. 

Dakikalar ıeçtikce Fenerfilerfn 

Maoıa U1"aGb ~lw uuadaa lılir eıtantaae 

Vef ahları daha sıkııık bir daireye 
ıoktuklarını görüyoruz. 

Fakat ilk dakikaların bızile 
çok caalı oynıyan Vefa mUdafaaaı 
iti gevıek tutan fener muhacfm
lerlnin verdikleri fırsatlarJa blltOn 
gol ihtimallerine mani oluyorlar. 

Oyun 16 ıncı dakıkaaına kadar 
bu neticesizlikle devam etti. 16 
ıncı dakikada Vefalı kalecinin 
fazla dııarıya çıkmasından iıtifa· 
eden Muzaffer, Vole bir Yuruıla 
F eaerln ilk l'ollnO yaptı. 

V efalıJar bu 1&yıdan sonra can· 
landılar. 22 inci dakikada Muh· 
teşım btlyllk bir talisizlikle sof. 
posta çarpan gUzel bir firiklk 
vuruıu yaptı. 24 llncll dakikada 
Muzaffer, 26 ıncı dakikada da 
$aban enfea bir fırsatı fena kafa 
vuruılarlle avuta atblar. 

29 uncu dakika: Ylae Fenerli· 
lerfn aleyhine bir flrildk cezası . 
Vefalı Mubteıem, ıayanı hayret 
&Uzel bir vuruıla Vefaya beraber
lik aayııanı kaydetti. Fenerliler 
çok çabahyorlar, fakat on biri de 
kale öaUoe biriken VefaldaraD 
araamdaa topu ıeçirmek kabil 
dejil. Dene t • 1 bera berJlkle 
bitti. 

Şampiyonluk ilatlmaliai tlbhe
ye dlitiiren Fenerliler ikinci deYre• 
de seri vı canlı bir oyun oyna· 
dılar. Birinci denede aanuı o~· 

Üç orta muhacim de dabıl nıyan 

olmak Uzere blltfin Fe11er takımı 
tek iMan halinde ve çok ıayretle 
oynuyor. Bunun semereleri: 

l4 inci dakikada Şabamn 
,aıel bir ııyrılıpnı durduramıyan 
V ef ah LGtfi falıolu bir Yuruıla 
topu kendi kaleıine ıoktu. 

24 tl•ei dakikada Şafan Na· 
ktaa aldıj'ı gfial bir paaı iyi 

~~llanarak F enerln üçUncll ıolUnll 
yapdı. 

37 lacl dakika: 
Yine Şaban çok rftıel bir 

• 1 F enerfn dördOncll golllnO 
Dlf. 'k • d • 

dl Oyuaua ı lncı evre81, yap • 
tehlike ile kartılaıdığı zamaa 
F erbalaf• takımının çok canlı 
• :•,ezel bir oyun çıkarabilditial 
ıastermek noktaıındaa enteresan 
oldu. 

••r•f Stadında 
Şeref stadında ilk maçı SWey• 

•aniye • Galataıaray ı••ç takım-

Müsabakası Ypıldı 
Bu Müsab~k~i~;~-M~ht;lif Kulühler

den On beş Sporcu İştirak Etti 
Ankra, 15 (A.AJ-.: B~k:*"r;--~;~ti;~·k;; YardL Koıucular hepal 

bisiklet heyetinin tertib etmiı ol• bisikletler omuzlarda ıidiyorlardı. 
duj'u bisiklet kuros kontri mOaa· Fidanlık meYkfinde ancak doku· 
bakalannm ikincisi bugün yapılmıı, r.uncu gelmiı olan Abdtıl, Çan• 
muhtelif kulilblere measub 15 bi- luıya tepesinde diğerlerinden bir 
alkletcinin iştirak ettiği bu kotu kilometre önde bulunuyordu. Ab-
blr Hvelkine nazaran daha iyi dtUO takiben Nuri ve Niyazi Ye 
neticeler Yermiştir. onlardan sonra da geçen yarışın 

Memlekette ilk defa tatbikine birJnciıi Eynb ıeJiyorlardı. Çalı· 
geçilea bu koıular, çok bllyllk tepeden Dikmen • Göl yoluna 
bir allka celbetmekte ve bunu yine evveJA . AbdUI çılrb 
takib edecek yarışlarda çok iyi ye muntazam koıuyle ve orada 
neticeler alınabileceği ve önttmUı· kayak ıpor yapan gençlerin 

de bulunan hu iki olimplyad için alkıılariyle final noktasına iki 
Ttırk gencinin aanılmaı bir azimle ıaat otuz dakikada geleıek bf· 
çalııarak hiç bir sporda kazanıla- rlnci oldu. EyUp ikinci, Mail 
mıyan muvaffakıyetlerin elde odl· Oçüncll, Galip dörduncU ve Oıeb 
leceğl ftmidini vermektedir. de beşinci geldiler. 

Mtısabakaya saat 10,45 de 
AnlıaragOcU kullbU 6nlnden ha
reketle baılanmııhr. Altı Günlük Bisıklet Varışım 

Belçika Kazandı Tqbanı takiben Y eniıehir 
fidanlığına gelindiil zaman EyUb Alta gtln alh gece devam 
ile Galib yanyana ve otuz metre etmek üzere tertfb edilen Brllk• 

ile de diğer koşucular geliyorlar• ael blıiklet yarııını Denef ile 
dı. Yol çamurlu idi. Çankaya Charlierin teşkil ettiği Belçika 
,. .. r• Jımna çıkıldıiı raman da 25-30 takımı kazaamııtır. 

• • • • • •--:-. ~ • ......,. .... ·~we.t"'j ,..........._,_____ ·------·----

Top kafadan kafaya dolaıarken 
............. .-......... --.................. _ .. ,_ .. -·--···-· ... ········--.. --························-
lan yapblar. Knç&k Galata1aray
blar bu maçı 4 • O kazandılar. B 
takımları maçı da 5·0 Galataıa· 
rayhlann lehine bitli. 

Sonuncu maçı Galatasaray • 
Slleymaniye A takımları yaptılar. 
SUleymaniyenin mutad kadrosuna 
mukabil Galatasaray oldulcca de
titik bir takımla aahaya çıktı: 

Hızır, Osman, Llıtfi, Bekir, 
Fahir, Cafer, SuavJ, Şemsi, Mcı
nevver, Fazıl, Danyal. 

Hakem Bay Halid. 

Oyun denilebiJir ki baıtan ni
hayete kadar Galataıaray haki
miyeti altında geçti. Galataaaray
blar ilk 20 dakika içinde ilk ildai 
Daayahn biri de F axhnın ayağlle 
olmak Uzere 3 gol yaptılar. Stıley· 
maniyelilerin maneviyatını bu gol
ler kırmadı. Candan bir oyunla 
Galataıaray hncumlarma karıı 
koydular ve devre 3-0 Galataaa· 
raym lehine bitti. 

ikinci devre de SUleymanlye 
fedakir oyununu aynen muhafaza 
ediyordu. GalataHrayıa kaW... 

yet •• tazyiki devam etmekle 
beraber SOleymaniyelller kalele
rini muYaftakıyetle mUdafaa etti
ler. 38 lncf dakikada Cafer güıel 
bir inlıle bir gol daha yaptı. 

Galatasaray bu suretle •aba
dan 4-0 galib çıktı. 

Fenerbahçe Stadında 
Betfktaı • Beykoz B takımlan 

maçı beıiktaflıJann sabaya çık• 

mamalan yUr.linden hükmen Bey· 
kozun galibiyetlle bitti. 

ikinci kttmedan Anadolu ve 

Eyilb takımlan 2 • 2 beraber · 
kaldılar. 

Son maç, Beykoz • Betfktr ş 
A takımlannı karıalaıtmyordı · 

Beykozun Beıiktaıa karfl bir. g~
liblyet elde etmeai uzak bir ıbtı
mal olmakla beraber oyun bara• 
retli bir ha•• içinde oynandı • 

Beşiktaı baıtan nihayete ka• 
dar faik bir oyunla birinci deneyi 
6-0 bitirdi, ikinci denede de 3 

ol yapan Befiktq bir tek p1 
1'. ---•- ..ıaau. e. ı .. na; çıkb. T'1~ 
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1 Ki GÖNÜL BiR OLUNCA .. 6 

.,. rn - ~ • 9:1:> Samanhk Seyran Olur Z 

Yekta On Dakikada Tuvaletini Bitirirdi 
Paıa babası da ne kuruntulu 

ne evhamlı adam. LAh oldu mu 
sakalını avucuna alıb dUtllnUyor. 
( Bize pek muvafık değil. Esmayı 
Dzerimize sıçıratmiyalımf ) diyor. 

F. paşnnın biraderzadosinin 
son derece mondenliği, sivilizel iği.. 
Geçen giln, roman almiya Otto 
Kflll' e gittikleri uman, bunlar 
içeri girerken, bir düşea karıılar 

gibi kapıyı açmaıı; yerlere kadar 
eğilerek reYerans yapması; Yek· 
tanın yere düıen eldivenini hemen 
kapıb: ( S' il flous plaitl J diyerek 
uıatmaıı. Mersi mukabelesine 
karşı tıbkı bir Parisll akaanıyla: 

- Je •uis ravie!.. Voıla le 
c.omble du bonlıearl 

Demesi ... 
Bu hasbihaller ıUrdOkce ılirer, 

öğleler olduğu halde Y ektacık 
yatağından çıkmaz, ıakak IAlesllo 
aöyleşir, gUIUşllrdU. 

Yemeğe buyurun! Haberi üze
rine hemen sıçırar, arkasına bir 
penlvar geçirir, sıblıya zıblıya 
merdivenden inerdi. 

Ona, kendine mahsuı yem&k 
ler plıerdt Her sofrada, mutlaka
filAto, tavuk, beyaz etil balık, 
karama, pudinga gibi hem ha11alı, 
hem alafranga bir yemek olacak. 

Bunlara biraz dokanır, yarısını 
bile bitirmez bırakıverirdi Kuv· 
vet ilAcı olan ( Kina Laroş; nı 
veya (Ven de Vi).el ı 111 içer 
içmez fırlardı. 

Matmazel Ernestln ~fn de 
ekaeriya nyrı yenıekier pişirtilirdi: 

Bol aalç.alı veya aalata.b roato; 
haılanmıı sebzeli biftek; f&l'&bb 
böbrek; kuıkonmaı., 

Tilki karı: 
- Maale ef alaturka yemej'e 

alışık değilim; mazur görln, yiye• 
mlyoruml derH de ortaya konaa 
ftkembe çorba11oa miı gibi kqık 
atar, pastırmalı veya auçuklu y~ 
murtayı, bindi nya ka& dolmaıını 
bka baıa indirir, pabuç kadar 
pufböreklerini, lalangalan gövde
ye yuvarlar, bıldırcınlı, beyinli 
piJAvı kaııkla)ıb durUJ'du. 

Zilhanım: 
- Şa,tlm kaldım, derdi, kan 

Unkapanı hamah kadar yemek 
yiyor; yedikleri neruine ıfdlyor?. 
Yarısının yarmnı yeaem Tallahi 
bllttalar gibi tfterlm, çatlayıverl
rim ayol ! ... 

Yekta &ofradan kalkıeca, yine 
ıafak lalesini alıb odasını, boylar, 
kendi ıezlonga, kafadarı da kar· 
ıısındakl kanapeye uzanır, kuya 
biraz ( .Slest11) yaparlar, halbuki 
yine o taUı çenelere devam eder· 
terdi. 

Bir, bir buçuk saat böyle ge· 
çerdi. Bir saat kadar da piyano. 

Okadar llerletmlı, parmakları 
yatınış; bırakmıya gelir mi hiç ? 

ikindi zamanı geldi mi hazır· 
Jık başlardı. Kışsa, Niıantaımda 
temelli iseler, Beyoğlu gezintiıi. 
Yazıa, KUçOk Çambcada bulun
dukları gü11lerse, faytonu haz.ır
latıb Haydarpaşaya lniı; Jine 
Beyoğluna geçiş; nadiren Fener
babçeye, Çiftehavuzlara gjdif. 

Cezmiye çıkma hazırlığı çok 
sürmezdi. Yektanın içJ tezliğinl, 
eline çabukluğunu SÖ)'ledik. Ba§• 
ka tazelerin saatlerce ayna kar· 
ıısında durub yine yarım ) amalak 
yaptıkları h.valeti o, on on bet 
dakikanın içinde tamamlar, iğne· 
lloden zUrmesine kadar herıey 
mükemmel ha:de, hoplaya hopla· 
ya arabasına atlardı. 

Haram takımı, yaz pline• 

Yekta odasında HrHerpe 

Niıanbışilo Çamlıca araa~nda 
mekik dokurlardı. Hanımefendi, 
kızı ekseriya ortanca hanım da 
refakatte, 1&ir vükelil familyaları 
gibi her perşembe muntazaman 
konağa inerler, haftaoan Uç gU· 
nUnU orada geçirirler; yine köıke 
dönerlerdi. 

Paşa yUzüstU mil kalıyor? Hiz· 
meti, öte beriıl yok mu diyecek.i
niz. Yukarıda bahstttik ya, kırk 
yıllık omekdar led bacı, blri 
habeı, 6bUrO çiçek bozuğu iki 
halaylk v:;r L 

.{Ahya Mahmud Ağa da ko
naldn. Mahmud Ağa olduktan 
sonra göz arkada kalır mı? Pa· 
ıasma Uvle bakardı ki iıbkı yav· 
rucuğuna dUıkUn, ıefkatlı bir ana. 
Bir oeyıni ekaik etmez, emir ağ-
zında.. çıkark n yerfo~ getirirdi. 

Ata Pafa, Çamlıcadakl köt· 
kftae haftada bir, ,azar günleri 
gelir, gec~ kalmadan alqam va• 
paJile dönerdi. 

O devirde, blSyle kodaman bir 
Yezlrin deniz aşın yerlerde gece
lemesine yukarıca müsaade yok. 
Her ihtimale karp yakında, burun 
dibinde olacak· ayafı karada bu
lunacak. Hllnklr ça•uıunu salar 
salmaz flP diye Maheylnde ıoluğu 
alacak. 

Yekta, zamanenin kerime 
hanımefandUeri gibi meaire gez-

melerinden, Fenerbahçe, Çifte
havuzlar, Kuşdili piyasalarından 
Hoşlanmazdı. Giderse de pek na· 
diren, adet yerini bolsu• diye 
giderdi. Hele cuma, pazar gibi 
civ clvll gftnler adımını atmazdı. 

Binde bir aklına esdiğl za· 
manlar, geç vakti, saatin ala
turka on, on buçuk olmaıını bek· 
ler, bir iki turdan sonra: 

- Bu kuhl yerlere ne diye 
taşınıb duruyorlar?.. Kalabalık 
gllnlerde gitaek zevksiz, adt ruhlu 
insanlarla hıncahınc. Tenha za· 
manlarda ise ıısızhk, ıoğuk bir 
yalnızlık. Boyuna toz toprak, di
lencL.. Nevrastaniye tutulmak it" 
ten değil; aman 11kıldım, gide· 
lim diyib faytonunu ıftrdllrtirdll. 

Daha birkaç ıene evvel pek 
hoılandığı, hemen her hafta git• 
tlği kuşdili tiyatrolarını, Manak· 
yan, Hasan, Şevkiyi arbk biç 
1evmiye1r, birine adımını almı· 
yordu. 

Bütun paşa, bey karılarının, 
ka.ılanmn bayıldığı, tek oyununu 
kaçırmadığı Manakyanın tiyatro
su için: 

- Ne Repertuar, ne akU5rler , 
ne akterisler, diyordu!.. Ya bat
tan a§ağı kokmuş Melodramlar, 
yohud da feci hale sokulmuı za
vallı piyesler.. Hele artistlerin o 
biçare kılıkları, pozlan; bozuk, 
berbad aksanları... Emin olun mft• 
balega etmiyorum; tüylerim Urpe· 
rlyor, diken diken oluyor! .• 

K. Haıanın ve Şevkinin kum· 
panyaları için. 

- Bunlar Avrupanm panayar 
oyunlarandan beter; daha da adi, 

daha da aşağılık.. Komlkl rfn 
tuhaflıkları o kadar iğrenç ki 
bulantı gelmemek mtimklin 
değil Ya o lpopotam kılıkli 
kantatriılerla sahnedeki muka· 
ralıkla1'1, acınacak halleri?. Aman 
rica ederim ıuıun, glSztımUn 
anane gelirken fena oluyorum 1. 
diye 16yle11miye bqlar, aradabir 
gelen at cambazhaneleri için de ı 

- Avrupanın en dermeçatma 
ıaltembankları da bu kadardır. 
Avam Ye çoluk çocuk •ilencesl 
,.yler t. derdi. 

( Arkası var) ----. ................ _______ .. __ ........................................................................ ... 
Bir Tabiat Harikası 

Zelzeleyi V akti~d~n Önce 
Haber Veren Bir Köpek 

--•a-••-= ::W*5 m .. a aıım~ 

Baıtaıafı 1 hıcı )·Gzd" ı 

vel gayrlitabllikler görUlmiy" 
başlanmıı. Yapılan muayeneler
den, hayvandaki bu gayri tabü 
hırçınlık ve asabiyetlerin herhan
gi bir uzvi hastalıktan ileri gel· 
madiği görlllerek hayret edilmiş. 

Köpek, bilhaua latan bulu kor· 
kutan malum şöhretli zelzeleden 
15 dakika evvel birdenbire dok· 
torun muayenehanesine girmif, 
ve çok ıevdiği doktorun Ozerine 
atılarak uıırmıya, dalamıya, bO· 
ytUc bir tehlike varmıı gibi te· 
liş ve gayritabiilik ııöstermlye 
baılamıt. 

Doktor kapeğin bu gayritabii 
vaziyeti ftzerine kuduzdan fllpho 
ederek hayvanı bağlatmış. 

Halbuki (15) dakika ıonra şld· 
detli zelzele vukua i•lmiıtir. 

Köpek ancak zelzele aletlerinin 

kaydettlii bütUn diğer zelzeleler· 
den enel de aynı asabiyet Ye 

bırçmlrkları göstermiştir. 
lıtanbul zelzeleleri deYam et

tiği mUddetce bu ıekilde ideta 
kuduz alametleri göst~ren ve mn
temadlyeo sahibine atılan köpek
de kuduı hastalığı da bulunama· 
mıf, nihayet köpeğin zelzelelerl 
vaktinden evvel muataıam bir 
ıurette hissedib haber •erdiği 
anlaıılmıf. 

Doktor, canh bir zelzele aleti 
olduğunu anladıj'ı köpeğini timdi 
daha çok sevmektedir. 

Bu köpej'in hakikaten zelzel~ 
lerl evvelden hissettiği •• bu 
gayritabiillklerin bundan ileri ıel• 
dlği muhakkaksa Istanbul iç.in 
artık korkacak blrıey kalmamıı 
demektir. Zira, bu canlı raaatha
nenin bugllnkU halile, eaki tabii 
sUkünetinln tekrar tamamlle av• 
det etmlı olmasına nazaran latan· 
balda artık zelzele tehlikesi kal• 
madığına hOkmolunuyor. -1. M. 

Şubat 1~ 

Bulgaristan Muharebeye Hazırmış! 

Bize Ve Y onan· stana 
Karşı Meydan Okuyor! 

(Baştarafı 1 mc ybdeJ 

rUımeler bittikten sonra gazeteler 
erkinıbarbi~e reisinden izahat 
istediler. Bunun üzerine bU· 
ylik erkanıharbiye reııı Fe
rik General Kalen} otis gazete· 
ellere ıu izahab verdi: 

"- Herkes biliyor ki Yunanis· 
tanm maksat ve hedefi, sulhun 
muhafazasıdır. Siyasetimiz fütuhat 

ve lıtili maksatlarından çok uzak· 
br. Fakat yurdumuzu müdafaa 

ve muhafaza etmiye <!~ mecbur 
olduğumuzu söylomiye hacet yok· 

tur. Yunanistanda sulh fikri, en 
koyu manislle hüküm allrdüğD 

için, Yunan bUkfımetl bugüne 
kadar, bidlselerJ fena bir niyetle 

tef slr etmekten daima çekin• 
mittir. 

Fakat n• çare ki komıuları· 
mııdan bazıları sulha bağla ol· 
maktan ve barıı fikri beslemek· 
ten çok uzak bulunuyor. Bu ıe• 
bebledir ki Yunanistan - sulhu 
muhafaza niyetinden ayrılmamak 

ıuhat tarihile aldığı şu mektubu 
yazıyor : 

.. Bulgarfstanda iven Pop Or
manciyefin reisliği altında kurul
muı olan Trakya cemiyeti, Bulga· 

ristana kom§u olan devletler aley
hindeki propagandalarına bara• 

retle devem ediyor. Bu propagan
danın neticesi olarak Bulgar bD" 

kfimeUnin cenub komıulanle olall 
münasebetleri bir kaç defa ger· 
glnlqdi. Bulgaristan, tarakr• 
meselesinin ıulh muahedelerile 
halledilmit olduğunu kabule ,., .. 

naımıyor. Tarakya Bulgarları, 

Makedonya komitecllerinf taktid 

ederek bugün bile propaganda" 
larına devam ederek hala tarakY' 
hulyasını glldllb duruyorlar. Tarak' 
ya komitesinin fikirlerini neıredell 

"Tarakya,, gazetesi 14 şubat ta" 
rihli nüshasında şunları yazıyor: 

"Avrupa bugün gayet naıik 
günler yaııyor. Galib hllkfımetler, 

mağlfıb milletlere kartı reva g6r
dilklerl baksıdıklann fark1aa var
mıılardır. Avrupa muvazenesi ıartile, hududlarını takviye etmlye 

karar Yerdi. Bunun iizerine iıtih· 
kam ıınıhna menıub Miralay 

1 baıka bir istikamet almııbr• 

Apokoridl'nln relaliğl albnda bir 
heyet teıkil edildi. Bu heyet he- · 
men mllzakerelerine bqhyacak 

ve hududlan, tecavüz edilemf· 
yecek bir vaziyete getl rmek için 

lizım olan plln ve projeleri 
en kııa bir zaman içinde hazır· 
layacaktır. ,, 

Bny k erklnıhar iye reiı!nin 

bu beyanatını yaz n gazeteler, 

hemen mllttefikan fU mlitaliaları 
UAve ~diyorlar: 

" Aldığımız haberlere göre, 
Bulgarlıtan htıkCimeti, umumi 

harbden mağlub çıktıktan sonra 
imzaladığı Nöyyl mubaedeainin 

ıartlarma ve hUkllmlerine rağmen 
&11kerl kuvvetlerini çoğaltmııtır. 

Bulgariıtan bu muhaede muci· 
bine• ancak 1200 kişilik bir 
kuvvet bulundurmak mecburiy .. 
tindedir. Halbuki Bulgar hUkft. 

metl bu mecburiyete rağmen, 
bugftn silib albnda 50000 kişi
lik bir orduyu muharebe edecek 

•aziyette bulunduruyor. Bulaar 
h&kumetl, bu 50000 kişilik ord~ 

nun talim ve terbiyeıl için her 
sene 100 muvazzaf Ye 1000 ka· 

dar da ihtiyat zabit yetiıtirmek· 
tedir. Bu zabit kadrosu, Yuna· 

niıta•ın zabit kadroıundan çok 
geniştir. 

Bundan baıka Bulgaristan, 
hududlanndaki askeri kuvvetleri 

yenidu takviye etmlı, ayııi za· 
manda pr,ki Trakya ile ve 
ıarbl Makedonyaya tiden 

fON Jollarlle demlryollannı da 
iyice tamir edib dDzeltmlıtlr. 

Esa1en eıkl Bulıar Bqbakanı Bay 
Gorgtyef, aeferberlik olduğu tak· 
dirde sllratJ temio için, Yunan 

hududuna giden Bulgar yollarının 
tamir ye yeniden ioıasına Bulga• 

ristanıa mecbur olduğunu da 16y

lemiftl.,, 
Şunu da haber •ereyim ki : 
Bulgerl•t•n, TUrklye ile 

Yunanistan• merdan oku· 
JOr 1 

Burada çıkan "Atlnalka Nea,. 
gazetesi, Sofya muhabirinden 14 

Hayret verici hAdiseler arhk 
lmkAn dahlllne gtrmiftlr. 

Ey Trakyalılarl Trakya meıe-

leainJa muvaffakıyetle halledi~ 
meal için s•lıımanız llzımdır." 

A. V. 

Sar işi 
Aybaşından itibaren Sar 

Almanyanındır 

Berlin 15 (A. A.) - 1 Mart 
1935 tarihinden itibaren Sarrd• 
yalnız Alman posta pulları kulis" 
nılacaktır. Maamafih bunlardan 
evvel Plebiıtin hatıraımı teıid 
eden hususi pullar çıkarılacaktır· ............................................................. 

Nöbetci 
Eczanele1 

Bugece nöbetci eczaneler ıunlardır: 
.latanbal tarafı: Şıhıadebqıoda ~ 

rahim Halil ), Cerrabpaıada ( Ş•ıtf 
CelıU ), Fatihde ( A. Kemal), Saın•t· 
yada ( Teofiloe ), Topkapıda ~azıCI>)• 
Oibalid• (Necati Ahmed), Defterdat"' 
da ( Arif ), Eyübde ( Hikmet ), Oe" 
dik.paşada ( Asadoryan ), Çemberlı" 
taida ( Sırrı Rasim ), Yomişde (Be~· 
sason ), BakırköyUnde ( İste[an Terzi'" 
yan ), Beyoğlu tarafu Taksimde bol' 
&anbqında ( lttmad ), Tepebaııod' 
( Kinyoli ), Tarla batında ( Tarlabllfl)t 
Galatada ( Kapıioi ), Şişlide ( Şişli >• 
K.asımpaşada ( Yeol Turan ,, Hal~~ 
oğlunda (Yeni Türkiye) Kadıköy tarla)' 
Muvakkithane caddesinde ( J.,eon ou· 
buklıyan ), Kuşdilinde ( Hulfüıi {)6-
man), Üıküiar tarafıı İmrahorda (İ' 
rahor), Büytikadada (Halk) eczaael,,ı 

--·-1!•-••11?'9 .. •------- ~----~ 
Tepebatı ş.tll 
Tlyatroıu••~ 

Bu akıam tJB•* .,.~ 
UNUTULAfl 

ADAM 
6 Tablo 

Ya~__.ı 
Nazım ffİP'../ ---:;..---;. 

..ki Fransız tlyetro•ll" 
Bu akıam 1aat 20 d• 

DELi DOLll 
Operet 

Yuanı Ekrem Retld' 
B11teliyen ı C•m•l R•l1 
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İTTİBAD ve TERAKKi 
''c.Aıl Cojd,, ~ .. 

8 inci llolıWI N•. 20~ 
8'6: hakin maltft1z9w. Nıuı l Y .. ıfı ! .. 

16 · ! - 93; -"'":ni Olcla? 
~========~ Ziya ~akir =====================;.:· =====:=ı~ 
Almanya Hep I<endi Menfaatini Gö-
zetiyor, Müttefiklerini Düşünmüyordu 

2 - Almanya, teşekkftl ede .. 
tek olan bir Cemiyeti Akvama 
~biJ olmı) a hazırdır. Ve, deniz· 
trin ıerbestiıini talcb eder. 

3 - Şimdiye kadar aktedilen 
~h muahedeleri umumi ıul

lln iadeten tesis edilmesi husu· 
'-da bir mani teşkil etmemelidir. 

4 - Eski Rus imparatorlu· 
hı.dan çıkan devletlerin genit 
~ esas üzerinde, bir heyetimi}. 
~• teaiı etme!eri. 

S - (Alsas • Loren) in hemen 
"1tıhtar ve federal bir devlet 
oltrak ı1A 

ı anı. 

6 - Prusyada re'yiim uıultı· 
•tın hemen tatbiki. 

Görülüyor ki Almanya hUkfi .. 
:eti, sadece kendi menfaatini 

lltUnüyor; dört buçuk sene de
••ın eden bu kanlı felakete sU. 
~kıediği müttefiklerinin mukad· 
tratını, sükutla geçiriyordu. 

A. Bu d6rt buçuk sene zarfında 
h 1111an ittifakına en merdane, en 
le •l:aane, en feragatkirane aada· 
le at gösteren zavallı Türkler, neler 

aybetmemi,lerdi ?.. O tarihte 
~•pılan ıu takribi bilinç.o, akıllara 
ld~~ret vermeye klfl gelmekte 

1 
. Oımanlı orduıu, ( 2,850,000 -

kı milyon, sekiz yUz elli bin ) 
~cvc~d ile harbe iştirak etmişti. 
arbın devam ettiği mliddet 

larfında bu kuYvetia zayiati, 
tundan ibaretti : 

50.000 Şehid 

35,000 Yaralandıktin ıonra ıehid 
240,000 Hnıtalıkt "n nfat 
-::---
32s,ooo Şehidlerin yekunu 
400,000 Mecruh 1
'5651000 Hn1ta, ıatb YHaire 
2,~ .ooo 

l•liSil&h ve mtıhimmat zayiabna 
~ •• H b" d .... ~lldd • ar ın evam etbıı 

•iır et larfında, ordunun elinde 
liıer' hafif, cebel, aahra olmak 
liaı~u ~ 3765 ) top meYCud idi. 
( lfl6j ki elde kalan topların adedi 
ailalı ) . rakamına inmiıtL Hafif 
lllat .la}'ıatı, bir milyon; mnhi111-
'clil1nl~iatı da iki milyar tahmin 

p. te idi. 
--~ara zayiatmın mikdarım, 
bn: Haktaali Hazretleri bil .. 
...... F k 

teaını k a at ancak elde kalan 
d•tiQc ayıdlara göre, harb müd
lllilcd ' Ordulara verilen paranın 
'-il)o~' ( 62,371,328 • altmıı iki 
6ç )f,; .iç .Yüz yetmit bir bin, 
0J11ı8kta>?r11aı sekiz ) liraya baliğ 
• )lr11ı1 1~ Bu paranın (25,500,000 
t:'-at•tiıı eı buçuk milyon ) u 
Ce11a,1 p "e Suriye cebheaine, 
lıayn'ın ata ile Jeneral Falken-

[ Bu enırlne verilmlıti. 
• llllbreı.:."1:-lbl~rı naklettiğimiz 
biihtilbal ille hazimlz · •• Ağle-

, tahıi · 
nun haricinde ~atı meıtfıre, bu· 

Bu ( dır.» diyor ] 

~" ) lılc ·~~:nlld knıur milyon 
lıııturyada 8

• Almanya Ye 

••leba c n nıUbayaa edilen 
at ' epane t h' 
ı. 0 111ohu v '. ec ı:ıat, tayyare, 
'"lrlc) 1 eıaıre ile ( 80 il a Dıllb m yon 
t~• ( Breıla" ayaa olunan (Gobeo) 

lıektlifi harb.) ~•miJeri; ahaliden 
ta ı ıye ılc a 1- b d . aoaıı h unan a ıız Ye 

•rıak ayvan, araba 
.. \raıı t ., , eıya, 

••l ve •ınrye edı,en ecnebi em-
h-. dört b ııısı da ilave edilirse 
O•ınan)ı lı ~çuk aenelik harbin. 

U ümetlne liakal ( ya-

nm milyar Oımalı liraaı ) aa mal 
olduğu tahmin edilmekte idi. 

Gelelim, arazi ve nufuı uy.
atına: 

Irak mıntkaıında, ( Basra, 
Bağdad, Muıul) vlllyetleri tama
men elden çıkmıfb. ( Dirlıor 1an
cağ1 ) nın büyük bir kıımı isyan 
etmit ve ıonra kimilen iıgal edil
miıti. Yemen,·Aair, Hicaz, Kudllı, 
Beyrut, Şam mfü;takil aancak ve 
vilayetleri kaybedilmi~, Haleb 
en mühim ,.e mahıu!dar arazisi de 
Arab ve lngiliz iıgal kuvvetlerinin 
e!ine geçmiıtl. Elden çıkan bu 
arazinin mesahai satbiyeal, 
( 1.127.000) kilometre murabbaı 
idi. Nufuıu ise ( 8.299.000) kO
ıurdan pek fazla tahmin edile
bilirdi. 

KAğıt Uzerlne çarçabuk yazı· 
labilen, dil ile de kolayca ılSyle
nilen 'u rakamların tlzerlnde 
biraz durulur ve biraz da dtl,U
nOlürse, derin bir ıztırab duyma· 
mak mUmkftn değildi. MMteflk· 

lerin: hiçbiri bu muazzam feda· 
kırlığı ihtiyar etmemif·· lalçbiri, 
bu hailevi basann acıs1111 hlssey• 

lememiıli. Daha on sene evvel, 
• gerek zayıf ve gerek kuvvetli •, 

herne suretle olursa olıun dalga
lanan Oımanh ıancağı, timdi 
aadeca Aıyanın bir köteıinde 

aık11ıb kalmı§.. boynu bDkük, 
melül ve muhta:ıar bir halde 
çırpmmıya batlamlfb.. Fakat ae 
kadar ibrete ıayandır ki, bu 

fedakarlığı ihtiyar edenler bByUk 
bir kayıdıızhkla karıılanmıılar; 
merdane .. dakatleri tarihin tek· 

rimiae llyık olan fedaklr TOrkler, 
mfttteflkleri tarafuadan lllsumu 
derecede takdir ve alikaya maz
har olamamıılardı. 

Dört buçuk senedenberl kan 
ve demirle biribiriae kaynayan 
ıttifak, timdi üzerine aiır bir 
darbe inen cam parçuı aibl 
daj-ılı vermif tL 

lArkHl var) 

Yedi Kuyruklu Bir Yalan! .. ·-----·.~g. .. ,:o~-..... . 1 • • ...... ı:..ot 

( Baıtarah 1 inci ytlzde ) ı 
Ma çıkarmaması da artık kimseyi 
hayrete dUtUrmemektedir. 

Diğer taraftan bu komitecilerin 
gazeteleri de, her fırsatta Trakya, 
Edirne ve Istanbul hulyaları ile 
aOtunlarım doldurmalr.taa prl 
durmuyorlar. Fakat ıaıılacak ıey, 
ıon gtlnlerde Bulgar gazetelerinin, 
bazı komşu memleketlerde yaşa· 
yan Bulgar azhklarının tUrlO lt
kencelere uğradıkları, mekteb ve 
kiliıelerinin kapatıldıia Wkiyuial 
uydurarak feryada baılamaJarıdır. 
Bu gazeteler, bilhaasa Yunan 
Makedonyaıında yaıayan Bulgar
ların yaziyetlerlnl çok karanlık 
göstermekte, bin tnr!O tazyik 
gördnklerini ileri alirmekte ve 
bunları Milletler Cemiyetine mü• 
racaata teıvlk etmektedirler. 

Garibdir ki, ılltunlarım zaman 
ıamaa bu gibi yazılar ile dolduran 
Bulıar ıazeteleri, Bulgariataa 
Türklerinin acınacak vaziyetleri 
karıısmda çok ıoğukkanh dav
ranıyorlar. 

Atina, 16 ( Huıuıi ) - Bul-

gar aazetelerl 
Bulgar ailesi, 

40 Bulgar ailesi, 
basında da 180 

Edfrne'de 30 
Kırklarellndo 

Kurf alı kaıa
Bulgar ailesi 

mevcud olduğunu yazarak, umumi 

elkAn tahrik içia, pya bunlana 
bla bir eziyet ve lıkence albnda 

inlediklerini ve açlıktan ölmemek 

için Bulgaristana hicret etmeye 

mecbur kaldıklarını yazıyorlar." 

Tayyare Çalıımaları 
Trabzon, 15 (A.A.) - Tayyare 

cemiyeti kadınlar derneği faali

yetini genftletmft, fırka teıkillb 

gibi mahalle ocak ve yuva teıki

IAtma batlamıtbr. Kadınlanmıı 

bu tqkUita aeve .. Ye ,Umekt .. 

dirler. A:ı zamanda pek çok aza 

kaydedllmiıtlr. 

Çabuk SöndOrUldU 
Ortak6yde Bay Muıanın evin

den yangın çıkmıf ile de alraye
tine meydan yerllmeden aöndD· 

rDlmtııtur. 

Adliye Vekiletinden: 
40 lira maatlı Ankara, 35 lira maaıh Gazlanteb, 30 lira ma

aılı Maaiaa, 25 lira maaıh Y o:ıgad, 25 lira maaşla Or~u, ~ lira 
maaıh Uıak, 20 lira maqlı Ödemit. Haplabane mtldllrluklerı mln
haldir. Hikim Ye mtıdd•iumumiliktea kendiliklerinden ayrıl~nla.~la 
2556 aayıb hlkimler Kanunu mucibine• yqmdaa dolayı hlkımlıge 
tayin edilmeyen Hukuk FakllltHi me:ıunlan veya aabitliktea 
mlltekaid bulunanlardan kaauni vaaaf ve ıartları bais olanlar ara
ıından intihap ve tayin edileceğinden taliplerin uaulll daireainde 
müracaatları. (728) 
,~----~;... __________________ ı_ 

eOvOK 

TAYYARE PiYANGOSU 
18. inci tertip 5. inci çekiı 11. Mart. 1935 dedir. 

Büyiik ikramiye ao.OOOııradır. 
Ayrıca ı 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler 

ve 20.000 lirahk aliklfat vardır. 

Sayfa 9 

Yeni Soyadları 
Okurl&rımız Ayni ismi Sık, Sık Alı

yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 

latanbulda Ve Diler ••hlrlerda ı 
Şeblnkarahiaar Tamzaralı Kil· 

çlik zade bay Ali Ylkel, Kırkağaç 
ıair Eıref oğlu bay Muatafa 
Taşkao, Ankara Maliye bakanlığı 
taariye tedkik memuru bay Vehbi 
Şarki Karaağaç aabık tahrira~ 
kltibi M. KAzım, oğlu y alYac 
baytarı ba.y .Şerif Ye Şerif otlu 
bay M. Hılmı, Vehbi oğlu bay 
Adil Alboay, Zafer gemisi yazı
cm bay Cemal Şener, Tutun 
lnhlıarları Akblıar draat fubesl 
ıeff bay Oıman Refik, Devlet 
demiryollan lzmlr taaarruf ıandıjı 
veznedan bay Adil Ali, birader 
zadeleri bay Mahir Said, latanbul 
liman iıleri umum mUdUrlüğ'O 
memurlarından bay Muammer 
Said Birav, itimadı mllli aigorta 
ıirketl mOdllr:O bay Şakir Raaim, 
eti bayan Şevkidil, oğlu Snheyl, 
kardeıl bay Hikmet ve karııı 
bayan Hatice, kızı bayan Süheyl& 
Çeçen, Tophanede aalon karıı· 
ıında 2 No ardiyeci bay Bahtiyar 
Hilmi Aykut, BUyllkada Asri 
lktisad kasabı sahibi bay Muıtafa, 
•ti bayan Celile, oğlu bay ŞUkrU 
ve eıl bayan Saime, çocukiarı 
bay lımail, bayan Ganiye Ceyhan, 
Istanbul reji baı mlldUriyet me-
murlarmdan bay Şakir, eıi bayan 
Sabriye, oğlu bay Ihıan ve karısı 
bayan Kevser Altın aoyadlaraoı 
almıılardu. 

Polatlıda 

Polatlıda Ali Bey zade bay 
Hamza Sırrı Gökçen, Konyada 
kardeıl bay Hüseyin Gönen, Da· 
rendede Balaban nahlyeılnde 
amca zadelerl bay Remzi, bay 
Ata ve bay Asım, damadı bay 
Ibrahlm Tuncay, oğlu bay lamel 
Ôzer, Konya Akhisarı ortamek· 
tebinden bay Emin Beyazıd, Bozö
yllkte amcaları bay Ihaan ve bay 
Ahmed ve 60 aileyi mUtecavlz 
bUtUn aile efradı Balabanoğlu soy· 
adlarmı almıılardır. 

Geredede 
Gerede ( Huıust ) Niyaz otlu 

bay lımall Salahaddin lrçay, 
Dağcı oğlu bay Mehmed Gtıler, 
bakkal bay Mustafa, damadı bay 
Celil Özalp, Davud oğlu bay 
Mehmed Yaman, aıcı Muıtaf a 
oğlu bay la mail Ôıtekln, Ya vaı 
oğlu damadı bay Abbas Ertan 
Kara Salih otlu bay Muıtafa 
Serter, Kuru Ômer oğlu bay 
Iamail Çaglay, Demirel oğlu bay 
Haıan Demir, Kesim Alt oğlu 
lbrahim oğullan bay ZUhdU, bay 
Osman, bay Ali Keairn, Semerci 
lbit otlu bay Muıtafa Uluaoy 
Kara Hafız oğlu bay lbrabl~ 
GDng6r, Hacı ipek oğlu bay 
Mehmed ve bay Muharrem ip k 
Hacı Maksud oğlu bay lameaiİ 
Ôzay, Semerci lblı otlu bay Sa
dık Turgud, Ramazan oğlu ba 
Salıh Mutlu, Göçebek oğlu b y 
Kimil Çalık, Emek oğlu bay 
Şemseddin Ertan, Hacı Ôm:~ 
oğlu bay Iımail ÖztUrk A 

"l b Ib h" ' var og u ay ra ım, bay Yuıuf, 
bay y akub, bay Sadık Avar 
ıoyadlarını almıılardır. 

Ankara da 
Ankarada ekmekci bay Hilmi, 

oğlu bay Süleyman ve aile efradı 
Barlaa, Y enişehirde merkez me
muru bay Sıdkı Tan kurt, merkez 
adlt A komi~eri bay Şahin Zeki Güç, 
ldan komıser bay Kadri Akaralan 
teftiş komiaeri bay tahsin Yavuz: 
lıtanbul gümrükleri baı çevirgen
liği evrak yazganı bay lbrahim 
Bayer soyadlarını almışlardır. 

Ada pazarında 
Adapazarı (Huıuıi) - Papuç-

cular M. bay Mehmed Aykan, 
Semerciler M. Komisyoncu bay 
Mehmed ve biraderi bay lbralıim 
ve bay Hayri Avcıoğlu. Çukur 
ahmadiye M. bay Rıza Ar·even, 
Semerciler M. bay A9ni Alr ... r, 
Semerciler M. bay ... Jıtafa Ak
oya, Hasircılar M. bıy Ahmed 
Boz. Yorgalar M. bay ~Oleyman 
BüyUk eroğlu, SemercUor M. bay 
M. Nükte Benli, Tığcılar M. bay 
M. Zillfiklr, Baktaı, YePİ cami 
M. bay Apdullah Birgen, Meci· 
diye M. bay Mehmed Bağcı oğlu. 
Mecidiye M. bay A Nazmi BU· 
gici, Semerciler M. bay Abdur
rahman Babr, SemercUer M. 
bayan Hasibe BürUmcikci, Se
merciler M. Ve şehrimiz Osman• 
lı Bankaaı mUdUrü bay Hafit 
Berkman, Sakarya M. bay Melı• 
med Çelen, Tıcılar M. bay AJ..· 
med Çevren oağlu, Tığçılrr M. 
bay Salih Zeki Çakar, Kurtuluı 
M. bay Mehmed Çeçen, Semer
ciler M. bay Abdullah Kırım, 
Kurtulut M. bay T ahıln Kor, 
Haaırcılar M. bay liUsnU Kara-
ca oğlu. Bay Hikmet Kazancı 
oğlu, ıehrimi:ı etfaiye kumandanı 
bay Mustafa Yaman, Cami cedit 
M. bay Abdullah Kôpsnl, Ye-
ni eami M. Bay M. Emin Dön
mez. Hoca zade M. bayan 
Şehime Devrim, latiHAI M. Hay• 
reddin Dağada, bay Ahmed 
Demir Taş, Hacı oalu M. bay 
Sadullah Değer, Semerciler M. 
bay Ziya Durmuı, Haıırcdar 
M. bay Demir Ali Demir dilek, 
Mehmet Ef. M. bay Muatafl 
Doğru, Semerciler M. bay Hasan 
Derici, Gedik oğlu M. bay Hidayet 
Ercan. Pabuçcular M. bay Çahıc 
zar Ecer, Pabuçcular M. bay 
Hatan Ergul, Semerciler M. bay 
Comaleddln ErgUn, Gedik oğlu 
M. bay Salih Artan, Gedik oğlu 
M. bayan Hamdiye Erk; Mchmed 
Ef. M. bay izzet Er al, Bay F ev· 
zi EJigöz, JstiklAl M. bay lsmai: 
lpk, I:ımit Akmeı• Emin oğlu 
bay Rlfat Gnltekin aoyadlarını 
almıılardır. 

BASAN 
GÜLYAÖI 

Bir daml&11 bir gül babçeaidir. 

"Bir srramlık ı:teti 50,, ''5 srraın• 
lık 200,, "10 srrambk 375 kuruıtur,, -. -

GÜL SUYU 
Dllnyanın en nefiı gtllsuyudur. 

Şiteai 40, yarım 50 1 kiloluk 60 -. -
ÇİÇEK SUYU 

Hali• turunç çiçeklerind.a yapıl
auf olup bir damlası bir cennet 

bahçe•idlr. Baygınhk, •lnir ve 

helecanı kalb zamanlarında bir 

kahve kaııtı Huan Çiçek Suyu 
hayat Ye ruh verir. 
Şiteai 40. yarım 50, bir kiloluk 

60 kuruıtur. 

j 

-. - .•. 

NEROLi HASAN 
H HD çiçek suyunun euasıdır. 

.. Bir gramlık ıiıesi 50,, "5 gram• 

lık 200,, •'10 gram ık 375 ku-

ruştur. 

·1 

r: 
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ESMER GÜL 
.M•ıhıurirı: A. R. Tefrıka No.: :lO 

Kudurtan Saz .. 
Koskoca Bir Kaplan Ağasının Sultanlar Karıııında 
Böyle Kıvrıla Kıvrıla Oynaması Hiç Görülmemiıti •• 

Saz, coıkun bir hava çala· 
yordu. Bir köıeye yerleıtirilmiı 
olan ycsma Niiirın kol takımı, 
elferi'e tempo tutuyor; fakat 
hep:sinin de gö:derinden ihtiraı 
ateılerl 1&çıbyordu. 

- Meded, Allah .• 
- Artık yeter, kara kız.. ltarl, 

heni olıun yakma. 
- Yan.. aen de yan.. dUnya 

yanab tutuıuyor. 

- Y aaa heeeeyl .• 
Nlralan blrlbirinl taldb ıdl· 

yordu. 
Sofanın bir köşeaine, bllyllk 

bir aedir kurulmuıtu. K6ıede, 
Fatma Sultan oturmuıtu. Yanın· 
da da ııraıile Zeyneb, An•• 
AtJke, Saliha Sultanlar bulunu• 
yordu. Sultanlaran da iözleri mah
murlaşmıı.. bepial de Eımor Güle 
dalmııtı. 

Sağ ayağının baı parmajı 
Uıerinde tıi gibi ytlkaeleıı, ıol 
ayağının topuğu ile de yer döven 
Esmer GUI, parmaklarındaki ali• 
lerl hafif temaılarla çınlatıyor •• 
bu mutterid Ye mütemadi 
ahenk, tıbkı yllksekden dökOlen 
bir su ımltıımı andırıyordu. An
ber ağa, yavaı yavaı çenal tak .. 
mının arkasındaki paraYana ıeç
miı ayağının ucuyle kızlardan 
birini dUrterek: 

- Şuradan doldur da, bir ta· 
ne de bana ver. 

Dtmiıdi. Ve lnz)ann uıatdığı 
kadehi, bir hamlede dikdikden 
aonra: bir daha, ve bir daha la· 
temiıdl. 

ÜçUacli kadeh, arbk onua eli· 
maj'ında yakıcı bir alev huıule 
aetlrmiıdi. O zamaa, hemen pa· 
ravanm arkaıındaa fırlamııı 

- Alıverin ıu ktlrkUmil, yahu. 
Diye bağırmıı.. sırbadan ç-. 

kardıiı kllrktı fırlatıb attıkdan 
sonra Esmer GOiün karıııında 
zıp zıp sıçramaya, fırıl fırıl d6n• 
meğe baılamışdı. 

Evvela. herk.... bntUn kızlar, 
lazlnedarlar, ıultanlar ıaıırmıılar •. 
kısa birer hayret nidaaile ellerini 
ağızlarına tutarak Anber ağaya 
bakmıılar .• Sonra da, başdan ba· 
ta bir kahkaha tufaalle çallLan· 
mıılardı. 

Sarayda, bahusus ıultanların 
karşısında, kcıa koca bir kaplan 
ağasının böyle zıb zıb ııçramaaı, 
kıvrıla kıvrıla oynaması, ne ııö
rUlmUf, ne işidilmlı bir ıey de· 
jildi. Hatta bunua içindir ki, Fat• 
ma Sultan, bir kaç saniye öfkeli 
hir halde frkilmitdi. Fakat bu ıe
ee o kadar mDatesna bir gece 
idi ki, artık her ı•Y hoı &lSrUle
cek ve aadece bol bol ef lenllerek 
ı:evk ve lezzetin ıarabı, bbkı bir 
atk badeıi gibi yudum yudum 
içilecekdi. 

Gözdelerinden bir hazinedaran 
f han etine uğrayarak bir aydan 
beri melül mahzun ge:ıen Zeyneb 
Su'tan biJe birden bire neı'elen
mıı: 

_ Hey, arab •. Beni göldürdün .. 
dHerim bari hUdada , o ıözcağız· 
ların gör o!ıun. 

Diye muhitlndekilere hayret 
vermi,di. Hele çengi takımı, bir 
!cahkaha kaynağı gesilmi,di. Bu 

J çapkın, alaycı, 11rhoı kadanlar, 
tabkı ıehlr evlerinde kına a•c .. 
lerinde, ve yahut alellde 
ho•arda llltcUılerinde oldufu ıibi, 
mestane coılıcunluklar 161termlye 
baılamıılardı: 

- Kız F atoı.. Çal bir yalel 
hanıı ... 

- Amanın a deıtlar, iki mar• 
ıılc karıı karııya ne boş görll· 
nllyor. 

Saz, kudurmuıtu.. Eımer GUI 
de coımuıtu. Şimdi ayaklarının 
dibinde, aç bir maymua gibi kıv
rım kıvrım kıvranan Anber aia· 
nın yüzüne mağrur bir tebe11Umle 
baka baka, yavsı yaY&f dönllyor, 
ıinirlerinin bütün kuYvetile biri· 
birine çarptığı zillerin tunc ıedaaı 
avizelerin billur salkımlarında, çıl· 
gan akiıler husule getiriyordu. 

Birdenbire dik ve tannan bir 
aeı yUkselmlı.. saz Ye zil aeda· 
ları biraz hafiflemiıtl. Çenııi ta• 
kımının ( yardakçıbaıısı, Çınar 
Aşo) aşka gelmiı .. Hiılerinl mani 
ile ifade etmek iıtemfştl: 

Adam amaa .• ma1ana, 
Şaıın b lı:almuaDa. 
Ne durunun, hey Arab, 
Eımer Glli koklaaana-

Çınar Aıonun bu manlaf, yOz· 
lerce eliD çarpıımasına karııan 
çığlıklar ve kahkahalarla kartı• 
landı. Fakat.. birdenbire Esmer 
Gtıl durdu. iki ellerini kalçalarına 
dayadı. Çınar Aıodan tarafa 
baktı. Baınu, bfraı prl ıldı. Ka· 
ranffl gibi dudaktan kımıldadu 

Adam aman, manılmaz. 
Yabancı gDI koklanmaz. 
Esmer Güle gelince; 
StY,tıi• koklanılmaz. 

Bu aefer, çengilerden Hçh 
Sömbill'Un, biraz pUrllzlll 111 

yükseldi ı 
Aman aman ıeveriz. 
Doıta kanad gereriz. 
Kalbimi• pek geniotlr. 
Bir yar daha HYeriz. 

l 

Fakat.. son kelimeler, 1açl 1 

StlnbUl'Un dudakları arasında 
kaldı. Birdenbire yerinden ııçradı • 
Bazuıunu kavradı: 

- Aman, yandım. Bir ıey 
cikler demem eıim.. O parma 
cıkların kmlıın. 

. 

. 
Diyo bağırdı. ÇUnkn, ıaç 

SUmbilliln arkadaıı olan {yandım 
Emine) , bu maniyi kıakanmıı 
kolunun ea yumıak yerine v1ı 
kuvvetile bir çf mdik baamıib 
Yandım Emine, bununla da kal 
mamııtı. içki buğusile dumanla 
nan gözlerini, SUmbillUn gözlerin 

lı 

• 
r 
. . 
. 
e 

dikerek: 
- Hele bir daha ağzını aç 

dudaklarını koparbrım, vallabı 
.. 
.. 

Diye homurdanmııtı... Maa 
mafih, yandım Eminenin bu teh 
didine lüzum kalmamııtı. Eaıme 
GUl, ıu mani ile ona aUzel b 

. 

. 
r 
f r 

tokat yapııtırmııtı: 
Karanfil oymak, oymak .. 
Caiz mi y&H kıymak 
Eşin yanında iken, 
Caiz mi hain olmak. 

Har taraf birdenbire karıımıf .. 
kasırgaya tutulan bahar fidanla 
gibi, başlar biribirile kayna 

rı 

mıştı: 

,. 
- Yaş.. faaaa .. 

- Hay. dudakların n11rda n 
kopıun, karakız. 

) 

SON POSTA 

Bulgaristan da 
Ticari Bir 
Birlik Kuruldu •e 

i 

i 

Sofyadan yazıyorlar: Bulgar 
Bulıa,. ihracatçılan ara· 

larında umumi 
lıracatçılal'I bir Mrlik kurmayı 
hlrl•ştll•r kararlaıtır mıf lar• 

dır. Bu birlij'e Bulıariıtandan 
bracatta bulunan berk.. gire
ektir. Bu birlij'in gayesi Bulgar 
hracatıoan her kıımı için bir 

c 
1 
p:lln yapmak ve ökonomik gidiıe 
verimli bir yol verecek çareleri 
bulmaktır. 

Şimdilik Uç kftiden mUrekkeb 
muvakkat bir idare heyeti Hçil• 
miştir. Bu heyete Bay Y otzov 
baıkanlık etmektedir. 

• 
Romanyanın 1934 yılındıakl 

Romong•"'" petrol iıtihsalAtı 
1934 ıluıda 8.440.000tonu bul-

Y muıtur. 1933 yı· 
•trol darama hndakl lıtlhsallt 

7.387.000 ve 1932dekil de 7 mil· 
yon 350. 000 ton olduğuna ıöre 
ı•çen yıl bir milyon ton fazla 
petrol çıkarılmııtır. 

Geçen yıl içinde yapılan ıon· 
daj ameliyeal de eaki yıllardan 
fazladır. 1932 de 208 bin; 1933de 
de 253 bin metre olan bu ame .. 
liye miktan aeçen 1934 yılında 
382 bin metreyi bulmuştur. 

Ham petrol fıtlhaalitındakJ bu 
faılal;k, tabiatile, tasfiye itlerini 
genlıletmiıtlr. 1933 yılında 7 mil· 
yon 285.453 ton petrol tasfiye 
edllmiıken bu mikdar geçen 1934 
yıl11ada 8.104.000 tona çıkarıl· 
mııtır. Fakat petrol Hatlarında 

timdJye kadar ıtsrDlmemlı dere
cede ki dDtkDnlUk petrol yii· 
zUnden geçinenleri Ye memleket 
dıt ticaret bUAnçoıunu m'1tee11ir 
etmiıtir. 1934 yılında dııarıya 
gönderilen pıtrol mlkdarı 1933ten 
fazla olduğu halde memlekete bu 
yüzden ıiren para daha azdır. 

* 
Bttkreı. (Husuıl) - ltalya ile 

f. 
R • Romanya araaın· 

01ftllrtg • • t' t 
da hır ıcare an• 

talga tlcantl laımaaı Yardır. 
g•rlllgor Fakat bu anlaş-

mtya rağmen her iki memleketin 
mütekabil ticareti gittikçe daral· 
maktadır. Romada bulunan Ro
manya ticaret mümeS1ilinln bu
raya ıönderdlği yeni bir rapora 
bakılırsa geçen l 933 yılında Ro
man yanın ltalyaya olan ihracatı 
30 buçuk milyon liret azalmııtır. 
1933 yılında Romanya ltaJyaya 
13 t.800.000 liret kıymtlinde mal 
aöndermiştl. 1934 te iıe bu ih· 
racat ancak 101.280.038 lirete 
varmııtır. 

ltalyanların da Romanya'ya 
yaptıkları aatıılar azalmııtır. Ro
manya 1933 yılında ltalyadan 
103,000,000 liret kıymetinde muh· 
telif mal almıtken 1934 yılındaki 
alıılarım 66, 779,000 liret• dütUr· 
müıtUr. Yani 37 milyon liret ka· 
dar azaltmıthr. 

Şu hesabca ltalya ile Romanya 
arasındaki ticaret anlaımaıının 
lıe yarar bir tarafı kalmamıştır. 
iki memleket te bundan zarar 
görmektedir. Onun için bu yakın· 
larda yeni bir anlaımıya varmak 
için konuşmaların baılaması bek· 
lenmektedir. ----

Bir M•c•r Bakanı 
Romaya Gitti 

Rom•, 15 ( A.A.} - MacariıtH 
Kı:t&r Bakanı ve ml.teıarı Sili bu· 
rara ıelmitler:fü. 

Şubat 

BİB.İ.YI 
•• lltanda Bergin ..J L___________ Çeviren: Selim Tıgnet --

PQS T ACIYI ÖLDÜREN ADAM 
RUzgArın kudurmuı köpekler 

ılbl •okakları yalayıb •taçlarda 
ııhklar çaldığı bir akşamdı. Köye 
bir haber yayıldı: 

"Baba Rişar can çekfıiyor,.. 
Eh, ecele boyun eğme ıır&11 

nihayet bu dokıanbğa da geldi 
lıt•, diyordu halk. Gençlere şöyle 
biraz meydan açılım bakalım. 

Havadiı döne dolaıa kaçakçı· 
nın kulUbHine eriıti. içeride 
aırtnstü yatan adam, bunu duyar 
duymaz, ıllkinib dıfarı fırlamak 
latedi. Sonra nedense vazgeçti. 
Dalım, dalgın dUıllnmiye baıladı. 

Çok kara bir bahtı vardı bu 
kaçakçıoın. GUnUn birinde dağda 
kalbinden saplanarak öldürUlen 
postacının ölümünden onu ıuçlu 
tutmak iıtemişlerdi. Hiçbir delil 
olmadığı halde, yıllarca mahke-

melerde aUrUnmllJ, yakasını zor· 
lukla kurtarmıştı. Fakat köylüler 
hAIA biçareyi katil olarak tam• 
yorlar, kendisini aralarına almı· 
yorlardı. 

Durgun glSzlerle aeyrettiğl 
ıokaktan, rahibin geçtitlnl gördtt 
Son nefesinde, sıllnahlarını çıkar• 
mak Jçin, Baba Rlıara gidiyordu 
ıtıbheaiz. 

Biraz daha düıUndn. Sonra, 
bu ıon çareye olıu~ bat Yurma• 
b)'ım diyerek kulUbt1lnden çıktı. 

Baba Rfıarın evine sıeldiğl 
ıaman, pencereden lçeriılni şöyle 

bir ~zetledi. Odada hafif bir ııık 
vardı. Rabih ihtiyarın yatağına 
etllmiı. •6ylediklerlnl dinliyordu. 
Kenara çekilib bekledi. 

Kapı nihayet açıldı. RüıgAr, 
her feyl sUrükllyen rtı:ıglr, bir 
çılgın gibi içeri daldı. Etikte be .. 
llren Rahib, kaçakcıyı görünce 
durakladı. Sonraı « Yalnızdır, 
dedi, giriniz. » 

Rahib çıkar çıkmaz, kaçakcı 
içeri girdi. Kapıyı kapadı. Haıta, 
kimin geldiğini görmilıtU. Mendil· 
lere sarılı kemikli kafaınna yas• 
bktan kaldırarak mırıldandı: 

- Sen haf Niçin geldin bu· 
raya? 

- Baba Riıar! Rahibe gDnah· 
larını ıöyledio. Demek ki öbUr 
dfinyada baıına geleceklerden 
korkuyoraun. Fakat bu kadarı 
yetlımez. Daha yapacak itlerin 
var. 

- Defol başımdan. 
- Baba Rfıarf Postacıyı öl-

dDren adaman sen olduğunu. bunu 
gözlerimle gördütUmU hlkimlere 
kaç kere haykırarak ıöyledfm. 
inanmadılar. Çünkü sen, her ıeyl 
lnklr ettin. Benim hayatımı ze· 
hlrledin, beni vahıi bir hayvan 
ıibl bUtUn insanlardan uzak yaıa· 
tan ıenıin. Sen bir alçakıın Baba 
Ri9arf 

- Üşüyorum. Ne olur, odun 
at biraz ıu ocağa. 

- Bırak şimdi ijtilmeyl. Bak, 
ıu kağıda, «Postacıyı öldüren 
adam benim» diye yazacak ve 
lmzalıyacakıan. 

ihtiyar kinli bakıtlarla kaçak· 
çıyı silzdil. Titreyen ellerini iÖ•· 
tererek "yazamam,. dedi. 

- Eğer bunu yazmazsan, gü
nahlarını çıkartmıı olman kir 
etmez. Gideceğin yer yine ce· 
hennemdir. 

Baba Riıar yüzünü buruıturdu. 
"Haydi bakalım!,, diye eline ve· 

- -kçi rilen kalemi - tutamadı. Kaç• 
kızmııatı: 

y .. ,.. 

- Alçak köpek, diy• baf.. 
dı. Gnnabınla beraber mi ti 
ceksin? 

Yatağa doğru uzanmııtı, i&r 
lerl alevle parlıyordu. Hasta : 

1 - Çekil, çekil de rahat 6,.. 
yim, diye inledi. 

1 - Ah, koca bunak ! Sen b•P 
k•• rahat yaıattın mı kL Yaz b• 

hm dediğimi. 
ihtiyar iıitmemezllkten geliY01' 

kaçakçı da " yazmadan ölür•• 
felaket, suçıua olduğumu tıbst 
etmek bir daha mUmkUn oııo.ı· 
yacak,, cilye dUtUnllyordu. Bab• 
Riıarın nulatına eğilerek bağırdıı 

- Hey 1 Eter yazmazsan ıeol 
boğacağım. Anladın mı ? Bot•• 

~~~ k 
ihtiyar kaleme sarıldı. Tftre 

eli kAğıda kargacık, burgacılı 
ıeyler çizdi. k 

- Görüyorsun ya 1 Dedi. Sa 
yazamıyorum. 

- Dur hele, ben de yardılll 
edeceğim sana. 

Ocakta canlanan ateı odaY1 
epeyce aydınlatmıştı. Kaçakclı 
Ozüntillll bakışlarla kalemin hır' 
reketlnl gözlllyordu. İtte, isteditf 
şey 'yazılmııtı: "Postacıyı 6ldUrell 
adam benim ... Yalnız imz••1 

kalmııtı. Fakat ihtiyara bir der
mansızlık geldi. kUfltl ağıırı• 
" oh ,, diye açarak yaahj'a ıt" 
rlldi: 

- Haydi bakalım gayret I 
Daha ölmenia ıırası değil. 

Kaçakcı bir çılgın ilbl Bab• 
Rfşarı &arsıyordu. Bulanık gözleri 
lSrten aöz kapakları zorlu~I• 
açıldı. Daha ölmemlıti. Iamıoi 
karalayabllirdi. 

- Çabuk imzala, aman, çabuk
Kuru parmakların aardıt' 

kalem, kAğıdı ıöyle bir dolattl• 
Dııarıda bora gittikce azıyotı 
evi temelinden sanıyordu. Bab• 
Riıar yatağın içine yıkılı verdf. 
Fakat kiğıdı lmzalamııb. ôınıo: 
dolaıtığı odada lcapkcınm kal 
ıevincle çırpınıyordu. On bff 
ıenedir beklediği ıeyl niha)',t 
elde etmiıti. Suçsuzluğunu ort•Y1 

koyan bu delilin karıısında h•~ 
keı boyun ej'ecekti. Onu, çocll 
gibi zıplayarak elinde sallıyord°' 

•" Can çeklıen Baba Rfıarın, Y 
taktan sarkarak ellerinin süpür~ 
gibi döıemede sUrllndilğDnU 1 
rUnce, kliıdı masaya bıraktlo 

k ştd· ihtiyarı doğrultmak için ° ıı 
Tem Azrail itini görürken il 

1 
getiren komıulardan biri k~P~ 
açıyordu. Bir çılııın gibi ıÇ ıs' 

dalan rüzgAr, masanın iistond• f' 
kağıdı ocaj'a aavurarak od• r 
altüst etti. Kaça kcı ma1&y1 kaptı t, 
ıibi ateıe saldırdı. Saldırdı falc• ol 
eline dumanları çıkan bJr ~ 
parçaaından baıka bir ıeY ~
medi. Artık herıey bitmiıti· f' 
nefesine kadar, köyde. poıt•: 
öldüren adam olarak kala~k 

idam Cezası Ver; 
mekte Bir Rekor;,, 

ıoı:ı 
Londra, 15 ( A.A ) - cioııf'.: 

Atar Ceza mahkemeıi, Gob•r• 
tini itiraf eden Y: unes k bil 

1• d .. t ~ jlcah 
0

,_ isminde bir kati ı or ahlı 
celse netlculnde ida ııı .ı "' "',.. 

Ü t rekorunu etmek ıuretile ı ra 
mııtır. 



RADYO __ I 
'V' 17 'ubat Pazar 

"k •rto•a m. - 17,20 Şarkılar ço
'°ııf ıtya&ııoıu, 18 dans muıikiıi, 18,60 
~ •rtu, 19 Skeo, 19,45 konferanı. 
llite orlceıtra, 20,45 ıöz.ler, 20.50 Aktü
"klt 21 ten proıram l;aberler, ıpor 
fo lllfar, 21,80 B•dapeıteden nakil, 

P:et rnuıikiıi•, 24 ıöıler, 94.05 pllk. 
ıe.ıs oıkova 1714 m. - 15 ıözler, 
... . 9ocuk programı, 18.IO Kmlordu 
4iıdrıYatı, 19,30 opera nakli •onebl 
~· 23.0, lngilizoe neıriyat, 14,05 

;ıoa neıriyat. 
"ııs·ıc~rııburg 332 m. - 17.60 Hafif 
.. Sk 1 

ocak, 19 ıömiaı ıöhbetleri, 
l.r 

2 
•9 rnuaikili, il ıpor, 21,20 haber

kb ı.ao karııık neıeli neıriyat, 2i,80 
eeerler konıeri. 

'1 18 Şubat Pazartesi 
lrıııai:.rşova 1845 m. - 16,45 hafif 
löıJ ı, 16,45 dırı, 18 ıarkılar, 18.25 
lııtı er, 18 35 pllk, 18.~0 sözler, 19,10 
IOıJ re•üıü, 19,15 oda muıikiıi, 19.45 
le, ~' ~ Aakerlik neşriyatı, 20,U ıöz• 
ı.,: 2~herler, il orkestra, 21.45 haber· 
~oııa. !55 ıözler, 22 senfonik orkeıtra 
li ,~ n, 22.4~ konferans, 28.16 dam, 

~ıler, 24.05 danı. 
Oı\, 0•1ı:ova 1714 m. - 18.80 Poptiler 
'd!ı ti_• lı:oneeri, 20.30 Katoh Nazar 
11ıı,11 &tıhatouri11in operaeı, 22 Al
)a~ °:. ne,riyat, 93,0S logilizoe neşri-

ll. .05 Maoarca neıriyat. 
•iltl 

1 
lllburg 332 m. - 17 hafif mu• 

bah~ 
1
8-30 ıözler, 19,45 bona, 19.55 

2t.ı: •r, sro neıeli muıiki, ll haberler, 
"llf ~ton Drucknerio e1erlerinden 
il h~k konıtr, 22.10 dans muııikiıi, 
llıobu erler~ 13.25 Uluılar arası oto
b,fif •ergııioe dair, 23.40 muıiki, 24 

orkestra konıeri.! 

\1 19 •ubat Sah 
1~25 ~ıova 1145 m. - 18 orkeatra, 
ıa.15 6ıler, 18.85 tarkılar, ıöıler, 
lôıJ radyo orkHtruı, 19.4lS ıözlır, 20 
IOıı''• 20,iO Akttı•Uı., I0,80 şarkılar 
tı.S:r~ -~l hafif muaiki, 21.45 habuler, 
»lıtırı ozler, 22 B. B. O. orkeıtrası 
tt't.ıaarı, 22,16 Viyaoadan nakil. 28 
~Ollf ırılar, 23.15 danı muıikisl, 28,4lS 

•ra111, 24.05 danı. 
~ ~oıkova 1724 m. - 17,30 fırka 
19 :atı, 18,50 Kızilordq emiayenu 
21' a KoJkoz .n~t.riyah, 19,'56 konaer: 
ht, kıam mueık111, t2 Almanca neıri
lb 2S,05 Fr. neıri7at, 24,05 Fele-

eıı,., . 
v neşrıyat. 

ta.~llaırıburg 332 m. - 19 ıözler, 
)or .a borıa, 20 gençlik uyuyor söylil
L 'll.Q9 d" •o~ • ıyor, 20.40 yaylı ıular, 
•1tr1,ri kernao ve orkeıtra Raydaııın 

rıı\ld ~ilden, 21 haberler, 21.10 Haut 
1•'1ldih •d adlı musikili ıkeç, 22 Fin· 

~ .lıabe~la kie orkeıtrası T. konser, 
rııei 

11 
r, 23.25 Uluılar araıı masa 

ll:ıuıiJri. ;:ceııi pllk raportajı. 93.40 
lo neşeli muıiki n danı. 

1 \'&rt '"bat Çartamba 
~ •p:•• 1341:) m. - 18,35 Şarkılar, 
lo ı, ıa.4~· k.19 ıözler, 19,15 oda muai-

1'9 •oıJe onferaııı, 20 Org muaikiıi, 
~11•iti, 21 r, 10.30 f&rkılar, 21 hafif 
ft ,fiO Oh ·~5 haberler, 21.45 ıözler, 
•cS 23.26 opın 1conıeri, 13.15 konfıranı 

&ltr, 24 reJcllınlar. 13,40 dua, 24 
~OaJr ,Q6 danı. 

tleıtil'atı,0\'a 2724 m. - 17,50 Fırka 
l8.3Q Kııılordu jgin ıöı ve 

muııiki, 19.30 Kolkoılara ıiirler, il 
senfonik kon•er nakH, H Çekçe neı
riyat, 28.0IS lngillıcı nııriyat, M.03 
Almanca ne9riyat. 

l!ambvrg 382 m. - 18.30 köylU 
ıarkıları, 19,10 ıöıder, 19,30 plllr, 19.45 
ıöıler, 19.55 haberler, 20 Strausun 
eserlerinden Viyana muıiklıi, il lta• 
herler, 21.15 konıer Berlinden nakil, 
21.45 yeni ve Hki org musikisi, 22 
Der Bolzdieb adlı Marınerin e1erle· 
riaden opera. 

21 Şubat Per,embe 
Varıova 1345 m. 19,25 Trio kon· 

Hr. 19.45 sözler, ~O :Beeıhovenin ıo· 
natlarından, 20.20 sözler, 20,30 pllk, 
ııöıler, il Kuartet n kuinte' konseri, 

21.45 haberler, 22 orkeıtra, H.46 kon· 
feranı, 28 rekl&mlar, 28.15 danı mu
ıikiıl, 23.415 sö~Jer. 

Moıkova 1724 nı. - 17.SO Fırka 
neıriyatı, 18.30 Kızılordu için kon.er, 
19.65 Gttrcü muııkiıi, il karışık kon-

aer, 22 AlmaRoa neıriyat, 93.05 İngi· 
lizce neıriyat, 24.05 Almanca edebi 
neıriyat. 

Hamburr 382 m. - 18.30 ıöı.ler, 
18.45 Jlitler gençliği, 19 akonomik: 
neıriyat, 19,•S borsa haberleri, 19.55 
hava haberleri, 20 piyano konseri, 
!0.85 Rus ealata•ı adlı ıkeç, 21 haber

ler, 21.10 danı, 23 haberler, 23,20 
Vaehingtondan kurt G. Selt T. nafta 
duyumları, 1 gece konıeri. 

22 fubat Cuma 
Yarıova 1345 m. - 18.lS plak, 

19.15 danı muaikiıi, 19.45 konferans, 

20 orkestra, 20,20 Aktüalite, 20.80 
ıarkılar, 20.45 ııözler, 21.0tS ııözler, 

21.15 Chopin konseri filharmoni T. 
şiirler, 23.4.0 reklamlar, 24 sözler, 
2•,05 dans. 

Moıkova 17.2' m. - 17.30 ıösler, 
18,35 Xıulordu konaeri, 19.30 radyo 
piyeei, 21 akıam kon1eri, 12 Çekçe 
neıriyat, 23.0S lagillsoe neşriyat. 
2•.00 Alm&oa neriyat. 

Belgra4i '37 m. - 18 çocuk neşri• 
yatı, 18.80 dana muıikiei, 20 sözler, 
20,05 reklnmlar haberler, 20.30 l:Jluıal 

neıriyat, 21 Zagrepten nakil, 23 ha· 
herler. ts.IO pllk, 2S.30 nd;ro orkee• 
traaının konıeri. • 

Hamburg 332 m. - 18.30 Geno 
kızlar T. el ormaniği konseri, 18.45 
ıözler, 19,45 borsa. haberleri, 19,55 
Mandolin muaikiıi, 21 haberler, 21.15 
Ulusal neıriyal 22 Stüdyo temelli, 23 

haberler, 23.26 Qtomobil 11rgiıindın 

reportaj plak, 23.45 plü, 24 akıam 
kon.eri. 

23 'ubat Cumartesi 
V arıova 1345 m. - 19.16 piyano 

konıeri, 19.15 konferanı, 20 Dllo kon· 
ııer, 20,20 konferanı, 20.30 viyolonııel 
muıfklıl lllır:ler, il orkHtra1 'l2 ey muılklı( 

plyaae keaaa, 23 rekllalar, 2S,15 claaı 
ekler, 24,SD daH Loadradaa aaldL 

Jloıkova 1724 m. - 17,30 Farka aeviyab, 
18.M Kızılordu lçla konHr, 19.IO Hafoalk 
lııHHr, 21 Almaaeal • aeplyat, 23.05 fr • ..,. 
rlyat, 24.0S laveçço •etrl1at. 

Hamburr 532 •· - 18.SO tflrler, 19 pllk, 
lt.35 11•erllk ae9rlyatı1 19,55 haya raporu, 

20 baado mudka, 21 haberler, 21. 10 Alman 
ropera muılldıl. 23 haberler, 25,15 m11ılld, 24 
rece keaıorL 

1•t•nbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

!&ıJNOtmı 
Muhammen Bedeli 

Ura 
Zlndukapı mahallesinin lpçller cad
deeinde « numarah d&kkiaın 
1/4 w....ı. 

375 mllbadll 
boaoıUe 

Tahta minare •ahaJJeainia T abtamina- 900 
O re caddulntle uld 143 ve yeni 139 

Sl(ODAtt: •umaralı dlkklnın tamamı. 
'tUratreli mahalluinin Yeni mahal· 
le caddesinde SO metre murabbaın
c&.ki eald 16 ve yeni 18 numaralı 
~lnhedim dllkktn araaaınıa 10,5112 

22 

.;--i. 
F araççı Kara Mehmed mahallesinin 3000 

ener caddu:nde eıki 7 mükerrer 
~e Yeni 19 numaralı dükkanın ta· 
hlaoıı. 

Di~anıAli maballHinio Gedikpaşa 3600 
;~ deainde eaki, 67,69 ve yeni 71, 

" 

.. 

" 
•çrlc Yukarıdaki •u•araL dUkkinm tamamı. 
)Qa arttır11ıa mallar 1712/935 Pazar gUnU sat on iki buçukta 

de Y•di bu •u~etil.e aatılacakbr. lıteklilerin muhammen bedelin 
çu nıabeUndeki pe1 akçelerile mlracaatlan. "8,. 
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SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

DUnkU Bilmece 

1 2343678 

BugUnkU Bilmece 
Boı dört köıelerl aıağıda ya· 

salı manalara gelen az Tftrk'• 
kelimelerle doldurunuz. Bu ıa• 
1ede laem vakit geçlrmİf, h•• 
de 6z Türkçe kelimeleri &ve•· 
•it olursunuz f 

l 2 3 4 5 6 7 8 

Soldan •aGa: 
1 - Um•mi • i!be 
2 - Yed • bir nota 

5 - Alfabenin ıon ••rft • fHa 
olmayan 

4 - HGcum 
5 - Derun • ıonuaa iti' R geti• 

rlliace tnkif et 
6 - Sondan bir harf kaldınhoca 

bir meyva • 6 derun 
7 - Rayiha - b!' nota 
8 - Sukut 

Yukardan A .. ıı: 
1 - Seyyah 

2 - Elemek •aadanndaa emri-
hazır • KGçlik bı~ak 

4 - Bir meyve S • çift 
S - Sene • ö~tidl\lmtlı hubultat 
6 - Kotuk 
7 Yed • .arau ıt 

8 - Dem .. tayyare 
-••••••••••••••••••••••••••-••••••-••••••••••••••n•••••• 

( Toplantllar, Davetler ) 

Ayak Kabıcllar Cemi
yetinin Kararları 
latanbul Ayak kabıcılar cemi· 

yeti dlln aenellk kon2resini yap
dı. Konarada yıllık rapor mllıa
kere ve kabul edildikden ıonra, • 
lataabulda Ayak kabtcılar koope
ratifi tarafından halka ucuz ayak 
kabı utmak için bir perakende 
aahf mağuaaı açılmaaı teklif 
edildi. Bu teklif alkıtlar araaında 
kabul edildi. Bundan ıonra idare 
heyeti ae~imine ıeçilerek eakl 
heyet lbka edildi. 

Cumhuriyet Geneler Mah· 
teJlnln Toplantısı 

Diln cumhuriyet Geneler mah
feli de beyojlunda fırka binasın-
da yıI:ık konıre1ini yapdı. Kon· 
ırede ev Yeli mahfelin bir Hne
lik faaliyetine aid rapor okundu 
ve kabul edildi. Sonra yeni idare 
heyeti seçildi. 

AntakJ•lllar 
Şehrimizdeki Antakyahlann 

kendi aralannda kurduklan cemi
yet te dün aabah halkevinde bir 
umumi heyet toplanbaı yapda. 
Bu toplantıda. buradaki Antakya· 
lılara yardım hakkında baw ka· 
rarlar yerildi. -----
Adanad• Peçe Ye Çar9at 

Yasalı Bethyor 
Adana, 15 - Şehir mecli•i dün 

Şubat de.retlai• ıoa toplantıııaı 1•· 
parak dağıJaııthr. Bu toplaatıda çar

taf ·..e peçe yautı hakkında enclme

ninin 1enid•n haıırJadıfı mazbata 
ok.amut vı ılSz birlitile kabul edil. 
mittir. Yaaak 16 Mart 1935 ılalDdeD 

,baflıyacaktu. 

Sayfa ı ı 

1 Borsada 

Hafta İçinde 
Neler Duyduk ? __ .. _, ____ .. ___ _ 

lnhf.ear afyon almıya başlamıobr. 
Tıf tık, ya patı, buğday av deriıi 
piyaıalan gnıek, fındık plyaıuı 
kuvntlidir. 

Afyon - Uyuıturucu mad
deler lnhi1arı afyon almıya bat
lamııhr. Alb aydanberl bu idare 
bUinen 1ebelerle, piyaıada göruı .. 
memiıtL Piyaıadaki bu uzun bu-
Junmayıf, elinde afyonu olanları 
ııkıtık bir hale sokmuıtu. Onun 
için inhisar 1 dareal bu hafta alıt· 
larına baılar baılamaz bUyük bir 
tehacllmle karıılaımııtır. Herkeı 
kendi malını vermek latemektedlr. 
Tabii bOtnn bu isteklerin birden 
a-iderilmeılne imkin olmadığın· 
dan lnhlaar bu ıatıı tekliflerini 
ııraya koymaktan baıka çare 
bulamamııtar. Ancak teklifleri 
doğrudan dofruya ııraya koy• 
maktanıa, yine mftracaat ıırasına 

· göre, her tDccarın huıuıt vaziyet· 
leri Ye ticari lkablliyetlerinln göz 
6nilnde tutulmaaı, oaa göre her· 
kesten muayyen bir nlsbet dabJ .. 
linde mal almak yolu kararlaı· 
tmlmışbr. 

Böylelikle herkesten alınacak 
miktarlar baıka baıka olmuıtur. 
Bu durum bazı tllccar arasında bir 
hoınudıuıluk doğurmupa da bu· 
na mahal olmadıjı qağıdald 
ıatırlarda anlaıılacaktır. Bu hu
auıta kendlsile aörllftBğUmUz 
lnhsar Mndnru Bay Ali Sami : 
«-Mal almıya baıladık. Satmak 

isteyen çoktur. Bunların bcpaini 
birden ıatın almıya da lmkln 
yoktur. Mtıracaatçılara birer nu• 
mara •eriyoryoruz • Sıra ile mal
larını alacağız.,, demiı ve tDcca• 
rın hoınudıuzluğu hakkındaki 
sualimize de : 

- "Tnccarda alışlar yine kesilir 
diye bir tllbhe vardır. HerkH 
bir an e•vel malım Yermek iıtf .. 
yor. Fakat bu telit yersizdir. Ahf 
llıtelerinde bir ayın aonuna ya· 
sılmakla diğer ayın bqına yazıl
mak araaında bir fark yoktur. 
üaaen bu telaş daha bir müd
det devam edebilir. bahiaarın mun
tazaman mal almakta devam elti
li görlllllnce ileride kendiliğinden 
kalkacaktır. inhisar bu defa alıı
larını durdurmıyacakbr ,, 

lahsann mllbayaat teldi ge
çen defaki gibidir. Morfin dere
ceaine köre •e e~ fiatlara na
zaran yUı~e bq. ıle on arasında 
fiatlar indırilmlıtır. Ödeme bono 
ile yapılacaktır. 

Serbest piyasada it duyul
mamııtır. 

Tiftik - Tiftik plyaaasınde 
hiç bir İ§ ltldilmemitdir. Alman• 
yadan gelen haberler, 8mld vere
cek yerde, blllkiı, dUıUndtırUctl 
vaziyettedir. Piıeaanıo umumi gi• 
diıl durgun ve bekleyici bir hal· 
dedir. 

Yapak - Yapak piyasa· 
ıında da Jı yokdur. Hafta içinde 
25 balya kilosu 48 kuruıdan sa· 
tılmııtır. Kiloau 65 kuruıdan 
bir parti mal da bir yerli fa brı .. 
ka tarafından aatı9 alınmııdır. 
Fakat bu muamelenin ödeme ıart• 
lan o kadar orijinal dır ki bu fi· 
7ab plyua addetmeğe lmkln 
yokdur. Piyasa gevşek ve dur
gundur. 

Avderlal - A• derial piya• 
aası geçen haftanın aynıdır. it 
yoktur, Sanearlar 26, tilkf 6,5 If· 
raya kadar aatılmaktadır. Por
ıukların fiyatı 330, tavşanların 
15-16 kuruıdur. Piyasa gevıek· 
dir. 

Buğday- Anadoludan plya
ıamıza ıon günlerde un gelmeğ<' 

baılamııdır. Ayni zamanda Mer · 
alnden 2000 ton kadar buğda~· 
da gelmiıdir. Bu geliıler karııaın
da çok az o1maaına rağmen Ha3 • 
darpaıaya gelen buğdaylann 
borıada satılması zorlqmışdır. 
Hatta perıenbe gUnU gelen 7 va• 
gonun yarısı alıcı ve fiyat bulama .. 
mııdır. Ekstra beyazlar 4. 75 
kuruşdur. Mersin malları Uç kuruı 
yirmi beı paradan aatılmağa bat· 
lamıt ve 3,25 kuruıa dOımUşdUr. 

Arpa - Sanııundan gelen 
arpaların bir u: gdÇ kalması üze
rine, hafta içinde, piyasamız canlı 
ieçmlıdir. Fiyatlar kilo başına 
Oç kurut yirmi beı para ile Uç 
kurut otuz para araıındadır. Piyeı 
ıa gelen malın mikdarına bağlıdır. 

Fındık - Fındık plyaaua 
yeniden çok kuvHtli bir hal aı. 
mıtdır.Hafta içinde iç fındıklarımı1 
için piyasada dolaıan fiyat 48,5". 
49 kurut araamda idi. 8a flya .. 
Jara 1abcı olmadığından it ole 
mamıt •e plyaaa bu kuv•etli va• 
ııiyete gfrmlıdtr.Anupa plyaaan• 
bu yllkıellşlnl taldb etmekdedU. 
Fakat henllz bu seviyeyi bulama
mııdır. Bu yıl lıpaoyoolarda nula 
gidiyorlar. B6ylelilde bu fiyatların 
yer bulacajı •• belki daha yuka
n fiyatlerle de ft çıkacağı &
midi çoğalmaktadır. 

lıtanbul Milli Emla"k M"d·· 1 .. ğ .. d u uru un en; 
Muhammen kıymeti 

EminBnD: Şeyh M b 
e met Geyllnl Mumhane ıokak 

eaki 17 yeni 23 numarala dllkkinın 
295/l 440 payı 
Yenicami F • Galata: 

ermenecıler ıokak eaki yeni 
59 ıayıh dllkkinm 330/ l 920 payı • 

Bllyftkada: Yalı m hail a eıi Lonoe ıokak eski 15 
l7, 19• 21 Te )'eni 12 numaralı dnk: 

. kinın 717 / 4800 payı. 
Heybelıada: Da{r mahalleaı· H k k ki amam ıo a es 

9, 15• 8 mllkerrer yeni 27 - 27 /l 
numaralı iki dtıkkinın 28172 payı 
Hacı lıa ıultan çeşaıeai aokak eski Fener 

Ura K. 

545 76 

3M 00 

80 66 

1064 00 

90 • 92 yeni 94 • 96 numaralı iki dilk· 
kin ve odaların 80/ l 20 payı. 840 00 

Yukarıda yazılı mallar 1912/935 ıah gUnU aaat on dörtte dai· 
remizde mlltqekkil aatlf komisyonu marif etile pefİD para •• açık 
arttırma ile ayrı ayn aatdacakbr. iateldileria Jtbde 1edi baaçak 
pey akçelerUe mlracaatlan. •F.. --604,, 



12 Sayfa SON POSTA 

AİKU VET 
A 1 

Zayıf ve cıhz olanlara illçtan fazla ııda IAzımd1r. lıte Haaan Fıstık Özü Yağı gıdai mevadı ve 
bilhassa vitamini ve kalorlıl çok ve bol olduğundan bilbasaa çok zayıf olanlarla vereme istidadı 
olanlara az zaman zarhnda kat'ı tesirini göıterir. Hasan Fııbk Ôzil Y •iı bir kilosu yüz ki!o zeytin· 
yağına muadildir. Mideyi rahatsız etmediği ıibl iıtahayı teıyld eder. Ve bir kilo Fıstık ÖzU Yağı 
için zayıflar bllhaasa çocuklar liakal 1 • 2 kilo kazanırlar. 

Hasan Fıatlk ÖzU Yalı kış ve yaz içilir. Çocuklara ve ıençlere, solgun genç kızlara ve 
hayattan zevki azalan ihtiyarlara çok biiyük faydalar temin eder. 

HASAN DEPOSU: Ankara, lstanbul, Beyoğlu 
•••••• 75, orta 12a, büyUk 200 kuruttur. 

Zafiyeti umumiye, i1tah11zhk ve kuvvetlizlik halltıada hUyllk falde v: te11iri örlllen 

FOSFATLI ŞARK M LT HÜL SASI 
kullanınız. Her eczanede satıhr. 

Umumi Müdürlüğünden : 
Montajına baılanmıı olan Kayaeri Bez Fabrikasında bir müddet 
staj ıördiikten ıonra ecnebi memleketlerde ihtisas edinmek 
Uzore "50,, ustabaıı muavin namzodi seçilecektir. 
Bu ıtaj ye seçime lttirak edebilmek için tartlar 1unlardır ı 

1 - Türk San'at mekteblerladea mezun olmak, 

2 - Aakerlikle af ikası bulunmamak 

Bu şartları haiz olaa lıteklilerin lizım gelen evrakı, tedkik 
edilmek üzere 20 Şubat 1935 tarihine kadar Keyıeri SUmer 
Bank Kayıeri Bez Fabrikasına göndermeleri. "584,, 

. . • . .").",. • .... ~ .... .....2.ı. - f 'ı.' 
" - • • • 

1
• ' ı • \:· -,,_ ~.,:r-.. 1 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğündan: 
Kmkkale Fabrikaları için T Hviyıci ve Tornacı alınacakdır. 

{ateklilerin imtihan için lıtida ile Ankara'da Fişenk Fabrikasına 
lıtaabul'da Bakırköy Barut Fabrikasına, lzmirdekiler Halkpmar 
SilAh T amirbaıaeaine mtiracaatları. "526,, 

ADAPAZARI 

TOHK TiCARET" BANKASI 
Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmiı sermayesi: 

1 
TUrk Lirası 

TUrklyenln her yerinde tube ve muhablrlarl vardar. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
Iıtaabul Şubeai: Telefon 22042 

Galata Şubeıi: Telefon 43201 

lıtanbul Milli Emlik Müdürlüğünden: 

BALAT: 

BALAT: 

EMiNÖNÜ: . 

Muhammen Bedeli 

Karabaı mahallesinin Dibek aoka
ğında eski 7 /5 ve yeni 9 numaralı 
dükkinın 25172 hi11cıi. 

Lira 
278 Hazine tah· 

vlli ile. 

Hacı Isa mahallesinin Işkem heci so· 209 ., ,, ,, 
kağında eaki 8/10 ye yeni 6/4 nu-
marah maa oda dUkklnın 25172 
biaıeıi. 
Çelebi oğlu Alieddin mahallesinin 667 ,, ., " 
Yeni cami av!uıunda eski 77 ve 
yeni 70 numaralı dükkanın 80/480 
hissesi. 

MAHMUTP AŞA: SUrurl mahallesinin Mahmutpaıa 322 ,, ,. 
0 

.. ' caddeıinde eski 163 ve yeni 152 
numaralı dUkkAnın 240/6720 hissesi. 

MAHMUTPAŞA: Hacıköçek mahalleıinin Büyük Ço- 360 ,, ,, ,, 
rapçı Hanında birinci katta eski 
30 ve yeni 23 numaralı mağazaıııo 
41J6 bi11esİ. 

HEYBELIADA: Yeni İsmetpaşa caddesinde •ski 174 ,, ,, ,, 
3! numaralı 315 metre murabbam-
daki araanıo 71/84 hi11esL 

Yukarıdaki mallar 17/2/935 Pazar iÜDÜ ıaat on dörtte açık 
arttırma ıuretile aablacaktır. Jıte.kHlerin muhammen bedelin yüzde 
yedi buçuiu niıbetinde pey akçelerile mllracaatJarı. "M.,, (473) 

ÖKSÜRENLERE 

KANZUK 
Öksürük Şurubu 
Göğüı nezlelerile had ve müz

min kasabat iltihaplarında, Za
türre, Zatülcenp ve boğmaca ök· 
sUrUklerinde çok faydalı bir ilaç• 
tır. Göğüsleri zayıf olanlara ay4 

rıca tavsiye olunur. Birçok profe
aörlerln takdirlerine muhar ol· 
muıtur. Kanzuk ÖkıtırDk Şurubu 
maruf eczanelerde bulunur. 

Denizyolları 
İŞLETMESi 

Aoeateleri ı Karak8y Kaprilbaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mlhlrllarude 

.. __ _.Han Tel. 22740 ___ .. 

Trabzon Yolu 
VATAN vapuru 17 Şubat 

PAZAR gttnn saat 20 de Ri
ze 'ye kadar. (767) 

Ayvallk Yolu 
MERSiN vapuru 16 Şubat 

CUMARTESi ıUnll ak9amı Hat 
19 da lzmir'e kadar. "768., 

Mersin Yolu 
KONYA vapuru 17 Şu· 

bat PAZAR ınnu saat 10 da 
Merıine kadar. "769., ' ., 
Karadeniz Orman 
işletme T. A. Şirketinden: 
Şirket, tahta iltlumınd a bulunan 

eafranbolu civ~rındaki Turna orma1t ı nın 
S 'etilmHini c.ört aene mildtletl~ mil. 
it tahhide verecektir. Müzayede a çık 
artt ırma olnrak 7 Mart 935 de G• ln ta 
Ömer Abid han 4/4 de tirketln m•r
k . z.inde İd are Mecliai huzurunda yapı· 
lacaktır. Buna ald t artname 11 tulıı ıı t· 
tan itibaren hergün tirket merkezin. 
den alınabi ; ir. i k t emina t iki bin lira 
nakid veya banka ınektubudur. (7880) 

ş·rket ve Banka 
memurlarının nazar1 dikkotlne: 
Müderris K. Kömürcüyan asarınd an 

Yeni harflerle tenzili bedeli Kr. 
Ameli ve t at biki kambiyo 85 
Yeni muhasebe uaulil 122,5 
Ticari malümat ve bankacılık 105 
fktuıad ilmi 87,6 
İhtiana muhaaebeleri 17S 
(Şirket, aanayi, Iİraat n banka) 
ticari ve ameli heaab 70 
LOraridma cedvelleri (yeni ra-
kamlarla) S6 
Batlıca aatıı yeriı İKBAL KGtüphaaesi. 

---~-

Şubat 

• 

Niçin, 
Gibbs sabunu ile 

tıraş olmak bir zevktir? 
Çünki : Gibbs tıraş sabunu ; köpüğünün yai} gibi ol
masını ve cild üzerindeki yumuşatma hassasını temin 
eden(Oold Krem) esası üzerine ihzar olunmuştur • 

Çünki : . Olbbs tıraş sabunu ; en sert sakah yumu.-· 
tır ve fazla köpüklü olması itibarile en dik kıllara kuş
tüyü haline getirir -. 

Çünki: Oibbs tıraş .. sabunu; bir çok tıraş sabunlarda 
olduğu gibi cildi kurutma.veyakma mazarratından ta
mamen aridir o; cildi besler, yumuşatır ve buruşnıasma 
rnani olur . 

Çünki: Gib.bs sabunu ile tıraş olduktan sonra yüzü
nüzde bir serinlik ve bir gençl ik tazeliğni hissedersiniz: 
ve kemali it~inan ile diyebilirsiniz ki Gibbs sabunu ile 

tıraş olmak bir zevktir.• 

TRAS SABUNU 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----,___.,. .. 
Türkiye iş Bankası idare Meclisindenı 

Alelade Umumi Heyetin Çağırılması 
Eıaa nizamnamemlzin 45 inci macldeaine tevfikan hlHedarlat 

Umumi heyeti, 24 Mart 1935 Pazar gllnll saat Uçde Ankarad• 
Bankanın Merkezinde alellde olarak toplanacağından Mubter•OS 
Hlsaedarlarımızın muayyen glln va ıaatte bu toplantıda hazır bll' 
lunmaları rica olunur. 

Eıaa nlzamnamemlzln 49 uncu •atldeıl mucibince gerek aıaie
teo, ıerek vekileten 50 hlıseye uhib elan hl11edarlar umumi heye~ 
lıtırak edeblllrler. Ancak veldllerl4 de şahaen hlıHdar ve rey ıabi. 
olmaları lizımdır. Hi11edarlar hamil oldukları bl11e aenedlerlo•0 

mikdar ve numaralarını göıteren bir cedYeli mezkfar nlzamnameolO 
SO inci maddeai hükmüne ıöre Ye hiutdarlardan birini tevkil ıPr' 
tile umumi heyete lıtlrak edecek olaalar dahi menubahı cedveld~ 
baıka Merkezi idare ve ıubelerlmlzden alabilecekleri vekiletnaaı• 
içtima gllnilnden bir hafta evvel tubelerimize vereceklerdir. 

Müzakere Ruznamesi •t•lıda yazılldar: 
1 - İdare ::\Iecliıi ve mürakipler raperun.un okunmasi, 
2 - 934 unesi bilançosunun taıdikl n tdare Meclisinin ibraıı. 
3 - Teımettiiün taklimi suretinin n tevzii tariliioin teııbiti, 
4 - 935 sene1iade idare Meclisi azllarıaa nrileoek ücretin tayini, 
5 - 935 HDHİ ınürakipleriain HÇİl•Hİ, 

6 - 9l! senesi mürakiplerioe verilecek ücretin tayini. ___/ 

Inhiaarlar U. Müdürlüğünden: 
. ,.~ 

1 - Gemlikde yapılacak (18714) lira (42) kuruı bedeli keııfH yap 

2 

tütün ambarı kapalı zarf uıulile ekiiltmeye konulmuştur .. d• 
Eksi:tme şartnamesi ve prejeleri (94) k~ruş m~k~~~lı~,ıs 
Cibalide Levazım ve MUbayaat Şubesi nakıt Muha.,ıplıgı11 

ve Bursa İnhiıarlar Baş MUdürlrıiünden alınacakdır. d• 
3 - Eksiltme 5/Mart/935 tarihine mUsadif Sah gUnU saat 15 

Cibalide Alım Satım Konıisyonuntla icra edllccekdlr. yllS 
4 - Teklif mektubları kanundaki hUkümlere göre yukarıda tıt 0ıs 

edilen gün ve saatten bir saat evveline kadar Koıııl9Y 

5 
Reisine makbuz mukabilinde verilmelidir. . b•.·u Eksiltme şartnamesinin mahsus maddesinde yazıh şeraı 
olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - Talib olanlarm qo 7,5 muvakkat gilvenme 
lira ile birlikte müracaatları. (7 44) 

paraaı olan <''°'' 
,. Dr. ibrahim Zati 

Caj'aloj'lu : Mahmudiye cadde1i 
Çatalçefma aokatı No S 

Hergün öj'laden aonra haıtalar1.11 
kabul eder. 

8011 Poata Matb••., ____ ,,_ _ ___...-

Sahibi: Ali &kre• 

Neırlyat MldGrlı TabW 


