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Uzak Şarkta ı 

Moğollarla Mançuların Boğuşması 
Çinliler Uluslar Kurumundan Çekiliyorlarmış •• . ._ ·~ • •---.. ,_.....,._...__ •·----www-hl Tokya, 31, (A. A.) - Sıll· 

Ytttar ınahafilde mevcud ka· 
r -, 

Aorupa it ı naata g6 M 
JI t re, ançuko ile Mojo-

s an •raıında hudud ihtilAfına 
~e Japonya ne de Sovyet Rusya 

b Arıtınıyıcaktır.. Japon maltaffli 

u lhtll&fın iki alikadar taraf 
araaında d .. J h 
1 

. ogru an doğruya al· 
edılıneal liıım geldiği mütalea· 
•ındadır. 

Müna belimiz 
Haoaga Bağlı 1 

Trakyatla y~tmur yağıb ırmakla· 
rıa bir parça tı:ı~maaı, elimfsln aya• 
tımızın haftalarr dOnyadan kHilme· 
aiae stbeb oluyor. Bu, böyle olamaz. 
Dllnkl hayat, buglnktl hayat değil· 

lf- dir. Kaldı ki Yı..nani&ta..la olan doıt· 
L lutu1nu.1, bu dostluk mUnaHbetlaln 

J ondra, 31 (A. A.) - Çla ile lına veya auyı..., keyfine tabi olma· 
aponya arasında bir yaklaıma sına da rnOaaade edemeı;. Arda 
Yapılmak o J f deltuından ıre,.en deaılryoJunun va· zere aponlar tara ın· ı b • d z yeti, u hattı daima, bu kab11 teh· 
an Yapılan tekliflere dair Tok· likelere marua bırakacakbr. ÇGnkO 

Yodan J h b çok alçakhr. i• en a erler Lendrada 
re Marlçaaın en ufak bir taıkınlıtı 
•ının leeyyUd etmemektedir ve ç L Avrupa ile olaa mlnaaebetlml:ı:i b ] . Çl11 baılnırnanclarıı Ş•11 Ka• •• un ar bir tecrDbe balonu ıayıl• kcıecelctir n keai1or. Enelce ta-

ınaktadır. kabul etmesi pek aı multteRı•l hammCll edilen bu UcerrDd YAalyeti, 
U tallkkl edilmektedir. buırtia içi• tallammGl.Oz bir tılceooe 

zalc: Şark ile aiyaıl te•11ta Bazı Çin aıUmeaıillerinin Ja· oluyor ve ia1anı utandırıyor. Bir 
-ol•1ı mahafil, Çinin, Avrupa ve d ki ll 1 hafta •lr ki Avrufıadan tek bir 

A ponların Maaç11lıuo a er eme-

1~1 ınerlka hUkiimetlerlne, · Japonva L k mektub ve aazete ı• miyor. Şu hal, 
' .lerlne kartı Cenevrenİll uByO 

• beraber yaptığı taahhütlere bu tikAyetlmizin ne kadar yerinde 
rı.. bir memnuniyetsizlikle karııla• ve haklı oldutunu lıpata faz1u1le 
b Killen, kendisini Japonyanın malarına rağmen Çin'ln uluı· kifidlr. 
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İdare İileri telefonu: 20203 Fiah S lcuruf 

Al·ı or 
iki idam ~ Kararı 

------

Köyceğiz ·Halk Fırkası 
Reisini Öldürenler 

.:ı 

Mahkeme idama Hükmetti, Temyizin 
Kararı Alakayla Bekleniyor 

. Muğla Afır Ceza mahkt!!lHİniıı, Aıım n Arap Abdullah adlarırıda 
ı~ .oinayet •uçluau hakkında ölum oezaaı verdiğini ynmı§tık. Muğla muhııb i-
rı!!lız bu ~uhakemenln ıon ce~Hlerine aid tafııilAtı, bir de foto~raf ekleyPrek 
gondcrmletır. Muhakeme ıayanıdılı:kattlrı 

[ 
.. 

S.çl•lar ll•ltlc•M• h•ı•tl h•z•ruıed• 

... Muğla (Huausl) - 931 yılında edilen Köyceğizli Bay Atim YI 

C. H. fırka reiıl Köyceğiıll Bay Arab Abdullah hakkındaki hft· 
Sabrlyl öldürmekten ıuçlu olup idim temyizden bozulmakla yenl-
••••lce 6lllm cezaıına mahldlm ( Denmı 11 iaei Jbd• ) ~;;~:Q;;:;~;~;;f~~~;~~=:;!;;~;···K;;J;~;~;dan ........................................................................ 

Deniz Bakanı Hacı 
Kiryako Anlatıyor 

Zırhlı Deği: Kru;azör· Yaptıracağız, 
Programımiz Eskidir 

Atlna 30 
itleri b k - Yunan deniz 
•on ilin~ ~01 bay Hacıkiryako, 
••tlerlni er ~ Yunan deniz kuv
landa 

0 zıyadeleştlrilm11I hak· 
A. Yapılan 

tina gazete} protrama dair 
mlıtlr. Bay ~rlne izahat ver· 
ıunları IÖ}•l _ac1kiryako aynen 

emıştir: 

- MernlekeUn d . w 

nu uıun •nız progra· 
•dil zaman ev ı lllitti, 194 Y~ tanzim 
8 torpid 4 ıeneııne kadar 

0 rnuh Jb' b 
V• bir lllikt r ı, ir kruvazör 
Y&pılnıaı ar deniz alh gemisi 

ını d k kanun . nazarı i kate alan 
t Proıeaı t 'i . . 
•rafında •ırı n1 mecliıler 

Binaenalen T. taadlk edilmittlr. 
niden teb~ Urk hükumetine ye
değildir. e!at lcr~ıı mevzuubahfı 
Zırhlı ya t nıetın sarihtir. Bir 

p ırrnalc mevzuubahis 

-

Hacı Kir.ak• 
değildir. Bu huıuıta yapılm •f 
olan neıriyat yanhıbr. - l#-

Kaçınak İstiyen Bir 
Suçlu Yine Yakalandı 
Evveliıl 1\ H ...... 

birisi g n as.Jcöyde IPr cinayet olHu. Hasan otlu KAmil adlı 
yapan gEcel Yarısından sonra' geçen yaz karpuz sergisi komşuluğu 
kasdile -::t nl~ Muıtaf"nın . ~zerine tabancasını çevlrmit ,.. öldürmek 
ralanmıı 1 

Cefa boşaltmıihr: Emin ayatından tehlikeli surette ya• 
kurşudar~:n ~rahpafıt H~it.ahaneıine kaldmlmıthr_. Mustafa teHerl 
miıtir. Kimli . rtu1muıtur. Po:Nı dtın Kftmili MUddeiumumilite •er.-

J•ndarmafhın n~areti altında Birinci Mttıtantilt• 
( n ..... iı "iııci ji2de } -: 

Para 
Çarpıgormuı 

Pollı dun mtlddelumumUlğe 
Antuvan Jüıtinyano adlı bir mü· 
hendia vermiştir. Eıklden muhte
lif dairelerde mühendislik yapan 
bu ı:at Anh•a, Marırlt, Elenl ve 

· dalıa Hklz, on kadın ve kıza 
Haydarpatada ve mUhim mOease· 
ıelerde daktiloluk ve memurluk 
bulmak babanealle mühim mik· 
darda paralarını dolandırmaktan 
ıuçludur. Müddeiumumilik bu ld· 
dlaların tedkikl için mühendisi 
kAğ'ıtlarile beraber üçüncü mlis
tantikliğe vernıiıtir. 

Sovyetlerln SIUihlarand• 
Artım 

Londra, 31 (A.A.) - Moıko· 
vadan bildiriliyor: Sovyetler kon· 
ıreainde 1931 ıeneshıdenberi 
Sovyet havA kuvvetlerinin yUzde 
(330) denlzalb kuvvetlerinin yüzde 
(435) tankların yüzde (760) arttığı 
blldirllmittir. -----

Roma Andlaımaları 
Pariı, 31 ( A. A. ) - Ayan 

Dış ftlerJ ve mllstemlekeler ko· 
mlsyonlan, toplu bir haldı, bay 
Laval ile MUstemlekit Bakanı 
Bay Rolle'nin Roma anla~maları 
ile bvnlaran menıe'leri ve netice
leri hakkında verdikleri izahata 
dinlemlılerdir. Komisyonlara Ba
kanlık eden Bay Beranje, dokuz 
••ııika olan bu 11Jılaımaların ıikl 
gruba ayrılacaj'ın1 iıaret etmiştir. 

ı - Avrupa vaıiyatlae dair 
protokollar, 

2 - 1Q15 Londra anlaımala· 
'rına bağlı olub ltalyao - Franııı 
milstemtekelerlnin hukuki itlerini 
halleden muahede. 

öz TÜRKCE 

e •• ;. bir er-r l oluder. 
kek kanaryem var. • • Sonradan ötekt 
Kal .. inin içinde; Erkek Ve Dışı .. ~ kmryeyl dek..-
blr vakitler ö7le cu1a 18tlrdlk. Dl-
coıar, kOçücOk ~rtlağının aereaine ti oldutu anlatıldı. 
aığdırdıgı anlaıılanıiyan öyle kınak Ktndi kendime ı 
ezıiler düzer, öyle tatlı tatlı ıakırdı - Şaıılacak, ıey .. Dl1e dtltOndiha, 
ki; herlcea •uıub onu dinlerdi. Günln lrkek kanaryenln coıkunlufu, demek 
birinde kanarye auttu. Evimi.1in itinde ditiıinl arama11ndan Uerl ıeliyor. 
aanki bir çatlayan vardı da auyu Diıiyi aramuıdır ki onu böyle keneli 
bird.enbire lcuilmifti. dilile ağlabyor. GörQr glraez, aua· 

ÖtUıllne alııan kulaklarımız, onun muı da ıl>ıteriyor ki; kaaaryelerde 
tatlı •caini; boı yere arayordu. de insanlar ıibi HYgl Yar. Sevgiliye 

Tanıdıklardan biri: uzak kaldıkça, ona kavuıamadıkca, 
~ Benim 'kanara emi ai.1e gönde- knnaryenin J~İ• içinde bOnıGrdedij'inl 

reyım, dedi, o, cik cik dedikçe aizinki görüyoruz, Ancak ona kaYuftutu gibi, 
de duya duya alııı1, ötmete baılar, o e1ki içlillti kalmıyor. Sevgili, yanı-
n kanarye, bir iken iki oldu. Ne batında iken niçin atluın? Mini mini 
yazık ki, timdi ikiei de auıuyor. Ge- yürekten çarpıntılar uyandıran ondan 
çe.n gOn, bizimkini bir kuıtan anlayana uzak kalıtı, ona yetioemeyiıidir. 
gösterdik: Erkeklerimizden ditllerine, batlı-

- Erkek kanaryelcr böyledir, dedi, lakta kanaryeyi 6rnek almalannı lıte-
yanında difiyi garOrlerae, ötmez ıek yeri değil midir ? - •« 

- Edirneyi su baımıı, halk sokakta sandallarla aezlyormuı .• 
- Edirneliler yine ıUkUr etainler, Jstanbulun birçok aemtlerJnd• 

yağmur yağdıiı vakit aandalaıı: ıeılyoruz ya •• 
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(Halkın Sesi)I 
Bilgisiz Bir 
/ngiliz Meb'usu 
Ve Halkımız 

Avam Kamarasında, ıareıkb ~lr 
Saylav utuılararaıı mUnuı• 
betleri dahi bilmi,.erek, liarbde 
ve harbden enel zarar gören 
bazı lngirzler namına bizden taa• 
minat btenmeııini teklif ttmiı. 
O )'apraklar, uzun ıüren &ndlaş• 
ma muıakerelerile çoktan kapan· 
mıt olduğu foln bu yersiz teklif 
yerinde bir hayret uyandırmııtır. 

Bereket fnıiliz Dıı iıleri Dakam
na. Bu zate lcab edea cı vahı 
vermiı. Bugün de okurları'mıım 
karşılıgını koyuyOl'uz: 

Bay Sami Oöktekin ( Suıtaııahmed 
Park gazinosu ) - İngllterede bir 
ıaylav Avam kamara11nda, • garez• 
karlıtın demiyelim • fakat unutkan
:"ın ıaheaer bir nOmunealni gösterdL 
Dıt Bakan Bay Simoaa bir aorru 
tevcih ederek: 

- TOrkler Amerikalılara harptan 
uvelki borçlarını veriyorlar. loıiliz 
tebeuının Türkiyede bırakhkları 
malların bedelleri ne vakit aranacak-
tır? demittir. Dıı Bakan bu ıorguya 
flSyle cevab v•rmiıtir: 

u - Bunlar Loıan muabed,-ıile 
halledildi. Son taluiti de Türkler ver• 
dilerJ ,, aıko1auo fU fna'İli Dıı Baka· 
nıoa.Verditi cevab meb'usun aurabna 
adeta bir sille gibi inmittir. Böyle 
hakikatı gören ıöyleyen adamlar 
h .. o,ı millete menaub olurlana olıun• 
lar alkıılanırlar. 

* Bay Abdülkadir Tesoan ( Mahmat
paıa Kürkçü han !8 ) - Avam ka· 
maraaında bir lnaillz meb'uıu blytlk 
bir çam devirmiıtlr. Bizim bilditimi.s 
mıb'uılar dnJetin bitin muabedele• 
rinl, dittr dnletlerle olu mDaHe
betlerini bilir, Hyılırlar. Bilmeden, 
<Sj'renmedea ortaya atılmazlar. lıte 
bu lorili:ı meb'uau daı HerkH Tür• 
kiyeden paralarını alıyorlar, bidm 
tüccarlaruaıııa 1aarpten ••velki par .. 
larıaı aiçia iate•İJonaz? Demit- Ha
riciye Bakaaı bu suale liyık olan 

Gece Yarısından Sabaha Ka
dar Bir Hırsızlık Komedyası 1 

Evvelki geee Sultaaah•ette Cukurtaranda Tevkifhane• 
nin kartıtıadald ıokatın içinde Bayan Fatmanın 28 nu• 
•aralı evinde bir luraız cllr•ll••ıhud halinde rakalan· 
mlfhr. Meraklı bir Amerikan filmini andıran bu laadiseyi 
bGtün tafıllltile yaııyoruzı 

Bayan Fatma Beykozlu Dalyan aahlbleriaden merhum 
Bay SGley•anın refika11du. Muhitinde zengin tanınmııtır. 
Evveliai gece aaat yarım ıularında Bayan Fetma lstkabn 
ıofaaında hafif bir ayak a .. i ftitmff, biraz ıonra da odaaı• 
nın kapııı açıl•ıf, içeriye zebella srtbl bir ıölre rtrmlf. 
Hadis111in bundan ıonraaıaı da Bayan Fatmanın atzındaa 
dinleyeli mı 

- Birde.bire karyolamdan dotruldum vı "Sen khnıln 
burada ne arıyorsun?,, diye batırdım. Gölge yavaıça kar· 
yolamın arka11aa r•ıti .~ oraya ıindl. Bir ıuikuta utr•· 
dıJımı aaladım. fti soj'ukkaalıhta vurdum •• derhal 
tavrı•ı defiıtirerek; 

Guya hizmetçim ~rmit ~bi rörtlnerek: 
11 

- Kız Naciye •. Terbi111iz:. Uyurken oda•• neye 
ılrdin, laaydi rit, dedi•. Biraz aoara sıölge karyolamın 

ayak ueundan aeaafzce aıynldı ·ye kapıyı killtle7erık ıofa• 
Ja çıktı. Karyola•ın içinde sessizce euJfı dinledia ayak 
seaiain alt ıofaya ladiğini aırendi•, ......... hizınetçialn 
odasına koıtum. Onu kaldırdım. 

'' - Koı e•de hırsız var. Komıumus lkfaol fube llltr• 
kez memuru Bay ibrahlm Kadriye sf t tabulc welıln dtdia. 
Bu •ırada afafıdan bir aeı kulatıma geldh 

- Kaçıa 7akalaadık. 
Bay Jbralalm Kadri geldi. EYi aradık hırsız balkon 

kapısının camını ı8kmtlı n kaçmıf, kaçarken de ayak 
kap111nın teldnl UD•tmuf. 

Buadan ıonra Bay lbrahi• Kadri •ıaflda beklecll. Bea 
odama sıktım. Taın ıafak ı6kerken hıraı•lar tekrar ıel· 
mitler, kapıyı açarlarken Bay lbralıim derhal fıftıyarak 
blriıini kı•kınak yakala•ıf. HıraıZlJI ellerlal batlad&lı, 
ubah oluoca memurlar çağnldı. Ve poll•I tHllm edlldL 
Meğer bu •ırıız eYe aaklanmıf, bizi• uyudutu••zu uaa
rak bkrar faaliyete geçmif. 

Bu hır11l 18 yatında SamHalu Subhi adında biridir. 
Arkadaılırı Mustafa ve Ali de araa•aktatlır. Subhiala 
cebinden yedi tane çay bardatı çıkmııtır. 

Tramvaylarda Şark Treni 
Kazaların Ônüne Geçilmek Aktarma ile 

için Ne Yapılacak? J B l d 

Bina Vergileri 
iki T abitte Almak 
Mümkün Defil Mi ? 
Maliye Bakaalığı. biaa verıf-Tramvay kazalanaa mani ol· Şe aş Q l 

mak için tramvay arabalannın Konvansiyonel Ve Ekspreı 
b&1a~a~lanna yeni bir ıekll •e· 1 in Muvakkat Tarifeler 
rlleceiinı yamııtbk. Geçenlerde Ç y ld 
yapılan bir denemeden aonra, apı l 

baaamaldana, tram•ay kapıla· Şark demiryollanada feye• 
naın lçiııe alınmua ıeldi dlfU· zanın yapbğı tahribat ytiz1indea, 
aGlmfit Ye bir arabaya bu biç.im· Avrupa yolculannın Karaafac 
de teaisat konmuıbu. ile Sivlliograt araaında otobllaler-

Banamaldarın lçerde bulun· le tqındıiı malumdur. Öğrendi· 
ma11 Ye kapılar açılmadıkça bin· iimlıe göre, sular biraz çekildltl 
•ek ve iamek imkanı olmayııı, için bu sabahtan itibaren AYrUpa 
• eyi ~• pratik bir çare olarak hatbnda aktarma uıuUlne baı· 
kabul edilmektedir. lanmııtır.IDUne kadar Sivlllngrad· 

Ôğreaditf 111ize g3ro, bu ba· da inerek otobüılerlı Karaaf aca 

lerinin yılda d&rt taloittea iki 
takıite indiril•elİ Ye bu ıekilde 
mftkelleflerdea tahsil edilmMI 
için latanbuJ umumi mecliaine 
bir teklif yapmıftı. Bu teklif 
Şehir Meclisinin NiAa topla•b· 
ıında reddedllaiştL 

Maliye Bakalllığı, tekrar J>ele
dlyeye mtlracaat ederek, bina 
Yerailerlnin iki taksitte alıamuı 
teklifi lb:eriode lsru etmiftir. 
Bu teklif, yann açtlacak olaa 
Şehir Mect.dnde FBflUeeeldtır. 

enabı ınrmlıtir. Meb'uı bi1aiıiz?itiai 
fütmek içia sualini baıka bir tekilde 
tekrarlamıt: Türkler 1ent bir kanun 
yapmıılar, ecaebilere baıı ltlerl yaaak 
etmiıler. lngiliır. tebeaaı bu yasaktan 
af edildi mi? Demİf. Hariciye Bakanı 
buna da ıu tekilde cnab nr•ittir : 
laailiz tebeaaıaı bu kaaundan muaf 
tutmıya imkin laaaıl ola•a•ııtır. 
loıiliz bakaoıaın her iki cnaltı da 
çok makul H laakhnaaecHr. 

" aamaldarın tecrllbeai yarın Şiıll srelen Avrupa ekapreal yolcuları 
Simidci Rekabıti 

Sirkecide aimid 1&tmakta olan 
lsmaU rekabet yhthlden çıkan 
kavga neticeaiade lımall adh 
diğer bir ıimldciyl jUetle baca
ğından yaralamıthr. 

Jf-
Bay Saim ( Ayasofya Çatlaiıkapı 

15) - Avam Kamara11nda bir •eb•u
aun Dıt Bakana ıordut~ ıw~le bea
ıer bir .uali Şark mechalerınde bir 
aayla• ıoraa Avrupa bu meb'uaa 
fdler n ayıblardı. Anm Kamar~ıı· 
aın ltu uzvu eter bu ıuall aamıml 
olarak sormuıae uautkanlıj"ına f&f· 
mamak mlmklln detlldir. Üzerinden 
birçok muablde ılllndirlerl geçen 
3lmGt bir ma1ah diriltmek late•ek 
her halde bilgiçlikle n lııOaalaiyetle 
telif edilir bir ıey detildir• O sayla• 
akıntıya klrek ~ek••k, glrültlye 
papuç bıraktırmak iıtemit amma ... 
Baılannda kudretli n bakikatı i'Ören 
bakanlar nrdır. Eter bByle kıymetli 
diplomatler olmaudaacun ııyatı bu 
ılbi unutkan aaylavları.; elin• kalaa 
insanları hali nice olurl 

tram•ay depoıonda yapılacak, bu sobalı doğrudan doifuya ak· 
Nafıa 8q MUfıttltf ile oirket tarma olarak latan bul tireaiae 
erk•nı da bu tecrübede baZll' geçmişlerdir. Buaun için de, lataa-
~uluaacaklardır. bulla Karaağac arasında ltleyen 

24 Saatin 
Hadiseleri 

tren, Arda köprDatınU geçerek 
lıatbn Yuaan aradıiade bozulan 
kısmına kadar gltmlı. Avrupadan 
gelen katar da hatbn öte yanında 

Üıklldarda araba lıke1Hlnde durauı ve aktarma muameleıi 
Tufanın kah•ealnde oturmakta 
olan balıkçı Ekremin berinde bir 
mlkdar earar bulunarak m11sadere 
edilmtıtir. 

>1- Kuaıthartıkte Şftman 
Mustaf anın lrah•eılade yapılan 
arama netlcealade 50 paket 
kaçak &iiarl bulunarak muaadere 
edilmittlr. 

lf- Akaarayda oturan b..aan 
adlı bir çocuk o dvarda hel•a 

alaak belaaaeılle girdili tekerci 

Alialn dlkklnındau dirhemleri 
çalarak aanaıurken yakalanmııtır. 

böylece yapılmııtır. 
Diğer taraftan Şark demlr-

yolları kumpanyaaı gftnliik koa
Yanıiyonel ve ekapre1 aeferlerial 
tarifeden kaldırmıt. yerine mu
vakkat bir tarife koymuıtur. Bu 
tarifeye ıöre, lld busuıt tiren 
lıllyecektir. Bunlardan blrial laer
gUn 21,30 da Sirkeciden kalka· 
cak erte1l sabah aaat 7, 10 da 
hududa yaracaktır. 

Ayni tren karıılık olarak, 
saat 1 O da hududda aktarma· 
nın yapıldıtı · yerden kalkacak 
Ye akıam 20, 1 S de ıelırimize 

Selviler 
Ne Olmuş? 

HaYalann ıoğumıya batlıya-· 
danberi Karacaalı.med mezarlıtnı• 
dald selvi ağaçları Y•Hf yavaı 
ekıilmeye ba9lamı9tır. 

Bu yazlyet kartı1mda faaliyete 
geçea zabıta •emurlan o cıYUda 
oturan Niyazi, Mabmud Ye Huan 
adlı iç adamı ıenl ataÇlanaı 
keaerlerken c .. •tımeflaut Jaallnde 
yakalamı9lardar. ··---····---·----·-··-·--·,--............ . 
~mlif bulunacaktır. Dlter ta
raftan Yunan aradahade bozulaa 
ana hattın tamirine de bqlaa
mııbr. Tamir bir •J kadar ıtl· 
recektir 

Şu hat 

1 LçibıiUi _T~ilıi ~ 
Meclis Başkanımı· 

zın Beyanatı 
8G70k Millet MecUai Baıkdl 

General Kbım Özalp dün sabala 
Aakaradan ıehrimize gelmittir. Kbılll 
Ôzalp ıehrimizde bir hafta kadar 
kalacaktır. BOyllk Millet Meclisi Baft' 
kaaı din kendisini ziyaret edtB 
raaetecllere ıunları söylemiıtlr: 

"- Yeni aaylav •eçimi hazırlıklarf 
denm ediyor. Bu defa, meclise dah4 
fada aaylnv ittirak cdeceğind•• 
Mecliı biouında bazı değişiklikl•• 
yapılmaktadır. Salona yeni sıralaı 

llbö ediliyor, vestiyer genlı1etiliyo\ 
Saylav namzedlerinln tayini, Cumurlt 
yet H. F. Umumi Reisi Atatürk• 
aiddlr. Atatürk bu itle nıeıgul oluyo' 
Naazedlerin bir hııfta içinde ili• 
edil•11i bekleaebilir.1, 

Kadınlar Kongresi için 
Hazırlıklar Ve Tedklkler 
Şehrhnizde bulunan Amerika~ 

Kadıalar Birllti Relıt Bayan Korbe). 
Atbi dGn lıtaabul Kadıalar Birlilf 
Baıkaaı Bayan Litife Bekir ve ldar 
heyeti aıalarile birlikte Yıldız aai 
yana widerek, konırenin toplanaca 
ıaloada tedkikatına devam etmit • 
Saleada muhtelif memleketlerd 
welecek murahhaslar için yer ayrı 
maktadı r. Öğrendiğimize glSre kon" 
ırreye 43 millete mensub kadın m\H 

rahlaaalar ittirak edecektir. Her me1111 
leketten asgari 3 bayan gelecektir. 

Yeni Hat bölUmU 
Vapurculuk tirketi ile Danizyoll•r\ 

(ara11ndaki yeni bat böllml bu aaba1' 
tan itibaren tatbik edilmete batlBJH 
mııtır. 

Yardım Balosu 
l.tanbul Halkni içtimai yardıfl 

ıubHI, fakir çocuklara yardım ma)J 
ıadile 10 ıubat cuma gllnü akıa, 
Perapalaa aaloıılarıada bil' balo ver. 
cektll'. Balo içla hazırlıklar yapı&. 
maktadır. 

bllet Ocretlerl 
Tramvay tarjfe . komisyonuauı 

n~ aylak flatları toıbft etmel 
kere toplanmaaı için dlln Nahj 
Bakanlığından alakadarlara teli 
lltat yapılmıtbr. Komiıyon Sa1 
baba S inde toplanarak öcretied 
tetkik edecektir. 

Zelzele 
Yardıml 

Marmara yer ıarııntııı fellk•tf~ 
deleri için Hlllllalımer fıtanl>tJı 
ıaerknlne 1eniden ıu yardımlaa 
yapıl•ııtır ı 

K.uruı 
629,50 Emirsıan ortamekteb ta• 

lebelerl 
610 lataabul 8 lacl m•kteb tat 

!ebeleri 
SOOO ltık liseai t-tlebeai (Cilmhllf 

riyct Gaz. vaaıtaaile) 
5000 İstanbul aayluı bay Hamdi 

Guraay 
----
11289,50 Y ekün 
S9S20 Eaki yeknn 

50759,50 BGtln yekta 
1555 Tirilye ilkmekttb talebtal 

S2294,SO YekWı 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 1 

- Dünya 

Haaan Biy l 

o 

bir acaib oldu 1 ••• Eıkl doıUardan al>zUaU, 1 
ıohbıtiai blllr birial vardır L. 

Keuditile içtiiimiz ıu 
sitmezdL .. 

ayrı 1 ... Fakllt geçeo"erde ıokakta rast• 
aeldl111, beal glSrlnce •ellm filan Yer• 
meden kartı tarafa p9ip baıını çevir· 
meain mi? Sı&eltini aalıyamadım rltti. 

Hasan B. - Anlatılıyor ki, 
adamcaiJzdan mutlaka bet on lir• 
ödlloç para lstemiııin ? .. 



1 Şubat 
l 

----------------------~ ~~~~--~~~~~~~~~----~ 

Her~ ün Resimli Maka:e 
Molotof 
Yoldaşın 
Nutku 

* -
Komşumuz ve dostumuz Sov• 

yet Rusyada, Sovyctler Birliğinin 
kongresi yapılıyor, çok mühim 
ıı~t~~!a~ söyl niyor. Sovyetler 
Bırlıgının bir liyeai olan Ukray• 
nanın Baibakanı kongrede Al· 
H~~yaya karıı sert bir ihtar yaptı. 
r kı9r Almanyasını, Sovyet top• 

ad arkanı iıtila emelile itham 
e ere dedi ki · 

iarı;- Fakat Sovyet topraklarını 
linı 

1 
etmek isteyenlerin vay ha· 

e " 

}'et!!~ B~ıl.e~den daha önce Soy· 
lotof ırlıiı Baıbaknı Bay Mo
koru' Sokvyet ordusunun kendini 

yaca k t ld v Kızıl O uvvet e o ugunu, 
biraz rdunun her geçen gün 
ıöyledi~aha kuvvet kazandığını 

D•v 
ınb: Gger taraftan ordu mUfettişl· 
•a 

1 
•neral Fahreddi in Moıko

orduz ·t•reti mUnaaebetile, TUrk 
kard:ı ~ Kızıl ordu arasındaki 
lcuvv ::ık bağlarının ilinden güne 
edild~ endiğl bir daha izhar 

ı. 

•u ljne biliyoruz ki Türk ordu
iel a kkendi sınırlarını, hariçten 
ko ece bUtUn tecavüzlere kariı 
lkt~~ma1k için bUtün kuvvet •e 

ar ara sahlbdir. 
kal Şunu da artık öğrenmeyen 
R madı ki TUrkiye ile Sovyet 

1 ~sya armıındakl siyasal arkadaı
tıgın temeli evrensel barışın 
b:~~n~ .Yolundaki çalışma bera• 
S ıgıdır. Ne Türkiye ve ne de 
ın~vyet Rusya, dünya durdukça 

tecavlz olmıyacaklar gUcleri 
Yetr~i k ' c ._

1
1& • adar barııa hizmet ede· •I( erdır. 

lf 
uluılar dernetl 

konseyinin son top
lantııına Hariciye 
Bakanımız Tevfik 

_ Cenevredo 

Tevfik Rüş
dü Aras ve 

Bulgar 
gazet•l•rl RUıdU Ar81 Baı· 

ı( kanlık yapmııta. 
h onseyde Bulgarlıtanın harict 

8 Orçları konuşulurken, Hariciye 
ol~k~nımız Bulgaristanın haklı 
1 

ugu tarafları, TUrkUn hUsnüıo 

~ ~etine yaraşır bir ifade ile an
R~~~tı. Bulgar gazeteleri Tevfik 
doiay Arasın bu hareketinden 
Sofyad se~lnc duymuşlar ve bunu 
kanun,:: ~~çerken Hariciye Ba· 
RUşdU A a söylemiıler. Tevfik 
Vaziferni raa ise: "- Ben sadece 
etıniştfr ):Phmır demekle iktifa 
lllftna der u . sözUn ifade ettiği 
ıey8 ul in dır ÇUnkU TUrk kim· 
lçfrnlzde ur:.k dUşman değildir. 
Yer tutam n 1 am almak ihtirası 
hakaızı az. Sadece haklıyı ve 
lfadesiİe e~ değerli hUsnUniyet 
1tlır1z. or aya koymaktan zevk 

Kah· ---::----
ı rede Bir Tren 

ı Faciası 
Kahire 1 ( 

civarında 'bir .A.A.) - Şehir 
nıas1 ol fınıendifer çarpıı· 
Bunlardrnuş b' e 'ekiz kiti ölmUıtur 
1 an · · · 1 · 
talyand b' ırııı ngillı birlıi de 

T.. ır ırçok 1 
Urkiye f .,Yara ı vardır. 

- ngı.tera Ticaret 
Du Gb· Örüşrneleri 

n ır · 
tere • Tu k· 8 J•ns telgrafı, lngil· 
. r ıye t' 

aınfn durdu~ ıcaret mUzakere-
MUzak gunu bildiriyordu. 

IJ erelerde 1 ·1 1 eden k 1 ngı tereyi tem· 
l . o onel V d 
erın inkıtaa _ u ' görllşme· 

, 1 d" . ugramadt- d nı ılık durd - gını, sa ece 
B. ugunu söyl . t' 

ır müddet . . • emıt ır. 
},frlerinin t kl"f~çı~ ikı taraf biri
cekler 

10 
e 1 •erıni tetkik ede· 

b • nra g .. ü 
aşlıyacakt or şmeler yeniden 

al ır. 

r Fr•n 
•ız Torpltoaunun 
SUr• ti 

Loryan, 31 a y 
tecrübede T -:- apılan bir 
mil sür'at t er~ıbl muhribi 45,05 
b . eının et . t' k' u gemıler için d mıı ır ı bu, 

Un:ya rekorudur. 

a Hayat Durucu Değildir il 

T e> yyara, yirminci r ı r terakkiyatının en mütekamil 
ueridir. Kend'ıine denizde, karada ve ha•ada konacak, 

çok zenginleıecek ve bugiln bir fen rnuc'zeai Hyılan 
tayyare ye telıiıden çok daha mOtekiimil eserler 

yilrGyecek ve uçacak bir yer buluyor. Fakat bu mütekl
mil eser, in1an zekbınıa ıon bulutu detildlr. fn1an kafa· 
11nın bulut ve yaratıt kabiliyeti, yıllar geçtikçe daha 

yaratacaktır. Çilnkl1 hayat, durucu vasıflardan 
uzak, dalma yGrüyen ve de~iten bir 
yarlıktır. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Sovyet Rusya Topraklarına 
Kimse Ayak Atamaz! 

---------------
Moıkova 31 (A.A.) - Müda· buçuk, iki defa ve uçuı mesafesi 

faa komiaer muavini B. Tukaçevı- v~ hamule kabiliyeti de Uç defa 
kinin koniredeki beyanatı uzun yUkselmiıtir. KllçUk tanklar yilzde 
alkışlarla karıılanmıttır. Komiser 792,tapcu ve &uvari mitralyozları iki 
muavini demiıtir ki: misli Ye tayyare ve tank mitral· 

" Kapitallıt devletler tarafın· yozları 7 miıli artmııtır. Tank ve 
dan gelecekte bir harb tehlikesi kontrtank topları dör buçuk defa 
bizim için itiraz götllrmez bir ve ağır toplar da iki mlıli ço-
şeydir. Bunun içindir ki, kimya ğalmıştar. 
harbına kartı müdafaamızı kuv· Deniz filosu da mühim bir 
vetlendlrmeğe çalışmaklığımız il• ıurette artmııtir. Altıncı kon• 
zımdır. gredeki mevcudumuıu yUz iti· 

Tayyareler, altıncı Sovyetler bar edersek şimdi yüzde 533 
kongreıindenberi yüzde 330 ço- denizaltı gemlıl, yllzde 1100 kıyı 
ğalmıı, tayyarelerin aUratlerl bir muhafaza ıemiıl ve yüzde 470 

İngiltereye Yu
murta İdhalatı 
Londra, 1 (A.A.) - Avam 

kamarasında lngiltereye yapılan 

yumurta ithalatı hakkında bir 
suale cevab veren Bay Eylot de· 
~iştiştir ki : 

"- ithalatçı memleketler yar• 
dım vadinde bulunmuşlardır. Mü· 
zakerelere de~am ediliyor. 

lngiltereye giren ecnebi yu· 
murtalarının urnumen yüzde on 
azaltılması hakkındaki teklifimizin 
blltün alakadarlarca kabule için 
hertürlH gayret sarfedilmektedir.,, 

Yunanistanda 
Hükumete Karşı Harekete 

Mi Geçeceklermiı? 
Atina, 31 (Huıuıi) - Burada 

hUkiimet aleyhinde bazı teşebbUı
ler yapılacağı ıayiası çıkmış, çok 
şiddetli tedbir a!ınmıştır. 

Bir Trene Taarruz 
Allna, 31 (Hususi) - Henüz 

öğrenilen bir habere göre, Devlet 
demiryolu memurlarını ıon sellerin 
bozduğu hat mrntakasına göUiren 
trene Karaağaçta meçhul kimseler 
kurşun alnı.şiar, iki ateşçi yara· 
lann ıştır. 

Kıral Bori~ 41 Ya11nda 
Sofya, 31 (A. A.) - Kırat 

Boris, bugün 41 yatına girmiıtir. 
Bu münasebetle büyük kliaede 
di.ıi merasim yapılmıştır. 

\
Askeri 
Rütbeler 

Ankara, 3 l - Yeni Tnrk ılS:ı• 
IUğllnll hazırlamakta olan Iıtan· 

buldakl heyetin faaliyeti hayli 
ilerlemiıtir. Bu meyanda askeri 
rütbelerin Türkçe karşılıkları da 
tesbit edllmiılir. 

Buna göre mUlblme Aıpey· 

man, birinci mülbime Peyman 
denilecektir. YUzbaıı ve binbatı 
kelimeleri olduğu gibi kalmakta· 
dır. Kaymakamın karşılığı Maj· 
ber, Generalin de Tuğdur. 

Yeni karıılıkların telaffuz nok· 
tasından muvafık olub olmadık· 
ları araıtırılacaktu. 

Devlet 
Tiyatrosu 

Ankarada bir delet tiyatrosu 
kurulması için Kültür Bakanlığı 
tarafından tetkikat yaptırılmak
tadır. Bu tetkikatın ıonunda 
bir rapor hazırlanacak, bu 
raporun tedkikinden sonra da 
kat'i kararlar verilecektir. Devlet 
tiyatrosu opera, operet ve dram 
kısımlarından mllteıekkil olacaktır. 
Bu it için hariçten mutahasaıı 
getirtilecektir. 

Ayasofya Müze.si 
Ayaıofya müzesinde hazırlık· 

lar bitirildiği için bugünden itiba· 
ren halka açılmaktadır. 

torbidomuz vardır. 
Hududlar yakınında lıtihkam· 

lar yapılmış ve düşmanın ansızın 
bu istihkamları alamaması için 
birçok garnizonlar tetkil edilerek 
müstahkem mıntakalara tevzi 
edilmiştir. >) 

Eeyaz Rusya komiserler reisi 
Bay Golodef, Baıbakan Bay Mo
lotof'un raporunda temas ettiği 
po!itika meselelerine geçerek, 
kongrenin alkııları arasında de
miftfr ki: 

" - BUtUn emperyaliıtlere 
Sovyet topraklarına ayak baaam.ı
yacaklarını bildirelim.,, 

1 
Başbakan Bu 

Sabah Şehrimizde 
Ankara, 1 (Husust) - Başba

kan ismet lnönil ile, fırka genel 
kAtlbi Receb Peker ve Dahiliye 
Bakanı dUn akşam Istanhula ha· 
reket ettiler. 

Receb Peker burada ıaylAv 
ıeçimf için hazırlanan dosya ve 
evrakı da beraber götilrdU. Öğ
renildiğine göre namzed listesine 
kat't şekli verilmeden önce, yüksek 
maaılı memurlardan tekaüd mUd· 
deti gelenler ve memurların say· 
lavlığı hakkında bazı prensip ka· 
rarları veraecektir. 

Namzed listesinin gaıetelere 
önllmtlzdeki aalı gUnU verllmeai 
tahmin ediliyor. 

Matbuat Balosu 
Dün Gece Verildi, Çok 

Gü:Tel O~du 
Istanbul Basın kurumu (Mat· 

buat cemiyeti) nln yıllık b 1 
d.. M k a osu 

un gece a simde verilmiş, bir 
çok yüksek zevat Ye Baya 1 1 . . nar ı· 
tırak etmıı, sabaha kad , ar neı e 
coşkunlukları ar&1ında v l .1 eg enı. 
mittir. Balo bu yıl çok aUzel ve 
samimt olmuştur. 

Kontenjan Listesi 
Ankara, 31 - Ôkonomi B 

kanlığı, 20 Şubatta ilin edil ~~ 
1 . k ece. 

o an } enı ontenjan kararname· 
sini hazırlamaktadır. 

-----" 

Salmanım Oğlu 

1-/ikô:gesi 

-
Yazının bı; şl ğınt görünce, bu 

hikayeyi anlatııcdğımı ııırımaym z. 
Zaten hikayeyi de bilmiyo•um. Bildi
ğim yalnız ıudur ki, gerçek olması 

mümkün gfüülmiyen hayaller kuran 
adamların yaptıklarıca Salmanım oğlu 

hiktiyesi derler. 
Bizim İıtanbul ıehrinın imarı için 

Almanyadıı, Fransada mütehaıısıalara 

yaptırı lacak projeler de bir Sıılaıanım 
oğ'u hikayesidir. Şimdlt.. hald.,, 
ıokaklnrı düzeltmej'e, uki bir köp
rüyü yeniden yaptırmağa yetiıecek 

pııramıa: yok ammn, emellerimiz bü
yük ve yilkıek. Bütan tehrimizi imar 
etmek, adeta yeniden yapmak istiy~ 
ruz. Müteha1&ıslar çatırdık. Onlar 
geldiler, lıtanbulu gördGler, yahud 
görmediler. Her biri birer ilk proje 
haz ı rladı. 

İlk projeleri tedkik ederek, hanrisl 
istediğimize uygun geline onu ayırd 
etmek, sonra da o ilk projenin eahi· 
bine tam projeyi yaptırmak tızere bir 
jilri heyeti ıeçildi. Bu heyet te 
arasından bir encOmen 1eçmiı. Eneli• 
men raporunu hazırlamıt• Jüri heyeti 
raporu okutub dinlemek için bu 
cumarteai toplanıyormuf. 

* A11l Salmanım oğlu bikayeıinde 
de kavga çıktığını 111lSylerlcr. Onun 
gibi bu Salmanım oğlu hikAye.inde 
de bir aralık kavga çıkmıştı. Blıim 

yerli mütehass11lar lıtanbulu imar için 
ancak yerli mütehaıunaların proje 
yap bileceklerini ileri ıürmüşlerdi. 

Söyledikleri ıey pek te haksız 

değildi. Çilnkll lstanbul gibi eski bir 
fehri yeniden yapmak içir. lhım olan 
bilgilerin bilinmediğini ancak bizim 
yerli mOteha1&ıılar bilirler. Avrupalı 
mütehaaaıı bllsbUtOn yenldt-n bir ıe
hir yapıyormuı ş-ibi, enine, boyuna 
kuer, biçene lıtan bulun tarihteki 
kıymeti kaybolur. 

MeaelA İıtanbulun Hkiden, pek 
eskiden kalmıf su yolları vardır. 

Bunun haritaaını, AUah gani gani rah
met etsin, SadraHm Cevad Paşa "'ak· 
tile yaptırtmıt amma, iıtanbulun yine 
eskiden, pek eskiden kalmıt, yer 
altında bir de kaııalizaayonu Yar. 
Onun harlta11 henilz yapılmamıt. 
Bu eski kanalizaıyon ite yaramıyacak 
diye bir yenisi yapılıyor. Eskisi İfe 
yaramıyacak olıa bile, tarihi bir kı}
meti olsa 1ıerektir. Bu eaki kanalizaa
yonun haritası yapılmadan lıtanbulun 
Uıtü nasıl yapılacak ? .• 

Ka•ga demlyelim, amma bir mil
nakata da jilri heyeti arasında her 
şeyin mütehassısı bulunmadığı için 
çıkmıfh• Bu mfinakaşayı çıkaranlar da 
öncekiler gibi çabuk ımstularaa da, 
galiba, onların da bu söyledikleri pek 
boş değildi. Bunun bot olmadıfı, 
Avrupalı müteha11ıslardan birinin 
İstanbulda müstakil bQyQk liman için 
yine Yenikapı taraflarını ıröatermeıi· 

nin ciddi olarak telakki edilib gaze
telerle de yazılmaeile meydana çıktı. 

Avrupalı mntehass11, lıtanbulun 
Marmara tarafındıı Jlman yapmaya 

vaktile birkaç defa te9ebbilı edildiğini, 
fak at lodoı denlzlerinla tiddetinden 
dolayı o tarafla liman yapmak kabil 
olamadığının anlatıldığını belki bilmez. 
Fakat lıtanbullu bir müteha1111 bunu 
elbette bilir. O jilri heyeti arasında da 
iatanbulun deniz itlerini bilen mille· 
hauıa l:ulununa Avrupalının bu fik
rini elbette ciddi tellkki edemez. 

lf 
Bereket versin ki bu imar projui 

iti bir Salmanım Otlu hlklyuidir de, 
bu it ünrine bilir bilmes kim ne 
ıöyleıe, neticede bir ı:ararı olamaz. 
Hangi proje kabul edilıe, onu tamam

~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~-~~~--~~~~~~~~~~~---~-~~~= layıb da tatbik edinceyekada~ dünya 
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Gayrimübndillerin itlerini görmek üzere yinl bir 
komisyon kuruldu •• evvelki ıün de ilk toplantııını 
yaptı. Gazetelerin fotoğraf muhabirleri, gayrimi.ibadilJere 
bir hizınet daha olsun diye bu komiıyonun fotoğraf.na 
almak istediler. Fakat komiıyona reiılik yapan zatin 
çatlak hançeruinden fÖyle bir cevher yumurtlandıtJnı 
duydular ı 

' 111 A il I 

"- Bunlar bat belllarıdır. Ellerinden kurtulama f yız,, 

O a-azeteciler ki gayrimübıı dillerin bitmez, tükenmez 
iateklerine yıllarca hasbetenııılah koruyuculuk etmitlcr, 
srayrimil~adiller. de. der.dlerine makes o!arak yalnız 
gizetelerı bulabılmışlerdır. H . k .kat böyle 0 dutu halde 
şu zalin söylediği sözlerde ki uı bet ve nezakete: 

• INA A' 
--------------:--------------~·~--~~-_J 

miltehusıaı o~madığım halde, neticede 
ZP.rar veremiyeceğimi dOtlinuek, bu 
Salmanım Otlu hikiye1ine kıırııa
cağım. 

İitımbul hem deniz kenarında, 
hem de adeta den"zln ortaıında bir 
şehir o"duğundan, bu şimdiki 6konoml 
prensiplerine göre ) eniden kurmak 
iıtediğimiz zaman, her ıeyden önct 
İıtanbu:un denizini, yaal limanını 

( Denmı 11 inci yil&e ) 
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Ayın Kırmızı 
Genelik 
Kurumları 

l&mir, (Hu
ıul) - DBn• 
yanın diSrt ya• 
mnda faaliyet 
gtSıtermeye ça• 

hıan birçok 
kurumlar var .• 

&nların hop

ıl de oahsiye
tinl yapmış ; 

. elıllki, içtimai 
Bayan Sahıha 

Gökçtll . ve siyaa1 akl· 
delerlni batarmış insanların blin· 
yelerinl gayelerine göre çevirmek 
iddiasındadırlar. Yine bazı cemi· 
yeller var.. Çocuğu, hastayı, ve
remliyf, kanser mUbtelA~.ını koru
mak için kurulmuıtur. UlküsilnO, 
bulunduğu cemiyetin teda•hılne 

haaretmittir. 
Bunlar eıas mıdır; filizini göı• 

teren 'Ve kabuk bailayan bir 
ağacıa yeni aıılarla ruhunu 
deiittirmek imkinı var mıdır? .• 
Bu çok defa cevabı Yerilemiyeo 
bir nokta oluyor ... ,.. 

Hilaliahmer cemiyeti lzmir 
merkezinin uzayan koridorunda 
kırmıu üzerine bayu yazılı bir 
levha gözüme iliıiyor. Üzerindeki 
yazı: 

- HilAlihamer •• Dört numaralı 
genç'lk derneği ... 

Acunun barıt zamanında yur• 
dun 6teslode, berisinde; dünyanın 
uzak kl>oelerinde tablaUn öfke
ıine rasthyan yerler olur. Yer 
aarsınbları, seyllblar, tayfunlar, 
bulaşıcı hastahklar laallnde orta• 
lıiı kaplar. Din Ye milliy t 
kaydı aramadan o yerin kapısını 
1 k çalan mleaseao Hililiahmer 
o!ur. 

En zorlu aavaılarda, 11.arb 
meydanlarında mermiler yatar• 
ken, göğatlnüze dayanan dnıman 
çemberinin yaraaı sizi kendiniz• 
den geçirirkea, göıünüıtı açtıiı· 
mzda ilk raıtladığ'ıDıı taaıdık 
çehre, (Hillliahmerin) baatabakı· 
cısıdır. 

Bu mUessesonin ıenclik der
n~ğinin kapıamde kar11nıza çıkaa 
kadına bakınız. 1 Onun çehresJade 
pudra ve karmen yerine mat bir 
fazilet örtUıO ıörlinlnlı. 

Iınıir Hilallahmer Ge•cllk Dene
iinin Baıkanı Bayan Sabiha 
Göiçlll diyor kJ : 

4< - Heniz oli'Jnlaımayan, 
yedi ile on aeklı yaı arasındaki 
gene dlaatları inıaaJyet, ııfkat 
Ye birlblrlne yardım hlılerlle y .. 
tiştirmek Ye bu nlk8nQa tahakut. 
için topluluk hayatına alııbrmak 
büyoruz. 

T6rk geaçliitade fazilet •• 
vatandaılık biılerl yaıatmak, Juf
ıılıblaa kaidelerini yararak yurd 
içinde genel Nilıfın yttkaelme
•I•• çallf•ak ldtlia11adayız. 

Izmfrln ilk ve orta•ekteble-
rinde sıenclik dernekleri kunıl•ut 
ye bu derneklere 6SOO iye kabul 
ec!il•lıtlr. Kola Uye o!an talebe 
yılda 60 kuruı vermeyi taahhOd 
eder. Gene mektebli, Hillliahmer 
senelik teşkllAtına candan baa· 
bdır. 

Mektebin ktılU!r yöaUaden 
talebe ruhuna 1aldıtı verimleri 
genelik teıkllAtı cemiyet bakımın· 
dan ilive ediyor. KOltlirUnQ 
yapan çocuk manzumesinin, cemi· 
yd: bakımmdan zayıf kalmamama 
b.lhnı .a itina edi) oruz. 

Ayni zamanda kız muallim 

• 
MEM E ET ERLER/ 

arayköyde Tarlalara iki Senede 
Bir Kere Pamuk Ekerler 

Sarayk3y (Hu• 
suat) - Kazamı• 
ııın umumi nnfu
&u 21300 dür. 
Bunlardan ancak 
5 IOO klil Saray· 
köy kasabasında 
oturmakta, di
ğerleri köyler 
ve nahiy ler hal
kını tcşk:l et-

ektedirler. Hal
kın yilzde dok
sanı kazancını 

topraktan çıka· 

Denf.11J, Burdur 
ve ıalr ıehlr Ye 
kuabalara mun
tazam ıoaelerle 
bağlıdır. Birisi 
Beledlyey ald 
elektrik, diğer 
ikisi pamuk ve 
kUktırt fabrikası 
olmak üzere ka· 
zamızda Uç fabri
ka Yardır. Pa-
muk •• kftknrt 
fabrikaları ıah1a 

raa çiftcilerdir. Sarayköyaen 011 garunnı 

aiddir ·n ekleme 
kısımları ile un 
fabrikası da f§let-

Son senelerde incircilik ve Uıll~ dinlendirllmektedir. 1 mektedirler. 
fu b K d k Kasabaya Uç ıaat uzaklıktaki 

clllllk kadar pamukculuk da ile- 5000 nU ıun arındığı 8 1 öy Tirkaz ve Tekke köylerinde kll-
rilemiıtir.Ancak l'v!enderes suyundan f nahlyeııni 1 halkı kAmilen pamuk kort ocakları vardır. Bu ocak-
iıtifade edllememeai, ıuyun pek ziraatile geçinmektedirler. Pamuk )ardan tq halinde kOkurt çıkar• 
az olması yüzünden h1er tarlaya ziraı.h :.,orada dokumacılığın in- tılmakta, fabrikada muamele edl-
ancak iki senede bir pan:uk ',iıafına da hiımet etmektedir. lerek •af toz knklirt halinde ve 
ekilmekte, aralık senede tar: ı Aydın dgımiryolu llıerlnde torbalar içinde Türkiyeoln her 
ba~a mahıul ekilmek ıur_e_ti_~~~o-~_n~ka~a~t_nı~,~A-~~ı~e_h_~_•~_t_ar_a_f_ın_a~g_ö_n_d_er_U_m_e_k_t_ed_i_~~-

İz mirde 
Zelzeleden Zarara Uğrı
yanlara Yardım Ediliyor 

lzmir ( Huıusi ) - Marmara 
adasındaki yer sarsıntısı !ellketl 
lzmirde bUyllk bir tesir uyandır

mıitır. Gene mektebliler, arala
rında para toplayarak Marmara• 
daki felaketzede kardeılerln ha· 
rmmalar~ itinde sarfedilmek Uıer• 
Hilaliahmer eemiyeti lzmir merke• 
zine teslim etmiflerdlr. Aynca bir 
yardım komitesi faaliyete geçerek 
halkın kendi lateğile uzatacağı 

yardımları teabit edecektir. 

Marmara adasında hilküme
tlmiıce muTakkaten inıa edilecek 
ahıab !>arakalar için lımlrden 
külliyetli mikdarda kereste ve 
çivl aatın alınmııtır. Bunlar bu 
aabah zelzele mıntakuına gönde
rilmiıtlr. 

Domuzlarla Mücadele 
Kq, ( Huıus1 ) - Kazamız. 

ormanlarında pek çok domuz 
vardır. Bunların ekine verdikleri 
z.arar hadsiz ve heaabıuzdır. Ziraat 
m\lca dele memuru domuzlarla mü• 
cadele içio tedbir almıya batla· 
mııtır. Her beş nllfuı bir domuz 
öldUrlib teıllm etaı&}'e mecburdur. 
Mayıı nihayetine kadar ıürek 
aTlan yapılacaktır. 

Karapınarda Dizanteri 

Manisada Talebe Koruma Kurumu 

Giydirilen çocuklar 
Manisa, (Huıuıt) - Dört se- Maksud da ölen kardeıl doktor 

reden beri çocuk babalarının yar- Servetin ruhu için 300 yavruyu 
dımı ile çalııan Talebe koruma giydirmiştir. Ahmed Midhat mek-
kurumu bu se. e de 65 yoksul tebinde 50 çocuğa sıcak yemek 
yavruyu hlr.ıayca:ne almıştır. Bun· verilmektedir. Bu hu•usta da. huıusi 
lara hergfn ııcak yt;mek veril- muhasebe mlldiirü Bay Nafizle Ha11im 
mekte kitab, defter, kalem, elbise, oğlu Tevfik, alay kAtibi Zühdü, 
ayakkabı vesa' re gibi ihtiyaclan otomobilci lbrah'm ve Sabrinlo 
temin ediln: ektedir. Keresteci bay bfiyük yardımları görülmüıtur. 

Üç Defa Bozulan Bir 
Mahkeme Kararı 
lımir (Hususi) - Turgudluya 

getirilecek au için Turgudlu kazaıı 
Bel2diyesi halktan 14,500 lira 
para noplayarak evvelce Eınaf 
bankasına yatırmıftı. Bu parayı 
ı.immetlerhe ieçirmekle suçlu 
bankanın Turgudlu ıuhesi mlidiirll 
Bay Aaaf, Turgudu eski Be'ediye 
baıkam Bay Kazım ve bıınka 
muhasebeciıl Bay Cevdetfn Mani· 
aada görülen muhakemelerinde 
iki defa beraetlerine karar veril· 

tK - === 
Gümüthacıköy 

Bedesteni 
Gnmtişhacıköy, ( Huıuıt ~ 

Buranın bedeıteni pek meşhurdur. 
l 117 tarihinde Köprlilll Mehmed 
Paşanın yaptırdığı bu bina eski· 
den kervannray ve ban ıekllnde 
kesme taşlarla inıa edilmlı, fak at 
20 ıene evvel bedesten halinel 
konulmuştur. 

Bedesle in dört kapısı vardır. 
Kapılardan birisinin üzerine ıeh· 
rin büyük saat kulesi inşa edll-1 

Trakga Haberleri 

Yurdumuza 
Yerleşen 
Muhacirler 

Edirne, 30 ( Husuıi ) - S~ 
aylar içinde Trakyaya yeri~ 
rllen göçmenlere HllAliah..., 
cemiyeti tarafından bllyOk 
yardımlar yapılmaktadır. 

Fakir Bulgaryalı göçmenler• 
ılmdiye kadar tohumluk, yi} ecek 
buğdayla, çamaşır, ayakkabı p ... 
rası olmak Uzere iki bin lirt 
dağıtılmıştır. Lüleburgaz kaza• 
dahiline yerleştirllen göçmenler• 
Ziraat bankası tarafından 400 t~ 
buğday verilmiştir. Hilaliahmcria 
g6çmen akınındnnberl yapbfı 
yardımlar şunlardır: 

T ekirdağına 662, 450 kilo to• 
hu111luk, l 4 bin kilo yemelik, 
Çaaakkaleye 50 bin kilo tohum• 
luk, 60 bin kilo yemelik, Ed;rney• 
60 bin kilo buğday. 

H8kümet göçmenlerin ev yr 
pabilmeleri için kereste dağıtma~ 
yı da kararlaştırmıı, Tarsuı v• 
Meralııden 3000 metre mlkAbında 
kereateler yola çıkarılmııtır. Ha• 
ziran baılangıcından bugüne k&• 
dar Edirne, lıtanbul, Kırklareı& 
yollarile gelen g~çmenler 19 bini 
bulmuıtur. 

Bergamada Orman Parkı 
Bergama (Hususi) - Belediye 

ıehrin .kenarında yapılan ilim ev~
nln yanındaki mezarlığı çam Y• 
akaaya ormanı haline koymıya 
karar vermiş, fidan dikmiye bar 
lamııtır. BiUUıare burası Orman 
parkı haline konacaktır. 

Bergamada Bir Yangın 
Bergama (Hususi) - 'Hürrl• 

yet alanında o uran Nalıncı Ha• 
tanın evinden yangın çıkmı.J, ev 
blltUn eşyaııile tamamen yandık• 
tan sonra s5ndürlllmüştür. 

Kırmızı Ay Kurumu derhal iane 
toplayarak bu fakir aileye vermit 
yanan evlerinin yerine yenisinin 
yapılmasına baılanılmıştır. 

Gebzede Fırka Kongresi 
Gebze (Hususi) - C. H. fır

kaaı kongresi yapılmış, yeni idare 
heyeti Başkanlığına Bay Emin, 
kitlbllğe Bay Arif, fiyeliklere de 
Gani, Süle} mao, lsmall Başaran, 
Ahmed Edem, Lutfi Ulucan sr 
çilmitlerdir. 

Beypazar, Ankara Seferleri 
Beypazar ( Huıusi ) - Ankara 

ile kasabamız ar&ıında sefet 
yapan Otobüıclller Birliği bozul
muı ve ıkl gurupa ayrıl•ıştır. iki 
gurup biribirile rekabet y~ptığı 
için sefer ücretleri pek zıyad• 
ucuz Jtrnııtır. Şimdi 'O kuruı• 
Ankaraya ı.idilebilmektedir. Hal· 
bı:.ki eskiden 150 kuruıtur. 

u••••••••••••••Hnııe•••••••••••••••••••••••• .. •••••• 

Koaya (Husuıi) - Karaputar• 
da salım halinde diıantori gö· 
mUlmUf, derhal memleket nuta
nesi bakterlyoloiu Bay V asfl 
aoyyar laboratuvar ile mahalline 
aiderek mücadeleye baılamıtbr. 

mfıtf. miştir. Bedesteade 20 mataza ~~~~~!!--•·~~~~!!!!!! 

lmrozda Yangın 
hnroı (Huıuai) - Panalya ka· 

1aba1111da Kara Y orıiniR ••inde 
yangın çıkmıf, ev eıyasile bera· 
ber tamamen ya11mı1hr. Ateıln 
ı~ndtlrftlMeaiade lsmail adlı bir 
ıoför pek fazla fedaklrlık glı

t c ' ş'ir. .................................................. 
·-~e .• tebinin çıvirgeni olan Bayan 
Sabıha, Hnüne ıerilen Uye fitlerinl 
göıden ıeçirirkea illve ediyordu: 

- .. YUrliyeo Türk inkılibıoın 
en &ılli taraflarından biri de bu 
olacakbr. Genelik tendelemeden, 
&ağlam akide, aağlam aıhhat ve 
nğlam cemiyetçiliğile Un ala• 
caktır. 

Adnan Bllıd 

Temyiz mahkemesi bu karan 
llçOncft defa bozmuı ve davanın 
yeniden hmlr Ağır Cez ,ıa.nda 
aörülmeıl kararlaı : ırılm~ıtır. 

Uşak Şeker F abrikasmm 
Yardımları 

Uıak (Husuıi) - ~eker fab
rikası Turan idman Yurdu ile 
Ergenekona yetmiı beşer, Gene· 
ler Birlili ile Avcılar Birliğine 
elliıer, ortamekteb himaye h.eye
tine de 37 ,5 lira teberru etmııtir. 

Seydişehirde Baltalık 
YUzUnden Kavga 

Konya (Huıuıi) - Seydiıeltir
de baltalık yUzündın köylüler 
araıında bir kavı• çıkmıf, Oı
man iıaıiade bir köyll, Muıtafa 
adlı diier bir k6yHlyll yarala
mııtır. 

vardır. 

Bu bedesten manifaturacılarla 
terzilerin toplandığı bir çarıı 
halindedir. Bedesten Evkafın 
malı olduğu işin dükkinlar ET· 
kaf tarafı .-ıdıo kiraya Yerilmek
tedir. 

GUdUlde Mektab lhtiyaCI 
GödUJ (Huıusi) - Kasaba· 

mııda okuma çağında 600 talebe 
vardır. Fakat mekteb kllçUk ol· 
duğu için bunların ancak ikiyUz 
elllsi okuyabilmekte diierlerl tah
ıilıiz kalmaktadır. 18 köyden 
ancak 3 köyde mekteb vardır. 
Bu vaziyet nazari dikkate alın
mıı, bu yıl mekteb lhtlyacınm 
karıılanması için İcab eden ha
zırlıkların yapılma11 kararlaıtı
rılmııtır.1 

BUTUN ULKE.YI 
HERG.ÜN 

... 
DOLASAMAZSINIZ 
FAKATI .. 



1 Şubat 

Loyd Corc'un 
Son 
Perende i 

l / 2 / 935 

Beyhan 0 U 
lunu k b• g n, karanlıkta y~ 

ay tnıiı b· 
nditeli bir k ır yolcu gibi 

çırpındı. araraııltk içinde 

Akşam, eve da dUğ 
başı çathyacolı n 11 zaman, 
Kendi kendi gibi ağrıyord&1. 
bu kadar ne ıaııyordu? Neye 
Şinar,J, ond UzUlmUıtU ? Harun 
)'ecek nılyd~ haşkasile eYlenml· 

Mevkilnl H 
Beyhan ' llkatın alması 
la k nd~ lçok dokunnıuıtut Hilkat: 
d n rnuka aki farkı yese ediyor, ara· 
)'ordu. arı dUıiındUkçe bunah· 

Harun şı 
lllab t ınl nası, acaba bunu, 

li Yapmışb? 
b arun Şin i 

lrdenbirc kas• elbette, buna 
Bunun bir b larar vermemiıtl. 

&f ang 
Ne gibi b. ıcı olacaktı .• 

lanrnışlardı ? ~ v sile ile nişan· 
olrnaş muydu? raya girenler de 
olabilirdi? A Ne gibi bir vesile 

Beyh raya girenler kimlerdi? 
1 w an, arat d k ug rağnı arın a 1 soğuk· 

•· n TürkA B &ormek, ögw nı, ehiceyi 
B renrnek 1 ti 

ird nblr k yordu. 
- Ne . e endlsine kızdı· 

yı öğrene ği ? . 
ıanlannııılar i t ce m • Nf• 
&ilimi elimden' •i nınbarek.. Sev• 

a rnadı ya •• Kaçan, 

iıtemiyen benim.. Harun Şinasi, 
Hilkat olmasa, başka birini 
alııcakh.. Ben razı olmadım, diye 
6ll\nceye kadar bekar mı dura· 
caktı? 

Fakat kendi kendine verdiği 
bu teselli, bir tek dtııllnce ile 
kırıhyordu: 

- Peki, hani beni seviyordu? 
Hani, beni tilesiye, çıldırasıya 

seviyordu? 
Yalnız, bu nokta üzerinde 

fazla duramıyordu; sinirleri geri· 
llyor, buhran geçiriyordu: 

- Onu ıevmemekte haklı 
imişim!. Ne sürekli muhabbeti 
Yarmıf.. ltimad etmediğim için, 
beni muaheze edenleri vimdi 
görmek, sormak isterim .• 

Evet, ancak bununla biraz 
ferah bulabiliyordu. 

Şirkette, Tlrkanı da, Behiceyi 
de görecek; 

- Nasılmıı? diyecekti. Hak· 
kım yok mu imlf •• Iki gUn içinde 
unutuvermek hassası olan bir 
adama gönlil vermemekle, haya• 
bmı bağlamamakla, iaabet etme• 
mit miyim? 

Beyhan, bunu ı6yleyince, 
Türkfin da, Belıice de onlara 
bakacaklar hemen: · 

SON 

- Yerden göğe hakkın var· 
mış! diyeceklerdi. 

Beyhan, böyle dCşllnüyordu. 
Ertesi gün şirkete gldib te Torkam 
görlib bunu söylemek için büt'·n 
gece uyumadı. 

Sabaha kar ı biraz dalmışb; 
Ay e, onu güçle uyandırdı vo 
Beyhnn vapura daradar yetişti. 

Şirkette, daha odnya girer 
girmez, kalem amiri Şevket Yah· 
ya, onun eline bir yığın kfiğıd 
tutuşturdu : 

- Beyhan, gayet müataceldir. 
Hemen başlayınız, rica ed rim. 
Müddeiumumi dün akşam, mUdU· 
re vermfı-· mlldür de beni sıkış
tırıyor.. biran evvel bitirip başı· 
mızdan atalım. Ağız kokusu din· 

lemlyelim. 
Beyhan, mantosunu çıkardı, 

ılyah it -gömleğini giydi ve ma· 
ıasının baıına geçti, kalem fimf· 
rlnin verdiği kağıtları tape etmi· 
ye başladı. Ve öğle tatiline ka· 
dar, kalem odasında, kılavyel r;n 
çıtırdısından başka bir ses du
yulmadı. 

Öğle tatilinde Beyhan, biraz 
geç kalmıştı. Türkanı, h r zaman 
gittikleri lokantada bulacağını 
tahmin ediyordu. 

Lokantaya gitti, TUrkiinı gö· 
remedi. Bir müddet bekledi. ye
meğini yedi, sonra merak etti, 
garsonlara ıordu. Türkinla ekse· 
riya, köıedeki kuytu masalara 
otururlardı. O kısma bakan gar• 

•• 

son, elini çenesine götürerek dil· 
şUndU, gözlerini kırptı : 

- O, çoktandır buraya i l· 
mıyor. 

Durdu, tekrar dU UndU : 
- Zımnedersem, buradan hl· 

raz ileride tabldotlu bir lokanta 
var, oraya gidiyor. 

Beyhan. sesini çtkarmadı, gar
sona başlle teşekkür etti he--

• t 

snbını vorıp lokantadan çıktı. 
Tfirkan, lokantayı değiştirmişti? 

Beyhan, bunun sebebini uzun 
uzun araıtırmadı çünkU fazla 
U:ıülmek istemiyordu. 

TürkAnn kabahat bulmuyordu. 
Son gUnlerde hiç ittihası yoktu 
sabah kahvaltısı onu tıkayor, ak: 
şama kadar canı yemek yemek 
istemiyor, ve öğleleri lok:mtaya 
çıkmayordu. Yalnız kalan TUrkan 
başka arkadaşlar bulmuş lokan· 
tayı değiştirmiş olacakb.' 

Beyhan, akşam tatilinde, arka
daşlarından evvel davrandı; kalem 
amiri Şevket Y ııhya Beyin ardı· 
&ıra çıktı. Türki!la ya koridorda 
ya kapıdn, yahud da sokakt~ 
rastgelebillrdi. 

Vakit geçirmek için adımlarını 
ölçerek yürüyordu, koridordan 
geçti, merdivenleri indi. Türkfimn 
kal mi bo alıyordu. Beyhan adım· 
larını sıklaitırdı v kapıya doğru 
i ğirtti. 

Kapıcıya ıordu: 
TürkAn, çıktı mı? 

O, hiç. dUıUnmedi: 

( Gönül işleri: J 
On Yıldır Nişan
lısını Bek/iyen 
Bir Gene I 

- Daha çıkmadı, Beyhanl 
Beyhan, Türk.anı ıokakta bek· 

(emeğe karar verdi. Uzayan daki
kalar, onu sinirlendiriyordu. Tek· 
rar kapıya doğru aitti, içeriye 
baktı. 

Acaba, Türkan çıkmıştı da 
kapıcı farkında olmamış mıydı ? 

Çok geçmedi, ince acele acele 
bir topuk seai duydu, döndü, 
TUrkin, telaşla tela~b geliyordu. 

Beyhan, gülilmaiyerek TlirkAna 
yaklaşmışh : 

- Bonjur Tllrkin ••• Nerelerde 
sin canım 1 

Torkan, dudaklarında yapma, 
soğuk bir gnlnşle duruyordu : 

- Bonjur, ıekerim... Nered.
olacağım ? Buralarda ... 

- E ne yapıyorsun? Bugün 
lokantaya uğradım, oraya gitml· 
yormuısun 1 

Türkan, yüzünü buruştur-
mu§tu : 

- Evet... Lokantayı değiş· 
tirdim ... 

Halinde, açık açık : 
- Peki, ne isti} orsun ? Ça-

buk aövle.~ lı~m var r Seni fazla 
dinliyemem 1 

Bir istiskal -yardı. 
Beyhnnın, dili dolaııyord~ : 
- Seni, görecğim gelmiftı de ... 
Tür kan, bilek saatine baktı : 
_ V allahl, benim de görece• 

ğim geldi, 4ekerim... Konuıalım ..• 
Fakat bugün affet... Söz verdim, 
Hilkat bekliyor... Hatti geç bile 
kaldım. •• Yavrucak bekler f 

( lrkuı nr , 



Dünya Hadiseleri 

100 Bin Liraya 
Ehemmiyet 
Verm(qen Adam! 

Uluı1 arera11 Derneğinin Af· 

Hir numaralı yon Komiteıi ta• 
halle düşrtıa· rafından çıkarılan 

. kara liıtede bir 
nının alcıbetı I h lk dU numara ı a ı· 

manı olarak gösterilen Jaufman 
Pariste tevkif edilmiıtir. Jaufman 
aslen Hamburglu bir Almandır. 
San' ati af) on, eroin, kokain gibi 
uyuıturucu maddelerin kaçak· 
çıhğını } apmakt.r. Bunun içindir 
ki bir defa A lmanyada tutulmuş, 
50,000 liralık para teminatı yatır· 
dığından aerbeıt kalmıf, kalınca 
da Amerikanın yolunu tutmuf. 

Jaufman tabii Amerikada da 
rahat durmamıı. yine k•çakçıhkla 
uir•tmıf, yine tutulmuş, fakat 
bu defa da 50,000 lira para temi· 
natı karııhfıı ile serbHt kalarak 
Avrupaya kaçmıttır. Şimdi Fran· 
aa'da mahpuıtur. Pariı a-aıetelerl 
senede bir defa tutulaa ve tutu· 
lunca (50000) lira para teminatı 
vererek aerbeat kalan bir adamın 
biitün bu para teminatlarını 

feda etmeai için ne kazanmakta 
olması lbımgeldliini dDıUnU· 
yorlar. 

* 
Franaa'nın timalt Afrikada 

kullanılmak üzere ecnebi 

Lejgon Et· genclerl arasından 
para ile tutulmuı 

ranj~I' gorım ukerlerden mll· 
düzilnegl rekkeb 5 alay 

, __ b_u_lJ_u __ , kuvveti vardır, 
bunların adına Lejion ettanjer 
denilir. 

Pariı gazetelerinin Yerdikleri 
r malumata göre bu alaylaruı 
tayısı 6 ya çıkarılacaktır. Euna 
sebeb olarak ta "Sar,, havzaaı· 
nın Almanyaya sıeçmeainden ıon· 
ra Almanya aleyhinde rey veren 
birçok genelerin korkarak F ran· 
aaya iltica etmit olmaları ıöıte• 
rilmektedir. 

* 
Neırıdllen b:r istatiıtlğe 

göre Paris Ticaret Mah
--8-u-lı-r~a-nı-n-• kemesi 1934 yıla 

içinde 127. 760 ti· 
ndict1l•rin· caret dan1sınn 

den birt bakmıf ve 2959 
mUusesenin iflasına karar ver· 
ml~ tir. Bu mlkdarlardan iflasa aid 

• 
olanı bir yıl evvel, takriben yara 
y;rıya idi. 

Son Posta 
YeYml, elyaal, H•udlı •• Halle ıautııl 

Eeki Zabtiye, Çatalçeıme ıokafa, 25 
l&TANBUL 

~ 
'W"t ,.. .. . CaıtlemiıJ,, çıkaıı yaaı 1 

ve reaimlwrio bütün hakları 
mahfuı •e geıetemiıe aiUit. 

ABONE FIATLARI . 
1 • 3 1 

Seae A.y Ay Ay 
Kr. ICr. "'· ICr 

TilRKIYE - - - ı-

ı• 750 400 uo 
YUNANlsTAN 2340 U20 710 ne 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone. ~deli peoiodir. Ad reı 
clelttürmık 28 IMaruttuı. .. 

c.ı ... ...... prl .... 11 ..... 
H&nlarde• •••'ullyel ae.11,..... 

Cevap için mektuplıra 10 hr\&fWs 
pul ilansı laıımdar. 

, Po9ta kutuauı i' 41 lttanbut """"1 
Telgraf ı Soopoıta 

.. Telefon ı 20203 .... . 

1 

1 

1 

SON POSTA 

Tarihi Miisaba~ ,e 

Hocaya Naslı Ağız 
Dt:ğiştirttiler 

Anarşistlerin 
Hocaları 

· Kimlerdi? 

Şırkta lsmailtler, yahud Batı· 
niler adile nnlenmiı, Garb tarih
lerinde de "asaa11ins • katiller,, 
diye anılagelmiı olan annrşlıtler, 
o devre göre yaman ıayılacak 
biçimde teıkilit yapmışlardı. En 
baıta bllyUk Ustad, ondan sonra 
yUksek diller, daha &onra miayo
••r demek olan diiler, arkaların· 
dan yolda,Iar, daha ieride fedailer, 
bunların ardında Liaıklar ve en 
ıonda müminler gelme.k üzere bu 
meı.heb ehil yedi dereceye taksim 
olunmuıtu. SözU bHylik Uıtad 

ıöyler, iti .eda!ier görtlrdU. MU· 
mlnlerln vaıifeıi mezhebi yafatmak 
için Yergi vermekten ibaretti. 
Ortadaki derecelere çıkanlar pro
pa2ar.dacılardı. 

F edailerl ıeçmek ve it• gön· 
dermek için bü:, ilk liıtadm tuttuiu 
yo; dkkate değerd:: Fedai olarak 
kabul olunmaya llyık sayılan 
aağlam yapalı, pek g6ıltl, doğru 
6zlU del:kan:ı, bUyllk Uıtad tara· 
fından yemete davet olunurdu. 
Yemekten evvel kendisine haıhat· 
la yapılmıf bir liktir içirllirdl. 
Deli kanlı bu içki lle earhoı olub 
ıen kuruntular, tatlı duyiular 
geçir1ı1eğe ba1layınca dört tarafı 
yilksek duvarla çevrili bir bahçeye 
götürl\lttrdU. Bahçe pek iyl ku· 
rulmuş ve bezenmit bir yudi. 
Çiçekleri, gölgelikleri, kameriye• 
leri boldu. Hemen her tarafbn 
ıular a1<ardı. Çiçekli aayvan1 arı 
Iran ve Yunan halılarilo, resim· 
)erile ıllsln idi. Zarif ve küçilk 
kötklerl dtızllneyl bulurdu. 

işte orada Ye 111.ıel koku ha· 
vaaı ayrı bir likör tulri yapan 
zarif bir köşkte uyku ile uyanık 
araaında tatlı bir dalgınlık ı•çl· 
ren delikanlaya ıiyab g6zlU kıılar 
altl'1 yeya billur bardaklarla 
• damarlara delilik ateıi akıtan .. 
ıarablar ıunarlardı. Delikanh kuı 
ve ıu seıl, çiçek ve kadın kokuıu, 
likör ve ıarab bllyUıU altında 

kendinden geçmeye baıladıjı ıı· 

rada bUyllk llıtadm bulundutu 
aalona uçurulurdu. Bu uçuıta ka· 
nad rolünn kızların kolları yapar· 
dı. Orada delikanlıya bu nimet• 
lerin, bu haılaran, bu tadların, 

mezheb yolunna can feda eden· 
lere mukadder olan zevklere gö-
re pek ıade, pek basit ıeyler 
olduğu telkin edilirdi. Bu ıuretle 
bnıtan çıkarılan geneler, o zevki 
bir daha tatabilmek hırsile can· 
)arını feda etmekten çekinmez· 
lerdi. 

F edai:er, meıheb düımanlarını 
öldürmekle cenneti, ıu bir kıyı· 
cağızını srördlikleri cenneti kaza· 
nacaklarına 1araılmaz bir ıaıan 

bea!erlerdi. Analar da evlidlarının 
bu dellletine iıtirak ederdi. Şu 
fıkra, ~ımaililer aleminde ne ya· 
ma .• bir fellketin hakim oldu· 
iunu göı~erir: Bir gün ıeklz fe
dat ıenc, Mliaul emirlni 61dür· 
mek emrini ahaıılardı. Derviı 
kılığına ılrerek Muıula sıittiler, 
Mescid kapuında emirl bekledi· 
ler, üzerine yalın hançer hücum et· 
tiler. Emirin Uıtüode zırh vardı, bir 
müddet kendini müdafaa etti, 

YENi. 

Meraklı yazılar 

Güztl biı 'lluhtıra 

• 
T•nınmı• ka•emlerlı 
Seçme yazıları 

s 
Kültlr ııbhat . ev, ilım, ıpor, 
Hn'at hahiıltri, faydalı bilgiler 
. , ı&radıiınız hu•ıy ... 

---

~ 1985 
K&DUAT ALMANAil 

H•r kita6cul• 6ala•fll'· 1 

Karnını deteoeğim, oiferfnl 
parçalıyaoai'ım 

genclerden OçUaO yere aerdl, 
ilkin muhafızlar yardıma 
yetişmeden kendi de yara• 
landı, öldn. Diri kalan feda· 
fierden dördü de halk tarafından 
linç edilib parçalandı, yalaız bir 
tanesi kaçıb kurtuldu. Bu kurtu
lan gencin anaıı ilkin Muıul 
Emirinln öldUrlUdttğllnU, aeklı 
fedainin de maksad • uğrunda 
kurban ılttiiinl duymuttu, sevia· 
cinden yUzUne düzgün sUrmOıta, 
mezhebdaılarının tebriklerlnı ka• 
bule koyulmuıtu. Bir müddet 
ı >nra oğlunun gerı döndUğUnll 

görOnce ··~·tarını keatl, ytızlnn 
çamura buladı, matem tutmıya 

giriıtil 

ltt• bu 111eıh•bln Irakta, 
Iranda: Suriyede dehıet uyaa• 
dırdıtı devirde meıhur Alimler• 
den Fahraddln Razi, bUyOk bir 
cesaret göıterlyordu, hergün 
kürıUye çıkıb Iımallller aleyhin· 
de atır ı6zler ıöylllyordu. Bftytık 
ftıtad, Onlll hocaya Hrt bir dırı 
vermek lıtedl, onun yurdu olan 
Rey ıehrine bir fedai yolladı. 
Bu gene anarıiıt, bir ıakird 
imiı gibi davrandı, yedi ay lıoca· 
nın dertlerine devam etti. Bir 
tnrlU fırsat bulub aldıiı emri 
yerine getiremiyordu. Nihayet 
bir glln hocayı odaıında yalnız 

yakaladı, kapıyı kapayarak onu 
yakaaından tuttu, yere yatırdı, 
hançeri boiazına dayadı. Razi, 
can korkuıu ile titriyordu, soru· 
yordu: 

-Bana ne yapmak iıtiyoraun? 
- Kamanı deıeceğim, cfgerinl 

parçalıyacağım • 
- Niçin? 
- Kllrıilde Iımalltlere ıa.-

dtıtün için? 
Razi, canına kıymamaaı için 

uzun uıun delikanlıya yal•ar
dı; bir daha o biçim •iıı kul
lanmıyacağına yanık yaaık andlar 
içti. Bunun tızerin• fedai, han• 
çerini kınına koydu, ayaj'a 
kalktu 

- S.nl, dedll, 6ldUrmlye emir 
almamııbm. Vazifem, bize dftf'" 
man olanlan ltlttitimiz ınn 6ld0· 
rebileceiimiıl ıana da anlat• 
makta. Iıte bu derai verdim. Şimdi 
bUyUk üıtadın hediyHloi de ... 

~ulat 1 --1 

Kari Meldubları 

Çanakkaleden 
Gelen Gümrük 
Memurları 

Çanakkale Boğazından geçd 
vapurlarda lıtanbula kadar ge.
rük muamelesini yapmak oıer• 
giden ve ıayııı altıyı geçmlyell 
Gümrük memurlarına ecnebi •W' 
purlarand~ çok iyi muamele yW' 
pılmakta, battA kamara bile ,,,. 
rilmektedir. Fakat bu memurl.ı 
Çanakkaleye aYdet ederlerkell 
Türk vapurlarnada pek fena 11111" 
amele görmekte, ıoğukta, lnyW' 
mette gllvertede bırakılmaktadır
lar. Bizim vapurlarda da gUmrDll 
memurlarına hiç olmazsa 11cak 
bir yer tahılalnl fıterlı. 

Çanakkale: Tahıin Şatın., 

Samsundan TefekkUr Ediliyor 
Akrabamdan birinin eıyaııDI 

parası oradan alınmak üıere 
F ıvJdpaıaya göndermek için m .. 
teaddit ambarlara mDracaat .~ 
tim. Fakat maale1ef muvaffak 
olamadım. Neticede Antal7• 
ambarı namı ile Samıunda açıla• 
yeni bir ambar olduğunu ötrea~ 

dlm. Mllracaabmda mUdllrlerl 
dei'll naYlunun p•fln alınmuiı 
lcab ederse daha nakden mua• 
ven•tt• bile buluoablleceğlnl •• 
Fevzlpaıaya dej'll ıubelerl ola• 
her yere bu ıurotle HYkıyatta 
bulunduklarını Ye paranın mahalıt 
linde tahıil edilebileceğini aöyle• 
meal tberine müıterlh olaral 
eıyaları teılim ettim. Akrabanw 
dahi hiçbir mali muıayıkaya du• 
çar etmeden ıöndordim. Bu anı• 

barın mtieHlılerine ve Samıun · ıubı 
ılndekl Amir ve memurlarına gös• 

1 
terdikleri kolaylıktan dolayı al•· 
nen teıekkUr ederim. 

Sam111ada Necib Paıa othı 
Belci 

Bir KömUrcunon Dilefti 
Belediye ıabıtuı nizamnam .. 

ıinin 19 uncu maddesi mucibine• 
at, merkeb veya el arabaları il• 
ıokaklarda k&mnr aatmak ya1ak• 
tır. Halbuki hergt1n benim dnk• 
klnımın önlnde bu ıekllde kO
mllr 1&tıfı yapıhyor. Ben kömUr
ctıylm, bundan zarar görüyorum. 
Benim dnkklnıma relib odunua 
ve kömtırlln üzerinde flat etiketi 
olmadıtı için ceza yazan Belr 
diye memurlarının bu maddeni• 
de tatblkına himmet etmelerlal 
dilerim. 

Betiktaota Haafırında KömürcUı 
A. Hilal 

............................................................ 
~eyim. 

Ve koynuadan ftç ynz altı• 
çıkarıb Raziye uzatb, ıu ıözlerl 
lliYe etti : 

- Her yıl bu parayı alacak-
1111. Bizi metetme. lhtiyac · mız yok. 
Llkin zem de etme. Ba~ııu kar 
bedenin l 

O günden ıonra Razi, kBrsD
de lamalltlerl anmak zaruretfnd• 
kalınca ıayet milliyim ke.lmclet 
kullanır oldu. Eıklıi gibi atıb 
tutmuyordu, aadece lsmailile d.
ylp geçiyordu. Talebeıinden biti 
bu ağız deiişikliğinln neden il•rl 
geldiğini sorunca ıu ceYabı verdlı 

- Onlara tlnet okumak dol
ru deiildir. Çllnktı meıbeblerfnlll 
hak olduiuna dair ortaya kor' 
dukları deliller içinde dUşUndD
rücü olanları da vardır • 

M. 1' 



1 Şubat 

Ziraat Bilgisi (*) 

S IA un ı 
Tabii 

Gübre 
Gübre 

''Bir köyUI,, imzasını taııyan bir 
lllektub aldım, diyor ki: 

''Zeytin ataçlarının diplerine tabii 
ıab.~e tedarik edilemediği takdirde 
IUD 1• ali bre konulabilir illi? Bu sıübre 
ile ••na •e ne marka olmalı ye ne 
mikdar . H lk Ye ne auretle konuımalıdır? 
d •r 1 clnı gübreain mahıul nzerin-

eki farkları ne derecededir ? B k ,, 
bl u 0 uyucum yine çok mGhim 
ıil' nıeseleye el attı. Y a:ıılarımı ııra

• gOtınGı olanlar • ırübre lafını yeri 
feldik

8
çe nekadar çe

1

kittirJitiml bilir• 
•r. ua-Gn ziraatimizln bu deterli 
nıevtuu t k d" . •at nu e rd ılım• dolamak fır-

,:~ ele f•çirmit oluyorum : 
nin bzde. ~un'i gubre fle tabit rObre· 
k lrlbırıııden ayrılıklara bir ttlrlll 
r:bran~ıaamııtar. Çok kimıeler ıun'i 

reyı, tabıi gübrenin fabrikada 
~~pılnıııı unır1ar, Bu yüulen çift· 
t er araaında ara ııra bir 111erak-
~;buya? r, blrçotu ıun'i rllbreyi, i'.abif 
dQ renın yeriae koymak aeYdaıına 
ruterler. Halbuki ıua'i rtbre Ue tabit 

1 d re blriblrinden o kadar ayırd1aıı· ;.;r ki ıun'i göbre, tabii albreoin 
d •I tutamadıtı ribl, tabii rGbreler 

• •llb'· iib 1 • • • 1 a· ı ' re erın yerı•ı tutama• ar. 
ır zamanlar tamamen makinele• 

:~~ Al~anya, a!raattaki gGbre lhtiya• 
lllukemmel ıun'I ailbrelerle ald .. 

receğl . d F •->ı ll nı eaıuyor u. akat pe• luaa 
" ardan ıonra kurulan bir konırcı 

tabi"' hkl 1 ıöbrelerle ıılah edilmemit top-
. arda ıun'i ıUbrelerin hiçbir kıy-

rner ı tek 1 0 •.ınıyacafını,, meydana Yurunea 
\a rar zıraate hayvanı ıokmak mec· 
~~Yeti baaıl olmuıtur. Filhakika 

ru re dediğimiz t•Y bir lıakıtta topra
tın beıleyici maddelerini arttıran bir 
:~•ne aanılıraa da ondan beklenen 
b~:ınet ~adc bu dej"ildir. Bir toprak 

leylcı maddel~rle nekadar zengin 
oluraa o!sııp eğer ÜınOs deniltn Uzvi 
~addeden mahrum bulunursa onun 
eıleyici Evinlcri ıularla akıb ıitmiye 

jahkumdur. ÜmOsten mahrum toprak
I 8!da ıu tutma, ısınma, kabarma a-ibi 
Yı huylar bulunamaz.Bayi• 11oaklı""ını, 
ne · · h • ınını, av ıını bağrında saklaya• 
rnıyan toprııklarda iH beeleyid mad-
~cltri : bilh1111a azotu. olgunlattıran 
akterılcr de yafayıb üreyemeditiaden 

~~rçektc bıtinel bir toprak lıe bile 
"~sır olub örön vermez. Demek 
~ uyor ki topraktaki beeleylei mad
k elcrio nebata yarama11 o topraj"ın 
•rarınca rutubeti aaklamaaı, kararın· 

~a ııınrnaaı, kararınca kabarık olmaaı 
le •. çok alakadardır. lıt• rübn 111eH
:ıti;•dde : toprata gObre vermektea 
•ın: de; Verilen gllbrenin ite yara••· 
Alın• al dOtünmek gerektir. Onun için 
rUbre~ 11 ~ en mükemmel terkibdekl 
çıkınc:rı~i ~bile bu nokta meydaaa 
tUbre n kuçuk g-~rdülu. ÇlnkQ ıun't 
topraktac ~•dc1r çok verilirse verilıin 
ltaç Para 11• yaramadıktan ıonra 

D't eder? 
ı •r t 

rın • but ıırııft·n bir topratın; baf-
lerj b" b'Un.:lurdutu besleyici madde-
t ır. ırl 'I b Şırn81 • erı e elli olan bir kararda 
Ve •air 1821.rtıdır. Aıot, potas, foıfor 
'.!irinin :111 b~ıb~ .Ç•fidli maddelerden 
8tlıt1 hi b!ldığınc çokluA"u, ötekinin 
be k"'dar ç ır fayda vc:mea. Beriki 
al nac"•c Çok oluna olıun tarlad"n 
d r. Söza:!i•~•ul •n az o!anına baflı• 
~ıotıa vaya tı hutday tanesinin yalnaz 
!tnkiin Yokt Y.ılnız potula yapılma11na 
ıatedij'i k ~r. Onun olabi!mcıi için 
f ota1 ve •. ar azot, iıtediti kadar 
.. l '"•re li . 
a ll rder f l zın;dır. ltt• ıun'I 
rekli olaıı af•kn nebat için en ,.ok ge-
ck "k a at b' · • 
'· 

11 olan b" ızım toprağımızda ,ar ır e · · t · •Yabilirler B vıoı . tamı;mlam•y& 
1\1 111 •ınlayıcı b" u t. kdırde ıun'I gObre 
eıeli Nitrat ır rHbre olmuı olur 

IOore ilkbah ;a ıut denilen ıun'i 
•erpil•cek 0 t' • eklnleria Oıtln• 
r ~· P•k ı1z 1 .:r:a bu catda keadile
; UQunda 11 bi ~n ar.otu ıctlrmit 
ı;'Jd1'"' •der. Bu: en . l!lhlaomalarıaa 

M ~ erinde herh un. ııbı ıcbr.e, tilttln 
r~l re, ıneY•a banıı kamçı'ayıcı bir 
~a •rı belli bi~ t •t, ••ytio ataçlar:aa 

lr teıir 
1 

akını a-Gbreler ı•çicl 
l'Übreyl t apabilirler. Yolu 'f 
Yerin aına111en t b.. n ıu~ 
ne d • kullaıullak • ıı i'Obrenın 

G• dotrudur 111 • mlmkOadOr 
•rek •un't . 

l'Dhrenin nebetlaDbrenin l'•rek tabıl 
cekleri fayd 1 ar Ozeriıııde rlJıtere• 
b a ar to k 
azı huyların h pra ta muayye11 

taatlıdır. Bu hu •tırlan•uı olmasına 
••••landır,. le ylar topratı iyi itleyib 
ıind •- a , tabii üb 1 e •• , ıuı r reler aaye-
ecelc, 1•:ıt•aı arını batrıada ulrhyabi

cck bir k ••catını içinde tutabile 
elde •dlllr.

1

~.~al rctirmiı ohnalrl~ 
.. b QOy e b• 

ıru re Yerl!irıe ."r toprata ıun'I 
m11hıulOn elceıkleri tama 1 çok•'rn m ar, 
yardım eder. aeına, lyi'efmeıine 

Buraya •- d 
ll8 "' J an •ttılclarımdan 

SON POSTA 

Para, Para, Yine Para ı 
-------

,Dünya B~hra,nında Para 
Sıyas8sı Nasıl Rol Oynuyor? 

Dünya lktiaadi buhranınm 
ıUrUp gilmealne aebeb olan iı· 

ltrden biri de muhtelif memle· 
ketlerin para ıiyaıetidir. Dünya 
ıimdiye kadar bir çok ökonomik 
buhranlar geçirmittir. Fa· 
kat bunların hiç b:rinde 
memlekellu para ve ıUm· 
ruk:erinl oynatarak 
ııkıntılarını atlatmak 
yolunu tutmamışlar •~ 
mahılh lle lıtih· 

aale baj"b aebeb 
lerden doian ıı· 
kmtılar yine ayni 
sahalarda dizen 
UörOJUnce ortadaa 
kalkmııtır. 

1929 yılınde 
baılıyan son ökonoml huh· 
raaı karııaında memleketler, 
ıeçea yaziyetlerdeın aldıklan 

dersler llzerine, bu sıkıntıyı mGm• 
ktln olduğu kadar hafif atlatmaı. 
yolunu aramıılardar. Buhran bl· 
tlin maddelerin toptan fl•tlerln· 
do göz karartıcı bir fiat dit• 
kUnl8itl ile başlamııdır. Bir 
malın flatı o memleketin para· 
ıile CSlçlldUiilne ıöro, paranın 
kıymetini dUtUrmek o malın fi· 
atını arttırmak olur, kanaati ile 
başlıyan bir para 1ef erberlljl, 
dünya ökonomiıfni altUıt etmlı· 
tir. BuııUn dünyada kırk dokuz 

memleketin paraıı altın 
para zıımanındaki kıy· 
metini muhafaza et· 
mektedir. 

lıte bu yüzden b ı 
~Un dlnya yilzündekJ 
memleketlerin para ıll' 
temleri, harbden evvel• 
ki devirlerde oldu~u 
ıibl, bir detildir. Harb· 
don evvel hor tarafta 
ya alhıt •eya lalbola 
KlloU~ esaı bir arada 
olarak hullar:1hrken bu· 
gUn nuhtelif ıiıtemler 
dünya yUzUnde yer edin 
mittir. Haritada da bu 
vaıiyet güzelce iÖıilk· 
mektedir. Biriblrinden çok farklı 
olmalarına rağmen bu para tarz• 
larını muayyen Dç çeffA olarak 
tophyabiliriı: 

1 - Dünya haritasında ıiyah 
olarak ııöıterilen memleketler 
altın HHına 12ddr kalmıılardır. 
Yani bunların paraaı altın made
ninin kıymetine bağlıdll'. Bu 
memleketlerin çoğunda ameli 
oiarak altın para dolaımıyor1a da 
uluılararaa 111Unaıebatlarında pa
raları muayyen bir altu. ağırlığı 
lf ade etmektedirler ve icabında 
bir altın külçesi halini alabilirler. 
Bunlara " Altın Bloku ,. adı 
verilmektedir. 

,ı, - Bu uaaa en yakın o?an 
ikinci ıurup memleketler lao altın 
e1aıına baj'lı kaımakla beraber, 

sun'i ıübre lıe tabii ,.abrenin ayırt
ıanhtını kanamıı oldunuz. Bunu 
belledikten ıonra zeytinlerinize aid 
ıorguya cevab vermit olmak için 
k11aca tunları kaydede bilirimı 

Zeytin •taçları topratın hararet 
rutubet ve 

0

!avaalle diter ataçlarda~ 
çok allkadardırlar Bu ataç!ar mey
valarını tam 180 i'ln Gzerlerinde ta. 
tıdıklarından ecaenl• tam alta ayında 
topraktan ıu ve rıda ararlar. Bunu 
bulmaları içi• onlarıa ller hizmetle. 
rini ekı·kıır. yapmak i'Crektir. Sun'i 
gilbreye g•lince ben ( B.A.S.F. J mar
kaluarı tHcih ederim. Her markanın 
·~?'i aObre reçeteleri ba9ka batka 
o.eıut~ndan kullanıl•• miktr.rları de-

• 
ALlıN tsası"d 
Soidı~ "'el"hlel(ct 

!''""'~ ~-l Ti Na ı.a~f, yenı 
''Ol)h·olhı .rcfv1 z.. 

AL11NI b;,.C\•atı 

dllnya bubraaını yenmek ye pa• 
ralarınuı kıymetini muhafua ede-
bilmek ıayeaile döYlz itlerini 
koatrol altına almıılardır. Bu 
memleketlerde dolaıan para, dı· 
ıarıya Hrbutçe Y& albn olarak 
çıkamu. Huıuaf · mllanadelerle 
ulualarara11 müna1ebat için altın 
detll fakat altın gibi ite yanyan 
ecnebi dövizi alınabilir. 

3 - ÜçUnctı gurupu teşkil 
eden memleketleri iki ayn topluluk 
olarak görmek gerektir. 

Bunların arasında Ing;Jtere ile 
yan yana Danimarka, Norveç, 
Javeç gibi Şimali Avrupayı ve 
Iniiliı müıtemlekelerini, Mısır ve 
Portekid görü) oruz. Alt.o eaaam

dan ayrılmıı fak at Sterling gu
rubu denilen lngi!iz lirası toplu· 

titir. Bu miktarları a 'dıtınız ticaret• 
haneden ötrenmek daha doğrudur. 

Size bu bu1U1ta fazla tafsillt ve
rebilmek için bana memleketinizi ve 
ıeytinlit:n zin nerede •• naaıl yerde 
oldufunu lildirmenir. liıımdır. Ayr ca 
inkılib kıitübhaamda 1atı ıan ( Çifçinin 
öğOdleri ) kitabını da bir defa gözden 
ı•çirmenızi tava:ye ederim. 

Çiftçi .. 
MerzifondR Bay Hali<I Öztürk'e: 
Mektu. unuzu ~ldım. Cevap Yere

cetim. - Ç 

,., Zıı ... t hu•u1<11ndakl nıU9hUll~rlnhl 
toı unus. Son Poata'nın (ÇlftçlJ al 
ılsc ce•ab ••rrcelı.tl;. 

Altın Bloku 
Kontrollu Döviz 

Ve Altından 
Ayrılmış Olanlar 

lujuaa 1lrmem1t memleketler ele 
haritada beyu 18ıterilen dlter 
memleketlerdir. Jıpanya, Japonya 
Ye komıu Yunaniatan ılbL 

Bu Dç eaaıh ıurub yanında 
latiınalar da Yardır. Meaell Sov
yet Ruıyadaki para ıiıteml bo .. 
blitftn batkadır. Memleket içinde 
geçen para ile dııarı tediyatı için 
kullanılacak altın araıında bir 
münasebet yoktur. Çinde lae yer 
yüzündeki bir huıuıiyetl buluyo
ruz. Buranın paraamın altın ile biç 
bir alikaı yoktur. Bu para doi• 
rudan doğruya maden olarak 
g~mUte bağlıdır. Dünya ailmtıı 
pıyaaasının aık ıık deifımesl, 
Çin'in para durumunu aaraar, du• 
rur. 

* Iıte bu batka başka para 
sistemi bulunan memleketlerin 
ahtveri{leri birçok zorluklara 
r&1tiamaktır. Döviz mUşkillta Ye 
para kıymetlerindeki iıtikraraıdık 
yüzUnden birçok memleketlerin 
ihracatları azalmaktadır. Bu ih
racat azlıiı bUtUn memleketlere 
teımil edilince dünya dıı ticare
tinde bir sıkıntı meydana koyu• 
lu~. Bu aıkınb da dünya 6kono
mık buhranmin sürüb gitmeılne 
ıebel' olmaktadır. Para tarzla· 
rının dünya ökonomisine doku
nuşu i~·te bu sebebten ileri l'el
mektedir. 

Sı ıf a 7 
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r Bilmecemiz ı: 
Geçen Bilmece· 
mizi Doğru 
Halledenler 

birer bUyUk sulu boya ala· 
c•klar: Kadıköy 12 inci mekteb 264 
Süheyl& Kazım, İzmit larnet mektebi 
birinci ıı11f A dan 878 Kemal, İstan
bul 44 ünoü mekteb 76 Emel, latan• 
bul 2 inoi mekteb 252 Muzaffer, Sam• 
ıun İnöoü mektebi ıınıf 4 den 129 
Neriman Bayan ve Baylar. 

birer kUçUk sulu boya •1•· 
caklar; latanbul 3 üncü llkmekteb 
165 Mithat, Konya Akifpaşa mektebi 
aınıf 4 den 648 Sabri, 1.tanlıul 44 cü 
mekteb C-5 den 506 Kemal, Alpullu 
llkmektebi ıııııf S den 73 Kemal, la· 
tanbul 49 unou mekteb 91 Nejad bay 
n bayanlar. 

birer Uistlk top alacakl•rı~ 
Feyziati liıesinden 196 Şehime Ke
mal, 1ıtanbul liıeıi C-1 den 233 Mit· 
lıat, Kısıltoprak e ınoı 11kmektep 114 
Sahir Salih Alkurd bay ve bayanlar. 

Birer boya kaleml laceklan• 
Manisa Gaıi llkmek:tebi 717 Nedret 
Tevfik, Beyoğlu 10 inci llkmek:tel Je 
üoüncll ıınıfta Engin, lzmir Namaz
glhda Olti mektebde r5 inci 111nıf 376 
M. Şinui, Ütanbul kız liaeıi talebe· 
ıinden 90~ Radia, Kumkapı rum kız 
lıkmektebi 6 noi ıınd T•odora Aıklti
d11, Iıtanbul 1 üncü mekteb 2-5 den 
Haıan Çörtelek, latanbul birinci mek• 
teb ıınıf a den ~8rs lrfan Bay n 
Bayanlar. 

Birer muht1ra defleri ala
cekl•n Çorlu llkmekteb ıınıf 8 den 
220 Malko9, 17 nci İlkmekt~b 
11nıf 5 117 Gökmen Nazmi, Kurtuluş 
llkmekteb talebesinden 1·51 İffet Feh
mi, lıtanbul 6 ıncı mekteb 414 Meliha 
Rııa, Ankara Mimarkemaleddin mek
tebi ıınıf 3 den Meaadet Şardağ, İs
tanbul ktz muallim mektebi 21.i2 Ha
lide, Tirebolu llkmekteb dörcliincü 
ıınıftan 23 Melek Ünal, Kadıköy 
10 uncu llicmekteb 850 Bedia Sııkip, 
Barlın latiklal mektebi emıf 2 don 
Kadriye Nuri, Beyoğlu 2 inci mckteb 
ıınıf l) den 160 Zeynep, Biga ortamek
tep birinci ıınıf 94 Hamdi Bay ve 
Bayanlar. 

Birer kart alacaklar: ı~taııbul 
kıı liaesl E-1 den 1482 hlüyeuer, KAy• 
Hri kır; ortamektebi 102 Fatma, An
kara Kurtuluş llkmektebi 5 inci sımf 
i9 Orhan Akay, Şiıli Bomonti Lirtthıme 
ıokak No. 10 da Mioel .Krisonıuli, 
Samıun, İnönü mektebi 5 inci ıınıf 
Suzan Fethi, İzmir lıtiklAl llkruf'ktebi 
19 Snim, Gaziantep ııhhat memuru 
Bay Haydar oğlu Cengiz Uzau, Bura 
8 ünoU mekteb ıınıf 3 den 2 2 KaJir, 
İzmir Şehidfazıl mektebi 503 Hikmet 
Aykan, Malatya liaeıi •84 Fethi, Sam
ıun General lımet İnönü mektebi 
3i9 Cemal Coıkuo, Salihli Altınordu 
Ukmekiebi ıınıf 5 den 41 İlyae, Sam• 
ıun ortamektep 11nıf 3 den 518 0&
man, Amaaya İstasyon hekimi Bay 
Sezai kızı Muzaffer A~'timur, Samsun 
Dumlupınar mektebi ıınıf 3 den ıg9 
Naim, lı:mlr Aleanoak Gazi llkmektebl 
3 üncü 11D1f 168 'Sabahat 1mer, Diyarı
'bekir avukat Muhiddin Qağolu Muz"ııffer, 
Yozıad Ortamektebi ıınıf 2-B den 2S9 
Nuarat, Denizli Gasi M. Kemal mek· 
tebi ıınıf '6 den 326 Oıman oğlu Orhan, 
Salihli Altınordu İlkmektebi A-A dan 
942 Mete, Samsun İlkmekteb ıınıf 5 
475 Mt-bmed Zekai, Burgaz Sakarya 
llkmektııtb aınıf 5 den 180 Oeman, Kadı
köy kıı Orta mektebi !-B 450 .Mtıliha Aro~ 
Bergama Gazipaıa llkmektebi ıınıf 
3 ten 13 Nihal, lımir Göztepf'I Biki
mivetimilliye mektebi 869 Ha,met, 
Ayvalık ortamektebi ıınıf 2 den 115 
~nafeddin Sönme&, Ankara Cümhu
;İy'Jt mektebi ıınıf 8 den Muall& Ziya, 
E~kitehir liseei 1/B den 973 Nusrat, 
Kayseri liseei 2-c den 245 H. Girayı, 
Kabataş liıeal 11nıf l•c den 4!1 Safa 
Öıkao, latanbul Nlimane Fazilet mttk• 
tebi talebHinden Ali. Iatanbul kız liae· 
ıi 11nıf 2-D den 1606 J~rdem Binznt, 
Samsun Fazıl Kadı mekteb 14 Nebl\r 
hat, ~amıun lstikl&l mektebi ltDlf a 
ten 553 M. NiYgin, İnebolu Karadenl• 
llkmektebl :S lnoi ıınıf 208 S.Yim, Üfll 
du Ziraat baokuında Hadi km Leyi. 
Tuna, Samıun Dumlupınar llkmektebi 
ıınıf S ten 400 Mengulacuner, SamıtUJ 
liıelli sınıf 4-1 den 178 lımail, Sıvu 
Cümhurlyet mektebi muallimi bay 
Kiıail Vural kıı kardeıl Şahend•, 
lstanbul 49 uncu mekteb 94 Neoatf, 
İstanbul Sen Benova Franaız JiHıİ 41 
Muharrem Memduh, Adana erkek or
tawektebi 3-b den 71 Raıim bay •• 
bayaıalar 
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··n Salo dakiler AyaklanmıŞlari:lı .. 
- Aman ıne maskara teyler. 

Yürümesini, eteğe varma1ım bile 
bilmiy.orhır. Zuhuri kolundald 
Şetaret baeı bunlardan daha ra
bıta'lı dır. 

Konağın fo~rifatcılığını yapan, 
yeni bir misafir buyur.unca hemen 
hanımefendilere habez ulan iki 
kalfo, kapı n içeri öyle b'ir.da f 
da1dılar ki ... 

MahaHe klllhanbeylerintn, cami 
ulusunda a<lım arttırmaca oyu• 
nuna benzeyen bir hemle ile sa• 
londan içeri dUştU~er. Okadar 
heyecenh ve ıta1Aı1ı !idiler ki az 
ka'sın §erbct dağıtan halayıklara 
çarpıb 'koca tepsiyi yere yuvar
lıyacak ardı. 

Ortadaki deTrim ikmıape ile 
" Tete i tete ,. koltupn ara
sından bir cambaz gıbi 'lıÇttıld 
lar. Sanda1yeslno çarphkları bob
cacı madam: 

- E ire laızum Pike kalfa 
(Peyker kalfa olacak t, Ktl•nilhat 
kalfa ( Hüınfihal -olacak t, •man 
benim ıağ ayakla, orleH ftatftnde 
nasıl tl!:yoğ1ar, çok feea biğ .•. 
kabnrik kabarik. iaf albl et vağl 
Derken, kalfalar bir ltacaklanaı 
kaldınb sek Ak ı>yniy.or.auı gibi 
atladılar. 

Hanımefendile ortanca 1ıauım· 
efendinin kar11larmı boyladılar; 
buyuraoları haber verdiler: 

- Şaban Paıanınkilerl 

At! Paıanm haoım1a baldızı, 
derhal yerlerladen lda111ış, ka· 
pıya doğru ıeiir.tmlş1erdL Oalarıa 
bu hareketini görl\nc• bltWa sa• 
londakiler de ayaklaamıflarch. 

Herkes, gözleri kapıda, gele
cekleri bekliyordu. Bilmem ne 
paıanın yaldeai, ayağı kurulduğu 
için gelininin omuzuna &1ılmı11 
Zbür tarafındakina ı 

- Hırpauidir bırpaal, Kaaım
paıa meydant ! Diye mırıldanıyor, 
hımhım va peltek hatun ı 

- Ne zoruma ? .. Deiil Şabn 
Paşanınkilcr, o bUyDk zelzele 
olsa yine yerimden kıpırdamam 1 
Derken ayakta eteğini topluyor, 
erkin minderlodekiler, çömelip 
tepelerini bastırarak ıerbet d .. 
vlriyorlar, kapının yanıada bot 
ka!ao bir sandalyeye ,i>kmllf 
olan bohçacı Madam, 19111ndald 
tazeye diyor kf ı 

- Kuzum Mıdmazel, ıu be
nim koraaj içinde elini sokarain 1 
En aon moda, pek e1astique, çok 
a~uple bir korse vaj, onun kor
donları ,özersin 1.. Ne zaman 
lıteyoğsun, çabuk çabuk sana 
bu koraada11 "Terly.oğum, aıada 
benim bohçada bir tane duruJ oğ •. 
Pardon ~j, çok kuYıret rapma.. 
Me, me, me !.. porka mlzerya, 
benim poaaıoular,. intestiaaler 
biribirine kantacak 1 •• 

Hadımajaıı Dlllver Ağanın 
koltuğunda orta yqlı bir Hanım .. 
fendi MercaD Aj-aıua koltujunda 
orta yqh diğer hlr Haaımefencti 

1 

peşleri •ırada bir taze, Hlona 
airdiler. 

Tam ikIY:amında bir arzıh~ 

etmiı, eblıetlu deYletlO pay••la'I 
eDH1eaılı, fimdt •azulse de hia
klra çok •azı aeçer, yiaa l'fi•ln 
birlıade aadruam olma•ı mulıat .. 
mal paplardan biriydi. 

Neden JJDe ndaret mtiluiball 
kiıeye atamasıa? Kü&tik Said 
Paşa, kıbnzlı Kimli Pap, iki 
gUnde bir, aatranç taıı gibi 
Babıillye çıkıb ıaha hiş demi· 
yorlar mı? ••• 

Bu paıa efen dinin bunlardan 
nesi ekaik mukarribliğl mi, ikti
darı mı, yok.a aakah mı? 

Şaban Pnşaya Arabgir1J Şaban 
paıa derlerdi. Kidemce kapı yol
daılannın hep•inden eski, ıinco 
de hepıinden yaşlı idi. Ter•anell 
Ahmed Vesim paıa, Mımlı Man
sur kaıa gibilerd•n sonra en ea• 
kilerdeadi. Sultan Hamlclin oaa 
pek çok itimadı "e teYecclih.D ı01-
duğu, politikamn kanıık zama .. 
larında mUte111adiye Araya ç.ağııtıb 
fikir danışhiJ, hatta dobra dob
ralıiJndan çekindiji bile merv'ldL 

Şaban Paşanın kaynanası her 
halde Giridli Yeya Yanyah 4Y• 
cakb. Saçı dört r.enk olduğu \Ve 
60 ~•nedir latanbul içinde olduj'u 
halde, kut dili aöyliyormuı gibi 
hali ,etrefil ,etrefil konuıur, bir· 
"°k ıkeJimeler• dili dönmezdi. 
MuelA zavallıya javali, yUreğe 
Jdirek, •kcağa aijak der. lif 
araıına: 

- (Ah kaymeni!.. Vah kako
m1ram1. Suı mavromatyamu!.) gibi 
p~esenkler karııtuır, ,keyJfJe
nınce: 

Karofalo kemo h.mbino, 
Ne de güzel ko'karauı .•. 
Diye yan Tilrkce, acaylb tlr

ildller tuttur.urdu. içe İfKil gelme
mem için her fırsatta müsllimaa-. 
lıkta11, taat •• ibadetten dem· 

"rorur, abdeıtılz yere basmadığım, 
Uç ayları tuttuğunu, beş Yakte 
beı kattığını söyler, ( ena tekbir, 
dio rekitl) diye namaza dururdu. 

Şekli Ye kıyafeU de dili iibi 
acaylb. 

O devirde kihya ve 11oygun 
kadınlarda bile hotoz varken 
onda yok. Kır saçları 11mıı'kı 
taralı; Ustllnde oyalı }'ement~ ense 
kökünde hiı poliça topuzu. 

En hatır!:ı bir misafirliğe gitse, 
koca§-ına haxnodar \!~talar da 
gelse, şakatı~da hep laden. Çün· 
kil daimi bir yarım baıağrısından 
muztarib. 

Arkasında, dört peıH entari; 
llhurakiden, ~ıırmak dikiılşli har• 
ika; belinde ıal kuşak. 

Emaa melmas biç arama. 
Zira Şaban Paıanın mıh fabrika· 
t&rlDtl meıluır. Han, hamam, 
•patbmu, bank otoman tamam 
oldup ye Karunu yabaaa atbğ'ı 
la&lde keaeıine . d8ğllm llıtüne 
dtlğlm Yuraalardan; ıiıe1i dııın· 
dan yalayaalardaıı. 

Şaban P.aıanıa katık d&ıma· 
aınıa ıportrellne geliae: 

P.qanm ilk, ikinci, belki llçlln· 
ca lıuımı da değildi. Hazrete 
aaçlı •akallılıj'lada varmıfh. Buaa 
ıratmen bol lboluaa 50 llkU. 

Gelgelellm bir de kendi.üne 
sor: Otuz dokuzu bitirmiı; geçen 
blylik t'öybelerde kırkına girmif. 

Anasına sorarsan otuz beılnin 
lçi11de. Eski muhacir dökilmllnde, 
dldonlarıa btanbula geldikleri 
••ne kundakta imiı; albnda 18-
bek Y&r.IBlf. 

Hesab yine yanlıı değil mi? 
O zaman Betikte farzetsek bu· 
g8n yine 45, 46 aında oluyor. 

Şaban Paıanm ltalileal nlmu· 
•elik Çlrkhılerdeadi. Ha keçiyi 
ı&r, ha ıoaun çehresini... Yaza 
'llZUD mu uzun; alnlle burnu 
bir hb.ada; iki g6zllnllD arau 
d6rt parmak aynk. ~ıpkı kula 
reakll lbir malbz keçlıialn kafası ... 

Teni kirli aarı, dudaldan por· 
Ak. 7ana1dan pliaelenmlt ıibi 
buruıuk. 

Paşasanın el sıkılığını aZSyledik. 
Hanımefendinin lek taı iğnesi, 

akarsu i•rdanlW"a, kuş boroşu, 
1nclli bileziği, zümrtit yUzliğD, ha· 
aıh falan feategiı:i biç yoktu. t)stD, 
elmastan yana tamtakır veli ba· 
1kıraı. 

Her gittiği yerde giydiği eJ. 
biselere bin kulb bulunur, llangi 
misafirliğe, hangi düğnne bu· 
yursa, arkadan arkaya hemen 
fı11ttı tntlurulurdu : 

- Yiae o lNuiı Nebtden kal· 
maları giymiıf.. Gar gör, yine o 
ıoluk, alt.aııf, Leyllkt elbise; Ka· 
dlnneain<Mn kalmıf, o ıal 6meği 
boyun atkııı; tüyleri dlSklllmUf, 
yırtık yutak olmuı yelpaze 1 .•• 

(A.rka1ı nr) 

.Şehzadabafı H İ L A L Sinemasmda 

HiND ESRARI 
TUrkçc sözlü 

Amca RICHARD DIX tarafından oynanmıı büyUk aergllzeıt romanı 

GARBA. B0CUM 

f Spor =t 
Umumi Merkez 
Mühim Kararlar: 
Verdi 

Türkiye idman cemiyetleri 
ittifakı umumi merkezi ıehrimiz· 
deki toplantılarını bitirmit ve 
son kararlarını vermiıtir. B•ı ka· 
rarlara g~re, <Jenizcllik fecieraı· 
yonu haric, diğer bttttin federas· 
yon!ar Ankaraya nakledilecek, 
Başba'kamo batkanhğında bir 
Olimpiyad komitesi kurulacak, 
bu komiteye Receb Peker, Ali 
Çetinkaya, Ali Rana, Şükrü Sa· 
-ıracoğlu, Aziz ~it-~ üre«, Halid 
Bayrak ve Kabını Apak iıtirak 
edeceklerdir. Teıkilat uizamna· 
meıi eaaslı şekilde ıılah edilecektir. 

Bay Azizin Sözlerl 
Umumt nıerkez baıkanı bay 

Azizi •on kararlar hahkında 
demlttir ki: 

.. _ lngiltere ve Amerikadan 
birer spor antrenörU getirilecek, 
Sovyet sporcuları da Haziranda 
memleketimize geleceklerdir.Anka· 
ra stadı 15 EylUle kadar hazır• 
lanmıf olacakbr • ., 

Bay Aziz profesyonelliğin şid· 
detle a1eyb1nde bulunmuş, ıporu 
para için yapmak ve yaptırmanın 
millt menfaatlere karşı bir cina• 
yd olduğunu söylemittir. 

············-·-······-····-···············••&&••• .. •····· 

fstanbul BORSASI 
31·1·1935 

(_.!oplantıtar, Davetler ) 

Askere 
Çağırılanlar 

lstanbul Vlllyetlndenı Şahat 
985 celbinde iki senelik hizmete tibl 
(316 • ~27) ve (328) doğumlulann geri 
kalanlarile (329) doğumlulardan (İstih· 
kiim) ve (Muhabere) sınıfına mensup 
hizmet erbabının oelb ve sevkedileceğİ 
ilin olunur. 

* 
ÜıkOdar aakerlik ıubeaindan: 
1 - A.Jağıda gösterilen sıra 

ttzerine ihtiyat etradın ve -331· 
doğumluların yoklamaları 3/2/935 
günnnden itibaren başbyacaktır. 
Ve 31/mart/935 günllnde bitecek· 
tir. Şubede kayıtlı olanlann yerli 
ve yabancı efradın ellerindeki as· 
kert vesika ve nüfus cUzdanları 
ıile birlikte şubeye geleceklerdir. 

2 - MahallAt mümessilleri ken· 
dl mahallerinde mukayyet .3()6. 
326- doğumluların hayat ve me· 
matları hakkında şubeye malumat 
\•ereceklerlnden fimdiden bu bahta 
btkikat yapmaları ve bu suretle 
tayin edilen günlerde şubele 
gelmelerinin tebliği dilerim; 
Dudulu Merkez, Çen- 3 Şubat Pazar 
gel köy 
Merkez, Alemdat Rt· 5 ., Salı 
ıadiye, Sultan çiftllA"i 
Unıraniye, Bulgwlu, 10 ,, Pazar 
Kı.aı klı, Altuni zade 
Durbalı, Jhsaniye, 
Dat Hamama 

12 .. 
V,alidei Atik, Murat 17 ., 
Reis 
DaYwtpaıa Ahmet 19 ., 
Çelebi. Ayazma 
Ku:ıguacuk, Sinaapaıa 24 ,, 

Salı 

Puu · 

Salı 

ı----=--=-==-===--=======-1 Yeni Malle Sellmsız 26 ,, 
P x r 
Satı 

ÇEKLER 
kurut 

Loadra 61li,l!J 
NeY • ~erk 097Sd2 
Parlı J2,03 
lllllno 9,2984 
BrllkHl 3,4015 
AUaa 83,9875 
Ce•nre 2,4520 
w,a 67,9666 
A_t_.aa 111732 

Prag 
VJyaııa 
Madrlt 
!lerlla 
Varıon 
Paıte 

BOkraı 

Belıral 
.._koYa 

ıkuruı 
~ 

Jfl,9740 
lııss• 
~.sosu 
1,9766 
•,11~80 

•;l383 
78,89 
34,~ 

IOl&OO 

ESHAM ve TAHVILA T 
l.ı1ra ..........__ 

it Bank.(Nama) 10,
• (Hlıalle) 10,JS 
• (MhH:.) fll,

Oamaalı ~aak. 21,10 
lellatk • 5,
flrketl Ha1rl1e 16,
H•llg 0,17 
ADallolu tt60V • .16,-

• " IO P. 38,
Aaadeıu,. ıoov. 4~.~ 
Şarlc D. Y. 00,-
1.ı. Tramn1 10,~ 
Oakl .. r 811 JJ,-
ll'erko• 19, 
Haıraı .. l 111,-
l'elef- l4-

•Jtira 
Bomontl 12,95 
1933 lallluuı 97, 
l.fürau DaltUI 84,25 
Dayua• M.. 00,-
8-tdat terU9 ı •7,6D 

" • u •7,6!> 
Reji 2,20 
TramnJ 00-
Rıhtıa J,t,~ 
Ü•klldar 111 ıo~,-
lf erkeı cıooo 
M&MrKr.Fo.1886 109,-

• ., • 19DJ 9'A,'S0 
• • • itil 90,00 

lılektrlk -.-

MESKUKA T [*) 
Kuruı 

Tlrk altım g-44 
:faa. • 1050 
Jr. • 842 
... • 10~ 
lleeWI,. 42.tO 
liukuet (Oa. 8.) :.1140 
Kal D betlllltllı& altııı 

\ Cl.lmburı1 .. J 46SU 

l\uruı 
(Hamit) 4900 
(Reıat) 5200 
(Vahit) 46lU 
1nH betlblrlllc altın 

{CUmhurlyet) UOJ 
(Haall) -•h ~60IJ 
(R•ı•t) • sıau 
\Vahtt) • 590IJ 

(Aal~ 4625 t•) Beraa harici 

Perl• Borsasında 
Parla, 31 (A.A.) - 30 ikinci 

kbun Pariı boraa11: 
E11ham Ye tahvllAt ıborNm, 

Fran .. z kıymetl81'1ala ımabauı bir 
yUkaellıl ile açılmııtır. Fakat mu· 
amele azlığından dolayı fiatlar1a 
heyeti umumiyesi, bundan eYvelkl 
ytıkaek dereceleri muhafaza ede
memiıtlr. Birçok gurublar, bu 
arada lrömDr kıymetleri oldukça 
mahıtiı bir tekilde dUımtııttır. 

" Royal Dutch ,, m dllımeal, 
SUveyı mllsteana, uluslararası 
kıymetlere tesir etmiıtir. ............................................................. 
Oımanh Bankasından 

% -3 faizli, 1886 Ye 1903 

Beylerbe7i Abdullah 3 Mart P r;n" 

s ,, Sat 
Ağa, Burhaniye 
Vaniköy, Kandilli, 
Selman Ata 
Sellmi Ali Bf. feadi- 10 ,, P " 
ye Tabaklar 
Bulgurlu MHçit Evli- ll ,. S.a • 
ya Hoca, Tem bel H. 
Mehmet • 
Arak17eci H. Cafer: 17 ., P • 
Arııkıyecl H. Mehmet 
Gerede, imrahor, Rumi 19 
Mehmet Paıa Gtufem 
Hatua ve Hamu Fakı " 

s l 
ielak Sinaa, Çamcı 24 ,, P N.z 

Hat•• Paıa Tanıı 
HaH• 
Sel.tye, Ahtı batı 26 ,, Sai. 
Kefçe Dede 
Kazıa1ker A1lm•t Ef. 31 ,, Paz. r 
Hayrettin Çanf, Hacı Hımın 
Hatun Toy1ı-.r Hamza 

-t' 
MUSiKi lLEMINDE 

OrkHtra ile toplu bir halde çalıı 
çalmak l•tl1en bütlla amatBrler, halk ara• 
nnda •u•lkl aan'abaıa yayılman mak•adilc 
tqekklll etmekte olan ork .. traya ııttrake 
davet eclllaıektecllrl.ı. 

Saa'at gaya.Ue yapılan bu teıekkllle 
bltlln mu•lkl Hvarlerin lftirak edc.ceklarlne 
ye bu fıraattan l•tlfade edeceklerine fUpluı 
yoktur. B8ylece ıenfonlk rtpertuardan ıe· 
çllmlt uerler mutehaHıı ·re Uatad mual· 
llmlerln idareaiade ha:urlanmıt olacaktır. 

Ka1dedllmek here Cuma 111Dlerl 1aal 
lldea lSe Pasar ıllalerl 17 d•• lll 1/2 kadat 
Beyofluada Buraa •okajıada tO numarada 
m••lıd aan'atklrlar cemiyetine mllracaat 
edilmelidir. - _,_.www_, ____ ,..,..~ ·~-

Nöbetci 
Eczaneler 

Bu geoe nöh.toi kalaeak eer.ane
ler ıunlardın 

Ata P.atanın banunla haldw, 
hemen fitab ettti. Yaılı Hanıme
fendinin ellerine • Tardıları orta 
ya1~1 Han mefendile 1armat do-
1aı oldular; tazenin yanaklarını 
&ptUler. 

..... haveten : M.KE MAUS Matineler : 11 den itibaren .__r tarihli Mwr Credit F oncler tah· 
Yill;rlniD, 1 mart 1935 de yapıla· 

letaobul tarafı: Şehzadebaııoda 
(İbrahim Halli), Hafızpaeada (M. Fu· 
ad), C.rrahpa,ada (Şeref O.lAl), Şeh
remininde (A. Hamdi), Samatyada 
('r,eofiloı), Balatta (Hüıamettin), Un
kapanında (Yorgi), Eyttbda (Hikmet), 
Beyazıdda (Cemil), Sirkeelde (Eıref 
Neıet), Yemifte (Be.n1aaon), Dakırkö
yllııde (latefan Terziyan). Beyoğlu ta· 
ıafı: Taksimde (Taksim), Kalyoncukııl
luğuoda· (Beyoğlu), Galatada MahoıU· 
diye caddesinde ~iitel Sofronyadi•). 
Şiılidı Hamamda (Halk), Kasımpa• 
şada (Y enituran), llaıköyde (Y ıniUlt" 
kiye). Kadıköy tarafı: İskele oaddeıdJI· 
da (Sotiryadiı) , Y eldeğirmeoiod• 
(Üçler). Üaküdar t~afı: Çarııboyı;uı~ 
(Ömer Kenan), Büyükadada (Şia.,a 
Hiza) eczaneleri . 

Bu gelenler, kudumai vuzera· 
dan Şabaa P;aıalWl kaynaaaıı, 
lıaremi •• kızı ıidL 

Şaban Paıa, ft tarihinde, 
1'&rt beı ay kadar madrazamhk 

~ A • A 

( Şehzadeb.ltı 1~~ ~~~~•i· J~!.~ı~r~n Slaomooıada ) 

AY S E L (Bataklı Damın Kızı} 

cak amorti çekiliılade bqa bat 
6deameıl teblikeaine kalJ! Oı· 
manlı Bankuı Galata Merkezi 
De Y-1cami ve Beyotlu Şubeleri 
tarafıadaa pek iyi prtlarla •iıorta 
.dilec•ii. mezk«İ! tahYil hamilleri· 
Bin malfimu olmak laere Uln olunur. L.------------



Yeni Soyadları 

O urlarımız Ay~i ismi Sık, Sık Alı· 
yorlar. Bun Dikkat Etmelidirler 

oc • r C bhenin Müdafaası Bir GUmftıhacıköy (Huauıi) - Kay· 
GUmUşhacıköyde 1 

makam bay Akif Altınay, nıker
lik vube rei&l bay Aziz Hikmet 
Polat, hususi muhasebe memuru 
bay Şükrü Kaya, tahslldar bay 
Mehmed Turan, tahsildar bay 
lbrahim Kutlu, Maliye tahsildan 
bay Edhem Kaynar, Maliye mu· 
hasebe kAtibl bay Fehmi inal, 
Maliye tahsildarlarından bay 
Asım Sönmez, bay Mehmed Dil· 

AJi . Ünal, Garipler M Süleymaa 
oğlu bay Mehmet Öçalan, Hoca• 
zade ma. Ham oğlu bay M Ce• 
mal EreJ, Hasırcılar M. Salim 
oğlu bay Fehim Ôzdem, Akıncı• 
lar M Devriı oğlu bay Hasa• 
Akın, Tuzla M lbrahim oğlu bay 
Şakir Şanlı TUrk, Hocazade M. 
Sait Sami oğlu bay Fuat YOce, 
Celfıl M S. Fehmi oğlu bay Ha• 
lil Akbulut, Mehmet Ef. M Şali• 
ıar oğlu bay Şuayip Naci Konar, 

Kara Osman M Ali oğlu M 
Şevki ÜlkU, Semerciler M Ali 
kızı bayan Selime Güner, Kara• 
oıman mektebi muallimlerinden 
bay Ahmet Günez, belediye dok· 
toru bay Necati Erim, bay Ha· 
aan Erman, bay SOleyman Akıu, 
bay lsmail Erker, bay lsmail Erk· 
man, avukat bay Jiatemi Temiz, 
belediye tindilcüsll bay Cemal 
Gerçek, inhiıar mUdOrll bay Zeki 
Sun, sevk memuru bay Remzi 
Serim, ıatıı memuru bay lh1aa 
Koçuk, ziraat memuru ba} Hu
lusi Onsn, muhakemat kAtibi bay 
Remzi Arrun soyadlarını almır 
tardır. 

abra 
Fakat ( 1 Mayıs 324) de, mi· 

ralay Esad B yin bizzat kumanda 
ett"ği 3 üncll ıüvari fırkasının 
Yalın kılıçları önünde, bütün 
~?dret ve galibiyetlerini kaybe-
.;~ rmiş!erdi. Aralarında, gerek 

~ınah ,.e gerek vesait itibarile pek 
Yük bir fark olan bu iki kuv

\rdelfn Çarpışması beşeri' bir harb 
e.ır.·ı • 
~· .. imanın, maneviyat yüksek

•~kl'f . k 1 ının; ve nihayet, eı:eli bir 
t udret ~e şecaati 11 kahr manlar 

1 arihine k ydedilec k kanlı bir 
nıtıhanı idi. Aynı zamanda, 24ün· 

~li fırk d parlak ve kahir bir 
Jc8~truıa geçmiş.. (TUrknn gücO, 

0 8
Yca Yenilmez) olduğun ı düş· 

:anlara bir dah ispat etmi1ti... 
Ugft Un terefli kahramanlannın 

I b havında ve ateş hattında bu· 
Eunao cebhe kumandam miralay 
.~ad B y [I] bir diiıman kurıu· 

nı 6 bacağından ağır surette ya
ralannuştı. Fakat buna mukabil 
o, Ve onun cesur ve fedakAr 
arkadaşları, ölmez bir zafer ka· 
tanınış.. dnımana yüzlerce mak· 
tul 'Verdirdikten sonra, bir hayli 
e . 1 sır i e 8 top almışlardı. 

Bu zafer, artık yddınm grupu 
cebhesinln son bUyUk zaferi idi. 
Harb, ha talık ve sair muhrib, 
hAdiıat; ordunun varlığını l emiı, 
kcmlrmiı.. bu cebhenin de akı
hctınden endişe edilecek bir hale 
getirmişti. Akdeniz sahilinden 
(Şeria) nın şarkına ve oradan da 
(Bahrilut)a kadar uzanan yllzJerce 
kilometrelik cebhenin müdafaa 
kudreti, bir avuç kahramana 
1 

hisar etmiıti. Kıtalardaki mev
cudı r tamamilo azalmış; en dol· 
~n fırkaların silah mevcudu 
k : bin beş ylize), hatta ba:ı.ı fır· 
c:b~ın d~ (bine) lnmittl. Bu koca 
ta edekı müdafaa kuvveti, ade-

u:z:un b' h 
henıem· ır avcı attı zincirine 
ordul ııu. Gurubu t şkil eden 
bin t~;~ki mubarlb mikdarı (23 
ınlyordu ve kılıc) ı tecavüz et· 
gOne • Buna mukabil günden 
lngiU 

1 
noksanı nnı ikmal eden 

nıevc:~~11 
(Allenbi) ordusun~n 

kılıcı t ' (dokaan bin) ıUngü ve 
ecavtı:z: edl d M 1 nin 8 ıl d'kk Yor u... eıe -

ourası idi 
1
k.. \, ıayaıı olan ciheti 

deki nıuba~b k ıldırını cebheain· 
ye in111esin ukvveun bu derece
larda e Dıu abli, geri bat· 

ve Dıenzil 
•kla L nuntakalarında 
kaJabaJ~ret verecek bir insan 
Pun n_ . aaıe çarpıyordu. Guru• 

\l\UYvıunıunıı ) d . 
• rııulıarlb k ye ce vellerınde 
fazı UY•ettea • on mlall 

N nıkevcud görnnoyordu. 
e ad r rib 

dan hı aa dir ki bunlar-
bir nıtt~ ~lnıazsa 50-60 bin kfıillk 
cebhede 

6 8
; kuvveti çıkarmaya, 

nll bir eıı en kunetlerin yOktı-
az azalt 

umuını mıya - ne karargAhı 
Müşir Lve ne de grup kumandan1 

eyrnan F S 
tarafından _ 10 on andrea paşa 
la§e kuvveti (;~nı g6rUlrnUyordu .• 

ir orduda Obln) • baliğ olan 
btQ ) h' ~ncak Ye ancak ( 23 
hıçbir ha~ arı~In bulunabllmeal, 
fecl bir ·b tarıhlnln kaydetmediği 
h dise, ar:~lse idi. Ve bu feci 
bin v bu 23 bu 23 hin muharl· 
nad eden bin rnuharlbe isti· 
cebhenin d Y~ı.lerce kUometrellk 

;-:-:-~-· __ •a büyük bir fecaate 
l) Mütekllid Af· l' 

ır ıva, Esad paıa. 

ana inhisar Ediyordu .. 

lkinoi ( Şeria) harbinde bir kurıunla bacağı kınlmıf olan Eıat Bey, hastanede 

kurban olacağını açıkca göıter· 
mekte idi. Cebhede en ağır yllkl1 
omuzları'la yüklenen, en korkunc 
vazifeyi deruhte eden muhar.bler 

arasında, açlık ve perişal.) k ta· 
hnmmUI edilmez hale ~elm"şti. 

Artık bu kuvvet de, şiddetli bir 
hararete maruz kalmış olan buz. 

kUtlesi gibi er:yor.. cebhenin 
mukavemeti hergün biraz daha 
kudret ve mukavemetini kaybe· 
diyordu. 

külftyor; her taraftan dit gıcır· 
hlan duyuluyordu. HükOmet, 
hazırlanan haileyi nihayet ldrAk 
edebilmiş.. Anadolunun muhtelif 
köşe! rine sfirgfin edilen Surye 
eşraf ve muhteberanını memle
ketler;ne iade etmi9ti. 

( Arkuı nr) 

eerg:tmada Bir Konferans 
Bergam ( Hususf ) - lzmlr 

· Kız lisesi talebelerinden Berga· 

malı Bayan Pakize, Türk kadın· 

.han, odacı bay Ahmed Turan, 
Belediye Başkam bay Emin BU· 
yUk kdavuı, Belediye katibi bay 
Ahmed Atalay, Kemalpaşa mek· 
tebi mua1limi bny Ibrahim Ünal, 
tayyare muhaaibi bay Mehmed 
Ate§, Belediye tahsildar. bay 
Neş' et Kılavuz, terzi bay Mehmed 
Doğan, hakim bay Nafiz Ôktan, 
Müddeiumumi bay Hayrullah 
Dnndar, başkatib bay Hamdi 
Yavuz, f cra memuru bay Hazım 
Ünal, mnbaıir bay Mehmed Şa· 
hin, mllbaıir bay Hasan Kartal, 
odacı bay KAmil Mutlu, mllbaılr 
bay Dursun Yalçın, Ceza Evi 
memuru bay Mazhar Bozkurt 
soyadlarını almışlardır. 

Göre lede 

Bu kudret ve mukavernetin 
azalması, başka bir felaket• daha 
&ebeblyet vermişti. iki üç sene· 
denberi kalblermde ordu}& karşı 

Görele ( Huıusi ) - Jandarma 
kumandam bay Zeki Akın, Dr. 
bay Tevfik Erçağ, Eynesil na· 
hiye Mndnro Okat, Muhasebe! 
hu~usiye memura bay Ismail 
Erkal, varidat memuru bay irfan 
Savaş Merkez mektebi mualHm-

lığının soysal ilerleylfi hakkınd Jerinden baynn Sadiye Tuncer, 
ve 500 din:eyİci huzurunda bir Cumhuriyet mektebi muallimlerin· 

nefret ve intikam hisleri besi • 
yenleri harek te etirmişti. Bir 
taraftan düımanlann istila ordu-

konferans vermiştir. den b y Hüsnfi Hamid Baykan, 

••·••·•••·······•••••·••········•·••·••·••••••·•••••••••••·••• Eynesil mektebi başmualliml bay 

suna lstinad eden, diğer tarftan 
da Türk askerlerinin iaşe menba· 
larını kurutmak iç.in hiç bir fır· 

satı kaybetmiyen Arab komite· 
cileri, tiddetle harekete Jleçmiş· 
lerdi. Bunlar, aşa:r ve urbanı 

tahrik ediyorlar; lngiliz iati'isını 
durdurmak için ıon kuvvet ve 

takatlarını sarfeden kıtaları blis· 
bUtnn kudrdten düşürmek isti· 
yorlardL 

Artık (Köhne oımanb binası) 
nm bu köşesi de tamamen kağ· 
şamıf.. acı bir inhidamın baş· 
langıcı olmak üzere ağır ağır 

ıallanmıya baı'amıştı. Kinler ve 
gayizler yavaş yavat orta}a dö-

EDERiK 
MARCH 

tarafından temsil cd:len, en bDyUk 
ve eu gfüel eseri 

•• •• 

.. 
Frnn ızcıı sözlü Ptırnmount filmi 

LEK 
Sinemasında 

em•al>< ız bir ruğbet kazım yor. 
Bugüu sııat l1 de tenziliıtlı matine. 
Ayrıca yeni Paramount dünya 

'1-lf!'S> b:-. berleri g azelesi ~-~ 

JST ANBUL 4 üncü iCRA MEMURLUGUNDAN : 
"' Beylerbeyinde Çamlıca sokağında E, 2 Mü. Y. 68/1 No .. h 
hanede sakin iken elyövm ikametkAh:arı meçhul olan Bay Sahh 
Sami ve Hayan Şekure ve CemiJei e. 

Emniyet Sandığından 14/10/930 tarihi ıde 9613 Hesap No. ~ 
borç ıenedl mucibince 2/4/934 tarihine kadar 613 liraya ~alfg 
olan ve bu tarihten itibaren 18/6/933 tar hine kadar % 9 faız ve 
% 6 kumUsyon Ye faiz kumüayon masar:f yekünu üz.erinden % 2,5 

oı 9 f . O' 3 muamele vergiıi ve 18/6/933 tarihinden sonra o aız ve ;;o 

kumüsyon ve faiz kumüsyon masarif yekfıou üzerind•;ı % 2, ?~.~u· 
amele vergisi hesap ve ahzedilecek olan borcuııuzu ödcmedıgını:ı· 

den ipotek gösterdiğiniz adresi yukarda yazılı .gayri .?1Uenkulünü~ün 
paraya çevrilmesi taleblle adreainize göndenlen odeme e~rıne 

mübaıirln nrdiii taadikli meıruhattan i~ametıahınızın meçhulıy tJ 
anlnşılm ıthr. 

ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında iıbu borcun istenen 
faiz vo kumUsyon ve muamele vergisi ve masarifi aairesile borcu~ 
tamamı veya bir kıımına itirazmız var ise bizzat veya bir vekllı 
kanuni göndererek dermeyan etmeniz ve işbu mOddetin mururundan 
onra on gUn f çlnde de borcun tediyesine bir sureti teni ye gös· 

termediğiniz takdirde ilin t rihi mebde olmak O:zere 30 giln sonra 

lcrni takibe başlanarak mezknr gayrimenkulUn satılacağına dair 
olan ödeme emri ile senet sur ti t bliğ makamına kaim olmak 

Uzere keyfiyet 934/2474 doıya aumaraalle tarafınıza ilanen tebliğ 
olunur. u500,. 

Münir Baykar, muallim bay Nebi 
Kutlu, bay Nevruz Gfindoğdu, 

bay izzet Sungur, bay AbdUlka· 
dir Demir, GUlef köy mektebi 
muallimlerinden bay Şakir Ôztllrlr, 
Kınklıl köy M. M. bay Mahmud 
Karadeniz soyadlarını almı§lardır. 

Çanakkalede 
Çanakale, (Husuıi) - AYUkat 

Bııy Sıdkı Başaran, gtlmrUk mu
haf aza sef ain kontrol memurlann• 
dan bay Ahmed Seyld Çulcu, 
bay Abdulkadir, Çelen, bay Ha
aan Meki Ercan, bay Muilaf a 
Haraç oğlu, bay Rif t Ön, bay 
Nacı Yalçın, bay Tahsin Köksal, 
bay Cavad Kızı.ikaya ıoyadlannı 
almıılardır. 

GUdUlde 
Güdül, (Husust) - TUccnrdan 

Kalaycı oğ:u bay Ahmed ve oğul
ları bay Muıtafa Tahir, bay T. 
Rüştü Yılmaz, C. H. F. kitlbl 
bay Hnserin Ôıkan, bel diye 
katibi bay Ömer Altıay, baıçavuı 
bay Ali Kıhç, imam oğlu bay 
Hüseyin Ôztürk soyadların1 al
mıflardır. 

Ad peızarı'nda 
Adapazar (Hususi) - Semer

ciler M. Abdülkadir oğlu bay 
Ferit Akdemir, Mecidiye M Ibr • 
him oğlu bay Riza TOrkeJ, Kur
tuluş M Belediye ebesi bayan 
Hadiye Lüleci, Orta M. Tahir 
oğlu bay Ahmed Tekisı, Mecidi
ye M. Salih oğlu bay Tevfik 
Oral, Yorgalar M Yakup oğlu 
bny Remzi Artum, Gedikoğlu M 
Osman oğlu bay Basri Kızılçnğ· 
]ayan, Celul M. Raşit oğlu bay 
Abdullah izli, Mecidiye M. Salih 
oğlu bay Hasan Yılmaz, Mt:hmet 
Ef. mahallesinden Yakup <-'ğlu 
bay Eşref Özçiftçi, Kurtu:uş M. 
Şakir oğlu bay Nazmi Bayar, 
Gedikoğlu M Bahtiyar oğlu bay 

Adapazarında 

Adapazarı, (Hususi) - Yalva 
sıhat memuru bay Basri Çev.k'1lı, 
Birin cami mahaJlesinden poliı 

komiseri bay Mahmud Nedim 
Gnven, Hasırcılar mabahallesinde 
Mustafa oğlu bay Halil Aydın, 
Iıtildal mahallesinden prens oğla 
bay Hasan Atay Orta mahal eden 
AbdulJah oğlu bay Isnıail ÔgUnç, 
Y enigUn mahallesinde Ali oğlu 

bay Yusuf Özkaya, Gedik oğlu 
M. Mahmud oğlu bay lbrahim 
Atilla, Akyazı kereıte fabrika11 
aevk m. lrıet Büyfik, Gedik ot
lu M. Ali oğlu bay Ahmed Aslan, 
Kurtuluş M. Cemal oğlu Eynb 
Seçilmiş, Hoca zade M. Halis 
oğlu bay Cevdet Turan, Tuzla 
M. Ali Riza oğlu bay Hüseyin 
HOınn Ôztürk, Akıncılar M. Ha· 
tim oğlu Abdullah Kutlu, Yeni 
cami M. Osman, oı}lu bay Şahin 
Kıbç, Semerciler M. Difaver oğlu 
bay Ali Erten, T ıcılar M. Meh
met otlu bay Tevfik Batur, Tab
ıiler M. Salih oğlu bay Muıtafa 
Uzer, Semerciler M. M. Emin 
oğlu bay Abdurrauf BOyUk oda• 
baıı ıoyadlannı almıılardır. 

Okuyucularımıza cevaplarımız; 

Glllatada Mahmudiye caddesinde 
Konbak: oğlu Bay Abdullah•: 

Konbak kelmelİllİ tarama 
derrJainde bulamadik. Ancak 
ceb manaaına ıelen Kancalıa. 
ıadub manauaa ielea kanc ... 
fthult demek olu kankas kelime
leri vardır. Herhalde ılıin ıoy .. 
dum bu kelimelerden birinin d,. 
tlfmit .. kil olacak. Yahud ela 
tarihi bir ialm olmalıdır. 

Dr. Bay Hayım Nahninua ı 
Narman'ın karııbğını tarama 

dergisinde bulamadık. Bir lımihu 
olmalıdır. --~ 

-"i8.ii- ·1111..a,aı • 
Y . Adem _ "Yeni Adam'm 
enı . 

1 bu hafta çıkan 67 noi ıayıaı oemıye 

terbiye aan'a& edebiyat •e f.•~ mevz .. 
ları üzerintle çok alaka nrıoı yazılan 
toplamaktadır. 

Yeni Adam Çocuk HlkAye• 
. d ecmuaamıa lerl - ") euı A am,, m . l.ı[ • 

çocuklar için çıkıirdıgı bu kıt1& arııı 
12 nc ıııi çıkmıştır. 

Eski Isparta ve Yeni Atin• 
Cümhuriyetlerl - ~lt:~bur h.ı1en~ 
f k ı P_, rta Vt' \tına ('uıııhun• onura c:- ı ..... · 
~etleri nJ lı el!!Crl IJ ~) Jar n r 'l tara
J d 1 .r,o kuru .. fıo<lnn tercuıııe e ı m.~ur. 
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s~hçıvan Kolu .. 
Köçek!er, I<örpe Vücutlarını Gösteren Sıkı Mintan
. lari!e, Eaş!arı~ı Sağa Sola Kırarak Dönüyorlardı 

- -~--

Bahçeden, sert zil sesleri gc· Bt.nlardan havaya fışkıran 
llyordu. _ renk renk ziyalar, havuzun billur 

Eir hayli neı'elenmi' olan gibi berrak ıathına aksediyor, 
padişah: tatlı hayal hiıleri ver:yordu. 

K .. k Bu esnada, çadırın kenarında - GÇe ••• 

Diye, ferman buyurmu,tu... O elpençe divan duran gürbüz ve 
devrin en methur köçek takımı yakıııklı bir gene, Üçüncll Ah· 
olan (bahçıvan kolu) , z<.ten ha- medin nazarı dikkatini celbetmiı, 
zırlanmıı, emir bek!iyordu. yanındaki lbrabim Paşaya: 

Pad ;şahm bu iradesi üzerine, - Bu eşbeh delikanlu, aceb 
köçekler derhal ortaya atılmışlar.. kimdir ? 
Parmaklarındaki ( çalpara ) [t] Demiıtl ... Esasen lbrahim Pa· 
biribirine çarpa çarpa oyuna baş· şa da bu suali beklemekte idi. 
lamı,lardı. Derhal cevab verdi: 

Bu köçeklerin ıırtlarmda, vll· - Sevgili Hünkirım, kulunu-
cutlerinin bütün gene v• körpe zun biraderzadem, Oımendır. 
teşckküllinU göıteren, alyah ka• - Buglinedek onu görme· 
dife üzerine beyaz ıırma ile dıval mlıtfk. 
lşlenmtı birer sıkı mintan vardı. - Memleketten hentlz gel· 
Başlarına sağa sola kırarak, uzun mittir, şevketlim ... Mübarek ayak-
perçemler~ni iki tarafa aallayarak lannızı öpmek için irad~nizi 
ortada fırıl fırıl dönüyorlardı. bekler. 
Bunlar döndükçe, dar bellerindeki ÜçilncU Ahmedfn dudaklarında 
gümüşi kakmalı kemerin altından memnuniyetini göıteren bir te-
topuklarma kadar sarkan ( çar· besıüm belirdi : 
kubbe - dört kubbe) dedikleri -Aya, benim vezirim .. Senin 
ıınrma saçaklı, renkli ustufeden mensubların, benim has ben· 
mamul etekleri dalga dalsıa degAntmdır. Çağır, gelsin. 
açılıyor, çep•çevre bir Sayvan Dedi. lbrahim Paşa, uzaktan 
gibi havalanıyordu. gözUntin içine bakan (Oıman)a 

Muttarit bir ahenkle ortada işaret etti. 1Som ipek elbiseler 
dönlib dolaşan ve biribirlerile giymiş, baıındakl ipek dolamalı 
korşı:aştıkça vücutlarını müfrit puşusunu hafife• ıol kaşının Us· 
hareketlerle dalgalandıran köçek· tUne • eymlı olen Osman, elJeri 
ler, neşeli gönülleri birdenbire göğaUnlin üstünde olarak levent 
ateşlendirmiılerdi. Parmaklarının salınan ahenktar bir yUrllyUşle, 
uclarile ak ve kırçıl sakallarını padiıahın önUne ilerledi. Tazim 
tarayan, 0 koskoca devlet ricali, ile diz çöktü. Yer öptU. Alnını 
bir anda harekete gelmiıler.. padişahın çediklerl üzerine daya-
raksın cazibe&ine kapılıvermiı· yarak (ltade) bekledi. 

Osman, Padişahın hoıuna glt
lerdi. 

Raksın birinci kısmı, sadece mitti: 
- Varol, tosunum.. Senin 

( kadın kıyafetindeki ) köçeklerle gibi yigitin baıı yerde yaratmaz. 
geçmlıti. Fakat ikinci kıımın Kalk. 
daha oynak olan f aalı baılar Dedi. 
başlamaz, ( tavıan oğulları) denl· Oıman ayni tazimat ile kal-
len erkek kılığındaki köçekler karak geri geri çekilirken, ibra• 
de ortaya atılmışlar, mUıtereken him Paıa bir el lıaretile onu 
raksa başlamıılardı. Bunların durdurdu: 
ıırtlarında dUz siyah çuhadan - Şevketlim!. Osman kulunuz, 
dar camedanlnr; bellerinde kıy· bazı hünerlerin de ehlidir. Huıu· 
metli lahuri şallar, bacaklarmda ruşahanenizde bunların ibrazına 
)'İne siyah çuhadan bol şalvarlar müsaade buyrulur mu?. 
vardı Başlarmdaki kenarı sırmalı Diye sordu.. ÜçUncil Ahmed, 
siyah külahları, ıol kaşlarının memnuniyet gösterdi: 
Ustüne yıkmışlardı. - Hay, hey .• Zevklyab oluruz. 

Raks.n esası, mllteknbil sıkı Cevabını verdi. 
temsil ediyordu. iki tarafa ayrılan Osman, birdenbire ııçradı. 
erkek vo kadın kıyafetindeki koşa koşa giderek çadırın arka 
köçekler, bitibirlerlne karşı nazlar, tarafına dolaıtı. Evveli, orada 
niyazlar gösteriyorlar.. Topukla· bekleyen adamlarına, bir yazma 
rının üstünde ba,döndUrücU bir yemeni ile gözlerini ıımsıkı ~ağ· 
ıiir'atle döne döne ilerliyorlar.. lattı.. Sonra, yine orada, ikı at 
Erkekler, kadınlardan vuslat di· uıağının güçlUkle zabtetdiğl aziln 
liyor .. kadmlar, istiğna gösteriyor. bir abn üıtüne atladı. At, ıah· 
Sazın gUrUltUltı bir ahengile kut landı. Ueri abldı . Çılgın gibi 
gUmeıi gibi dağılıyorlar.. hazan koşarak çadırın önünde dolaşt_ı. 
ağır yUrUyUşlerle.. bazan da Üçüncü Ahmedin önüne gelır 
ıür'atli sıçrayıılarla meydanı do· gelmez birdenbire iki ayağının 

Ustüne kalktı. Bir iki dakika (aşıyorlar.. ve nihayet vuslatı 
temsil ediyorlardı. öylece kaldı. Ve ıonra ayaklarını 

Neı'e ve takdirlerle aeyredilen yere koydu. Tıbkı bir inıan gibi 

bu oyun hitam bulduktan sonra diz çöktü. 
Arkul Ya• ) 

oyuncular padişahın kerş11ında 
bir hizada durmuılar, hep birden 
yere kapanmışlar. Üç defa yer 
öptükten sonra, geri geri giderek 
ortadan kaybolmuşlardı. 

Köçek oyununu, ateı oyun1arı 
takib etm:şti. Bü} ük havuzun 
karşı tarafına yerleştirilen çarkı· 
felek, havc.i, sayeban, çiçek, 
püskürme ve mehtab denilen 
f şeklere ateş verilmiş idi. 

[1) (Çur pıır~) ueuiit.n tunç ziller. 
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S ov yet Rusya . 
Kumaş ,..'ianayiini 
Arttırıyor 

Moskovaden bi ~dirilmektedir: 

Trikotajcılı· Sovyet Rusyada 
mensucat sanayii 

ğa 11h11~!'1İ· yeni doğmaktadır. 
yet flerılıyor Bu fahri kala r ı n 

yaptıkları kumaşlar memleket 
ihtiyacının henüz çok az bir pal'" 
çasını kartılamaktadır. Bu sanayii 
artırmak ve bilhassa trikotaj itle
rine ehemıtıiyet vermek için bU· 
yük · bir istek vardır. Bu maksatla 
Sovyetler dışarıda tedkikte bulun
mak Uzere iki mühendis heyeti 
göndermişlerdir. Bu heyetler in· 
glltere, Almar.ya ve Amerikada 
mensucat sanayiinin vardığı yükw 
sek neticeleri arafhracaktır. Bu 
heyetler dönünce verecekleri ra· 
porlara göre memleketteki men· 
sucat sanayii genişletl'.ecektir. 
Alakadarlar buheyetin avdetinde, 
bu işte en ile~i giden memleket 
f a,brikalarına Sovyet Rusya tara· 
fmdan birçok makinelerin sipariı 
verileceğini ıöylemektedirler. 

* iki yıl evvel Afganistanda ulu· 

Af. an milli sal bir w bankanın 
g .. kuruldugunu vak· 

bankaJı guz• tile biJdirmittik. 
de 28 kar Avrupanın hemen 

dağ!ltıl bütün bUyilk mer-

kezlerinde ~ube açan bu kurum 
1934 yılında çok iyi iş görmGıtür. 
Geçen ay içinde Kabilde topla· 
nan banka umumi heyeti yapılan 
kArı göz önUnde tutar~k h.iHe
darlara yüzde yirmi sekız nısbe· 
tinde kazanc dağıtılmasına karar 
vermiştir. DUnya buhranı y~zün· 
den gelirlerin çok azaldıgı şu 
sıralarda bu yüksek verimli. ban· 
kanın itleri Londra para pıyasn· 
sının Şarka çevrilmesine vesile 

vermiştir. 

* Geçen yılm ilk on bir aylık 
dış ticareti 156.41 

Yugoslavya- milyon Diner lh· 
nın dış racat fazlasi!e ka• 

ticareti iyi panrnıştır. Bu para 

caıağı yukarı 4.379.000 TUrk 
lirası eder. 

Bulgariıtanın Yambol ıehrl 

Bulgar 1 yanında bulunan 
d l l demir ve manga· 

ma en •r nez madenlerini 
işl•tilecek önUmlizdeki ilkba· 

harda işletmek için bazı gurublar 
hazırlanmaktadır. 

~ 

Yugoslavya arıcılık teıkHAtı 
--..,;;..---ı tarafından verilen 
Yugoslaflga· malumata göre bu 
da arıcılık memlekett• 750 

bin arı kovanı vardır. Bunların 
k üçte biri asri bir tarzda 

anca } · 'bt' d tdir yapılmıştı. Diger erı ı ı a • 
Son on ıene içinde Yugoılav-

yenın vasati yıllık bal satışı ı 3o mll· 
yon dinar tutmuştur. Ayni mUddet 
zarfındaki bal mumu ıatışı .gelir, 
vastt 18 milyon dinardan ıbaret 

kalmııtır. Yugoalavyanın iç balmumu 
sarfiyatı vuatl olarak yılda 35 
milyon kilogramdır. 

bat 

--------------------------------------------~ 

Ba !aa~ı !ua~ Y E J 
Çevfr.,n: Selim Tıgnet -

ISPANYOL AŞKI 
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Kiyo dö Janeroyu bilirainiz. 
Çok gezmiş bir• adam olmama 
rağmen ben bu şehre başka 
bir gözle bakarım. Çünkü haya
tımda bliyük tesirler yapan iki 
kişile burada tanışlım. 

Birinc:sı, zengin bir lngiliz 
tilccar,nın ltızı: Janet. Uzun boy· 
lu, ı;özlerinC:c Iskoçya glillcrinin 
ılhri ıaklı b:r dilber. BabHı 
Mister Corc uzun scne'erdcnberi 
Riyoda ticaretle uğraşıyordu. 

Babamın, Edimburgdan eski bir 
dostuydu. lk nci l, Pedro Döıöto. 
Bir lsp~yol aıılzadesi. Onunla 
Mister Corcun evinde tanıştım. 
Gayet yakışıklı bir delikanlıydı 
Fakat ne işle uğraştığını bir tnrln 
öğrenememiıtim. Hemen her ek· 
ıam, Uıtünde si} 11.h ıapka ve 
siyah bir manto, koltuğunda gi· 
tarası, Corcu ziyarete geliyordu. 
Gitarayı dinlemeyenini:ı yoktur. 
Fakat lspanyollar bu çalgıyı daha 
başka tUrlU çalarlar. Hele Petro 
Dcsoto. NHıl anlatayım ıize? 
Har:kaydı bu adam gitarada.'Ge
celerl Villanın denize bakan bal
konunda oturuyorduk. Pedro 
Dösoto hiç nazlanmıyordu. Bir 
rica i' e, uzun pelerinini atarak, 
gitarasını göğsüne dayıyor, 
harikulade işi ne girişiyordu. Nağ· 
meler erişilmez bir ifade ile onun 
çırpınan asabi parmakları ara· 
smdan akarken hepimiz, Bahri· 
muhitin sonsuz sularına dalıyor, 

dinliyorduk. 
Çok geçmedi, ben bu ziyaret 

ve konserlerin kimin için olduğunu 
fark eder gibi oldum. Pedronun 
bin bir alevle yanan gözleri Ja· 
netten hiç ayrılmıyordu. Aksiliğe 
bakın ki ben de tutkundum bu 

kıza. 
Tali yar oldu. Janetin gönlUnU 

kazanmakta Pedro Dösotodan 
dahn becerikli çıktım. 

ı 
l 
l 

Bir akıam yine Gitara dinli· 
yorduk. Kız, onun, ezici bakııla· 
rından kurtulmak ister gibi 
gittikce bana ıokuluyordu. Bilmi· 
yorum, herhalde buna kızmıt' 
olacak, bUtUn inceliklerile çaldığı 
nefis birromansı yarıda bıraktı. 
Hemen, kin ve yırtıcılık saçan bir 
cenk havasına başladı. Bitirince 
kalktı hepimize birer kuru (gece
niz hayrolıun!) Savurarak çekti, 
gitti. Janet korkmuıtu: 

- Aman, dedi, dostum sen 
çekin bu adamdan. 

Ho,, çek;nmiye filan da lüzum 
kalmadı hani .. lspanyol artık sem· 
timize uğramıyordu. Zamanla bir 
aşkda ilerledik. Geceleri, Bahrı· 
muhite bakan balkonda, Pedro· 
nun Gitarası yerine, kalblerimiz· 
den gelen ıuleri diı liyorduk. Iı 
sonuna kadar böyle gidemezdi 
evlenmiye karar verdik n ni· 
ıanlandık. 

Bir akıam geç vakit Corcun 
kötkUnden çıkmıt evime gidiyor· 
dum. Yolda Pcdroya rastladım. 
Yaklaıtı: 

- Tebrik ederim, dedi, nişan· 
lanmıtsınız. Bu mes'ud gününüzde 
sizinle beraber bulunmayı çok 
lıterdim. Fakat olmadı bir türlU. 

-Beis yok, dedim. Ben ahbab• 
)arımı ikiye ayırdım 1 Doıt göril· 
nUb de dUıman olanlar, çekingen 
durduiu halde dost olanlar. 

- Ümid ed~rim ki, diye 
ilave etti beni birincilerden ıay· 

mazsmız. 

GUlUıerek beraberce yilrü· 

yorduk. Yeni bir villA almıf, 
bana onu anlatıyordu. SözU biti· 
rln~e. gelmez misiniz görmiye, 
dedi. 

Gece ilerlemişti. Fakat Pedro 
çok israr ediyordu, Korkak gCS. 
rllnmek de iıtemedim. 

- Hay, hay, ded:m, gidelim. 
uzun ve ağaçlıklı yollardan geç
tik. Çok tenha yerlere gelmiştik. 
N.hayet büyük bir binanın 
önünde durduk. Pedro kibrit 
çaktı. Cebinden çıkardığı anah· 
tarla kapıyı açtı, içerial ka· 
ranlıktı. 

-Kusura bakma dostum, dedi. 
Bilirsiniz ıiz hizmetçileri. Bayram· 
dır diye hepsi savuıub gltmlf. 

Ne ise kibrit ışıiında koridoru 
ieçtik. Bir oda kapısından girdik 
ortadaki llmba yanınca etrah 
biraz görebildim. Burası Adeta 
çıplak ve bUyUk bir salondu. 
Pencerelerde uzun siyah perdeler 
ortada üstll darmadağınık masa• 
ler ve birkaç koltuk. Hepıl bu 
kadar. Pedro meyva getirdi. Ye
dik. Bir ıigara yaktımı 

-
11 Ah dedi, dUtUnemedlm. 

Bunu size ben ikram etmeliydim. 
Gayet nefis Brezilya purolarım 
var. Herhalde çok botunuz& p 
decek· Konuıuyorduk, biı lngt. 
lizlerl pek severmiı. Zaten ailesi• 
nln eıkidenberl birçok yllksek 
mevki sahibi lnglli:derle doıtluk
ları varmış, bnynk babalanndan 
bir Pedro da Soto da englı.iıyon 
mahkemelerini temsil ederek in• 
gllterede bir hayli lıler g6rmtıı, 
ve&aire. Sıra musikiye .relmiıtı. 
Durun dedi, çoktanberl dinleme
diniz. Size biraz Gitara çalayım, 
ve başladı lapanyol havalarına 
öz bir anlatııla kulaldanmda çın· 
layan bu parçaları beni ılhirllyordu 
sanki. Gittikçe içimde bir tuhaf.. 
lık, gözkapaklarımda bir alırlık 
hissediyordum. Herhalde muılklnin 
tesirindendlr, diye aldırmak iste
medim. Fakat aenemllğim yavaı 
yavaş fazlalaııyordu. Nihayet 
etrafımdaki ıeylerl bile farkede
meı oldum. Uyumuıum. 

Gözlerimi açtığım zaman or• 
talık aydınlıkb. Saat herhalde 
ıabahın dokuzu, onu yardı. Kalk· 
mak istedim. Yerimden kıpırdı· 
y~madım. Oturduğum koltuğun 
yeri değiıtirllmiıti. Kartımdaki 
bliyilk masanın UstUnde namlusu 
bana doğru çevrilmiş kllçUk bir 
top vardı. Bir heyecandır aldı 
beni. Pedro karıımda ıinıl, sinıi 
gUlliyordu. 

- . Hiç telif etme azizim! dedi. 
Yalnız fUnu bil. Bir lıpanyol s .. 
ver. iş sarpa sarınca ya ölUr, ya 
da öldürür. Seni horul horul 
uyutan içtiğin o nefis fakat lliçlı 
purolardır. Herıeyi beaabladım. 
Oturdurun koltuktan kalkman 
imkansızdır. Şu 'ördliğlln terti· 
~atle tam saat on ikide 1ıtıne1ln 
ııığı barutun UstUndeki adeaey• 
gelecek ve namludan fırlayacak 
mermi bir anda senin için herıeyi 
bitirmit olacak. Ben ıimdi yatımla 
uzun bir seyahate çıkıyorum. Gl· 
derken Janete bir mektub ata• 
cağım. Posta tevziatı aaat bir 
buçukta olduğuna göre, kendisi 
her halde saat ikide ıoluk ıoluğa 
seni görmiye ge!ecektir. KronO" 
metre masanın üıtllnde. Dakika• 
larınızı sayabilirsiniz. Haydı ba• 
kalım, hoşca kalın. 

Ve sonra müaterih adun-
( Devaml 11 inci yüzde ) 
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Televizyon Postaları · 
·~~'------~--~~~--

Bundan Böyle Havadan Resim Alıb 
Verme Meselesi Halledildi 

... _ 
ıı-- . 

••&dan reıim alıb •eren •e adına televizyon denilen fen harikası da işte budur 

t 1 londra, 31 (A. A) - Posta, moktodir. Bu komiıyon, taaanur 
ft iftf ve telefon Bakanlığı tara- edilen yenl idarenin faaliyet vo 
~dan geçen mayıs ayında teıkil inkfıafına nezaret edecektir. 

• ı!cn televizyom komitesi, rapo· Rapor, halkın en aşağı ytizde 
~unu Vermiıtir. Komite, raporun· 50 ıinin en kısa dalgalı 10 lata .. 

1 ~· elde edilen terakkilerin halk yon ile televizyon kullanabileco-
J;ı~· bir televizyon posta11 kuru· tini ilave etmektedir. 
eli~ iıJece~ _derecey~ kadar Herle· Evvela Londra için, e~asen 

g nl bıld rmekledır. evvelce tecrübeleri muvaffakıyetle 
it' Rapor, müstakbel televizyon yapılmış olan iki aisteme, ayni 
l ·Otnıeıinin, lngiliz radyo posta- Yerici postada münevebe ile ça• 
•rına verilmeıini tavsiye etmek- hştınlmak &uretiJe başlanabilecek· 

tedir. tir. Bunun bu sene eana111nda 

Bundan başka, posta fdareal, tahakkuk ettirilmesi fimld olu-
fennı araştırmalar ve lngiliz raci- nuyor. 
Yo neıriyatı mllmeısillerinden (Son Posta: Te!cvizyon fennin 
:Urekkeb bir iıtişar1 komisyonu~ ıon terakkisidir ve radyo ile re-
-! tetkil edilmesini tavsiye et· sim almak ve nakletmektir. ] 

ti 

lspanyol Aşkı 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiı, 

ı 
2 ...... ~ 
a 
4 ,,_"l'P!ı-11 

6 
6 
7 
8 

BugUnkU 811ro~ce 

Boı dört kötelerl aıa~ıda ya• 
ııh manalara ıelen Bz fOrkçe 
kelimelerle doldurunuz. ~u ıa-
1ede hem vakit geçlrmlf, hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren• 
mlı olununuz f 

1 23 4 5678 

Soldan saıaı 
1 - İnlnllb 
2 - Haata - orman· 
8 - Sonuna bir i JretirHinc• cU.11ell 
4 - Zahmet 
S - inmek maadarından yapı1mıı 

sıfat 

- Hayvanlarıa yediti 
- Arzu et - istikbalin milfred 

OçüncQ ıahıa Jihikuı 
8 - Yiyen - ced 

Yukardan •taın 
1 - Kıymet - ıonuna bir R ıretf. 

rilince te•akkuf et 
2 - Sonuna bir E j'etirllince haaet 

• ıahaa zamir cemi biriaci talıııı 
S - Reaim • bir nota 
4 - Sukut 
5 - Çift 
6 - Maviye yakın bir renk - zno 
7 - Luıet 

8 - Mnkıf - ıonuna bir R re· 
l ~ Baıtaran 10 uncu yüzde j 
•rla kapıya doğru ilerledi, 

1 

korkuyorum kil iki var. Ortalığa~ tirillnce dem 

~)'boldu. Ben de kunetli 
lr adamdım. Vaziyeti ıllktı

~'tle bir daha gözden geçirdim. 
t oltuk çok ıağlamdı. Duvara 
e daıenıeye adamakıllı teshil 

•di!nı· r 
lerı ıı 1• Her taraftan kalın ip-
Btıt~ bu koituğa bağlanmışbm, 
ba .. in kuvvetimi toplayarak bu 

1 •rda 
hayli n kurtulmak için bir 
dırnı ,~a~ııtını, Ne mUmkUn. Çıl· 

&1t ııten d • ·ı 
Hı cgı. 

istik ç olnıazsa, dedim, ıu namlu 
)::n, anıetınden biraz yana kaça· 
da o}Çok gayret ettim, lAkir. bu 
"lik mı •dı. Dııarıda günef iyice 
J •e nıl 
icloıı t' f, •aat on bir boçuğa 
fin d~~I eh Y?lcuyuz artık. Heri• 
nıaktan ~I gıbi dakikaları say• 

o aşk Çare kalmadı. 
n ikiye · 

~•r ,.. Y•rmi beş var, yirmi • ._.eyrek 
biıde var, on var, demek ki 
Ne kaf aşıyorduk bir zamanlar. 

ar &e\l 
kı•• l I Yormuşum meğer fU 

4-to Ç Qı h 
On iki cp onun için aulıyor. 
birdcnb~e bhet var, dört Yar, 

ıre e · d 
Çaktı. Bu ynırn e bir fİm9ek 
iltiye liti t~7a temmuzun yedisi, on 
cafu01 f kısa bir küsuf ol.-

•· eant b" 
llıUftuın bi ır mecmuada oku-,,_ r lanı ,__ D 
uç var aııııar. ört Yar, 

• Yanılnı 1 ~·· o maktan okadar 

hafif bir gölgelik çökftyor yaml· 
mamışım, bir var, tam on iki, bir, 
Skl, tiç dakikalar geçiyor. 

Oh yarabbi ıükür. Demek ki 
postu kurtardık. lıpanyol her 

ıeyl hesablamıı, fakat knıufu 

akıl edememişti. Yalnız ıu bağ· 

lardan kurtulmak için Janetin 

gelmesini beklemek IAıımdı. ikiye 

doğru koridorda bir gDrültU oldu. 
Sevillim deli gibi odadan içeriye 

daldı. Meğer herif giderken anah

tar~ kapının ü&tünde bırakmıı. 
Başımdan geçenleri kısaca anlat· 
tım. Çabucak iplerimi çözdü. Basil 

badclmevt sırrına ermiıtim. Siz 

hayatın ve aşkın ne kadar tatlı 

olduğunu bana sorunuz timdi. 

T af tişler Bitti 
Bir mUddettenberl ıehrimizde 

bulunan ökonumi bakanlığı mli· 
fettiı Ye murakıb komiserleri, 

bakanlığa bağlı müesseselerin 
tefti§ ve murakabesi işlerini bitir

miılerdir. Bunlardan Bay Adnan 
ve Bay HllsnU dü:ı akşam Anka· 
raya gitmişlerdir. 

Bay Nahid, Bay Şevki, Bay 
Müfid, Bay Mahmud, Bay Fuad 
de pazara döneceklerdir. 

B 0 Y ÜK - ~ 

!~ ~Y_ARE PİYANGOSU 
cı ~ertıp 4. üncü çekiş 11. Şul)at. 1935 dedir. B·· . 

UYük ikramiye 25.000ıtı·adır~ 
Ayrıca ı 10 

·000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyelcı 
Ye 20.000 liralık mükAfat vardır. 

____ .... ...._ ..... , ________ _ 
Sözün Kısası 

Salmanın Oğla 
• 

( Baıtarafı 3 üncü 7Gzde 

dOıOnmek Jizımdır. Liman yapıl· 

dıktan ıonra, ıehir l ıı:enrfaler, 
aıra kualara aelir. O ukit latan· 
bulun tarihi kıymetini, ırüıeHiainl 
rahat rahat dUıünebiliriz; Fakat her· 
ıeyden önce İstanbul lfehrlne para 
kaz.andırmak Jizımdır. 

latanbula gerçekten bir liman yap· 
mnk için de, YenikPpı açıklarını dol
durarak orada dalga kıran yapma.JI 
diltilnmek, hayal p:ıinde git.ek 
demektir. Boğaziçinin her türlG rGz· 
glrlara, dalgalara kapala olan tabii 
limanları, meaell Beykoz, limıı:nı Tar
ken ne diye, fırtındı Marmarada dal•• 
kıran yapmı: yı dütilnmeli? Orada 
yapılacak rıhbmlar elbette dalga 
kırandan pek deha ucuz olur. 

Zaten ıehircilikte en baı kaide, 
halkın bir İf için tab:t olarak aueye 
ritmiı olduğunu tedkik etmek detll 
midir? Biz. de öyle ynpıaca, tranıit 

limand\, en mOhim it olaa naayi mab
ruket için halkın tabii olarak Beykoz, 
Paı1bahçeaine g-itmit oldajunu ıBr
mez. miyiz? 

Benim •Özlerim lııem ıelairellik, 
hem de lSkonomi kaidelerine uyıun 
amma illeueniır llİ• kabuL etmeyiniL , . 
Yine zararı olmaL Çlıakl ba ı•u 
iti baıtao •t•tı bir aalmanım otlu 
hiklyesi. ... ,.....-"' .. . -- ...-..;;;;• ·~-·-------

OOYÇE ORIENT BANK 
o,e•dner Bank Şubesi 

.Merkezı . llerlır 

Türkig11dekı şubeleri: 
- --
Galata • lstanbaıl tzrnlr 
J)eposu • lst. Tütün Gümrügü 

• Her türlü banka i,i .. 

11 

Vatan için Yapılan Feda
kirlık Unutulmamalı 

İngilizlerin harb ölüleri için yaptıkları meıarlıktan bir parça 
Londrada çıkan Uberty gaıe· 

teıi lngfffz vellahdının ce1aretl 
ile olduğu kadar ıefkatl ile de 

meşhur olduğunu yazıyor. Bu 
gazetenin anlattığına g~re veliahd 

bir müddet evvel, hJçbir ıaman 
lylleımeyecek 36 harb malulnnnn 
yatmakta olduğu huıusi bir haa· 

taneye gider, hastalarin her biri 
ile ayr• ayrı konuıur. Ve takri
ben bir saat sonra kendisini, ka· 
pıya çıkaracak bir 7olun üzerinde 
bulur ve o zaman sorar: 

- Gördüklerimin sayısı 29 
dur, geriye kalan 7 kiti nerede? 

Prenıe bu yedi kişinin bakı· 

lamıyacak derecede yaralı ol• 
dukları cevabı Yerilir. Fakat 

Prenı lsrar eder vo yaralılarıa 
bulunduğu koğuıa giderek ken• 
dilerl ile .uzun uzadıya konuıur. 
Nihayet dııanya çıkbj'ı zaman: 

- Burada 6 kiti vardı, ye-
dinci nerede? der. 

- Efendim onu göremeı:slnlz. 
- BilAkis görmek istiyorum. 
Bu sonuncu biçare elden kol• 

dan ve ayaktan mahrumdur, yllsll 

de iltlym abulmuı eaki yaralarla 
doludur. Prenı onuda görUr. Fa• 
kat gözleri yaşarır ve bu blça .. 
renin önünde eğilerek onu alnın• 

dan öper. Prensin bu kareketinl 
logiliz milletinin bOtnn ölülerine 
ve malnllerine karıı duyduğu 
minnettarlığın bir ifadesidir. 

iki idam Kararı 
( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 

den mahkemeli baılamııtı. Bu 
davada maktul ve maznunl•n• 
ııfatları halk araıında bUyUk bir 
alAka uyandırmakla beraber 
davacı vekili eski Adliye ba· 
kanlarından Bay Refik ince Ye 
maznunlar Yeklll eski Adliye ba· 
kanı Bay Mahmud Eıad Bozkurd 
bulunduğundan halk bilhaua 

bu iki aYokata karıılıkh dinle-
mek ıçan mahkeme gtl-
nU hUkQmet konağına yığın 
yığın akın etmlıU. Binlerce din
leylclyi mahkeme salonu alamadı· 

tından davaya bliyUk dıı salonda 
bakılmııtır. iki taraf vekilleri 
karıılıklı mlldafaalarmı yapmıflar, 
davacı vekili Refik ince, ıuçun 
ıablt olduğunu Ye temyizin illı· 
mediğl kıaımların da kaziyei mah· 
k.,me halini aldığını söyllyerek 
tecziyelerini istedi. 

Bay Mahmud Eaad Bozkurt 
mlivekklllerinia maaum olduğunu 
ye hele temyizin bozma aebeble
rinin yerine getirilmediilnl, hAdiao 
phidlerioin tenakuz içinde bulun· 

duklarını, bu yllıden tereddlld 
basıl olduğunu, tereddnd olan 
yerde ime kanaat mevzuubaha ola
mıy acağını, P-hidin eıaaer )ruy. 

yelli bir delil olmadığanı a6yled1 
ye daha birçok aebeb beyanlle 
mllvekkillerinin beraetlerini iatedi. 
Karar için bırakılan gtlnde mah
keme heyeti, maznunlar hakkında 

1 
yf ne eakisJ gibi lJlftm cezama• 

hükmetti. Bu kararın da temyizden 
alacağı netice heyecanla beki .. 
nilmektedir. - lf. 

Uzak 
Şarkta 

. ~ftara ... t incı yQıde 

lar derneğinden çekilmeyi 
editi Londrada hayretle 
lanmıştır • 

kabul 
kar114 

( Son Poata: Şu telgraftan anı .. 
ıtlıyor ki Çin hükumeti, diğer devlet. 
leri bertaraf etmek ve batta uluslaı 
birliğinden çekilmek kararım da göze 
alarak Japonya ile anlnomak yolunda• 
dır. Ancak, böyle bir anlaemanın, Çl• 
nin n• derece leh veya aleyhinde 
olduğunu keıdirmek bugün için milm• 
kün değildir. Şu nr ki bu hareket 
Japonyanın Uuk Şarkta diğer devlet
lerin ıiyasi .e iktıııadi nüfuzlarını kır

mak iatediğine açık bir delildir. ) 

Kaçmak latiyen Bir Suçlu 
Yine Yakalandı 
( Baftarafı 1 ine:' ytizde ) 

liie çıkarılmıı Ye 10rguya çekli• 
dikten ıonra balkın aruma ka• 
nf81'ak gözden kaybolmuıtur. 
Nezaretine memur edilen jandar
manın Ye polisi erin derhal faali
yete geçmesi üzerine KAmil Ad· 
liye binaundan çıkmıya muwaff ak 
olamadan yakalanmıı Ye tevkif 
edilmitllr. 

Ha vptmanın Muhake
mesi Bitmedi 

Felemlngton, 31 ( A. A. ) 
Lindbcrg:n çocuğunu kaçırmaktan 
suçlu Havptmanın karısı b ayan 
Havptman, Lindbergin çocuğunun 
kaçmldığı akıam, koca11nın saat 
19 dan 21/30 a kadar kend 1ıinin 
yanında olduğuna1 sonra çalışmak· 
ta olduğu fırından çıkıb beraber 
d6ndUklerine ıehadct etmişti.-. 

1 

Bayan Havptman, fidye para• 

sının \'cr:ld !ği gece Havptmanın 

kendisi ve bir dostları ile eYde 

olduğunu söylemittir. 

Müdafaa ıahidlerinden maran• 
roz KarJstron, saat 20/30a c!otru 

Havptmanı fırında szördUğllnll 

aö) lem ş~ir. 



-------------------------- --------------
Fatih Sulh Birinci Hukuk 

Mahkemesinden : 
inhisarlar ldareıd lıtanhul Baı Müdüriyeti tarafından Fatihte 

Keçecilerhatı caddesinde 59 No. h hanede mukim Bay Feyzi aler 
hine açılan 32 lira 50 kurut alacak davaıı:11n mahkeme günü 

8/12/934 aaat lO da mahkemeye müddeaaleyh ıelmediğinden da· 
vacınm dileii gıyaben bakılarak mahkeme 9/3/935 aaat 10 a tayin 

kılındığı ve Hukuk uı~lü mahkemeleri kanununun 42 • 405 • 406 mcı 
maddelerine iıtinaden 15 ı.:n mllddetle illnen muameleli iıyap 

kararı tebliğine karar verildiği ve tarihi tebliiden itibaren bet gün 
zarfında iti raz eylemedği ve mahkemeye ge:medigi takdirde aler 

Jtiee büküm vcrilecej'İni n41tık ve ııyap karuı makar1ına kaim 
olmak there muameleli gıyap kararı illnen tebliğ olunur. "504,. 

. . 
Eyüp Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

inhisar Müdüriyetinin Mehmed Hamdi aleyhine açtığı alacak 
davaaının icrayı Muhakemesinde mUddeıuı leyhin ha!en ikametgAhının 
meçhul bulunduğu Ja•darma ve mübaşiri tahki 'rnti:e anlatılmış 

oldujuadan hukuk usulü muhake mele ri kanununun 141 ve 
lt' öncü .. addelerine tevfikan tebl iğ makam na kaim olmak lizere 

15 ıüa mttddetle ilinen icrasıaa karar verllıniş ve yevmi muhakeme 

otarak 26/2/935 saat 10 a talik kılınmıt ohluiundan yevmi vakti 
mAtrirda hizzat ıelmesi veyahud tarafından bir vekil göndermesi 

abf takdirde gıyabında ıınu.hakeme yapılacağı ma!iım olmak üzere 

~t' Hin yarakalarından .bir ta~~si mahkeme divanhaneı.in~ ~ :e bi ~ 
....... dahi milddealeylun eakı ıkametgahma tal ı k edıJdıgı gibı 

~=1 havadisle clahi keyflye~~n ol_unur. ~ u5()3., 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 188i 

• İdare merkezi 
fatanbul ( Galata / 

Türkiyedeki ıubeleri: 

İ8tanbııl, ( Galata, Y enioaıni ) ı 
~1.mir, Mer8İn. 
Yunanistandaki şubeler• ı 

Selaııik, Atinıı, Pire. 
..,. . 

Her nevi banka muamelait1 

' 

Talratm Dide Julrtllllltla 
Yeni bir şekilde tanzim edilen 

AY 
SALONUNDA 

Her akşam 

Münir 
Nureddin 
GÜRSES'i 
dinleyiniz. 

inhisarlar lstanbul Baı Müdürlüğündenı 
Ihtiıaı Mahk•m•ıi kararlle kendiılDdea 938 lira 37 kurut para 

cezHı aranılan Setrakın Samatya'da Emirler çeımesl 80katında 
27 aumaralı evine Beyoğlu Tahlil&t MtıdllrlllğGnln kararile lıac:ls 
konularak ıablığa çıkarılmııdır. 300 lira mukablllDde Emniyet Sar 
dıtıaa birinci derecede ipotekli bulunan bu •• lıtlad•kl ipotek 
baki kalmak üzere 21 gln mlddıtle açık artbrmaya çıkanlmatckr. 
Iıteklileria kayith kıymeti olan 615 liranın % yedi b~uiu niıbr 
tinde teminat akçelerile blrlikde 23/2/935 Cumarteıl tini aaat 
14 de Fatih kazaıı idare Heyetine mllracaatlan gerektir. 0 493,, 

KiMSESiZ ÇOCUK 
Saray ıinemasmda aeyredeceiialz bu nefiı •Hr Muallim 

Ahmed Halid kltabbaneıi tarafından baaılmııtar. 
50 kuruıtur. Sinema iİtesinde de bulunur. 

Zonguldak Belediyesi Başkanlığından: 
Belediye sınırı dahilindeki yapılar ve ıokaklar için tedariki 

li:ıım gelen 6200 • 6500 adet numara levhHile 200 • 220 adet ıo
kak levhası 28/1/935 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuıtur. latekli olanların ıartnameyl iÖrmek üzere 
Zonguldak - lstanhul, Ankara Belediyelerine •kıiltmeye iştirak 
için de ihale tarjhi olan J 6/2/935 günU aaat 15 de % 7,5 teminat 
akçelerile belediyemize müracaatları. "476,, 

. 

Maarif V ekiletinden: 
21 /111934 'tarihinde ihalHi icra edileceği Uin edilen Erzurum 

Muallim mektebi ikmal inıaatı mönakaaaaı gürillen lüzum Uzerine 
öç ay temdit edilmittir. ihale 21/2/935 Perfembe gllnO sant 15 t• 
Vekilet ıutaat komiıyonunda kapalı zarf usullle icra edilecektir 
Talipler ıartname ve teferrl\atını ınıaat dairesinde görebilirler. •·8138,, - - -
VAPURCULUK 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
İatanbul AeentalıAı 
Umu Han, T elefonı !IS19Slll 

Ayvalık Yolu 
s E y v AR va$:b~t 2 

CUMARTESi 

l'osMANLI SANKASI 
1 TÜRK ANONiM ŞIRKE11 

l 
TESİS TARlHt . 1868 

Sermayesi: 10 000,000 İngiliz liratıı 

Türkıyenio başlıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Niı,Londra n 

Mançester'd•: Muıır, Kıbnı, Irak, 
İran, Filistin Vf> YunaniatAın'da 

Şubeleri, Yugosla•ıa. Romanya, 

Suriye n Yunanietan'da Filyalleri 
vardır. 

günii saat 19 da Sirkeci rıhtımından 
k alkarak Ge' ibolu, Çanakkale, Ed· 
remit, Ayvahk, Dikili ve İzmire 
azimet ve "avdetle ayni iıkelelerle 
Bürhaniye ve Kllçllkkuyuya utra· 
y caktır. 
~~~~~~~~-~-· 

- -Mersin Yolu 
Her turlu banka muameleltrl 

yapar 

~ERZE 
vapuru 3 
Şubat 

Pazar gUnO saat 10 da Sirkeci 

rıhtımından kalkarak Çanakkale, 
iz.mir, Kutadaıı, KiUlük, Bodrum, 
Rndoa, Marmaris, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Katı Finike, Antalya 
ve Mersine ıız.imet ve avdetle ayni 
iskelelerle Alanya, Çanakkale ve 
Geliboluya uğrayarak avdet 
edecektir. 

-T~;bzon Yolu 
SAKARYA va$~~~t3 

PAZAR 
ıilnll aaat 20 de Galata rahhnundan 
kalkacak. Gldl9teı Zonıuldak, fne
bolu, Ayancık, Samsun, Ünye,Ordu, 
Gireıun, Vakfıkebir, Trabzon ve 
Ril•J• dönOıte Of n Zonguldak 
iakelelerine u~rayarak avdet ede· 
cektir. 

Fatih sulh UçUncU hukll~ 
hlklmllllnden: Şehremininde Ci.S• 
zade mahallesinde Taemektep c·addr 
ııinde sucu Hakkının evinde oturan öld 
Mehmed kızı Müzeyyene Cerrahpatad• 
Hobyar mahallesinin Şel ı ulharem sok~ 
ğıoda 24 No. lu tbanede Ali Saoid bey~ 
28-1-935 tarihinden itibaren vaıi tayif 
olunduğu ilan olunur. (2~ 

~.A.KUTiEL 
Karaköy Topçular cadda1i No. ~ 

Zayi; Ankara gümrüğünün 6051~~ 
1013 numaralı ve (15-11-933) ta~ 
138 lira 21 kuruşluk makbuzun• .. • 
bettim. Yenisini alacağımdan bukOI 
yoktur. ' 

Ankarada H anri Zara ticaretb.0~ 
umumi vekili Salvo loıel~ 

,,.. , , , , , ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı • • t ıoe • ı 't 1 1
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Son Poeta Matba•91 

Sahibi: Ali E.krem 
Neırlyat Mldlrlı TaW. 

-


