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aly - H _b~şi~a.~n~e~s~e~le~· 

İtalyan Kıt'aları Yolda 1 
Milisler, Şarkı Söyliyerek Gemilere 1 

Bindiler Ve Habeşistana Yollandılar 

,__ 
H•Hı •lvarllerl 

1 
Napoll, 19 ( A. A.) - Halk, tar. Ayni Yapurda 200 tonluk 

•at on ikide Ganj vapurlle malzeme ve hayvan vardı. 
~~treye hareket eden iki miliı NapoU, 19 (A.A.) - Miliılırl 

..., urunu tezahuratla ıelimlamıı· ( Denmı 3 üncü yüzde ı 
. ! 

enizelos Davası 
Her Türlü Zorluklara Rağmen 

isteniyor Ncticelendirilmek 
lt,,;\ttlla, 20 (Huıuıi) - Baıha· ı 
.\dı· Çalclarisin riyaseti altında ı 
._,d~• lakana ve Cumhuriyet 
leJ081•lklbumlıi toplanarak Veni· 
~'•eb u 1'11 yapılan ıuikaed mil· 
illa'- '"I• Batbakanın bazı tali· 

qnı 1 lllaudb· • •nılardır. · Bu taJlmat 
llathaı•11c:e Ven"zeloı davan bebe· · 
au..... t d~vam etmek liumdır. 
Jtb.ı •t elllin etmek için de, eter 
!•ti11ı alıtına aeçilenlerden yazffe
lallll)• >'•Prnak iıtemlyenler oluna, 
Jtc:ekı~r ~•hkemeye, zorla getiri• 
te·,·raı dır. lcab ederse mahkeme 
1-r•rı n :eğiştirilmeıl, Baıbakamn 

' 

c: rnJesindendir . ... ... 
• t(llllz Nazırı Vazifesine 
k loııd lltben Gidiyordu 
'"'• 1 ~~ l9 ( A. A.) - Sat:ık Ba

~tl lca)1 ... 
1 o!nuyao evleri yıktırırken 

•t 1· .. •ı k 1 aı l J 1 ~Otclu." F 1 •n bir bacan n altında ,...ltk•m• aa/011un• 6 rmeu•• eooe 
~ •icat lcurtuldu. ar•ıtırm• 

öz TÜRKCE 
t.. nu,,k s •ile,· •vı- 1- ,_ ____________ _, catıaa iaanıl•ıyor· 

••t.ii o ı boı, AJ Q J w du. 
taJ,,ıa ııadul•"•u- manya, rta Jgı Tel yazıları dot· 
taL Oha ) 

" çılc 0 
a. K k M ? ru alSylGyorlaru; 

ta Yeıı~~. Alrrıan. 3lJŞtJr3Ca J. AhaanyFa :a,Avua-
'ltrl ba " U('u t il b' ' b 
Clt"- 1 tlıtını 1 'b----------9"".""'--~ urya • ır.eti 
"S e triai I• ~ ~1 

• ayak , r .na yo cu ltöyllk Cermen imperatorlutuau kur-
..:~:•... ltiai Ç•;, 1• . &atı • narlar nda mak için 8teden beri bu!editi bOyOk 

111 '••I Avua1 llUzledikten ıonra iatete kavutac :ı tı ıDnler, pek uaakta 
-~·~ıı "•ulnı uryaya çev:ren bu ıll;i 18rOnmOyor. 
~. u •ıa ltu ıcıiı:11• yahud pek az Avuaturyada, Almanya ile birlet· 
)l 'b'P•tla; )'er teprenit'eri, Ortıt m •ti iatiyen Naziler, aular l ulanrnata 

il "tla41a. Yer •ar8111 tılar yapmı• bati atıl tı fU •aralarda, bir Alınan 
n,6 <>•r•racfaki 

6 
akınına kol 'ar ı aı açar'aru, l talya, 

bq 1.YGte ıeçrnek ç Alrnıın fırku•nan tepesinde bf'lirea kork~nc 2'81reyi, 
li~ uıre" tel , Gzere lu'unduj'unu oradan kolarlıkla koYabılecek mi? 

dtiıt Y•ıı ar·· • a 6 • 7 111iıyon'.uk au karıtmam t 
"" ••lit i•• it İb ~ ery z6nln dir-

il~ bir .. ,. 
1 

e •ti y. a'arı kor- A•uaturyah Almanı kartal batla ltar-
1. Alııı un •ta dGtOrda. rtanın allana toplıyacak bir D8yçlaad 
il-.· •a1~nın tele d tlmdiden AYrupah diplo•atlarıa u1· 

lte~d!~• Yo ' ribi idi. Armıyac~t:'a• kunau kaçıraa yeridir. 
ttı. 1

"
1 toplatna4 1ı· acak, ıy.co · Y .. ayaa •lrilr, demiıler. Bls 4e 

Ytaiden t .. ı •a 
1 

dlf••alo. rqar--a.. ••ler eldutuau ..ar••tlst utuı••JI siao ald ra- --. •• •• 

.............................................................. 
r-
J a p on g a - Ame-
rika Arasında 
Yeni Bir Hô.dis6 

Tokyo, 19 - Tokyodaki Amerika 
Hfiri, Oıaka t•hriade bir Amerikan 
tebauınıo tnkif ıdilmHini Japon hti· 
kOmeti neadinde proteıto etmiıdir. 
Bundan baılr:a bir Jıpon poliı memuru 
tarafından 1ine bir Amerika• tebaaıı· ı 
oa kartı yapılan fena muameleden de 
tik&yette bulunmuıtur. ____ ':"-____________ _J 

Burhan 
Calıidin 

Yeni Eseri 

Büyük Milli Hikaye 

"So• Po.ta,, olt•g•c•I• 
,,,.. mi}d• 11erlgoraaı 

Ark•daıımız B•rlt•11 
Calald, ı•zel•mlz lçla 
,... ,,, .. un ro1n•• 

'•"• ••zılı. Blrbç ,.. 
,.. lc•tl•r ••P'•l•i•• 
h•ıl•••c•lız. "C•11 Kar
t11r•11l,, /caAram••l•rını 
•r••uda A•r ı:•m•• 
•örılfllmllz, 6lr ••c .. 
r•nı• 61Jnill•r• ltlt•6 
•tl•n lıllci11••ldlr. 

~akında Okuyacakaınız 1 

Bir Doktor 
Hakkında 
:Takibat Yapılıyor 

Kuruçeımede oturan Salih 
Mllnir adlı bir zat hukuk mahke
meleriadea biriıine mllracaat 
ederek bnıı Bayaa Makbule 

( Devama 11 iooi yüzd• ) 

-Alman Ve ltalyan 
Tahıidatı? 

Viyana, 19 (A.A.) - S.llhl
rettar zevat, Avusturya· Al· 
nuinya hududunda S.vyera 
ket'alartnın hareketlerl için ol· 
dulu 8ıbl, ltalr• kuvvetlerlnln 
llre•n•r'dekl seferberllll için 
de hiçbir malOmata -hlb ol· 
111adıklannı söylemltlerdlr. 

BISBANÇLIB 
Bir U.tahk maclır ? 

BurlD çıba YEDIGON meo•.uuı 
l>a cariP muel•y• cnap nrıyor. 
LHU9 Olanlar bu yaau 11tınplanaıa 
taltliliai obyacaklardar • 

Türk - Çin Münasebatı 

Yeni Sefir Mart 
İçinde Geliyor 

General Hoyatzo Çin Merkez 
Azaların dandır Heyeti 

Çin HOkümı:
tinin, Türkiye ile 
ıiyasl mtinase
betler tHia et
miye karar ver• 
diğinl ve ilk defa 
olarak TUrldyeye 
aefir 16nderll· 
mek tlııre oldu
iunu ıeçende 
yine bu ılltun• 

larda okumuttu
•uz. Nankla 9eb· 
rinde buluaaa 
bir arkad&11mıa, 
Çia bltk6metiola 
bu karan etra• 
foıda gazetemize 
etrafh tafıillt 
göndermiştir. Ya· 
zıyoruz: 

N..Jda, (H....., 

icra 

•I) - Çm hl- Çlıtlıt J'lril .. •hrlllf•• ,.,,,., -111 .. a...r.ı •••IH 
~m•tl Terkiye C&mhurlyetll• ı ilk defa olarak ela General 
aiyaıt mlnasebet tellala• karar (Hoyatıo) yu Ankarada Çin hü· 
vermft ve Çin· TDrk tarihinde . ( Dnamı 11 iHi ,tide ) 

Aceb Bir Cinayet İzi Mi? 
Bir Adam K~yıb Y cğenini Ararken 
Karşısında Bir Başkasını Buldu 

- ---GirHUDU~ Ulucall ~azaıınden Ye cezalandmlmaaım iıtemqtfr. 
Bay Ho .. yın Mtıddeıumumiliğe Bay HUseyinln merakla iddia• 
mftracaat ederek um~~t harbde ıudur: 
Iatanbula gelen yeğenınln bir ci· "U 1 h b l · d 

k b 't •w• mum ar aeae erın e 
nay•t• ur an gı tıganl ileri sllr x. • Ul 1·11 Abd 11 b "J • ye5enım uca ı u a · og u 
mlit ve suçlularının bu'unmasını ( D ı ı ' " d ) · ,. va mı ancı yu:ı e 
c:===- ----~ 

- Umumi yerlerde temizlii• dikkat etmiyenler• ceza verllecekmi1-
- DaHDe tepyekia cuaya ,arpalacataa. 
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2 Sayfa 
--~ 

r~alkın Sesi)
1 

Kırtasiyecilik 
Derdi 
Ve Halk 

Kırtaıiyecillfiıı b• me•ltkett 
ae büyük bir derd olduğunu 
biliyonız, ne zararlar urdiği de 
malUaıdur. Buna rajm n bu 
derd devam ediyor. Nitekim 
mütaleasını bildiren okuyacula· 
nmız, bugün ıiıe bu ndidt 
yine bir garib hlklytden bahH• 
deoeklercfüı 

Bıy İrfan TOrk Ömer (Şiıhıme 
yokuşu 193) - Guetede okudum. 
K.ırtuiyecilik yOıüncıe ı ter1anelerl• 
miz, havuzlarımu: 1eınede ilt1 milyon 
fıra kayb~diyormu• GuettDin ya:adı
tı ıebebleri d? inceledim d• hakika
ten bn kadar paranın kaybolduğuaa 
inandım ye içten acıdım. Limanımıza 
gelen ecnebi vapW"lırı duruşlarından 
latifade c:lerek küçlik, bOylllc tamir
lerini biz.im hıvudarımııda ve teraa-
nelerimiıde yaptırmak latiyorlarmıı. 
Fakat kutaai7ecilik, tnkerecllllc 71-
zOndon buaa imkln bulamıyorlar Yf 

P'ıre limanını tercih ediyorlarmıf. Su 
.- k&mGr meaeleainde de böyle yap
tndarıaı ıenelerdenberl ltitiyorus. 
Saltanat TOrkiyeainin ilcmce meınur 
markalarından biri de lurtaaiyecilik 
idi. Biz arbk kttıdı, lifı bir tarafa 
atarak it adamı olmıya çalıımahyıı. 

Ufla, kırtnaiye ile p•JDlr gemlılnln 
yilrDmiyeceğl llfı yalnız dilimizde 
kalmamalı, bir inanc balindt kalbi· 
mixe do inmelidir. 

>f. 
BaJ Haıan Fehmi (Divanyolu Faz.. 

lıpqa caddesi 25) - Bama dlayada 
en blyillı dilımının nedir diye ıoraa• 
nm. Hiç ltkilleamedH a.rbıl klfıd
clu cevabını baatınrım. Bunda• knim 
medeniyet ve bllrl dGımanı oldufu•u 
unmayınıs. Efer bu kifıd obnaaaydı 
belki bisim enli derdimiz olan kırta
alyedlik de olmazdı. Me:•urlırımız 
kll'll toman yerini it yaparlardı. 
Llm ... mıa s••ilerla barıamaaı, 7ıt· 
maP ye ııtınmuı için dthayanın tn 

mG1aid Jimanıdır. 9:, zamanlar bu 
liman ıreml Hreoltrinden bir orman 
haline &'•lirdi. Şimdi vapurlar utra· 
mıyor, utrayaaların bize faydaaı da.. 
kwımuyor. ÇOnkG manaaıı: formalite 
Ye kltıdcılıtımızdan bılu11ıılar. Bir 
eenebi gemisi aakatlanmıf •• iki uatte 
tamlr edilirmiı. Fakat iıunu yaptır• 
mak için ( 24 ) aaatlik bir kltıd 
hayale devrul varın••· 

Vaktin nakid oldutunu bilen remi 
buradan aakıt 1akat kalkmıı Ye Pire 
limanına rih•lf. Orada iki aaat içinde 
itini görmOf, eoara da yo'unı devanı 
etmif. YapılaD 1ıuaba ılSre biz bu 
7Gzden 1enede iki mi!yon lira kaçı
rıyormutuz. Şu buhranlı zamanda iki 
milyonun ne demek oldujıınu takdir 
etmeyen nr mıdır? Kırtuiyecillt• 
derietee ve milletce bir aanı açma• 
lıyıı. Artık cOmburiyet Tlrki7e1iade 
klj'ıd yok, İf var dedirtnıeli7iz. 

Bir Tane Daha 
F eriköyde Dere ıokafında 

Ntko iımlnde birloln bahçesine 
terkedilmit iki aylık bir erkek 
çocuğu bulunarak DarUIAceıeye 
göndcrilmiıtir. 

Şikiyet Etti Diye 
Bir Adam, Sustalı Çakısını Çekti Ve 
Arkadaşını Fena Halde Yaraladı 

Dön Ayvan11raydo bir yaralama hidlseıl olmuı 
•e tahkikabmıza iÖre de hldi.. ıöyle geçmfttlr: 

Ye Rizeli Ahmed suıtala çakııını çekerek moUSrcU 
Niyadyi ıol bacağından Ye elinden aiır ıurette 
yaralamııtır. Niyazi ha1tancıy• kaldırılmıı, Rizeli 
Ahmed de yakalanarak tahkikata baılanmııtır. 

AyvaDsarayda oturan Niyazi adlı bir motör aa· 
bibi, dUn sabah iıkeleye batlı buluaan ınoUSrUne 
gittiği vakit motörl\n baş tarafındaki anbar kapa .. 
tının kınlmıı oldutunu glSrmUıUlr. Niyazi anbara 
girince orada bulunan bir teneke makine yağının 
ekıik olduiunu görmUf, derhal karakola giderek 
polise haber vermi~ ve Ayvanaarayda oturan Rizeli 
Ahmed adla birinden tUbhe ettltlnl de ıöylemlttir. 
Poliı, bu iddia Uzerlne Rluli Alımedl yakalıyarak 
sorguya çekmlıtir. Soraudan sonra kefaletle ser
best bırakılan Ahm d iskeleye giderek Nlya:dyl 
bulmuı ve kavgaya tutuımuştur. Kavga bllyllmllt 

Bundan ayrı olarak ıon yirmi dört 1aatte iki 
kanlı bldlae olmuıtur: 

Şübheli 
Bir Çocuk Düıiirme Ha
diıeıi Tahkik Ediiiyor 

Etanaelya F otyadi adli bir 
madam mlldhlı ej'rılar araaında 
Y edlkuledekl Balıklı Rum hHta· 
hnne1ine kaldmlmıt Ye orada 
dört aylık bir çocuk dllfUrmllf
tlr. Maddelumumlllk bu dil· 
ıBrmoyl ıllbhell bulduiu için 
talakikate el koymUf •e baatayı 
muayeae ettirmiıtir. Adli7e dok-

toru dUıllrtılen çocuğu morıa 
11Sn<lermiıtir. Alınacak rapora 
ı&re talaldkata devam ıdl
lecektlr.' 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Hüseyin lamlode bin Feaerde 
oturH aeyyar aatıcı Alinin oda
ıına afrerek elbise vualre çaldı
ğın dan yakala:amııtır. 

* ÇengelköyUacf• oturan Za· 
lıaro adlı bfıo ıenc bı llişanlııı 
Abbaıın eYinden bir ıraaıofon 
ile 15 pllk çaldıtıadan tutul• 
muıtur. * Sabdtalı Ahmed Boğaz
keaer.. c~CiHind6 teneked Ma
hltiı, dükk~~·~<tdau at.beri çalar
keı.o yak:\b:ttnııthr. 

~ Kumkapıda bir yapıda ça
hıar. Halil adlı bir uıtanın ikinci 
kattan dDıOrdnğn bir malta tavı, 
bu yapının alt katında çalııan 
dtılıer Azartankiloı ve Yuıufun 
kerlerlne dllımUt. her iklıl de 
Y aralanmıılardar. 

* Pangaltada oturan Bayan 
Y anoı ndlı bir kadın Harbiyede 
tramvaya binmek lıterken düte· 
rek yaralanmııtır. 

Oımaa adlı blrlai vo oğlu Mehmed, bir ala
cak mescleainden çıka• kavga netJceainde Arabca• 
miinde oturan Mustafa iıminde birini fena halde 
dövmO 1 r ve 1101 kulağından yaralamıılardir. 

l4o- Beşiktatta oturan Selahaddin adlı bir ıoför, 
kendiıinden alacağı olan 30 kuruşu lıtediği için 
Ömer adlı bir ahcı çırağını bıçakla yUzUnden 
yaralamıfbr. 

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

Buğday İşi Dört _Bıçak 
Bir Şiş Ve 
Birçok Jilet 
Bunlar Nerede Bulunmu§, 

Biliyor Musunuz: 
Tevkifhanede 

latanbul tevkifhaneılnde kanlı 
bir döğüıme hAdiseıi olduğunu 
dün yaımışhk. Yaralanan Hacının 
ııhbi vaziyeti vahametini muha
faza etmektedir. Tahkikata el 
koyan müddeiumumi muavinlerin· 
d.o Bay Hikmet dün de tahki
katına deYam etmiştir. Bay Hlk· 
met evvaliıi giin tevkifhanede 
hidlaeyl t .. blt ettikten ıonra saat 
yir:ml ıularında ansızın Adlıenin 

çıktığı kWn f oğuft bir 
araıttrma yapmıı ve kotuıun 
pervazlannı söktürmUftilr. Per
vazlar araaında (4) ıuıtalı bıçakla 
bir ılı ve beı on jilet bıçaaı 
bulmuıtur. Ayrıca meYkufların 
Ustleri de aranmııbr. Voyıel 
oğlu NUzheUn Ustllnde (18) lira 
çıkmıştır. Tevkifhane talimatna
mesine göre mevkuflarm llzerlnde 
bu kadar para bulundurulamıya
catı için (15) lira11 a!mmrı, (3) 
lirası kendiıine bıralcılmııtır. Mev· 
kufları11, döıemelerdokl delikler
den iplerle boduruma bıçak aal· 
)andırdıkları da ihbar edildiği 
için döıcmelerdekl bUtUn delikler 
araıtırılmııtrr. Müddeiumumilik, 
bulunan bıçakların tevkifhaneye 
ne auretie ıokuldutunu tedkik 
etmektedir. 

TUrkce Sokak Adları 
Jıtanbul ıokaklanaa Öz tUrk· 

ce isimler bulmak tbere çalııan 
komiayon meaaiıini bitlrmittir. 
Iıtanbul sokakları için aüı.el Türk· 
ce aôıler bulunmuıtur. 

Ziraat Müsteıarı Cumaya 
Ankaraya Gidecek 
Buğday yolsuzluğu tahkikatile 

meşgul bulunan ~iraat Bakanlığı 
müsteıarı Bay Ahf Bayındırın 
reiıliğlndeki komiı} on çabıma
larını bltirmiJtir. Teıkil edilen tlli 
heyetler de raporlannı dun alqam 
geç vakit komiıyona vermiılerdir. 
Böylelikle tahkikabn bntUn ceb
helerl tamamlanmış olmaktadır. 

Ziraat mUıteıarı Bay Atıf ve 
Ziraat bankaaı idare mecllıi 
eıuından Bay . Kemal cuma 
gUnll Ankaraya döneceklerdir. 
Umumi tahkikat feılek si, An
karada hazırlanacak doğrudan 
doğruya Ziraat Bakanlığına ye
rllecektir. 

Ölümden 
K(l.rtuldu 

Dun ıabah ıaat dokuzda 
Beykoı - Kaprtı poıtaıını yapan 
Şirketi Hayriyenin ( 64) numaralı 
vapuru Beykoz iıkeleıine yana
ıırkea çımacı Halil muvueneılni 
kaybederek denize dUtmüıtnr. 
Halil vapur ile iıkele arasında 
ıılaıma teblikeai göıtermiş vo 
kaptanın çabuk bir manenasile 
apur bkeleden biraz aynlmq.. 

uzatılan ıimidlerle Halil muhak
kak bir 611imden kurtanlmır. 

Boğaziçinda Lise 
Boğailçl halkı, KtıltDr bakane 

lığına mtıracat ederek, Boiarl
ç.indckl Uluk5y Ortamekteblutn 
liıeye çevrilmealnl i.t:emiılcrdir. 

Hergtın yllzlerce talebenin 
lıtanbula gldib gelmelinin çok 
zor olduju ifaret edilmektedir. 
Kültür bakanlıiı bu müracaatı 
tedkik etmektedir. 

Günün Tarihi 

Adanada Köyleri 
Ve Ovayı Su Bastı 

Adana, 19 (A.A.) - Son günlerd• 
yatan bol yağmurlardan ve dıığlar• 
daki karların erimesinden Seyhan v• 
Ceyhan ırmakları ytlkıelmlotir. BU 
yüzden Seyhan üzerindeki bazı se~ 
iti' yanlmıf Ye aular cenu bda ov nıO 
baaı köylerine yayılmııtır. Ceyhan 
ırmıtı da taşarak Akgöl ve bo§ tar• 
laları doldurmuıtur. Buglln gcl'11 

duyumlara göre, her iki ırmağın biral 
inmekte oldutu anlatılmaktadır. s~ 
baaan köylerimizde zarar pek büyüM 
detildir. Gerekil korunma tedbirJ.ıl 
alınmiftır. 

TUrk Sularında Dinamiti; 
Bahk Avhyanlar 

EYvelki gOn gümrük muhafaı• 
memurları tarafından İzmit köylcri•<f 
do iç kaçakçılık meydana çıltarılrrı•t 
Çanakkalede Haroç körfcııinde T11r' 
kara ıularında dinamitle balık avla" 
mık isteyen bir Yunan yelkenli•1 

yakalınmııhr. Yelk~nlinin 15 kitiyl 
geçen tayfası tevkif edilerek Çanslı• 
kaleye i•tlrilmif, 11il!hlar ve diıı•• 
mitler milsadere edilmiıtir. 

Eski Maarif Binası 
Eakl Maarif Nezareti binuındl 

Belediyeye nrilmeai için b:ııı teıeb' 
bthler yapılmaktadır. Şimdi bu biar 

yı iual etmekte olan Muhtelit Ma)' 
kent eler, önüzdeki haziranda f aaliye,.. 
lerine nihayet nreceklerdir. 

Yurdda Umumi 
Hava Vaziyeti 

Ankara, 19 ( A.A.) - Zirant B•I 
kaabtı Meteoroloji EnstitUsünded 
ılınan malilmata gilre 24 aaat içindı 
yurclwa Trakya mıotakaaile cenu 
Anadoluıunun Antalya çevreaindej 
maada yerleri yağıııız, diğer yerlef 

yıtıth ıeçmiıtir. Yağıf Orta AnadO" 
luda kar, diter yerlerde yağmur ı•1'• 
lindedir. En fazla yatıı 17 nıiliınettf 
olarak Antalyada ölçllfmllttiır. Dit•f 
yerlerde 7ağı1 ikt rı 1-10 millmetr; 
uaundadır. Hava aubunetinde dün• 
nazaran Trakya mıntnkasında 3 der~ 
ee etrafında bir dlltOklük kaydedi!t 
mittir. Buna karııhk olarak yurdu; 
ditn yerleri hava suhunetinde bir 
gün evvele nazaran 2-S derece ar•' 

aında yllkaelit olmuıhır. En dQıllll 
ıuhuoet aıfın albnda Karata 8, Erı• 
rum'da 5 derecedir. En yüksek tfl 
buuet Adana'da 18 derece kaydedil' 
mlıtir. 

Busrfin Aakara'da aaat 14 te ha~ 
111buneti aıfırın Uatllnde 3 derecedit• 

Romanya ile 
Ticaret Yapanla! 

Romınyaya ihracat yapan tacir~ 
rlmi.z göııderdiklui mal b11de1leri ... 

almakta güçlQk çektiklerini allkad•t', 
ları bildirmiılerdir. AlıCJ taciri 
malın bedeliai Romanya MTi B ... 

kaaına ödedikleri halde, bu ptral1 
lhracatcılnrımıza verilmesinde Ç 

nıOt~Gllta raatlanmakta.dır. Bu rdl 
aelenın yakında halledılectği udi 
maktadır. 

1 Son Posta'nın Resimli Hiktiyesi: P. Ol R B n· Kı" 1 ı ______ _;,_ ______ ~-------=------=a=z-=a~r--=-.:.:a:....:..:.==asan . ıgor z: __, 

- Bulzarlarm dediklerini duy- ı 
dun değil mi Hasan B. ?. 

·· · Guya biz Tr.akyadaki Bul
ıar azlıkJarına ltkence yapı
yormuıuz •• 

_._ ...... 

•.• Bunu aöylemiye naaıl dil· 

leri Y&rlDlf bilmiyorum!. 

H. B. - Naaıl mı varmıı? Bak 
ben aöylcyim. Bulgarların bu ifti
ra:an bana bir e6ri hatırlattı: 

pi11 

... Kitiyi nasıl bilirsin? .• ı.. 
'b' deıılJtr" 

aormu~!ar: .. Kendim gı ı,, 



~ Şubat 

Umumi Se~-;eti 
Arttırırken Yapdacak 
8;,. iş Var 

4' 

L ~ürkiyede cumhuriyet ldareal, 

0:11u~ on birinci yaşındadır. Bu 
~ bır yıl içinde, oUtün dünyanın 
~~YreUe karşıJadıiı pek bil} Uk 
'Ger baıarıldı, birçok eserler 

111 c;.ıa getirildı. Bütün bunları 
tö a L ... dan tedkik ederken 
~le l.ı,, netice çıkarmak müm-

1', ve- doi'ru olur: 
~l · ·yede son on bir yıl 
'iıbal;t, umumi aervet, eıki devre 

e~Je haylı artmııtır. 
-.al Söylemek iıtediğimiıl daha_ iyi 

•tlllak için biraz iı.ah edelım: 
"' C?n bir yıl içinde sağlı sol:u 
~ lbıryolları döıedik. Yeni maden 
"6Yı.ıl.,.ı kazdık, toprak •ltıada 
t, 11

' kadar saklı ve f aydaaız du
~~ 1•rvet hazinelerini topratın 
il.. ile çıkarıb gelir ka) naiı ha
~' ittirdik. Yeni fa brlkalar 
~!duJc ve daha da kuruyoruz. 
~- itlerini genitlettik. BUUln 
t~ •r Türkiye topreğman para 
~Gıll bakımından kıymetini, H

.t.,1 ile niıbetle birkaç mlali ço· 

.. ltı. 

>•ra•ıka bir bakımdan bu vazi
lo~· hir neticesi de ıu oldu: 

ıyede lı mevzuları arttı. 
tal Eık~de~ bu toprağın çocukları •e jı. çıftçılik yapıyorlardı. Maden 
'ıd abrlka işçiler.nin sayııı çok 
'' , 

1
• BuiUn iıe it ıayısı gibi, lşçl 

to~ 111• d~ çaialdı. Eskiden demir
ttdu 1tçııi, yok denilecek kadar 
it 1

• ÇönkU o zamanlar demiryolu 
d,i~İvzuu olabılecek ieniılikte 

di. 
~. ~unları )'azdıktan sonra iıçi 
, 1 azanc meselelerini de ele 
iti llıak istiyoruz. Bugün kazanc 
~ hzuları çoğalıb cömerdleştlğt 
k rtlde bir luıım it sahalarında iıcl 
ll~bancının, geçim imkanlarına 
t 8 ~ti• az olub olmadığının 
t\a'dkık edilmuinl gerekli buluyo• 

l. ÇüakU husi:a bazı fabrikalar
~- otuz kurut gilndellkle itcl 
Ça\ııtırıldığmı işitiyoruz. Bir itciye :n saat içın 30 kuruı gUndelik, 
1aı "•ya çoktur demlyecetiı. Böyle 
tlk 'Öz ıöyliyebllmek için o fab· 
1ca:llın, lenelere niıbetle vasatı 
l\ln:n~dnı bilmek llıımdır. Yalnız 
~••rrıtı dla edebiliriz ki 30 kuruş 
l>uat\:ı:· bir ııra itciıl için, 
lcar,,11n~ ıeçlm ıart ve imklnları 
btı.za k ' azdır. Bizim bu iddia• 
'••esın~rıı, o fabrika veya mtl
Lu kad 

111 Y~~lık ~azancıaın ancak 
l'lllıaid ., aundelık verllebilmealne 
~u takd.:lduğu llerl ıUrülebilir. 
olr l1 de diyeceilz kl asgari 
-· bntı ndelik tayin edilmeli 
!'ltıi bu 11 lllUeaseaeler, vaziyetle-
C:tk ftk~l~garı gündeliği verebil•· 

Ôk e tanzim etmelidir. 
... _ ono 'k 
-e lçin bı "alkınma ve llerile-
'~ u dedf'ğimiz ıey, en 
~lttlar :•rtlardan biridir. Fab-
1 •knık b:k diğer it mUesaeaelerl, 
~tb ttti ... •~dan modern olmak 

" hayattı gıbl işçinin de buglln
t•de k~ farUanna uyacak dere-
IJ • "°!.,elde etmeai zaruridir. 

1)
1
,. Gene Kız 
enize n·· f .. 

.a {)tin L uş u .. , ~ ••ıarn 
~ "'dıka . •aat 8 raddelerin· 
.~Purun8 b~ ııkeleainde Erenköy 
~•Ya ınınek l · h adı. bir •hyen Evdok· 
u~rak denize id:c kız ayağı ka
•ııı "apur arası trrıUş ve iskele 
l&tı rt&ek Uzere ikda f ecl surette 
ı: kurtarıhnııt~r~ bUyük mtişki
lt a at l\1 "d 
A u rlerf K .,., "tıkar 

19 
ursu 

<.ıra t •.. (A.A.) - . 
leri k enstırnsu d . Yüksek 

b u <: a , n e zıraat mUdür· 
ou çı.nu~tır. 

ta•t l.c, ' k 
3 t f tnlidürU ı'~t~sak23 vilayet Zi-

.. ,. t . y ıra et . t' K 8 •ürecekt' mıı ır. ura 
ır. 

8u Birinci Cenıre 
._..,, rtin, eıki t k . c; löre ille a vınıin telAkki-
laa ~reler b ~ınre .<iOtmUıttil'. 

UJdeciaidic.. u iklimlwde ltaJaann 

SON POSTA 

Resimli Makale a Cürüm Ve Ceza a 

• ı · tt l 1 d Vahıet kaidelerinın hükOm •Ürdütil p idai Ceza, cemiyete kartı daima mu .u vazıye. e o an o ma ı ır. f dl i . h d" . 
ferdin, h 0 reketlerini murakabe ve tahdıd eden bır mOeı- umiyetlerd• cezı,. ~lr .e

1
r 1~ 11 e r.ıkcı 1 ıeki. dedir. Hu 

d · 1 k b l d ki takd"ırde o cemiyetın 1 erı emeaı ve yu •• meaı mOmkün aeae ir. lnaanlar toplu o ara yaı mıya aı a ı arı 
günden itibaren ceza, keadi varlı tını i'Öatermiıtir ve olamaz. Kırbaç altında ~nlifen k ıu k~d;mlar, neka .:ta r 
cemiyet .. ayahnda çok Jlzumlu bir varhk oldutunu ialat kabahatlı o:uua olaun, vııı.ı~~ rf 0 a~ı ~· · ~ ve insan, bu 
etmiıtlr. Fakat ceza, iıkence t•kli•i aldıtı takdirde o manura kar111ında ta 111 1 e en ını merhamete 
cemiyetin fptldailiti•den tOphe edilmemelidir. Ceza, lcaphrır. Ceza, iılenen cOrOmle mtltenaaib 

ferdleri ıa'ah .~ıc·, onlar• ~ -i~~ iyi 1iğ• göt:ilr~O~c~B~m~a~h~iy~e~tt~e~~o~l~~~·~lı~dı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -
• 

SON TELGRAF HABERLERi 

Bulgarlar Sözünü Tutmuyor! 
Bir Yunan Gazetesi, Bulgar Komşuyu 

Mıııkçılıkla İtham Ediyor 
Atina, 19 (A.A.) - Bulgari•· 

tanla komıuları arasındaki mU
nasebetler hakkında Bulgar ga· 
zetelerinde son zamanlarda çıkan 
yazıları mevzuu bahseden (Le M .. 
aager d'Athene) diyor ki: 

"Muallakta bulunan mesele-
lerin halll için Yunan htikfımeti• 
nln ne kadar iyi niyetler besle· 
mekte olduğunu, Sofyunın bilmesi 
llzımdır.Daha yakında Bulgar Dıt 

ltalyan Kıt' aları 
Yolda 

( Baıtarafı 1 iuci ylzde ) 
HIAmetlemek için ıivil ve aakert 
memurlar ve kalabalık bir halk 
kntle.-t Pizakan rıhtımı üzerinde 
toplanmı,Iardı. Miliı efradın elle· 
rinde kUçUk ltalyan bayrakları 
vardı. Kral ve Musoliaiyi alkıı· 
hyorl .. rdı. Onların bu tezahüratına 
kalk cevab veriyor ve blltllsı 
seslle lhtilil martlarını çalıyordu. 
Milia kıtaatının kumandam olan 
reneral T eruzıi vapura giderek 
kıtaatı selimlamıf, ve az aosıra 
vapur. limandaki gemilerin dUdUk 
ıeslerl arasında hareket etmiıtir. 
General T eruzzi bir moUSrbolla 
gemıyı liman haricine kadar 
taklh etmlıtir. 

bay Mu•ollnl Nutkunu Nlfln 
Ya•ıd• b1raktı? 

Roma, Hl (A. A.)- B. Muao· 
lini, yerinde Faılzm aarayı ve 
lnkıliıb müzesi yapılacak olan 
binanın yıkılmasında bulunmuş ve 
bu altı katlı binanın damındaki 
kiremitleri kaldırarak ilk kazmayı 
kendisi vurmuştur. 

B. Musollni, Forum; Palatin ve 
Roma tepelerine bakarak ' 1 ne 
güzel manzara., demit ve '1onra 
ıöyle devam etmiştir: 

u - Burada f aıizm yükse
lecek ve yapılacak büyük 
kule, 1tzmimizin ve kuvvetimizin 
aembo!U olacaktır . ., 

SözünU burada bitiren B. Mu-

lflerl Bakanı Bay Batalof, bu 
niyetleri Cenevrede Yunan Dış 
itleri Bakanı Bay Makslmos ile 
olan mUllkatında lbir kerre daha 
tesbit etmek fıraahnı bulmuıtur. 

O zamandanberi Yunan hilk6-
metl de Sofycdan ayni tarzda 
tezahürat beklemektedir. Biribirl 
ardına yapılan beyanatlara inan• 
mak liizımgel;rse, Bulgaristan, 
diğer balkan devletleri ile olan 

Atatürk 
Antalgadan 
Ayrıldılar 

A11talga, 19 ( A.A.) - At11tlri 
lçiıl•r B ıkanı v• ber11b•rlerlrul•kl 
n•Htla saat 19,30 da Ea• vapura· 
11a bl11t1rt1lc /c•Ptti111lztl•11 ayrılmıı· 
/ardır. 

Bay Venizeloı 
Uzun Müddet Yunanistan• 
dan Uzakta Yaııyacakmış 

Atlna, 19 (A.A.) - Heıtia 
ıazetelinln istihbanna g6re, Bay 
Venizeloa yakında Japonyaya gi
decek ve avdetinde bir mOddet 
~ondra ve Rarlste kalmak aure· 
tile Yunaniatandan uzun zaman 
uzakta yaıayacaktır. 

Kurtulacak Mı? 
Trenton, 20 (A.A.) - Havpt

man Nevjeraey devletinin en 
yllk~ek mahkemesi olan latinaf 
mahkemeıine mllracaatla idam 

karanna iıtira~ ... ~!.':':1.~!!.~~: ................. . 
·;~İİ;i:···;i;i;;k·;n gazetecilere gU-

lefek demiıtir ki: 
" Ndkun mabadinl gazeteler· 

de okursunuz ... 

bUtun ihtaAflarını halletmek iate
mektedir. 

Herıeyden evvel Bulgar dü
ıUncelerini diğer memleketler ta
rafından ~österilen hAlia niyetler 
ahengine uydurmak için tehalük 
göıterilmemittir. Bulgar devlet 
adamlara hiçbir zaman söz ile 
fl:l arasındaki meaafeyi katetmiye 
muvaffak olamamışlar, belki de 
bunu arzu etmemişlerdir.,, 

Tramvay Şirketinin 
Davası 

Şirket Mukavelenin Feshi 
Kararının lbtalini istiyor 

Ankara, 19 - Nafia • Tram
vay tlrketl davasına Devlet Şôrası 
daavi dairesinde baılanmııtır. 
Evvell ılrketi dava arzuhali, ıonra 
bakanlıtın cevabı Ye aırasile 
ıirketin ikinci iddia lAyihası ve 
bakanlığın ikinci cevabı okunmuş, 
bunlar öğleye kadar ıUrmUı, cel
ae tatil edilmiştir. Öğleden ıon
rald celaede ilk sözü tirket avu
katı almıf, daYa11nı tetrih et
miıtlr. Saat 17,30 da ikinci celıe 
tatil edllmiıtlr. Yarın (bugUn) 
Bayındırlık Bakanlığı vekilleri 
mUdaf aalarını yapacakladır. 

Tramvay tlrketi vekili iddia
sında 1926 mukavelesinin ni · 

ld v • h çın 
yapı ıgmı ıza ettikten ıonra 
tirketin, belediyenin teslim elti v i 
biltün hatları yaptığını, istiml:k 
ederek teslim etmediği hat· 
ları yapmadığını, hu suretle de 
borc başlamadığını, borcun lfa
aında temerrUd mevzubahlı ola
mayacağını, hükumetin iki tanflı 
bir m~kaveleyi bozmıya salahiyeti 

olmadıgrnı, mukavelenin feıhi hak'iız 
olduğunu ıöylem·1 ve hükumetin 
kar2.rmın ibtalini istemiştir. 

Yazı Çok Oldalu için 

Buglln Konamad 

Atatürk 
Ve 

İnkılabları 
Fransa 

Paris, 19 (A.A.) - Şubat.o 
27 s inden itibaren, Parla ünh:er
s tesinde, Türkiye bU) Ok elçisi 
Bay Suadın baıkanlığmda ve 
mümtaz profesör vts bllgioler ta· 
rafından verilmek tlıere AtatUr
kUn muhtelif sahalarda ve bil
hassa Türk dil, tarih ve medeni
~ eti 1ahalarında yapbiı ialihat 
hakkında Konferanslar ıeriai ter• 
tib edi!ecektlr. 

Paris, 19 ( A. A. ) - Türk 
diline, Türk tarihin• ve Tark 
medeniyetine dair tedkh:ıab te!;f, 
tanzim etmek ve ink:ıaf ettirm~k 
ga) esile Paris Ünh·eraiteainde bir 

1 ürk tedkik merkezi ihdaa edilmiıtl.-. 

Alışverişte 
Politıkamız 
Malımızı Alanın Malını 

A!maktan ibarettir 
Ankara, l 9 lktaıat 

Bakanı Celil Bayar, yeni konten· 
jan kararnamesi mlinaaebetile 
hulasaten aıağıdakl beyanatta 
bulunmuıtur : 

- "Niaan - Eylfıl 1935 dev
re~ine mahsus olan yeni kontenjan 
kararnamesi neşrine baıladığımaz 
kontenjan kararnamelerinin 12 ln
cisid:r. 

Kontenjan tatbikatının ilk dev· 
re.inde TOrklyeye sokulacak bütün 
mallar tahdide tabi tutulmuştur. 
Müteakiben baş a-österen elverişll 
6konomik şartlardan lıtlfade au• 
retlle bu tahdidat yeıvat yavaı 
azaltıldı ve nihayet 500,000 
liraya indirildi. 

AralRrır ' ' ahenk Ye irtibat 
tes· a edilen Kontanjaa kararname
lerimiz. ve anlatma politikamız, bu 
kararnameleri bir tahdld alllhı 
olmadan çıkardı, bir milli iktıaad 
ve korunma vaaıtaaı haline yllk· 
.. ıttı. 

Bir taraftan mlllt sanayi ve 
fatlhaall himaye, diler taraftan 
ticari mübadeleleri tevai rolft de 
bu kararnamelere verildi. 

Halen umumi ithalAtımmn 
yllzde 83 U klirlng v•ya tediyat 
muvazenesi eaaıb anlaıma yaptı· 
ğımız memleketlerden gelmekt .. 
dir. lbracahmaın yUıde 84 n bu 
memleketlere gitmektedir. 

Müzakere halinde olduğumuı 
bir f ki memleketle de uılqılabl
llrae Tnrkiye idhalibnm yOıde 
95 l anlaıma yapılmıı memleket• 
lerden gelmiye haşlıyacakbr. 

Bizim değifmiyecek politika· 
mız: 11Mahmızı alanın malını al
maktır.,. 

Bu politikamızın tlmdiye ka
dar temin ettiki neticeler şun· 
lardır: 

1 - Memleketin sanayiletm• 
ve milli lktııad cihazlarını tamam· 
lama savaşının lcab ettirdiği fazla 
ithalAt memleketten döviı çık· 
maksızın malla ödenmiıttr . 

2 - Anl.ııma memleketleri
nin memleketimize faıli ithelAt 
yapmak için uğraşmaları, bilmu· 
kabele ihracat mallarımıza talebi 
a ttırmı' ve fiyatlarını normal 
) allar fiyatlarıl\a ynkhııtırmıştır. 

/S l 'El?. y A /\' JSTER l NAN,'tJIA! 
dugün ilk cemre c'uşllyoı . Şu h ide kıtı geçır 1 ' r Ô . , . '. ·•yor musunuz? " · d"k 1 üne ne k:ıdar fazh r nra vermiş 7. bil" 

bahara girmek ilzereyz. Bir buçuk ay so ıra ıs nm:ık ,. konomı •. bak n ~ğ n ~ b r te kık ve teul ğine göre, 
ihtiyacından ve c'olayısile odun ve kömür derdin 1en yc r.ı kok ~komlirOniln 11

'
1

• tonuna P_ rakende 18 I r \ 
k tulacağıı. Fakat k ' betlang c n a ve kıt ort s nda vermek !az md r. H. bu cı bu t,.b ığı.len önce kok 
k~~Or için verdi~lmiz fazla paraları, yahui ceJ imiden ~ömilrü lstanbulda ~4 lı 'yn sat l•nıştır. Eğ •r bu yıl 
bakaız yere fn'a ol. ra k alının paraları r'üşünd~kc.~, l5taı:bu'da en r.~ ndnn, 50,000 ~on kömijr yakıld:se 
inHn haylı yllre!k üzüntüsil çekiyor. Bu yıl kolt 1 omu• hP.lk.nn 300,00J ıra f. z a P· ra a r.ınıt dernek ir. 

3 - Memlekette eski senelere 

' I ' ste en mühim denecek hiç bır 
ilır.ıç malının pi; asa üzerinde taz· 
yiki kalmamışdır, fazla olarak, 
) en· de Türk p:ynsc sından 1 Urk 
malı t lnııya hDzır anlaşma rnem· 
~ek ller n il 24 milyon lirahk b;r 
l aı şıl.1iı Merkez l..ankamızda bu· 
lu m..ıtadır .• , 

JSTER 

• , ıKa 1 ihracatımızın ge• 
ı ... ıJ uc ' •f 

nİfıem..:si yolunda çı tcıye vr 
1 tacirlt re c!üten vazifeleri de aa 

_J J !atmış.ar. 
~---~------------------~---~~~--~--~----

iNAN /STER iNANMA/ 



4 S.yfa 

:ıM-Zebl M ....... \: 

KongaEreğlisinde 
Nüfus Çokluğu , 

Konya Erejlisl (Huıuıl) "'" -
Konya • Uluk•ıla demiryolu ille
rinde bulunan Ertğ:l kuaıının 
muabaaı 4700 kilometredir. NU. 
fuıunun 17200 a kadın ıeri ka· 
lanı erkek olmak iz.re yekunu 
33650 dir. Karamana 78 kil~ 
metrelik bir demiryola ile baib· 
dl!'. Kaaabaıun Bab tarafına dl
ıea Akgölde yaban 6rdeti, yaban 
kau Ye balık avı yapılmaktadır. 

Sllmtr Bankın yaptırmakta 
oldatu ve bir an ev•tl bitirilm .. 
at itJn yüduce aaıel• çabthrdıfı 
Mentucat fabrikaıı iflemiye bat
lay1Dca 11 ... ba birdenWre inklpf 
edecek, nftfuu artacak •e Bayın
dırlık hareketleri baflamıı ola• 
cakbr. Eretll kaıaaının merke
aiade 12 mahalle vardır. Kazaya 
batb 45 köyden baıka Ayraneı 
nahiyeıine bağlı 17 ve Çayhanı 
aahiyelfne batlı 13 k3y vardır. 

Yozgadda 
Halkevi Lisan Kuraları 

Açıyor 
Y oııad (Huıuıl) - Halke•I 

tarafından 1i1&n deraleri kuralan 
açılm .. na karar verllmiftir. Kur .. 
larda ıimdiJik Fransızca •e la
gilizce &tretilecektir. Blllhara 
latekll bulunur1a Almanca der1lerl 
ele açılacaktır. 

Edirnıde Bığ Yıpıllyor 
Edirne (Huıuıf) - Burada 

yeniden bai yapılması için kl5y
lnlere 176 bin aıma çubuiu tevd 
eciilmiftir. Yeaid .. 200 bia aıma 
çubuğu datıtılacaktır. 

Fethiyenin Bir Ayhk Madın 
lhrıcıll 

Muğla, •9 (A. A.) - Birinci 
klnun ayı içinde dıı ellere Fetht. 
yeden 7.362 ton krom ve 796 
toa zımpara madeni çıkarılmııtır. 

lıpartada Sis 
lıpartı, 19 ( A.A.) - Ş.brl-

111lzde çok kulf bir ılı olmuıtur. 
Bu kadar alı kahnhtını bu Jal 
içine&. ttbrU.iıdekl meteoroloji 
19taayona kaydetmemiıtir. 

Urlada Kimsesiz Cocuklırı 
Yardım 

lzmlr, 19 (A. A.) - Urla ka
ıaıı Halkevinde 120 fakir " 
klm.ezlı çoçu§'a muntuam &ile 
7emeiJ verilmeye baılanmııtar. 

Ceyhandı Yakalanın Kaçakollır 
Ceyhan, ( Huıual ) - Zabıta 

memurlan Çil lımall ye Haeı 
Vell adla Hd kaçakçı yakala· 
IDlflardır. Bunlarda 3721 defter 
kapk ılıara kliıdı buluamuthar. .............................................................. 

BUTUN ULKE.YI 
Hf RC.UN 

~nPosta 
n... . . DAKİ f>İR iLAN 
uUTUN ULKEYİ HER <;UN DOLA$1. 

h ufa . ı=BW'l"! = 

SON POSTA 

EMLEKET HABERLER} 

Bandırma Her Bakımdan Noksansız 
· ~Bir -Şehir Vaziyetine Gelmiştir 
Bandırma (Hu• Raıab mekteb lb-

ıuat) - Bandır· tiyacuu kal'fl}a-
ma kurulutu iti· mak için mllm-
barile pek yeni ktln olan btUOn 
addedilmtal ic:ab tedbirleri almak• 
edeD bir t•lalrdir. tadır. Geçen Hne 
BuıUn gl5rUlen bir ımıflı olarak 
eMrltrln ealdlik· ve huıuıi ıurette 
le hiçbir alAkHl açılan, bu 1ene-
yoktur. Cnmhu- de v11ktll halleri 

riyetten ••••I 
Bandırma baıtan 
bqa lıarab ol· 
mut •• clmba-

mllaaid olan tale
belerden yirmlpr 

lira alınarak iki 
11nıf ilAve edilen 

riyetle beraber "rtamektebin önB 
JenldeD kurulmı· Budırma ortamekt•b taleheti açık baY&da resim cleni alırken müıdeki ders 
ya hafla•ıttar. Elektrik aablrah, ı&ıe çarpacak vuiyettedir. Gene· aeneainden itibaren reımllepiril· 
meabeba. laaatane Ye bütlla mek• Jik kUIUlr bai!Jlıjım her veailede m•ıi kararlaıtınllDlf ve bu kar 
teblerl. c_nm.huriyelten sonra vllcu• izhar etmektedir. Dört ilkmek· bUtUn Bandırma gencliğinl seri: 
da ıetirılauı Herlerdir. Bandır- ttble bir ortamekteb bu çok dirmlttlr. 
mıda a:Orlllen blltün. yeni binala~ kuvvetli kültOr. ihtiyacına ce•ab Her bakımdan nokaanııı olan 
cUmhurıyetin eseridır. Bu yenı vermek vaziyetındedir. Bandırma resmi bir ortamekteb 
k~rulan ıeh.rin. çalıımaımı bi~en .Mamafih bu mektebler ihtiyaca de kavuıunca bUtlln lhtlyaclann~ 
bır belediyeıı vardır. Beledıye kAfı ıelmtme-kte, ortamektebin tatmin etmit yaziyete gelecektir 
ıimdi de bu modern tehre içme ıenlıletilmes . , llkmekteblere de ve o zaman TOrkiyenln en yeni y 
ıuyu getirtmek üzeredir. bir yenisinin ilavesi zarureti hasıl en nok1anaız kasabalarından bl~ 

Kaaabada kültür hareketleri olmaktadır. Maarif memuru Bay olacaktır. 

Zonguldak ta 
Dördüncü Köylü 
Gecesi 

Zonguldak, (Huauıi) - Halk· 
•~inin d6rdnncli k&yll ıeceai ya· 
pılmıı, kadm seçiciler de aalonda 
k&ylt'1er arasında yer almıılardır. 
Gece; hukukculanmızdan Stıley• 

man Samlnin bir ıöyJevi fle açıl· 
mıf, bu ı6ylevden ıonra Halkevl 
temıil kolu u Mete ,, yl temsil 
etmiıtir. 

Süleyman Sami ıöylevinde va· 
iller araaında yol yapbrmakla 
töbret bulan Yali Halid Akaoydan 
yol yaptırmuanı latemi• 

- u Vali Halid Akaoydan ak 
aaçlarınaa telleri kadar yol yap
brmaıım iaUyoruı.,, demlftir. 

Mufila Hastanasindı Yeni 
Bir Pavyon 

Mutia, 19 ( A. A.) - Mem
leket haıtaneıln• yeai bir pa•yoa 
daha ili•• eclllmiftir. Btıylk paw
yonda roatken dairui vardır. 
açılma retml yakanda yapllacaktar. 

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

Malatya da Meraklı Bir Duruşma 
-· #'#. 

Davanın Şahidj Mahkemeye Babaıının Kucağında 

Getiril :ı i Ve lfadeıi Alındı ___ , _______ _ 
Malatya, (Hususi) - Yukarı 

bağlarda 75 yaşında Deli Hasana 
&ldtırmekden suçlu Halil otlu 
Mahmudua muha&keraealae Malat• 
ya Ağır Cezasında baı·anılmıştır. 
Bu davanın 3 çocuk ıahidi yardı. 
Bunlardan en bDyüğtl 8 yapnda 
Mehmed idi. Arkadaıları lle oy• 
narken Mahmudun Deli Haıanla 
boğuşmiya baılachklarım gördnk
lerini ve boauıma neticesinde yere 
düıen Deli Haaanın bir daha 
dotrulmadıiım aöyliyor:arda. 

6 Yatında olan diter ıahid 
Hnıeyln mahkemeye babaıının 
kucağında getirildi. Hftıeyin de 
Deli Haıanın bir boğuıma netl
ceainde yere dOıtUğt\nü •e bir 
daha kalkmadığını, bu boiutma 
eanaauıda kendiılnin arkadaılarilo 
beraber yolda oynamakda olduk-
lannı a6ylec:li. 

Üçllncll ıahld 7 yaşı :ıda yine 

HUseyin adla bir çocukdu. Bu da 
bildikler:ni arkadaılan gibJ anlattı. 
Bundan ıonra ortaya bir gardiyan 
s•t'rllerek çoculdann anlatbkla
rıoa göre Deli Hasan •aıiyetine 
sokuldu ve çocuklara bu ıardi· 
yanla boğuıarak Deli Hasanın 
nşııl öldürilld6tftnln tHvir edil· 
meal ıöylendi. Yedi Jqlndakl 
Hüseyin gardiyanın boynuna aa-
rıldı ve= kafasına yumruk Yurmlya 
baıladı. Elr tarafdan ıa~lyam 
yere yıkm'ıya çah11yor, bir taraf. 
dan da hakimlere: 

- Nah .•• itte.. '86yle .• Diyordu. 
Bundan ıonra iddia makammı 

ltgal eden Bay Gnltekfn; doktor 
raporlarının lıtanbulda Tıbbı Adli 
mlleueaeaine gönderilerek Deli 
Haıaıun GIUmOnlla Hbtblerlnin 
tayin ettirilmuini iatec:ll, dunlfllla 
bunun için batka gine blrakıldı. 

Memlekette Seçim 

Memleketin h•r tar,fmda HyJav mecli•iumumi alçlml 
bllyOk tezaluarlarla yapılmııtır. Muhablrimlıin fönderdltl 
11çlm haberlerini bu aGtunla1da aeırettik. BuıGnkO efe 
ıeçim teıahurlarından n Hf'•• lftlrak edenlerd6n mula-
telif intıbalar i'Ulteren d8rt reılm n•tr•di7orus. Bu 

reıimlerden 1 No luıu K1r.ehlrd• aeçim •laaıebetllı 
F•pılan t•nlfkleri, 2 No luıu Upkta aeçlme lttirak 
edeal•ri, 3 No luau G .... dede 4 No luu Çanakkale
de H9ime lttlrak edenl•rİ (Öıtermektedlr. 

t- Konuşma. 
1 

Heykel, 
Yol, 
Sokak 

Nural lalı Ata9 
Anna de Noailleı, yaşadı' 

umanın en tanmmıf we en ~ 
Frauaıı tafrlerindendl. Onu 
ylk bir ıalr 1aymak belki .,.. 
Ueri ıitmekti; fakat ne ya.-
kl aamammu: Ö} le bftytık, in~ 
lan aaraacak ıairler yetişı:neti'f 
elYerişli gödlkmüyor. « Koı u ..... 
bulunmadığı yerde keçiye Abclt" 
rahman çelebi denir » sö, 
uyup palavracı d' Annunılo'll~ 
en yOcelerle bir tutulduğu dJI 
devirde Anna de Noailleı' 
bGyllklükü eairgemeie bir lllJ~ 
yoktur. O, Lamartine ile V~' 
ne'I kadınca biribirine katlllll 
blalere de, ahenge de g6nlD ~ 
bir lnıandı. iki yıl 6nce ~ 
adı kendisinden ıonra bir model" 
yaııyacaktır, çok değil •.• 

Onu Hvenler, adının ••:g 
ama yardım etaln diye, beJ 
yapacakları yerde, IAman 
kıyılarında bir yola onun a~ 
takılmasını dOşOnüyorlar. iki 1~ 
ağaçlı, uzun bir yol. Bir ıonbab tM 
akpmı, gftneıin batma11 
geceain ıelmeu ara11nda geÇ~ 
Ye oralarda haylı uzun JIA 
umanda o yolda Anna de N,ıl 
illu'in birkaç mısramı lçlmil' 
okuyarak ya•aı yavaı dolaş 
çok kimaelerin lıt;yecetf tef,, 
O pire b6yle birkaç « ıefak ., ~ 
fecla etmek de çok değildir "~ 
bunu yavatca ı6yliyeyim • ,.,
okumak buglla için fayd .. b~ 
Çlnktl Mme de Noaille~ Fra~ 
nın son deferll romantik ıairtt:! 
ye romaotlama, itiraf etıe~! 
etmesek de, hepimizin için~ ar· 

mlftlr. ~ 
Bir ıalrin anılmuı için • 

ann, •iaçlıkh bir yola ta ~!ııİI 
fikri doin11a hoıuma gitti. ~ 
diye kadar birer heykel diklll~ 
kalınıyordu; oyıa ki heykelle: 
birkaçı gllztl oluyoraa da çOJ':. 

dikildikleri yerleri aOalemekteo ~ 
temsil ettikleri ıairleri bayii": 
andırmaktan da çok uzakb. 

• Fak at Paul Valery, bu 
için yazdıiı bir yazıda, bull 
aonra her ıairin, aanatklnn • 
kuUulamak için yeni bir ıey 
mak doğru olacağını ileri a 
ki buna aklım pek yatmadı. 
k.. için yeni, baıka bir 
icadına kalkıfllacak oluraa 
mllnaaebetli kutlulama uı 
daha ODUDCU 61Ude tUkene~ 
den birtakım tubaflaklar JÜZ 

t.ncektlr. ..-'! 
Hem bilytık ıalrlerin, "I 

klrların heykelini yapma;a, _ -...aı 
larına ıokaklara veya ıehir ~ 
daki yollara takmata ne I~ 
Yar? Onların anılması için b. ~ 
yol, eserlerinin oku:2Jrna" 
Amma d;yecekainb ki hey~el 
10kak levhuı onlann ta 2 
e8erlerinin biliomea~ne ~ 
eder. Bundan hiç emİL d ~ 
«Şair Nedim» cokağında o ~ 
lara bir aorun, acaba kaç t 
ıairln diYamnı okumuıtur. ~ 

Bay Hami Ersoya - ~ ~ 
DUi kitabı okumadım. Bu•1111 

cevab yeremiyecetim. 

Malatyada Av Derisi;! 
Malatya, (Huıuıt) - s;.1 

'" derileri iyi flatlarla ,. JJt
tadır. Bu fiat lyilljl aYcJ ı,.lı 
ehemmiyet •erilmesloe ••.·-----.a 
maflur. Ba yıl seç•• .- .... ..,.,. 
çok fazla •• deriai eld• • 
amulmaktaclar. 
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Berış• Tehlikeye 
Sokan 
~Ogun/ar 
l\t ~tere ve Fraan gibi dtlnyan•n 
la&L ~k devleti barıı temellerini 
~-aıtırrna:X makaadile birte.kım 
~c.r peı:11de koıarlarken 
he çöflerlaia tenha bir kötesinde 
~ ~Ylll\ ailib, zaten zayıf görünen 
)ı . te,.ıelleri ta kölcllnden nrafl. 

~ti'n aldıtı ku vahim manzc: ra 
"" la ·a Almaa Bı> viyera1ında bir
'-ie .\!rnıa f .rkaıı h arekete hazır !tir 
·~konuldu. Bu haraketia hedefi 
hl o.'lr: ltalyanın Habe~l&tsnda meı-

~ulunmaaından istifade ederek 
t~ı.ıryayı ilhak yolunda lııir emri-

1 1•pmak. 
'-t talya bu hareketin maauıat der
' •nladı ve hem<'n iki kolorduyu 
'her hale koymak ıuretile Alman 

lıldarına karıılık vertli. 
t1ı4tifrl~I, Anupa, bir taraftaa fili 
~leh l:oımak, diter taraftan bu 
.. Y•li donm ettirmek iıtiyealerden 
tı..Jreldceb iki bariz z&mreye ayrılmıı 

lınu h..t Yor. Bu arada barııı mubabza, 
~ ll'lnceralardaa uııak kalmak ve 
~faainefıtea baıka bir kayguıu 
isi(~ • 11an Türk polltikaaıam mev-
8" e, bittabi buıl1Dkü barıı vazlye • 
dıı ;•varrı ettirmek fltiyenleria 7aaı· 
~ •ltat Lu 11evl•emrinkilere millet• 

Stıtıhaıaml!I nihayet •ududludur. 
~ ... lh baııaın •ık yapılmuı, siJÜl 
ı.,; ~ koı•ak •ecburiyetiade kalan
·~ llıhayet ua&Ddırabilir. Tlfefl clel
)._1-uı, GatUne ailnail talul•ıı olarak 
•ı.ı?tti a-aa karpmakaızın bekleaı•k 
~ Yorıua ltir ittir. Bu Hbebledir ld 
ra.ı.11;"i oyunlar tehlikelidir ve atlihlar 
~ •rkında olmadan bUte lcayaa 
hiJt •tın hafif bir ta:ıylki Ue patlıya
~~· Ru oyun, cidden tehlikeli olmıya 

•ıı:ılftır. - SGreyya 

.\rjantinde Müdhiş 
Bir Yangın 

~ Roaarlo (Arjaatla), 19 - Bir •uhu-
11'- d posundan çıkaa yaal'ı• pek 
-nele biiyGmBıtGr. Bu • rada vaki 
~ infillldan lıirçok çatılır tuzla 
.. ~ 01111uıtwr. Bir aralık •ınmnın --····f " .. >'•tbad ı er merkez iatuyonuaa aira-
~ k~Q korbl•uıtur, enkaz altıa .. 
St )•raı~'' haline gelmit 3 CSli • 

,. . çıkarılıaııtır. ...._ .... c:. 
'•• ti,_ 1•rı11nda ateı allodtlr01mlt-
1lltlt~ ~ •1aa hububatın deterl bir 

'~ll•t ''•lfe tala•iıa edil•ektedir. 

• Viy 
11"Y•d• Mille Tetkllltı 

Jt.,.Po:~·· 19 ( A. A. ) - Yan rHı;.~ 
4'.te l<or r•z.t .. ıae röre, lalktmet 
"--til ~ ••kert teıkilttını yeuiclen 
'-ili. k' .. ele ıuretile AYuıturyada 
'-lıQaı ,t••etlen lhdaaıaa dotru ilk 

ltlıt olaeaktır. 

SON P09f A 
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BARiCI TELGRAFLAR 
Tahdid 
Ve 

Silahları 
Mesele•i 
Bir Karar 

lngiliz, Alman, Fransız 
Görüşmeleri 

Cenevre, 19 ( A. A. ) - Silihların 
tahdidi konfcraaıı, umumi ahklm 
komiteal, Amerik~ proj•aiain fU o~ 
madduini kahul ctmittir ı 

1 - u :ualar kurumu merkezinde 
mukav.leye lıtirak edea blkumetlu 
mllmeasillerinden mOrekkeb bir daimi 
komiayon teıkll edilecektir. Bu ko• 
miayona bllkümeUer birer mlmeuil 
'YO mutahaaaıa tayin edeceklerdir. 2 • 
Komiıyon fasla olarak lntilaab edeeefl 
mutaha11ıaları da alabilecektir. 5 -
D~ml komisyonun umu•I lıttiblifi, 
Ulualar Kurumu umumi kltibl taH• 

Almanya Hava Anlaşmalarına Giriyor, 
Geriye Diğerleri Kalıyor 

fından yapılacaktır. 

Romanya - Sovyet 
Rusya Arasında 
JUlkreı, l' (A.A.) - Dıt iılcıi Ba· 

kaahıl'ı mlateıan Bay Savel Raclut ... 
ko uylnlar meclia:nde ıorulaa itil' 
çok ıuallere cnabea tlemiıtir kb 

" - Halihazırda Sovyet Ruıyada 
bulunan eski Romanyalı harb Hirlerl, 
kendllerinin memlekete iadelerini 
dofrudan doğruya Moıkovadaki Ru-
111en elçiliğiH mlracaat ederek lıti
yebilirler. HükQmet bu taleblerl ted-

Londra görillmaleriade Sif Con Simon ııutkunu okuyor 
Yanındaki Fr•neıı Baıbakanı Bay Flandtadir 

klk edecek ve bunlara herhaaai bir Loara, 19 (A.A.) - Hariciye mU1-
1ekilde la lleyliyecoktir. tepn Lord Eden, Ava• kamaraaıada, 

Harb eanaaıada Moıkova1a aakJ.. Belçikaaın, ka.rııhklı hava 7ardımı 
dilmlı olaa R11111H huine1iae l'eliaee, aalat•Hıaa sir•ek teJdlfial kahul 
Sovyet ara:ıisiade buluaaa bltün Ru- ettitiai, ltalyaaın iae hazı ihtiyat ka .. 
men evrakını mubtt'Yİ l.ia ıaadılı yıdlarile ve eaaı itibarile taavib 
Sovyetler tarafıadan Ru•en hlk6me• ettitiai bildirmiftir. 
tiaia emrine amade Jıulıamtflu. Ba Lord Edea, Almaayaaıa bta teklifi 
HRdıklar yakıada Romaayaya gele- memnuniyetle kabul ettijiai •• ditu 
cektir. hllkQmetlerle mutalıtık olarak, -.u and-

Bilkreıtold RH kJIMai meaehıinde laımanın tahakkukuna mtl1aade ede· 
de Sovyetler doahne hareket etmİf· cek çareleri naıarı itibare alm A• 
lerdir. Titiileako - Litvillof mukavele. 

h az r olduğunu bildlrmiıtir. 
nameleri mucibince Sovyet hükümeti 
hu klliıede Rumen liaaRile dini Ayin Londr , 19 (A.A.) - Alman ceva-
..,_ ... •leaacle •t•ı.tir- laıaıa verilmeei ilzeriae Fraıaea ile 

Bay Raduleako, •iizlerfal fU suretle laglltere ara11nda aiyaaal srörtlımeler 
bitlrmiıUrı haolam ııt r. Fraus z elçisi Hariciye 

" - Sovyet hükOmetiae, iki dev- Baltanı Con Simon ile görOşmDıtUr. 
Jet ara11adakl doatluk miiaasebetleri- lnriliz kabin .. ı İogiltere ile Almanya 
ain inkiıafına yarıyacak ve bu m811a· arasında dotrudan dotruya a-örllımc· 
1ebetleri kuvvetJeadireeelr olan bu ler yapılması hakklnda bir karar 
cloıtane hareketiaden dola11 Ru•en verecektir. Fakat Berliae bir İn.iliz 
lalktl•eti aamına bilha .. a teıekklr aazırınıa ılnderilmesi aleyhiade tid-
etmeyi bir vaalfe aayanm.,, • Şiddetli tletll bir cereyaa vardır • 
alkıılar- lf. 

Ka)fbolan Sovyet Tayyareal Lo~dra, 19 ( A.A. ) - lnrili• 
Moıkova, 19 (A.A.) - Arkanjelden •atbuatı, Fraaaa - lo,.Ulere ve Al-

ltlldirilditlH ılSre, Şubattaaberl orta• maaya araaıada baıt.m:ı olan diplo-
dan kaybolan tayyareci Go?ubof ile matik mlizakereler bakkıada mlta-
tayyarenin makiaiati ve 1olcuları bir lea beyanıadaa ihtiru ediyor. Bazı 
balıkçı tarafıadan buhıaub kurtarıl- ••zete!er, •Üzakerelerin halihazırdaki 
mıılardır. nfhuını luaaeıı izah edeHk, timdıki 

Tayyare ı,ı, bataklıta iamete laalde s·r Con S:men'un Berlin'de 8. 

\lr ihtimal rlbi aörilyor. 

* Parla, 19 ( A.A. ) - Gazeteler, 
Fraaaıı - lnsrfliz elbirliğinin kuru bir 
likırdıdan ibaret olnıadıtı•ı yuıyor. 

Havptmanın 
Muhakemesi 

Almanya Aleyhine Bir 
Propaganda Vesileı\ 

Ohnuı 
Nnyork. 19 ( A.'A. ) - iki Alman 

teıki l itı, mDddeiumumi Vılentıi, 
Lindbergin çocuğunu kaçırmaktan 
ıuçJu Havpbnanın muhakemeai•İ Al· 
maDlara karıı zehirli bir proparanda 
yapmak içia ve.ile ittihaz etmiı ol
mak!a fttiham etmektedir. Bu iki teı
ld' ıit, Havpt•anın lehine laae açmıı 
olan Germania ile ycai Ger•ania ce
miyetleridir. 

Amerlkade Bir Linç 
TetebbUaU 

Naıvll (Amerika) 19 - Bir beyu 
kadının ırzına tecavüz ettitinden 
do•ayı öll111e mahkum edil•it bulu
nan bir ıı:eDclyi zorla almak iıteyen 
halkın Gzerine, zabıta ateı ehniı ve 
dört kiıl 3hnliıtür. Bunun Gıeriae 
halk hapiahaneyl dinamitle uçurmak 
iılemif, fakat dafıtdmııt r. mecbur kalmıth. Hltlcri ayarete •itmesini pek uuk 

'~~~h::'~..;;;.~~~~~~~=,============':;"~~~~~~~~--="---=~w~l~d.-...~B~~~ un Hlklye 2g..2 - Fakat, dedi, asal ıepk bag an ım. unu aiıe itiraf ede-

~ECEN ı'Z HAYR OLSUN !M kaahhjımızın imUh.am fimdi bar cck kadar cesaretim yoktu. Zaten Q hyacak. Zira bir şenfia yerine ilirafuı da bana hiçbir t•y ka-
ıetirilmeıi icab ediyor. zandırmay~cağ~nı. b.iliyordum. Şim-

Selma, tereddüdıUz: dl her ıeym bıtt ıimi de görU} o-

lıı 1'0c,ll .,. 
Yazan : Server Bedi 

•Jc.rılc ı ır daha onun yüzüne 
-l \ 
~ .. ,:._u.a llrlyor muıunuz? 

l E:"et.. 
~ '- a. 'la L.I... •öctıı..: •••n yaalıanHi· 
~ .. .a.~ı bir zarf çıkardı ve 

•"'Q•rlaia 
.... , Nejad 6nilae koydu. 
~n •lcbjı a l~hıdertliil ve 
~ Uıtu d llııktublardı. Selma 
~l laaı~ • Nejacl.a yaZJıını 

l' alcfı;.111 ".:~ k&aaburwa lnti-
oıun Be nu4tı. 

...... ş· Y •ordu· 
•aıcll . 

nu? llllldafaıauza 

ara ile karaaıaın karpaanda du
rarak: 

- Bitti, dedi. Bu itin heye
caıııız ve mOaakaıasız olmaaıaa 
memnunum. iyi bir terbiye misali 
siatenait oluyoruz. Şiplaesiz ik~ 
.Uı de heyeuaıa aoıı mertebeain
deylı, fakat buna rapen mulaa
faıa edebildltimiz ıllkftnete mem
llUR elmamık kabil değildir. 

Salmanın baıı Gnloe dtıfmllı· 
dl. Bir iki tlef a okadar titrek 
•• latizamııa nefes aldı ki T oaun 
Bey kapıya bakarak ona ıordu: 

- HJzmetciyl çafıraym mı? 
Biraz kolonya filla &•tinin mi? 

Selma bembeyaz kesilen yll· 
ztlaü kaldırarak ıilkindi: 

- Hay1rl Dedi. 
T 01011 Bey Selmaya yaklaıarak 

pnmağıaı onua çeneaillin altına 
koytlu, ltqıaı itiraz Olta yukarı 
kaldarda: 

- Tabir! dedi. rum. Kararınıza hazınm. 
- Yalnız benim değil, alzln Tosun Bey odada gez· 

hqlayarak : ınmıye 
de terefini:ı .. 

- Şübhuizl - Mükemmel, mükemmel .•. 
T eıun Bey karıaına dikkatle Diye mmldandı. 

bakarak: Uzun müddet helkı' d k"k 
r 

. , on a ı a 
_ Bu ı•c• mlkemmelıiniz odanın içınde bir .ke . .. 

1 d d 
.ıme soy e-

dedL me en olqtı. Selma hi kımıl· 
Selma baıını daha fazla yukarı da111ıyordu. ç 

kaldırrnıf, tavanda ı•yrl muayyen Gece ilerlemi,ti D . d 
b k k k d tır. , • • enız en 

bir noktaya a ara , uy u a ıe- mo vr ''•.erı ge!iyordu. Toıun 
se•ler fibi bembeyaz bir yllzle, Bey iki defa ökaUrmfittD. Yazı 
hareketsiz. donuk bir maske ma~aıınm yanıbaş.ındaki bir rafın 
içinde cevab verdi: Ö•?n• aiderek yarım bardak su 

_ Heyecanda• boiulacağım, lçtı, ıonra karıaarun ö 6 1 
d b·ı · F k t b rek durdu·. 

0 
ne it• e-kalı,im tfmdi ura ı ır. a a u 

ıiıler arasında bile hakikati, h~ - Benim yerimde olaaaız ne 
kiki vazifemi ıHrllyorum ve ·size yapardnnz ? Diye aordu . 

son ı8zlerlml ıö;:lll}orum: Selma, içinde hulunduiu ibti-
Hiçbir ıUn ıizi sevmedim, fa• ras ve duyiu Aleminin aoouna 

kat ıizo daima hllrmetim vardı. giden kadmlardan biriydi. Kar-

Ben de evlendikten birkaç ay tısındaki adamla ölüm karpsm-
aonra aıkıız yaııyanuyacağımı dald iktidarını ölçiltDrken bir 
aaladım •• karııma çıkan o ı•nce zerre Bf&İ• kalmı7a tabammlla 

Sayfa S 

'( Gönül /şleri J 
Okuyucularıma 
Cevablarım .• 

Bay cı H. W. ,, nın derdir 

" Bir kızla sevitdik. Beı yıl 
karı koca gibi yaıadık. Fakat 
baıka bir memlekete tayin ettik· 
leri için bu hayatın bu şekilde 
devamına imkln yokdu. Evlenme 
teklif ettim, benden iki yq bUyUk 
olma11nı ileri sürerek reddetti. 
Ayrıldık, ıittiğim yerden meklubla 
teklifimi tekrarladım, cevab bile 
vermedi, fakat buna rağmen vic
danen rahatsızım. ,, 

Bu mektub okuyucumun ince 
blıH olutuna bir dellldir. Fakat 
lzlıJmesfae aebeb kalmamıı de
mektir. Mazide bir hata yapılmıf, 
aıkdan bir aayfa okuomuıtur. 
Okuyucum timdi bu hatayı tamire 
hazırdır, fakt red ceYabı almakta
dır, artık müaterih olması lazımdır. 
Yalnız karıııındakinin bu tarzda 
hareket etmesi için de mnhim bir 
Hbeb olmalr lcab eder. Meral. 
edilecek noktadır. 

Bıy Ha.ana: 
- Oğlum, hUkmtl kendin 

veriyorsun, 8 yıldanberi seni bek
liyen ve dllğllnfinll göreceğini 
dUtUnerek aayıklıyan ihtiyar bir 
annen varken, bele iatlkbalin 
keadi doiduiun toprakta yerlefib 
••nitl•mekte iken bir MuHvi km 
De mOfterek bir bayat yaıamayı 
nasal taaavvur edebflinin ? Mu ... 
-.ilerin aıtm ek•eriyeti ciddi •• 
aileseYerlikle ıölıretlidlrler. Bizim
le de pek iyi anlaıabilirlır. Fakat 
mutlak surette mütcaasıbdırlar, ken· 
eli dinlerinde olauyanla evlenmeyi 
habraJanna bile getirmeder. Şu 
halde senin bahsettiğin gene kız, 
benim söylediğim azim ek1&riye
Un dıtında kalmı, bir biçare ola
caktır. Senin için rahatı, annenin 
aözla&l dinlemeldtı g5rUrllm. 

* 
Bayeıı:idd'1l ıönd.rilmit lmzuız 

mektub sahibine ı 

" - MeHle b&1it, aranızda 
•vvell hlı, ıonra karakter, daha 
sonra da yaıayıf farkı var. Bua
lar blrleıbıce uçurum teıldl eder

ler, doldurulmaaı mtimkDn deA'fl
dir, vazgeçiniz r 

TEYZE 
w 

yoktu. Ayaia kalkb, ellerini ar
kasına koydu, bir adım geri 
çekildi: 

- Vururdum! dedi. 
Göz göze ıeldiler. S.Jmanın 

ıö:ı bebeklerinde biç kumJdamı· 
yan, sanki ruhunun ti kökftne 
mıhlanmıı, sabit bir parıltı vardı. 
Tosun Bey birkaç kere yere bak
hj'l halde o hiç glS.zlerini kırp
mamııtı. 

Koca11 tekrar odamn içinde 
birkaç adım attıktan ıonra, bir 
levhamn önünde durar11k ve Sel· 
maya arkasını d6nerek dedi ki : 

- Bu ce•abı•ız da mükem
mel. Bir ıerefin baıka ttirlO iade 
odilemiyeceğini çok eyi anlıyor

sunuz. Benim komitecilik ha~ a· 
tımda bize ihanet eden arkadaı
lara kartı birkaç uiulümllz vardı. 
Ya onu biz öldürOrdllk. ya· 
bud da ... 

Selma tamamladı : 
- Kendiai. 
_ Evet. Siz hangiainJ tercih 

edenlab? 
_ ôJUmUmden aonra rahat-

81Z olmamanlZ için ikincisini. 
( ,Arba Yal) 



6 Sayfa 

'~~~~-----------:-'-! _ Tavukçuluk ı 

Piliç 
Nasıl 
Teşekkül Eder? 

Geçende bir okuyucumuz (in• 
hisar BaşmUdUrlUğUnde Bay Meh• 
med Rıfat) piliç, yumurtanın 
akından mı, yoksa ıarııından mı 
olur ? dij e bir ıual ıormuıtu. 
Bugünkü yazıda bu ıorg~nun kar· 
şı lığmı vermiye çalııacağım. 

Önce şunu söyliyey;m ki bu 
mciele b ir ilim işidir 'H ilim dilll& 
izah etmek Jazımdır. Fakat bö} le 
olunca işin içine birtakım naz.art· 
yeler korııacak ve anlaşılmaıı 
güçlefccek. llu aebeble, ıorulao 
mesele karşısında yapılan muhte• 
lif ilmi tedkiklerden alınan neti
celeri, muhtasnr mUfid anlatmak 
daha iyi olacak. · 

Horozun tavu~a aşıladıfı piliç 
özU yumurta mecraıının hortumu· 
na kadar gider, hortum va&1taafle, 
yumurtanın teşekkülüne yarayan 
11ulu maddeye karııır. Bu ıuretle 
erkek ve dişi tohumlar birleımif 
olur. Bu suretle fUmurtı, horozun 
tohumile aıılanııııı demektir. 

Ak ve sarı meaeleaine gelince ; 
her lklıl de bayata yarıyacak 
maddelerdir ve pjlicln teıekkll· 
)ünde iki maddenin de rolü 
vardır. 

Yumurtanın horoz tohumile 
aşılanmasından sonra biri erk~k, 

diğeri de dlıl olmak llzere iki 
hucoyre teşekkül eder ve bunla· 
rın blrleımeslle clnıl hucıyre 
vUcud bulur. Bu cinsi huceyre de, 
hararetin tesirile parçalara ayrı· 
larak pilicin öıll teıekkUI etmlye 
başlar. Iıte bu ıuretle o yumur
ta artık gizli bir hayatın merked 
olmuştur. Ve bu yumurta tavuk• 
tan çıkıb kuluçkaya konacak 
olursa, bildiğimiz muayyen ıartlar 
altında ve belli · olan müddet 
nlbay tinde piliç yumurta içinde 
tekemmlil edor. - lf.. 

Y al lleırırat ı 

"La Turqule K mallate,, -
Matbuat umum müdürhığü tarafından 
iki ayda ~ir franıııoa olnrak çıkarılan 
bu kıym•tli mecmuanın 2 nci sa7ı!1 
da int~r etmiıtir. Bu sayıda Falih 
Rıfkı Atay'ın Ttirk kadını iıimli bir 
yazııı, Aliou harabelerine eid bir tod· 
kik, Y do va kaplıcaları, yeni Ankara 
gibi bir9ok yazılar, cidden güzel re· 
ıimler vardır. 

Hotlwut - Holivut'un 10 numa• 
rnlı nfüı lı aıı çok gUzel re imler ve çok 
zengin bır milndereoat ile intişar tt• 

mi, tir. .............................................................. 

s p 
Ynml, elyHI; H"ıdlı n Hılll rauteıl 

Eek& Zabtfye, Çatalçeşme ıokajı. 25 
ISTANBUL 

............. 
Gaıetemiıde ~ıf<an yaza 1 

ve resiml~rio bUtUo haldan 
mehfuı •e gıtetemiıe aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 e 3 

Sene Ay Ay 
Kt. Kt. x.. 

TOR Ki VE 1400 750 400 
YUNANlsTAN 2340 U20 710 
ECNEBi 2700 1400 800 

Abone. ~~eli P.Jiodir. Ad reı 
deftJlirmık ae ~6thu. 

....... z:w; .. 

t:Se/en .vr•lı •""' "•""'"•&. 

1 
Ay 
Kr 

uo 
l70 

Hlnlard311 ..... :unret atı""'•a. 
Cevap için mektuplara 10 lcııruehdı 

pul iJAveıı lazımdır. 

r Poeta kutu•uı ;41 lltanb\11 ~ 
Telgraf ı Son posta 

'" Telefon ı 20203 _... 

SON POSTA 

Y_arının Büyl~~ri Ar L~da j K"r'-Me.ı.t"ii.· i 
Henüz 12 Yaşında Olan Bir llkmekteb J(,,,i{k,,ıede 
Talebesi Diyor Ki: "Ben Büyüyünce Çamw· 

· D B k Ol v ' Kmkkale çelik fabrikaıınd•D 
JŞ a anı acagım ... ,, Ahmet imzasile Könderilen bir 

mektubta Kmkkale ıokaklarıo~D 

N Ol ------- -B- -b-----A • Ç k S d• v • • çamurdan geçilmez bir balb• 
- e ursunuz, a ama nnemı o ev ıgımı olduğundan bahsedilmekte v• ; 

Sövlemeyin. Bana Gücenir. Onu Da· Çok Seviyorum halin önun. geçilme11ı t•10
•

0 

d olunmaktadır. Okuyucumuz "~ 
Amma, Annem en Minnacık Az! .. ,, y•ti ta&Yir eden bir de karik•l 

göndermlıtir. Fakat ıütunuoııJS 
'ka· müsald almadılrı için bu katı 

Meldtbdt dJı tımizli1•n n tlitl 11rriti haıırlı7au 7aramızlıı 
44 ncU mek• 

tebln ıdll uı:un 
uı:adıya çaldı. 
Koridorlarda ço
cuk çıj'lıkları, 

ugultular, koıut
malar duyulu· 
yordu. Muallim• 
ler ıınıflarıaa 
dağılıyor, bade• 
meler ta,lıklarda 
kliıdları, top
rakları temJdl· 
yorlarlardı. Bu .. 
lundutum oda• 
nın kapıancla 
çocuklar bokle-
ıiyordu. Nihayet 
uzun fısıltılar 
oldu, kapının tokmağı çevrildi, 
ıarııın, peob• yanaklı, parlak 
refd f6dll blr ~cuk içeri ıirdl. 

Tıbkı aportmenler gibi yOrUye• 
rek karşıma ıeldi durdu, iamin 
ıöyledh 

- izzet .• 
- Söyle bakayım, dedim. 

Sen bUyUyünce ne o!acaksm ? .. 
Zeki gözleri parladı, katlarını 

ciddi ciddi oynattı, ıöyle bir sal· 
landı: 

- Ben mühendis olmak iıtl· 
yorum efendim. Hem iyi bir san· 
atmiı, yorucu da değllmiı. Ev· 
den de I} 1 dediler, ben de kabul 
ettim. Amma mühendis ·olmak 
için Usan da lazımmış.. Annem 
böyle dedi. Şimdi evde bana hem 
almanca, hem de lngfüzce öğ· 
retiyorlar. 

-Hayatta sen en çok neyi se· 
venin?. 

- Neyi mi? .. insanlardan mı? 
insanlardan iyi olanları severim. 
Hayvanlardan da .• Tavtnnı .• 

Dikkat ediyor musunuz?. Ço
çuk zekası bazan bir bUyük zeki· 
sından daha olgun cevherler döker. 

B:raz ~onra kartıma ince, na· 
rin, kUçUk bu~unlu temlr. ylizlQ 
b ir çocuk geldı, durdu. t~erakla 
yüzüme bakıyordu. Ne olacaiını 
sordum. Ellerini masaya dayadı, 
tıbkı bir hatib gibi tek tek söyledi: 

- Benim iımim Fikret, numa
ram 327 efendim. Ben ne mi ola
caiım ?. Amcanılar dediler ki: 

.. - St:ni Dış Bakanı yapmak 
istiyoruz, Yftkaek mektebler· 
de . okuyacakıın Dıı Ba· 
kanı olacakıın 1. ,, Ben de 
düşUndüm efendim, iyi buldum • 
Dış Bakam olmıya karar Yerdim. 
Ben okumayı çok aeviyorum 
efendim, lıep çalı{ıyorum. Tarih, 
coğrafyayı çok okuyorum efendim. 
Tabit Dış Bakam olunca çok iyi 
tarih coğrafya bilmek lazım 
deiil mi efendim?. 

- PkAla, Fikret, aöylc bana 
bakayım: BUylldtın, Dıt Bakanı 

Karndeı nrilirkeıı 

Hir ilkmektebin yavruları dente 
oldun. Ondan ınra neler lslera;I· 
neler y;pmak iıtersln?. 

Göğll slinü yukarıya doğ 'U 

gerdi, h:ç düıünmedi, ellermi 
maea Uıtünden çekmeden ve der~ 
hal cevab verdi: 

- Milletimi başka milletlerle 
dost etmek iıterim. Devletimi 
yllkseltmek isterim! .• 

Evet, müıtakbel Dıı Bakam 
bunu tereddildiillz ıöyledi. Baıka 
hiçbir ıey istemedi. 

- Bravo çocuğum, ıen kltab 
okuyoraun değil mi?. 

Ders kita hl arından batka 
kitablar mı efendim?. Elbette 
okuyorum. Bir kere Almanca 
dere alıyorum. Tabii Dış bakanı 
olduktan aonra liaan bilmek Hl· 
zım. Dente ıcnra ıergUzett 
kltabiarı okuyorum. Geçen sene 
tam 120 kitab okudum. Arzın 
merkezine ıeyahat, buzlar ara• 
sın da, cüceler diyarmda falan 
hepsini okudum. 

Şimdi karıımda mektebin en 
zarif kaz çocuğu 320 Necla du-

ruyor. iki de bir 
de 1Gğı8nlln ki 
çUk cebinden 
meadlllnl çıka· 
rarak burnuna 
dokunduruyor, U• 

tanıanc, ıea;sfz, 

ıakin bekliyor. 
ilk ıualiaı Uze· 
rinde bir mllddot 
tereddUd etti, 
ıonra ince bir 
aeıle~ 

Efendim, 
evden annem 
falan avukat ol 
diyorlar amma, 
ben mualllm ol• 
mak istiyorum, 

)'Ukseli mekteb muallimi.. Eil
meµı, acaba anıaeml dinlesem 
mi?.. Dedi. 

- Pek ala muallim olduktan 
ıonra neler yapmak istersin?. 

- Biraı param olsun, kendi· 
me bir ev abram efendim. Sonra 
bir de piyano alırım. Geriye kalan 
paramla da hayır cemiyetlerine, fa· 
kir çocuklara dardım ederim. 

Bu ince, narin, temiı: ytidU 
kız çocuğu içinin bütün ıafiyetile 
sorduklarıma ccvab veriyordu. 

- insanlardan en çok annemi 
babamı, meyvalcrdan en çok 
kirazı aeverlm. Hayvanlardan 
kediye bayılırıın. Şimdiye kadar 
birçok hikaye kitabları okudum. 
Gazetelerde çocuk sahifeleilol 
okuyorum. 

331 Nebahat çok kısık seılle 
maaaya bakarak anlatıyordu: 

- Efendim, ben muallim ol
mak i!tiyorum amma, evden bana 
«doktor oll» diyorlar. Eğer mual· 
lim alursam iyi bir evim, mini 
mini çocuklarım olsun isterim. 
Kendi kendime rahatca yaıamak 
la terim. 

- Ne gUıel, af erin, peki ne
leri çok seversin? 

- Annemi, babamı, kardeş· 
lerimi. Çileğe bayılırım efendim. 
Sonra kitab okumasını senrim • . 
iki can yoldaşını, Sarı cüceyi, De· 
niz altındayı, Buzlar arasındayı 
http okudum. 

449 Neırini gUç söylettim. Hep 
tek kellmelerle anlattı: Ne olaca .. 
ğım timdiye kadar hiç dUtllnme.mif. 
Tarih, cotrafyayı, kuıları, kedıle
rl, teftaliyi, kayıııyı ~ok senrmlt 
BüyUdllkten sonra evı, bUyllk bir 
apartımanı, dnkkl'1ları, bir de 
mUesseaesl olmaamı lıtermlJ .• 

>f. 
ı,te ıiıe tombul yliıUnden 

seki, canlı!ık, belagat fııkıran bir 
kız çocutu.. Galiba nezle olmuı, 
ıık ıık batını geriye çevirerek, 
küçUcük mendilile burnunu siliyor, 
sonra dudaklarını ıılatarak •öy-

• •• tUrUn dercine imkln bulunafJJ 
mıştır. 

L~; ________ c_._v_•_L_ı_._, ______ ~ 
AdapaznnoJ o.u tırıy ' l'11hire; 
Mektebe Ağu11tosta ve iaıi' 

telerle fJAn edildiği zaman JJlor•' 
caat etmek lazımdır. Tahsil der~ 
ceniz muvafıktır. Ortn ıneJcte 
tasdiknamesi kifayet eder. BuoıJ~ 
la birlikte iyi hal kAğıdı, • 
kAğulı, fotoğraf Ye tasdfl,nadl' 
llıımdır. 

~ ---.·· . ar.;~·~. ------~ 
IOyor. 260 Halime perde perd• 
yükıelen Halle ıu cevabı verdi: 

- Ben, doktor olmak iıtiyo' 
rum efendim. Zaten de iatidadı~ 
doktorluktur. Halbuki evden b•D 
"terı:i olf." Dlyorlar. Terzi oJıtJt' 
yncaf;1m , doktor olaca~ım efe:, 
d im. Çünkü ben... Tabiatı se d' 
l orum efendim. Baıen dışarı 
öksüren çocukları görünce nede' 

ökıürüyorlar diye merak ediyorudlı 
ıoruyorum. ~ 

- Pekala kızım, doktor 0 

dun, paran da olacak. O zaııı•' 
ne istersin ? 

- Çok fey değil efendilll· fırı 
şey, bir piyano, bir de keJl19 

iıterlm. tı 

- Ali. Bunlara, biç sıkıO 
çekmeden alırsın. Söyle bakayıdlı 
bayatta en çok neyi seversin 1 d 

Tekrar ba~mı çevirib burnu~, 
sildi ve ) ine yusyuvarlak yUzUl1 -
zeka parıltıları parhyarok dev• 

etti ı _. 
- En çok annemi severltf' 

ÇUnkU bizi hep annem z bUyO ~ 
yor, annemiz gezdiriyor, n ,e,,.,,, 
bakıyor, herşeyl annemiz Y'- t ,,• 

Birdenbire boynunu bUk•'" 
kısık bir sesle yalvardı: u1t 

- Efendim, ne olurs~" JI' 
babama böyle söylediğimi ıöt dl 
meyin, bana gücenir.. onu d.
~ok severim amma, annolll,; 
nah ıu kadarcık az .• Minnacık d-' 

KUçUk Halimenin nrkas•0 ~ 
gOlerken, içeri pehlivan gibi, "il 
hatll, kırmızı yanaklı, şişnı•"tat' 
çocuk girdi. Ayaklarını öt ı1~ 
öttüre karşımda geldi durdo: ~~ 
Şevket.. Ben böyle tiple arıı.t rl 
bukadar birleıtiğini hiç g6~~tf' 
mitdim. Şevket ellerini gayr t ~ 
yari arkasına bağlıyarak diY~;" 

- Ben tticcar olacagıl1l· lı IJo' 
ıalarda dolaımak benim ço 1~ıır 
ıuma gidiyor. Hem tüccar 01ı 011' 
·dan ıonra elbette paranı ço ııs-' 
cak. Ka:zauı:c-ığım. Apartı şi' 
lanm, otomobillerim olaca!<· .ı,tl 

. ,,.. " diki klbJ o zaman pıY ,,11tl 
yayan p-ezmiyeceğim ot00:,ı"'I~ 
gezoc'.ğim. M:.ınifatura t et-' 
aeyretmcı!ni c-ok ıe\·iyo• 0111 •tJ,-t 

. O· el 
dim, ne f "payım. Sonra 0wıı 
billerim, apartımanla:-ıııı 

1 
,,~,,,,. 

Avrupaya ıt.;alaate de ç· " , 
P" 

k ideı:: 1S 
lıte ıize bir .çoc~ bil' j it 

Evet bu ideal, ııoıd uoı ,t.., ~ 
Şevketin yUı:Unde teces• •İ"/ot i 

·Fakat idealini bu kader ,e """"' 
aalabrken ıözleri parbyor· 

__ ....... 
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aranın Ve_!~~~~~ı~.~~lmasmdansa .. t;slanklle Şu Garib Dünyada 
insan Öldürmekte Mah- y:'fa:n A~:~aı Neler Oluyor? 
zur Görmiycn Bir Aile .. 
Budapeşte -Mahk;~~~i Eıi Görül-
memiş Bir Facia ile Meşgul 

C Faoiaya nime olan köyden bir mana&ra~. 
dllrıy:~en hafta P.,te poHı mtl· dar eti g6rUlmemiı bir •ak'a ile 
iQ:ıı tine acemi el ile yaı:tlııuf kareılaıaca§'ını ,, haber vermek· 
tuh aııı bir mektub gelir. Bu mek· tedlr. 

lf•y~t kııadır Ye : Zabıta bu mektubu alır al-
)611 -

11

Zab.tanaıı Cıoekmoe kö· maz derhal tahkikata giri~ir •• 
:::;• ... ~ •. !~tiği takdirde ıimdiye ka· 6ğrenir ki bu köyae Popp Ye ...,. 4su:·cr··-··u:•HH••••• .. ••HHHO Nagi iıminde iki aile tam ı3 
8. lr I a~ıgan yıldanberi adam lSldUrmektedlr. 

l,. k.a [ b .~ Bu iki aileden kan dökme itine 
Bu k p Um al!a • • ilk olarak baılayan Popp isminde 

)•ttnd d•plumbaj'a tamam (405) bir kadın olmuıtur .Bu kadın ev-
a ır y 

lll1t?'\ıf 1 : . Oz ktııur yıl evYel vel& kocaaını öldUrmDı, ıonra 
~tafındngıliı ••yyahı kaptan Kook yapblı cinayeti glSrdüklerl için 
dan b7;. A\'uıtralya ·adalann· haber vermelerinden korkırak 
hUkuQi .nde iki çocuğununj kanını dökmDıttır. 
hr)l bir~~n Nagi aileılne gelince, onlar da 
~~rndara h • bu iti yapan karı kocadtr ye 

•}'e •dilrn~- ıimd :ye kadar 6ldürdtiklorfoln 
0

1
11

li1 bir le 11 aayı11 da ) arım dUıün~den faz· 
llıtıb ap-

I a ğ arıın ladır. 
ııgı iz Kıralı- z~bıta kr.ıtilleri tu!arak mah-
~a. hatıra dar k .. . kemeye verd.j'i :zaman şehir halkı 
1 ~l Uıer' a gonderıldi~ ha• hapishanenin ö~ünde toplanarak 
"r·u ·0 • Man t d b' · · d ı ı çift ial çes er e ır bu adamları hnc etmıye çalıı· 
b •ııa çıkar~lnıı ~ftrafandan mey• mıştır. Maınunlarm ilk iıticvabda 
'i• ona bu nt rb Bu kaplunı· ıöylediklerl ıudur : 

~ıt, buyuk t b abaaındr.n kal· _ Ntifuı çotalıyordu, çoj'al-
t:danı ıarnaıu:d asına Stuart ~·: dıkça da toprak ve para eksl-

taf1nd . a Yaıamış ced erı . h ·· u 
lu'tlb .. an u.tikal t . . K. hyordu. Bu ma zurun on ne goç-

agcı01 e ınııtır. ap- . d'k "t dofc:to n ııhhati yolundadır mek ııte ı . . 
daha bi taran tahminlerine a-öre Pqtc adliyeaı ilk it olarak 
"'lilllkunJ .. aç asır Y•rama11 da bu aile efradını bir hmarhanede 

ur. l 
nezaret a lma alaıııhr. 

Corç Heraeen vahıl hayYan 
•UrebbiJeri arasmda muvaffa· 
kiyetletle lln 
almııtır. Ken
disine butinü 
temin eden. 

en azılı el ıG
ten bir aılan
dır. Fakat bu 
aalan aahlbi
nln yanına gel
di mi kuıu 
keaJlmekte ve onun ayak:arı ucu· 
na serilerek batını uzatmakta, 
batta re&mimizde aördüj'ünUz 
fekilde gazetealni okumıya l:;tle 
teşebbilı etmektedir. 

''Bizim Alag 
Ölümden 
Korkmaz!,, 

Fransız orduıunun sıhhat nıU· 
fettiıi ııfatile Fas kıt'alarını da 
ıık sık gözden geçiren doktor 
Pe,en ıon ziyaretlerin birinde bu 
kıt'alarda alkole fazla ehemmiyet 
verildiğini görllr. Parise gittiği 
zaman alkol aleyhinde birçok ve
cize toplayarak ıllılU ıUslU kiğıt· 
Jara baıbrır ve ikinci geliıinde 
Faa alaylannın yatakhanelerlne 
aıtınr. 

Doktor Peı•n'ln vecizelerinden 
bir taneal ıudur: 

- Alkol 61dilrUrl 
Fakat doktor Peıen leYhala· 

rıoıa iyi aaılıb 1111lmadıtını anla· 
mak tııere kotuılara gfrdJiJ 1&· 
man no prH beyeulr1inlz?-

Alkol öldUrHr! 
~cizeaioln altında baıka bir 

levha. &serinde de fU ıOmleı 
- Birim alay lSIOmden kork· 

nıaıl 

Fen Namına 
Yapılan 
Bir Tecrübe .. 

Bu köpek Parisin meıhur il· 
boratunrların • 
dan birinden 
fennt bir tec
rUbe için ta· 
mam (40) gtln 
aç ve ıusuz 

bırakllnuf, ni· 
hayet bu uzun 
ıztırabm 4 l inci 
ıerek ölmlljlfr. 

alinU bitib dU· 

Bolgr:ıdda Glavaahki adını ta· 

Kömiir .,. 
petrol der
dinden kur-
tulrıgoruz 

ııyan bir mühen· 
diı rUzglrdan 
elektrik istihaaJ 
eden bir mnkine 
yapmııtır. iddia· 

sına göre bu makinenin uf ak te· 
fek ekılkllkleri de tamamlamr 
tamamlanmaz insanlık kömür. 
petrol ve yağ derdinden kurtula· 
cak, her işini bedava elektrikle 
görecektir. 

Cihan Pehlivanından On 
Defa Daha Kuvvetli 

Avustralyan n IH z adalarında uzun 
bir aeynbat yap• 
taktan aonra dlJ
nen bir fngiliz, 
hayatının en 
tiddetll heyeca
nını bir mayınun 
ile kartılatmnrla 
duydutunu aöy
lemektcdir. Di
yor ki: 

-~"Birden bire 
kartıma çıktı, 

Benden cilasece iki defa büyüktii 
Üzerime atıldı, kollı.rı arasına aldı. 
Bir cihan pehlinnından da 10 def· 
kuvntli ol~uj'uou hillli

0

ctt1m. Faka~ 
aıkmndı. Ehmden UlfeAimi aldı b' 
detnek bOker ıribi büktü Ye ba~a dır 
bir tokat vurdu. Muhakkak bu b .. 
maymun değil, yabani insandı. ' r 

tt 

Madraı civarında bir köyde 

Çoculclarla inekden süt &ağı· 
lırken cüsse!i bir 

ognıgan Kobra yılanı gel· 
kobra gılanı mlı ve südU ta· 
mamen içtikden ıonra gitmitdir. 
köyJUler bu hadi1eyi uA-ur saymıı
Jar ve o günden itibaren yılan 
için her gün bir gUğUm süt hazır
Jamiya baılamışlardır. Yılan timdi 
her gün köye gelmekde. hatta 
çocukların kendisi ile oynamasına 
mlisande etmektedir. 

Üzerinde Define Saklayan 
Aktris 

Bu gfüdüğOaüt 
york) un (Eldo
rado) tiyatrosun
da oynar. Cihan 
aan' atkArJar.nın 
en zenginidir. 
Fakat bOtGn p a

s n' tlcar, ( Nev· 

rr 11nı •l•aıa ve 
inciye yatı~mıı· 
tır, Bu elmaa \'e 
incileri de her 
oyununda üze
rinde taıımak 

i detindedlr. Bu- --·~-
nunla lıeraber ırcnc un'~ tkı\r bütün 
hayatında kazaodıtını Lir dakika 
içinde hır1ıalara kapbrmnktan kork· 
mas. Çünkll 12 taae ıilahlı bekclnin 
muhafazuı altındadır Ye evi ile 
tiyatro araıında aırbh bir otomobllla 
içinde gldib gelir. 

KavgaEtmemeRekoruBir 
lsvcçlide 

DOnyada e11 

kavga11, ea ııtt
rlltkl, OD ae• 
çhnılı adanıı 
bulmak için bir 
aıUaabaka açıl
mıı olıa, birin· 
ellik kimde kalır 
bllmeylı. Fakat 
fıtokholm aaıe .. 
telerlnin anlat
taklarına aöre 
akli sahada re· 
kor kazanan •· 
dam M. 8haff ord 
iımfnde biri ile 
zevceıldir. 

lıtokholm ga· Bay Shaliord ile zevoeıı .. 
ıetelerlnden hlrlıl kavra etme• herhangi ırtkıcı bir hAdiae ile 
me rekorunu kimin kazanacatını karıılatırsa lurt1laııın kızmamak, 
anlamak için bir anket açmıt ve en Uzllcll bir mesele karıısında 
neticede binlerce okuyucusunun j bile dudakJannda tebeHllmD 
irıadı ile bu adamı bulmuıtur. muhafaza etmektir. Fazla oJarak 

Möıyö Shafford'un hU9UılyotJ, bu zat'ft» yıtclubeft evlidir. 
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e ta, • • 
ırı 

Hilkaten çok sevdavldi ve bil· 
yUk bir sevme ihtiyacı duyuyordu. 

S vecek amma kimi sevsin? 
Kiminle yakınlafıyor, ihtillit edJ .. 
yor? Eeki masaJlardaki peri pa .. 
diıahı sultan mı ki şöyle hayailnl 
g8rDr görmez vurulıun, yahut 
kulaktan dizar r aşkı olsun veya• 
but rUyasında görllb tutulıun. 

Şimdi, (İlahi aen d !) deylb 
buna da dudak bUkecekslniz; 
lahavlenin boncuğu) diyeceksiniz. 

Haklısınız ..• 
Öyleya, ııb ıevdiler yok .mu?. 

tümen tUmen; niceleri ne çeşıdlerJ 
görülmüş. 

Ö yleleri var ki seyir yerlerin• 
de birkaç karıılıklı bakıı, bay· 
gın baygın göz ıUzllıten 
sonra aıinalığa giritiyor. Men· 
dil sallama, şemsiye oynatma, 
tebesaüm, iıaret derken fitili alıb 
yanmiya başlJyor.. HAzi çıra.. 

Bazıları da var ki köıkilnlln 
kameriyeslnde, peocercıinde, ko
nağının pancurlu balkonunda, ka· 
fesinde, sokaktan geçen delikan
lıya, şehnlıind•n bakan komıu 
gence görünerek, ( aşna flıne, at 
gtbl kişne!) derken lıi plfiriyor, 
Keremin Aslisi yahud Tabirin 
Zllhresi olub çıkıveriyor. 

(Bonmarıe)ye, (Pazar Alman)a 
glrerken, seğertib kapıyı açan ve 
ıemaf y• içine kokulu bfr zarf 
atanlara yanıb tutuıanlar işitme
diniz mi?. Kalpakçılarbaıında, 
Direkleraraıındakl ramazan piya• 
salnn~da, can evine iıleyen çim· 
dlği yeyib atana aönUl kaptıran· 

lar az mı?.. Kadıköy iskelesin· 
den omuz omuza vapura giril· 
diği sonda ayağı sürçerek d nh:e 

. kayarken koluna girib kurtaran· 
lara sevdalananlar yok mu? 

Yelttn daha kimseyi sevmiyor, 
aradığını bulamıyor, ömrü laklakla 
geçi yordu. lf I 11klığa, hoppalığa, 
fındıkçdığa vuruyordu. 

Yine akıl almaz nokta •ar. 
Pek·, öyle ise iec• anndOz Aşı

kane romanlan niçin oku· 
yor? ... ( Paul et Virıinl• ) yi 
( Manon Leska11t ) yı, ( Grazi
ellli ) yı, ( LaDame aax Camcll· 
as J yı niçin •linden dnınrmiyor? 

Koket değil mi bu, ( Sourlr11 ), 
( Frou Frou ), ( Sanı r•••) ga
zetelerini alsın; çapkınca fıkraları 
açık saçık paasajları doya doya 
okuıun; bilmediğini de öğrensin ... 

Yine tekrarlayahm; Yektanın 
ruhu çok ince, çok haS1aıtı. Fazla 
Hrbest, fazla Jaiibali iÖrUnUrdU 
amma kokotluktaa hiç hoılanma· 
dığı gibi kokot bar:cı maceralar· 
dan da nefret ederdL 

Onunkfsl ıllıllnO, tuvaletini 
aöstermek, alafranga beylere 
kendini beğendirmektl. Arkasın· 
dan hayran hayran koıarlarkea, 
yllzline meft~n meftun bakarlarken 
keyiflenmekti. 

iEn büyllk ze•kı ftte buydu : 
Beğenilmek, herkeıi şaşkına çe
Yİrmek, kendine taptırmak. 

Yak şıklı ve tık genelerin hfç 
birine lak yıd kalmaz. Beyoğlun
da, vn urda, Modada bunlardan 
birine r~ s t ayınca derhal o çıtlıu
rıldım hali takınır, kırıta kırıta 
zıplar, gayet serbest dönllb dönllb 

bakar, önce gülümser biraz sonra 
gnler, hattA bazan baıil• hafif 
bir seliim da verir, ayni zamanda 
yanındaki Matmazele fıiıltıdan da 
geri kaimazdı: 

- Emin ol ErneaUn b. aıenc 

amanhk Seyran Jlur ' ~--•r 

evmiye Karar V erm · şti .. 
benim kocam 
olsa bir dakika 
tahammftl ede· 
mem, blllAbl çıl· 
dırıram.. Bakıa• 
na, fmdıkl ceke
tin altına gri
pantalon giymiş .• 
Ne adi ruhlu 
mahlükl. 

-Vah zaval· 
lı !. Şıklığa yel· 
teni yor amma 
hiç beceremiyor. 
Bilmiyorsa bil•n• 
lerden öA"renain 
bari.. Yakaya 
narsiı takılır .mı? 

O çiçek çingene 
ciçeğldirl. 

- Aman aman 
amanl. Biçare 
fransızcanın ba· 
ıına gelenler ••• 

fukara, masktUe
nl, femlneni bile 
bilmf yor; bana : 
V 011• ites epa- .. 
tante l diyecek AA'a9lara pıktb rUul, tunletll hanımlan Hyreden zatı verif 

yerde epatanl diyor.. yl\ıUnde ıinekkaydı taraı Oı:erlne 
Anlıyorsunuz ya, herkeae iltifat bol pomata, pudra, •av bıyıklar. 

bezleder, hepsini çılgına çevirir Arkasında, nefti çuhadan terıl 
fakat hiç birini hakkilo beğen• Canbedenyan dikiıi, kabuk gibi, 
mezdL dar belli ceket. Omuzunda Hlkım 

Şaban Paıamn •ğlu pek ıar- ıaçak sırma apoletler. G6ğsfiniln 
man, sempatik; fakat o zirzop ıağında yaver kordonu, ıolunda 
anasını, bunak bOyOk babasını 1UmD1 imtiyaz, altın liyakat veya 
neylemeli ?. altın imtiyaz madalyası, çapraz-

S Paşanın o~lu gl>zUnde mo- Yari palaska •• kayıı belinde 
kemer. no 1, odağında p Uro, bir e linde 

gan, çok manden bir erkek.. Bacaklannda mayo kadar ya-
Bllyllk balol&rda vala ediyormuş, pışık pantolon, ayaklarında i•cır 
ecnebilerle polo oynuyormuş.. gıcır rugan çizme, ellerinde be-
Kontlardan, Markilerden farkıız yaz eldivenler ... 

amma paşa babası netameli diyor; Ekserisi, çift kadanalı, okunun 
bir ıey biliyor ki ıöylüyor. ucu zincirli, arkaaı iıpirli bir brik 

F Paıanın birader zadeainin arabası kullanır, bazı da yelesi •o 
franıııcadaki ılvesi bbkı bir pari· kuyruğu kıvnm kıvrım kıvrılmıt, 
ziyen. Kltabcı K11il den, Weis• den yağız veya bakla kırı binek atının 
çıkmıyor, koltuklar dolusu kitab Uıtnnde gezer. 
alıyor... Terbiyesine, maniyerleri· 
ne hiç di}'ecek yok. Fakat bir 
gUn, aldıklarına dikkat etmif. Hep
ıl de Ekonomi politik, Finans nze
rine yazılmıt köhne, ıaçma aapan 
şeyler. Bu derece ze•ksiz, bu ka· 
dar maddi ruhlu bir adamla yaşa· 
nabillr mi? 

Hele ıu 1&ygısızlığına ve kaba 
ruhluluğuna bakm. ( ill•stration) 
mecmuasını alırken arasından ti· 
yatro il6veaiai dOtürüyor da, 
( ehemmiyeti yok kalsın öyle şey
ler okumam J ) diyor. 

Hası!ı Y ektanım klmaelari be· 
ğenemlyorı hepsine bir bahane 
buluyor, dudak bUküb yUrUyordu. 

Yekta, delikanlı seç~ek bu
ıusunda &air paıa kızlarının birine 
benzemezdi. O zamanki Kerime 
baoım efendilerin gö.Jerinde bu-

yfiyen. akıllarının çivisine dokunan 
ldisik damad beyler onun için an· 
cak bir kahkaha mevzuu idi. 

Bu tipler iki tUrlU idiz Ya hUn• 
kAr yaveri, ya ıivil. 

Htınkiir ya•eri ise Binbaıi, 
kaymakam, babası fazla hatırlı 
kimseyae miralay. hatti pafa bile .. 

Y aıı 22, 23. taş çatlasa 25 in· 
den fazla değil. 

Başında kırmızı r .. veya siyah 
kalpak, fesleaeo demeti gibi taş
kın, kıvırcık aaçlar Y• kihkUller, 

__ ...... 

Klj"ıthane dönOşU, piyasacıların 
arabaları beyaz parmaklıklı yo-

kuılardan tepeye veya kabasırta 
çıkarken mutlak bemutlik fesini 
veya kalpağını basıb yana yıkar, 

umuıunun birini kaldırıb afi tav· 
rını takınır. ( Deh karaoğlanlarl ) 

yabud ( yallah kınalı ceylint ) 
aayhasile kadanaları, binek atını 
kamçıhyarak dört.ı ah tutturur. 

( Arkası var ) 

Nevyorkta Asansör Grevi 
Nnyork, 19 ( A. A. ) - Belet.iye 

reiıi taanıör grevinin önDne geçmeto 

çalıı ıyor. Grev ise hızla yapılıyor. 

Brodvaydaki 20 kat'ı binaların 20,000 
kadar aıaosörcfhQ İf erini bırakmıtbr. 

.. ~·· 
Eski Fransız tlyatrosund• 

Bu ak9am ıeat 20 de 

DELi DOLU 
Opeıet 

Yazanı Ekrem Retld 
Besteliyeıı : C•mal R•ıltl 

Son Matta 

Zayi Makbuz 
19 K. Sani 985 tarihinde Ankara 

gümrüğünden aldığım 174904/1282 
sayılı (624,80) liralık 213 No. lu itha
lat beyaunamesi:ıt aid depozito mak
buzunu zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskiıınin hükmü yoktur. 

Ankara: Sarıkışla arkasında An
kara menıuoat fabrikaeı vekili ve mu
amelat ovfi Basan Tahsin. 

Şubat 20 -=-

•--------• Yanndan itibaren 41---------
Şehzadebaşmda H 1 L A L Slnemasmda 

ESKiMO 
Fransızca sözlü dünyanın en bUyUk mucize ve harika filmini görllnilz. 

beıilllllld 
$thtrT4aatroıa 

Tepebatı Şehir 
Tiyatrosunda 

Bu akşam Naat 20dt 
1 ~_. Yeni Macar yıldızı 

IRENE DE ZiLAHY 
ÇILGIN GECESl'ni 

1 

111mııı111111 

u 
ııınm 

UNUTULAN 
ADAM 

6 Tablo 
Yazan: 

Nazım Hikmet 
Pek yakında : 

MÜFETTiŞ 

Pek yakında 

SÜMER Sinemasında 
geçirecektir. .,. .... 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları J 
CT 

İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan 
Emlak ve Eytam bankasına birinci derecede ipotekli olup 

tamamına 1500 lira kıymet takdir edilen! Kadıköylinde lkbalfy• 
mahallesinde Niıantaş sokağında 43/3 4312 Mo. lı ahır ve arabahA'1 

müıtemil hanenin tamamı açık artbrmaya vazedilmit olup Uiin tari
hinden itibaren şartnamesi herke& tarafından görülebilecek •• 
25-3-:935 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar 
fstanbul Dördüncü tcra dairesinde açık arttırma suretile 1atılacakbr0 
Arttırmaya iştirak için % 7 112 teminat akçesi alınır. MUteraklnı 
vergi belediye vakıf icaresi mUıteriye aittir. Artbrma bedeli mu
hammen kıymetinin % 75 ılnl bulduğu takdirde ihalesi yapılacakbr. 
Akai takdirde en ıon arttıranın teahhUdü baki kalmak şartile on 
beı gUn daha temdit edilerek 9/4/935 tarihine mUıadif Salı günD 
aynı mahal ve saatte yapılacak ikinci arttırmasında arttırma bedeli 
muhammen kıymetinin % 75 tini tutmazıa satıı geri bırakılacaktır. 
2004 No. lı icra ve iflb kanunu un 126 ıncı maddealne tefikao 
ipotek sahibi alacaklılarla diğeı· allkadarlarm ve irtifak hakla 
sahiplerinin de gayrımenkul üzeri Jeki haklarını ve hususile faiz vı 
masarife dair olan iddialarını evr kı mllsbitelerlle birlikte 20 gUo 
içinde icra dairelerine bildlrmelc i lAzımdır. Akıl halde haklara 
tapu slcillerile aabit olmadıkça s · ıı bedclinlo paylaımasından hariç 
kalırlar alakadarlann işbu maddei ":anuniye ahkamına g6re hareket 
etmeleri daha fazla malümat alı ak late~enlerin 934/964 Dosya 
numarasile memuriyetlmize mllrac ıatlan llAn olunur. (31) ,.-

* * lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan 
EmlAk ve Eytam bankasına birinci derecede ipotekli -olup 

tamamına (6650) lira kıymet takdir edilen Fındıklıda PerlzathatuD 
mahalleiinde Dolmababçe caddesinde eski 41 ve yeni 37 No h bit 
bab hanenin tamamı açık artbr:mıya vazedllıniı olub ilin tarihin
den itibaren şartnamesi herkeı tarafından görlllebll cek ve 25/3/ 
935 tarihine mUsadif Pazartesi gllnO ıaat 14 den 16 ya kadar 
Iıtanbul Dördllncll icra dairesinde açık arttırma suretile aablacak
tır. Artbrmıya iıtirak için % 7 1/2 teminat akç11l alınır. Mlltera
kim vergi belediye vakıf icareal mUfteriye aittir. Artbrma bedell 
muhammen kıymetinin % 75 tini bulduğu takdirde lhaldl 
yapılacakbr. Aksi takdirde en ıon artbranın teahbndn baki kaı. 
mak ııırtile on beı gtln daha temdld edilerek 9/4/935 taribha• 
mUaadif Salı gtlnft ayni mahal Ye saatte yapılacak ikinci artbrma• 
ıında arttırma bedeli muhammen kıymetinin % 75 ılnl tutmazsa 
aatıı geri bırakılacakhr. 2004 Noh icra •• ifllı kanununun 126 ınc• 
maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarlarıo 

ve irtifak hakkı •ahiblerinln ve gaynmenkul lzerindekl haklarını 
ve hususile faiz ve maarafa dair olan iddialarını evrakı mUıbitelr 
rile birlikte 20 gtln içinde fora dairelerine blldirm•leri llzımdır. 
Aksi halde hakları tapu slcillerlle sabit olmadıkca sabş bedelinİO 
paylaşmasmdan haric kalırlar alAkadarların lobu maddei kanuniye 
ahl<imına göre hareket etmeleri ve ôaba fazla malumat almalı 
isteyenlerin 934/963 dosya No aile memurlyetimlze mUracaatlafl 
ilin olunur. (29) 

* .. 
İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Emlik ve Eytam bankaaına birinci derecede ipotekli 01111' 

tamamına 2150 lira kıymet takdir edilen KadıklSyUnde İkbaliY0 

mahallesinde Niıantaıı ıokağında 43/t No.Jı maamU§temllAt bir bab 
hanenin tamamı açık artırmaya vazedilmiı olub ilin tarlhindeO 
mharen ıartnamesl herkea tarafından görülebilecek ve 25-3-~ 
tarihine müsadlf pazartesi gllnO saat 14 den 16ya kadar lıtanb 
dördüncü icra dairesinde açık arttırma auretile satılacaktır. Art~ 
maya iştirak için %7 buçuk teminat akçeıl alınır. Müterakim ver11· 

belediye vakıf karesi müşteriye aittir. Arttırma bedeli muhammen ";: 
metinin % 75ıini bulduğu takdirde ihalHi yapılacaktır. Aksi takdir 
en son arttıranın teahblldO bakı kalmak ıartile on beı glln d.h' 
temdit edilerek 9-4-935 tarihine mUtadif ealı gUnU ayni mahal "' 
aaate yapılacak ikinci arttırmasında arttırma bedeli muhaının•: 
kıymetinin % 75ıini tutamazsa sabt geri bırakalacaktır. 2004 N·;'t,ı 
icra. ve iflAa kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan ipotek .sah~• 
alacaklılarla diğ~r alakadarların ve irtifak. hak~ı sahlblerlnıD dalt 
gayrimenkul nzerındeki hakklarını ve huıuııle faız ve masarif• ·cı• 

· · de ı olan iddialarını evrakl mUsbitelerlle birlikte 20 gün ıçın Il ril• 
dairesine bildirmeleri lizımdır. Akli halde hakları tapu •id e.1, .. 
sabit olmadıkça satıı bedelinin paylaımasından hariç kalırlar eteri 
kadarların iıbu maddei kanuniye abklmına gör• hareket etıD aıll• 
daha fa.zla malümat almak iıteyenlerln 934/962 doıya 19Juaar 
memuriyetimiıe müracaatları ilin olunur. (27) 



-
İTTİBAD 1" 

ve TERAKKi 
A'aMI Dold• ? .. 

g ınci kuıım Ne. 104 
Her h•kkı 11uıhfuzdlll\ N•Nl Y .,.,,, 1. 

~~~~~~~~ 20•2 93 , N••rl Ôltlflt 
.... !'ya fıkir c========================='::# 
Ittihadcıları Hırpalamağa Karar Ve-
ren Vahdeddin Harekete Geçmişti •• 

Bunu anlayabilmek için, mut• 
ltka ıalibleri beklemeye !Uzum 
)oktu. Iatanbulun kartı yaka· 
llııd.tld çehre!ere bakmak da 
kin geliyordu. Ortada henllz 
lllOtarekenin sözü baılar baılamaz, 
C.ı.ta ve Beyoğlu mağazalarm· 
da, ltilif devletlerinin renklerini 
t'Gııll eden bayraklık bezler 
~Pıtılıvermİ.f.. Birçok evJer, 
~deta birer bayrak dikimhanui 
'llline gelmiıli 
Lu Sonraaa.. DUnkll dOımanlara 

iftn dost diye el uzatmak 
•• bu dostluğu tak,iyeye çaht
~lk belki mOmkOn olacaktı. Fa• 
"tt acaba bu dostluğun hududu, 
llereye kadar uzanacaktı? •. Ko
ta Oımanb imperatorlu~u, obur 
~e ılmarık çocuklarm eline geçen 
lr Yılbaıı çöreğine dönmUıtu. Hiç 

ltlbheıiz ki bu çocuklar, ellerine 
r•Çen bu nefiı çörekten yalana ya· 
b•na Y•m•k isteyeceklerdi. Acaba, 
k u atıa- iftiha karıııında, bu siyaset 
6lıinlerinln nazariyeleri ne dere

teye kadar mOeuir bir rol oy• 
laayabilecekti ?. 

• ( lttıhad Ye T erakkl ) yl hır· 
J>•latmak, onun nDfuz ye kudr .. 
!l-1 bir an evvel kırmak 
ıçiıı arbk ~ altından harekete 
l~ea Paditah Vahdeddin, 
bu hrkacıhk fikirleri doiar 
dop.. ..... w.. • .ı ......... 
bu fır1attau iatifade çarelerine 
1:..,YUrmıya baılamııtı. Elinde 
l>ntnn arzularına hizmete imıde, 
Danıad Ferid Paıa gibi bir ı:at 
••rdı. Zekiaıoı herk11ten liıtlln 
~n hu zat, hiç tl\bhesiı ki bu 

lede m6him bir rol opa• 
hc.Jttı. 

•di~•bı&lide, kabinenin iıtifa 
llıthıa~t11ıemeai hakkında tiddetll 
~&ili •talar cereyan eden aon 
.\y erde, Damad Ferid Paıa a.: Mecliıinde it• ıiritmlf.. 
)e d 1'••t. lıu~uıi bir mlbakere
ltt1r,~"et etmiıti. Bu m6zakereyo 
l\ıı edenler araııada Ahmed 
~11 

8 
BeyJr, Ahmed İzzet, Ali 

J.t,~· topcu Rıza, Çllrilkıulu 
llılih~ud, Ariatidi Patalar aibl 

•nı . Jeli. 11malar da bulunmakta 

~~~d Pata, ev•ell bu davetin 
1111i izah tm' . -...... li . • lf. 

'4t11ll,lc ~lın vebametl malum. 
ltha •b kurtarmak için Padi· 
Art.ı, )~dun etmek zamanı a•ldi. 
t.bdııı .• kab~neoin behemehal 
,

11
z•b edJyor. Bu vaziyet 

[) De yapılabilir? 

fırJc, ~· Ba1.1 zevat, yeni bir 
'•d.' l •laaekteo .-e o fırka 
le.bine ~ •: •eçerek yeni bir 
~lllltlerd~uB~ getirmekten bab
,...,İdne ::k ır kıamı iie, mevzu 

_ E ... •rakı 
"ık •velt Şi di 

ıaa gele .• le nı Y• kadar 
"beh ld n nahklva kimler 
._ • 0 u iıe on) . 

'-ı llıund ' arın temızleo· 
'-tirildlkt ır. Memleket bu hale 
'it en •onra b . k 
Lt • te'bl'k • , ugtin aıi Ar 
""""a.ı oıınu ; eı ın nıeı'uliyetinl 

Dtınişle:;tna ybklenemez. 
itin \'e int' .. Bu •özler, biraz 
•t-.kl b ıkanı hiıleriae temas 
._tiht;en eraber, daha ziyade, 
iltink~f korkularak hizmetten 
~ a mahiyetinde kli. F allat 

"•d hzet Pe... lai, bk ..Sh 

mana ifade etmeyen bu nıUte· 

reddid fikirlere kartı, askerliğin 
Yerdiği ltiyad ile kat'i bir cevab 
vermit: 

- Ittlhad Ye Terakki ka· 
bineainin harbden dolayı bir 
meı'uliyeti varsa, tabiidir ki 
bu cihet af ve ihmal edilemez. 
Fakat şimdi, aııl dUıllnülecek bir 
nokta var ki, o da devletin va· 
ziyetlnin, her türlü tasavvurun 
fevkinde vahim olduğunu nazari· 
dikkate almak.. hizmetten kaçın
mamaktır. Şu veyahud bu se· 
beblerle muu'.lyetten çekinilerek 
hizmetten iıtinkif etmek, şu lhti· 
ıar halinde, devleti kendi başına 
terketmek değildir. Derhal yapı· 
lacak bir ıey varsa, en mUaald 
ıerait altında mlitareko ve ıulh 
temin edecek bir kabinenin teıek· 
kOIUnll temin etmektir. 

Demifti... Fakat o gOn bu 
müzakere, bu ıözler etrafında ce· 
reyan eden baait bir fikir teati· 
alnden ileri geçmemişti. Buna 
binaendir ki, Damad Ferid Pata· 
dan bu milzakeronin neticeainl 
ögrenen Vahdeddin, yeni bir te
reddlld devreaine girmiş.. lttihad 
Ye Terakki kabinesinin lıtifasanı 
kabul etmekle beraber, yeni aadra· 
zaannı intihaba karar verinceye 
kadar, bu ist;fanın ııyl olmama• 
sını iıtemiıtl. 

Fakat Taziyet, uzun bekleme
lere müsaid değildi. Her aaat 
geçtikco ahval vehamet keabel· 
mekte idJ. Aradan yirmi dört 
saat geçer geçmez Vahdeddin, 
yeni kaninenin teşkiline, Ayan 
azasından ( Londra aef.ri ) Tevfik 
Paıayı memur etti... Pad "şahın 
Tevfik Paıa ~ ı tercin etmeai, n
bebıiz değildi. ÇUnkU, bu ıatln 
lttibadcıJara kartı ne doroc• 
menfi h:alerle mfitehaasıı olduğu
nu bilmekte idi. Ayni zamanda 
Tevfik Pata, kızlarından birinin 
de kayınpederi idi. Bilha!ıa bu 
aebeblo Tevfik Paıaya k .. rıı, btı· 
yük bir emniyet ~o ltimadla mO
tebaaai ıdi... Fakat Vahdeddinin 
bu tercihi, Damad Ferid Paıamn 
tasavvuratını altüst etm"tti. O, 
aadaretin kendisine teklıf edilme• 
ıiai beklemekte idi... Bu bat kal'" 
111ında F eriCI Pa;a derhal vaıl· 
yeti altiiat etmek istedi. Ahmed 
lı.ıet Paşayı bir giln yahaına da· 
vet ederek, bir başka gOn de 
( Serkl Doryan ) da görerek, 
Tevfik Paıa}ı fena halde çekq· 
tirdi; ( Damadı Şehriyar! ) olan 
ofılunun da bir takım meaavlain· 
den babıettl. Ferid Paıamn Ah· 
med izzet Paşaya bunları aöyl~ 

mekten maksadı, bu ıözleri Vah· 
deddinin kulağına drğirmekti, 

(Arkaaı nr) 

Bu akşam M E L E K Sinemasmda .._.., 

:AYNANIN SIRRI 
Seven ve aevilenlerin filmi ..• 

E,lilik hayatımn kıskançlıklarını, tübhe ve ihtiraslarım gösteren 
Franıızca s6zl0 bir fi 'm 

Oynıyanı N AN C Y CAROLL 
Proiramda haftanın yeni:ikleri 

----. PARAMOUNT. DÜNYA HABERLERi 

lıte beklediğiniz aık • Heyecan • lbtiraa ve yüksek macera filmi : 

CASUS KALBi 
Bu derecede muazıam bir film pek az görülmilftür. 

Oynıyan: B R t G t T T E H E L M 
Yarm akıamdan itibaren 

İ P E K Sinemasında 

KOCAELi HALK BANKASI . 
Türk Anonim Şirketi Hissedaranına: 

KOCAELi HALK BANKASI Türk Anonim Şirketi hi11eda.,. 
lar umum heyeti f.vkalade olarak 23/Mart/935 tarihine müıadif 
cumarted gllnti aaat onbeıt• Fırka mahfelinde içtima edecektir. 
Bu içtimaa bir hiase aahibi dahi iıtlrak edebilir. içtimada hazır 
bunacak gerek aaaleten ve gerek veklleten zevatın lzmitte Banka 
•erkeıine yövmn içtimaa tekaddlm ed•n on ıUn zarfında mUraca
atla hiaseJerinl tevdi ederek duhuliye almaları lüzumu ilin olunur, 

GÜNLÜK MÜZAKERE 
Eaaı Muka•elenamenin ikinci Maddoılnln tadilL 

Is ikinci maddenin •onuna ( Banka Matlubatımo iıtlfaaınıo temim 
zımnında meclisi idarenin takdir ve kararile teminat •e ipotek 
•uretile hor aevi ıayn•eakul e91vali rehin auretile alabilir. 
Haciz vo tedbir vuair bllclimle meaaili adliyede kanunen ita11 

~ Jazımgelen kefalebaame •• temlaat mektubları lçlblcU phıaların 
t&Yauutluına Ucet Ul•&bZUI Buka kiızat UaWliode tanzim 
Ye ita eder.) F.ıa.... Uhe& 11.clial ld•N 

ı 

Yeni Soyadları 
Okurlarımız Ayni İsmi Sık. .Sık Alı

yorlar Buna Dikkat E1melidirler 
latanbulda 

OniYersite tıbbı adli doçenti 
Dr. bay Hikmet, kardeıl bay 
Ömer ve •aldelerl Yalgın, Buraa 
valiaJıi merhum Münir Paıanın 
refika11 bayan Per•in Uyaal, ıs· 
tanbul adliteal iıtfntalr dalrHI 
mUbaııri bay Mustafa Yıldırım 
Gülhan• bastaneal eczacılanndan 
baymakam bay Osman Nuri Ye 
eıi l>ayan Zehra, çoculdan bay 
lbrahim, bay Orhan ve Nimet 
Baylilken aoyadını alrnıtlardır. 

Açıkta bulunan Maliye me· 
murlarından Bay Aziz, mahdumu 
Ne~et, zevcesi Şefika, kızı Saadet 

' Mükerrem, torunu GUndUz Oitıs-
tüntan soyadım almıılardır. 

Afyonda 
Afyon, (Huıuai) - Uae mtı· 

dUrU bay Sa mi Akyol, Molla 
oilu Afyon ıaylavı ~ay Cemal 
Akçin, Gedik Ahmed Paıa ilk· 
mektebi baımualliml bay A. ilhan 
Açıkgöz, kadın ana ilkmektobf 
muallimlerinden bayan Raaime 
Ôzçellk, avukat bay Rifat Özsel, 
ıair çizmeci oğlu bay Vehbi Öz· 
kişi, eakl Nüfus MndUrü bay 
Nureddin Behic Altındağ, Bele
diye ambar çevirmeni Bay Meh· 
med ÔzlD, Çelebi zade bay Ali 
ve kardeşleri Akay, tllccar Arpa• 
cı oğlu Hacı Ahmed ve oğlu bay 
Salih Arpa, arzıhalcı bay Muta
fa Sinan, tOccar Kara Ha faz otlu 
bay Hamdi Ôzcan, mlltekald ha.
muallim bay Osman oğlu maden 
mühendiıl bay KAmil ve ailesi 
Akad, Sinanpaıa k5y mektebi 
baftnualllimi bay Oaman ve ailtsl 
Kut:u, muharrir bay Cafer Oıman 
•e al!eal, camcı bay Hayri Ankara 
soyadlarına almıtlardır. 

Teklrdatınd• 
Tekirdağ, (Hususi) - Nafına 

Baıkltib ve muhasibi bay Mah· 
mud Mazhar Canıtez, Adliye ba.
kiti bi bay Emin Ceylan, poıta 
telgraf mOdftrü bay Faik Ôzkan, 
telsıraf muhabere memurlarından 
bay Şeref S6nmez, bay Fehmi 
Kayar, bay Ali Daim Evren, bay 
Tevfik Akar, memleket haataneal 
ba9hekimi Dr. bay Hakkı Kutkam, 
belediye memurlanndan bay Mulı-

in Savaf, O~acami birinci imamı 
bay Muıtafa Özören, ikinci imamı 
bay Numan T okad, Münadi bay 
Mehmed Tezcan, köy imamı bay 
Osman Oktay, Nafıada bay Hn
Hyln Yamkoğlu, bay Ibrahim 
Kalyoncu, bay Ismail Tekeş, elek· 
trik tirketi memurlarından bay 
Orhan Ural, bapisane mlidU;O bay 
Ahmed Apaydın, &Yukat bay 
Nedim Serin, belediye komlıert 
bay Zihni Arar, Kahveci Haaan 
Karatoyun, belediye memurların
dan. bay Nuri Tuncalı, bay Selim 
Çetinel, bay HUaeyln Önel, ma· 
halle mu~emendi bay Reıid Eraoy, 
Ortacamı mllezzirl bay Eıref 
GUr1ea, Ortacami mUeızini bay 
Rıcob Yıkıcı ıoyadlarmı almıı· 
!ardır. 

RlbUstanda 
. ~lbtııtan, (Huauıi) - Geneler 

evı ıdare heyetinden baıkan bay 
H. Yılmaz Ceyhan, üyelerden bay 
Hulflsl Fırat, bay Nureddin yener 
bay Me•lfıd Kurtuluı ıoyadlarıoı 
almıılardar. 

Ceyh11n'da 
Ceyhan (Hususi) - Kayma

kam eaki ıoyadı yerine Eke, 
tahrirat katibi bay Hilmi Özde· 
mir, sağlık memuru bay Mehmet 
Öz Kiai, aajlık memuru ba1 

Süleyman Ôzkanı, hnkumet dok· 
toru bay Safi Turgut Kaya, 
NUfuı kltibi bay Yuıuf Yılma•, 
aağlık memuru bay Abdurrahman 
Alkın, ziraat memuru bay Mu1-
taf a Çetin, Tapu memuru bay 
Ahmed Karabaran, maliye yazı• 
cılarından bay F alk Erdem, ma• 
liye yazıcdarından bay Muıtafa 
Öz.soy, vergi baı yazıcısı bay 
Srı~eyman l} idoğan, ıandık emini 
bay Yusuf inal, Jandarma bölOk 
kumandanı bay Mazdfer TüıUn, 
Zerbank odacııı Cemal Koıar, 
varidat yazıcııı bay Şakir Dinçer, 
buiday koruma bek~bi Osman 
Yawz, orman memuru bay lbaan 
AkılilUn, aıkerlik ıube mUlhalu 
bay Galib Sokman, beledi7e 
ebeai bayan Sabiha Bellf, icra 
memuru bay Cemil Erdem, iohi
aarlar memuru bay Rıza Erdem, 
ÇakaJdere okutanı bay Faik Er· 
ton, maliye tahıil mOfettlti 
bay Asım BaylcaJ, Rıfatiy .. 
den Salim oğlu bay Ah• 
med Üz, HUae)·ln oğlu bay Beki• 
Sert, Osman oğlu bay HUseyla 
Sayar, Halil oğlu bay Oaman 
Eker, Muhtar bay Ömer Keten, 
Konak oğlundan bay Mehmed 
Cemal Önen, Mercimek çiftlitla
de bay Osman Faik Alperttlrk, 
Eıkl hamam mabaUeainde b11 
Mehmed Receb Tekeş, Muradiye 
maballeainden bay beşlr Apinik, 
BGyOldunm mahallesinden baJ 
Mehmed Halda Ôcek, Eakiha• 
mam mahaUeminden Mehmed otla 
bay Enver Kocakaya, Camu ıaj• 
ltğından bay Halil lbrıhim •• 
oğlu Molla Mehmed Çağatay, 
Eıkihamam mahalleainde bay 
Klmil Tllkel, Hananiyeden bay 
Ômu Remzi Acıman, Ayaı · 
tan bay Mehmed CelAl Gnvea, 
Haylaılıdan Arif oğlu bay Hlk· 
met Çetin, Bnyükkmm mahalle
alnden bay Mehmed Şakir Ôıder: , 
Aytemur mahallesinden Şaba.1 
oğlu lbrahim Akkaya, Ayas in• 
hiaar memuru bay Tahir Tekin, 
BOrhaniye maballeıinden meb'un 
bay lbrahim Mete, Maliye muhr
ıebe katibi AbdOştab Erki 
aoyadlar1nı almı,lardır. 

Grip Salgını 
Haatahk BU•bUtUn Geçmlt 

Dellldlr 
Grip salgını yüzünden mekteblerin 

iklaci defa yeniden kapablmalanna 
IClzum aörOlmeditini h•ber vermittik. 
B zlm tahkikatımıza ıllre de, mek· 
teblerde vipli talebenin 1ay111 ol
dukça .xa mı9, yüzde ondan ekaik 
bil' dereceye inmittir. Yalnız bizde 
detil düny.nın laer tarafında teairlDi -· 
lora eden bu haıtal t• ebemmiyehix 
ıörmek cotru dej".ldir. Biz buDa -
ktrtı cid~i tedbir aid atımız milddetçe : , 
bunun teıir dereceaini azaltmıf Ye 
blıbltCln ortadan kaldırmıı oluruL 

Bilhaaaa htanbul gibi havuı IMr 
dakika dejİfeA bir ıehirde grip hu
talıtı eksik olmaa. Buaun 8nlae 
ıeçmek için en iyi çare daha grip 
batluken önlemektir. Mekteb idare
lt-ri n talebe nlileri bUhaua bu 
huıuaa ehemmiyet vermelidirler. Kı· 
rıklık hafif bat aj"r111 glbi s-ribin ılk 
alAmetleri ııörünfir görilnme:ı h~men 
hutayı tecrid ederek arkada9larına 
da bu haatalıtı geçirmHİne mnni .. 
olmalıdır. Grip haddizatinde nezle 
aibi hafif bir huta.lık olmakln beri\• 
ber ihtilatları itibarile · çolr ha11as 
daYranmayı icab ettirir. Onun i ç.ıı 
haatayı derhal terletaıiye bakmalı vı 
kendlıine bir fincan ııcak ıhlamur Ü'
tealrl hergiln artan ve haklı töhretile 
yer tutan bir Jı:aıe Gripin vermelidir. 

Griple baılıyan bat ve Yilcud ağrı
larını kökOnden kesecek derecede 
mileaıir olan bu yeni ilic Türk •~U· 
cılıtında m.U.lm bil' ••yaffakıyet 
.. ,.ımaktadır. 
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ESMER OfJL 
MıJhaıriri: A. R. Tefrika No.: a4 

Bulunan Çare!.. 
Amber Ağa, Silihdar Osmanı, Gücendirmek lıteme
miş, Esmer Gül İçin Bir Çare liulabileceğini Söylemiıtt 

Gözlerini ihtiras bUrümUı olan 
Oıman, cevab vermek istedi : 

- Lalam .•• 
Fakat Amber Aia, onun ı&

zUnü kHti, ve devam elti: 

-Haaa .. Olsa olu, föyle hlr 
i•Y olUI'. 

-Aman, naaıl? •• 
- Şimdi .. Sultan hazretleri bu 

kızı act.ta göz bapıiıao almak.. 
Onu herkealerln nazarlarıodan 
saklamak lıtlyor. Eter ben, Sul
tan haıretleriai kandırır da.. Sul
tamm, ıi& kızı baaa tealim edin •• 
Ben oau aıubkımc• bir yerele 
kaparım. KimHye ıerri dokun• 
ııHımak için diziiDlni pekce tuta
rım; dff• elinden alıb da ıöyle 
ağyardan hili.. Tenhaca bir yere 
yerleıtkebfürsem.. Eh, o . zama• 
ılz velinlmetimin de derdin• der• 
man olabilirim, belki ... 

Oımaa, hemen Amber Atanın 
ellerine ınrıldı. Öpmeye baıladı. 

- Hay Allah, atndea razı 
olsun, lalam.. lıte, beni• de 
senden muradım budur. Eter bu 
muradım hasıl ederaen 6mrUm 
oldukca bu iyHiğin unutmam. 

Anber Ağa, iti tam kıvamına 
getlrmiftl. Gözlerini Oımanın 

gözlerine dikti. Dudaklarına ••· 
nalı bir ıekll verdi: 

- Wnutursun h•yim, usautur• 
suuua.. bizler kimlere ne hizmet
ler ettik de aonradan d6aöb ylle 

zUmüze bile bakan olmadı. 
- Baka, lalam.. al ıu hançer, 

sana nitan olıun... Eğer &GnUnlin 
birinde bana herhanal bir hace
tin olursa.. bu hançeri ıöıterdl· 
ğfo anda o hacetini reYa etmez• 
sem, cenabı hakkın hıımı ıaza• 
hına raat ıeleyim. 

- Allahae111anet amma.. •• 
olur, ne olmaz .. ıu niıan buluıı· 
s• .n. Şimdi bana mU1aade edJnde 
gide)lim.. belki auttan hazretleri· 
ni tenbe bulur, onu kandırnııya 
muvaffak olurdum. 

~ 

Bir saat sonra Fatma ıultanın 
odaaından çıkan Baı Kaplan Ağa· 
81, dudaklarında 11eş'eli bir te
benOm olduğu halde, kendi oda
ama ıldlyor, giderken de içinden: 

- Hay kırmızı kulaklar, hay .. 
Kırk ar.Hın aklı, bir incir çeki,. 
değini doldurmaz; derahıiı am• 
maaa .. itte ben hepinizin •klını 
bir torbaya koydum. 

Diye IÖyleniyordu. 
EsAMr Gül, Fatma ıultan ta· 

rafından gönderilen parlak Hnyi 
kumqt&n göğıO, inci ve iri mer
can iılemeli bir entari ıiymiı ol
duiu halde, Anber Ağanın oda
sında eturuyordu. Oda kapııının 
önUnde, iü'ç!il kuvvetli bir harem 
ağası nöb~t bekliyordu. 

Amber Ağa, odasının kapııı 
önüne gelince, bekliy1ı1n banma• 
ğasından ıordu: 

- Odaya giren ~ıkan oldu· 
mu, Talib?. 

- Mayır Lalam. 
- Hadi, kovuşuna iİl. kapı 

yoldaşlarınla yemeğini ye öğle 
namazına dn kıl. Sonra tekrar 
burnya gel. 

Amber Ağa, bu emri vererek 
Tn:ibi' savdıktan sonra, odadan 
i~cri ıirdi. Esmer Gül, onu görür 
ı;\Jrmez titredi. lç.nden: 

- Aman Allahım.. Bu azim 

arab yine ıteldL 
Dedi... Amber Ağa, hemen 

arkasındaki etrah ldlrklll hizmet 
feracesini çıkarıb bir tarafa ata• 
rak büyUk bir ne§• ve sUrur ile 
EamH Göle doğru ilerledi. iki 
ellerinin parmaklarım birleıtirerek 
Esmer CUle dofru uzattı. Batını 
iki tarafa ıallaya 11llaya: 

- N•ler de, neler.. Mayda· 
nozlu köfteler... Sana ne mUjde· 
lerim var, bll1en.. Ammaaa, ı6y
lemem. 

Dedikten ıonra ı 
Cooguli .. Mooıuli.. Vaana 
Dinrala.. Mingala.. V aaua .. 
Hindili .. Mindili .. Loooolo .• 
Dingala .. Miaıala.. V aaava ... 

Diye bir Tombokto bavaaı 
tutturarak, kıvıra kıvıra oynamaya 
baıladı. 

Eımer GUI, ıaşırdı. Fakat llç 
saattenbert kendiıinl odaya yal· 
mz bıraktıktan ıonra bu kadar 
neıeli bir ıurette aydet eden 
8aıkaplan Ağasının bu şımarık 
aevlocini görUnce, herhalde birta• 
kım mühim ıeyler olduiunu an• 
ladı. Hiç şUbhesiz ki arabın göı· 
terdiğf bu HYincde, kendisine 
taalluk eden bir hisse de vardı. 

Eımer GUI, Baıkaplan Ağa· 
ıını kudurtarak büıbUtUn kendine 
bailamak için kurnaz danandı. 
Hemen yerinden sıçradı. Derhal 
ellerini kalçalarına dayadı. Ba
caklarını kaatı. Göz.leriain kara• 
ıını kaydırıb bıfını ve vücudunun 
bUtUn aksnmJnı 1&rsa ıar1a Amber 
Ağanın rakıına iıtirake başladı. 
Amber Ata, bunu ıörllrırörmH 
bBıbUtUn coıarak: 

- Heeey •• Hey .•• 
Diye nara bastı. Göılerlnl11 

karası, bUıbilUln kaybolarak o 
ılmıiyab çehrede iki beyaı nokta 
kaldı. Dudaklarının araıından 
köpUlder ıaçılmıya baıladı. Eımer 
Gülü daha ziyade coıturmak için 
tombokto haYaaına TUrkce de 
karıthrdı. Bu karıı karııya oyuıı, 
bir curcuna halini aldı. 

Hey, dinaala, diagala, 
Kömür koydum mangala. 
Kömür beni yakıyor. 
Eımer Gll, kurtarsana. , 

Bu curcunanın ne bOyUk yor-
ıunlukla bitecetini tahmin edea 
Eımer Gül, birdenbire Bat Kap
lan Ağaıınan ellerini yakaladı. 
Sabbar gözlerlle, Ağanın bulanık 
ıözlerlne baktı. Bat1Dı omuzunun 
li.tiln• çarpıtarak: 

- Gayrı yeter, Aianı.. Hele 
ıu müjdeni ver de, nıahzun gönlU
m\lz biraz ıenlenıin. 

Diye yalvardı. 
Dlln akıamdanberi blrlblrlal 

takib eden hadbattan, .zaten 
yorıun, bitkin bir hale gelen 
Anber aia, Kendini sedirin UıtU• 
ne attı. Uzun heyecanlarımn son 
çılgınlığını da göıterdlkten sonra, 
artık bitab kalmııtı. Geniı renlı 
nefes aldı. 

- Gel I. Şuraya • • Yanıma 
otur. 

Diye mırıldandı. Aralarında, 
fU konuşma başladı : 

- Eh .. Müjdemi ver, bakalım. 
- Hayır ola, aia? .. 
- Artık, dllnya aıkıntaıından 

kurtuldun. 
- Nası), Aia ? .. 

( ArkHı •••) 

__ ....... 

• 

- Şey, aHederalniL!. Size blr 
ı•Y sormak istiyordum, bu du
manlar... Ne?. 

- Merak etmeyin. Kızımın 
odasıdır!.. 

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

lngiliere 
iyi Bir Alıcı 
Daha Kazandı 

t 934 yılı içinde Sovyet Rusya• 

.Sovgdlerln 
Alışları git· 
'tikçe artıyor 

artmıştır: 

nın lngiltereden 
yaptığı alıılar bir 
yıl öncekilere ha· 
karak iki misli 

1933 yılı onbir ayında Sovf· 
yeller lngilt reden 4.473.531 in· 
gillz lir&11 kıymetinde mal almış· 
lardı. 1934 yıla aynı müddeti için· 
de bu alııların kıymeti 9.271.194 
lnglliı liraaına yani bizim para· 
mızla aıağı yukarı 65 milyon 
Türk lirasına varmııtır. Bu arbf· 
ta en bllyUk roJ, makine ve çe· 
lik fibi sanayia ald maddelerde
dir. Bir de ham kauçuk alııları 
g6ze çarpacak kadar artmııtır. 

Direr taraftan mensucat, •e yl
yiyeceğe aid mevad alııları bili
klıa aıalmııtır. Sovyet alıılarının 
büyük bir kısmı lngiltere Domin
yonlarından gelen mallara aiddir. .. 

Sovyetler Londrada yeni yeni 
ıipariılerde bulunmaktadırlar. Bu 
yeni ıiparlşlerin bir milyon Inai· 
lis lira1ına (620 bin lira)ya vara• 
cağı umuluyor. Bu ıon ııparıılaf 
mUnhasıran şimendifer itlerine 
aiddir. Bilha11a vagon tekerlek· 
leri, yaylar bu lıln 500.000 in: 
giliz liraaı olan kısmını teşkıl 
etmektedir. 

Bu ıiparişler altı ay içinde 
tamamlanarak Sovyet~ere teslim 
edllecektir. lakoçya, Birmengam, 
Şeffld ve Manç.esterdekl 13 f ab· 
rika bu iti paylaşmıılardır. . 

Sovyetlerin yakanda kaiıd ıma-
li için bazı makineler• mUteallık 
bUyUk bir siparişe de bulunma· 
lan beklenmektedir. 

Bntlin bu alııları Sovyetler 
peşin para ile yaapmaktadırlar. .. 

Nevyork, 19 (A. A.) - Yök
------. ıek divan, altın 

Am•rlka hakkmdakl kara-
dfo•mnın rını şöyle vermiıtir: 

altın kararı 1 - Huıusl 

Hnedlerde altın kaydinin hiçbir 
hUkmU yoktur. 

2 - HUhfımet bonolarında 
eğer mevcud ise, alha kaydi mu• 
teberdir. 

Bu karar, esham borsaımda 
bUyUk bir yUkaelmeye aebeb ol· 
muı, fakat aatıı yapılıp k&rlar 
elde edildikten ıonra boraa, bir 
dolardan dört dolara kadar giden 
bir yttk .. lme ile kapanmııtır. 

\/\,1 - Strit'de kambiyo borsa· 
atnda dolar ytıkaelmiıtir. Devlet 

. 
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, KOCAELi HALK BANK ASI 
Türk Anonim Şirketi Hissedaranına 

Kocaeli Halk Bankaaı Tllrk Anonim Şirketinin 23 Mart g35 
tarihine mtısadif Cumartesi ıllnU saat on dörtte lımit Fırka Mah· 
felinde toplanması mukarrer senelik alel'ade Hlasedaran Hey'etl 
Umumiye lçtlmaında hazır bulunacak gerek asaleten ve gerek 
vekAleten lankal beı hi11e aenedine malik hisscdaranın lıınitt• 
Banka merkezine müracaatla içtimaa tekaddüm eden son gün zar· 
fında hluelerinl tevdi ederek duhuliye almaları !Uzumu ilin olunur. 

RUZNAMEIMÜZAKERAT 
1 : Mecliıl idare ve Mürakib raporunun okunmaıı 
2: t 93-1 Hnesi bilinçoıunun ve kar zarar hasablarının tasdiki 
3 : 1934 Hneal temettuabnın sureti tevzii hakkında karar itası 
4 : Eıas mukavelenamemizin 12-16 cı maddeıi mucibince müddet• 

leri hitam bulan Mecllıl idare azalarının yerlerin• yenld•D 
Aıl intihabı. 

S : 935 Hneal için yeniden mtiraklp intihabı. 
iDARE MECLiSi 

Istanbul Viliyetinden: 
Ruhsatnamenin 

Villyetl 
lıtanbul 

Kazası 

şae 
KariyHI Tarihi Numarası lıml 

Yukarı Yeni 19/6/933 1/13 Bay Salih Hul-
Köy ke 

" 
,, Yazı menayiri 19/6/933 1114 ,, 

" 
,, Aıaiı Y enlköy ,, 1115 ,, 
n Kaba göz ,, 1118 ,, 

" 
,, Tut Tepe ,, 1/19 ,, 

" 
,, Dereli Köy ,, 1120 ,, 
,, Mu darlı ,, 112 l ,, 

" 
" 

,, Demirciler ,, 1/22 " 

" 
,, Yaylalık Köy " 1/23 ,, 

Yukarda mevki ve aaireıl ya:zıh Dokuz aded maden aram• 
ruhsatnameleri lstanbul Villyeti idare heyetinin 20/11/934 gUnlr 
meçli •e 825 1&yılı kararı ile iptal olunmuıtur. Müracaat vukuund• 
ayna yerlerde baıkaların ruhsatname verileceği ilan olunur. ..87 4,, 

lstanbul Viliyetinden: 
Ruhsatnamenin 

Vilayeti 
latan bul 

Kaza11 
Şile 

Kariyeal Tarihi Numaraaı ismi 
Kurucu 22/6/933 1111 Bay lbrahim Ayad 

,, " Karaman 22/6/933 1/12 ,. 

Yukarıda mevki ve aairesl yazılı iki aded maden arama rub-
1atnamelerl latnnbul Villyetlnin idare Heyetinin 29/1/935 gllnlr 

meçJi ve 103/65 sayılı kararile iptal edilmlıtir. Müracaat vukuund• 
bu yerlerde baıkalarına ruhsatname verileceği ilin olunur. (875) 

•Ankara Şehri İçme Suyu 
. Komisyonundan: 

Ankarada Sarıkııla civarında yapılacak olan -431.042· Ura 60 
kuruş bedeli keılfli filtre istaayonu binası 20/2/935 tarlhindeD 
itibaren kapalı zarf uıullle ekılltmeye konulmuıtur. 

ihale 20/Mart/935 tarihine raıtlayan Çarıamba gUnft &&at oo 
beıte Ankarada iş Han dördUncU kahuda içme ıuyu komlıyooU 
daireıinde yapılacaktır. Muvakkat teminat -20992· liradır. MOnakaı• 
ıartnameıi, fenni şartname ve projeler 21 lira 55 kuruı bedel 
mukabilinde Ankara Şehri içme su komisyonu muhaaebHind•O 
alınabilir. 

Teklif mektubları kanununun tarif ettiği ıekllde 20/3/936 
tarihine rastlayan Çarşamba gUnU aaat on dörde kadar içme •11 

komiıyon riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. "856,, ___.; 

İstanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden : 

Saygılı halkımıza yeni bir kolaylık olmak üzere memleketimiz içlll"' 
deki tehirler ve ecnebi memleketler ara11 telefon konuımaJ•tl 
için lstanbul, Beyoafo ve Kadıköy cihetlerinde busuıt muhavet• 
odaları hazırlanarak 15/2/935 tarihinden itibaren emre anı•~ 
bulunmuşdur. lıteklilerin lıtanbul, Beyoğlu ve Kadık6y Posta • 
T. merkezleri telgraf glıclerine mUracaatları. (798) ./ 

lıtikraıları çok f aaldlr, fakat 
huauıi eaham zay.ftır. Buğday ve 
pamuk piyaaa!arı yükselmittir. 

Bu karar.ın Şikago hububat 
borauında muameleleri durdur• 
dutu bildiriliyor. 

BUtUn mali ve ticari maha ' il, 
bunun, 8. Ruzveltln siyasası için 
en bUyllk bir zafer teıkil ettiğini 
ıpylUyorlar. 
ltalya'da MUrakabell Ticarete 

DoAru 
Roma, 19 ( A. A. ) - Maliye 

Bakana, iktıaadi ve malt muyazo· 
neyi tutmak için ticaret blllnçoıu 
lıerinde doğrudan doğruya mil· 
eUlr olan etyanın ithalini m01aa· 
deye tabi tutan bir emirname 
••ıretmiftir. 

Son Posta 
iLAN PIA Ti.ARI 
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Türk .. Çin Münasebatı . ····-- ........ ___ -.. 
)'eni Sefir 
içinde 

- ( Baotaarfı 1 inci yibde ) 
llıttt ıefirJiğloo tayin etmiıtir. 

) Y •nl sefir mart içinde TUrkl· 
.:;:

1 bulun cak ve galib bJr 
'-1 flıale göre de kcndiline uıun 
let ti.er I11tanbulda oturmuş ve 
Qı.•nbuJ darUlfUnununu bitirmif 
ttf n Bay Nimetullah Mahon Dav 
, •kat edecektir. Bu tayln mil· 
~ebetile (Tiyen Şan) mecmuaıı 
~ llıakale neşretmiş ve aynen 

ları yazmıştır: 
ı._/ Buglln Çin - Türkiye dünya 
"ı. •tasında biriblrsinden çok 

k görünmektedir. 
~Fakat eski zamanlarda bu 
t.ıı l:bfU t biribirinl çok yakından 

ır \1 severlerdi. 
~ Çinlilerin e1ıki tarih kltabla· 
dl da (Tokyo) yani ( Hyong No) 
,.:e Yazılmıı olan iaiml rin hepsJ 
Qittklırdir. BUyUk A.5ya kıt'asının 
~Çok y rlerinde, Çin de ve bil
ı-r •a Çinin garb ve şimal taraf· 
~~ndıtki tağlann, göllerJn. ne-
8ca er111 isimleri hep Türkcedir. 
l'G ıılar eıkiden bu topraklarda 
tı tlderio bizim lçimJzde yaıadı-
1'1~1 gösterir. Osmanlı imparator• 
-!u z.amanında Çin ile Türkiye
~b ~Unasebetf pek azdı. Yalnız 
it dUlhamld kendi namını hutbo
._:de okutmak için Pekine iki 

aan göndernıiıti. Fakat bu, o 

Mart 
Geliyoı 

·=-=-=---· 
hallf enin ıahst entrlkaaı içi• 16•· 
derUmiıtlr.Siyaat hiçbir kıymeti yok• 
tu. Türkiye Cumhuriyete kavuıduk• 
dan ıoara Ankara bllkQmetl bir 
aralık Bay Hulfial Faadı NankiD 
1efir vekilliğine tayin etmlıtf. 
Fakat o vakit Çin dahili bir kar• 
gaıalık Jçf nde :)'Uzdllğil için Tir· 
kiyeye bir sefir gönderememişti. 

Yeni sefir TOrk muhibbi dir ve 
Tıtirk inkılabının meftunudur. 

Generalin TercUmelhall 
Yeni ıeffr bUyUk Erkanıharbl· 

yel umumiye ikinci refıidir. (1916) 
da Japonyada harbiye mektebini 
bitlrmiıtir. Tahsilini bitirdikten 
sonra (Honan) vilayetindeki mu
vakkat orduda fırka kumandan 
muavinliği, liva kumandanlığı ve 
fırka kumandanlığı yapmıştır. 1926 
da ıimaldeki asilerin tedibine 
m•mur edilen mUstakil fırka ku
mandanlığına tayin edilmittir. 

1927 de Nankine dönmüı Ye 

burasının hUkfımet merkezi yapıl• 
masında bUyUk tesiri olmuıtur. 
Bundan sonra 45 inci ordu ku· 
mandanlığına tayin edilmiştir. 
Aynı zamanda Nankin ıehrinin 
ldarel örfiye reisliğini yapmııtır. 

General 1929 ıeneslndenberi 
umumi Çin kongresi reiı veklllf· 
ğini yapmakta idi. Son vazifesi 
merkez icra heyeti azalığıdır. 

Aceb Bir Cinayet izi Mi? 
t.I ( Baıtnrafa t inci yDıde ) Oradan yedi yatımda lıtanbula 
~hıned lıtanbula gelmiştL O va· geldim, anamla, iki kardeşim d 
~ on yedi )"atındaydı. Ben de aı· vardı. Onlar ne oldu? Bilmem, 
\Jtr oldaen. Cebhede eeir dUttDm. dedi. 
~un nelerden ıonra memleke- Ben: 

dı c döndüm, yeğenimi ara- - Eğer sen bizim Mehmed· 
~~ bulamadım. Valdeıl ve aen.. neye anana, karde§lerine 
e.ıır eşlerini periıan bir halde 
•"l"dQ bakmayorsun dedim. ~'rd· 111

• Çocuğu aramıya karar 
k,ı de. Baıımızı vurmadığımız tat - Ben kendime bakamıyorum 
buı:•dı. Ôlü, diri bir türlü izini ki onlara bakayım. Hem benim 
h~tu~'<hlc. Nihayet biıe akıl öğ· burada da anam, kardeılerim 
bıuıt:r· O umumi barbte asker ol- var, diye eski lfadeılne uygun 
defa ,~11· Aıkerlik tubeslnden bir olmıyan baıka bir cevab verdi. 
S it ny • d di' Ben yeğenimi tanırım. Bu kat'iy-~ ulltnaJını e~ınih arayıknız be 

1

1
er. yen bizim oğlana benzemez. Son-

••ttıın "' e a zı aa er ıu eı ne d d 
ltfft ~ uefter)erl açıldı, 763 mi· ra etraftan sor um, ıoru§t:ur um, 
)'tat b U11tarasında yeğenimin idin- bunun adı Tul".sunmuş. Bana ya• 
lbellılle~lundu. Adı, babamnın adı, lan söylüyor. Benim anladığı· 
h)i ) et adreıl, boyu boıu her ma göre, yeğenimi öldürmüşler. 
tiııı )' •ıı)ı idi. Yeğenim aakerli- NUfua kltıdını bu adam almıı Ye 
da.ıaıı:Pnııı Ye aonra Iıtanbula ılmdiye kadar kullanmı1- Canlle-
,,~. Düterde latanbuldakl rin bulunmasını ve hakikatin or-
)er, hufduk. Ben oturdoğıı taya çıkmaaını lsliyorum. 
'dllta llttlaa. Sordum. Karııma bir Müddeiumumi muavinlerinden 
'dıaa il ~;tı lc:endlslnl tanıyamadım, Bay Şefik bu garlb iddianın talı-

..... ~ DJye •ordum. O: kikına el koymuf ve ı~hte ye§"e-
b,~ ertlnı adım Mehmed, ba• nln yakalanmaaını emretmlıtlr. 
~ ~Abdullah. Ulucallllylm. Bakalım tahldlı:at no g&atoncok? 

it Doktor Hakkında Takibat Yapılıyor 
•ltyhtaı~ 8•tt.rafı 1 Del yttı:d'" ;--- 1 -;a~hld '0};r~k dinlenen Şebzadeba• 
't' ~ir boıanma davan ttnda Balabanağa mabalJeıfnde 
~: lceııd· :.:aaıun ıeçimıiıliiJnl Sntcn ıokağında oturan Baylımall 
Ji dl. .~~ b•Jc.ret ettiiini Arifin mahkemede falıfdlik ettfti 
Ukunı kat: l•hldler dinlenmiş. ııunde yataktan çıkaoııyacak de-
~ il.Yan ,;[~ lc:eıhedecetl ııra• recede haata bulundutu hakkında 

clıtı bir a bule bir doktordan bı"r rapor verme1ini MSylemlı Ye illi raporu lı'-

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

BugUnkU Bilmece 
Bot dört k5ıeleri aıağ'lda ya• 

ııh manalara gelen &z TUrkçe 
kellmelerle doldurunuz. Bu 1&· 

yede hem vakit geçirmlf, hım 
de aı Tnrkço kelimeleri öj'rea• 
mit oluraunuı! 

1 
2 
B 

1 

Soldan saıa: 
1 - A11l • neyi 
i - Bir nota 
S - Allah 
4 - Müteesair etmek 
5 - Kalmak mudarından ımrl• 

hazır 

6 - Rayiha 
1 - Harb 
8 - Adalardenizl - firar eı 

Yukardan Aşaıı: 
1 - Dilenci 
2 - Çoğun zıddı 
8 - Hahrlamak 
4 - Bir nota • akıl 

S - Sarhoı olmayan - beyaa 
6 - içine ıu konulan kab 
7 - Sahih • bir nota • tokun ııddı 
8 - Bir nota - alıımak mudarın-

dan emrihnz ır ....................... , ..................................... . 

Bu Haftanın Llk Maçları 
lst.anbul Fudbol Heyeti Ba•· 

kanhjından: ii Şubat 986 Cuma 
ıOnü yapılacak muıtaka birlnclllk 
maçlara: 

Taksim Alanında - Saat 13,80 
da Kaaımpaıa - Eyüp, aaat lS,lts te 
Betiktaı • Süleymaniye A takımı. 

ee,lktaf Al!lnında - Saat 
10 45 te Vefa - lataobulapor rene 
takımluı, uat 12de Vefa • btanbuJ
apor B takımlan, aaat 11,46 te Hll41 • 
Beylerbeyi A takımlara, aaat 16,30 da 
Vefa • latanbulapor A takımları. 

Fenerbahçe Alanında - •aat 
11,lS te Topkapa. Anadolu A takım
ları, aaat 18 te Galataaaray - Beykoz 
B takımlan, ıaat 1.,45 te GalataH• 
ray • Beykoz A takımları. 

Avrupa Yari Orta Slklet 
şamplyonluiu ' 

Roma, 19 ( A. A. ) - Gazeteler, 
bokaör Vlttorlo Venturialn A•r11pa 
JUi orta alklet 1ampfyon}ufu Onn• 

1 ak Gıere Alman bokalSrl DIDI a a . 
Eder ile çarpıtmak makaadale 7akıa· 
da Berlloe ridecej'lal haber Yermek-

tedlfter: 
Veaturi'a•n meaejerl ılSylt demfıtln 

.. _ Madesa ki Alman bokalSrlnla 
ltalyaya relmey• niyeti yok. Şu halde 
blı Berliae ıideceJls.., 

M 2 Martta 1apılmuı muhte• açın ., 
•eldir. 

1 ı. Bu l' hla ••meye ver- almaya muvaffak olmuı. Bu auretle dd· aporda b k ... _. ............. . ............................. ,_ .. ___ 
1 

1
' •dil a •ret edildiği ilk raporun hil6fıbakikat oldutunu tnt11 en günde B 

dtr Yatağında ayan Makbu· iıbat için de bir taraftan mQddel-
ı.... tcede h n çıkamıyacak d k h 
;-ıekte İdi 

8
aata olduğu zlkrediJ- umumiliğe müracaat e ere ıa te 

ilenı · u rap 6 raporu ibru: etmlf, bir taraftan 
tık e Şahidle . "f or zerine mab- da birinci bukUk mahkemealae lltt:tı11 Ve dn 1 adelerlni çllrUte 
~ l3u ra avayı reddetmiıtir. giderek doktor aleyhine ( 1500 ) 
~, •tıı idd· Porun hakikat& uymadı- liJ'alık tazminat daYHı açmııtır. 
4aı 18 

eden S l"h M h kkı d .ı ~ltayin b a 1 ilnir yanına Mllddeiumumlllk doktor a n a 
• (Jktora ir adam abrak bu takibata bqlamııtır. Doktor b6yle 
~t/~/934 mUracaat etıniı ve bir rapor vermediğini iddia et• 

tarihinde mahkemede mektedlr. 

TAKViM 
Gan ÇARfAMBA 

28 20 ŞUBAT 935 
Kaaım 

105 

Arabi Rumi 
16 Zilkade ıssı fubat 1915 

Yalalt EH•1 v ... ı \'akıt Esaat Vaaat -- - 11- il f8 Gtaeı 1 02 6 IO A.lqaa 

Ot•· IS 40 12 H Yat11 ı Si 19 18 

lwadl 118 il 16 ı .... 11 11 20 • 04 

Say lavların 
Mazbataları 

Yeni seçilen saylavlarin lntl· 
hab mazbataları yapılarak kendi· 
lerine verllmiftlr. latanbul umum1 
mecliılnden ıaylavlığa seçilen 6 
satın da, mazbatalarını aldıktan 
ıonra, umumi mecliı toplanma• 
larına lıtirak edemlyecekleri ıaöy• 
lenmektedir. Onun için, yana 
yapılacak toplanbda bu altı zatm 
lıtifa etmeal beklenmektedir. 

14 Şahidli Bir Eroincilik 
Muhakemesi 

Beyoğlunda Abanoz aokatın· 
da (13) numarada Kıvırmin Mar· 
yam namındaki kadının lılettlğl 
umumbanede bundan bir müddet 
evvel eroin bulunmuı •e Maryam 
Sevim, Feriha, Sadiye, Cemile 
eroin çekerlerken cUrmtlmeıhud 
halinde yakalanmıılardı. Dun 
bunların muhakemeaine sekizinci 
ihtisas mahkemesinde bakılmaya 
başlanmıştır. Ekseriyeti umumi 
kadınlar te§kil eden 14 şahid 
dinlenmittir. Şahidlerin dinlenme· 
ıindon sonra, muhakeme, Müddei
umuminin mütaleuını serdetmek 
Oıere, başka birgllne kalmııhr. 

SöndUrUldU 
Fatibde Manisalı Mehmedpaıa 

mahallesinde dişcl Muıtef a Sa· 
deddinin evinden yangın çıkmış 
iıe de ıirayetlne meydan verilme· 
den söndUrUlmlişdUr. 

Mezbaha Resmi Meselası 
Naell Halledilecek? 

Mer.baha ldareai, kilo uaulünaa 
verecej'I neticeler hakkında ıimdlden 
tecrObeler yaptırmıya baılamıttır 

RHlmleri baı heaabile ödenen keail
mlt hayvanlardan bir kıamı, aouradan 
kantara vurulmakta, atırhklarına gö
re ne reaim vermeleri llıımgelecetl 

h11ablanmaktadır. 

Diğer taraftan, hayvan tacirleri de 
Şehir Meclill Azllarına daf ıtılmak 
Clzere broıürler hnzırlamıya baılamıı· 
lardır. Bu broıOrlerde, kendi iıtekleri 
etrafla tekilde göıterHecektir. 

Bir Kar1 Koca Anlatama· 
mazhjının Netıceal 

Fen erde oturan Emine adla bir 
kadmın, koca.a Fabreddinl yaraladı
jlna dün ynzmııtık. Tahla:ikatımuıa 
glSre hadiae ıffyle olmuıtur: 

Fahreddinia, knrııa Emine ile hiı
ıeli bir evi vardır. Fahreddin kendi 
hlsıealni satarak baıka bir ey almak 
latemittlr• Bu yOzden kan koca ara .. 
anada kavra çakmaı, ıon derece alnlrll 
bir kadın olaa Emine eline geçlrditf 
bir bıçakla kocau Fahreddinl hafif 
aurett• bacatından yarala11ıı1tar. 

·-- ısı•t 7••• 

( Toplantllar, Davetler ) 

lstanbul Erkek Lisesi 
Mezunları 

fatanbul Erkek lleesı mezun• 
ıar1 cemiyetinden: 15/2/935 tari• 
binde açalmaaa kararlaıtıralan J'lllılc 
konıremiz çokluk olmadıfından 
22/i/93lS Cuma 1Gn6 ıaat ona bıra• 
kılaıaıbr ı Arkadatllll'ın ııöıterllen 
rinde •ektepte bulunmaları ehem· 
miyetle tebllt olunur. 

Sayfa 11 
=.::::ı 

Son osta 

latan bul BORSASI 
19. 2. 1935 

ÇEKLER 
l. T. L.i9in 

Nn • 7erk o,19n Viyana 
Parlı JJ,01 MadrH 
llfllne D,376tJ Berlln 
Br•lael J,40 Varto•• 
AtlH 15,3375 Peıte 
c •••• ,. 2,4»0 enıu., 
iof,a 66,745 Bclırat 

1. T. J ·:!.C.i. 
4,2j2!1 
&,ıJJ 

J,98 
4,2016 
4,t267 

78,9S4Z 
35,00 

Amıterdam ı,ıns Londra Kr. 614,2l 
Praı JD.0060 MoakoH 11 1093t2S 

ESHAM ve T AHVILA T 
Lira Lira -lı Baalıı.(Nama) 10,- Bomontl tl,95 

., (Hlmllo) ıo, 1 s 1933 lıtlkraıı 97,
• (MUoH a) 9S,- 1 fatl 'ıran DahUt 94125 

Oamanlı bıınk. 2l,~O Dli7unu Mu. 00,
lellnll' ,, 5,- Baitaat tertip J 47,75 
flrketl Ha71lye 16,- ., .. 11 47,7?l 
Hııllı 0,17 Reji 2,27 
Anatfolu ff !IOV. :t6,JO TramvaT 00,-

• t6 60 P. 25,9.5 R ıhtım ıo,-
Aaado'u t6 ıoov. 45,6~ Üaklldar ıu 10~,-
Şark D. Y. 00,- T r&oı CO.OO 
la t. Tramn7 S0,2l MıaırKr.fo.1886 ıoa,-
OıkUdar ı.ı 11.- • • • 19JJ 93,0:> 
Terkoı 19, • • • 1911 BH,50 
Ha•aıaıl ZT,- E. ıektrliı: 
Telef en 14,-

MESKUKAT (*) 
Kuruş 1 

1'1rk altını g.flJ , (ffamll) 
fnı. • JOSO CR•t•t) 
Jr. • S.CS (Vahtt) 
Ruı • IOSl ince beıthlrll lc altı 
Meotdl1e 45,00 ı------

Kuruş 

4930 
'200 
46-

Ban\cnot (Oa. B. J 240 (CUmhurlyeı) 48C 
Kal n beılblrlııs a lt

111 
(Hamit) armalı ~6( J 

--....,.-- ----ı (R ıat) • S:lf 
\ CUmhurl) •C) 46Sll (Vahit) 53' 

(Aılı) 4625 \•) Boru harlcl 

Parla Borsasında Olub 
Bftanler 

Parls, 19 (A.A.) - Paris bor· 
aaıının 18/2 tarihli vazlyetidir: 

E•ham borıuı, pek az cesa
ret verecek bir fstidad göster· 
mittir. Bütün yerli eahamda, ez
cümle banka, kömür ocakları ve 
kimyevi maddeler iıtihsal şirket .. 
lerl eahamından bazen kayde 
ıayan düşllklilkler g6rlllmUştUr • 
Fransız. rımtları da birkaç punto 
kaybetmlıtir. Yabancı eıham da
ha tutumludur. Yalnız rio, azot 
ve mlnig satış faılalığı yüzünden 
gevıemiıtir. .............................................................. 

Nöbetci 
Eczaneler 
Bu gece nöbetcl eczaneler §unlardır: 
İstanbul tarafı: Cerrahpa§nda (Şe

ref OeJAI), Şebıadebnşında (Hamdi), 
Topknpıda (Naınm), Fatihte (A. Ke
mal), Samatyada (Rıdvan), Cibalide 
(Necati Ahmed), Eyfibde (Blkmet). 
Gedikpaşada (Asadoryan), Oemberll
taşta (Sırrı Rasım), Babçekapıda (A. 
Rıu), Bakarköyünde (HilAI). Boyoğfo 
tarafı: Takıimde (Della Suda), Yeni
ıehirde (S. Barunakyan), Taksimde 
(Ertukrul), Galatada (Karaköy), Şiıll· 
de Şafak aokafında (N argileoiyan), 
Kaumpaşıda (Yeni turan), Hasköyde 
(Y enitl\rkiye). Kadıköy tarafı: Muvak
kıthane caddHinde (Leon Çubuklu-
yan), Ku~dilindı (Hulftııl Oaman), 
Blyükadada (Halle) eczaneleri. 

Maliye Vekiletinden: 
Darp edilmekte olan Gllmllt paralardan Dört Milyon liralık 

kıımı azbir zaman zarfında tamamın tedavtlle vaıedilmlf olacağın• 
dan eıkl ıllmUı paraların 1 Şubat l 93b tarihinden itibaren her 
banıi bir kıymetle ıntlbadele yaııtuı olarak kullanılm ıyacatı hiJi .. 
fına hareket edenler bakkmda kanuni takibat yapıla -•iı 2257 No.lı 
kanunun aeklzincl maddeıl mucibince illr. olunur. •'.558,, 

lıtanbul İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adet Kap M. No. K, Gr. Cinsi Eşya 
460 ÇuYal C O Blll 45880 O Toz Şeker. 

Yukarda yazılı bir kalem malın arttırma ile 23/2/935 Cumartesi 
ki 1 1 d n J t nbul ]thaJAt glln'1 iste l ere satılmak Uure aaat 3 e o fl n 6 8 

683 Gnmrlltnnde 6 No.Iu .. tıı anbarında bulunmalara ilin olunur." " 



12 ~ayfa SON POSTA Şubat ~~ 

HA MÜ TAHZARATI ve ITRIYATI Bugün Ankara'da depob~~ıyor. 
~o••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••o•ee•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ~ 

İYİ MEK İÇİ DAH NE BEKLİYOR UNUZ? 41
• 

Galata'da Karaköyde Ki.in •Meıhur f 
EKSELSIYOR \~. 

Büyük Elbise Ticarethanesj 
Size; en mükemmel 

I ısmarlama 
Kostümleri 

, 

1 

/ ., 

Liraya 

' takdim edlyer 

En iyi ve mUnt.h•b 
kuma,ıard•n. bUyUk bir 
itina ile dlkllmlt ve 
kuaurauz blçlmlerde 

yalnız 

iki prova 
ile en mUtkUlpeaent 
aevk -hlplerlnl blle 
memnun ve Uıtmln et· 
mektedlr. 

eOVOK 

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

Büyük ikramiye 30.000llradır. 
Ayrıca ı 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler 

ve 20.000 liralık mlikAfat vardır. 

Kumbara sahiblerine : 
lı Bankaıının 10.000 lira mükafatlı 
935 kumbara keıidelerinin birincisi 
1 Niıan 935 de ANKARA da noter 
huzurunda çekilecektir. Bu kur'aya 
i ı tir ak edebi 1 m ek için kumbara 
aahiblerlnin 1 Mart 935 tarihine, yani 
Şubat ıonuna kadar bankaya en aıağı 
25 lira y,atırmıı olmaları lazımdır. 

• 1 

Aynı ticarethanede: 

KADIN, ERKEK ve ÇOCUKLARA 
mahsus 

Kat'iyyen rekabet kabul etmez fiyatlarla 

Pardesüler 

Mantolar 

Paltolar 
Muşambalar 

K·ost.ümler 'in 

en tık ve müntahab çefitlerinl 
bulacaksınız. 

•• 
GALATA,-KARAKOY 

iki" prova ile 
ısmarlama 
Kostümler 

23~ 
Liraya 
-Tesviyeci ve Tornacı 

· alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğündan: 

Kırıkkale Fabrikaları için Teaviyeci ve Tornacı alınacakdıf· 
lıtekli '. crin imtihan için istida ile Ankara'da Fişenk FabrikaıaO' 
1stanbul'da Bakırköy Barut Fabrikasına, İzmirdekiler Halkpııı,r 
Silah T am:rhanesine müracaatları. "5~ 

~ ' De ııi zy o 1 la rı 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köpıübaşı 
Tel. 42362 - S:rkeci MOhllrd · rıad• 

Han Tel. 22740 ........ ~ ........ 
Trabzon Yolu 

ERZURUM vapuru 21 
Şubat PERŞEMBE günU saat 
20 de Hopa 'ya kadar. "8.:t.l,, 

iMROZ YOLU 
KOCAELi vnpuru 21 Şubat 

PERŞEMBE günU saat 14 de 
Tophane rıhtımından kalkacak 
ve gidişte Tekirdağ, Gelibolu, 
Llpaeki, Çanakkale, lmroza. 
Dönüşte bunlara lliveten Şar· 
köye uğrayacak ve Tekirdağma 
uğramayacaktır. "887,, '--------~~ Dr. IHSAN SAMI ~-

GONOKOK AŞISI 
Belıoğuklutu ve ihtilitlarına kartı 
pek teairli ve taıe atıdır. Divanyolu 

Sultan Mahmut tOrbeai No. 189 

8011 Poata Matbaaaa 

lahlblı A.U Ekreaa 

Neırl7at Mltllrl& Talalı 

. Dr. C E M &'in 

NASIR · ıLACI 

. j,, 
b'' En eaki naaırları bile pek k •• 11,rı" 

manda tamamen ve kCSkClnd•11 J~11,o; 
Umumi depoıu: lna-iliı cıd 

1 11&1'• ecı:aneıi, her ecz.anede hu u 
ve mOe11ir bir nuır llicıdır. ,, ......... 

lstanbul birinci lflA• .,..,.. 
. . J . pap• ""''' ıuaundan: MUilıı orJ .• y.0"" 

· ı t' •• ••• ,, 
dig' er Epam:nonda Pı o 1~ ·1•11'° .ı 

1 i yeııı ,bP' 
iflla evrak ve mu•01• e;ayıt .,, 1' ~ 
ğinden evvele• ın•••1• 26 ..ı 

bU aJIP • dl" 
olunan alacaklıların d 8Uerı0 Aıi 

· Unil Hat 1' 1 ~"....-pazarteıı ı . 
1 

JarıD '1P • 1 
"ealkaları ve nkil o an rite&ios'' 
nameleri il• birlikte aaeınu (8-
a:elmeleri llln oluaur. 


