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rik&ya 
Trakya Komitesinin Hezeyanları 

Trakyanın Akıbeti 
Taayyün Etmemişmiş 

Onun · İçin Muhacirler Bile Bu Top
raklara Y erletmek lstemiyorlarmıı 

AUna 17 (Huauıi) - Burada 
~an Atinalka Nea ıazeteaioin 
-l)'a muhabirinden alıp ıuııret· 

~ ıayauı dikkat ~fıaat ıllılleal 
ı.::.~•aı et~ektedir. luatlan bir· 
~ ıla eYvel, bu ıazetenin mu• 
~biri, 14 ı•bat tarilaile gazetHlne 

Q !,•hrları yazmııb: 
aulgariıtanlla lvan Ormaacl· 

)':fla reiılltl albnda kurulmuı 
~•il Trakya Cemiyeti, lulıarlı· 
h•lla komtu olan devletlır aley• 
l11dekl propaıandalarına hara· 

1
•tle devam ediyor. !u propa
:bda•ın neticesi olarak Bulıar 
o1;küaıetlnln cenub komıularlle •n mlaaHbetlerl birkaç defa 
l{trginlefti. Bulıariıtan, Trakya 

c: ( Duamı 11 iaci 70zde ) 

r, 
Yunan 
Erkô.nılıarbige 
Reisi Yerindedir 

Atiaa, 17 - Yunan Erkinıharltiye 
Reiıi General Kateniyotiı'in; Yunan 
- Hulgar hududunun Bulıarlar taıa
fından hararetli bir ıurette tahkim 
edilmekte oldutu ltakkındaki \Jeyana
tıaın huıl ettiii büyük teairdtn 
ıonra, iıtifaıı ihtimalinden bah11-
dilaıtyt batlanmııtır. Yunan hükfı
meti ntırıttiii bir teblii ilt höyle 
bir ihtimalin nrid olmadığını t.ildir-

Liıtlr. _J 

Spor Ve Genelik ....... 
Gencliği Yükseltmek 

için Neler J a~ılmalı? 
'' Sporu Köylere K&dar Sokmak, Bu 
Yolda Yapılacak En Faydalı iştir,, 

lı:natr 15 Bir ı•ncllk tualtiri 
G,n.. İdıre Huıuıt) - C. H. F. yordu. Bazı milletler boyunduruk 
e-.y Hthıeyf :•yeti Üyealnden altmda idiler. Onlar gencliklerinl 

C•i •alo in ahmı Apak, Hal· ıiya1al maksadlarla kurumlan-
d· il arınd L • k~llleylcl 1 il 8 ulnlerce ıenc dırdılar. Fakat harb sonrasında 
b~lltı "' ıp a nde " Genelik teı- bu iı başlıbaşına lJir meıgale 

•r konfera:r" rnevıuu çevresinde oldu : 
laran1 co t 1 verdi. Eae çocuk· SIYll tayyareci:tk, zehirli gaz· 
lb•nda f ur.an •özler, ayni za· lerle mUcadele, mi'.li emniyet gibi 
r~ aid a::clık. teıkilat pre.ramı· harb ıonrası işleri ortaya atıldı. 
tılaari11 d: w~eri aydınlatİnaaı Acunda genelik tcşkilitı muh-

liıtıb ço rnUhimdir. : telif Uç amaçladır: 
•la ' •cunda d h · • ' n i•nclik t • "'0 8 aılinl • 1 - Almanya, iulgarlstan 
dnıtrın1ıerini eıkılalctJarı hakkınta. telkilltı... Bu iki millet Parla an· 

- B açar en d . t" ! . . (O u haurhld emıı ır :~ laıma•ı icabı fazla ordu Ye ıilih 
rdu 6ntı hazırlıtı)ar:ch •vvet ' 'IMduaClur•amak mecburiyetinde 

Yer ! L ~ "- { D...._. 11 İlleİ )'6acle ) 

an Askeri .Se ki 

••• ll•••llnl•I• •'••' •lml•lıll lllllı lcıt'olaruula11 61r miJ/r•n. 
Rom•, 17 ( A. A. ) - Havas muhabirinden - 8atllca caddeler'!ten, kala

INıhlın alkı,ıara ara•ından ıeçen, farkt Afrlkaya sevki mukarrer iki tabur "Kare 
g6mlekll ,, ( Clyovlnezza • ıencllk ) tUrkD•UnU çaıırarak, Mlll• lrklnıh•rblye Rel•I General 
Teruççl'nln huzurundan ı•çlb Napoll'ye 91tmı,ıerdlr. ( Dnamı 6 inci ylizde ) 

Ereyli Limanını 
Yapmak için 
lngilfz Milhendiılerl 
T edkikat Y ap1yorlar 

s•r•inleıtl. Sava- IDJr er e kuıu, tinOnil ardı. 
alnlrl•r, yine çok s· . 1 'd 1 venin. SaYaf kor· 

ıın herhaa1ri bir G • ı• k v f aı dOıOnnaeyenlcr 
yerden patlak ve• ergın J ar • içindir, Kollarımız 

l recetine; enini, L aıvalı, kulağımız 
\ boyunu dUıUnmeden, çabucak inanır l kiritte bu\undukca, hiç kimıe. 

olduk. Geçende Yunan komıunun; nln hiz.e aataıamıyacaQ'ını bili-

1 

Balkanlıların Ye Balkanların en 1r6- yoru&. Ve bundaa dolayı da; tı-
allden aevgiliıl Bul1rarlara kartı nırlar1mıı:ı korumak için, ne ı•· 
••narlarını pekletdirmete kalkıımau, rekli iae, yapıyoruz. Yarıma savat· 
dedikodu torbaaının yeniden ajzıaı larını, apanıı& ve tepeden inme ola· 
açtı. catını kestirenler nr. Bu böyle o'· 

Zo11pli11k llıra11•ı eov•li Kozl•"• 
••Jlılac•ktı v• lmti,azı 6111arl1• 
mimarı B•• Ya11ko,a .arllrniıti 

Zonguldak, 17 (Husuai) - Ereyll 
limaaını yapmak Dzere hükumet• 
mUracaat eden lagillz Vikerı 
ılrketinia fen memurları ıondaj 
v• yerinde tedkik yapmak üzer• 
buraya ieldiler. Bu tirket, 
prensip itibarile Nafıa bakan· 
hjı ile anlaımışhr. _Fiat 
mHelesi halledilirH bu l'•z luna· 
nın lnıaaına baılanacaktır. Bu 
gelen: er 8ç lnıfliz mOhea• 

( .Lınamı 11 inci yüzd• ) ".. ... . . . . .. ·~ ·~ ... ·-~ ...... 
Lindbergin Çocuiu 

Davası 
Trentoa, 17 (A. A.) - Flemiaıton 

dayuını m6teakib, •ali B. Hofmaa'a 
lSnderllen bir mektubda Havptman 

~akkında verilen idam kararı \,u ayın 
27 alnden iinc• detittirilmeditl tak• 
dirde, ktndiılle beraber, hikim Tna• 
tar'ın n jilri Heyetinin aldllrllecek· 
leri haber verilmektedir. 

Bir MUrteci Tutuldu 
Ceyhan l 6 (Huıuıl) - 30 • 40 

katlar çocuia •Tinde gizli bir 
surette arab harflerile dera oku• 
tln lbr.Wm oj'lu Ahmed namın• 
da hirl cllrmlmqhud halinde ya
kalanmıf Ye adliyeye Yeıilmittlr Jf. 

Snaı, eli kulajtada imiı gibi; duğuna göre, ıimdiden, bltiln olaran 
:•rkeate bir kuıku var. Yunanlı (ihtimal) leri g8ıt önOnde tutarak ba-
B omıularıa bugtln keadlrdikleri İf•, nıı kurtarmak Ye apanaı& bir yerden 
ulsarlarıa çok öace baılamıı ve bu kopacak aavaİ kHırgaaına kartı koy-

1olda •pice ilerlemlı olduklarını, mak için Oı•rimlıte da eni a acatı· 
1avaıa anık ( hazır ) bulu~manıa, mı& beabellidir. 1 y p 
taYatı l•temek demek olmadıj'ını Yunanın Bulgarıa ıunun bunun 
dütlnen yok. BOtlo ulualar, yel aavata anık bulunmaİarı HHfın bu 
ıele~ek delikleri kapadıkları ~ir yakınlarda kopacatını dejil, belki 
ııracıa, ne Yunan komıu, ne de bız, bu k d k rk d ı 
kollarımızı batlayıb oturamayız. b l •d alr anı ıt ve h~ ı k aYranant ar 

F k b b" " k u un u una gure; ıç opmıyaca ını 
a at u ır. orunma 11 dan ıöıterir. 

baıka ıey dejildır. Yer ytlıilade YOreklerimi~I, boı dedikodularla 
Jaangi tllk• vnrdar ki, b8yle gGnlerd~ Qzmiyelim. - •ir 

Şarkta Şiddetli Kar Ve Kış Var 
Bitlis, 17 ~ Huatııl ) - lstanbuldan gelmekte olan poıtaoın bir 

hayvanı, llıerındekl poıta qyaıile beraber Bitllı çayına dOtmUt ve 
coıkun ıular tarafından sftrUklenib götUrUlmüıtOr.-lf 

Karaköae, 17 !A.A.) --. Bir ha:adauberi görillmemit bir ıekilde 
kar~a karışık yagmur yatıyor ve ılddetli fırtınalar devam ediyor. 
Yvagan karların çokluiundan yollar kapanmıt ve postalar teabhura 
ugr~mııtır. Fırbna yUzUndtn Ziraat bankası binasının ç.atııı klımilen 
ve ılkmekteb blnasanın çatııı kıımen çökmUştur. Yıkılan bazı evler 
de vardır. NUfuıca zayiat yoktur. 

Kiçner ,, in Ölü
m ünü Örten Esrar 

Perdesi 



Bir Nüfus 
[Jeselesi 
Ve Halk 

Kimseeiı Ye lnrakılmıı çoo\lk• 
lerı Himaye nüfus ılyaHeı ba· 
kımındao mühim bir meıeledir. 
l 1'11kat bugilnkü te§killt, i§i el· 
verişli bir surette bajarmıya 

irukio bırakmıyor. Meeela çocu· 
ğuııa balı:amıyao kadınların 90-
cuklannı almıyorlar. Sebebi, 
anaaı Yar diye. Bu yazİ7ekn 
eflıeirı umumıyede bırakdığı iz 
derindir. Bakınız bu münaH· 
betle okuyuculanauz ne diyorlar: 

Bay Sadi Uğurlu (Sirkeci Sanoak· 
dar mahallesi ) - B.zim toprakları· 
m z çok i•nlıtir. BuıilakD nDfCisu• 
on mislini de bol bol barındırabilir. 
Sonrn dilımaoların ikitie birde ••111• 
leketlmiz için ınurdukları bir ltti
h m vardır; 

"Türkiye bot memlekettir,, diyor
lar ve bundan da nufuıumuzua aılıtı• 
nı ka1lediyorlar. lıte biı hu ittiha•· 
dan kurtulmamız içia ;aufu1Uausu 
arttırmıya mccburuL Halbuki ıaıe
telerde herıfln okuyoruzı Bir •an• 
çocutunu boj'muı, ıokata bırakmıı, 
yahud poliı sokakta bir çoçuk bul· 
muf •• 

Darll1lcn••İz çok 1aayırb bir mü· 
eueaed·r. Orada ;rüılerce çocuk ba· 
r nıyor. Fakat bu 7urdua •izamname· 
ıinc ııl5re analı çocuklar buraya ka
bul edilmiyorl r. Heri"la DarGllce
uye zaruretleri.den bahseden oa 
tane ana müracaat ediyor ve çocutu 
bıraknaak istiyormuf. Bence Darü'&· 
ceıenin blltçeıi ıenitletilmell ye fakir 
an:ıların getirdikleri çocuklar buraya 
alınmalıdır. Çilnkl çocufunu DarllA· 
ceıeyc "Yeremiyen ana onu ıokata 

bırakmak 111ecl:uriyetinde kalıyor. O 
vakitte zanlh yanunuıa lıayatı tehli
keye dOtUyor. 

"'" Day Cevdet Tolııta (Beıiktat Ihlamur 
mahalleıi 71 ) - Fakir ve anaaız 
çocukları barındırmak için genff 
bütçeli bir çocuk yurduna ihtiyacımız 
yar. DarOlacen aacak ıokağa bıra• 

kılan çocukları alıyor. Ben yurdun 
analı ÇOCUkJarı almamHlDl ÇOk 1rarib 
buluyorum. Namuılu bir ana hazan 
f aklr dGtüyor. Çocuğunu elile~götürlb 
bu mDe11cıeye vermek iıtiyor. Ôniln• 
Darülicezenin talimatnamHi dikiliyor. 

Şimdi adı, 11nı, ıoyu, ıopu belli 
olan bu çocuk bir hile Jle piç gibi 
ıokııta bırakılıyor. Ondan ıonra da 
Darü Acezede bır yer buluyor. Rence 
her yardımı ltükumettea bekleme•eli. 
İçtima! 1nuavenet teıkllltlarımııı 
kuvvetlendirmeliyiz. Mahalle fakir 
.andıkları yapılmalı, lıayl• çocuklara 
bu aanchklar ... an yardım ediimelhlir. 

Bir Sarhoıluk Vak'asa 
Şoför R:za adlı bir aahıkah 

Meh•ed Ali bminde birini e•••lkl 
gece ustura ile yUzOnden ve boy• 
nundan ağır surette yaralamııtır. 
Esaa Hbeb 1arhoıluktur. 

Hırsızhk Yapmış 
F ethl namında biri, Galatada 

oturan Reçina iımindeld kadw• 
odasından bazı t:fy& aıırmıt ve 
tu' ulmutlur. 

H. B. - B" da oldu tle
seuiz.o 1 
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iş Bir Hırsız Şebekesi 
Arkadaşlarını Evlere Hizmetçi Koyu

yor, Sonra Da Soyduruyorlarmış 
Dördllnctı müstantik dla Melamed, Ah•ed, Eml· 

ne, Hatice isminde d6rt kiti Jaakkında teYldf kararı 
yerdL Bunlar ıenııfn evlere lah•etcl vererek bir 
ıebeke haliada ıoypnculuk Ye hırsızlık yapmakdaa 

lıttıne oturmuı. Sonradan koyauadaa çıkardıjı 
elliıer liralık kltıd paralan oturaj'ın albaa yapıf
brmıya baılamıı. 

Poliıler g6-altından bunu tedklk etmf ıler ye 
kacha abdeatlıaneden çıktıkta• aonra oturağın alhnl 
tedktk ebaiılır ye tamam 6 aded elli liralık kliJd 
bulnrnılar. Emine ıuçunu itiraf etmiı •• : 

ıuçludurlar. Hlımetci rolUall oyaıyan da geoc Ye 
esmır Emlnodir. Emine onbeı al• evvel Bıyoilunda 
Lamartin ıokaj'ında 24 numaralı apartımancla 
oturan Fabrikatör Kemaleddinin e'rine blzmetcl 
olarak girmiı. Evvelıl ~ün do Bay Kemaleddinin 
(2350) llraamı çalarak ortadaa kaybolmuştur. Bay 
Kemaleddin polise mliracaat etmlı. Eminınin Topka· 
pıdakl han11i baaılmıt- Pollıler e•• glrerkea Eml· 
ne başına bir bes alarak klmtırUli• kaçmıf. 
Komi11r: 

- Paraları• bir kıımını anneme, blr kısmıaı 
doıtum Melımede, bir kıımını da lcayınbiraderim 
Ahmede verdim, dımif. Polis Mehmedin üstl\ade 
( 30 ) lira bulmuı, dlierlerl para almadıklanlll 
1Gyle111iıler. 

Emine iki ay evYel de KaaıköyUnde General 

- Kadıa çık dııarıya.. oraya neye kaçıyonua? 
demlf. 

Cemalin refikaıı Bayan Hliınlyenln evine biz• 
metçi Kfrmlı oradan da 110 lira aıırmıı. Daha ev· 
Yel Kantarcİlarda bir doktorun yanında çalıımıı 
oradaa da 5000 lira çalmııtır. Emine bUtlla bunları 
itiraf etmiıtir. Fakat ortada para yoktur. 

Emine: 
- Affedenin Bay komiser çamaıır detiıtire

ceğim ceYabını vermıı. Ve komiser tatlı bir dille: 
- Emiae kömtırll1i• Kfrmo. Çık abdeathany• 

ait Ye işini aördftkten ıonra biraz yanımıza gel 
karıılılında bulunmuttur. Kadın kömilrlnkten çıkmış. 
Kuburu bulunmıyan abdeahaneye girmiş ve bir oturağın 

Bu dört kiti bir ıebıke halinde çabııyorlar Ye 
zengin evlere mOsaid ıartlarla Emineyi ycrlııttrl
yorlar ye ıonra da pıra çaldmyorlarJDlf. Vaziyetten 
anlatılan budur. 

Etten Alınacak 
Resim 

Hlll Türlü Tedkiklere 
Mevzu Oluyor 

Ettea aJı11an reamin fazlahj'ı 
mes•leai, hayyaa tacirlerinin yap
tıkl•rı aoa mUracaat dolayııile 
tehir ınecllıinin 6nf1mO:ıdeki top• 
lantılarında görllıUlecekfr. Ka· 
aablar, iddialarının doğruluj'uau 
iapat etmek Uzere, birçok ·weıl· 
kalar huırlamıılar ve bunları ..-
hir meclisine 'ermi§lerdir. 

Hayvan iılerUe uğrsşanlar, 
reımin artbrılmaıile en fazla ıark 
mllstalııilleriııln zarar g5receğinl 
iddia etmektedirler. fakat, bu 
arbtın dalla ziyade belediyenin 
Ye ltalkın zararına meydan vere-
ceii sanılml'.ktadır. Son defa, 
Tilrkofiı'• de mtiracaat eden 
tacirler, resmin fazlalaımasile 
kaçak keaimin çoğalacağını, b .. 
lediyenln Yaridat bakımından çok 
zarar edeceğini bildirmiılerdlr. 

Bir Ev Yandı 
Yangına Sebeb Evi 

Gezen Kiracıdır 
Şe'hremiaiade, Bayan MelAlaa• 

tın eviaden yaa11• çıkaıı •• ev 
temamen yanmıtbr. Y anıın, mev• 
cud tal:aminlere ıöre, 1angın çık· 
mazdan az evnl evi tutmak için 
g6rnalye ı•len bir pbıın attıiı 
J•••• aiıaradaa çıkmııtır. 

Bir Yaralama 
Hll1eyla namında birial, Sular 

idaresi uıtalanndan Hn,eyial bir 
alacak ytiıftnden yaralamııtır. 

1 

... Mi,onaçl bu it• ne deraia? •• 
- Ne mi derim; çek hna .• buatlaa 

ıonra ltorçlular rlriiaa._ o'acaklar, 
biç biriai yıkalayaaıya .. lt• 1 

Mar1nara 
Felaketzedelerine 
Yardım 

Marmara ıehelealnde felAkete 
uirayaolara Hililiahmer cemiyeti 
yasıtasile yapılan yardırnlar de-

vam etmektedir. Bu meyanda Iı· 
tanbul 1 nci mekteb talebeleri 
650 KUpltı ilk mekteb talebeleri 
255, Pertevnlyal llaeai talebeleri 
3050, IE.t kliil Hıeai talebeleri 1000 
Iıtanbul 63üncü mekteb talebeleri 

350, Cene•e liniversitoai Tnrk 
talebeleri 4499, Söke ilk mekteb 
talebeleri 400, Mardin Orta mek· 

teb talebeleri 3500, latanbul 
paket poıtabaneai memurları 

2235, Beyoilu 45incl mekteb ta
lebeleri 1141 kuruş teberruda. 

bulunmuılardır. Eıkt yekiinla be
raber toplanan paranm miktarı 
69384,50 kurUfu bulmuıtur. 

Muhtelit Yunan Haham 
Mahkemesi OöndU 

Bir müddet eyvel hmir Ye 
Yunanlıtaaa &iden muhtelit 
Türk • Yunan hakem mahkemeal 

lı:llan ve relıl Beck dün Adria 
yapurile şelarimlze dönmtıılerdir. 
Mahkeme perıenbe glinO da•ala· 
ra bakmıya bathyacaktır. 

Mahkemenin elinde 79 kadar 
da•• vardır. Bu davalarda lıte
nen tazminat mtktan ( 6 ) milyon 
liraya yaklaımaktadır. 

1-t. B. - Görünmez hile i•l· 
maiden en çok memnun olacak 
ta budur .. 

Memlekette Hava 
Vaziyeti 

Birçok Taraflarda 
Yağıı Var 

17/2/1933 de TUrklyode hava 
vaziyeti: 

Zıraat veklleti meteoroloji 
enstitüsünden alınan malumata 
göre, ıon 24 Hat içinde lzmlr 
ve Maniıa çevreleri ile Akdeniz 
kıyıları ve orta Anadolu yaiııh 

ıeçmiıtir. Y ağıf, Iımir ve Manlıa 
çevreleriyle Akdeniz kıykaında 
yağmur Ye orta Anadoluda kar 
ıeklinde olmuıtur. Antalyada 
gece aaat 22 de baıbyan yapur 
sabaha kadar deYam etmit ve 
97 milimetrelik yağıı bırakmııtır. 
Karın kalınlığı Ankara çevreala· 
de 10, Yozıadda 11, Afyonda 
24 aantimetreyi 'bulmuıtur. 

Polisten Şikayet 
iki Kadın Dayak Yedik· 

leri lddiaıında 
Kadirıada oturan Bayan 

Mayramla Lutfik dün müddeiumu
miliğe mllracaat ederek Kumkapı 
polis mevkimde dayak yediklerini 
ıöylemişler ve muayenelerini iate
miflerdir. Müddeiumumilik kadın
ları Adliye doktorlanna aevket• 
miftlr. 

Köpeğini Zehirlediği için 
K6peğinl zehirleditl için Be

ledi ye memuru Bay Hüaeylne ça
tan Süleyman adla bir mot&rcD 
hakkında takibat yapılmaktadır. 

1 

H. B. - Karım kıskançlığın
dan evdeki llizmetçiyi dı fÖriln
meı ıekle koydurdu •• 

Glinan Tarihi 

General Kazım 
Özalpın Seyahati 

Burdur, 17 ( A. A. ) - Dün ıaıt 
11 de Kurultay Ba,klnı General 
Klıım Özalp ile Kurultay Clyelerind•D 
Haydar Rf!tdO, Raaib, Halid, Hayrit 
Muhar Müfid t•hrimize geldil•t• 
Halkiviade bir çay içerek Antalyar• 
lıaanket ettiler. 

Muzar Hayvan MUcadele•I 
Kaıtamonu, 17 ( A. A.) - VilAy•I 

ftlade muzır hayvaa mUcade'ut.• 
baılanmıtbr. Bugtın avcılar ku1llbUn• 
meaa11b üyelerden sekıen kitilik bii 
kafile yakın k8ylerde bir ıürek afi 
Japmıtlardır. 

lzmlr Uluslararası Panayırı 
İzmir, 17 ( A. A. ) - Uluslnrara\ı 

lzmfr panaym bu yıl geçen yıllar• 
naaaran daha parlak ve genif 
tekilde açılacaktır. Panayır komitell 
bqkanhğına tlmdfden gerek meml_. 
ket içinden ve gerek dıtuıdan birçol 
firmalar mllracaat etmektedirler. 

Bir Çocuk · 
Düşürme Vak'ası 

Beyoğlundo oturan Todor• 
adlı bir kadın ıırınga yaptırmd 
ıur~tile cocuğunu dUıDrmüı tf 
kendiıi Haseki hastaneaine kalt 
d11ılmıttır. Müddeiumumilik takt 
klkata el koymuı ve Adliye dokır 
toru bay Enver kadını muayeat 
etmittlr. Kadın çocuju bir dok• 
torun düşUrdUğllnU söylemekte VJ 
fakat doktorun adını vermemeJı. 
todir. 

Balkan Ökonoml Konaeyl 
ikinci Balkan ökonoml konıeylaie 

nlıaaın birinde Ankarada toplanac .. 
I• maldmdur. Verilen mal<imata glJı, 
bu ayıa ıonuna dotru, m0nakal4t 
mHolelerinl glSrDımek Dıere Be'grab 
da bir hıızırlık toplenbıı yapılacaktı(' 
Bu toplanhya, alil,adar m"Unakall 
~luperleri lttlrak edeceklerdir. 

Maltepe Vapurunun Tamiri 
Akay idaresi, "Maltepe,, Yapurun• 

bllyOk bir tamir koydurmuıtur. Bil 
aydanberi Haliçte buluaan npuruıl 

kazaaları detittirilmiı, yeni teaiıat 
llbe edilmitlir. 

Akay ldareal, bu vapuru yaz içla 
Ada poıtalannda itleteekttr. 

Belediye Binası Tamir 
Edlllyor 

Belediye merkez binaaı aon gtıa• 
lerde pek harab bir vaziyet• girmir 
tir. Bina tamire baılanmıttır. 

Bak1rköy Ve Adalara Su 
Belediye, Bakırköy Ye Adald 

ıu teaiıatına nisanda batlı) acakf 
tır. Bu mıntakalara t•rkoı suyl 
•ermek için lhım gelen teaiıat 
hazırlanmaktadır. 

Kütahya da 
Zelzele 

Kltabya, 17 (A.A.) -Akıam ıı .. 
birde burada oa bet aanlye kad-' 
dna• eden bir zelıele olmuıhlf 
Zelzele tddetli oltlutuadan herk.,I 
korkutmuıtur. Haaar JOktur. 

k ıd•" H. B. - Bizim oğl~na 1

111
..,. 

döYecektim_, dövecektım 8 pt' 
birdenbire ıiSrllnmez oldu .•. 
vemedim! •. 
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Resimli Maka 1e il Gücümüzü Hesablı kullanalım il • erg n 
Uluslararası 
1'icaret Odası . 

ı - KendlaiH flYeniniz; neb olle hlldın olmak ıartile-. 
2 - Her ite ririşini:ı; yap•b:lec~tinizl iyice aklınız 

ıt -
t Btırldyede de milli ltir kpml• 

1••1 olaa ltu Oda, dünyadaki \ 
.. .. 

...... 

kestik ten ıonra. 
3 - Her ı6ze karıtınız, bilrlni:ı 

ıize yardımcı olr bllecekıe. 
Şu Oç kaide muYaffakiyet fartla-

koııoaıl zorluklarını ve anlaıa· 
~~l:lıazlıldarı ortadan kaldırmak 
~ 11 kurulmuı faydalı bir teıki· 
1~r. Uluılararası Ticaret Oda11 
'h. O yılında kuruldu. Bu kuru· 
~ ~ hiçbir hUkümetin doğrudan 
a otruya 1'ir teairi olmamııtır. 
ra Gyllk banka birlikleri muhtelif 
Odlllleketlerla ticaret •• ıanayl 
"ikları, Sendikalar ıibl ökono-

toplulukların bir araya 
rınıa en bat ında ~·J;r. Akıi takdirde, t.ıı-

yamıyacPğ n ı yOkl •ırtınıza yOk· 
t1111eıerlnden dotmuı bir t•ı· 
\· lttır. Bu topluluklar böyle 
~~ teıkilitın milletler araıında 
iti •ltilmHi Iizımıelen 6konomik 
tı •rde fay dalı bir rol oynıyaca· 

nı dnıunmUılerdir. 
ol Buıın 48 memlekette Aza11 
ta'". bu teıkillt clllnyanın ako
... 0ınık lılerinde önayak olabilecek 
b ~ınleketleri klmilen içine almıı 
~u Unnıaktadır. Avrupa haıdan• 
~~ bu ticaret odasıaa batlan· 
r Itır. Amerika, Afrika ve Aı· 
11~1lın en zenıin memleketleri 
k ... lıraraaı ticaret odaalle ali· 

lenmit olununuz ki, o yOkCln 
a~ırlıtı altında uilmeniz mukad. 
derdir. Nitekim küçük bir çocu
tun eline teslim edilen koca bir 
balta, birinei, ikinci veya GçQn. 

el Turuıta deti11e bile, d6rd0ncl yurutl• mutlaka onu derman11:ı Ye n•feHi:ıı: 
yere dOıtırOr. 

T 1- lkll kendinia ıırthyın z, ne de !::a,kra•nın ı ırt•na koyunual at•namıyacaK y ne _ __ _ 
~-- -==----== --~~---==== - - --= 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

JcÜd•rdır. Avuıtralya da bu te ... 
&t, ılrmlş bulunuyor. 

Q Bu ticaret odaaının geliri yal· 
• ıı baıının temin ettiği lidat 
p e ilSrdntu itler karşılığı aldığı 
t hadır. Hükumetlerden ayrı bir 
f ~ ıisatı yoktur. Bu aebeble her 
ı: e . bitaraf olarak fikrini söy· 
l Yebalmektedir. Iıte bu bitaraf· 
;~. s.ay11indedir ki ona buıUnkO 

İtalya, Geceli Gündüzı.Ü 
Silih Yapıyor! 

rını kazandırmııtır. 
GördUtU itlere gelince: 
Bu odanın kuruluıundakl ıa· 

~ nıilletler araaı ticaret anlata· 
~ınazlıldarmın dUıeltilmHI ve 

nya 6konomlıine engel olan 
••ıiyetlerln iıllhıdır. 

Bfrlnoi eayfada İtalyanın Afrlbyai 
~aıker sevkiyatına aid haberleri okumuş 
olacakaıo. Burada da İt&ly&nın yeni 
aıkırt tedbirlerlJ hakkında dikkate 
değer bir telgrafı yazıyona.: 

Roma, 17 (A.A.) - BlyUk 
Faılst mecllıinin Venedlk ıara• 
yıada yaptıjı tlç gece toplantı11n· 
dakl f aallyetl ıunlar olmuıtur: 

Aktedilon anlaşmalar, alınacak 
aakeri tedbirler ve korporatif sia
temle ıoysal ıılabat. 

BUybk meclia evvelt Franıa -
italya arasında son yapılan Roma 
anlaımalarını tetkik etmiıtlr. 
Alınan aıkerl tedbirlere gelince; 

Avrupa durumu teblikeaiı bir 
halde olmadJğı halde Afrikaya 

harb levazımı gönderilmeıioden 
husule gelen bazı korkuları tatmin 
eden bu tedbirlerin, BDyDk Mecll• 
tarahndan neıredilen teblfte göre, 
her ihtimale kartı daha enel 
ahnmıı olduğu bildirilmekte ve 
harb malzemesi imalinin yalnız 
idame değil, aynı zamanda tezyid 
edllmlt olduğu ihsas edilmektedir. ın Dünya ökonomiıinin laalledil· 

••l lizım aelen ı:or:ukları l1ç 
lloktada toplanabllUı 

1 - Hududdan hududa •a
lllıı değlıen ticaret tablrlerladen 
41-tan ihtilifJar, 

IC.ıgaf et Kanunu 
Nizamnamesi 

2 - Mukavelelerin ıartlarına Ankara, 17 - Kıyafet Kaau-
İ?ıl~n olarak yapılmıyan muame• D11DUD tatbikine dair olan nizam· 

Bulgar Ordusunda 
ikilik Tezahürleri 

fa ~ran meydana koyduğu anla· name Reami Gazetede neıredil.. Sofya, 17 ( Huıuıt muhabiri· 
3•rnazhklar. cektlr. Nizamnamede mabedler, mlıden ) _ (Aıkerl Birlik) reiıl 

h b Uluılararaaı bir nlzamnam.. ruhani kılıklar, bunların aaaıl 
ftlalt 1 ilanma11 llzımgelen kanuni, tiyllecetf tarif edilmekte, lıclHk, Miralay Damyan Velçef ve ta· 

8 lktııadt mHeleler. ve ıpor teıelckOllerinln de kıbk tip rafdarlan Kıral ve hanedana 
fob ~ ltl•rden birincisini ( cif, )erinin vaaıfları tayin oluamaktadıaı. aadakatıizlik göstererek kendll .. 
ltlıı' alUPalan) gibi ıartlarla yapıl· Nlzamnameala neıri tarihi.. rini cllmhurlyetci Din ettikten 
mana ış ~eriılerin her yerde aynı den itibaren ıporculuk •e izcilik ıonra, ordu ve zabitan arasında 
lataka:dl telınest teıkU eder. Bu teıekkUllerl bir beyanname ile bir (ikilik) belirdi. Velçef taraf. 
•dııı hı' Uluılararaıı Ticaret kabul ettikleri kılıkların bir nll- darları it baılanndan atılarak 

(; kitab çıkarmııtır. Bu· muneainl mahallin en bOyUk mili- yerlerine Kırala ve kıraliyet uıu111 
•va ... , 'd uncu ylıde , kiye memuruna vereceklerdir. i ildi O · · · ~ · · ,. - ..,.,_ idaresi•• ıadık •ıhu get r • 

ıCret)j Ve Maaılı Memur- Yeniden teıekkll edecekler lie Bu arada, ılmdikl Bulgar dikta· 
bu kayda tabidir. hl 

~ Hakkındaki Rapor Nizamnamenin mabedlere ve t6re devlet idareainde mll m 
l"\ll\( ruhanilere aid kı11mlan 13 bul- ıiyaıl roller oynamakta olan 

'tlt rn ara, l 7 - Ücretli ve ma• kUçOk zabitan tecekkllllerl dahi 
l•rl,r enıurlar hakkında Mftıte- raadan itibaren mer'iyet• girmek- YV 

1 
f d k 

rapor t I<onılıyonunda hazırlanan tedlr. Diğer kııımlar yarından birçok yerlerde • çe e 18 1 

Uı•r• ~~rar mUtaliaları alınmak ( bugllnden ) itibaren mer'iyete rllHayı istifaya mecbur ettll~r. 
ltıitlir "ıUıteıarlara tevı.I edil· ılrmiı bulunmaktadır. • Bu mUnaaebetle, kUçllk zabıt• 
li . Q) •• M hk A ler teıkHAtınan umum1 reiıi 
anı•nıc 1 v F "m a umu olan Goıpodln Yosif Robef A. '- ı ar e ırıncılar d 

ı ı n"ara 17 JsJıkJa Karşılandı gazetecilere vaki beyanabn a, 1 eten) . • - Hamam Ye fırın ş d t l •rı11 L bu ıenekl konat'enin umnu a U lllrnaı.. ueyannameye tibl •· 
li:ad -rını ist bil ki 1 1 A Trenton, (Amerika) 18 yapılmaaı mukarrer iken, ıon 

f 1 arlara hildlr;ye ece er 
8 

a• Öltım cezası mabk6mu Havpt· mUh"ım bldiselerden ıonra Sofya· ç şle b ' miıtlr. b . d 

• An~ oakanı Afyona Gitti manı burna apııaı e e g6ren da yapılacaiın•, krala ve hane-
4"'\ "•r cinayet mahkUmları kendisini ti idare ıiıtemine 

ili~ erı· baka, 17 (A. A.) - lreri 1 1 600 h dana, meıru .. ıılıkla kartı amıı ar ve ma • h b bh ı rt d 
t ugUne ~~n\ Bay ŞUkrU Kaya küm bu tezahüre lttirak etmlıtlr. aadık kalarak, ar ce eh n e 

b •\'eccihen t•h r~nlle Afyona mU· Gardiyanlar sDkuneti güçlükle can ve kanını Hve, seve arca~ 

zabitlerin 500 bayrak ve binlerce 
ıaf Jardan mtlteıekldl 1ar11Jmas 
kuYvetlerlnl paytabt •okaldarında 
göstereceklerini ve böylelikle 
(Cumhuriyetperver) bozgunculana, 
devlet temellerini aaramalanna 
meydan vermemeğe J•mln ede· 
ceklerlni ılSylemiftir. 

Ahnaa kat'ı haberlere bakı· 
brıa, en kuvvetli bir aıkerl 
t•ıekkUI olan ( Bulgar ihtiyat 
KliçUk Zabitleri ) teıkilitı bUyDk 
Hrsıntılar ı•çlrmektedir. Binlerce 
aza general Zlatefe dUımanhğını 
izhar ederek, ıskat edil meal ı çln 
çalııacakJarını söylemektedirler. 

Almanganın 
Yeni isteği 

Berlln, 17 (A.A.) - Klaypeda 
- Memel • meselesi, Şark andlat
maaı müzakerelerinin devamı için 
ilk defa olarak Nazi fırkasını~ 
orıanı olan "Volldşer Beobacbter 
gazeteıl tarafından ıart koıuİ~ 
muştur. 

Geri Döndü 
Parla, 18 (A.A.) - Afrikadaa 

Cenubi Amerikaya uçan Fraoıız 
"jozef L6brl,, tayyareıl, geriye 

"Ornanya T~~ınlzden ayrılmııtir. temin edebllmiılerdir. mıı olan vetanpernr kOçU 

r~,· a· UrkMuhacirleri ~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
"'
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dönmlye mecbur olnıuıtur. 

..: •lçlıl, B b r iyenın Bük· 
kadar b k •ı akan ile diier 

!:ıtic~de T~rkolarla görüımUf, 
b ••ıle illet 1 muhacirleri me· 
k •kanın reıf~. o~nıak üzere Baı-
Utulınuttur. ıgın e bir komiıyon 

p 1~te NUfuı Kavgıdı L.. o ıs dGo b 
~~andıiı ldd~a .t• nUfua kiiıdı 
...,,ini 

111 
ı~sıle Mehmed a(jla 

•t1aıi1tir. tldd•ıumumiliie talim 

Bir fıkra muharriri ark'ldat y z•yor: 
Halk akın akın ( H4Vptmaa ) ın idam edileceji ve 

ediln1iyiceti hakkında bahiılcr tutufuyormuf, bu İf 
o kadar ileri ritmit ki; ı:rf bu bahialer için blro 
açmıtlar... Gazetelerin rivayetine röre oynayanlann 
dörtte üçtl Almanın idam edilecetınl iddia ediyormuı .. 
Amerikalıların bu hareketini uıun bir tehlile vurmıya· 
catım. Sadece razıyorum. Bakınız: Biz ara11ra ( A111e· 

rikanizm ) denil•n duyrudan ve sinirden ayrılnııt bat 
döndürücü yöf'\Ylf ve. gidlti medenilerin ulaımak 
iıtediQ'l gaye aonıyoruz. 

Halbuki ben bu btlyük milletin bir bebek öldGr· 
mekten ıuçlu bir Almanın idam edilib ~dilmiyeceğini 
bir at yarıtı neYinden aayıb onunla kumar oynam ıya 
kalkıtmalarını bir yürek naeırlanmuı tellkkl ederim. 
Yürek na1ırı nuırların en iğrencidir. 

iSTER JNAN /STER iNANMA/ 

- .., 

zün Kısası 

Yazı Çok Oldııiu için 

Bugiln Konamadı 

Evini Yakan 
Adam! 

Bu Suçla Bir Vanlı 
Tevkif Edildi 

Müddeiumumilik dlln Vanlı 
Yahya adla birisi hakkında tev
kif kararı almııtır. Bu kararı 
icab ettiren hadise 9udur: 

EyUbde lıllmbey mahallesin· 
de oturan (65) lik V anh Yahya, 
Afakat adlı gene bir kadınla 
evlenmif, dört beı sene beraber 
yaıamıılar. Yabyaoın eskiden iti 
yolundaymıı. Oturdukları evi de 
almış. Fakat aon zamanlarda ka· 
rııile araaı açılmış. iddiaya göre 
kadm Yahyanın baıını yarmıı, 
ıokaia atmış. Yahya evi aatmak 
istemiş. Karısı Tapu senedini 
Yermemiı. iddia edildiğine göre 
Y abya kız.mıı ve: 

- Ya buradan çıkaraın veya• 
bud evi ateılerim demif. 

Yahya cuma günü eve girmıı. 
bir odaya çekilmiş, kapıyı arka
dan aUrmelemiı yatmış. Sabahle
yin erkenden de evden çıkıb 
gitmiı. Biraz sonra da odasından 
ateş çıkmıştır. 

işte Yahya bundan dolayı 

evine ateş vermekten suçludur. 
Kendiıi inkar ediyor ve: 

- Ev benim kendi malımdır 
Ye algortasızdar. Kadın bana iftira 
etti. Evi yaktı sonra da benim 
listume atıyor.. diyor. 

Maamafih bu şekil mGdafaa 
Yahya hakkında tevkif kararı 
alınmaıma manl olmamıştır. 

Bir idam 
Moıkova, 18 (A.A.) - Mo1-

kova mahkemeıi Gruıpan ismin· 
de mllhim bir sahtekin 61Gm 
cezasına mahkam etmiftir. 

Bulgaristan ile Lehistan 
Araaında Bir Anlaıma 

Sofya, 17 (A.A.) - LebJstan
la Bulgaristan arasında yakanda 
bir fikri teşrikimesai mukaveleli 
akdi mUnaaebetlle iki memleke
tin Knltllr Bakanları karıı!ıkh 
ıiyaretlerde bulunacaklardır. 

Adliye TayinleriKomlsyonıı 
Ankara, 17 -- Hakimler yeni 

kanuna ıöre temyizden ıelecek 
bir reisle bir heyetin kararile 
bakan tarafıadan tayin edilecektir. 

Bu heyet yakında toplanacak, 
birkaç ay staj yapmıt olan Hukuk 
mezunlarının yeni kanuna ıöre 
atajlarının aayıhb aayılmıyacağına 
da karar verecektir. 

Çanakkalede Hastane 
Ankara, 17 - Çanakkalede 

50 bla lira sarfile yeni bir ba1-
tan• yapılacakbr. 

Hakkı Huzurlardan Buhraı 
Vergisi 

Ankara, - Buhran Yerglıinin 
huzur haklarının bir aylak yekO
nu llzerlnden alınmua lcab ettiği 
ve bir aylık tutarı 30 liradan aıa· 
ğı da olsa huzur haklarının bubraı 
vergisinden mOstesna olma dağı 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Bankaların gayrimenkullerini 
kiraya vermelerinden basıl olaa 
icar hedellerlle eıham •• tahvillt 
fiat farklarının muamele ver.Wn• 
tlbl olmadığı da tamim edilmlftlr. 

ispanyalı Boksör 
Nakavt Oldu 

Barıelon, 18 ( A. A. ) - .Toy 
siklet acun tamplyonu ~me!'~alı 
Miller, lspanyol Giroaeıı bınncl 
rawndda nakavt etmlttir. Mnsa
bakada acun pmpiyonlup ••V
subahia idL 
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Japon 
Usulünde 
Dut Bahçesi 

Senellln loea bir meHlminde 
ipek b6ceti belliyerek koza y ... 
tiftlrmek klylllnüa kHeılne hiç 
yoktan bir ıelir ekler. Blcekci· 
Hlde uirqalaa laer •emlekette 
kadıalanıı belli bqlı ltir iti de 
koza yetqtirmektlr. lrkelderi dl· 
fer itlerinden alıkoymıyaa, klA 
bir 111enlmde olub biti•er•n 
bkekçillk, gerçekten klyllimlze 
yayılma11 anulanır bir lftir. E.
Yelce yurdumuaun birçok Jerle
rinc:le pek ileri · olaa bacekçl:tk 
mnbıdeleden 90ara birkaç yıl 
duraladı. Daha ıenraları tekrar
canlanmak yolunu tuttu. 

Bacek beılemekte •• batlı 
cl8ftlnce dut yapratJ temin ed .. 
bilmektir. Ve bGcekcllitfn daın .. 
dtb'Gctl tarafı da dut bahçelerlal 
yafatmaktır. Bir dut bahçeıl ea 
afatı (7·8) yılda yetlıebildljin• 
elen lıe yeni baılıyular bu mlld· 
deti bekliyemezler. Y •tiımit bah· 
çelere de iyi bakılmaıaa lıtenllditf 
kadar yaprak •ermezler. Japon• 
yada &tedenberl dut yaprafl , .. 
tiıtlrmek pratik bir aıul Ue ya• 
pılmaktadır. Bu uaulde az yerdea, 
az bir zamanda çok yaprak ahaa• 
bllmektedlr. Hem az yer, hem 
loıa bir zaman, laem cok yaprak 
elbette batın b6cekclleria lıtetf· 
dlr. 

Bu uıulde dut bala9ell yapıla• 
cak bir ıonbabarda derince bel
lenlb ıOrlldtıkten ~aral d6nl•8• 
ne bet alb araba (JOOO ldlo ka• 
dar) tiftllk satar..ı kanfbrilır. 
Aynca d&..._la• (80) lcUo kadar 
(SOper foıfat) (30) kJlo kadar da 
(S&Jfat da potaı) de•ll•n klmy .. 
'ti ınbreden kablına toprak 
adamakıllı baalla•llllf olur. Ba
har geline• tarla•ıa Jlzlade bi
rer metre aralıkla çlıall•r açila
rak tolıumdaa yetlttirUmlı olaa 
bir Haelik gene dut fldnlan ltu 
çizrilerln lzerlae birer metre 
araldda dikilir. Yaz pllac• flda .. 
)arın arası çapalanır, kolayı bu
lunur1a ıulamr. lldacl Hn• b6-
cek zamamaa kadar bu fidanlar 
kuvvetlenir. Tam yapraldanacak
lan ıırada topratın d.Salimllae 
25 kilo kadar (Nitrat ela 1Ut) 
kimye•I f6brul kanttarılana yap
raklan•• pek caah olar. NiUı•t 
bacek bHlerken meydana plen 
fidanlar ta dJbleriaden bllJlb 
b6eekl.. Yerilir. Ve hemen top
rak çapalanarak halile bırakılır. 

lk:nci ıene dlbteo daha kuY• 
yetli ınrıtnler ı•lmlftlr. Her fidan 
k&kl dalb budaklı bir atıç ıibi 
olmaflur. Bacek zamaaıaa kadar 
bahçeyi yine çapalamak, mlm
kODH ıulamalr, leab eclene ıtlt• 
relemek llumdar. 

Vakti ı•lince Jlne bDtDn claJ. 
lar toprakla beraber keıllerek 
blceldere yerilir. Ellaaal bu aa
ntle cleYam edilerek laer yıl çok 
mikdarcla yaprak elde edilir. 
Oıtellk bu uamde budamanın o 
kerte uataJıia roktur. Gelifi fb•I 
keımek ·••erir, ralmz toprap 
dalma ku•••tli bal•dmmak icab 
ettikce yapraklan•••• aaee Ye 
aonbaharda kimye'll slbnlerle 
tamamlamak IAzımdır. 

Böyle bir dut babçui on aeae 
aonra mahaalllnil azaltmaya baı• 
lar. 0.1dan 6nce dj)nUmftnden 
ıade yaprak olarak (700-800) kilo 
alınır. Halbuki bOyllk •taçlı bab· 
çelerden bir d&nOm yerden ancak 
(250-300) kilo safi yeprak alına• 

HABERLER 

Ayancık Ormanları En Asri 
- Vesaitle işletilmektedir 

Ayancık (Huıuıi) - Ayaacılıa 
her yerinde tahta lıkırd111, her 
k6yOnde atac llfı edilir. Buraya 
ıelenler çarçabuk bu 16zlere alıtır. 

Buraaın ıevimH ihtiyara Mua
tafa timdi dekovilde makaacalık 
yapıyor. Oflu da hava varasellade 
•aaevracı. Muıtafa diyor kiı 

- Bizim buralarda pek elda 
iti olmaz. Biz ancak kendi yiye• 
ceilmlıl yetiıtirebilen fakir kim· 
ulerdik. Artık tamamen amelelik 
yapıyoruz. Oj'ul Ye torunlınm bep 
amele olacaklar. .. 

Memlek.timlz Btedeaberi ılraat 
memleketic:llr. Umum atlfuıan nı. 
bet kabul etmlyecek bir ekaeri
J•tl çlf çidlr. TUrldyede amelelik 
arlıl meılekdf. Köylll çiften aylak 

kaldı mı surbete atılır, ı, buluncaya 
kadar sider, buldu •u, aklıma 
erdlj'J gDcllnUn yettiği kadar 
calııır. 

Gln uat bilme1 yeter deala
ceye detin utraıır. Kazanır ka
ylae dönerdi. 

Ba ıuretl• amelelikten laem 
çahtbran hem de çahta• urar 
ederdi. Bir kere ltci diye ıelen 

Üngenin Yeni 
Belediye Rei•l 

Onye (H .. 
...ı) - a.ı .. 
dJy• Başkanı 
e., Halid 
Barluın 611-
•1 Ue t.Wlll 
eden Belediye 
8 at k anlıjına 
Bay lbralüm 
Hakkı Bukan 
HÇU.İftİJ'. y .. 
ai Belediye 
Bqka1tı elek· 
trik itini be

Unyeı:ıln yeni btle-
dlre b&fbaı bay laemebal hal· 

lbnhim Hakkı letmiye Y• ka-
Bukan aabayı yalna-

cla bol •flia kaY111turmıya karar 
Yermfttir. 

Havzada Elektrik 
Hana, (ttuıual) - Buraya 

.ı.ktrtk yapılacaktır. Kaymakaa 
Bay Ş.Yket Kayan b&ton hazır
hldan ikmal etmifllr. ilk yazda 
tenYlrat . yapllabilmeılne çalıpl· 
••ktadır. 

Aıdtn Halkavinde Dikiş Vı 
Nakıt Kursu 

Aydua, 17 (A.A.) - HalkeYl
aha cif kit Ye nakıı laa11u mera
liml• açılmııdır. 
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biHr. Japon uıulllnde bir dhl• 
balaçe bir kutu tohumun bkellal 
ferah ferah bHler. 

Bununla beraber taprağı daimi 
ıurette kuYYetU bulundurmak, 
sibrelemek iti mauaflı olan Ye 
yaprak tedariki ueu1 bulunan 
1erlerde ilk ••nelerde b6yle bir 
bahçe yapıb dlier tarafdan blldf. 
ilm!z tekilde boylu afaçlarla 
Labçe yappaak nu•afıkdar. Bu 
takdirde bir yui bahçe yetiıln
clye kadar bkekel Japrak t•da· 
rildncka mahrum kalma%. 

Çl/lfl 
(•) Ziraat huıuauadıkl •ltklll ....... 

.,., Hruaua. len PMt~· ... (Ofttl) il 
.... ...... ftrffeldlr. 

Ayancıkta kerHte nakli7at kayak 
yollanndan biri 

adam, yorgun, bltgln, ve ldman
ıızdır. Sanattan delildir. it çık• 
maz. Ekla ıamam amele bulun· 
mazdı. 

Şimdi Cumhuriyetin yaratbja 
mlleueaelerde çahıu binlerce 

ı kiti ameleliği aanat edlndL Arbk 
bizdede aanayl ameleliıi meılek 
haline girclL 

Her yerde mavi ketenden tu· 
lumlar aiymit ameleler sörDyoruz. 

Ayancık ormaalaruaı en &1ri 
YHaltle lılemekted1ı. Bura• 
da her menimin kendine 
ıöre bir nakıl Ye it huıuıiyetl 
Yardır. 

Bu it için kar, buz, yağmur 
ayn ayn ite yaı ar. Ameleler en 
namlı bir ı1'J. amatörll ıibi bnynk 
.tomruklan kardan kaydırıb uat
lerce yolu bir hamlede ıöt&rftyor
lar. Buzlu oluklardan bllyük aıaç
lar patinaj yaparak hayal Yara• 

ıele geliyor. 

lıln en atar tarafı hep bu 
taıımak kısmı, bunlann hepıini 
fabrika bir Jaamlede keılyor, biçi
yor, en kliçllk parçuına kadar 
kabili latlfade ıekle koyuyor. En 
blçlmıiz parçalardan yumurta 
talatı yapılıyor. 

Şimdi bOtlln memurlar, uıtalar, 
ameleler lagiltereye utalaa bll,nk 
kayia kerute partWaln •alrtlnde 
yetlıtlrilmeıl için çaı.yor. 

Kıqebiı köy1ırlnin kadınlan medeni kıhkları De 
Kırtebir (Huna) - Kay kadınlan aruında medeal luhk blylk 

bir ae•inc uyandırmıt •• bura k6ylerlnde de k•dlae 16n bir moda 
cereyanı baflamıtbr. KGylQ kadınların emeli bir Grnek glyiamelrtlr. 
BGttın k&yll kadınlar maato glym•t• b~olamıılardır •• her kadın 
mutoaunu arkadaımın mantoıuaa benzetmekten ze•k almaktadır. 

Malatya da 
lıtuyon Memuru Kıymetli 

Bir Çanta Buldu Ve 
Sahibine Verdi 

Elbiz, (Huauai) - Komiıyoncu 
Hayri Taceddin Malatyadan Eli· 
dze ıiderken Malatya lataıyonun
da bir çanta unutmuıtur. içinde 
2660 lira para ile birçok kıymetli 
.. ya bulunan bu çantayı Malatya 
lıtHyoa memuru Bay V ahld buJ. 
muı •• ukadaılanna haber •ere
rek ıabiblnl aratmıf, komiıyoncu 
Hayri T aceddinl bularak kendlline 
teıllm etmfttlr. Hayri Taceddin 
paralanma ve mallarının tamam 
olduğuna gGrlnce çok ıeviamlıtlr. 

Şarki Karıhisarda Mezbaha 
Ş. Karablur, 17(A.A.)-Top

lantııınl bitire• .. ıur meellai ~u 
HDe kazamazda tonnl bir 
•eıbJha yapılmallDll karar •er
miftli • 

Muğla da 
Tasarrufa Ve Kumbaraya 

Raf bet Baıladı 
Muğla, 17 (A.A.) - Halka

mıada tanrruf kayplU ... seç
tikce arbJor. Baalradakl meYda
at aeYlnc Yerecek bir haldedir. 
Çocuktan taıarrufa abtbrmak içi• 
ibdaı edilen kumbara teYdlab 
çok bUytık ratbet girmektedir • 
Dört bet Hne evYelld mevduatla 
bug&nktı meYduat ara11nda ha,. 
rete tayan bir kabarıkhk Yardır. 
Bu aded gittikc• kabarmaktadır. 

Ar modlu lıkıleıi 
Armutlu, (Huıuıl) - Burada 

ilkele vardır. Fakat Yapurlar lı· 
keleye yaaaımamakta açıkta du· 
rub yolculan we efyayı aandaJ. 
!arla lıkeley• gGndermektedlr. 
Jakelenlo y~za doiru yapurlann 
.kolay yuqabllecell bir ıekle 
ıokulmuı karulqbnlmıfbr. 

Tarihi Fılu• 

Bu Kitablar D• 
Beni 
Çarpsın I 

Saygı deter arkadapaus llalP 
mud Y eıarinln btıyllk b3 
Kazaıker izzet, ylce bir b 
t&hretl taııclıtı kadar bab _a 
kubbe yapmakla da l1D al...,.. 
MDbarek adam, fili yılan• 1"' 
tun.aktan &eYk alırdı. 

Bir aftn o, meıhur pir K,, 
zade izzet Molla i~e beraber 1ı 
kapı ıarayında bir ziyafete 

3
da 

olunmuılardı. lklıi de geç ki 
lar, hOnkAr ıofraya oturd 
ıOIU'a aaraya geldiler. Niçin 
kaldıldan kendilerine ıoru 

Yeıari izzet p cevabı Yerdi: 
- Ôjleden ıonra bir kur' 

yazmaya baıladım, alqam eı 
okunurken bitirdim Ye bitirirbltW' 
mu yola çıkbm. 

Şair izzet Molla da ıeç ~ 
flDID 1ebeblnl ıu tekilde ıöyie't 

- Haliçten kayıkla ıeç~ 
dum, bir fırbna yüz g6st 
dalıalar kayıtı göğe doğru vf/t. 
ıeltmeye baıladı. Bir aralık k.-: 
dimi SUleymanlye camii mina~ 
lerlnln yanında 16rdOm. SollP' 
dalgalar inmek yoluna tuttu, 
••ı ya••t kayık geri dlSndO 
yemlt lakelHlnl tutmak mnmk 
oldu. Bu çıkıt ve lnlt beni 
ciktirdL 

Hnnklr rlıllnll eqlttlı _ .J-1 
- Soğuk bir mllbal&ja, ~

pir apndu da çıba alhot 1 
Keçeci ojlu hemen ablch ı 
- Eter 1alan 16ylDJ 

... Y uarbılD buıtm ati• 
aonra yazmaya baılayıp ta 
batarken bitlrcllfl kur'.an 
çarpma ı ... 

Bir Frenk gazetesi 
.. Yolaaa Y ako Hauberle,. 
bir ıarb lıattatının • matbaa 
orta1a çıkmadan enelld bir 
Ylrcle • doku• milyon ,O. on 1 
blıa alb yh alb kltab •• iki mil 

b8f 1lz lork &ı bin iki ylı dok 
bir riıale kopya ettll'inl yazıy 
Ne akla, ne manbka 11f an; n• 
bir lnun 6inrllnlln baysalall 
atdmlmaıı mllmklln olan bu r 
k..ıan okuyunca KeçecloğluD 
lıaltat Y eaariyl utandırmak 1 
yapbfı ıalrane yemini hatırla 
Ye ihtiyara& mınldanchm: 

- B&yle masallara inanır 

Yolıan Y akonun yazdıfı on 
milyon alb ytlz altmıı bin .. 
Jb dolrHn 1ec:li ldtab da 
çarpaın 1 

Muğla Zirai 
Kredi 
Kooperatifleri 

Mujla, 17 (A.A.) - ViJA 
mis zirai kredi kooperatifleri 
taklarının kredi ibtiyadannı g · 
mlye batlamıfbr. Geçen ydı• 
lerl tetkik edilmft Ye bllan 
yapdmiya batfanmııhr. Koo 
tiflerla toton iılerinde gazle 
rthalr ıekllde bir ilerleme Y8 
Mart ayında umumi heyet 
toplantıya çafınlacak Ye 93' 
neli beaablan tasdik •e yeni 
için de direktif ahnacakbr. 

Ayd1n Vilayet Umumi r.e 
Aydın, 17 (A.A.) - 1/, 

umumi mecllıl merasimi• • 
çabtmalara \;afl&nDllfbr. 

Aydm Halkevinde Konfır•11 

Aydm, 17 (A.A.) -:,!!• 
ala mraya koyduğu k0111-
du iklnclıi Bayan CaYld• • 
tarafından Yerilİııaiftlr• Me.SU 
ıal Tlrk edebi1ab " idi. 



SON POSTA 

ig~ıet Al4tnti ) 

Sa/h Ve Harb 
liakkında 

BABiCİ TELGRAFLAR 

8;,. Anket 
~IQyanın aulh •• harb eereyan• 
~~ lılikamet nren kaynaklardan 
tlf.. 11l 41e lnılli:ı efklrıumumiyeal 
"- luıau unutmamak s•rektir. Soa 
.__.~da, •'Jna-iliz ulualar kurumu 
~an cemiyeti,, tarafından lnıill:ı 
-111111rıuınumi1Hlne lütabea birkaı :-1 .. rul•uıtur. Bu Halleri, harb 
~ -U. fikrini lıkaadll •akaadile 

edll•iı l>lr ani anket aayabl
Suall•ri " cenWarı karıılıklı 
diyorum: 

"4. l - lnailter• ulualar kurumunda 
.a..akta duam etmeli midir ? 

-:••b - t.,75.669 HJ evet, 
,., hayU'. 

... 2 - Beyaelmilel aalaı•alar yo
~lana asaltılmu .. a taraftar 

ta.~•lt - L'°L,59 n1 Het, 
-..,,. r.1 laa1ır. 
"1c I - Be1nelmllel aalatmalar yolll• 
t._ '11 tayyarecilltia il•aaına taraf-

"9ıınıa ? 
"t C.••la- 1.289.655 rey •••t, 196.754 

"-1ır. 
,,; - Stllh ticaretinin h11111at eıhaa 
11 tlen abamaıı için mWetler ara• 
~· ••laımaJar yapılmah mıdır? 
~ •ab - 1.392.686 rey net. 90.354 
-., laayır. 

•el S - Bir millit diteriae ltleum 
~•le oluraa, dif•r milletler de mü• 

ııı durdurmak için : 
fktıııdi tedbiller almalı mıdırlu? 
~kert tedbirler almalı mıdırlar ? 

"t ISU.inei kıaım cnab - 1.298. 734 

1••et, 77.163 rey laayır. 
tt. ltillcıi kı•ım enab - 828.064 rey 

t. as2.aı, ,., rı.a,.,. 

* • Yukarıld anket, bugtln ıulh •e 
.::ıb hakkında meveud fikirleri mle
-.._ lair .urette ifade ediyor. Bf. 
'- aleyh birçok t.fllfke kaynaklan• 

•evcudi1etlae rat~e.D .bir harbia 
~ıyam••••ı. patıam .......... ..._ 
d-.., yukarıkl ruhi halette aramak 
~ olur. - Süreyya 

hay Hendersonun 
Bir Nutku 1.o,._ 

1°1>1-aa • 17 ( A. A. ) - Bir talebe 
~ .. t..a.a._ ı6z •6yliyea ulualar 
tir lci 7 -.t1cıaı B. Hendeuon deınit· 

Japonyayı 
Bir Muharebe 
Durdurabilirmiş 

Loadra, 17 ( A. A. ) - Yapılan 
iıtatiatlklerdea aalaııldıtına röre 
1934 Jılı içiade Amerikaaıa Çiae 
J&pbtı ihracat a11cak 68,632,000 dolara 
ltalll' ohauıtur. Bu ıuretle, Japoal.arın 
bu.llnkü iktıaad ıiyaaaaı .Un ıeçtıkce 
Amerikaya kapılana• kapamaktadar. 
Bir malt mecmua a.u mlaaaebetl• 
tliyor ki: 

" - japoayayı, aacak ya bir •u· 
barebe, yahud da dalült •ilfklllt bu 
aiyaaada durdurabilir. ,, ' 

Amerlkada AsaneörcUler 
Grev Yap•cak 

Nnyork, 17 ( A. A. ) - EY, yaaı
.. aae n tiearetlaaaelarde ~alııan 
aaaaıÖrclJel' peY J&pmak fik• 
riatledlr)er. Bu ••yanda çıkan l»azı 
Mcllaelertf• liri ki•i yaralanmıttır. 
Belediye Reiai, vahim vak'alann 
&ala• ıeçmek için aaanı6relleria 

Hatiika ktlarile girütmlttilr. 

İtalya • Macar 
Kültür Mukavelesi 

Roma, 17 (A.A.) - Stefani ajan•ı 
blldiriyor: Bay Muıolinl ile Macar 
KGltar Bakanı Bay Hofman, ltalyaa-Ma· 
cu ldlltar mukaYelHini lm:ıalaaıılar
dır. Mer .. imtli Macar Hfirl ile ltaJya 
Killtilr Bakanı Ye ylk.ek memurlar 
lauır bulua•aılardır. 

ltalya - AYU1tu17a Kiiltlr mulıa•e
IHlaia alıdiadea birkaç ... fanla 
Ue lm:ıalaaaa hu maka .ele iki miUat 
araııada m•Yead aaaaeYI doatluk 
batlanadan mlllıı•• olarak KlltUr 
mlaaaebetlerl itini tanzim etmektedir. 

Muka.eley6 sBr•, Peıttıde bir lt&Jyan 
•• Romada da bir Macar KfiltOr enıti
tOıtı teaiı olunacaktır. Bu cnstittılerin 
MBYHİ mütekabilen ilim, edebiyat Ye 

..- .... 11an ~-~ .. &taıp.. ..... 
ur fikir •tlaaaebetlwial artbrmak 
fçi.D •••ele4- tYiflalb l'aynth
rin muntazam bir tekilde el birliti 
lle yapılmaauu temia etmektir. 

Sar Botaltıllyor 
Sarbruk, 17 ( A. A.} - Plebiait 

için Su'a selmlt bulunaa eeaibl 
kıt'aları diadea itibaren memleket• 
lerlae avdete baflamıılardır. ilk ola
rak Holaada kıtaatı ba"ket etmiıtir. 

Çek • Macar MUnasebab 
Praı, 17 (A. A.) - Çekoılonkya 

Hariciye Naurı B. Beau l>ir ıra:ıetep 
nrdiji beyanatta Çek - Macar pkıa
lıtı hakkında demlftir ki: 

- M.carlarla rakib olabiliriz, fakat 
dllfmaa olmamalıJIL Rakiblerle •)'Q• 

ıulabilir. 

"t Yazaa : Server Bedi 
"r°"-' lalbıd•, b'-- 1';y, yazıhanesinin 6- Tosun Bey apının ftstünde 

.... \' ... tlerıetinl ma ... ıa Ilı· duran bir elil• kapıyı aöstererek : 
' ;1~uau ajzına daya· - Şunu kapahnızl Dedi. 
~ak h' lablt bir noktaya Sonra kanıına yaıahanenin 

lç•ri; lreiıetalz duru,ordu. kartıaandakl aaadalyaya oturma• 
~lJlı ti e ılren Selmaya dojru aıaı Adeta emretti. 
'-111 ın '"1. IÖzlerinl bile çevir- Hap ayal •azlyette du-

o 111
111 aGr••di ruyordu. Y.alaıs, bir arabk, yine L eıac kadua • 

~d.r &el•relr •aaaaın &nUne apnın üattmd• duraa elinin 
~ıın1• YiiElbı ayakta durmuf, f•badet panaatlle alnım oğayordu. 

tk11a11t1 e bııton dikkatli• Bat parmağnu da pkatına bu-
'1,ınacL • b titremekten kaa.Bnl tırdıkça baatırdı. 
lcaratın' k ~·yüzde ınGdhlt bir Selma ıtırliltllll n ak nefea-
~?dı. Ôf~:,:n 'Ve dUc çizailerl ler aJıyordu. Fakat laiçblr f•Y 
k 'cl•r.a de be de, iayua da, •ormıya cesaret edemedi. 
~tir,, IÖzl Dzeyea blyak bir Toau11 Bey, ailaayet, Yulyetlni 
~. ••at ~~aı ... _cllihyordu. Yt· bozmıyarak ilk a6zl e&ylecH: 
-_.._? N çınu. bu detltildik _ Bea yana Zongaldap slt-
..a.lauir? • oldu? Ne ohaut alyorum. 
~ Seııııa Han. S.l•a ••prmıfb. Beyninde Wr 
L-'11lada ılron:b ~-~chnın aaloa uplta Yardı n lılç bir PJ dtl--:-ti ~calia L ___ &açıfllu laabr- ılaemlyord•, 

illi? -..naıu Lir •el'a- - Nere,. sl4lyor RDu? ._ 
,. aorda. 

Afrikaya Italyan 
Sevkiyatı Başladı 

Şimdilik 2 Milis Taburu Gidiyor, 70 
Bin Kişi De Arkada 

( Baıtarafı 1 inci 
yüzıfe ) 

Taırihen be
yan olundutuna 
g&re, ltalyan n 
Habetlstana kar
ıı vaı.lyeti de
j-işmemit Ye mll8-
1İhane bir bal 
ıuretl elAn Omid 
edilmekte bulun
muştur. 

Bu birinci kı· 
aım kuvvetleri 
aevketmekle, Ital
ya, ke'ldi men
faatler' oi •••dır· 
mak hususunda 
asla ihmnlkAr 
dawanmıyacağmı 

lhsa" etmek ia
temiıtir. 

Giden veya 
gitmek lbere bu
luaan taburların 
ordu mensubJa-

nndan değil fa• Pariıte çıkan 1'ribün denasyona göre Mılletler Meclisi 
kat fırkaya men- ü tünden Habeş eulh perisi ~çiyor 
aub glSnUIJIUerden m6tqakkil yeni •ular ttzerine kuran dlplo-
olduğuna itaret edilmekt.dir. matik lcraab tanib etmiıtir. 

Roma, 17 ( A.A. ) - Ha••• Kon.ey, Somalide alman .... 
muhabirinden: .Bllyilk Fafiat kon- keri tedbirJeri de tasvib •Jlemiftir. 
seyl huzurunda, Musolin~ 70,000 Fnınsa ile G&rUşmeler 
den fazla •1 Kara gömlekli ,. nin, Roma, 17 (A.A.) - Itafya ile 
şarki Afrikaya gönUllü olarak Habeşistan aras ndaki münaıeba· 
&itmek iste ilderiDl b" dir iştir. tuı bugUnkü vaziyeti, Hariciye 

Koasey, duçe.nin dıt a.iyaaa mftateıarı Suviç ile Fra11&1z elçisi 
baklandaki beyanabnı alkıtlamıt de Cbambrun arasında mftklleme 
Ye Fransa lle olan mllnaaebetleri mevzuu olmuıtur. 

Almanyada Hava· 
cılık Faaliyeti 

Bertin 17 ( A. A. ) - A1manyada 
ilk defa ~·arok, tayyare intnına dair 
bir •Uaabaka açılmıp. Mlaabakaya 
konan ta17areler içarieiade harb tay· 
yare tipleri ve hafif mot&ID ,..,aklar 
vardır. 

* Berlia, 17 (A. A.) - SerbHt balon 
mlsabakaaına ittirak eden •Normal,,, 
" Bielfeld ,, , "Hardford " n • Dort
mund ,, admdoki 4 balon, mlaabaka 

5l 

_ Hiç bir yer• gitmiyorum, 
burada kalacaj'ıın. 

Kadın, ameli ıekisil• YUiyeti 
idare etmek iıtiyerek: 

- u Çok iyi, mem11un oldum, 
niçin?,, demeği dllıUnmU,tü. Fa· 
kat dili varmadı. Belki ba b· 
darcık bir cOm1eyi al5ylemeğe bil• 
.nefesi yetişmiyecekti. Sadece: 

_ Niçin? Diye ıordu. 
itte 0 uman Toıua Bey ba· 

11111 kaldır••t ve Selmaaıa y~
M birer ok gibi Nplanu gaderite 
bakmıftı. Kadın bir. k•ı:e ela· 
ha bayılacak kadar tıtredi. Ko· 
caaının baluflarında yakın bir fe
liketka bUtilD ifaretlerl vardı. 
Gözlerini 6alln• •idi. y almı To
aua Bey.la aj11, tok, bBylk bir 
kararla ytıklll ve büUlo ru1auaun 
ilatliD• Juırtundaa bir klllçe qır
bill• pkea ..-ini duyuyordu. 

_ B•• saten yarm Zongulda· 
ja aidecek değildim. lflerimlo 
feDa oldup da •.•. Yalan f Şimdi 
açık s&ylOyorum kı eisl ıaprtmak 
•• tecrtıb• etmek iatedlm • 

Biraı enel, aıağıda, gld..l· 
ai&la ta ıpa. baktım. Selma Ha
mm, ben altmışıma ıesiJGNm. 

Avusturyada Ko
münist Faaliyeti 
Vi7-.. 17 ( A. A. ) - z.w.. 

Viya..... Mtlıea polia • + ıslın.I 
1a1cu..ıa saptetae,. ... .,. .... 
tutulu w.. ..... ..... ...,.. ... 
9kanaıfb'. Ba itle alakadar Wr 
takım ld•ıel• ........ birçek .. 
PÇ•• teftif --. ..... . 

baeıa--4- Dadllflad alama.ta lte
paa lııtmatla, ...... a kapalaralı kay. 
bobaatfardar· 

[peJ tec:rllbem Yar, kadınlan da 
biru tamnm. S&derile a&deri 
aruanclald farla •W..,acakaam 
bu tecrlbelerln fayclua aedir? 
K&tüilnln etrafında olub bitq. 
lerdea haberi ohmyan bir pnu 
sibi mi ,..... •• umaedirontanaz? 
llayui Ha,...t Belli bakaclar ahmak 
,_iae koymayma. 

Selma titr.J-.k mırıldandı: 
- F.ataifuraLL. 
Tuua Bey-. ...W dar 

........ sibi ..... 9dİJ•da: 
- Hayul Bea llda aazım

alzde. Zoapıdap ~ 
ljnaiace aaal bir Mftnc pula
dajml .. aapahm lf'İI afW _.... ... 

Ylzl prib bir -.U. lnz...
•J• batl~aa S.• a•andı: 

- Fakat, dedi, bea aizia 
Zoapldaja aidecepaizi bu •ktua 
ljrenmedim, lairbç glncllr WU
Jarduaı. 

- v... ıideceii• ba sece 
6jrer'Wiz. Hem .n + ... ,. b
aüıiz. Size mtbaade edecettm 

dakikaya kadar bir kelime liyle
miyecebinid 

[ Gönül işleri 

Okugu cularıma 
Cevablarım •. 

J 
Muzaffer, Edib, Atay, Ercan 

adını taııyan dört arkadaım yol
ladıldan mOşterek mektubda 
ortaya attıklan mesele: 

- Bagiinkl gene kızın baş• 
hca iki dftılhıceal vardır: Birincisi 
müraldie olduiu kadar gllzel 
giyinib, mümkün oldup kadar 
eğlenceli yaşamaktır. lkinciıi de 

bududam aenete malik bir 
koca bulmaktır. Hayatta bu 
iki arzuyu gaye edinen bir 
l z n iyi bir alle kadmı 
olamıyacaja muhakkak. Acaba 
umumi cereyandan hiue alma
mq olanlan bulunamaz mı 1 

Bea bu dört okayacamla, 
mektublarmın bi~ir noktaımda 
mutabık deiiJlm. Valaa 80D za· 
•anlarda baza ahlik Nrmıblan
llla ifidildiii mu bakkaktır, akli ma· 
aleeef iddia edilemez. Fakat t.dldk 
..Jpm. liayab 711imz ejleaceden 
wı paradan il»ant _....._ev
•elA akalliyette. moara muayyen 
iki muhite munhaaır bulundulda· 

rını görüraünUz. Bu, b611e olunca 
cereyam umumt aumak da doj'ru 
değildir. Görllnenlerln hayatlarını 
tedkike kalkıımayımz, biraz da 

ıörftnmiyenlerl arayıb bulmaya 
~alaıınız. O, bildiiimiz Hilam 
terbiyenin eskiden kök saldığı 
muhitlerde e1'an yaşadıtını 13rllr· 
aDnOz. 

• 
Bay Sami Y• 

Balııetttğiniz mesele benf m se· 
lahiyetim haricinde, mektubunuzu 
gazetenin yazı itleri mndnrtıne 

•erdim, aba olmyuealana •bJ.. 
•ımda cnall Teneektir. 

TaYZE ----
Avusturyada ÇıA Kazaları 

Viyana, 17 (A. A.) - Havai ahval 
,. •• ıı- fit ,................ sebeb 
............ ~ 4embyolu tize· 
....... trea1erl. iltikametlal detittir· 
•els mecbvi1etl lual ol•Ufhlr· Ko
caaan !bir çtj da, Styrla'd• tnaleria 
İfle•eaini~. 

A111erllmda Kalklnftl8 
lcl•reel Dev•• Edecek 
V.P.ata.. 17 (A. A.) - Runelt, 

PazaıtUl pi, ko•sredea, aluaal 
keJlm,.. lnara•imua bir J11 •e ıa. 
...._ ........ takdirde 2 yıl daha 
• tdwa•m hta .. k alyetladedlr. 

.Salma bir uda ulamlfb ki 
ıa. ~ ........ ,. Ye layan 
fay ..... Kec•nıa aesine ba 
bd.r ....t1• Ye emniyet Yeren 
feJia Wr tahmjpdea, yahud flib
t.d.m ibaret olm•dajuu h .. en 
taWlr etti. HlrilmlAde anlarda 
... N• dal .. ıel• bir aotuk 
b=Lhlda dojraldm. Ylzlnclea kan 
caLZ 'ı " ....._. pçmlttl. 
Koca11 p.ı o ela timdi hiç kımıl
U..,or ft bu be7keb kalıp 
iPade, laarid pkliadea telkin 
alarak, bitin herecanlanm don
-...,. plıfayordL Dk anlarda 
sazı.w .,. ..,_.da. 

T .- ltey derin bir nele• 
aldaktm .. ra batma lala• 
ei "ıtL Kaim lalli katlan o bclar 
pb'-afh ki 7alım alt sıra kirplk-
Jeri _..-,onlu. 

ôlulrdl, yatkuada. Nfım 
'*-1 bldlrdı, fakat Selmaya 

Mk=rdn dewam .. ewlendipizl 
- Ne __.._ b" · · -. .-U · ' uyacak ır =• B• in .. lalrmet ve 

muhabbet, elzdeo bana ıadakat. 
Ba,ka Wçhir teklifim 1olda· ,.,._ .. , 
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Artık Güzellik Şart 1 

Olmaktan Çıkıyor 
Her Şeyden Evvel San'atkar Olmak 

Verilen Rolü Başarmak Lazımdır 
- - ----------

He1""1ud4.n yazıityer: 

Ginef olmak, birkaç ay ovvı· 

line r.tinceye kadar, ıinema yıl
dızhtı i~in yepoe ıart idi. Glıel 
cııl41llyanm yddızbia HÇll•eal im· 
kiıa&ıdı •• aadece ılh:el olmak 
IH .. kici 1111tf llne111a yıldıı.hğı 
..,_ lrAft ı.Uyordu. Fakat, arhlc 
... ... nnema ıaaatkll'htı•da 
,..... fAt1 olmaktan flkıyer. 

Bllbı ... ıetrc lamlar, skelllldtriDe 
gllvenf b, bu ıay-4. ••ıhur bir 
1ıldız oiabftec.Weri huı,aıına ka· 
pılmamalıdırlarlar. 

ÇlnlıU ımema llumpaayalara 
anlaJD1tlarclır ki bualae kadar 
aachce yti.ı ve v'1eud gUıellitial 
terdll ettikleri l~n ılnemaaın le-
tik&ali tehlikeye ıfrmlıllr. Bu 
ıeboble kumpanyalar, ıinımı yıl

dızı olmak lıtiyenlerin herııyden 
evvel iyi bir ıanatklr olmaları 

Yeya 1&natkirlıja yllkHlecek ka· 
blliyette bulun~aları ıartlanaı 

kabul ctmlılerdir. Bu iki ıarta 
ciddi ıurette uypRluk ıöıterildltl 
takdird., buıtm beyaz perdede 

Yücudlerınm kı nakhjı uyoslnde 
hllkihn ıUren 1ıldızlardan birçoiu• 
nun ıonbahar yapratı ıibl upır 
11pır döklleceklerine lalç ınbı. .. 

aıiz olm11ın. 

Geçen 2ttn Holivudda kum• 
panyalardan birlıl 'bir yıldız 1eçme 
nıil1abaka11 açmış, Uç yllı: elliden 
fada rene kız bu mUaabakaya 
fftirak etmiı, fakat bunlardan biç 
biriıl kabul edilmeaiıtlr. ÇUnkU 
hiç. blriıinde de aaaatkirlık kabl· 
liyeti görUlmemlıtlr. 

Amerika ıazetılerl bu hldiae 
mtln11ebetile uıun uzadıya tah· 
llller yapıyorlar, hu yıni cereya· 
Dlll, nemayı dU9mekte bulundu~u 
teblUc. uçurumundan kurtaraca• 
pı Ye beyaz perdede artık ha
kiki artiıtlk fillmlerin yer alaca• 
tını yazıyorlar. 

Filhakika, bugllne kadar çev• 
rll111 filimlerdea birçoklan ıUzel• 
ilkleri teıhlr etmekten haıka bir 
101 dılfldf. Bu yeni cereyan iyl
dta iyiye yer aldıktan ıonra ... 
Jlrcllerla lhtira1 damarlarına hltab 
edea fillmler tarilıe kanımıı ola· 
caktır. Dilakli fillmlcrden pekço· 
tu HJİrcilerla alallklan th:erinde 
•••fi te9lrler yaptyonu. 

Bundan sonra kafaya, dUşUn· 
ceye bitab eden fllimler aeyret· 
tikten ıomra b11 menfi tHir de 
lıııadlal ıöıteremiyeed. .&emektir. 

.Soldoıt .,.. il•: ,.o/et Diillo o• Millon, Sil"l•• Sltlı .. 11, v.11.. Beri, lr•• 
1'a11 ,,. Bra• K•h•, )•ni11 MeTl'fll •• Arm•• Bernar, }•n•I •••"•"•'" 

Yeni 
Başına 

Yıldızın 
Gelenler 

Saçlarından Tutuıtu, 
Ölümden Bin Müıköllt 

ile Kurtarıldı 
Holi•udun yeni yıldıı.larıadaa 

Marl Elli• bQyUk bir fellketten, 
61ilm tehllkHlnden kurtulmuıtur. 
Son gelen ıinema mecmualarında 
olcudujumuza g&re Marl lllit 
a•ç•nlerde ıtudyoda bir fil1m 

• çevirlyormuı. Bir aralık lıtirahat 
zamaaında loca11na çeldlmiı, tuva• 
Jetini tazeledikten ıonra eald film 
p1rıalarilı oynamıya baılamıı, bu 
..,.da bir •l11ara yakmak lltemlf, , 
fak t kibritten çıkan alevler, film 

1 

parçalannı tutuşturmuş. Marl Elllı 
bunlan ı&ndUreylm derken alıYler 
ıaçlannı aarmıı. ZaYalla yıldıs 
neye utradıiJnı aıalıyamadaa aoı 
acı feryad ederek kendiıial dııa• 1 

nya atmııtır. 

aa .. ı yıldızın bu feryatlarına 
yetiıenler, kıadlıfnl yakalamıtlu 
ye bapıı hemen bir muılupn 
albna ıokarak alevleri 16ndUr
•lfltr •• yıldızı muhakkak bir 
felaketten kurtarmıılardır. 

Marl Elllı bu hadis• lıırlne 
tok korktup için haatalan11uı •• 
llaıtaaeyı yatıralmıttır. 

Matlen'ln Son Filmi 
Y edl seneden beri rojiıör Ster· 

bırı He meıhur yıldız Narlen 
Dltrila ara11ndakl •eıhur blrleıik
lllr, Marlenla ıon filmi olan .. lı
panyol kapriıl .. filmi ile bitmiıtir. 

Ağir Baılı 
Olacakmış I 

haelz filmin en iyi artlıtı .. 
rladen biri olan Franıuva Ford, 
mu ıaybubetten ıonra tekrar 
ıiDe•aıa lntlaab etmiıtir. 

P' ruıuya, •• ,bur 16111 yıl· 
clıdardan Mae V eıt He birlikte 
" ılmdl ben de kadın oldum · .. 
fllmiede rol al•aktadır. 

FraHuYa, yaktlle ıeYdaya lok 
dltkh bH yıldızdır. Fakat artık 
yatı ıeçtill için atırbathhlıtan 
ayrdmıyacatını ı6ylemektedlr. 

Haçlılar Filmi 
" Haçlılar ,. filminin bao man

ıaraları için, maruf rejiaör Seıil 
B. dO Mil. Paramount ıtudyolarını, 
Vladıor f&toıunun on ikinci aıır
daki .. idin• ve vaziyetine koy· 
maktadır. · 

•• J 

·······································-·········· 
Uperetten 
Sinemaya 

Vi)'a•a operet kumpanyaları
nın en yUk1tlc dansöıll olan aktriı 
Gret Nazler •İnemaya intiaab 

· etmiı Ye Amerlkaya gitmiıtir. . 
Çok güzel HSİ olan bu operet 

yıldızı HoliYudda beı tene mld
detle birçok operet fillmlerl çeYi• 
recek ve hepıind• de baı roll 
oynayacaktır. 

·silviyanm locilerl 
Meıhur yıldız Sih·iya Sldneye 

japonyadan çok milkemmel ve 
kıymetli bir inci kolekıiyonu 
hediye olarak gönderilmiıtir. Bu 
kolleksiyonda çok iri damlalı 
incilerden mürekkeb kUçU1' bir 
kolye vardır ki herkesin ııöıle
rini kamaılırmaktadır. Fakat met
hur yıldız bu kı) metli kolleksi· 
yonun çalınmaıından endite et• 
mly• başlamııtır. 

Mirasa Konan 
Bir Yıldız 

Graı 8ndley'e Büyü1' 
Babaaı 4 Milyon Fra111' 

Bırakb _, 
Holfvudun yeni yıldıılaruıd J 

Graı Bradley bugllntln en 111etb t 
Komik yıldızlanndandır. Sin•~,,. 
ya yeni lntlaab ıttlii halde, "ti 
zaman içinde, ıan'at kabill>',t 
1aye1lnde parlamıf, hayli flS~,, 
ye itibar kazanmıştır. Bunun İ~ 
dlr ki bu ıan'atkAr ienc kız 
glln durmadan filim çevlrııı•k~ 

dlr. Şimdi de Holivudda jorj ~H 
ile birlikte komik bir filim çe -4 
mekle meıguldUr. Bu gene kı 
bayatta bir bllyllk babaı;ıP~ 
baıka kimH&l yoktu. Annesi 
babaaı daha evYel ölmilttO. ' 

Çok zengin olan bu ibtlY 
adam, ıarlbdir ki hayatta yel~ 
baıımı olan Graa Bradleyi 
HYmeıdl. E1aaen tabiat itib•~ 
de inaanlardan kaçan, genclii"'. 
de me1ud te1adnfler neticeıl ~ 
zandığı paraları idare ile ha 
yan bir adamdı. 

Fakat geçenlerde ölen 
adamın vaııyetname1i açıldığı~ 
man herke1 hayretler içinde 
mııbr. Çftnldl •••ıyetnamed• 
ihtiyar zengin Hrvetinin yarı 
torununa bırakma~tadır. ,1 

u Hayatta yeglne kızını ,1, 
tin ve be11 Hnl çok 1evlyo 
Fakat ne yapayım ki lnaanl• ..J 
daima kaçan hın, blltUn ıefJ· 
rapen 1en~en de ayrı 1 ~ 
mak mecburiyetinde idim.,, CI 
lelerlle biten bu Yaıiyetoaıll . 

. aonunda da ıu aatırlar var~ 
" Sekiz milyon franlak ır .j 

timin yarı11nı baba11z ç°'°f, 
haatalıane1ine, 4 milyonunu ~ 
gine torunum Graı Br• 
bırakıyorum.,, ~ 

Gene kıı bu yaııyetıı•~ 
okuyunca hllnsıUr hOogUr ~ 
mı,tır. Çllnktl o, hayatta 1 f 
akrabaaı olan bllyUk bab~ / 
rafından biç ıeviilmedf jl01 

ne diyordu. 

Beğenilen Filınlet i_ 
f•";..J 

Film kumpanyaları tar• dır~ 
yapılan tedkiklerden anl•fı ~ 
gör~, ıon zamanlarda, af 11·~ 
lerden %lyade ıinemacılk •;1, 
nin diğer aahalardaki fa•./~ 
göıteren filimlere raibet bll ~ 
Bunun için kumpanyalar UP r 

· ıuıtaki f aallyetlerini de sı 
tikce artbrmaktadırlar • 
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- ~ ne pieKk haylH yumurcak, kir• J Bayan Tavuı kuiu - Bu ne hal?. Nereden geii)orıjn ?. - lfte oj'lum, bu da çocuk iken çok 

den eUenn bemlıeyaz oh•uı J.. Bay TaYuı kuıu - Kumar oynama!-tan... yaramazlık yapmıf, böyle baj'lamıılar 1 .• 

.. --

-
" - o.it.;, ı:.1 •• 
_.., laarçlak • ldtab, kun• 

- P•raııada ltıktam. 
• • . . 

- Hanı de la 
)orau0 • Bu erı&n para ah'· 

Af ·- ..... _.., &can b .. r •• 
- 8 b •t•DI · kaldırdı: 

'& talı a acıtım, 411ua •t ki IMa 
L_ Yon11n y k 
lllQJıoa ilci ... ~11 • ço çalAycluu 
lbıyc1a1. ......, 01-11ac:ak 

E•tilcÇll içim lltr•r, 
K.ara!J•l p•lc ••l•ktur, 
So/Ja•ı• lıi"' biter, 
K•raM•ld• lı•ll> •o'lctarl .. 

siler 

letlyordu, Afacanı 

-Babam yok, 
dedi. 

Ev sahibi kızdı: 

Hadi iliz ısındık, ti•, 
Odaya •ılındık, ıl• , 
hınıp tıkım/ık, d•, 
Ya nala llİm.e•izl•r ? .. 

K11r11gttl iliz• tl•lil, 
Kimsesiz• kötüdür, 
Yolcsullufa ı.I •/il, 
Az olsan kömür f ötür! .• 

Vural 

Tiyatro 
Afacanın ba

basae annesi 
tiyatroya gidi
yorlardı . Afacan 
" ben de wide
cej'im !.. ,, diye 
tutturdu. 

Babası onu 
karşısına aldı: 

- Oilum,ço
cuklar tiyatroya 
ıitmezler. Ancak 1 
bil) il dükten ıon
ra gidebilirler. 

auntı Aklı Ermemiş! 

...... , 
Heata 

Afacanın b&ıyük anaeıl hu 
halde haıta idi. 

Yataktan halaiz yatıyordu. 

Doktor geldi, baktı, glttL 

Bir az kapıyı çalan Ciaılı 
Afacan ıordu: 

- Etıyük annen bili r•b· 
1or mu? 

- Yatıyor? 
- Nasıl? 

- F ene. Doktorun ı&yleditlae 
ıöre bir yerini keserlerae kurtu
lurmuıf .•• 

- Neresi? ••• 

- Başını!.. Çtınktl haatahtı 
baımdan imiı. 

tqını 

• iki ayatıaı bir 
~~liiillllllı8( papuca koydu 

lf-

Çok ı•z• ,olr 
Q6rllr 

• El elden il-

Kasabın Oğlu 

Derste muaJli• çocuklara aufıiı 
hat ediyordu: . 

- Çocuklar, fİJmanlacbtuuıı, 
mbhatlandıtınızı anlamak itin rno
hakkak her hafta tarhlmabamız?. 

Afacan elini kaldır.:a: 
- Bay muallim, bir ı•J IOl'a· 

catım. 
- Sor oilwn.· 

Afacan yambaıındakl fllmarı 
arkadafıw g6-terdi: 

_ Bunun baba11 kuabbr, 
acaba kemikle iDİ tartı:aıo, kemik• 

• mi?. 
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Yekta, Moda'yı Pek Çok Severdi •• 
Orten Esrar Perdesi 

Bir Alman Bütün lngiliz 
lmperatorluğuna Karıı ! 

Çıngırak çalınıb Möıyö Y orıi· 
nlo bet kiıilik mükemmel orkeatra 
takımı yarım yamalak tutturdop 
bir polkaya bitirir bitirmez, 
Kambur Mehmed de bir perde
lik kemedyalUla çıkar çıkmaz, 
Yekta: 

- Fena halde mipenla bat
tu, bapm dönftyorl ciiyerek k..
dini dııan atudı. 

AYUcunda (Validol) flpll ... 
ya Klertan'ın eter kapslllleri.·· 
Ha bayıldı, ha H,.Iacak. 

Anneıl, teyzeai 1fia lçylslnD 
biliyorlar; onlarda da 7aJaacıkta11 
bir mwak: 

- y ektacıtım, duruh durur
kea ne oldu?... Peac•r• ialbae 
ıit, biraz lla•a al blriL •• 

- Valı nh nhl Glrdla •I 
olanları fimdi? •• ÜzlUme, 11caktan 
haYanzlıktandır kwm... lateraen 
biraz? .••• 

Miıafir Hanımefendilerde ha· 
kiki teliş: 

- Aıçıb .. aısm eline aatlak, 
burun hepimiz fazlaca kaçırdık. 
Mideni ıiyadece doldurdunsa 
ondandır yavrucutum ... Bir ıazoz 
lçaene; pyirtir, çabucak hazmet· 
tirir ıözilm! 

- Safra değilH yllzftme tll· 
ldlrln. Safra baıhrmanın baı 
llicını aoraraan ayyadır. Yemiıçl 
Ermeniyi çağıralıl!Dt bir yumUfak• 
cuını seçelim; bir iki 111r, poaa· 
ıını çıkarıb suyunu yut. Bire bir 
ıelmezse ben buradayım!. •• 

Yekta, fazlaıına kulak aımaz: 
- Dmamıyaeata•. sltliyonml 

tffylb locadan fırlar, Madmanlte 
kota koşa arabanın yanım boylar, 
hemen atlayıb, ( Modaya cekl ) 
emrini verirdi. 

Kadıköy semtinde en aevdiJI 
hoılandığı yer Moda bumu idi. 
Onun kanaatince, bir defa man• 
zarasının UıtOne uyar yok. Deaiz 
derya ayağının altında. latanbul, 
Marmara, Adalar, Fenerbahçe 
Kalamıt tabak ıibl karpımda. 

Orada teaadnf edilenler, etraf
taa Plb ıeçealer hep frenkler 
veya alafruıa kimHler. Ôyle 
rabancıbk •tılak takımdan ıah· 
11 vahid yok. 

Araba tam burma çektirilir, 
KliçUk hanımla Matauall IDlb 
kolkola girerler, fransızca Lcnıa 
konup ( Moda Palaı ) ....__ 
kllçllk Modaya yllrOrler, ıerJ cll
nüb M&bDrdardan Rızapaıa araa• 
..... eellrler, denizin dalıalarmı 
ıeyrederJerdL 

Bllylikadaya doiru Hfer ya· 
pa• 14 •--ah Aydıa vapuru 
burnun hbl d6nerken ( ıaat 
onbuçuk olmuı 1 ) diyerek araba
larma atlayıb beygirleri kırbaçla· 
brlar, kifk• inib faytonu Kutdi· 
.. tiyatronun kapma• ...... 
rlrlerdi. · 

Yekta deniz banyoıunu pek 
••..ıı. Ytbmenfn, ıandal çekme
nin deliıi idi. Bebeldlğfndenberl 
denize ıi'r-a. 

KüçUklltlncle Çamlıca da otur
mazlardı. O mulıtqem k&şlrlerl 
daha yapılmamııcL. Her 1eae yaı 
rtdlmi, Erenköy, Gan.pe. Fner
yolu gibi bir taraf da Yazlık "6tk 
tutarlarda. 

O zamanlar Caddeboltamada
kl Yeya F enerbahçedeki denis 
hamamına ııfderler, mini mini 
Yekta lyle bir 'evk v• net• ile 
•uya firer, çıpı çapı yapardı ki ••• 

Biraz daha bDyllklük çajlaruı· 

1 

da, maclam Blaaıla beraber ban- ne yaramaz; ne afacan ne afacan •.• 
yo ediıleri 6mDrdD. MeHIA madam 10yunmuf. Ba· 

Madam Blant. hem sırb hem ıında kırman renkde, çiçekli, fiyan· 
ııBiail kambur, kaburgalan yamn gola kaYDçuk batlık; arkaım• 
JUDll'Ut aska, Jengec aibi birteydi. da yakam tenteneli, 11Sğall 
Önceleri. okadu ••ara rapen dekolte beyaz ıömlek; ayaklarında 
deniz• aokamalDlflardı. y ektayı haıır terlikler. 
çok nYdiği fçln anuıuna kartı Pavuryamı pavurya; panga-

bozmu paogaboz; acaibl lıılkatten 
duramamıf, batırmı kırmıyub kim· b' 8 H 1 d Bo 
nye ...arn k 'l l d ır n mune. an •veye: ynun 

• • gv nmeme tartı • oca an etri demitler; nerem doğru? Ce-
aarmıye razı olmuıdu. vabım vermlf. Onda da tlimHkm, 

Yekta ozamanlar 13, 14 ya.- çukunm bir nokta yok. 

2~ .. '!~.:~!!~!..~!.-!~~.!!:~~~:.. l .................................. ..l!!~!~!..:!:.? ... . 

.... 
1:1 .... 

>bil 
G.> 
u 
G.> 

2 1 

c , 

1 

c 
E --......... ... _ 
c: ·--~ 
~ 

E 
~ ·-c.:a 
~ c.a 

Armudluda Park 

Zonguldak icra memurlu· 
ıundan: Zonguldakta direkci Basan 
Baariniıı adliye sabıt kAtiblerinden Sü
leyman Sırrıya be~ yüz lira mukabi· 
linde ipotekli Soğuksuda Terakki ma-

hıılleıinde damlar mnkiindeki kain 
g yri menkul haneaioiıı ipotek fuluıoa 
Şılmil olmak lsere açık artırmaya çı· 
karılmlfbr. Uç yemlnli ehli Yukuf 
tarafından alb yüı: lira kıymet takdir 
edilen hane 7·3-935 tarihine müll&dif 
perıembe glnü ıaat 14 &.rn lfJ ya ka
dar birinci ihaleıi icra edilecektir. 
Talip olan ipotek bedelinden fada pey 

aiirmeleri lazımdır. yevmti mezkurde 
teklif edilen bedel kıymeti muhamme• 
nenin Yo 75 ini bulmadığı takdirde ıon 
pe7 aahibinin taahhtidü baki kabuk 
üzer• 15 gün daha azatılacakbr. 1 inci 
ıatıı 10-3-935 tarihirıe ınütadif çar-
ıamba günü icra edileceİı:f r. Satıı 
peıindir arttırmaya ittlrak etmek lete
yeolerin kıymeti muhammenenin Y. 
7,S niıbetinde pey akçuı nya milli 
bir bankanın teminat mektubunu haYi 
bulunmaları lllımdır. Haklan tapu 
ıicillerile aabit olmllyan ipotekli ala
caldılar da diğer alakadaramn ve irci
fak hakka nhiblerinin bu b&klarmı ve 
1aueoaile W. •• muarlh d.lr olan 
iddialarının evrakı müıbitelerile birlıkte 
ilan tarihinden itibaren nihayet 20 rftu 
zarfında dairemize bildil"ilmeleri llzım
dır. Akıi takdirde haklan tapu ıicill .. 
rlle aabit olmayanlar aalılJ bedeliain 
paylaftllaaından hariç kalırlar. Mtltera
kım Yergi tenviriye tıınzifiyedea mit.t .. 
vellit belediye rüıumu medyuna aittir. 
Daha faıla malumat almak isteyenler 
.S.2-936 tarihinden iilbaren herkt1in 

görebilmt1i için dairede a91k bulundu
rulmakta olan arttırma ıartnameıile 
932-1217 -.e 2595 numaralı doıyalar 
mfiraoaatlan ilin olunur. 

.... ..th l111kuk hAkl111Utla• 
de11: No: 189. Bigada tuhafiyeci Ali Hay
dar ile Biganm Oemetok:a nahiyHİDden 
Ali oğlu Fehim ve Mehmed ve Ahmed 

ile lıtanbulda Veznecilerde Bala9 ıo
kağıuda ( 6 numaralı hanede mukim 
keı.alik Demetoka nahiyeıinden Ali 
oğlu Halil ve Ali km Kamilenln ıayi
an mutaıarrıf bulundukları iki kıt'a 
tarlanın kabil i.a taksimi değilse 1atıl• 

mak ıureille ıuyuua lzaleal i9ia bun

lardan Ali Haydar tarafından açılan 

dan üzerine Halil n Kimileye bera

yi tebliğ gönderilen davetiyeler ıöıte· 

rilen adreste bulunmadıklarından bah· 
aı. iade edilmiı olduğundan bunlara 
illom tebligat icruına -.e muhabme
Dia • ,_8-9a6 eumartui ıiilıü aaat 
10 talikine karar verilmit olduğundan 
Halil ile Klmilenin o g ün mezkQr 
aaatta Biga tulh hukuk mahkemeaine 
gelmeleri abi halda haklanııda ll>'&P 
kararı verlleoeti hukuk uulil muhake· 

mıleri bıumunun Hl lnoi mtMldeıl 

mucibince illn oluaur. 

Denizaltı Gemisinin Torpili Delil, Kruvaz6-
rün Makine Dairesine Konulan Bomba·· ----·--..... , _____ _ 

( Baştaarfı 1 bıo yüzde J 
lnıi1iz gazeteleri "Lord Kiç

DV., in 61Um0all örten arar per
duinln, kuvvetli bir rüzalr .Jbn
da tekrar aallanmıya bqlacLpı 

yazıyorlar. Bu rlizalr, perdeJI 
büabntnn yırbp altandakim mey
dana çıkaracak derecede flddet 
keabedecek mi? Şimdiki laalde 
belli değili Bu dakikaya kadar, 
bidiaenln kabul edilen ı•kll ha• 
brlarcladır: 

Lord Kiçner Ruıyanın inbillle 
yth tutan kunetlerfni tenlik içİ11 
(Petreabura) a aidecektL Hamp
bire kruvazörftoe blaerek yola 
çıktı. Fakat tam Orlmey açalda· 
nna ıeldiil zamu (U-75) fta
retll Alman denizalb ı•mlai kru
yazUl'll pdll •e y..uad. ablmıı 
bir torpil ile deaiz altma yollacL. 
Bu, bftytlk muharebenin içinde 
•• sonunda işittiğimiz ve kabul 
ettiğimiz bir tefıir ıeklidir. Hal· 
buld fimdl oltaya Erueat Kari 
adım taııy•n bir Alman çık· 
mııtır: 

- Hayır, bu rlva1et •as•:wı-
dır, Lordu ben 6ldtırdnm, de· 
mektedir. 

Eroeat Kari bu iddiasını ı 
- lngiliz lmparatorlapna 

kaqı yalnız bqımal ilmi altmcla 
razcbla bir kitabcla ileri a&r..a.
ttr. Bu zatın ~yledlğl hullıaten 
ıudur: 

- Harb içinde Alman iltill
baral ıabeainin bir aemaru ola
rak lnpterede buhsayordum. 
Kendime Belçikalı ıllaüal wnuft 
idim. Mabadım da Lord Klçaeri 

1 
terauad etmekti. Bu zatla -"1 
.....ıere merala oldajana bildi~ 
için kendisine bir mektab 1a.,.,, 
antika aatmak iatedijbal bildir 
dim. Bua cenb Yerdi, bu C.
vabda: 

- Ruayaclaa clanlflml •~ 
tealub konupra, di7ordu. ~ 
KiçMrla Ruaya,a sldece 
bilmiyordum. Kendialnden Gir 
iDİi olclum Ye baaa bllyllk wr 
lıraat bildim. Artık maele ltaalttk 
Lwdu U...pllir kraftdrl il-. 
ıtdeceilnf 6jrenclim. Gayet kufı' 
vetD iki b01Dba hulrladım, aoaıa:
RuYu6rb mlnttebabm gkdtll 
pçirmlye koyuldum. Aralannct, 
iki tane lrlandalı vardı. Bunla,.. 
lngiltenJe mi olu lllllerla• 
mlracut ettim, fikrime ,Ja11a....., 

1 •e bombaı.... knwu.lrla Dl .. 

lalauaat malt.1.-. yerl9flb'dilet• 
Hldfaealn •on maltmdar.,, 

Alman blk6meti ba ldtaba9 
ıablmasını yuak etmiitir. En~ 
Kari da bu yaaak edDitl lddinaDJll 
dotrulujlllıa deW olarak pter 
mekteclir. 

Jf. 
Yukarıda g&rdlijtlnlı , • ...., 

KiperJa 6lllm0ndea ıoara lıab
raııoı anmak lçla Loadr..
(S••pol) kllil..me koa.ı.. laayal 
tabatı••• a..taMld ... , ...... 

---..-: ıtml9 .,,........~..--... .._._..~ ~ 

..W Fra.... tlrmllo-•tla 
Bu akpw ••t 20 de 

DELi DOLU 
Operet 

Yazaııı Ekrem Refld 
Be.teli.Jen ı C•m•l b,U 

Adliye Vekiletinden: 
40 lira maaılı Ankara, 35 lira maath Gazlanteb, 30 .. ... 

aıh Manisa, 25 lira maaılı Y ozgad, 25 lira maaıh Ordu, 20 lira 
maqlı Upk, 20 lira .-aqh Ôdemit. Haplahane m8dDrltl1derl mlaP 
haldir. Hlldm ft mt\ddlıhmaumilikten a.dlllklerlnden aynlanladl 
2556 ayda lıtkhnler Kanunu mucibince , .... dan dolayı hlkimlli9 
tayİll •c:lllmeJ- Habk FaktUteal mumdan veya ahitlikt• 
mlltekaicl bulunanlardan kanuni yamf .a prtlan bab •lalar arr 
modan intihap ve tayla edllecej'ind• t.lpluin uıulll daire.mds 
mliracaatları. (728)-

Maarif Vekiletinden~ 
21 /11 /934 tarllnde illlllai fcra .. Uecejl ilin edilen En.-: 

Muallim .. 1aw hal lnpab .... u... lfirillen lüzum llz'•ru1· ~ 
Dç ay temdit edllmittir'. u...ı. 21121935 Peqwbe .... ..t 11 
V ekAlet luıaat komiayonunda kapalı zarf usuWe icra edllecelld'e 
Talipler tartaame ft tehrrlatnn infaat dairesinde 16rebllirler. •·81 

rsöRümSüNE o iEiiEuiE 
MlLTON'un bu en güzel filmini H JllLTON'un en ıözel p.rkalanoı 

aörmeğe hazırlanınız. filmde itidecek n öğreneoe · Armutlu, (Husuıt) - Burada 
Atattırk çeımulnla Oıt tarafm. 
dakl •ki camlin bulundup araa• 
ya bir park yapıt... takarrllr 
etmlftir. Parka .. ılnlerde ba,. 
lamJmuı Ye iki ay ıOlll'a bitiril
mesi lmld edilmektedir. 

Şehzadebaşı M 1 L L i ... H 1 LAL sinemalann 
Arzuyu umumi tlzeri• n llıeak pı memiı olanlann ıGrmelerinl temin emeHle 

-·············--------· -··-···· ....... . 
( Toplantllar, D•vetler ) 

Htllkevl Temalllerl 
llalbYi temail pbeei tarafından 

yann aut 20,80 de Gllhane parkn 
Alaykötktıode Köyiin Namıııu İlimli 
bir piyeı temıil edilecektir. Davetiyeler 
Alaykötldlndea abultiHı. 

A y S E L (Bataklı Damın Kızı) 
Tamam en Ttırkç• aözll •• ıarkıh .. mı.ket &imi birkaç gtla .._ slıtlliJecJilktlr,,. 

MiLLİ sinemada ~i:!:.~ BRiGITTE HELM'tn t~~ ALT iN , .. a~..-
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iTTiBAD VA TEBAKKi 
• hıei lm!lm No. 902 

fiaı' Voltla. ? .. 

Naııt Yaı•dı?-Mer hakkı mahfuzdur. 
Nasıl Öldü? 18 • 2. 985 

Kabine~i~~ istifa Edib Bir Tarafa 
Çekilmesi lcab Ediyordu .. _ 

~bhelerdeki vaziyetin Yahametlue 
ıç ehernmiyet vermiyerek, daha 

lıaıı harh tarafdarı olanların inadı 
:llıftnden kabinenin maneviyatı 
Nrıa halde aar11lmı1b. Dahiliye 
•zırı Cambulat Bey, iıtlfa edib 

~tlcildiii için bu Yazif eyi de 

ıc'''~ Paıa Uzerine almııtı. 
•bınede bir panik baılayacak 

lt bu da harb tarafdarlarma pek 
~ bir mes'uliyet ve mahcubiyet 
b illi) etmiı olacaktı. Nihayet bu 
C:lcilcatı görebilen Enver ve 

illa) Paıalar da, artık lnadlan· 
llın i . b' t· . }!,' ı Y• .r ne ıce vermıyece5ın 

~•aııılar.. Mlltareke iıtemek 
"-bbüsUne tarafdar olmuılardı. 
~ Bu ıuretle fikren bi rleıea 
•bine, derhal Amerika lıGkümet 

~•ili (Vilıon)a mDracaat etmit ve 
k~ llıllracaatlannı ayol gt1nde t~'· 
1 d etrniılerdi. Ayni zamanda 
ı:ııair \'alisi Rahmi Beyi de, lngi· 
ılerJe bu hususta temaaa memur 

;Y1•ıniılerdi. lzmirdo harbın 
evanı ettitf mlddet zarfında 

tcnebilere pek nazikane ve dQ· 
~llıtane muamele eden Rahmi 
. hl hı gerek lzmirde kalan ve gerek 

arbten evvel iz.mirde ticaretle 
lllctaııl iken barb dolayıaile 
~u~ud haricine çakanlarak • 
lınada oturan mülıim lnıflizler

den birçok doıtları Yardı. Hiç 
tllb~e edilmiyordu ki Ralami Bey 

u ııdo mühim bir muyaffakiyet 
lnım oJacaktL Fakat ( Vllaoa), 
kendi&lne vu.kubulan teklifine 

İtenımiyet bile vermemİf.. Ralımi 
Yden sadra şifa Yerecek bir 

te•ab gelmemftti. Şu halo naza• 
~~ •rtık kabinenin iıtifa ederek 
uır k 
lb ben.ara çekilmeıl, kat'i bir 
lb~l urıyet ftklinl iktiaab eyle-

ber~ llıUnferid teıebbtıalerle 
hük- •r, Almanya Ye Avuıturya 
di. ~~tlerile de muhabere edik
l'İQe arın da muvafakab tlze
Vn.' ,111Uıtereken yine Mi.ter OQa 
(Q k- IDUracaat olunarak, 
ta)a 'klllll&Jıi 1918 tarihinde) or• 
lib 0

Ydutu 14 maddelik proıı
•tıa.98':'~bbıco ıulhe delalet 
~-.Jı latenildi. Fakat; (1334-1918 
)aPll teırinevvelinlıa 5 inci günD) 
et., ~ bu teklif ve müracaata 

•Yın 8 . 1 
'-•ab •ne ıünlln• kadar 
l' lllt :el1»edi, Bunun Uzerine 
'-tiı. •el •ta, kabineailo beraber 
llelli11 ı:;ek hray" ıitti; kabl· 

V •lıd 1 

•ıını padişaha arz etti. 
Lir IJleL edelin, h · ılerini bUytlk 
t uaretıe ..ı-ı 

' lllft ola b aw. edl. (Harbi icra 
"-'•rı. b lla Q kabinenin, muha· 
111-.ı bitt

141
b. 1111izakerabna giriı· tt.· a ı ca· 

11' 16etertıe 11 olamıyacağına) 
b.lc ••rdl 1}

1 •ıbabımucibeye . rı•ttı. 

la - Ne çar? · 
illeti için f e ·· Memleketin ıe-

~llırldir. ~ •da~lrlıldar ihtiyarı 
~~ rağnıen aterıJeo hUı:ıüniyet· 
~~f •dileıo nı;.tl~b lolan ıemere, 
~~lldeıı e ı. •0ıallab, ıulhUn 
~.. sonra d h 

olacak b· a a aemere-
•unUz. z ıznıeUerde bulunur-
11t· •nıanıaaıt 

lQ •e k auatıında gerek 
llt aere kabı . 
Jc Q RÖaterd'kI . nenız erkinı· 
.•le leşekk~ .er1 hlzınet ve ıada· 

11ldera r.er •derim. Ve timdi 
Ded~) r ca b:r hizmet beklerim. 

buhra d. O günlerde geçirdiği 
n an t.ı~hı taınaınen iar• 

ıılmıı olan TalHPaıa, birdenbire lıuıule ıehnl~ti. Acaba Vahdettin 
Vahdeddlnin aözünU keati: bir manevra mı çevirecekti?. Ka· 

- Ne ferman buyruluyor, binenin •• zamandan beri iatifa 
efendimiz?. fikrinde olduğuau bilmiyor de· 

Dedi. Vahdeddin, Tallt Pap· kildi. Nitekim, istifayı da pek 
nın bu telltını glrmemlt gibi tabii bir ıurette kabul etmifti. 
batını pencereden tarafa çevi- Şu halde, kabine riyaaetlnl tevdi 

rerek: edeceği zah, hiç tilbheaiz ki zih· 
- Memleketin hali malum. 

Efklnumumiyede bir dedikodu ninde taaarlamıı olmak lAıımge• 
uyandırmamak için ıizden rica lirdi. Şayet blSyle olmasa bile 
ederim kl, bu iıtifa ilin 'H lfp nihayet yirmi dört ıaat ıarfında 
edil•Hln. Hattı.. yaıın değil, mllnaaib bir ıah bulur, yeni ka• 
öbllriÜn açılacak olan Mecliıl Meb- binenin tetkilini ona emredebl· 
uaana, yine topluca gellnıin. lirdi?. Hal böyle iken, kabinenin 
Mutad olan merasim ve muamele, lıtlfaıım JIAn ettirmemek, iatifa 

aektedar edilmesin. etmft olan bir .kabineyi mecliı 
Cevabını Yerdi. huzuruna davet etmek.. birçok 
Gazeteler, fU iradeiaeniye IU· ihtimallere ıebobiyet verdirmekte 

retfni neıretmiılerdl: idi. 
Üç yUz otft dCSrt aeneal 

Teırlnlsanl ibtidaaında açılacak 
olan Meclisi Umuminin, abvali
hazıra dolayıaile, Kanunu Eıasinin 
muaddel kırk dördllncft maddesi 
htlkmOn• tevfikan Tetrinenelin 
o•uncu i9nD kOıadanı irade 
eyledim • 

Vahdeddin 

Şimdi, fikirlerde bir tereddl\d 

BabıAlide hal ve ahnl bu 
merkezde iken, (lttibad • Terakki) 

ain cemiyet Ye fırka muhitinde 
daha mühim hidiaat cereyan 

etmekte idi •.• Evvell, ( Kara Ke

mal bey) in tabaaisadıkasını teı· 

idi eden snmre, dağıhvor• 
mitti. 

(Arlc:Ht Yar) 

ESRARLI GÖZLERİ • MUZLiM BAKJŞLARI n İLAHİ QÜZELLiGI İLE 

t G t T T E H E L M tarahnda mlailaiz B R bir tarzda yaratılan 

CASUS KAL • 
1 

Atk ve heyecanın • ihtiraa ve maceranın kar91laştığı 
Vatan muhabbeti ile aık hislerinin mücadele ettiği yükıek bir eaerdlr. 

On~müzdeki P~r,embe ' p E K sinemasında 
mRtınılerden ıtabaren 

BugUn 2film birden: 1 • ESKiMO • 2· ÇOCUGUMU ÇALDILAR 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Türkiye Ziraat Bankaaınca liuraa'da ekıiltme Ue bir tube bi· 
naıı 1apbrılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usu:ile yapılacaktır. Eksiltme ıartnameıl 
Aukara'da Banka Levazım MlidUrlUğtlnden ve lıtanbul'da Ziraat 
Bankaıı Şubeainden ahnabillr. . • 

Teklif mektuplan ve teminat, eksiltme ıartnamesindelu ızabat 
dairesinde 28/Şubat/935 akf8mına kadar Ankara'da Ziraat Banka
•• Umum MüdürltığOne verilmit olmalıdır. 

Tekliflerden herhangi birini tercih etmekte Bankada tamamen 

serbHttir. 

~ 

"154,. 

· · · i hot ve •mniyetli bir fli~ ,lnırlerı yalı~tırır, •uykuyu ıelırır, urarsız, ıesır d d 
olup sinırlcrinizin sükununu çok kıs;ı bır ı:ırıı:ınd.ı ı:ıdt ve l>u saye c ıı 
yeniden dinı;leştirccek olan ııyl..ıınıızu teıııırı eder. 

10 •e 20 koıııprımrıl lı~•I ı op· 
lerde ccuııdrrde rrçcte ile uı ıır. 

Kııoıı A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen s/Rhln. 

Sayfa ' 
Yeni Soyadları 

Okurlarımız Ayni lsm Sık. Sık Alı. 
yorlar Buna Dikkat Etmelidirler 

iz mitte 
Gazetemiz muhabiri bay CeY• 

det Baykal, amca zadeler Samsun 
zahire tllccarlarmdan bay c~mal, 
bay Ali Haydar, inhiaar nikaar 
muhaaabe çevirgenlerinden bay 
Neıet ve anneleri bayan Sıdıka 
ailece, eıki &oyaları olan (Hay• 
dar)ın öztürkçe kartılığı (Aslan)ı 
yeni soyadı olarak ıeçmişlerdiı. 

Afyonda 
Afyon, ( Husuıt ) - Kolordu 

baıeczacııı bay M. Ali Aral, 
Molla zadeler Özbek, merkez 
uhhat memuru bay Ulvi Yalçın, 
lise okutucularından bay Ahmed 
Sami Onur, Adliye mllfettiıi bay 
Nazif ve kaymakam bay Şemııed· 
din Akan, doktor bay Salih T ey. 
fik lmre, avukat bay M. Tevfik 
Tolay, avukat bay M. Necib 
Yersel soyadlarını almıılardır. 

Adapazarınd ve Diler ,ehlrlerde 
Adapazan, (Huıust) - Eliirile 

Kavaklı kazaaından Hnıeyin oğlu 
bay Kadir Uğurlu, Derviş oilu 
bay Hasib Hatun oğlu, Bursa 
T evfikiye M. Ahmed oilu bay 
Muıtafa Ynksel, Üıküdar Meh· 
med Paıa M. lımail oğlu Osman 
Vehbi TUlvent, Of Memiloslllya 
M. Ali oğlu Harun Zaif oğlu, 
Edirne Mehmed ağa M. Ibrahim 
oğlu bay Ahmed Güner, lzmlt 
Ömer ağa M. Nuri oğlu bay Hn
t ej in TO:ı.Cn, lstanbul Çengelköy 
Cevdet oj-lu bay Necdet Baykan, 
Antalya Akseki kazaaından Meh· 
med oğlu Sezai Uluf.oy, Rize 
Hopa Arhaviden Ömer oğ:u Şa· 
ban Doğan, lzmit Karabaş M. 
Raif oğlu M Esat Tozluoğlu, 
Tirebolu çaıı M. Huıan cğlu 
Ahmet Acar, Erz ncan Harllullah 
M Mustafa oğlu bay Tevf.k Baı· 
kaynak, N;ğdc Cam;atik M. M. 
Şnkrll oğlu bay Ahmet Tevfik 
Gllven, Çoruh Hopa :Kuledibi 
Reccb Ferdi oğlu Avni Benli, 
Harput Meyd.:n M. Abdürrahim 
oğlu M Bay Ruhi Onur, lstanbul 
Stıleymaniye DUlgerağa M. Emir 
Hllse} in oğlu M. bay Rasim En
gin, Sinop Camikebir M Nuri 
oğlu bay Şerdettin l~ık, lstanbul 
fatih Eostanc.b< şı M Se!fihattin 
oğlu bay Alaettin Cantimur, Hen• 
dek Kt.z'.miye köyünden Vel:oğlu 
Hiiıeyi.ı Akku, lstanbul Aksaray 
Mollakerani M izzet kııı bayan 
Se iye TürgUn, lzmit M. Kemal
paşa M Hnıeyi ı oğlu bay Hnse· 
yin Günay, A~· d.n Karacaıu Sü
leyman oğlu izzet Ayôn, Çankırı 
imaret M Mehm•t <ığlu Mehmet 
Gürcrman, Adapazarı nıuhaıebei 
hususiye hastaneıi operatoru bay 
Ruhi Refik Scyr.r, lstanbul ikinci 
daire Hacı Ferhat M Mazhar 
oğlu bay Zeki Sun, Adapazar 
Has rcılar M. Halil oğlu bay Ziya 
Aydın soyadlarını almıılardır. 

Havza Umu mı Meclis Azaları 
Havza, (Huıus1) - Vila et • .• • y 

umumı mec ısı azalaklarına bura• 
dan Nafiz Kaynar Ye y aku~ 
Cemal ıeçi'.miılerdir. 
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Hergün 

Uluslararası 

Ticaret Odası 
... 

' 

( BaıtarafJ 3 üncü yGzde ) 

rada bütün bu ticart ııtılahlat1D 
ne manaya geldikleri teabit olun' 
muıtur. Vakit vakit bu eser p

1 
don geçirilmekte Y• rutlaq'I! 
unrunsuzluklar dUzeltllmekt~ 
Aynı servlıin bir ikinci iti dJ 
ticari taamDlleri tHbft ve he,
tarafta ayni telde ıokmıya ~
lıımaktadır. 

lkinci it hergün her mukaY .. 
leden dotabilen ihtilAfJardlh" 
Baıka başka iki memleketin tile· 
carı a.raıında yapılan ahı verir, 
lerden mukaveleye uypn olma•" 
maaı yUzUnden ibttliflar doğmak4 
tadır. Mal nUmunesfoe uyaıa11 
çıkmaz, vaktinde teslim edilmes~ 
paran ödenirken mOşklllAt çık 
bilir. işte bunlan dllzeltmek tılnf 
bu Ticaret Odaaı Uıtnne almııhre 
Bu odada sırf bu ihtilAfları W 
için "Hakemlik Dairesi., adını 
taııyan bir teıklllt yapılmıth•. 
Burada baıka baıka mU!etlerdea 
lıten anlar adamlar vardır. Her 
doğan . htilif için burada bir he
yet kuru)ur. Bu komlıyonun re
isl:ğine bitaraf milJetten biri ... 
çilir. Bu heyet iki tarafın kanun
larını göz önünde tutarak iti 
araıtırır ve kararını verir. Bu 
kararla · hukuk noktasından da 
çok ıağlamdır. Okadar ki bu lf 
11 .. ride bu iki memleketten birinh 
muhakemesine gltıe alınacak 

karar cvTelkini bot.amaı. Muhak· 
kak aynı otur. 

Şimdiye kadar aaydığımız işltr 
Ticaret Odasının faaliyetini me}i · 
dana koymaktadır. Yanlan neti· 
celerin ve alınan kararların hD· 
kiımetler nezdi ıde ve dünya 
efkarıumumiyeainde yer bulu 
tatbik olunması için Uluslarara· . 
Ticaret Odaamın elinde iki kuvvu 
\'ardır. Bunlardan biri milli ko· 
miteler, diğeri de neıriya!tır. 

Birkaç ay evvel bizde de 
teşkilatı yapılan milli komiteler, 
merkezi Pariıte bulunan Uluslar· 
araaı T:caret Odasının bir nevi 
şubeleridir. Bu Ticaret Odaaı 
millet.er arasındaki işlerini bu 
kolhrla görfir. Şimdiye kadar 32 
memlekette böyle milli birer ko
mite seçilmiştir. Balkanlarda bu 
teşkilAt tamamlanmak Uzeredir. 
Bugün yalnız Bulgarjıtanm koml
teEi seçilmemiştir. Diğer Balkaı' 
memleketlerinde milli komiteler 
vardır. 

* Hu teıkilAlm g6rdüğU en 
bUyUk işlerden biri de yapmaktn 
olduğu neıriyattır. Almanca, I • 
gilizce ve Fransızca olmak üze: · 
Uç lisanda aylık bir mecm 
çıkarmaktadır. Reisi, Kitibium -
mlıi, memurları baıka ba1

1 

milletlerden olan bu Odan ' 
mecmuuı dUnya ökonomi işleri 
den anlayışlı ve bitara~ r 
tarzda bahaettiğinden iyJ bır ) ... r 

edinmiştir. ---""".""":" 
Sarkıntıhk 

M h d Muzaffer, Mücahid e me • db 
adlı üç kiti Şişl:de Mel~k a 
bir kadına sarkıntılık etmışler •• 
tutulmutJardır. 
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ESMER OÜL 
.Muhıırrırı: A. R . Tefrıka No 12 

Lala ile Karşı Karşıya .• 
Bir Seı: "Uyandın Mı Gülüm?,, Dedi, Esmer Gül 

Titredi, Htr Şeye Karşı Munis Görünüyordu .. 

Nöbetçi kalfalara kat'i tembih 
verilıün.. Halvet olduktan ıonra 
misafir ıultanların daire kapıları 
bir güzelce çevrllıin. Amber 
Ağaya da ıöyle, biraz ıonra be
nimle söyleşmiye gelsin. 

l var yakar olub, i~UUrüyorlar .• 
hem de sabahlara kadar bıçaklar 
altında oynattıktan ıonra, içki 
yerine k•n içirib meze yariaa 
yumruk yediriyorlar. 

Ferman Sultanımın. 
>#-

Devlet Kutu 
Bu coşkun aecenin ertesi ıli· 

nü Eımeır Gül aöılerinl açtı. içki· 
1;1in, yoriunluğun, hırpalanmanın 
verdiii bir ıerHmlikl• etrafına 
baktı. En evvel, yanındaki kar 
gibi beyaz keten yastık ilıtünde, 
s:msiyah bir mürekkeb lekHl 

1 ıı!b i duran bat Kaplan Atası 
Amber Aianm yUzU, gCSzüne 
çarph. Şiıkin yanıklarının liıtUn· 
de•, çenesine dofru çizgiler in•• 
l,u ılyah çelırede, akıaınkl içki 
ve ihtlraıtan bakiyye kalaıa bir 
lğrenclik vardı ... Eımer Gül, tek· 
rar gözlerini kapadı. Gece, ı•ç 
vakit ıessizca kendiıiai Fatma 
Sultanın dairesinden çıkaran bu 
adamın, naııl lura va tehalUkle 
'kendisini bu odaya ıllrllklediiini 
hatırladı. O anda, gözlerinin öaünde 
Osman) m hayali canlandı. Onun; 
padlıahın nrkaaında alpençe divan 
dururken, iri sarı eli aöılerinde 
parhyan kıvılcımları.. çehrHinf 
tatlı bir bir fasıla ile ikiye bölen 
sırma gibi aarı bıyıklar altındaki 
nar albi kıntnzı dolıun dudak· 
iarı hayalinde caulaadı. Meçhul 
l>ir membadan aaold kalbine 
~ğıl ığıl bir ıeyler akb. Atııler 
llçinde yanan vücudu, birdenbire 
Urpırerek a-•rlnmiye bapadı. 

Bu hareket, Amber atayı 
uyandırdı. Koyu mor ronkteld 
kalın dudağı, çenesiola llıttlne 

devrilmiı olan Amber Aja, eYY•ll 
bir tek aazUntı açtı. Eımer GUle 
baktı : 

·- Uyandın mı, ılUtha. 
Diye mırıldandı. 
Eımer GUI, titredi. Kendine 

geldi. Hayatta, herıeye kartı 
munis ve pişkin bir tevekkülle 
cevab verdi : 

Beli, ağam. 
Baş kaplan ağaaı, yavaı ya· 

vaı kımıldadı. Fakat derhal iale
miyo ba,ladı: 

- Aman, aman, amaaan .. hı· 
f •r olmuıum vallahi.. koca 11ray, 
sanki fırıldak gibi etrafımda dö· 
nüyor. Sen nuılı.n, sen ... 

- Benim de biraz baıım ai• 
rıyor, amma .. ne yaparsın?.. Be· 
reket venin, alııkınım. 

- Alııkıoıın, haaa ? .. 
- Ne çare?.. zenaat bulun• 

muş .. bizde, böyle ekmek ) iyo
ruz. 

- Her akıam içer misin? .. 
- Hovardalar alıb gGtürDr-

lor .. verib içirirlerH .•. 
- Hovardalar lıer akıam 

alıb gölUrUrler mi? ... 
- Ne gezer, &fMm... Şimdi 

hovardalar da azaldı ... Bir iki ıeno 
evvel, her gece erfani yaparlar; 
bizi de boş bırakmazlardı. Köşk
lere, yalılara gider .. çalar, çafıı
rır.. sabahlara kadar zil döver 
oynardık. Yerdik, içerdik. Bazan 
avuç dolusu çil kuruş;a e\ lmize 
dönerdik... Hey, gidi günler hey ... 
~imdi, kalyoncuların, azapların, 
t, ıl afatcılarm, Yemİf lıkasi ha· 
. ıallarnun eline kaldık. Hem yal· 

Anber Ağa yattıtı yerde, dir
ıej'inin lizerinde dotrulmuı, Eı· 
mer GUle bakıyor .. ıöylediii ı&:ı· 
lerl hayretle dinliyordu. Sanki bu 
söder, ena inanılmıyacak bir ef· 
&ane iİbi geliyordu. Btıyllk bir 
tıaccllble ıordu: 

- Allah.. allah... E gitmez· 
ıen ne olur? .. 

- Na mi olur.. evYelA, evimin 
camını çerçevesini taıa tutar, ta· 
vanı baııma göçertirler •. ıonra da .. 

- E .• Soara da? 
Esmer Gül; derin darla içini 

çekti, ıöztinü bitirdi : 
- Sonra da.. Anamla aç 

kalırız. 

- Aç kahnınız ha?. 
- Ya, ne zannettin ağa .• 
Amber aia, dUıUodU, bu 

ıiSzler Uzerlne, kendi muzlim 
dimağında kim bilir naaıl muha· 
kemeler yttrllttU. 

- Burada.. bizim 1arayda, 
hiç kimıe aç kalmaz. 

Esmer GUI, güldü: 
- Hey, gidi.. Siz da mi aç 

kalacakıınız?. Bunca mlllet, ıiıl 
doyurmak lçin savaşıyor .• 

- E, l.ndan sonra.. Sen da 
aç kahnıyacakıın. 

- Neden?. 
- Artık ıenin bııına devlet 

kuıu kondu. 
- Devf.i\ kuıu mu?. O •• 

demek ağam ?. 
- Camm iıte, devlet kuıu 

yok mu?. Hani lnaan birdenbire 
ikbale nail oluverir. 

- Haaa.. anladım, atam .• 
Amma, o bizden çok uzak. 

- Niçin?. 
- E, blı bir çenıl parçaaıyıL 

Bize dUıen ikbalden ne olacak?. 
011& olsa, avucumuza it.. oa 
altıncık.. koltujuuıuzun alblla ~lr 
llohçacık ııkııtırıb aalıYerirler. 

- Hayır. 
- Yaaa .• 
- Artık. biz aenl 1alıverml· 

yeceiiıı:. 

- Ya ne yapacakunız ?. 
(Arkası nr) 

........... y••······················ .. ··················-··· 
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tenin 17 inci 1ayısı ıüıel renkli bir 
kapak içinde haftanın vakalarile ıayet 
meraklı tefrikalarile çıkmııdır. ' 

Varhk - .ADkarada cıkan bu fikir 
edebiyat ve 11nat meomuaaının 89 uncu 
sayısı da bir çok zengin yazılar ve 
şiirlerle çılcmı§tır. Taniye ederlı. 

llmT Sosyalizm ve H•yalt 
Sosyallzm - Meşhur Engelsin eaı
ridir. Bu bahae dair en maruf eaerdir. 
Terciime Haydar Rıfatındır. Fiatı 50 
kuruş. 

Yeni TUrk - lıtanbul Halkevi 
tarafından oıkarılmakta olan bu meo· 
muanıo 29 uncu ıayıaı intişar etmiıdir. 
Bu ı;ıayıda birçok yazıcıların edebiyata, 
tiyatroya, tarihe, kültüre aid yazıları 
vardır. 

Bir TUrk denizcisinin hatıra· 
l•fl -1736-1737 uferine iıtirak etmit 
olan bir denizcinin hatıralarını Deniz 
Listai tarih muallimi Bay Feyzi Kurt• 
oğlu toplamıı ve newretmi9tir. İ9lndt 3 
harita, 1 plin, yedi kablo nrdır. Deni• 
mecmuasının ilavesi olarak çıkmıştır. 

HDrrlyet yolu - Vareonda bu 
isımde bir Kafku mecmuaeı çıkmıya 
baılamıtlır. İçinde birçok mlitenenl 
ya:ıılar vardır. 

SON POSTA 

Taş Devrinde 
Spor 

Kayak sporıarı nasİI icad 
edildi. . ........................................................... .. 

Almanya 
Sovgetlerden 
Altın Alıyor 

Moıkovadan yazılıyor: Altın 

r
hracat yıldarc madenlerinin işle· 

I t k tilmesl ve sarı 
rı • ar ma • d , ti ma enın ihracı ar• 

t• ır tık bugün Sovyet 
Ruıyanın dıf ticaretinde yer tutan 
bir kalem olmuıtur. Bu ihracatın 
baıta gelen alıcıları AJmanya ve 
yukarı Amerikadır. Bilha11a Al· 
manya Sovyet Ruıyadan gittikce 
fazla altın almağa baılamıttır. 
(1934) yalı on bir aymda lhrac 
olunan altın madeni mikdarını 
ıöıteren iıtatiıtiklere aöre cev· 
her olarak Almanyaya yollanan 
altın kıymeti, bu müddet 
içinde, Uç milyon yedi yUz yetmiş 
hin marka varmııtar. (Aıai'ı yu· 
karı (1,5) milyon TUrk liraaı]. Bu 
idhallt Almanyanın yaptığ• genel 
altın cevheri idhalltmın yllzde 52 
aini teıkil etmektedir. 

Almanyanın Sovyet Rusyadan 
aldığı altın madenlerinin büyük 
kalemini teafiye olmut altınlar 
tutmaktadır. (1934) yılı on bir 
ayında SoYyet Rusyadan Alman
yaya, yukarıdaki cevherlerden 
başka, (72) kilo halis altın g5n· 
derllmiıtir. Bu yollamanın kıymeti 
(200) milyon marktan (bizim pa· 
ramızla bir milyon Türk lirasından) 
biraz fazladır. 

Bir yıl evvel Almanya Sov· 
yetlerden 51 kilo altın almıştı. 
Şu he1abca 1934 yılındaki idhalat 
llçt• bir buçuk niabetindo art
mııtır. 

* Parlı, 17 (A.A.) - 16 ıubat 
Paris tarihti Pariı bor-

ıaıı vaziyeti şu 
6or•asında olmuıtur: Eıham 

11aziıet boraası, haftayı 
memnuniyeti ınucib bir istldadla 
bitirmiıae de yabancı eıhamda 
istikrarsızlık görülmUitlir. Alım, 
aatım muameleleri mahduddur. 
Fakat yerli eaham, ezcümle Fran• 
sız rantı, kömilr maden eshamı 
ve muhtelif kimyevi maddeler 
sehimieri, buan da ehemmiyet• 
lice ter~fflHer göstermittir. SU· 
veyı tutunmakta, Rio ile Royal 
dutcb lıaf ,f ıuretta gerilemekte· 
dir. 

>f. 
Paris, 17 (A.A.) - lkincikl· 

Franıanın nun içeriıinda 
ti cart ithallt, geçen 

yıla na:ıaraa 
f•aligt1ti 321.000.000 ek-

ıi{ıile 1.943 mllyen franga, lhra• 
cat ta 63.000.000 okıiğile 
1.450 milyona balli olmuıtur. 

Şubat 18 -
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BiBiYB 
•• lltaada Bergin 

L-----·----- Yazan: Valıid Y•sa/olla 

ELMA 
Feride yirmi yaıını bltirmiıti. 

Bu kızı, Anadolunun bir köyün• 
den getlımiıtim; yıkık bir duyarın 
yanında ağlıyordu. Sordum: 

- .Senin evin nerede kızım ? 
- Evim yok ki.. 
- Ya, anan, baban kim ıenin? 
Glh:lerini açtı. DütUnllr gibi 

durdu ve öylece ıeaaiz bakakaldı. 
Öteki çocuklar ; 

- Amca •• Onun babası, anası 
yok diye bağırdılar. 

Dayanamadım, kızı çekib pal· 
tomun eteğine sardım. Doğru rnuh· 
tara 1ıittim Konuştuk: Kız benim 
olmuştu. Artık trendeydik. Feri· 
deye uzattı~ım yemişleri atııtırı• 

yordu. Ikide bir, derin bir acıylıle 
yavrucağı göğsUme çekiyor va 
ıolgun yanaklarını öpfiyordum. 
Onun mini mini yüreğindeki acı 

izi silmek için gl\nlerce uğraşhm. 
Araaıra, dalıb dUşUnen iÖzlerlnde 

ufak bir gUIUş sezinceye kadar 
Uıtüne düterdim. Ferldeye, bir 
tUrlU, bana baba. karıma da anne 
dedirtemedim. Anlaşılan onun 
ufak } llreği, bunun iiretiliğini ae· 
ziyordu. Bize yalnız Atabey, ab
la demiye başladı. 

Kendi çocuklarımdan daha içli, 
daha dUıkUn olan Ferideyi evlen
direcektik. Onu isteyenleri kolay, 
kolay beğenemi} ordum. Bir 1ı•nc 
de onu iıtlyordu. Temiz, duygulu 
ve na kadar yazık ki eli yufka 
bir gene. Gözüm çocukta, kafam 
ku:ıancında ve benblr türlü kHtlre
miyorum. F erideye ıordum. «EYat 
aiabey, diyordu. Bu, iyl bir 
adama benziyor. Belki de Beride 
kazancı artar. Hem de iki kiılnla 
yiyeceği ne tutacak?>) 

ijamen ıöz keıtik. Bir iki ay 
sonra da dUiUnt\ yaptık. Yıllarca 
sıeçlndiler. Ikl de çocukları oldu. 
Nedense gencin kazacına bir 
kıtlık gelmiıtl; artacağına ekıildL 

Bir ıün Feridenin oflu eve geldi. 
Çocuğun gözleri ıslakb. Üııiln, 
ÜzıUn yüzümüze bakıyordu. 

- Ne var? dedim. 
- Dayıcığım, babam yatıyor, 

doktor getirdik. 

Rıfatı, Feri de kadar ıeverdim. 
Evine ve çocuklarına onun kadar 
dlitklln adam az bulunur. Anne· 
lerinden önce kalkar, çocuklarını 
doyurur, çantalarını yoklar, 
okulaya glder~en iki ceviz olsun 
ceblerine koyardı . 

Rıfat yaman bir tifoya tutul· 
muştu. Sinek gibi vızhyordu. 

Yatakta kendin• bakacağma yine 
çoluk çccuğunu dUşünliycr. 

Rıfat oğlum, ne iıterHk geti· 
reyim dedim. 

O, gizli bir likırdı anlatacak-
mıı iibi eğild ', yavaıca. 

- B'.raz elma alır mısınız, dedi. 
- Başka ye mit sevmez miıin? 
- Hepsini aeverim, amma 

elma kadar değil. 

Getirdim. Rıfat biç yemeıniı 
albi, çabuk çabuk atattırıyor ye 

yerkt-n sanki tıkanıyordu. iyi ki 
getirmişim. Rıfat birkaç gUn 
ıonra öldU. 

Bu iyi ve temiz babanın ar
kasında kalanlar ne yapar? Onu 
anlatmıyacağım. Ferideyi ve ço· 
cukları alıb eve getirdim. Üze·I 
rlnden bir yıl geçmişti. Bir akşam 
çoluk çocuk elma yiyorduk. 

Feride, iıtemeya lıtemeye 

ıordu: 
- Aiabeyciillxı, sizden Rıfat 

o a-lin elma mı iıtemiıti. 
- Evet .• 
Gene kadın dudaklarını bnktO: 

- Şaıılacak ıey, dedi. 
- Niçin, dedim. 
Rıfat çok yemiı uvmeıdL 

Hele elmayı biç ıevmezdi. Yalnıı 
eve getirir ve bize yedirlrdL 
Onsuz boğazımııdım a-eçmez, on• 
da uzabrdık. Bize ıevmedfğinl 
aöylerdi. 

DüşUndUm. Rıf atın çok yeııılf 
sevdiğini ben pek iyi biliyordulll
Onun çoluk çocuğuna getirdi;t 
bir avuç yemiş, ekıilmHln dly•ı 
yemek istemediği ve onları al· 
dattığı anlaşılıyordu. GlSzlerhll 

doleu. Daha ertHI gftn, yattıJI 
yerin, baı ve ayakucuna iki yeınlf 
fidanı diktirdim. Yanıbaıımııdakl 
ilkmektebin çocuklarana yaaıif 
daiıttırdım. O gün bugün, avi111• 
ıelenlere yamiı çıkartıyorum v• 
belki lçyllzU Rıfata benzeyen 
birisi bulunabilir diye dftıUnmılı• 
ten kendimi alamıyorum. 

Veliahd 
Bir Yıldızın 

Balosunda I 
Mulıafaı•" 

klrlıkta ~· 
a ı ı r larda11 
kalma 111•" 
raıima ıa" 

dakatte rr 
kor · kıra• 

htıktl mdat 
au .. ı, 1nb
he yok lr 
alltered• ... 
tanat ıllr•D" 
dlr. Fakat 
bunun bari" 
cinde taJll 

bir aile h•" 
yatı yat•• 
yaa va b& 
tDn diğeı' 
lngillzler il" 
hl hayat 
geçiren ati• 
de yine odu' 

i~te bu ailenin hayatından bit 
safha : Maruf filim yıldııı F rsll" 
aiska Gaal ieçenlerde bir balo 
vermiı ve bu baloya lnglliz Velt'"d 
ahhnı da çağırmışhr. Veliab 
daveti kabul etmiş Ye sadec:• 
bir centilmen aibl bUtllO 
diğer davetlilerin arasına karıtl' 
rak saatlerce kalkmııtır. 

Nöbetci 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi ecıı:aneler ıol" 
· lardır: df 

lstanbul tarafı: Şeb:ıadebaşıı:ı ~ 
(Asaf), Karagümrükte (Suad), Saro• Ol 
yada (Erofilos), Aksarayda (Edb;tı 
Pertev), Topkapıda (Nnzım), Zeyt~.lj), 
(Hasan Hulusi), Balatta (folı 1• 
Eyübda (Hikmet), Kumkapıda (~:
kıs), Divanyolunda. (Esad), Bah9e 01 
pıda (Hüsnü Haydar), BakırköY~;d• 
(Merkez). Beyoglu t&rafı: Tak•• ill" 
Tlinelde (Matkuviç), lıtiklal cadd::,.~ 
de (Kemal Rebul), 0Blatada (M8~~•d• 
Şı~lide (Şarkmerkez), Kaıırn,P :till"" 
(Y cnituran), Halıcıoğlunıia (Y 8(~ıi· 
kiye). Kadıköy tarafı: Modıd• b~~ 
edı lin), Pazaryohında (Rifat l\{u(?Jer' 
Üsküdar tarafıı lıkelebavıoda ) 80· 

kez), Bü)'ükadada (Şhıa1i :ııaz• 
zaneleri . 
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Spor Ve Genelik Öz Türkçe 

Genc·i·~{ Yük~·~ltmek Bilm!~:U":.!!c. 
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tld ( Battarafı 1 inci yüzde ) 
la uldarından gcncliklerini teıld· 
~ baılamıılar, gizlice harbe 
llb rla~rnıtlardır. Yani bu mai· 
.. D\ılletler geneliğinin aıker 

ıırlığıdır. 

-..~ - ltalya, Ruıya teşkilitı .•• 
lıt Jıın dcğiıtiren milletler inkılfr. 
"1 lencliğe dayamak iatemiıler• 
'-at. Yani tqkilit siyaaal bir yol 

111Uflur. 
lllı F'ıkat bu makaadlar bazı 
~~leketJerde seneden seneye 
ille i1tınf1tir. Meıela Almanyada 
b. Yıllarda hedef harbe hazırlık· 
._ Sonra Bay Hitlerin iktidar 

'"kı'ı· . . t . d ~ ne geçmesını emın e en 
~ ... 1 bir vaaıta oldu. ltalyıda 
'-tıLlttkilltm ilk hedefi faıizmi 
~•faza idi. Bil Ahara askeri bir 
&-e Yet aldı. Daha sonra ordu 
Ilı "• ordu ıonu teıkilltlarile ta• 

•11ı,ll aakeri maluada dökUldO. 
fet 3 - Lehlıtan, Yuioılavya 
t,~ill.tı... BüyUk harbden aonra 
'• •r kurnlan Yeyahud Hkiılne 
t, taran bOyUyen memleketler 
-!kllatıdır. Bu memleketler dGf" 
~~ kazanmıılardır. Hududlanni 
de laalc ı,in gencliki askeri yön-

tle almıılardır. 
bu Aaeakı lngiltere Ye Franıada 
.. ~bi tetekküller yoktur. F ran· 
hu denaokruinia fazla lleritiii 
ıp 111 lllanldir. Ina-ilizler iıe zaten 

14:rcudurlu. Binaenaleyh tqki
lta ' lllaum ,-oktur. Kurum ltlıu-
8 tıııu konuıurken birkaç aaa 
terine ıoralım: 

._ A) Ordu ano hazırhğıaa IUıum 1p-. yok mu? 

._ 8) Beden terbiyuiae ltlbm 
" mı, yok mu? 

la C) Bir memleketin ktllttir iti· 
~ lrle

1 
ytlkaelmeıi lAıım mı, de

~· illi? 
e· dl ~rfnci ıuale derhal << evet » 

b:~~llriz. Ordu hizmeti bir, bir 
ferdi iki yıldır. Bu mllddet 
t._ -ı1a aıkerllii noktasından 
8Qıa.!•U.-eıerine kifi değildir. -·· ola11 

1Por ve irfan geriliil 
l11ı1ca. llleınleketlerde buna hiç 
.. ,1 b Yoktur. O halde daha ev· 
fantaı~z;ıık lbımdır Ye bu bir 

ilet 1 
•itidir. 

'tttıe~cl IUale, bittabi akıl ceYab 
l'tde •z. Şehirliler aıkııık yer
itle, ~~ruyorlar. HaYa pi.tir, 
d, lıd • • Yormaktadır. KöylU 
)olct;i 

1 •~dır, hava ihtiyacı 
1•1>.11 denılebllir. Fakat oaun 
b'-tı._ ltl•nıekten ıırb kam-
0 -tllalftır H 

o, .. da b • antalhiı Yardır. 
llleydaad d•den terblyeaiııe ltlzum 

8· • ır. 
"•ı 

-, dtlbl~~•el •ıkerUk mllddetl 
ti --,11t. B ~)at, ... 0 atln ı•r•k naza-
~IDdan beden kabiliyeti 

cltıa bir •ıkerlik ilmi zordur. 
~ Yol n buçak yıl içüu:le 
....._ ... .._..:.~ungu 8ltibarezui aill-
t ı _~-...a-. ' 
'"- binnaek . ~.U.Omak. hay-

'betilirdi. aıbı lllahdut ftyler 

~Fakat ıı 
lllba •t..:111111ı~cla uzaklara 
~den a.-.ıı ( diak) maialar 
lt~lllaaıeı havacıhlc (atletizm) mD
hit~r kuUannıata' d:ot6rlll vam· 
1.1 l•ılarla Q Yanmak, ze-

ı lhlerıoın 111 cadele, d8fm•D 
t•n,ı b d tesirini azaltmak 1 . 
1tı e •n k b ·ı· çın 
L.'•ı temi • ı ıyetinin •rlhnl· 
Qlt ' n olunmakt d 
b. uuçulc • 11. Bu- lar 
Gırı.. ••nede ·ı 
İlib ~enıleyh on ••r. emez. 

ll'en dört yaşından 
lu,1c :0;~ •lıımak lizımdır. 

htr0 k Y u ıeacl ıainema 11-
• ille teb • ' •por mahrumiyeti 

içindedir. Ruhtaki kabalak lıenllz 
giderUememlttir. Merdlik, yurdse
verlik ıa•aşıeverlik ye buyruk dln
leylcllik vuıfları ku••etlendlrilmek 
llzımdır. K6ylerde cahalet ytlzlln-

den birçok çirkin ve kaba bldl
Hler oluyor. Dağlara kadın ka

çırılıyor. Köylerde .. Alem ,, deni• 
len bir nevi eğlenceler yapıhyor 
ve bu yUzdeo birçok kanlı vaka• 
lar oluyor. 

934 de Ankara baplıhaneain
de 600 mevkuf vardı. 132 ıl 16-
21 yaşında iken oraya girmfıler. 

Suçlarını ıöyle tesbit ettim: 
59 kaUI, 10 hırsızlık, 10 ıaka· 

Yet, 39 kız kaçırmak, 24 dij'er 
ıuçlar .. , 

Kız kaçırmak ve ban yerler
de de hırsızlık kabadayılık ıayıb· 
yor. Bunların yüzde (85) 1 ka· 

bada}ı!ık lddlaaile buraya düı· 
müıler, demektir. 

Biz ıporu köye ıokarak onun 
bu teferrUd etmek ihtiyacını kar· 

ıılar ve ona, moaell ıpor mu· 
Yaff akıyetine karıılık nipn veril'" 

Hk bu facıalar da ortadan kalkar. 
Spor, köy gencini ttltOnd•n, iç
kiden kurtarır; ona merhamet, 
lasaalık ve yurdaeverlik duyguıu 

verir .. Bu auretle ıencliğia kunı· 
ma bailanmuı ltbumu anlaıılmıı 
olur ». 

Bay Rahmi burada ltalya •e 
Ruıya aenclik teşkllAtlarıoı an· 

lattıktaa ıonra -<Szlerini f&yle 
bağladı: 

" - Hedefe Yarmak l~ln her 
Yiliyette daha fimdlden •por 
meydanları baınQmak llzlEA&r. 
lzmirde bu ıeldlde bir cereyanıa 

mevcudiyetini iti(tik. Temenni 
edelim ki lzmir, bu yolda latan• 
bula tekaddUm etain. ,, 

1 Spor 

Bir Bok• M•çı 
Parlı, 17 ( A.A. ) - Gllatav 

Anıini, Abık ıinek ıildet ıampi· 
yonu Yunr Perezi 10 ranındda 
mağliib etmittlr. 

Eregli Limanını 
Yapmak için 

( Baıtarafı 1 iuci ylbde ) 

dlıidir. Liman içinde motörle 
uzuaboylu tedkikat yapmıt Ya· 
purlann yerlerini tubit etmltler· 
dir. Ayrıca Ölüce feneri denilen 
yere ıitmiı:er, liman yapı11nda 

kullanılacak tqları Termiye eJye
ritll tq ocaklarını a&rmllflerdlr. 
Bu l"IP• Hayfa limanım da yap
mıftır. Bu itler yapahrken Fllyoa• 
Çatalaizı •• Çataleiau Zonrul· 
dak demiryolu da Zona-uldaia 
ermiı ol~cafından Zonru ldak 
klm8rleriai Ereyliye tapyacak 
elektrikli hattın yapıaıaa bati•· 
nabllecektir. Bu batbn elektrfk. 
lenmul çabuk ve çok it 16rmels 
lçiadlr. - * ----

Suda Her Şey 
Y etiftlrilecek 

Tokyo laiveraitesi profeı~rle
rlnden M. Ka1ugayini bazı kimyeYI 
maddeler lllve ederek toprakta 
yet:ıen bntün mahıulleri auda 
yellttirmiye muvaffak olmuı, bu 
avretle auda yetlftlrcliii kaYUD •• 
patate•leri de teıbJr etmiftlr. 

a .... _... .. 
' 5 
6 
7 
8 

BugUnkU Bilmece 
Boı dört klSıeleri aıağ\da Y.,. 

zılı manalara a-elen ISz Tlrkçe 
kelimelerle :doldurunuz. Bu ıa· 
yede hem vakit r geçirmlf, hem 
de öz Ttlrkçe kelimeleri öğren• 
mit olursunuz! 

ı 2 3 4 5 6 7 8 
1 
21--!--t 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Soldan ••la: 
1 - GOneı 8'8r•n yer • bir nota 
1 - Genitlik • firari 
8 - Batına bir l getiriUnH 1811111 

4 - Kemal 
5 - Aydınlık 
6 - fbtlda .. ıonuna bir R l'etJ

rilince pialik 
7 - Bir çiçek 
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Trakya Komitesinin Hezeyanla~ ·ı 

Trakyanın Akıbeti 
Taayyün Etmemişmiş __ , ____ ""''"'---

( Baıtarafı 1 lael yGzde ) 

meaeJHinin ıulh muahedelerlle 
halledilmlt olduğunu kabule ya• 
naımıyor. Trakya Bulgarlan, 

Makedonya komitecilerini taklld ede
rek bua-Un bile propagandalanna 
devam ederek hill Trakya bul~ 
yasını a-Udnb duruyorlar. Trakya 
komitesinin fikirlerini nqreden 
Trakya a-azeteııi de ıunlan ya• 
zıyor: 

"Anupa bugtln gayet nazik 
gUnJer yafayor. Galib hükumet• 
ler, mağlfıb miJletlere karşı reva 
gördükleri haksızlıkların farkına 
varmıılardır. Avrupa muvazene
ıi baıka bir lıtikamet almııtır 
Hayret verici hadiseler artık 
lmkln dahiline girmiıtir. Ey 
Trakyalılar! Trakya meaelesinin 
muvaffakıyetle halledilmesi için 
çahımanız llıımdır.,, 

Aynı muhabir, timdi de ıun· . ............................................................ . 
8 - Temlı olmıyan 

Yukardan A,aıı: 
1 - Pata 

2 -- Şeref. beyaz 
8 - Sıraya konulmuı 

' - bive • cemi edatı 
r; - Yaun kullanılan 

6 - Say • bir nota 
7 - Sarkan fey 

8 - Çift - icar 

-········································-·················· 
Avrupa Trenleri 

Anzamz Gidib Gelmfye 
Baıladılar 

Su ba1ması hadiaeli dolayıılle 
bozulan ıimendif er hatbnın tamir 
edildiiinl yazmııbk. Hattın Ye 
haaara uğrayan kısımların diğer 
nokaanları tamamlandıaı için, 
konvaaiyonel Ye eksprea katar
ları da dinden itibaren iflemeye 
bqlamııtır. Şark timendiferlerl 
kumpaayam, aktarmah A ve B 
muvakkat aeferlerinl tarifeden 
kaldırm11br. F eye.zanm ıebebiyet 
Yerdiği lntlaamaızbklar da tama-
men dUzelmiı bulunmaktadır • 

llkmekteb Muallimlerine Zam 
1935 yıh içinde kıdem .zammı 

ıörecek lıktedriaat muallimlerinin 
liıteai Maarif idareli tarafından 
hazırlanmaktadır. Bu muallimlerin 
ıicllleri de tedkik ediliyor. Bu yıl 
( 400 ) kadar ilktedriaat mualli· 
minin zam sıöreceğl tahmin edil· 
mektedlr. 

ları ilAve ediyor: 
"Trakya komitesine göre 

Trakyanın akıbeti henüz kat' .. 
yelle teayyUn etmlı ıayılBJDaıJ 
Binaenaleyh Türk Hükumetlnbı 
Trakyada taklb ettiği iıkin ılya~ 
aeti mevıimılz imft. 

Birtakım Türk ajanlarının Bul
ıarlatandan apartarak (1) Buk 
garlıtandan firara teıvik ettik .. 
lerl kimseler de, bu vaziyeti 
anladıkları için artık bu propa• 
gandaya kulak aımıyorlarmıfo 
ÇUnkU akibetl teayyün etmemit olaa 
bir toprakta yerJeımeyi göze aJ .. 
mak istemiyorlarmış.,, 

Son Posta: işte bize dost .. 
luktan, ıulh ıeverlikten bahseden 
Bulgarların Tllrk vatanından ayrıl• 
masına imkln olmıyan bir par4 
çası hakkında ıöyledikleri fikir 
•e besledikleri emeller bunlardır. 
Şimdi bu dtııUnUı ıekline BuJı.. 
garlstanda sık sJlı vukua gelen 
aıağıdakl vak'aya benzer hAc"i • 
1elerl ilave ederseniz, Bulgari., .. 
tanda yaıamak mecburlzetinc.e 
bulunan halis tUrk kam ırkdr. 'f· 
larımızın elemli hayab hakkınJa 
bir fikir edinmiı olursunu .. 
Son Yak'a ıudur: 

Bir Muallimi Fena Halde 
DövdUler 

Bulgariıtandan bildiriliyor -
Razgradda enelce intişar ede ı 
Karadeaiz gazeteli Ahibl Arif 
Necib ba der• yılının baıındaı 
Şumnuda muallfm bulunuyordu. 
BaımllftUlOğnn arzuıu üzerine Ta• 
ıifesinden aıledildl. Çtınktı Arif 
Necib de birçok arkadaşı gibi, 
BaımUftlllftğtln arzuau hllifına 
7eni harflere tarafdardır. 

Arif Necib bunun tııerine Ru· 
grada döndü. Fakat döner d6a• 
mez poliı dalreıine çağırıldı " 
mükemmel bir ıurette dövUldl. 
Bu sırada Arif Necibin lkl çocu• 
tundan biri difteriye tutulmutdu. 
Çocuk kısa bir zaman içinde öldl • 
~vlnln yaılı olmasına rağmen teJc,. 
rar Şumnuya iade edildi. Orada 
eıki harflerle hocalığa devam ete 
meai iıtendi. Kabul etmeyince 
tekrar dövtıldO ve ıllrgtlne ıö ... 
derildi. Bu da Pomak olmıyan 
bir Tllr k mualllmlnln gördDtll 
gtıolUk muamelelere blr nllmu• 
nedir. 

[ Emllk ve Eytam Bankası ilanları 1 

&aı No • 

252/9 

Kiralık Emlik 
Depozltoıu 

Tokat •e çif tllji mtıf temillbodan 
.. 30,, dönllm Bahçe 10 liradır 

8 yelli çarpda "2,, Numarah dnkkln 70 ,, 
Yukand. yaulı e•llk bir ı•e mlddetle kiraya var·ımela 

kere açık artbrnaaya konulmuttur. lıteklilerln ihaleye mllaadlf 
21 ıubat 1935 perıembe Kftnll ıaat onda ıubemize milracaatları.(25) 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ankarada Bankamız fen aerviıinde çahıtıralmak üzere 1 fen 
memuru ile bir daktilo alınacaktır. 

. 1. - Fen memurunun menıucat, makin• veya baıka bir fen 
tabıılı yapmıı ve tecrlibe görmU§ olması ve iyi Almanca bılmesi 
ıartbr. 

. 2. - Daktilonun orta tahıill yapmıı olmaıı •• iyi A!man~a 
bılm .. ı llzımdır. ilaveten Fransızca bilenler ve lise mezunları tercıb 
olunur. lıteklllerin 21 ıubat 1935 perıembe aktannna kadar. Anka· 
rada Bankamız Memurin MOdOrlOğtlne we btanbulda tubemı;;3 ;• 
racaatları. t 
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ı SA l ·ı H. NE c aı·,---- den alınız Reçeteleriniz büyük bir f OSFOTı· N NECATı' Çok kıymetli bir bebek gıda11dır. Bununla beıl~ 
laçlarıntZl dikkat, ciddi bir istikametle hazırlanır. : 1 yavrular tombul ve kuvvetli, neı'eli olur. (1 .._... 

......................... ~ .................................................................................. ~ ...................................... ..... ................... 

Grip, nezle, bronşit, romatizma mevsimindeyiz. 
Kendinizi üşütmemeğe dikkat etmekle beraber 

Sabah aksam birer kaşe 
~ 

~ 

1 
ALINIZ. 

GRi P iN • En tlcldetli bat n dit •irılarını, dUfOnmeden mnteveUid 
• sinir, bel n adale ağrıfannı tHkin eder. 

G KİPİN : Mideyi bozft1a•, kalbl yorma~. 

GRi PiN • Radyolin Dit MacWJ.u ftbrikuının mUtehuııı kimyagtr
• lerl tarafından imal edilmektedir. 

INIWn eczanelerde bulunur. Flata 7 1/S kuru,tur. 

Tesviyeci ve Tornacı tJ 

alınacaktır, 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğündanı 

Kırıkkale F1tbt-ikaları için Teniyeci ve Tornacı alınacakdır. 

lıteldilerln imtihan için iıtida ile Aakıra 'da Fişenk F abrikasma 
l.tanbul'dıı Bakırköy Barut Fabrikasına, lzmirdekiler Halkpınar 
Silib Tamirlıaneain• mllracaatları. "526,, 

EKS 

SEKSOLiN: 
SEKSOLiN: 
SEKSOLiN: 

Neler yapar? 

Gevıemiı ıinirleri çelik iİbi Hrtleıtirir. 

Y orıun beyinleri zahmet vermeden çalı9tmr. 

Kına gençlik hararetini iade eder. 

SEKSÜUN: . Bel gevıekliiinl, umumi zafiyeti giderir. 

SEKSÜLiN : Yorgunluk neticesi, zehirlenen uzviyeti 
mükemmel şekilde tamir eder. 

Kutusu 200 l<uru~tur. 

en 

Yapılacak her ıobadan birer lira 
alınarak : 1609 No. lu ihtira beratlı 

DUMANSIZ SOBA 
Yapılarak satı'" çıkarılacaktır. 

D•m•rt 'Ve 6tızdan uz•k, 
pi• kolcu, baı ajrı•ı, Is ve 
kura11ul•,. lcurtulm11k içi,. 
••6cİUe ÇGr•tlir. 

iuıracaat yeri: ETEM CINAL OGLU 
Deva veklli • Nazllli 

--------- -
MÜJDE 
Zabıta memurlarına 
mahaus 200 metrelik 

mea feyi gösterir 
kuvvette 

DAiMON 
Ceb Fenerleri 

i•lmi9tir. Her yerde 
1526 numara tahtında 
arayınıa ve taklitle
rinden sakınınız. 

umurni deposu : 
ıstanbul, Tahtakale No. 10 

' Denizyolları 
1ŞLETMESI 

Acenteleri : Karaköy Köprlbafı 
Tel. 423'2 - Sirkeci .Mlhtraarxade 

Han Tel. 22740 ....... ~ ~ ...... 
lzmir Sür'at Yolu 

G ÜLNIHAL vapuru 19 Şu· 
bat SALI gUoU aaat 11 de 
Galata rıhtımından kalkarak 
doğru lzmlr'e ıidip dönecektir. 

Not: 
Yalnız bu haftaya mahıus 

olmak illere lıkenderlye poı• 
tası yapılmıyacakdır. (801) 

ıı- Cildiye ve ZUhrevly• 
Haııtalıkları mütehassısı 

Dr. Ç i P R UT 
Beyoğhı, Asmalımesçit Burıa Pazarı 

ittisalinde Atlas Han Tel. 48858 

Biga sulh hukuk hlklmlllln• 
denı No: 192. Bigada tuhafiyeoi Ali Hay

dar ile BJganın demetoka nahiye1inden • 

Ali oğlu Fehim n kezalik lıtanbulda 
V ezntoiler Halaçmausur ıokafında 6 

numaralı hanede mukim Demetoki 

nahlyeainden Ali oğlu Halilin oayian 
mutaaarrıf bulundukları bir bap hane• 

nin kabil ise takıimi deği111 satılmak 
suretile ıuyuuD izalesi hakkında bun-
lardan Ali Haydar tarafmdan açılan 
muba emenin muayyen bulunduğıı 
günde gelmeai için bunlardan Halil 

namına çık:nnlan da.Yetiye göaterilen 
adreste bulunmadığı beyanile iade 

eıiilmio olduğundan mahkeme Halile 

BEŞiR i<EMAL .. MAHW.UT CEVAT ECZANESi, Sirkeci ilfı.ııen tebligat i crasına karar verile:-ek 
, muhakeme 9 3-935 cumartesi gliuU •• Ek ınat 10 bırakılmıştır. Halilin o giin Universite Arttırma, siltme ve mezkur •aatta sulh hukuk mahkeme· 

sinde bulunrnaıı aksi hnlde hukkında 

Pazarl1k Komisyonundan: gıyap kararı verileceği H. uıulu ınu
hakemeleri kanununun 141 inci mad· 

1 - Bedeli keffi 269,007,78 lira olup hayYanat ve n balat 
enstltü•!i binası inıaatı 24/2/935 Pazar günU saat 15 de Üniver• 
ailede ihale edilmek Uıere kapalı ı.11rf usuliyle. cksiltmiye konul· 
muwtur. 

2· - Talipler bu ite ait dosyaları almak için Üniverıite mi
marlığından alacakları vesika ile Üniversite vezneıine 14 lira yahr
maları lbımdır. 

3 - Talipler bedeli keşfin ~o7,5 nisbetinde teminatlariyle bir
likte kapalı zarflarını ihale gUnU saat 14 de Umumi Katibliğe nr• 
mit olmaları IAzımdır. " 560 ,, 

desi mucibince ildn olunur. 

Doktor 

HORHORUNi 
Eminönü Valide kıraathaneıi yanında. 

Telefon ı 24131 
• • • •••••• 1 . ' ••• ' ••• ' •• 1. 1.' ••• 1 •• 

Son Poata Matbaaaı 

5ahibi: Ali Eıueıa 

Netriyat "Mlidilril: Tahir 

Zafiyeti unıumiye, iştahsızlık v kuvvetsizlik halitında bUyUk faide \le tesiri görülen 

FOSFATLI SAR, MALT HÜI ASASi 

Hereke Dokuma Fabrikasından: 
Sümer Bank Hereke Dokuma fabrikası aile, itçl apartunaoları 
için inıa olunacak kigir ıu deposu, font boru teıiıata, tuluaıb• 
binası, pis au kanaliz&1yonu 26 Şubat 935 Sah gtınl ıa~ 
14 te Herekede Fabrika MOdtlrlUk binaamda kapalı ıa 
usullle ihale edilecektir. 

Ekıiltmeye iirebilmek için taliplerin Ticaret Odasına mUııccel 
olmaları ve bu gibi itleri başarabilecek mUhendiı veya minıar 
olduklarına dair vesaik göıtermeleri tarttır. 

Yukarıda isimleri geçen inıaat ve tealsatm keıif bedeli 
7979,22 liradır. lttirak edeceklerin % 7,5 teminatı olan 600 
lirayı ihale günü öğleye kadar ya nakten veya tenıinat 
mektubile Fabrika Müdürlüğü veznesine yatırıp makbuzlarını 

tekl ıf zarflarına koymaları IAzımdır. 

Iıtekliler bu işlere aid plin ve şartnameleri Uç lira mukablllnde 
her gün Fabrika vezn1&ine mUracaatla alabilirler. (7895) 

lnhiıarlar U. Müdürlüğündenı 
1 - Urla' da yapılacak "16507,, lira "84,, kuruı bedeli keşltlf 

yaprak tUtUn ambarı kapalı zarf uıulile ekıUtmet• 
konulmuıtur. 

2 ·EkailtmHI ve projeleri "83 ,, kuruı mukabilinde Cibıiid• 
Levazım ve MUbayaat Şubesi Nakit Muha1ipliilndeo •• 
inhisarlar lzmir Baı MtıdürlOitlnden ahnacaktır. 

3 - Ekailtme 13 Mart 93S tarihine mUaadlf Çarıamba gtlntl ıaıt 
0 15 ,, de Cibalide Ahm, Hlım Komlıyonunda icra edilecektir· 

4 - Teklif mektuplan kanundaki hükümlere g~re yukarıda tayiO 
edilen gUn ve saatten bir Hat evveline kadar Komiıyoll 
Reiıine makbuz mulrabilinde verilmelidir. 

S - Eksiltme ıartnamHinin mabıus madde1inde yazılı ıeraltl balı 
olanlar araıında yapılacaktır. 

G - Talip olanların % 7,5 muvakkat güvenme parHı olan uı2381 • 
lira ile birlikte müracaatları. u746,, ... 

800 Metre Çivlli Kayıt Numunesi ve ıartnameai mucibt11c• 
NUmunHl ve ıartnameai mucibloc• 
Ntımuneıl ve ıarlnameal muclbioc• 
6 Mart 935 Çarıamba saat " 14,, 
Nümunesl ve ıartnameal mucibince 
NUmuneal ve şartnamesi muclbtnc• 
NnmunHI ve ıartaamHI mucibince 

400 ,, YuYarlak Kayıı 
1650 ,, Yassı Kayıt 

120 Adet 
140 
108 

30 
28 

,, 

" 
,, 
" 

Havan bıçağı 
Toz pompHı 
Mukavves zımpara 
taıı 

Tüttln banda11 
Makine akumı 

Numunesi ve ıartname1l mucibtoc• 
Nümuneıi ve ıartnamesl mucibine• 
23 Şubat 935 Cumartesi aaat ••ı'•' 

Yukarıda nev'i ve miktarları yazılı malzeme hizalarında lıar•t 
edilen giln ve saatte pazarlıkla satın alınacağından taliplerin % 7,6 
muvakkat güvenme parasile birlikte Cibalide Levazım ve mUbay•'t 
Şubealne mUracaatları. · 1168611 .. . 

20000 kilo Benıin ıartnameai mucibince pazarlıkla 1&tın alı•6 
cakhr. Vermek istiyenlerln 24/2/935 Pazar gUnU saat 14 de % f, 
güvenme paralarlle Ciballde Levazım ve MUbayaat Şube.ıo' 
müracaatları. u778ı• 

.. lf 

Şartname ve nümunelerl veçhile muhtelif eb'adda 2277 ad•t 
eye satın alınacağından pazarhğa iştirak etmek için 12/3/935 tar~ 
hine mUsadif Salı gUnU saat 14 de % 7,5 gllvenmelerile Ciba11

1
d' 

Levazım ve Mübayaat Şubesine müracaatları. "11 1
' 

lf .. 

Maltepede tütün enstitUsll bina11nın etrafına dikiJmek Uı,tf 
ıartnamesi mucibince ( 188 ) aded muhtelif ağaç satın almacal<!~ 
Vermek iıtiyenlorin pazatlığa iştirak etmek için 27 /2/935 tarib~d' 
mUaadlf Çarşamba gllnU saat 14 de ~o 7,50 gUvenmelerile Cibalı"' 
Levazım ve Mübayaat Şubesine müracaatları. ••8Z 

BÜYÜK 

TAYYARE PİYANGOS~ 
18. inci tertip 5. inci çekiı l 1. Mart. 1935 ded•'' 

Büyük ikramiye 30.000ıırad•'' 
Ayrıcc. ikranıiyelel' 


