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talyanın Muhafebe . Hazırlığı 
'.~;:;:s;:~;:0ren. Tamamlanmış 1 Öz TUrkçe: 

Bimarhaneden 
Kaçtı Ve Tutuldu 

Hltıranızı birkaç yıl 6acoye 
l~tUrOuenfı, Şl•hane yokuıunda 
ltltıunif olan bir cinayetin bOtlla 
!!!aiJAh, 16zlerinizin öalinden bir 

Eğer Harb Olursa •• 
Kahvelerimizi 
Behemehal 
Azaltmalı_qız 

-ltalya Ordusunu Zafere Kavuşturmak 
iç bakanbtıaın, her blylk lceDtl· 

miıde, bir 3rnekwaılao a,mafl ta· 
1arladıtıaa 3trendik. Yerliye, ya• 
bancıy•, ylıGmlı lcısar•adan sB•t .. 
rebUecetlmiı bu llnek saslDoluı-. •111111 ıf bl tekrar ıeçecektir. 

Elza Niyeıo adında ıenc Te 
llıel bir yahudl kızı, Oı•an 
ltatıb ad1Dda bir aık Ye aeYda 

c '-uhteriall tarafından ıtıpeıtaadllz 
:dGrUlmUttl. Oıman Rabb yaka· 
· ndı, Atır Ceza malakemeıinde, 
~llleyiclleri . iflnlerce heyecandan 

lçiıİ Her Tedbir Alınmış ' 1rereklitine •ldmlı yok. 

' 

Aaeak, oadaa lace, fa aokak 
araluına datılaa lcnçak kabH ocak· 
.Jarıaı ele al•alc daha dotna olur 
.aanıns. Birtakım Jıaidvia, akf ı•a 

•Y•cana dllfllren bir muhak .. 
·:•den aonra aıırı derecede deli-

line hOkmolundu ve bu lıleditl 
~ıı.yetten mea'ul olamıyacatına 
· rar Yerildi. Bu kararı veren 
:uhakeme, bu akıl haataaı kati• 
d n, ha.tanede tedavi edilmealnl 
~ karar alhna almııta. Bu karar 

•rlne Osman Rabb Bakırk61 

·ı kadar tn•.Ja lakaaabiJ at•ak Ye 
botuna çene çalmak için tqp1aadık· 
ları bu kahYeler, iç H dıt ıBrGDlıl 
,çoktan detit•n, yeni TGrkiyeye 
yarat ır yerler o1makten çıktı. 

Buralarda, l'lnlerlni 3ldlrea deli
kaalaları, ıtılr.h Ye ayd ınlık bucaklara 
çekmek werektir. 

Bls de kahnler ated~nberi, dedi· 
koduyu doturmut, tenbelliti lıealemlı 
ve kata dütlnceleri yelittirmiftir. 

... ak.ı haıtan~ılne 16tllrllldo 
' Oıman Rabp o zamanda11berf 

( Duamı 11 iael ,Osde ) 

ltalya kırı.la n sinyor Muııolininln lıtirakilı İtalyan ırkimhırbiy11l haıb mannralannda 

Halk•n buluıtutu yerler, kabYeler 
olmamalıdır. Bucak bucak çotalea 
Halkevleri dahi eaki lcabH toplantı· 
larını ortadan ka.ldaramadı. DütGnGr• 
Hk, bir kalaYeyl kapatmakla •• 
•t•I'• yOs adama, nine barkına bat
lamıı olacatız. 

ltalyanın, Habeşistan hudu· 
dile komıu olan Şarki Afrikadakl 
mllıtemlekelerine Y!Pbğı aıker 
~ab ••Mn•daW - - ... 
berlerl dla •ermlttik. Soa ola-
rak 750 nefer ve 40 zablttea 
mOrekkeb bir iıtibkim taburu 
Napoliden vapura biudirllmiıtlr. 
ltalyaa aıkert HYkıyatının .leYam 
etUji muhtemel olmakla lı.eraber 
bu huıuata yeni bir haber ıel• 
memlftir. Fakat buna mukabil, 
ltalya Jlluek mlldafaa mecllsfnia 
toplaab Ye mkakerelerl haklun
cla hayli dikkate d•i•r haberler 
aldık. Baıbıkaa Bay Muaoliainla 
reialitl albada Japılan bu top-

Manevi Ceza .-
~~.r Adama iftira Etti, Sonra Bu 
.. ~zden Vicdan Azabına Tutuldu 
~ lla, (Hususi) - Burada ,"'k' 0cluıu hlll devam eden bir 

" ol-8. ...uıtur: 
a.a •rlcııııo .. . l M h ~b b .. aua evve e med 
~tla :~ adam zabıtaya mllra• 
~ ••rıı CülıDmDn 3 aOaden· 

'dl)or 
0~•da olmadığını ihbar 

"-'t, j, unuıı' llzerine zabıta ara• 
' le •tlıyor. Bu arada Mehme-
t' ..... · tndı 1 ........ ıılla ev de aranıyor ve 
~ "•ld haıırlar araıında hayrın 
"'1ot- • bulunuyor, tedavi edl· 

' "Y•lı11 ca. '&. . 
<'>-.... "" 111 

kolDfUmuz, Kadirle 
~ttuı.,. Çarcldar, bir illç vererek 
~ 11r; lıerfmdeki iki yb 

ttJc lıbıt. la Paraya aldılar diyor. 

~ ICad1rı:•eÔ harekete ıeç .. 
t.Lı~n I merl yakabyor 
~ta b •lclrlarına ratmen 
·~ ı ~ &flıyor. Gllallm de 

F •le. ••• •diliyor. 
~ f!!a~ erteli ll•I Jia• ltir 
t~-= 

t .,,.,._aee. liiiı ı a •• ,,. 
ıı._,,..... 

Ford'un Yeni 
Açtığı Sergi 

Din Takaimtleld aatıı ••tlaortacle 
yHI . model Ford oto•oblllerladea 
•l~eklceb 19lr Hr,t a,ıldı, daTetlllere 
,..ucUrUdL Re.ı.de, ot .. ol.ll .at.. 
...... ıan•ııtlaa ltq PUul Tıtfİll 
•• ......_ ·~ p_. .. ,._ ................. .,. ......... 

ıı.ı,.. tl•I ıonıılvı 6ir lop• "•'*" ,.,, •• ,... ,.ı.,..,.,.,., 

lantalarcla 16rDtll•• itlere •• ... 
iilea kararlara aid telıraflan bil* 
raya 11rahyoruz : 

Roma, 21 ( A. A. ) - YDcı 

Son Post•· 
nın Yeni 
Romanı 

Can 
Kur~qran 
auru" 111111 HlklJ• 

•'(Jea ..,.., • .., 1111 ,,, 
juua .. ,... edtbt .. 
ıtctiı. kalrilrl .., ..... 
.ımarak ..... ... ft 
ooflD"IO'I t.li tll10İt D• 
_...,. dlsllın bir ... 
oeradır· 

81rkaç GU•• Ked•• ......... 
Olmre•k•••• 

mtldıfaa komiayoau tarafından 
neıredilen tebliğde ezclmle deni· 
Uyor kiı 

" BltlJt ulual Ya11talaraa kul
lamlma11 nizam alhna abaauftar. 
ltalya, llzım olan lbtidal macld .. 
lerl kendinde bulabilir. Uluaal 
slraat, balkın iaıealol temine ki
lidir. Uluaal m••adcL lhrald1e 
imalAb, dıprdan bu aibl madd .. 
lerin aahn alınma11na hacet bırak
mıyacakhr. 

. Azota ırellnce, Italyan kltlflerl 
bu huauıta muYaffaldyetle çaht
malrtadırlar. Her tllrlll ihtiyacı, 
dahilde temin lçla daha bf rçolı 

( De•amı 11 lnol Jtizd• ) 

Kahnciler, aralarında toplanarak 
bu iti keadlleri J•pana t,l edvleL 
'Yirmi , .. 1ı pnlr., •• ... .... 
yerine, blrkat •alaalle lfla bir tek 
•ah•• bırakmak, ltark••• ,.tw. 

Çilakl, bu kadu sok ..... ,., 
halkın yarıaı itaiı kalaa, Ji•• .e .... 
diremezler. - •« 

Lehlalllnda P•r•••ll 
Varıo•a, 21 (A. A.) - ; 

ların çözlllmul ve flddetll 1 
nıurlana yafmua lzerlae derelf 
taımıı ve M ... dlr ...... 1~ 
..... ,., ... ..., 1 1ı .... olanltta6' 
Maamaffb tılıHkenla en... ...... 
miftlr. 

Zehirli Gaza Karşı 
General Mazlum Üniversitede Dikkate 
. Değer Bir Konferans Verdi 

.,,. .. % ,....__.,. ,. ..... -. .... ,.,. ... ., ... • ... 1 , + 1 .. 
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Yakın Kıyı 
Seferleri 
Ve Halk 

Bazı lı:1yılarımıza işleyen npur
lardan haldı olarak t kiyet edili· 
yor. Sefer mUddetinin fazlalığı 
H ri sürillüyor. Bilhassa ld.udaıı
ya ve Gemlik ıeferlerinin uzun• 
luğu hayrete değer görülüyor. 
Bu huıuıta halkın ıikfLyetlerini 
teferrtiat itibarile teebit edince 
bakınız neler fıitiliyor: 

Bay Nusret (Kumkapı Ibrahlmpaea 
mnhalleei 54) - Bir llazetede oku· 
dum. Eskiden vapurlar Buraadan 
fatan bula Oç saatte zellrmif. Şimdi 
bu müddet 7,5, 8 aaate cıkatıfo Bir 
yolcu sGr'at dnrindekl bu ırerllife 
t ftyor ve gördGlderlnl y, na yakıla 
anlahyor. Diyor kh Artık uzunlutuoa, 
lıozuklutuaa rafmeo yolcular Yalova 
yo!uou tercih ediyorlar. 

Bu yo!cu hindili vapurun plalitln
den, köhnelitinden de ılykiyet ediyor. 
Ben npur iaml tasrih etmlyecetlm. 
Çinko nihayet• hepsi de bizim vapur
larımız. Yalnız ıunu ılSyllyecetim: 
Bi11im birçok vapurlarımız tabii 3mtır· 
lerinl bitirmiıler. Artık ıakarta7a çı
karılacak ça§'a gelmitler. DOnyanın 
en kun·etll •• en aatlam bir vapuru 
yirmi yaıını doldurdu diye 1feçenlerde 
kızata çekilmlt n boııulmıya baıla• 
mıttır. Cctmhuriyet, Tctrke en kuYntll 
bak olarak hayat hakkını taaıdı n 
Terdi. Bu •6yledijim :raıh npurlar 
adamakıllı bir muayeaedea a-eç"rllH 
T&rküa can emniyeti namına baaların 
derhal aaf harici çıknnlmaları lbım 
r•lir. Ben eneli bunu istiyorum. Bu 
it halledilince allr't Ye temiıllk Tt 

e•aiyet meseleleri de kendi kendine 
laalJedtlir. 

* Bay Naci (Çemberlitaı Turan kıra· 
athaneei) - Buraa yurdumu:ıun lataa• 
bula ea 7akıa bir ticaret merke.aidir. 
Birçok mltekaid!er, clutlar, 1•tlmlu 
lıtanbulun hayat pahalılıtından kur· 
tulmak lçia Buraayı tereih ediyorlar. 
Buraa ayni ııaaıaada bir ıu Ye daf 
ıehridtr. Seyyahlar da ırlSrmek uter. 
Fakat Mudanya hattına tabaia edllea 
yaparlar en tembel vapurlarDUf, 
yolcular Y alo•• yolunu tercih ediyor~ 
larmlfo Kus. deniz ıribl vapur Ye 
otobD• de bi:ılmdir. Dealı yolu olaca• 
tına kara yolu olur. Diyemeyiz. Çiln· 
ki .. nkit nakittir" darbımesen de 
Wzimcllr. Oç saatlik bir yolun nklz 
.. atte katedilecepi eliti••• bir 
.. .,.,.ı. Buruya ıitmektea YHS~titi 
sibi, ucu Japmak iatlJ•D mGtelra
ldler de bu uzun n üzüntOlü Mftre 
katlanamazlar. Buadau. Buru sibl 
latanbul ve memleket te zarar eder. 
Otomobil. npur, timeadifH alraUai 
az görenk tay1uelerden iatiWe 
edildiği bir çatda Nuhu Nebi zaınaaı
nın vapurluile aeynhat yap1lmaz. 

Fakir Çocuklara Yardım 
Edeft Talebeler 

lıkmekteblerdeki JOkıul ~oc11k• 
larıo h ıeaioe aaJ"fedUmek Gnre S.• 
Benon liaeal talebe Ye J.e7eti ldarHi 
tarafmdu Hililialamere 42,50 lira 
teberruda bulwauı.yttar. 

, Tevkifhanedeki Kanlı 
Kavgalar Nasıl Olmuş? 

MUddelumumt muavinlerinden Bay Hikmet, din 
Tevkifbanedeki dlSvUıme tahkikatını bltlrmlt •• 
kAğıdlarıaı mUatantildlj'e •ermlftir. Y apdan talıldkata 
göre, F erildSyll lbralılm, bahriyeli Salimi, keneli 
kardeıi Yaıarı Ye Amavud Hacıyı, bahriyeli Salim 
de FeriköylU lbrahfml ıustalı bıçakla yaralamaktan 
suçludurlar. Me•lruflardan Zihni lle HU.eyin Uzer• 
lerinde memnu eıya taşıdıktan, Acem Şlna1f 
Tafkifhaneye l\lltalı çakı ıoktuğu için ıanaltıaa 
ahnmıılardır. 

ıöyle lılenmiştir. MuaYln Bay Hikmet hldlte 
atlnll tahkikat )'&parken mevkuflardan Koyuncu 
Haaeytıal d• catırarak hld sıfatile din· 
lenmlf. Battal, Knrd Yuuf Ye Abba1 
koyuncu Hllaeylnln gendi aleyhlerinde ıahldllk 

Mevkuflardan Battal, Kürd Yuauf Ye Abba1 da 
koyuncu Höıeyin öldllrmeye te,ebbtlı ettileri ıuçlle 
haklarında takibat yapılmııbr. Bu ıuç da 

etttiğlni tahmin ettikleri için HUseyin MUddelumu• 
mln yanından ayrılarak T eYkifane koridoruna geldi· 
ğl zaman hemen tistllne ablmıılar ve kendisini 
boğarak öldürmek istem?şler. Haplune hastaneaine 
kuldırılan Arnavud Hacmın ııhhi vaziyeti bAli 
tehlikesini muhafaza etmektcdil'. Dnn ağır ceıa mah· 
kemcıiade dava11na bakılacaktı. T eYkifane Mtıdlr
lnğU Hacının gelemiyeceğlnl mahkemeye bildirmltlir. 

Yeni Bina 
Tünel Şirketi Planları 

Belediyeye Verdi 
Tünel Şirketinin, mukavele 

•uclbince TOnelia Karaköy cih•· 
tinde yaphracağı binanın plinları 
Blrlikaeldea gelmiı ve Belediye 
fen heyetine Yerilmittfr. Bina, Dç 
katlı olarak lnta edilecektir. 

PIAnlar, Belediye fea heyetinin 
tedkildadea geçtiktea 10nra tasdik 
edilmek lzere Nafıa Bakanlıtma 
glSnderilecektJr. V erlJen malümata 
e6re, blnalllll inıaıı itine llayıı 
IODlarına doj'ru baılaaabllecektir. 

Vekil Muallimlerin Ayhğı 
Vekil muallimlare nri:mekte 

olaa 1anm muqan, buada11 aoara 
içte ikl alabetlnde •.nl•fti 
KtUttır Bakanlığı tarafındaa, Klll-
tllr idarealıaı bildirilmfttir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Huan ilminde biri Şebremi· 
aindeı Bayan V aaffyenin evine 
girerek ısteberl çalarken tutul· 
muıtur. 

>f. Ismail lamlnde biri Gala· 
tatla arkadaıı Mehmedin elblıe· 
lvhri çaldıjıadan yakalanmıtbr. 

lf. Beyoğlu barlarmdın biri.
de idare memuru olan SamJ, bir 
para me1elesinden Nedlmeı adlı 
bir artiaU feaa halde d6Ydötln
dea : yakala11D11ftır. 

lf. Sbaea isaıiocle bir vapur, 
Y eniköy hlerinde ağlann muha· 
faıaaı lçia bırakılan bir aandala 
çarparak parçal&mlfbr. 

Jf. Samatyada gazinocu Emin, 
garson arab Kemal, bahçı•an 
Zalıari, balıkçı Todori ve arna· 
vud Rami& urhofluk yUzUnden 
pku l•!ı• neticesinden pehli· 
••• lbrahia adlı birini yarıla· 
•Jflardır. 

Bir infilak 
Ve iki Ağır 
Yaralanma 

Beykozda Sokonl kumpanya• 
ıında çalııau kaynakcı Bilal, 
bot fıçılara kaynak yapmakta 
iken fıçılardan birinin içinde bu· 
lunan asid infilak etmiş ve baaıl 
olan alevlerin teıirile Billl 
muhtel:I yerlerinden ağır surette 
yualaomııtır. 

lf Taksimde dıYarcı aokafın· 
da oturan Todora adlı bir gene 
kız evla merdivenlerinden dllıe
rek ağır ıurette yaralanmııhr. 

OskUdar Tramvay Kazasmm 
Kur bam 

Geçenlerde Oaktldarda bir 
tram••J k•••• eldu. Ali Rıza 
adh bir mekteb talebHile biw 
arabacı ğır surette yaralandılar. 
Öğrendiğimize göre ayağı kırılan 
zayallı Ali Rıza enelsi gnn tedaYi 
altına alındığı Zeyneb Klmil ha .. 
tanesinde ıslmllftllr. 

r."aarif Memurlukları 
Tasarruf makudile, Kazalar

daki Kliltiir memurluklarının kal
dırılmaaı için tP.dklkat yapılmak• 
tadır. K&ltOr memurlarınm e1Uea 
muayyen bir vazifeleri olmadığı 
aöy lenmekted· r. 

Bay Kenanm Şerefine Arka
daşlarının Ziyafeti 

lıtanbul MUddeiumumt mua· 
Tinleri, aayla•hğa aeçilen MOddei
umumt Bay Kenana Sah gtınü 
Tokatliyanda bir ayrılık ziyafeti 
Yermeyi kararlaştırmııJardır. 

Seyyahların imtihana 
Seyyah tercOmanJarının ecnebi dl) 

imtihanlarının bir kısmı dün yapıJ
mıthr. lagilizce imtihanı da Paı:.,.teıi 
l'ÜDCl yapdacakhr. imtihanlara (66) 
tercGman a-irmitlir. 

Otomobiller 
Taksilerin Sayısı Yıldan 

Yıla Eksiliyor 
Şehrimil'de ltleyen husuıl 

takıl otomoblllerinin miktan hak· 
kında ıayanı dikkat bir iıtatJatlk 
neşredilmiftlr. Bu lıtatlıtiğe g6re, 
takıl Te huıud otomobillerin 
uyılan seneden aeneye azalmaya 
yUı tutmuştur. 1931 yılında iti .. 
yen otomobillerin yekônu 2120 yl 
bulmuıturkl bu rakam beı aene 

içerisinde en faıla görlluea mik· 
tardır. 1930 ıenealnde 1298 tabi 
otomobili iflerkeo, bu miktar 
geçen sene 792 ye kadar dUtmUt· 
mllftlir. Ayni azalma husuat oto
mobillerde de görlUmUftUr. J930da 
7 47 lıamai otomobil Tarkea 
geçen Hneld husul otomobil 
adedi 545 e lnmiftlr. 

1200 imzalı 
Bir Mazbata 

Acıbadem •• KUcUkçambca 
civarı halkı 1200 im:ıa ile Bele-

diyeye bir maıbata ••rmiflerdir. 
Bu maıbatada, Kadıköy tramva-

JIDln Acıbademden bir kolla 
KUçUkçamlıcaya getiribneai ı .. 
te1tmektedir. Belediye bu mu,.. 
Cftah, Oskiidar Tramvay Şirketine 
bildirmiştir. Ehemmiyetle tedkik 
edilecektir. 

Oç Yangm 
Kireç burnunda Bayan Emi• 

nenin Kadıköyünde Bayan Safi· 

yenin evlerinden ye Çıbuklu pz 
deposundan gaz ylikU almakta 

olan bir motörün makine daire· 
sinden yaııgıu çık.maş lao de ılra· 
yete meydan verilmeden ıöndU· 
rUlmUttiir. 

.. 
Güniin Tarihi 

Kok Kömürünün 
Yeni Fiatı 

Yedikule Gazhanesi K<J. 
mür Satmaktan Vazgeçınfl 

Yerli kok k<SmGrlerinin, Ökonollll 
bakanlıtınca tesbit edilen fiatla~.· 
pe HtılacatJ allkadarlara te~lı; 
edilmiı ve dOoden itibaren bu ıekılcl 
aatıı yapılmıya batlanmııtır. 

Fakat Yedikule gaz.hanel, ct9 
sabahtan itibaren, kok aatmanııya ~ 
Jamııtır, Diter mOeHeseler Baka• 
tın tesbit ettiti fiatlnra göre satıl 
yapmışlardır. Yalnız ortada naı-1 
dikkati çelen bir vaziyet varclıl'f 
Bakanlığ.n tebliği, yerli kokun to94 
taa 16,;;, perakende 18,S liradan satM 
lacatı yolundadır. Dan satış yapa~ 
bazı mOesseaeler, bu mikdarı es:ı4 
tubnutlar, fakat ayr ca yOzde 10 nt~ 
amele vergisini de eklcmiflerdlr. 

Belediyeye 750 Bifl 
Lira Lazım 

l.tanbul Umumi Mecliıi, dün lift. 
)eden sonra toplandı. Ruznaoı•.I' 
mevcud mazbntaJar hakkında bail 
kararlar Yerildikten sonra, makanaı• 
bir tezkeresi okundu. Makam b.
tezkereainde, ıehre ald bazı mUhild 
l1lerl11 görlllmeai için, büdcede t.W 
ıiıat o'madıA-.oı, Beleniyeler BaPıı..
•ındandan ( 750) bin lira iatikrd 
yapılmasına lüzum olduğunu bildirit 
yordu. Makamın bu teskeresine glfrf 
bu paranın ( 100) bin lirası Hır, f250J 
b1a liraaı ıtadyom, 26 bin ıraz mafıt 
kel•i, ( 164 ) bin lirası ia.ar pluııl 
( 100) bin lirası ıaz depolan, ( 70 ~ 
bin lirası mezarlıklar, ( 50 ) bin Iiraf 
n da Haydarpaıadaki geçid köprl .. 
lllf&abaa aarfedilecektir. 

Tezkere okunduktan ıonra, ted' 
klk edilmek laere Büdce Encümea&i 
ne hayale olundu. 

Buğday itinin 
Mes'ulleri 

Ziraat milıteıarı bay Atıf Bayıa .. 
U. ZiırHt baakH• umumi ld••• •:Ej 
llu au11adan bay Kemal n but 
yolMazlutu talakikatı l~I• tehriaa 
ır•l•a mllfettiıler bu akıam Ankat•r' 
dheceklerdir. 

Milateıar bay Atıf diyor ki: 
:•- ftimiıi bitirdik. Neticeyi Zir-' 

at. bakanhaına bildirecej'iz. Me•~ 
J•tler belli ol111uıtur. Meaulleri um11..t 
fezleke hazırlanırken teabit edecetiW 

Tramvay Ocretlerl 
Tramvay tarife komiayonu, tr•

YaJ lcretlerinin •)'ilen lbkaaına kard 
nrmltlir. 

Roma Elçimizin 
Görüşmeleri 

Roma, 21 (A. A.}- TOrklyc Btl1 ... 
El~W Bay HüMyia Ragıb ulaalar•'"' 
ziraat enatitilaa batkanını zlyar•~ 
Türkiyeyi a ikadar eden b.az..ı mtbldf 
lSkonomik ve zirai meseleler lzer!O...r 
ıörit•iltUu. Tlrkiye clmhur1~ 
7 • S - 905 tulhlnde b&ı eıutitO.
kurum kararnamHinl imıalamıı ~ 
40 dnletten biridir. 

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

Y eal bir .. Y dalıa bulaıutl•r Huaa 
B.f llerkeıin gözünden l:aaııalıiım 
keıftdeOM.ldermiı .• 

1 

B. & - Bq Jeai delil ld 
eıkidtıaberi biU.111 lair ı•y. 

- Hem ha 9u ifia 111ütaha11ıııyım •. ... lleaelii. bütün taıııdığım lııl! uı· 
lana göderindeıı anlıyorum ki lıcp 
aym M.caltia tutulmııtlerdır .• 

ıutul, 
_ Hiitüu taoı lıktımo.ın uı b.r 

olıluğu yaıııı gözlerıud~ıı •nladığ 
t~hk n• hasr .tığıdıı?. caJaid. 

H. a. _ Mt1&elik•n1rt b•• 
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Bilgi 
~e 

Karakter 
------- Zeki Meıı'ud Al· a~ -

Ç~tin bir çağda yaşı; oruz •• 
llıuslar arasında bU1 Uk bir yarıı 
•ar •. Bu yanı dilzenli ve yalnız 
t•rıı amacına yöne:mit dej'lldir. 
•ıamak, 'Daıarmak ve yilksel

llıek için ulualar herıeyi &'Öze 
•~rnı\lardar. Onlar ilerekli görlll
~~iü Yaklt itişip kakı~arak biri-
ırlerlnin üzerinden geçmekten 

dı çekinmezler. Uluidararası yaıa
)lfının anayaaaaı ıriictür. Her 
~•kanıdan güdü olanların bu genel 
)arııta kazanacaklarına kuıku 
)oktur. 

8'. Her bakımdan ırüclU olmak ..• 
tt llun anlamı çok geniıtir. GUc-

Q anladığımız ıeyin de vakit 
••kit deiittiilni sanırız. Güc 
~nde yaıadıiımız çağın gereken
lı~·ne göre ayrı biçimler alsa 
'Wlie bu lıin ııörUnUş yönüdür. 
C~rçek olan ıudur ki, gücön her 
~~~daki öıU birdir. Bilıl ve tek· 
Ilı~ alanındaki ilerleme adam 
~lunun yalnız dıı dekorunu 
dıtiıtirlr. Oııun öıline ve yafa• 
!"•na bağh olan ıeyler geçmişte 
• ise buııUn ve yarın da öyledir. 

Adam güclinü ve dola} ıılle 
~uı illcllnü mey .. ana ıetiren baıdc, iki kaynak vardır ki lnınlar· 
b~n biri bilgi, öteki karakterdir. 
Oala• d 
lb • 1 • ama denenmiş ve bulun· 
le uş . l•ylerl eyi kullanıb onlarla 
l(endı gUcUnü arttırmaaını öğretir. 

•rakter ise her ıeyden ÖBce re •e gUcü arttarma iıteaidir. 
p aflaogıçta bu iıtek olmazsa bilgi 
"ara etmez. ÇUnkü bilgiyi kulla
h ~~ak ve onu ite yarar bir 
it ıçırne sokacak ancak bu iıteğin 
ı.'11~ır. Karakterin yoğurucu ve 
"tletıc1 gtlcünUn buyruğu altına 
,•çnılyen bilgi bir sllı olmaktan 
•Urtulamaz. 

Karakterin d•i•rf tarihin ber 
ÇlJ•ğında kendiai a611teraiftir. 
~·luı k~rumu~ua temeli kifilerla 
ılgilermden zıyade karakterlerine 

clayanar.. Adamın dııarıya huyu• 
tukluk yapmadan önce kendine 

:: i•çlrmeal, kendini diılplln .tt.t''•. alması gerektir. Erimli 
!tt.Plın uluıla ya1ayıı111 temel 
ı.tıt~· Kişinin bütün bilallerini, 
\llitG °. dUıüncelerinl yUkHk bir 
-.._. 

11 
il buyruğu altına soka bil· 

Ur. a:"~k bu disiplin ile olabi· 
karakt tle bir diılplln İH yalnıı 

I< •r itidir. 
lc•ra1c~'l!lc ve kuıkulu çaj'larda 
Çarp, erın değeri dalıa çok ıöa:e 
clı11 i;.

1 
Çtınku böyle günler ldıl· 

.t.Yan 1 giden ziyade peklik Ye 
'11'-ata ddık ister. Onun için bUtlln 
•teri:d IOn yıllarda karakter iıi 
~dır • çok durmaya baılsmıı· 
""'•kt, .Her ülkede a•acliii• 
'"•n11ık~nl ylikHltecek dlizenler 
hnı k ve bu yolda yeni 
"'tktıd "'11111lar meydana ı•tfril
C•iırıa ir. Tarihin gene öyle bir 
~IQ rlrnıişizdir ki, burada uluı· 
[~takte ~flcü bilılleri ile değil 
""tQ ~ r eri Ue ölçOlmektedlr. 
haııd,: b lilven geael yafa; ıfta 

.~lı d •ı roll almııtır. 
~'1iıd • fe hcliti yetiıtirme ılıte
d\Otad.' bu ıenel ıidiıl ıöı 

ltaı •l tutmak Ye ona s6re 
~·~ lu ~•k durumundayız. BU· J' içi: devrimi, Türk geac
~~eaı an •n yllk1ek inan ve 
)la tan le c:tıno ortaya koynıuıtur. 
'il ht•r•Jc •rakterlni bunun ile 
ti.. 1tt1ı1111 •c:unua en yılmaz, 
, 1 1 Ytrat •z bir yükseltme iste-

• ~lıdır. llıalc baıhca amacımız 
li - • Ulustan -

alkevlerinin 
"ıldö .. .. 

lıtın n umu 
~da il Q Halkevl · · 1tı..,.11 ~lldtır erının kuruluı 
ı..ı_ 'llıiı H lk ~u ınünasebdle 
' illa te ~ evınde büyük kut· 
ı_'lllcteıı :: liratı Y•pı · acak ve 
Ctlctır. eı Halkevi ıubeaı aça· 

Resimli Maka 1e a Barış Uğurunda Her Şeye Hazırız 11 

-.- Bilmiyenler bilsin: Biz yurd •e dünya barışı jçiu icabın. açıkça ıöylüyoruı: Çürük talıtllya buacağımızı hiç •aııma-
da can vermekten zevk duyarız. Yurd mudafaaıı uğrunda yınız. Çünkli yurdu n barıt• koru mak uğrunda tepeden 
kan dökmeye her zaman bazımı, Öyle hazırız ki ordumuz t ~a kadar hazır nziyetteyiı. Denemeye kalkışanların 
kuvvetli, ıtönlilltırimiı iman doludur. ırnaa k ' " hh t • ! 

_..,;H~ar;.:b~p~e~r;:i•:ln:,:,i :::;ii;;,ze:,:r~im~i,:,ze~f;:,''~kı~r~t~ı b~aa=l=dı=rt=m,,.-a=k-=iı=te;;y~e~n~ le,;,,;re~,,.;P;,:İş:,:m:;;a~n;::=:ol=ac=ıı.;ğ=ın=a=d=a==' m=~=-· şu e e me"~tn~-=~=--===---

• 
SON TELGRAF HABERLER/ 

ltalyanı yapbğı a1kerl 
hazırlıklar hakkındaki haber
leri buglln biriaci sayfamızda 
okudunuL Son •elen bir 
telgraf haberini de buraya 
koyuyoruz. 
Bu haber, ltalyanın, aıker 
Hvkiyatının hayli ıenlı 
nılkya1ta olduğunu bildir• 
mek noktasuadan hayli mU· 

hlm ve ıayanıdikkattlr : 
Roma 21 (A.A.) - Doğu Af· 

rlkasında aaker kuYvet ve leva• 
zımının takviyesine matuf askeri 
llatiyat tedbirleri muntazaman 
devam etmektedir. 

Şimdi Floranıada bulunan 
10 uncu fırkanın halen 29 uncu 
fırkanın tah,id edilmit bulunduğu 

•• 
Venizelos Suikasdi General Ozalp 

... Suçluları IJalıkesirde 
M hk Ş h l lzmir, 21 (A.A.) - BUytık 

8 eme, a \d eri kurultay baıkanı Geaeral Kbım 
Hapse Mahkum Etti Özalp ve yanında bulunan ıay-
Atiaa, 2 ı ( A. A. ) - Bay lavlar bu sabah Balıkeıire git• 

Venlzeloıa kartı yapılan suikasd miıler ve Baamabane durajına halk 
tarafından samimi ıurett• uj'urdavasının ilk celıe1i hidlıeaiı 

cereyan etmiıtir. 
Şimdiye kadar yakalanmamıı 

olan suçlu lcendilfğ'inden celHnin 
baıl••iıcında ıellb teslim ol· 
muıtur. 

Mahkeme, K•lmlyen ıabltlerl 
otuı gün-hapse mahkum etmlıtlr. 
Saylavlardan gayri blltlln diğer 
ıahitler poliı marifetile ceıa.. -• .•• 
aacaklardır. 

Bag Şuşnig 
Par iste 

Fransız .,..azetelerl Bu 
Ziyaretten Çok Plıemnun 

Vi)'ana, ı 1 (A.A.)- Baıbakan 
Sutnig, ber•berlnde Hariciye 
Bakaaı 8. Bera•r .. V aldene_g ol· 
dutu halde dün akta• Parlae 
hareket etmlıtir. 

Pariı, 21 (A.A.) - Soıyalfıt 
ve komllaiıt gazeteleri bari,, di· 
pr blltllo · gazeteler AYuıturya 
Batbalranı Bay Şuınig'ln Pariı 
ziyaretinden hoınudluk getiri
yorlar. 

lanmııtır. 

iki Çılgın Kız ! 
Kendilerini Bir Tayyare· 

den Atarak Öldüler 
Londra, 21 (A.A.) - Upmin1-

ter halkı bu ıabab bir tayyare· 
den iki kadının yere dUıtüğDnO 
görerek dehşet içinde kalmııtır. 
25 yaılarında oTan bu iki kadın, 
tayyarenin düttllğll ıehir clvann
daki tarlada, elele tutuımuı ve 
6lll olarak bulunmutlardır. Zan· 
nedlldiiine göre, tayyare, Fran· 
1aya gitmekte idi. Ceaedlerln, 
el'an teıhlli kabil olmamııtar. 

Haber verildiğin• göre, Up
minıter civarında bulunan tayyare 
yere dUtmüt değ~ldir. Pilot, 
Manıı geçerken, kapanan açık ye 
iki yo!cunun da kaybolduğunu 
ıörünce, geri d?nmOı, Staplefon 
mevkiinde yere ıamlttir. 

Od kadının, Napolideki birleşik 
Amerika kBk6metleri ıener~l 
konıoloıunun kızlan Jan ve Elı
zabet olduğu ve Pariı için huaı~ıl 
bir tayyare kiraladıkları zannedil
mektedir. Ailelerine hitaben yazıl• 
mıt maktublar bulunmuttur. 

' • 
Afrlkaya müteveccihen yakında 
hareket edeceği anlatılmaktadır. 

29 uncu fırka ihtiyatlarının te
bıcDmU Mesinada bir kalabalık 
hareketi doprmakta ve bu kala• 
balığı, Umanda bulunan barb ge
milerinin tayfaaı da arttırmakta
dır. Napolide dönen fayialara 
göre, yarın daha mUhlm birçok 
mlifreıe hareket edecektir. 

Bay Hitler Orduyu 
Teftiş Ediyor 

Fraakfurt - Oder, 22 (A.A.) -
8. Hitler din Harbiye Bakanı 
ile birlikte buraya gelmlf, aıkerf 
teftit etmiıtir. 8. Hitler, tezahürat 
ile karıılanmııbr. 

Gemi Yapacağız 
Ôkonomi Bakanlığının 
Mühim Bir Tasavvuru 
Ökorıoml Baka-nhtı, ticaret 

gemilerimizin bundan ıonra mem· 
lekette yapılm&11 için tedkikat 
yaptırmaktadır. 

Yeni gemi almak iç!n ayrıla 
9 milyon lira ile Kaıımpaşa ha~ 
yuzlannda t .. iıat vllcude getiril· 
mHI dOıUnUlmektedir. 

Ruhani Kılıklar 
Ruhani kılıklara aid kanun 

ye nizamname hllkUmleri 1 . n papa1-
lara tatb_ık etmek ftzere Rum pat-
rlkban111ınde bir koınlay t kil 
d•J • . OD •I • ı miftır. 

•ır Vapur Bsttı, Dtirt 
Tayfa Kayboldu 

Belrrad, 21 ( A.A. ) - Rodi ad1a-
dalcl ltalya vapuril v·ı d d ki y 1 • ı a a ıa a 
~roı avya vapuru çarpıımıılar H 

Vıla batmııt·r ~2 ki .d 'b 1 • tı •n ı aret o •• 
mlrettebat kı•naen •- t 1 4 

._
1 

• 
1_ b 1 •Ur arı ıaıı, • t• aay o muıtur. 

--------------------------------------·---------------:-------------....::=:::::::: 

( Is TER iN AN I ~ÖTprü: ~. ç.mdek.!am~k~.Nb Fa~hAu b~ır •••• 
ihtikar mücadele1i, gayri mübadil honoıu, mezbeha t '\ -• 

'- ki il .J 1 dl uçık kalma ışın ~.hı~ ızab~ aı sıl ?Z~lur, şikayetler '-'a· reımi ve lioaba111 ıoıı:a ar mt1eleal arıbi yı aruıuı 1 pılır ve pek mu ım ır mese e ımış gibi . t' ,J 

hılltdilemiyın bir mHele <iaha •ardm Galata köpı u i!U· tekrar hoıulmaması için ted~i~ler (!) alınır. S~a 1;~~~e~~: 
nün kapanma11 meuleai. . . köprüniin açılıb . k~panma ı~ıııde yıne intizawaızlıklar 

Galata köprüıü, npurların ve '.fiğer bilyük merak ıbın olduğu için ''deııız tıcaret müdürlüğü köprünün vaktinde 
limandan Halice, Hali9ttln lim&oa girib ç.ıkmalım ıçın açılıb vaktinde kılpaum~ıı için., bilmem kaçıncı veya 
!ıerwün 1abahlan bir 11at açık kalır. Bu müdJet içiııde kaç yütlin<!U defa "tedbır almıştır,, 

lSTER /NAN /STER: INANllAI 

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

S1y!:ı 3 

Sôzlhı 

Yazı Çok Oldaju için 

Bugiln Konamadı 

······················································· .... 
Tramvay Şirketi 

Davası Bitti 
Devlet Şurası Ônümi:zdek; 

Salı Günü Kararını 
liıldirec k 

Ankara, 22 (Hususi) - De\ let 
Şür&& ı.nda tramvay •ırketi davasına 
dün de devam edıldı. Şirket vekil
leri, Nafıa lsakanhğının vekillerine 
cevab vererek, davanın mahdud 
bir çerçivo dahi.inde tetkik edil
meıi lazımgeldiğini, Nafia ba· 
kanha.nın kararının dağru olma
dığını, bu İfte 1 icaret kanununun 
tatbiki icab ettiğin ıöylediler. 

' Şirket vekilJerinden Bay Hak· 
kı, 914 1enesinden enelki nok
san işlerin tirke le aid olmadığını , 
ıirkette ancak birkaç ecnebi 
memur bulunduğunu ileri ıürdü. 

Nafıa avukatı cevab vere· 
rek, bu lddiaharın doğru olma .. 
dağını, tirketin bugün 47 memur 
çalııtırdığmı söyled1. 

Nafıa veklll B. Aval devam 
ederek dedi ki : 

" - Milli Türk Talebe Birl iği 
tramvay şirketinin mukaYele}'e uy
gunsuzluk gösterdiği hakkında. 
devletin en büyllk makamı olan 
Mıllet Mecliıine müracaat etmiş, 
Mecliı de bu tikiyetle alikadar 
<1lmu9lur. 

Hayat ucuzluyor, fakat ıirket 
fiatları ylik1eltlyordu. Ş.rket, Na• 
fıanın blltftn ihtarlarına rağnıen 
anlatma tarafiııı olmaclı.,, 

Nahanın diğer vekili de, tir
ket aermayeal.ıin 28 ndlyon leviçre 
frankına çıkıvermesinin bir dala· 
vere olduğunu ileri ı\lrdl\. Daha 
sonra Bay Mahmud Esad Nafıa 
namına söz alarak dedi ki: 

" - Ben fikirlerimi hukuk 
ye kanun nokta11ndan dyliyece-
tlm. Mesele birinci derecede 
hukuku Amme noktasından tetkik 
ediliyor. Birinci derece Yarken 
ikinci derece tetkik edllmeL 
lıtanbul Tramvay ılrketi 
devletin ıallhiyetini reddediyor 
ve bunun için elinden geleni 
yapıyor. TUrk aermayeainin ikide 
bir dııarı çıkma11nı · iıtiyen 
ve memlekete ihanet eden tirket 
Belçikada olsaydı orada kendisini 
Şürayı Devlete dinletemez.di. O 

halde ne diye bizim muhterem Şu
ramız huzurunda duruyor? Fran1a 
feaih hakkım alelide mukaveleler
de kabul etmiyor. Fakat idari mu• 
kavelelerde kabul eder ve işte 
misalleri •• (Mahmud Eıad burada 
misaller getirdi.) 

Belediye işini yapmamlf diye 
ıirket ne hakla zamh tarifeyi 
kabul ediyor? Nafııı, belediye 
vazifesini yapmamıt diye lıt.mbul 
veaalti nakliyesini kurunuvustal 
bir ıekllde durduracak mıydı? 
Neye istinaden belediyeyi itham 
ediyorlar.,, 

Bundan ıonra ıirket vekilleri, 
reiıin ıorguıu üı.erine b•ıka bir 
diyecekleri olmadıiını ıayledi. 
Sonra müddeiumumi lddiaıanı ıöy· 
liyerek, hidiıe amme hukukunu 
allkadar ettiği için dava merci• 
inin Devlet Şuraaı oldutunu, 
ıirketin vecibelerini yapmadığını 
ve Nafıa bakanlığının haklı ola
rak mukaveleleri fHhettiğlni ı6y· 
llyerek dedi ki: 

.. _ Belediyeler birer pbsiyetl 
bnkmlyedir. V eklletler bunlara 
müdahale edemez. Nafıa bakan• 
h~ınm latanbul Şebremanetinl 
temıil ettiği iddia11 da varid g6-
rfilemiyecektir. 926 mukaveleli 
feaholununca bunun yerine 923 
mukavelesi kaim olacaktır. Ve 
ıirketin timdiye kadar halktan 
aldığı fazla paraları Veklletin 
talebi mucibince iade etmul lcab 
ec!eceği tabiidir.,. 

Bundan 10nra karar Yerilmek 
özere dava 26 Şubat Sala gttal 
aaat on b .. e bankılcla. 
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=ı Memleht Mauarası\• 
Biga-Çanakkale 
Yolculuğa 

Biga (Hususi) - Şadırvan6nli, 
Balıkesir ve Çanakkal kamyon• 
lannın Bigadakl istasyon yeridir. 
Burası bpkı bir istasyon gibidir. 
Patron tarafından matbu kırmızı 
biletler kesiliyor, paralar peıin 
alınıyor. Saat dokuzda bpkı ol· 
mendifer ıribl bir dlldiik çalınıyor 
ve tamam... diye bağırıldıktan 
so ra kamyon hareket ediyor. 

Kamyonun etrafı yolcuların 
akraba v,e Aılnaları tarafından 
sar.ılıyor, Allah aelamet -werain, 
yolunuz açık olsu•, güle sıüle 
gidiniz, dualan ıt:ekrar ediliyor. 

Biga ile Çanakkale arasında 
b:riucl iıtaayon Karıkuyuau meT• 
kiiôir. Y Olcular burad sigara, 
kibrit, ve xabTealtılık gibi ektik• 
)erini lamamlayor, 'beı on dakika 
mola verllenk civardan birkaç 
yolcu daha alındıktan ıonra ha· 
re.ket ıedHerek ıehfrden çıkılıyor. 

Artık ıehirden &1kılm11br. Yol 
boyunun kenarlara kazılmıf, t•h· 
re getirilecek ıuyun demir boru• 
lan geçiriliyor. 

~lı ıollu ekin tarlaları, yaz 
Te kıt mahaullerl ızlmrlld IPbl 
yemyqil ıfirD.lüyor. 

Yol funte köyllaln tam or· 
tasından geçiyor, lkGylln mektebi 
&.ünde oyaıyan knçllkler, mim. 
mini bqlarh yolculan selimlı· 
yorlar. Okcu1ar, Maltepe, 1Hacılar 
köyleri aağda 1'alıyor. 

Ha•a glmel Oldutu içi• kly• 
ltıler ifde. K.ay eYlerl hep Üeçll, 
badaoalı. Karfldan görllntlolerl 
,ok cana ya~ın. Bacalarındaa 
çıkıb ha va da helezonlar ,eviren 
•aldn .dumanları, yM !!fer ötUJ9n 
horoı.lar, msanın içinde köylü oJ.. 
ma1c heveahd uyandırıfor. 

Çaııakkaloden ıenol aon ı .. 
tuyon Çanpazar k~ nahiye mer
kezidir. Kaaabanın uz.aktan beyaz 
aülün gibi minarui, c1üımen t... 
rafından yakıldıktan sonra tekrar 
baıtan baıa her yapılım yeni 
be..ı az ııvalı ev!erJ, bllyllk lcirgir 
mektebi görünliyor. Burada yol, 
.Salıkeairden ı:gelen cadde ile bir
leıiyor. 

Dilkkinl r, kahvehaneler, ha. 
kiimct konısğı, un fabrikası, ılıca, 
tapmgan, Halk Fırkası binaıı, 
hnııh heTfey yeni, ıokakJar genitı 
1>nll açıklı'k, çok şirin ve bir .kaza 
merkezi o1mıya namzed bOyOk 
.-e muntazam bir nahiye, Biga 
ça1 ını önüne almıı ve bedii man• 
zaraaını bunun çağlayııile tamam· 
Jamıt kutu gibi bir ıtebir. 

H. Ş. Aydlla 

·-·-······· .. ······ ...................................... . 
EDE cw PP JLU 

BUTUN ULKE.YI 
HERG.UN 

.fıf• 

DOLASAMAZSJNIZ 
FAKATI 

SON POlSTA 

HA i 
• A • 1 a a r ır 

le et H tan si Yapı ıyor 
Manisa (Hu- bu eseri bP~ar-

ıuıl) - Memle- mak fırsatını elde 
ketin dört tara• etmiş bulunu) o-

~~ ~~~~W ro~ . 
Maniaada da gö· Hastanenin in-
1e çıırpan bir ıaatı iki yılda ta· 
çalıoma havası mamlanacaktır. 

var. Valf Bay Mu· Manisalı1arın 
rad çok çel!Jı· bu yUzden ,ç.ek-
yor. Uzun yıllar• tikleri ishrabı 

claa bert detitik Maııin. :Memle.ke.t ..hutaıı linin yKpI}dıktan soma alaoağı ~ekil ıgözönlinde bulun· 
uh11 hizmetlerinde yer alan Memleket hastanesi inşaatı mimar durarak sağlık eTinin daha evvel 
bu dcierli 1dare adamı Mamsayı Bey Fuaa vo 'Bay Yiahy.aya bıra· ikmalini 'temine ,ça1ıtma'kta Oldu· 

er lbalcımd n oliunlqbrmak kilmlfhr. ğumuzu bi1diririm. Ctımhur.iyet 
l~ha • erji urfediyor. Artık .her Memleket .haalanesl binası hUkümetinin, ulusummun saj'~le 
türlü belediye plirüzleri ortadan iıtasyon ch· arın<la, şehrin merkezi yakından alakadar!ıiını bu eserle 
kalkmıf, a-onçtk her a:anda ken- ·r yerinde ) a,plrn11ktc1clı·. Yeni rtaya ko} muş iOlU}Druz ,, 
dini göıterecek bamlelero aavaş· sağlık evinin planı ıc.n sistem Bu ıöylevden aonra temel 
mııtır. . hal.tane nümunelerinden alınmış· atılan yerde bir dana keıfl· 

Bundan iki yıl evvel Mani· tır. Temel atma nıerrs:mintle miş, Maniea valisi ilk temel 
aada, Amerika da bir Muse'Vinin Vıali Bay Murad, I.tanbul Sa3 laY1 taşını kendi e·ile lkoymuıtur. Bun· 
paraalle yapılan (Şinasi) hasta- Bay Ziya, As'keri ve Vilayel dan sonra davetlilere çay vo 
nesinin temel atma merasiminde erkanı hazır bulunmuş; Mem!eket pasta ikram ed:Ierek samimi g6-
hulunanlar bugün de devlet parası hastanesi Başdoktoru lie Vali rüşmeler yapdm.ştır. 
ile yapılacak olen ıbüyük bir birer nu~uk söylemiflerd·r. Manisa valisinin çok ç.aiıımaıı 
mfieeaeaenin, Maniıa Memleket Memleket ha&tanesi Baş dok· neticesi olarak vilayet huımıi he· 
haataneainln temel atmasında torunun r.mkuna cevab nren '&ab işleri ıve vilayetin ma1i vad· 
bulunu) orlar. u:usal sağlık ıa1a· veli -d.emiştir iki : yeti auze1miı ve inkişaf etmiıtir. 
nında baıarJCl hamleler yapan - Memleketin mllllim ihti- vr&yet içinde bilhasaa yol faali· 
yeni T.6rk cemiyeti uluılarıar.aaı yaciarından birine cc"nb vermek yetine ehemmiyet Yerilmektedir. 
bak.ımınôan kcndiaine dfrşen va• yo:unda iarlettiğim meS"ai ile va· T urgudlu } o:unua ~aaı için de 
dfeleri bakki:e ıbqanyor. z f emi yaptığıma zahibim. 4Şim- mühim lbir hsiset ay.rı:ınııtır. 

Bu aağlik eilablanması her diye kadar bu iıin uzema.a ih· Akb:aar - Kukaiaç l oıu inşaatı 
geçen yıl içlnde özlli netice1e1' maiden değil ; diğer daha 11humlu tamamlanmak tizeredir. Bu yol da 
veriyor. Manisa Valiai bu iş için ve daha acele iş:erin baıarılmaaı en kısa lbir 'Zamanda 'tamamlana• 
Vt:lyet huauai heaablar büdce• yolundaki çalıımalardan ileri gel· calctır. 

mden ( 700,000 ) lira ayırmıı, m :ştir. Glinll ıve zamanı gelen A. Bilgd 

Zonguldakta 
Yeni Orlaınekteb 
Açıldı 

Zoıııuldak, ( Huauıi) - Y 1 
yapılmıı olan Zongu:dak ortamek· 
tebiode doralore başlanması ım.e• 

rasimle kutlulanmışhr4 

Kutlulam da YAli Halid A.boy 
•e fırka reiıi doktor Altıok, m .. 
murlar vo blltnn mlleMsenlerJ 
temail edan kimaelor hazır bulun
muılardır. 

E.ki ~• dar mektebden kur
tıalan ortamekteb çocuklan yeni 
mekteblerine •ıralan, der• :aletle
rini bizzat te•k n :kıvanc IÇiu:de 
taıımıflardır4 

Ortamektebin aeaerli muauru 
.Say H lia, yeni mektebin :açı maaı 
mtinuebat:Ie gllzel bir nutuk 8ÖJ• 

Jlemiı, ce.auriyet ldareainin IBa· 
yındırlık lılerindekl tUkenmez ç.a
lıtm111nı aeYgi ıile anmııtır. Bay 
Haliıten .aonra blr söylev ıöyleyon 
Ticaret odaaı roiıi Bay Hllaeyln 
Fehmi imar de ortamektebden 
sonra Zoguldakta ,bir de H .. -aç• 
maaı dllıtinde bulunmuıtur. 

Onyede Kıçıkcıllk 
'Onye, (Hususi) - Fakiler kG· 

tyllnde Karakollukcu oj'lu Mua
taf anıa erinde arama rapalmı , 
15 kilo tUtönlo bir tlltUn kıyma 
mUiaui bu1unmUf, mtiaadero 
oluemUf, kaçakçı da Trol>ıoa 
U.tiııu mabkemttlne göndcril
mltttr. 

Nazilli Bayram Yapıyor 
Boyalı Dokuma Fabrikasının K.urulufU Nazillililerl 

Çok Sevindirdi 

Nadlli pamuk tohumu lalah iıtaıyonu 
Nazllll(Huıuıl)-BGyUk .doku•a febrikalarJa birlikte nisanda t... 

fabrikasının kurulma .,nnu gıttikce meli atılarak kurUimaja ıbaflıya-
yaklaııyor. Nazilli balkı sabırMız· caktır. Pamuk tohumunu ıulih 
lakla o mea'ud giıKl bekliyor. Bu iıhıay-0nu bu fabrikanın ilk mad· 
hafta ~asabamız bayram yaptı. deler~Jıin fyl yetifmuiıd ıtemin 
Hafta lçiade labrika mUdUrU Bay eden bir mlleanae Taziyetindedir. 
Fadıl Ye Sllmer b~nk mUdtırll Jlerldo kasabamız bfiyüdlkçe firin 
Bay Nurullah Eud Naıilllye gel· ~0 modern ya~lar ç.oialacak, 
diler. Her taraf bayraklarla ıUı· nU.fus ~ok artarak kaaabamız 
lendi. Muzlka ile karıılandılar. mUlhinıktbır fehirb olacak ve N&zllli 
B k M du 1 gt ece c tiytlk " Menderes 

UyU ıenlikler yapıldı. il r er viliyeti · 1_ • hal' 
d ,, nın mer.:eıı ıne ııe· 

fabrika mahaJliode, kömllr ma ... lecektl 
nlnde tedkikatta bulundular .• Vo O r. 
mtlHid aetlce aldalar.. Nasillinln nye Meclisi Umumi Azaları 
fabrika i.çln on mllnaıld yer oldu- Ünye, (Huıuat) - Mecliıi 
Ju ~lr daJaa sabit oldu. Somer umumi aıtalıldarma Bay Hasib, 
&nk; f.brilca mahallloln uaulen Bay Hamid ve Bay Cezmi ıeçil· 

Ça11n1rla •hallethade otyran 
~VL1!?con s'~ nat Arab Htııeylnlu evinde de 
~ &al beş kilo ka~ak tttl\n, btr maner 

DAK e,iR. fLAN 

lıtıml•kt lçia hükumete mttracaa• mlılerdir. 
tini yap\\. Konya VilAyıt Umuml Mec11sl 

Btıylk boyalı dokuma fabrl· Konya ( Hususi ) - Vilayet 
SuTÜN ULKEYi HER ı;UN DOLA$1R tabancası bulunmuı, aıGıadın 

------wiioOiıfı"w";aii;ttıliiiGiiiıa:,...;;;wl••- edilmiıUr. 
kut, latık6metla bet ... elik sanayi Umumi Meclisi ilk içtimamı martuı 
1W08f•maam ıon fulı m•1awad.ald lklsiudo yapacaktır. 

Ştıbal 2!..-

Konse~ler 

1 
Konservatuvarın 

Konserleri 
Konservatuvarın bu ınevsldl 

iÇin hazırladığı konserlerden do
kuzuncu 'Ve onuncuyu da b1I 
hafta dinledik. k 

Dokuzuncu konseri senfoni 
orkestr başardı. Cemal Reşidio 
idaresinde bulunan bu orkestra 
konser"atuvar ve şehiimiian ta'" 
mnmıı 50 kadar artistinden to• 
ıekknl ediyordu. Yaylı saı,l~ 
e.ra1ında Muhiddin Sadık, Mes uv 
Cemil, Ali Sezai, .izzet Ne.xih Vf 
ağız aazlannda da Cemil Gev.del. 
Hayrullah ile Viyanalı mualliın1det 
gibi kıymetti elemanlar \'ar 1' 

Salon havanın bo:.uk olma_. 
rağmen oldukca kalabalık "' 
ıcçilmiı kim&e1erlc dolu idi; 
Programa Beelhoven'in (Corio!,., 
adındaki bir kahramanı canla! 
dıran ( Coriolan uverl:ürU ) .., 
baılandı. Bu dramatik parÇ• 

ııfü:. a ~alıncı. Rabaua'nun (Egfoqu• 
po~e virgillen ) adındaki eıetJ 
bir iki aaabi ( Pizz. ~ piçikato 
iatiına edilir~ umumJ,Yetle l~ 
baıarddı. Hon~geer'.i.ıı l paswr 
cfete ) .sinden sonra koMerin ı~ 
kıamında Schubert'in metb• 
( Bitmemiı ~ H. MoH senfo:ıi,ı 
vardı. Bili~ oru.z ki Sc1ıubert .~ 
eserini 1822 de yazml§ ıre :b.ır 
remeden ölmü lir. Bu, ç.ok t~ 
nınmıı ve dünyanın takdir! 
kazanmıı olan parça Schuberl it 
öiiimll:ıdee .ancak kır.k ıbir ,..
aonra ilk defa çalmmıŞtır. 

Oç dört.ük R tm ile baı · a., ~ 
bo ıen!oni bestekarın ıen ku' :etli 
uer!eri ara&mda ~er ıalm .ft!'' 
Hassas, Romantik 'e amir;: :ft• 
Kunmervatuvar <0rkestraaı i!e ~~ 
bu ıesen ba'kett'iği kada1' öı; 
haz.ır:adıkları her an belli .OW
yordu. 

Oda musikiı·ne ayrılao or.u!, 
cu konse:de 1bilhassa '-o1k az ifl;; 
mek fıraa'tını hc1ôuğıımuz v ye I 
aan'at1dirı izzet Nezihi ıdin· eın.:, 

a'bil <>ldu. Bu 1l'endlen yakın 
%amanda bir (Solo~ be'lderiz. dl 

Bu &on konserin pr<>gramın • .J 
ozart, Beethcven ve Gabf'I"' 

Oupon\•1an par~lar vardı. ol' 
tGabriel DupOC't) piy~!tdf' 

K-entetlnt!e be1dcd·ğ·miz mm~ fi lr' 
lkıyetl göremedik. Ansambl 11°cftı 
aandı. Eser meydan:a çıkanl 1?!8 

1 
Mot:arh k-eman, v1yola, çe lo ;ı, 
oboe <ağız 'lazı) iç.in ya'lrr.ış ~ 
duğu Ku~arted bilhassa çok "' 
'Zel -çalındı. Bu muv~ffakı)~,
bt\ytik kısmı ( oboe ) yi Ç 

Koh fngere dü e-r. - * /, 

ABONE 

• d' j.dr ' Abone bedeli pet•D ır{, tuC• 
dıeğittirmek 28 &.ur ı 



.., 22 Şubat 

tSigaaet Alemi ~ 
....__ -~ 

lngilterede 
iç Sıgasa 
/(ayn.aşmaları 

l•rtlterede iktidar me•ldl, hufh 
~klr partinia elliadedlr. Li· 
...,~ lıel n milli ltcl partileri 
:..dllJcca akaUiyettedir. Okadar ki bu 
~ _ P~rti muhafazklr partiye le artı 
~ olarak hareket et.eler .,ile 
-..liret eltle edemez'cr. .ŞU da 
~ır ki •iUi itcl partiıile liberal
~ bir lıt .. mı da lılkllmetle bira• 

1firlmektedlr. 
L fteı partiıine gelince; birkaç HH 

~ _ ltayak bir ek .. riyetle iktidar 
~ine çıkmıf. fakat mnM• t.tr 

~ ...... ı..,. .... da ikiye •1rdd.ıtı l~Uı 
.. çimde akalliyette kalmfb. 

._ a beraber lıd partlai. yalcın 
iıtİkbalde iktidar HadalyHine 

~ak için çek çelıııyor •• ufak 
~ ınuvaffalayetler kazanıyor. 
~d' yeni aaylav HIİ•I 
'4. ~•t• içim, itci partlai yeal 
, Pr•wr•• huarlıtına keyuJmue 
.:..~- maddeler teablt •tmiftir Jd 
-~dırı 

ti 1 - laglltve 'banka11 1ıalkıa mah 
~ 

11....
1 - Toprak, ibtldat •aaa,ı. aall

i:': -.a...,, •• , çelik .. elektrik 
~I sihl iti~ laalk tarafaadaa 

"-abdu. 
• I - Eıkl nler wıkılmal.. halka ..... 1 

' i•ler yapılmalıdır. 
~ - Y1111 ilerilemiı ftçil.... ııhhl 
;.:.~ baia paaıifoalar t..Oa edil-... ... 
11 •• Giraıo,or ki, ıl.siltere a.ele par
~ iktidar me•kiine tekrar ~ıkmak 
lı~~ hallua hotuaa ıridecek .Yaidlerde 
._

11 11~uyor Ye belki de bu vaidler 
o!:'••de hayli rey tophyabilecektir. 
t . ._ •onra bu Yaldlerial yerine 
.~bilecek mi? Dlliamea. Ç4nka bir 

1 ti ••detmek baıka, o nadi yerine 
'lir1ne)c JİH .baıka ıeydir. - lf. 

, idam Mahkômu 
1 

Kurtulacak Mı ? 

SON POSTA 

BARiCİ TELGRAFLA 
Zenginlik Olunca 

Böyle Olmalı! 
Yalnız Vergi Borcu 3 
Milyon Dolar Tutuyor 

du. Fat .. ıkadıa tekrar onun dh· 
leriae kapudı: 

- Allah aşkına, beyefendi, 
çok ıfma ıeyler olacak. •• Allah af'" 
luaa... le.Um oğlum clelidir, ae
viJ•, ~yefendi, o da S.lma Ha
nı•ı ıewlror, rezalet olacak, po
ıı.. ıhahs YenaİJ• cittl, beye
fndil 

'fıGeDn .Bey gk ucuyle duvar 
aaatiae bakarak dlfündtı: " Bu
rulan karakola ıidit. geliş, •• 
aıaiı 1arım aaaL .. ., 

Hizmetçiyi tekrar iterek aya· 
i• kalktı •• odada geniş acfmt. 
lada dolapııy• J.aıladı. Halime 
b.ba yen olunauf, ellerini yD
retine, alnana, ıakajına, dizler i-
•• ptlrer.ek baliy.or, arada .bir 

Almanyanın Verdiği Ce
vab Karşısında lngiltere 

Kabinesi Toplandı, Fakat 
Bir Karar Veremedi 

Londra 
Kat'i 

Londra, 21 
(A. A.) -
Kabine bugtın
ldl haf tabk toP' 
Jantııında 3 
ıubat tarihli 
F ranaız • Al· 
man beyanna
r .ıaine Alman-
ya tarafından 

Yerilen cevab: 
tedklk etmı,. 
Ur. o., Baka
.. Ba7 Simo
n'un .B...liıd 
.ziyaretime ... 
lealne de te-
ma• edllmfttir. 

Röyter .. 
janıııun yazdı- Uıunoa bir elyut 
tına :ıGre, Al- Hyabate çıkacağı 
manya tarafın- muhtemel olan 
dan Ud mem- Bay Simon 

leket araaında doğrudan doğruya 
müzakerelerde bulunulmaaı hak
bda yapılan >teklifin kabul 
edilib •dflmlyeceğine dair birıey 
aöylemeden ••ve), Berlindea yeni 
bir takım izahat almak liır:ımgel
mektedir. Bay Simon'on vaziyetin 
Franıa ile lngiltere arasında derin 
bir tarzda tedkikinden evvel 
Berline gitmesi mUmkUn değildir 
ve bu tedkikten sonra yapılması 
muhtemel hareket te iki devletin 
Almanyaya mOfterek bir cevab 
vermeleridir. Bay Slmon 1ngiliz 
kanunu eaaaial hakkında bir ko• 
feranı vermek üzere 28 ıubatta 
Pariı'e gidecektir. Bu suHtle 
vaziyeti, Alman notaaına göre 
Fransa Baıbakana Bay Flanden 
ve Franaa Dııbak:ana Laval ile 
tedklk etmek fıraatam bulacaktır. 

lnglllz Gazetelerl 
Londra, 21 (A.A.) - Deyll 

teliraf ve Taymia gazetlerl, Ber
lin 'e ıidecek olan lngiliz;nazınnın 
Varşova ye Moıkova'yı da .ziya· 
ret etmeai ıayam arzu olduj'u 
fikrindedirler. 

Deyll Meyi eazeteai, lngiltere-
nln ıark misakına iıtir:ak fikrine 
ltlraz etmoktedir. 

Fransa Memnun 
Paris, 21 {A.A.) - "Ôn., 

i'azeteıi : "Zannedl; oruz ki, diyor, 

çığlıklar koparıyor, .döiünüyor, 
çırpmıyor, ağbyor, ba-zan da ken· 
disine doğru yaklaşan T oıun Be
yin ayaklarına •arılmak utiyordu: 

u '-- A'h... Ne yap hm 7.. Ne 
yapbm?.. Aman yarabbi!. Daha 
vakite ıreçmodi... latu~ a ku_rtu· 
lur ... Allabual .imda<lJ çJdiJ'acaaım! 
kimlere kotum... Bai r.aam mı?. 
BeyefeucU beyefe·.dif Allah r.sa• 

. 1 Aman allahım!. 'len de ko-
ıı 'o. . 
ıub aldeyim- v az ,ıeçU'e) ım ... " 

Hizmetçi kadın da yukarı kata 

k t Toıun Bey elJeri arkaaıD"" 
~u. V 

dabir diniye dolaıı;yordu. u-

k d Halime kadının oda kapı-
ar a hav d .. 

••Dl yu111rukladıjmı we l&r ı,ıı· 
m duydu: 

_ Hanımefendi 1 AJlahmazın 
,_ a Köpeğiniz ola} ım... Ben 

aŞKlft ••• J 
bm Vicdan azab odan l5 e-yap ... T h 

...,. Allahınızın 8fkına... at c.._ım... . 
canınıza Juymayınız... Ben bır 
dua uyku uyuyamam. .. Kork· 
mayınız... Oğlum poli88 aitti .•• 

: Franıız • lngiliz cevabı, gelecek 
müzakereler esnasında, hiçbir 
meseleyi ayırd etmerneal husu· 
aunda Almanya'ya şiddetli bir 
ihtarda bulunacaktu.,, 

BUtUn matbuat glbJ bu gaz&te 
de, lngillz kabinealnin ailihlanma 
meaelesi ile emniyet meselesini 
blriblrlne bağlayan ve protokol 
b6lünmez bir bfitUn -addeden 
kararlarını derin bir meınnuni
yetle karşılıyor. 

Sowyet Ruaye Da Cevabını Yerdi 
Paria, 21 ( A. A. ) - Sovyet 

Ruıya bUkfımetf dün Inailiz ve 
Franaız hUkiımetlerine verdiği bir 
notada, Londra görtıımelerinde 
kararlaıtırılmıı olan harb tehlike
ılne karıı nnntakavi mlaaklar 
akdine tarafdar bir projenin der
plf edilmeıinden dolayı memnu• 
niyetini idıar ediyor. So.yet hn
kumetl ayni zamanda, tecavUıe 
uğrıyan devlete karıı derhal yar
dım .eıaıının kabulUnU de bir 
terakki eaerl olarak kabul etmek· 
tedir. 

Rua hllkfametJ, Londra ltUMı
nm tam ve 1'zun olduğu .kadar 
muıirrane bir §•kilde tatbik edi· 
leceğini Umid etmektedir. 

lngllterenln Rusyaya Kar•• 
Vaziyeti Nedir? 

Londra, 21 (A. A.) - lyl ha
ber alan mahafilde söylendiğine 
aöre, lnailter• hükumetinin hem 
Sovyet hükümeti ve hem ·cı. 
Sovyetlerin Londra elçiliği nez· 
dinde ayrı ayrı müracaatta bulun
duiu doğru dejildir. 

lngilterenln Sovyetlere karıı 
yaziyeti, umumiyet .itibarile iki 
endiıenin tesiri altındadır: Bir 
taraftan lngiltereyi doirudan 
doiruya garbi Avrupa alakadar 
ettiji cihetle, ıarki Avrupada ön 
aafta iılçbir rol oynamamak, 
diğer taraftan da Sovyet Ruıya
nın emniyetini azaltmak ıöyJe 
dursun, lngiltere kabinedoin, 
Almanya .ile ooon Şark komıulan 
araaıada kartıhkh bir müzaheret 
andlaıma11nın akdini tavaiye ıet· 
mekle, bilAkia o emniyete yardım 
etmek iatediii hisalnf Moakovaya 
vermek. 

Biraz aabrediniz... Bin Tosun yan 
yana gelae •İze <bir feY yapamaz .•• 
Nejadcığı dr ıUnllnllz... :Selma 
Hanım ••• Ölür, vallahi ölllr, Ibra
bim de ölecek, ben de, Selma 
Hana~ siz bir deiil, birkaç 
caDA bhden layacakaauız. .• Allah
afkına. .. Selma Hanım •.• 

Bütün bu •özleri el uyan T GllUD 

Bey aaate ıhakmaktan batka 
hiçbir ıey yapmıyor, ölçUIU aclım· 
larla odada dola,ıyordu. Saat on 
bire ou var. Bir çeyre'k daha 
beklemek liz.ım geliyordu. Fakat 
bir kere daha Selrnanın "Sllrm•z,. 
deyişini hatırladı. Şiilt'heaiz timaı 
Nejada mektub yazınalcla meııul· 
dOr. Arkasandan Selmanın biraz 
eJrvelki metanetini, bacışinaslıtım 
müdhit cesaretini, "•ururdum 1 ,, 
deyitini Ye f ecl taliini 1töz kırp
madan karşılayışını dDtUndD, 

baıını aalladı : 1'Mükemmel ..• Dedi, 
bu lıtanbul -kadınları ne kadar 
dllfleler } ine yllksekte kalı,orlaJ'.i 

Sayfa 1 
, 

Gönül 

lzmirJe 
Bir Akıam 
Güneşi I 

I:ımirden ''Y. Ç.,, imzaslle aldığım 
bir mektub: 

Yıllardanberl bir aenc kızı 
seviyorum, fakat sevgimi kendi· 
ıine yeni anlattım ve mUıaid bir 
mukabele gördUm. Yalnız benim 
yaıım onunkinden çok fazla, Adeta 
babaıı :gibiyim, aonra ailesi de 
be.nimle evlenmesine .rıw değil 1 ,, 

Ben bu sahrlan okurlcen bir 
lngiJi% yazıcıııuın alSzOnQ hatır
ladım: 

- Ea .şiddetli •tkların gene 
gönUllerfode beJirdiği lddası ma• 
ııldu, demittir. Orta ~ğı ıeçen
lerin kalbini ıtutuıturan alev, hiç 
bir ateıle mukayese edilemez, 
acıdır. Acılığı nis'betlnde ııtırab 
verir. ıBu aatuabda da 800 kat· 
re"Jn zevki vardır.,, DemiıtL Şiir 
kısmına geçelim. Bu takdir& de 
zavaUı okuyucumuza acımaktan 
baıka elimizden gelecek bir ıey 
yoktur. Üzerinde timdi bir akıam 
gllnefinln son ışığı parlamak
tadır, çareaiı karaıilığm çökme
ıini bİkllyecekUr. 

-tl 
Samatyada Bay (Sabr.i) ye: 
ilk fikri•d• •rar ediyorum, 

mutlaka •Önecektir, matlaka ıung. 
tulacaktır. YalnııJ anlaıılıyor ki 
aradan biraz daha zamaa geç
mem IAzım. hem de hu mllddet 
zarfında kafanı ltgal .decek bir 
bqka me .. leyi bulmak ...,.tile. 

T:BYZE 

Şiddetli 
Fırtınalar 

lngiJterede Sular T aıb, 
Yollar Kapandı 

Londra, 21 (A. A.) - Şimali 
lnglltere ile Iakoçya kıyılarında 
çok şiddetli fırtına Yardır. 

Birçok gemiler limanlara aıjm· 
mı~lardır. 

Klayıd ıuyu GlukoY civarında 
ta,mıı ve ağaçlarla parmaldaklan 
aöküb g&tnrmGıtUr. 

Yorlqar mıataka11nda yollan 
au baamıı Ye mu•aıala kapan
mııtır. 

Manı denW ,çoıkundur. Bu
rada seyir ~e sefer mDtklllAtla 
vukubulmaktadır. 

Plymouth iıkeJeaine ~anaıamı
yan Maje1tik Yapur.u, açıklarda 
beklemektedir. 

onların uçurumlan bile ıök y8-
zlinde J,. diyordu. Bir.kaç adım 
ylrtldilkten aonra tekrar : 

- .. MtikemmeU ., dedi •• 
tekrar aaate b•kb, On bire on 
Oç Yar. Zaman ııe kadar ajır 
geçiyor 1 Fakat ar.bk lmlajıaıa 
blttln einirleri eyice .,.Umlftl. 
Halime kadımn gittikçe Hyrek
lepn yumruklan, tepinmeleri •• 
baylanf1aı'ı arMlatla !her an bir 
patlayıf bekliyordu. Bir taraftan 
da kufatı bahçe tarafında idL 
Pollılerin daha evvel ıellb ıel
miyeceklerini tekrar tekrar heeab 
ediyordu. Birkaç kere nle .kara
kol arasındaki mesafeyi muhtelif 
yllrllyOılere göre hayalen ölçtll. 
En b.ıla yürüyllfe göre de yanm 
uatten evye] a~lemiyecelderine 
em;n oldu. Fakat ya Selma ged
kecek olursa? Halim• ıka .... S: 
rafından yapdan telkilrl.ta tici 
manan iradesi e.ttıede ge.,e 
bir tabi olaWllr miydi ? Hayır 1 

(A;kMı •• ., 



Dünya Hadiseleri 

Paris Belediyesi- I 
nin Hayırlı , 
Bir Kararı 
Pariıt Be!ediyeıi bet yu evvel 

kabu) ettiği programın 
-1-.a-m-,-, lc_o_n___ tatbikine devam 

ederek bu sene de lf or,, dan fa· k' gayet ucuza ıra· 

kirler de is- ya verilebilecek 
lijade •tnıeli bir seri apartıman 
yaptırtmıştır. Bu apartımanlarda 
kUçük daireler 2, büyükleri İ•e 3 
odalıdır. Hepsinde de ıoğuk su, 
ııcak su, kalorifer, aaanıör, tele
fon ve radyo vardır. Fazla olarak 
bu apartımanların çatıları düz 
olduğundan birer bahçe haline 
ifrağ edilmiı ve tenia oynayanlar 
için de ayrı bir yer bırakılmııtır. 

Paris Belodiyeıinin bu aparlı· 
manian yaphrtırken takib ettiği 
program şu cUml• ile hulba 
edilebilir: 

- Fakir halk ta 20 inci aarın 
çıkardıtı tam konfordan lıtifade 
etmeJldlr. 

Bu aparhmanların kiraları 30 
ile 40 Jira araımda detiımektedir. 

"'" Şlkaıo gazeteleri ba1lt bir 
otomobil kazaıının dopr-

Am•rlkada d.ıiu garlb bir 
davanın tafıilltnıı 

f tırih bir yauyorlar : Miıtr 
dava Oıtander adını 

taııyan bir ıat Mlıt Futk .. 
nerln otomobili altında kalır, 
cOı'i yaralanır. Malıkemeye mü· 
racaat ederek dava açar ve 
200,000 dolar zarar Y• siyan i,. 
ter. Bu vaziyet karıııında M1ıtr 
Fulkner ne yapsa beyeniralniı? 
Oda mukabil bir dava açarak 
ezilenden ayni miktarda taımlnat 
lıtcr, iıtidaaında aöylediil tudurı 

- Ezilen kendi ihtlyatmalıiil• 
bu hldiıe)e ıebeb oldu ve bana 
örf• bir heyecan geçirtti ki kalb 
hcıtalığına tutuldum, ~lünciye 
kadar iylleımiyeceğim. 200,000 
dolar tedaYi paraaı lıteriml 

* f ranıı:ı bUkdmetl memleket 
haricinde gtlçlllkle lıitll· 

F ranıız l'ad· mekto oldukları 

l k için Franıız rad-
yo arı uv· k 1 yolarını unet en· 
uetl•nlgor dlrmiye karar ver-

miştir. Bu karar aafha safha tatbik 
edilecektir. ilk olarak önlimUıde· 
ki Niaan ayında (P. T. T) ınerke· 
zloin kuvYeti (120) kiloYata çıka· 
rı!acaktır. ....................................................... -... 

T••I 11e1rıratı 

iDARE 
Dahiliye VekAleti forafındaa çıka. 

nlan aylık 11fdare,. Meemuaaırıan 8:i tlactl 
Şubat 1935 nuıha11 ıenıin mDnderi• 
catlı inti,ar etti. 

Mecmuada iaktin muafiyetleri al• 
ıamname1f, btaabul •• lr.mir Liman 
mudOrlOklerine ve mürakabe erine 
ait nb:ı mnamr, hayvan 1aA-:ık ul:ıtn 
aına ait bir tadil aiıamnamui, Şurayı 
Devlet tarafından alınmıt muhtelif 
kararlann metal, ıoy:ıdı talimatnamcıl 
ve Dallillye Vekaletince bir aylık 
mOddette muameleleri ikmal edilen 
tekaOt ve y•timlerla cetveli vnrdır. 

Hukuki ve idari itlerle bütQa all
lcadar olan!ar;n °ldare., Mccmuuıaı 
kOtGphanelerinde bulundurı .. ları il· 
aıındır. 

KUltUr - lımird• çıkan ltu on 
bet 21Dlök m.-cmu&AID 31 acİ HJlll 
çıkmıtbr. 

Fikirler - 1r.•lrde çıkar Mualli• 
kOltör mccmua11dır. 122 ncl tayııı 
lntiıar etmlttir. 

TUrklstan - Berlintfe ayda bir 
Tilrkce olarak çıkan bu 111ec111uaaıa 
S ioci ıayııı intiınr etmlttir. 

uparmak lı:I,, Mecmuası -
Bu zabıta vnk'aları ve heyecanlı ma
ceralar mecmuu nın (3) inci •"'J aı da 
bol mOnderacııt ve l:ol reaimlerl• 
çıktı. Fiatı (S) kuruıtur. 

Fransızcayı çabuk ve kolay 
öOretlrlm _ Muallim Mil:ıiıriln dil 
tedriaindc bir yenilik gösteren uıuJtı .. 
nUn ikinci kitabı çıkmıştır. Tavtiye 
ederiz. Nı:tlri An?.doiu Türk KilUlb-

•anuidir. 

Taribl Miisababe 
- --- -------

Sert Bilek Başka, 
Pek Yürek Başka! 

Her Güclü Ad_am Tahammüllü 
Adam Değildir 

'p 

- Hayhay yiiitim, naııl olıun i.u arılan? 
- Gökremiı olaoakı yeleleri dik, göıltır kanlı, pençeler kı•rık, tırnak haııqerimsi, kuy.rulı: yükıek, ağız köpüklU, ıö~tiı tlıkinl 

Zeki olub da hiç bir ıey yordu ye keadiıl kiiçtık bir kartııma çıkacak pehlivanları 
bilmeyenler bulunduğu &ibl kuv- yor&unluta uğramadan dimdik korkudacak, tltredecekti. Bu ka· 
Yetli olub da korkak bulunanlar ayakta kalıyordu. Dönüb dolaıtığı rar ile kalkh, bir aan'atklra 
da Yardır. Bu ılbilere dilimizde yerlerde umumi bir kanaat uyan· gitti: 
ödlek derler, tabanııı derler. dırmııtı. Ecel bile bu yiğiti sınç - Uıta, dedi, rötıtime bir 
.. Gemi ulanı • tabiri de onlar yıkar diyorlardı. aalan koy. 
için kullanılır. YUkaek kıymetli Bununla beraber Hindden, - Hay hay yititlm, nasıl ol· 
bir Türk ıalrinln fara dllile yaz:- Çinden, Bizanıtan ııraaıra pehll· aun bu aalan ? 
dığı bir eHrde gözUme çarpan vanlar aıeliyordu, onunla gUreı - Kökremiı olacakı Yeleleri 
bir hlkAye, blrlblrlne uygun düş· yapıyorlardı. Bdlkl onlar, "davul dik, gözler kanlı, pençel r kıvnk, 
meyen bllıkle yUretin ne gGIUnc Hll uzaktan hoı gelir,, ' diyerek brnaklar hançerimıi, kuyruk ytık· 
bir manzara teıkil edecetlni eıslz bu eıılı pehlinnın bükn;mu bir sek, aiız'köpUklU, göillı şişkin 1 
bir boliratte taavir ediyordu. bilek taııdığına inanmıyorlardı, - Peki yiğ'itim, otur ite bat· 
Zevk ile okudutum bu blklyeyi kendiıile boy ölçüımeyo lralkıf1· byalım. 
tercfime etmek iıtodim, fU mOaa· yerlardı. Yabud kendilerjni rtiçlll Onu ve çok kuYvetll bir pebll-
habe vllcude geldi. Umanm ki kuvvetli bulub böyle ağır bir van oturumu, göiıllnU açtı, Hn'• 
okuyucularım da ayni ıeYkl ala• imtihana alrmekten çekinmiyor- atkir da eline bir iğne aldı, eline 
caklar ve blklyeyl beğenecek· lardı. Fakat llalU kehlivarı, aayı111 daldırdı. Pohlivanna canı yanmıf, 
lerdir ı ıaferden Ye ıonıuı bir f6hretton gözleri nemlenlvermiıti Ye telAthD 

Orta çaida ıark ellerinde bir 
pehlivan ttlremiıti. Bo} ca, boıca 

efSlzdL Tepeden tırnağa kadar 
taııdı(a olgun teaaılb, kendini 

a6renlere parmak 111rhrdı. Yü
rürken ayaklarının albndan top-

ratın kaçtığı ıeıillrdi, o derece 
aert baaardı. Hrt yUrOrdU. Herke1 

onu Hyrotmekten heyecan du· 
yardı, harekete gelmlı bir çınar 
gjbi gözleri ardından çekerdi, 
yUrlitUrdll. 

Bu hey betli adaıııın dehıetli 
bir kuvYetl de vardı. Bir çift 

6küztın kaldıramadığı yUkn bir 
elle kaldırırdı, dUıinelerlo adamın 
yerinden kıpırdatamadığı ıeylerl 
tok bir omuı darbcsile fırlatıb 
atardı, kart atacları cılız bir 
fidan ıöker gibi kökünden çı· 
karmakta ıtıçltlk çekmezdi. 

Ayni z.amanda uıta bir gU
ro4d idi. PebllYanlık ıan'atmın 
blltlin inceliklerini bilirdi, Bu ae· 
beble Turanda, Iranda, Hindiı· 
tanda, Kdkaayada Zal oğlu 
RUatemden daha fazla Un almıftı. 
Yaptığı gUreoler, dev:et savaılnrı 
gibi dillerde dolaııyordu, d~ıtan
laşıyordu. Beı on yıl içinde belki 
Uç bet yl1E 1ıUreı yapmışb, kar· 
ıııma çıkan en Unlil pehlivanları 
pnçavraya çcvirib bırakmıştı. 

Karşısında Uç dakika dayanan 
baba yiilt yoktu. Kiminle tutu· 
tursa bir ıimıek hıdle onu yıkı-

ıonra karı11ına 9unun bunun telAtlı ıoruyordu : 
çıkmaaına ıinlrlenmeye ba-ılamıfh. Arslamn neresini yapıyor-
kazandıiı buyuk ıöhret ona de- ıun ? 

Tırnağının ucunu 1 rln bir gurur getirmişti, yer yll· 
ztınde tek bir kimıenln kendine 
anre, teklif etmesini çok aykm 
bulub ılnirlenlyordu. 

Iıte bu rurur ve ılnlrlenlt 
ona bir fikir ilham etti: Kendini 
bllmoılerl yenmeden evYel kor .. 
kudup er meydanından kaçırmak! 
Bunun için g~niı göğıünC:e bir 
aalan reımi itletmeyi tasarladı. 
Arabların V eım ve franklerin 
Tatouage dedikleri dövme, Şarkın 
erkeklerince de, kadınlarınca da 
pek aevilen ıUılerdendi. işte bu 
bu pehlivan da dövme uıulile 
göğıUne bir as!an resm! i;letib 

--.-... 1 • ·- ·-.... • • • • • • .... ~ • • • 1 ...... -

- ıoa Posta 
n.AN PIATLARI 

- Tırnaktan vazgeçtim. Oıt• 
tarafına yap J 

San'atklr, ikinci bir lin• ala· 
rak yine eline soktu. Bu, evYelldn· 
den daha fazla acı verdi, pehlivanı 
yerinden ııçrattı. Adamcağız, bir 
taraftan göğıUnde beliren kan 
damlaırnı siliyordu, bir taraftan 
anlamıya sava91yordu : 

- Ş:mdl neresini yapmak la· 
tedln? 

- Kuyruğunda bir kıl 1 
- Varsın kuyrukıuz olıun 

Üıt tarafı u yap 1 
ÜçUncU iğne, pehlivanda ne 

akıl bıraktı, ne tahammDI. Harıl 
harıl gözy~şı dökerek yalvuı· 
yordu: 

- Kuzum uıta, ıu uiurauıu 
canımı acıtmadan yap, yeleaini 

1 - Oumnln • .,,. g11611ll• filin da bırak. Mini mini bir .. y 
6ü .. ,.,.,.,. llcl •'"' Wr olaun. Tek canım yanmaaınl 
<••lint) .,,,,,,,,.. s ' 

J-. .S.11/otı•• 'Fr• &lr nrdf• an atkAr, ıUkünetle aletlerini 
mi• 11'1t /l•t• ,_nlartlm topladı, bir tarafa koydu ve ıon· 

..IL.--... -mlll!I--~~~~~ · ra üç bet yil:ı babayiğitln kolaca 
·~·fa •Yfa sayfa aayfa l>iger 

18

50y0fa 1 11rtını yere getirmit olan pehll· 
ı • s , 111 '-·erler 

A .. ;, ' •anın omuzlarmı okıadı: 

400 250 200 100 60 #° - Evl~d, dedi, yüreğinde a1· 

~K~·~•;.· ı.;.;K;;.;":;.· .L.;;K;.;."~·_:.:K.;;.;';.ş·~ .. K .. re ... .._,"~· · lan gUcU y aşamıyan adamların 
J'l!!l!ll'"Blr ""'timde OG6all göğsUnde aalan resmi görünemez. 

·(8) lteltın• vardır. ilkin yUrcğini pekleştir, sonra 
4- lrı~e .,. ialırt gostlor göğsUne aslan oturt. Haydi git, 

fflt.cakları ıer• fl1n güle güle! .• 
Mnll•I• ııraıll'. Bu hidise, e pehlivanın ıöb-

~ubat __ ~ 
=-=-=-=-=-============'-'--
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Kari Mektubları _ .. 

Bir Zafran 
"t'etiştiricisinin 
Dileği 

Akvlran köyll tZafranboluDlll 
d Aktl· zafran yetiıtlren köyU Ur. ld 

rana yarım saat meaafed• 
Davut ubaaı köyünde de zafr•D 
yelitir. Baıka yerde :r:afran yr 
tişmez. Eıklden Akvirao da 
herkes z&fran iıtlhsAl ederdi· 
Fakat 1100 z.lmanlarda istihl11 

azalmış ve birkaç kişiye inh"'t. 
elml•tir, bunun ıebebi tıb 
ıafrana ıun'i ve sahte zafr•D1~ 
rekabetidir. Zafran gnç lıtib•: 
edilir ve az elde olunur bir .... 
de olduğu için biraı bahalıcadır, 
Fakat ıun'I, boyala ve ıabt• 
zafranda bu gDç ye a:ı iıtib"1 
keyfiyeti yoktur, onun için pi)"" 
aaya ucuzca an.olunmakta, bO 
ucuzluk karşt11nda da tabii sıf
ranın kıymeti dUımekte ve m•" 
Jiyet fiabndan daha a,JI 
ıahlma11 ı.aruretl haııl olmakt•"' 
dır. Bu vaziyet karıııında eldlll 
ve lıtlhıll ke1adlliğinden as•'° 
maktadır. Son senelerde plyaıadt 
f 1 ·'1

1t zafran azalmıı, ucu:ı oldujıl 
içm t~bll ıafran rağbet görmUotO• 
Bu raibet flatlann da bir parÇ~ 
yUkaelmeıine aebeb oldu. Tab~ 
zafran yavaı yavaı yine el 

kıymetini bulmaktadır. Fakat 
ıafran ekim ve lıtlhıAllnln çer 
ğaltılması için zıraat .bakanlığıDlP 
önayak olmaaı, Ye kolaylık1at 
göıtermeslnl dileriz. Bu takdl't; 
safran lıtlhsill eski vaziyet ~ı 
bulacak ve eyi bir lhrac madd•" 
elde edllmiı olacaktır. 

A kviran köytlnden: Ibrı. lılm Errıı,.ıı 

( Cevabi ar j' 
Kırıkkale çelik fabrikaıında B-' 

Ahmedeı 

Dllndar Tllrkçe değil, Farıçl"' 
dır. Aaıl Türkçe mukabill kuyru'
tutan demektir. Fakat keli .. ' 
arkadan alden aıker mana1111• 
r•llr. Piıdarın zıddıdır. 

* Ilgından bay A. Fazlıya ı 
lntihablarda propa1tanda y•'f 

mak herkHin meıru hakkıd•'' 
Muhtar intihabında da rey tof 
lamak ve muhtar olmak iat•YeJ" 
lerln propaganda yapmaaına ki-; 
müdahale edemH Ye bu 1' 
haktır. ,.. 

Kayaeriden A. Öı Türk n R~ ~o•' 
kurd imsalnrile mektub yazanlar~ 

Mektubunuzda aarih adr -' 
olmadığı için neıredemeyiz. ti ~
bu huauıtaki ıikayetlniıi ·~,. 
kirlerin lıl bir mektubla Dab-' 
Bakanlığına bildirmeniz dah• 
vafık olur. 

------------·-"~ fit 
retlnl baltaladı, kıymetlııl .. o-' 
dllşUrdtı. Artık herkes, göfdıı~ 
bir aılan resmi qletemiyen 6 ),il• 
adamla eğ!eni) ordu, çocukh•~,r•~ 
onu gördllkçe etrafını • 
bağırıyorlardı: ot# 

1ıı1JııJ1 
- Gökremiı aslan 1111, 

ruk aa!an mı iaterain?.. rııb 

Şöhreti yıkılan pehli•~~· ,,
kuvyetinl de kaybettiği ıçıO, o~ 

t reıne ti' güreşl~rde hUner göı e v• b 
muştu boyuna sendeliyor tliSıt• 

' B'I k ser 0' yuna yeniliyordu. 1 e 1 r ~ 1 t apao a ' 1 kendilerine ıöhre Y etlll1 

k kıl - . i de elde 1-11" re pe gm k n P 

unutmamalıdırlar. Kor 
8 

votll olma:ıl.. ... 'f. ,, __ 
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- Ziraat Bilgisi (") 

Ziraatimizde 
Beygir Ve 
Bakım Meselesi 

Berün açıta çıkmıt bir ha• 
kikattlr ki •irıatiai tamamen 
lllaldaeleıtirmlı olan ve bu yllz· 
dea bir bayii ilerleyen memle
ketlerde bile tekrar ve kıamen 
olaun hayvan kuvYetine dönmek 
lateyen bir cereyan ba1 almııtır. 
Biuıaaaa tabii ıubre ilat:yacındaa 
doian bu zaruret hentız makine• 
~mlyen memleketlerde de ken• 
diiai ıöatermektedir. Bir taraftan 
tUbre ihtiyacı bir taraftan da 
.. aldnelerfn çivi~inden yakaca· 
iına kadar herşeyln dııardaa 
l•lmeıi bu milletlerden hiç biri• 
lilllha ökonoml ıiyaaaıına uymu· 
1or. TUrkiyenin gidiılnde de blSyle 
tenıell çtlrtlk ve yabancı bir kuv• 
•et onun İçin yer tutmamıfbr. 
Biıtm ziraatlmlıd11 terakldal belki 
de Gklzden beygire geçmek ıek• 
Mact. olacaktır. Gerçekten blltOn 
..... liklerile dUıUntılllrH yurdu
.. uzun gerek bul6ak8 ye gerek 
1•rl.Dld draat alıtemlade kuYYetl 
llcG&cten beytılre seçlrmek ea 
d°İl'u Ye kuaneb bir tekildir. 

Ne mutlu bbe ld torldye 
~lçbfr aoı tecrlbeye k•lkıımadan 
L 11 dotru yolu ele almıı ye Cim· 
•urlutun kuruluıu ile beraber 
laay•aa neallnln de ıılabma el 
•t1111ıtar. Buıln y11rdumu.1un 6h· 
alıae berlılne kurulan haralar, 111· 
'••ı11a buraıına konulan damız• 
laklar hayvanlarımzın kanını arıt· 
lllaya baılamııtar. Çok yakın bir 
l•lecekte çiftçlmlzla öntlnd• zayıf 
•• yayaı öktııderln yerine kuY• 
•etli Ye dine beygirlerin yer al· 
clıp SOrecetta. lak&r eclllml1 .. 
cek bir gerçeklikte ancak o gtla 
ıiraıtimizin deterlnce bir ilerlliie 
-.latacaiıdır. 

~ 

Beygir nealinin yurdumuı.ta 
llnden g8ne y&yılmaaı o::ua iti· 
llll. 1t 11 ı&recek kertede irilmeıi ve 
\-•••tlenmealle mGmktln olacak; 
,: ~~ci meselede onların ıoyuna 
iti .,..lenmealne g6ıterecetf miı 

Qa ile mUmkOn olacakhr. 

,,~de atalarımızın miraı b&· 
.._...._ heygir bakıahil h ... 
8.. -ate günden ıUae ıöamDftllr. 
il R'-a IClkı bakıcalar latiana edi· 
h.tae k6yltlmtı.o geael ıurette 
b.trrine bakımaaz buluruz. Hal· 

1 Ytlt'dumuzda beyıfr 10yu 
~ niıbette bakım mHelHI 
~61d .. melldir ki diledljimiz 
1'a • ulaıaltm. Y okıa en iyi bir 
--~••1110 bak1•11zlıj-ın elinde az 
oı, •tıda yine çelimılz bir hay•an 
~hıa kuıkuıua hepimiz biliriz. -...:.:V•tii beyı!rlerin yetlıtlril

' baloa11 H..az tayken 
oa .. ~ Dl.de taylara alta aylık 
~1•_ kada ana .cltUle idare 
... ~--tine dair k6tD bir 11r .. 
"-t ~~lr. GCıya bu mlid.o 

""'• rfıade .. ıUtG tayı blylt• 
)t"'-t •l~•rlrnıiıll Oyı•ld bu; çolı 

l, bır dGtlncedir. 
it bt Jların ille altı aylan en faz
ıolc !_6dtHderi Ye hu ylzden en 

.,.•l•n . .. '•fiır 8. ıaıye mulıatac oldukları 
aitti~ ır Yatına gircHkten ıonra 
)'tl1ac1 az•laaıya baılıyarak d6rt 
!'J... : •on kerteainl bulur. Ya· 
t._ ..._:crtıbelerde anaıından d0.o 
l~cıl tay ilk "neainde 40 
~.1- ••neıinde 13 
~ ... 7 da da Oçlneo aeae-
tıttbıcı ••nıf nd nen ıeneılnde 4 
d ~. bOytımOıtO: dlelkancak 1 Hn• 
-~ bu n . ıeae •arfm.. 't• d .. y •enin çotu da ilk alb 

( D nıekteclir. Şu halde taya 
Oamt 10 UllGQ Jbde ) 

$ON POSTA 

Dlllrada· Olup Bitenler 
Bir Gazeteci, K~dın Hapishanesinde 

Ne Görür? 
Bir Binanın içine Girebil;;;ek için Mutlaka Kapısını 

Açık Bulmak Lazım Değildir 
Dllnyanın laemen her 

memleketinde, mtııaade 

alarak erkek haplıhan ... 
lerinl tamamen olmaıa 

bile kıım•11 gezmek 
mUmktındtlr. Fakat kadın 
hapiıhanelerinl nedenH 
birttırlO göıtermezler. iP. 
nin ıörlllmeelnden, fi• 
rlUenln a6ylenmealnden 

çekinirler. Bu, dej'lım .. 
bir kaidedir. Fakat buna 

rafmea bir Franıız ıaıe· 
teciai F raaıanın kadıD 

mabkiimlara tabı·• etti ti 
hapiıbaneyi g6rmliı, hem 
de baıit cezalalara mabıuı olanını 
defll, mUebbed haplı cNaıına 
mabk6m edilmif olaalarmıaklnl 
görmlı, gGrdDklerlm yazmııtır. 
Mamafih bu, biç te kolay olma• 
mııtar. 

Meılekdqımız diyor ki: 
- ilk fı olarak Adliye Ba· 

kanına mDracaat ettim. Ricamı 
tebeHlmle dinledL Fakatı 

- Maaleaef benim elimde 
detti, diye ce•ab yerdi, cHa 
mleueHlerJ m8dlrlall ıörme

lillniz 1. 
Ceza mileaaeaeleri mDdllrDne 

gitti•. Daha ilk camlemi işitir 
lıltmez yerinden fırladı : 

- Kadın baplıhRneıinl gez· 
mek mi ? Ne dlyonunuı? Bunu 

hatarınııa bile getirmemek lbıml 
Çaldım, fakat •azseçtijiml 

Nnma1--. alda- koym"""• 
elbette yapacaktım. 

"* Elbette billralnlz. Franaada 
mtıebbed hapis cezasına mahk6m 
edilen kadmları Pariıte •eya 
bUytlk tehirlerin lterbanfi blriade 
bırakmaz. Haıono tehrlne ıön· 
derlrler. 

Orada vaktlle hastane olarak 
yapalmı, eaki bir bina Yardır, 

kalın vo yükaok du•arlarımn .,.. 
kaaında ölüm alkfatu bOkOm .0-
rer, mlebbed hapH mahldim 
olan kadınlan buraya pnderlrler. 
Bu bı,are bir defa d~mir kapının 
eıltial geçti mi, hayata ıırtım 
d6nmllt demektir, artık oradan 
6llıll çıkacaktır. 

• Haıenau yirmi bin klılUk ldl• 
ınk bir ıehlrdir, lçiade olub 
biten hemen duyul11r, adeta ıakln
lerlnin yekditeri11e telıb telefonla 
bailanııı varda. 

H8Tiyetlmi tlzleyerelr, bir ko
mlıyoneu ıekltnde bir otele hadim 
•• eıyami bıralur birakmu da 
..brla bathca meyhanelerW d0.o 
laımıya koyuldum, yerlUerle ta
•ıtmak, bap;ıbaaeye firmek itin 
yol aramak lıteyordum. 

Mtıaalaabe eaaıında 6trendlm 
ki haplılaanenla kaloriferleri be>
ıuktur, yakında dellttirilecektir. 

Bu, benim için bir ıtık oldu . 
hemen trene atlayarak ca ,.Jaa 
1&n.,I merkeal olan (Strazburg) a 
koıtum ye burada kalorifer ya· 
pan fabrikalardan birinin içine 
daldım. Mld8r• 16yleditlm ıu 

oldu: 
- Haıenıu clvmrında blylk 

bir fabrika atelyelerinde kalorifer 
teıie etmek ar.1Hundadır, Bana 
bir komiıyon ayannız •• bu 
fabrikanın mldllrtlae hitaben bir 

Kadın haplı hane1inln dıı a•luıu 
ta•ıiye Yeriniz, fıi .ııfa alaca· 
tıa1• muhakkaktır. 

- Bu fabrikanının adi ne ? 
- Mazur görOnllz, ıöylemem. 

iti kendim yapmak lıteyorum. 
~elhusuı birkaç rakibim var, 

Fransada Dinli
genleri Bağırtan 
Bir Hüküm .•. 
Siyasetin Girdiği Salon

dan Adalet Çık•r f 
Şubabn 6 acı anan, Franıada 

geçen yıl yapılmıı olan karga· 
ıalıkların yıl dönUmUne tesadüf 
ediyordu. O glln kargaıahklarda 
ölenlerin hatıralarını taziz için 
kilisede blr Ayın yapıldı, iyinda 
Baıbakan M. Flanden de hazır 
bulundu, meraaim bidiaeaİ.I aeç• 
mitti. Fakat tam Baıbakan kiliıe
.!a flkarken halk araamdan bir 
edam ayrıldı, hükümetln dul 
kadınlarla yetimlere karıı Yazl· 
fesini yapmad•iını söyledi. Şid
detli bir lisan kullanıyordu, po.o 
liıler bu adamı tuttular. 

Roıfordier adını taııyn bu zat 
geçea gün ceza mabkemealnin 
huzuruna çıkarılmııtır. 

Bu zatın mDdaf aaıım yapan 
avukat Söylenen aözlerin hakikate 
tetabuk ettiğini, tahkir mahiyetini 
haiz olmadıiJnı anlattıktan ıonra 
hakimlerden ıiyaaete 16re değil, 
adalde ı~r• hllküm Yermelerinl 
is' emlı: 

- Siyaaetin glrdlif mahk ... 

BaJ Rotfordier Mahkeme aalonanda 
medea adalet çakar, demiftlr. 
Buna raj'men mahkeme c~mli 
ıabit ,armllt ve maznunu bır 11e· •e babae mahkQm etmiıtir. 

Franıız gazetelerinin anlat.o 
bklanna ıöre mahkeme aalonull'" 

da bu lalkmU dinliyon aeyirciier bO.. 
kOm anlatılır anlafılmaz bafıra• 
rak proteato etmişlerdir. Baıı ga· 
ıeteler O.: "Saltaı:ınt devirlerinde 
hOkUmdarlar aleyhinde ılSylenme 
cezasının ihya edildiği zaman geri 
mi ıeldl,, ıuallai ıormuılardır. 

kulakların gitmeılnden kor
karım. 

- Hakkınız Yar f 
V • elime açık bir tav· 

•l:e mektubu verdi, tim· 
dı benim için kaloriferci· 
llğe ald biraz malGmat 
edinmek lazımdı. Tesadüf 
imdadıma Y•lltti, kitapcı· 
larm birinde bir ameli 
bilgi kitabı buldum ve 

Uzerinde iç beş ıaat kafa 
~orduktan ıonra Hage· 
aauya dönerek hapiıane 
binasının kapııını çaldıra, 
açıldı ve bir aeı ıordu : 

- Ne iıtlvoraunuı.? 
Kalorifer fabrikası tarafın

dan geliyorum, yeni tesisatın plAn· 
larını yapmıya memurum. 

Kapı aralıklandı: 
- Şu biııaya müracaat •de· 

cekaiaizf 

Göıterilen bahçe ortaaında bir 
köşktO, girdim, burada da beni 
haplıhannein muhaaebecisi kabul 
etti, yaılı Ye vazife bilir bir 
adamdı. Fakat az kaldı bntun 
ltleri•I altttıt edecekti, eaabcian 
ldtabtaa baıka birt•Y bllmealae 
ihtimal Yerilemiyecek olan bu ilı· 

Kadın hapiıhanesının rahibt1i 

Uyar zat, met er kalorlf er itlerini 
mOkemmel ettld etmlı detil mi 
im it? 

Muaahabeye baıladık, 0 '°'" 
ruyordu, ben ılSylO> ordum, iç b .. 
ıaat içinde edinilmit malumabmın 
yavq yavaı ttıkenmiye yliz tut· 
tutunu da görllyorum, terlediiimi 
bi11edlyordum. 

Ne ise aUç h•l ile imtihan 
bitti Ye muhaalb: 

- B•lki uyuıablliriz d d" z ' e ı. 
- anne diyorum, fak at pli ... 

ları hazırlatabilmek 1• 1 bi • ç n naya 
umumi ~ı~ göz •tmatlıaım l•ıımf 

- Bırlilcte gidelim! 

* Aııl bina bahçenin dibindedir, 
pencereleri demı'r kaf ı· l 

kt b eı ı o masa 
uza an ir tımarhaneye benzer 
6ine demir bir kapıdan ı:rmr: 

nUnllze çıkan dar bir korldcr, 
ıonra plı bir taıhkhr. Bu kı11mda 
mutfağı, banyoyu sröreceğiz, 
ıonra yine bir demir kapıyı geçe.o 
rek tat merdiven!erdea yukan 
çıkacaaız,, 

Aıal hap:ıanenln koğuılarında 
ne görülür, Franıız gazetecisi bu 
kısmı birkaç aUn sonra anlata
~akhr. Fakat biz ıunu kaydede
hm: Fransız adl;yesi uhte hüviyete 
hürUnerek hapiıaneye girdiği için 
bu meslekdaoımızıo aleyhine dava 
açmıya lllzum g8rmemiıtir. Bunu 
meslek muvaffakıyeti aaymıftu'. 
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: f Bilmecemiz ı: 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer loayon alacakları İfltaD• 
bul rum kız llkmektebı 6 ıııcı sınıf 
Efroıioi .Haıiliadu, l11tanbul Yeoinesil 
mektebi 7 ~ttlih Necati, lstımLul 49 cu 
llkmekteb ınıııf 3 den 161 Mman Hay 
ve Bayanlar. 

Birer muhbra defteri ala• 
caklar; Puugaltı Cedıd y • ıokak 
R~shıo apartınıaııı Gimer :rııııhat, An· 
kara Gazi kız llkmektebi sınıf 4 den 
Baha Avar, 1ıstaobul kız ortnmekteb 
164 Sabahat, Ordu ziraat bank mua• 
ınelit amiri Bay Hadi kızı Leyli, İe· 
tanbul 44 üncü mekteb B-6 den 350 
Necati Berkan, Eııkifehir lsmct İnönü 
mektebi 33!) MuallA, lntanbul 12 inci 
mekteb 5 inci ıımf 279 Naci Yalı;ıu, 
Sıvas erkek lisesi A-2 den 661 Durun 
Otyakmaz, İıtanbul 47 inci mekteb 
talebeainden Terkan Erkan, Samıun 
inhisarlar fen memuru Bay Nafız kızı 
Jale Tüı.ün Bayan YP Haylar. 

birer boya kaleml alacaklan 
İatanbul kız Ortamelcteb 8!)8 Hikmet, 
AJpullu ll.lmıekteb ıunıf iiçden 67 Sami, 
Eyüb 36 ınoı llkmektPb eınıf 4-B den 
Celil, Huraa ziraat mektebi birinci ıınıf 
321 M. Em;n, Pa,abahçe Kayabaıı 80• 
katı No. 20 den SabihH, Ankara erkek 
lisesi 8-A dan 102 Göhlp, Kadıköy 
8 inoi llkmekteb Belma Bayan vo 
Baylar. 

birer llatlk top alacaklar: lı
tanbul kız lilesi 3:19 Suııa Özden, Ü•· 
kUdar 24 üncü mtldeb 11nıf 4 den Feh· 
mi Ertürk, Vefa lieeai 871 Hu1U.i De
nizalp Bay Ye Bayanlar. 

birer bUyUk sulu boya ela• 
caklar: Bakırköy 1 iooi mekteb 2 lnoi 
ıınıf 3i5 lıaHlk FphrJ, İıtanbul kı• 
liaeıi 886 Melahat Fahri, Ankara İ.nönü 
mt>ktebi ikinci 11nıf Rabia, BoA'azigi 
lil! .. ıinden Şehim KemaJ, Burıa Hooa. 
alııRtf@ llkrnektebi aınıf 8 den 124 Sa• 
lahaddio Kartal Bay Ye Bayanlar. 

birer kUçUk sulu boya •I•· 
caklar: Manisa Ortamekteb 2-S den 
116 Nevr.ad, lıtanbul 44 öncü mektb 
S:.A dan 90 lamet, Çorlu Ş6caaddin 
inektebl ııoıf 6 den 928 Yuıuf, latan bul 
Kabatat lisHi 862 Tarık Ulker, İltan• 
bal 44 üncü mekteb 8 öncü ıınıf 133 
Oahid Aybey Bay ve Bayanlar. 

Birer kart alacaklar: Davud· 
paıa ortamekteb 575 Kılıç Aılan, Dev-
rek merkes mıntakaıı mubahı m .. 
muru Bar K. Giinay kızı Sabahat, 
Zonguldak mektubou Bay Hilmi Oluf 
oğlu Ertuğ'rul, Sıvaı kız ortamektebi 
B-1 den 141 Feridun Göktürk, Davude 
paıa ortamekteb 89 Muzaffer, latauhul 
44 tlnotl mekt.9 862 Kemal Ozcan 
Beyoğlu 10 unou mekteb ıınıf 2 den 5a 
KeVler, Tokat ortamekteb 0-1 den 
303 Saadet Türk Yılmaz, .l.tanbul 
S üncü mekteb B·6 den 411 Huan 
Çört&lek, OağalQfhı Taııankh ıo• 
kak No. 1 .. 8 de Necati, Ada• 
na erkek liıeei 1/S den 728 Ahmed, 
Edirne muhtelit Ortamekteb 1-C dea 
290 Y &far, lataobal ! inci mekteb 251 
Muzaffer, Erdek Ortamekteb 71 Raıim, 
lıtanbul 4 ünoü mekteb ımıf birden 
82 Mlzeyyen, Edirne Hocayuıuf mele• 
tebi ıınıf 4 den 301 Ner.ihe Aygil. 
Samsun Ortamekteb ııoıf 2 den 251 
liüaeyin, Konya Akifpaşa mektebi 4 
elen 574 ŞaJan, Ankara Gui liaeıi No. 
38 Turıud, Kadıköy 15 inci mekteb 
Yusuf Çelikörs, Salihli nukat Bay 
Hllyri kızı muaues, ~atanbul 47 inci 
mckteb 3 üncü 11naf 113 Nevin Said, 
Saınıun Orlamekleb 2-A dıın 272 Hayri 
Aydını, İzmir Bornova 9 Eyliil lıkmek
tebi Aytekin, latanbul erkekliaesi 4-D 
den 1857 Şinaıi Süalp, Çorum Gazi
paşa mektebi 5 inci 11nıf 347 Mübt!coıl 
Konya General Jıımet lu<>nü mektebi 
S inci ıınıf (i27 Ktıımal, Ankara İokıllh 
m"ktebi S-C den 1580 Oiizide Faraoaft• 
Samı.un Ortamektebi 2-A dan ll8 M. 
Gökçen, Adana topou alayı yüzLllfl 
Numi oğlu Nen.'ıd, Ç4'.nakkale lttikl•l 
mektebi sınıf 3 den 362 Şayegin. ~uru· 
ıun Dumlupıuar 1Ikme.ktelıi sınıf u dtn 
400 Sabahat Acuner, Çı ııgelköy )fon· 
dal aokak Bay Mümin evinde Lıcı, 
Konya lametp .. şa mekıebi 5-A dan J l 
Nızamedruıı, Adapıızan Çıu k sok '
dcıvıı. vekili Dııy H.ueeyin oğlu ~n'il 
Cıhad Konya küçlılcıahit nıt ktebı ıoa 
aıcuf iso M. Alptekin, J{orıytı. Akifpa = 
w~ktebi /o:ı'ı3 I\ uıw, AJ,.v• Jwı; lm 
1-2 den 3:..0 Medıha G111Jey•u, Ankaıa 
Necatibey İJkmektebi ıınıf :i·~ den 
7~ Kıırtuluf, AJpullu llkı~ekttıbı 1101~ 
4 den 94 Said, Ankara Er.kek JiHll 
.S.B dtıı 902 Nuri Ba7 ve Cayanlar-



8 Sayfa SON POSTA Şubat 22 

K GÔ 
•• r"'--&m• Bugun T Ü R K Sinemasında ..---"' 

Müsteına bir progr-.m - 2 muhteıem film birden : 

~·· __,,/ P E T E R c 
22 - 2 - 935 yr n Olur f E 

• GECELERİ Albert Prejean 

d Danielle Darrleux lee Paul Hörblger • EHsa illi rd Şimdiye kadar yapı lan Fran11z 

Aik ve musiki filmi operetlerinio en iBz.eli 

us usta M ·· şkülpesen Yekta Her 
Elbisedeki rengin, ıeklfn de 

bUyllk ehemmiyeti var. Eımerlerin 
seçeceği renk laciverddir, kahYe 
rengidir, koyu a-rl dir; ıarııınla
nn tercih edecekleri blödesaka dır, 
bej dir, açık gri dir... Bonjur 
uzun boylulara ne kadar yara
tırsa kısa boyluları da &lrklerdekl 
Ogfiıtlere çevir'ir. Uzun boyluya 
pek uyan makferlan, kısa boyluyu 
Cüce V asilikiye döndürUr. 

Çok kimae, Bahçekapısındalcl, 
Kara köydeki kunduracılardan 
ayakkabı alırlar. Giyib bir de ara· 
bada, tonelde, •apurda ayak ayak 
Ustnne atarlar ..• Ala mezür yapbr-

mak varken, Beyoğlunda Leon, Ferdi· 
nand, Papadoploı gibi kibar ayak
kabıcılar dururkea hazır almak 
ne derbederlik... Ismarlama a-ly
miye yeminleri Yarsa ( Bakar ) do 
( Polak, da Avrupa yapııı botlar 
iskarpinler çolr. Onlardan almak
ta mı akıllarına gelmiyor bilmem 
ki ? ... 

Altın zlnclrll gözlUk, albn bat
lı baston, içi atlaslı ıemıiye a-ibi 
teferrllata gelince... Evet, tefer· 
rllat diyorum ı.ira birçok beyleri
mizin taktığı gödtık, hep •Uı " 
caka için... inanmıyor muıunuz ? 
Rica ederim bu tipte bir tanıdığı· 
oız varsa gözlüğllnU üt6ylnlz, eli
nize alı b bakınız. Görecekıiniz ki 
numarasız camlıdır, ılls olsun diye 
takılmı~tır •.. 

Prezbltliğl, miyopluğu anlarım 
Miyop, pr~zbit gözlüie muhtaçtır, 
onsuz edemez. Halbuki bunlarıa
kiıl dandılik. 

Mondene, elegana bayılınm, 
fakat dandiden iğrenirim ..• 

Sonra beğenebileceğim bir 
gencin karakterine, ( etal d' am•) 
ma fevkalade dikkat ederim ... 

Bakarsımz, gayet komilfodur, 
jantldir, naziktir. Biraz tedkik et, 
bntün bu halleri hep yapmacıktır, 
yarım yamalaktır. 

Avrupalılık taalıyan bir ada , 
aeltim vereceğim diye yerlere eğl
lib, bin jestukülaayonla temennah
lar savurur mu hiç ?.. Ne •oğuk 
poziıyon, Otüdllcll hatler 1 •• 

Bir kadın görtınce komplfman 
yapacak, fUSrt edecek değil mi, 
hemen bir eli bıyığa atma, dur
madan burma. 

Aman Yarabbi ne adi, ne sefil 
bir ltiyad !.. Bıyık burmak kadar 
bayağı bir hal tasayvur edemem .•• 
Gözler yok mu ? Hissi, heyecanı, 
arzuyu onlar kadar Df' ifade ede· 
bilir ? Bakııtaki kuvvetli, derin 
mini kAfi gelmiyor mu ? 

Edebli zatı§erifi alçuhaya çniren 
Konkordlyadalci aktrlı 

lerden birini okuyor ; meaell 
Da•det'yi Bour6d'I, Loit'yl... 
Daha ne lstlyorıun, artık ıl5z 
yok, diyeceklinlz. 

Hayır, slSz var, hem çok slSz 
Yar. Daadetinin (L' lmmortel) ini 
okuyan adam benim nazarımda 
ııfudır. Aşkı, ihtirası: kıskaoçlığı 
anlatan (.Sapho) dururken o oku· 
nur mu ?.. ( Cruelle Enlgm• ) 
Tarken (EHals) tercih edilir mi? 

( Aziade) mevcudken ( Pee/cev 
d' l•lande) i ele almak ukalalık
tan baıka bir ıey midir ? 

Daha bitmedL Kocam olacak 
ldmıenin yaıa)'ll tanına, huyla· 
nna, itlyadlanna da çok ehem
miyet veririm. 

Bir de bakıyor unuz ki sah h· 
leyin kalkıyor. Sndl~ çay, südlU 
şokola dururken bizim Zllbanım 

Kayseride Kar 
Kayseri, 20 ( A.A. ) - Civar 

YllAyetlere nazaran bu kıfı çok 
hafif geçiren Kayseri birdenbire 
kııladı. Dnn &eceden başlıyan 
kar tipisi hili devam etmektedir. 

Balıkesir Fırka VilAyet 
Kongresi 

Balıkesir (Hususi) - Fırka 
YiIAyet konsıreai yapılmıı, yeni 
idare heyetine Konya saylavı 

Tevfik Fikret, Bayan Ye&ane 
Akbaı, F eni, Sadık, Ahmed 
Hulftal, Halil lbrahim, Rasim, bU
ylik kongre murahhaslıklarına da 
Sadık Deniz, Fevzi Sözenler, 
doktor Fazıl Doian, Ali Reıad, 
Cevdet seçilmiılerdfr. 

Ankara Telefon Hattı 
Ankara, 20 - lıtanbul • An

kara telgraf Ye telefon hattının 

toprak altına ahnmaaı tekarrür 
etmittir. 

PardeıllsllnOn ceblerinde, kol
tuj'unun altında bir ıllrll franıızca 
guettler, ldtabJar aörürallnllz. 
Beyoğlu Ubrer~lerlade ona daima 
rastlarsınaz. iki dakika atıren 
kapkaranlık tftnelde bile bunlar
dan birini okur. 

Ne lntellektDeJ bir ıenc der
ıinlz. Halbuki ben bu gibilere 
kolay kolay •DtelleklUel mfabnı 
bahşetmem... Dikkat ediniz o 
okuduğu franaızca gazete mutlaka 
( Pöti jurnal) ın yahud ( Pöti Pa
riziyen ) in lcırmiD, mavi reıiınll 
ıtiplemamdır; erabıcıların. kapı
cıların gazetesidir. O kendini Yer

diii kitab da (Pardayanlar) yabud 
( Borjiya) ; dadalaııo, bonların 
rom acı. 

Qoplanttlar, Davetle;-) 
l•hld Aileleri 

Bu kitab bahsi pek ehemmi· 
7etli, çok hayati olduğu için biraz 
rtaha Lzatacağım. 

Bakı, onunuz, btediiiniı otör-

B•tiktaı aıkerlik fUbHinden; 

Betiktaf mallyeıinden maaf alan 
ıebid aileleriJe on ıeneliklerini alarak 
haıhae ile al&kaaını kHmİf olan 
ıehid ailelerinin tıahedekl tOtün 
ikramiye defteri nokaanları ilkmal 

edilecetinden ellerindeki nüfua hiivl
yet cOzdanile n diter naaik)e 

birlikte Şubat /935 ıonuna kadar 
ıub•y• gelm•leri ilin olunur. 

Balatta Bir Toplantı 
.Balat Tlrk kllU•r ve yardım 

cemıyetl merkeaiaJe bul'ÜD aaat 
15,30 da bay l.em'i Ye bay L Dua 
brafından birer a8yley a8ylenecekUr. 
BRy t Daaa iıtikl&l •anıı yenmele
rlDin bütOn aafbılarını aalatacaktır. 

,Jibl : (Kahve mi getirin 1) diye 
el çırpıyor. ( Bunun yardağı da 

~mım~~2!:• Bugün saat 11 de matine vardır ... , _____ ., 

IAzım 1 Diyerek he ne clk cıga• , ....... -lll"ID• Bugün CllDlli~Et~ 
rasıni da yakıyor. O erimiı kat
randan farksız, lök gibi ıcyi. 
Dudaklarını ıapırdata şapırdata 
içiyor. Filcandakinl bitirdikten 
ıonra cezveden yine dolduruyor. 
Onu da bitiriyor, telvelerinl bile 
bırakmıyor. 

Arkasıcdan kahvaltı •• Ade
tinden şaşar mı hiç ? 

Kalın kalın dört dilim ekmek; 
kazık gibi kaıar peyniri ; kuru
muı kara zeytin ; leı kokulu pas· 
tuma veya sucuk ; ekşimiş, ağda
lqmıı reçel ••• 

sinemasına gidiniz. 

Güzel ve muhteıem 

LA DAM O AMELYA 
filmini görünüz. 

İlbet D: FOX JURNAL; diker 
manzaralan ara ında Ali Pehliva. 
n n Avuıtr yada 11 Melbourne u 

ıehrinde adlı bir Amerikala iJe 
gOreti. 

Bugün • at 11 de matine Yardır. 

1 

Sizi teshir edecek yıldız 
Macar artisti 

IRENE DE ZILAHY 
olub, pek yakında 

ÇILGIN GECESi 
fiJminde SÜMER ıinemaaında 
~-~• göreceksiniz. _.... --

hlll6ıl lllllld 
ŞıhirTÜjaf roıa 

ıııııımuıuı 

1.111 
Utlllll 

Tepebatı Şehir 
Tiyatrosunda 

Bugün mııtinel4.30d• 
Gece oyun yokt.at 

UNUTULAN 
ADAM 

6 Tablo 
Yasan: 

Na11m Hikmet 
Pek yakıada ı 

MÜFETTlf 

Bunlan lıaıımla mcıgul bir 
mide taşıyan adamdan nasıl bir 
kafa beklerain ?.. BiakUi, pötifur 
yok mu ?.. Tereyağ, m·nrmelAd, 
graYİyer, rokfor, alakok yumurta ................... __....--' diınyadan mı kalkmıı ?.. ~.ıım•-• Bugün Panıaltı ... a __ ,._ - · · -- · ~ 

1 
Eski Fransız tiyatrosunda 

lıtikrahdan titrediği manzara- T A N Sinemasmda BugGaa matine U,80 da 
lardan biri de sıecelik entariaile akıaaa ıaat 20 de 

Renkll Franıızca sazın DEL 1 Ye kürkle dolaşan, bufonfar ka- D O L U bliyUk film 
dar feci vaziyete pen erkek- Ll Opere• 

lerdfr. MUMYALAR Mu··zESI Yaunı Ekrem Re,ıd 
ıı Beıtelı'yen ı C•mal R•ıltl Yal varının, guzUnUzUn önOne 

Dünya babuleri • TeJ. 43374 ı Son Hafta 
getirin, saç baı blribirine karı,. 
mıı ; traş bir parmak uzamıf .•• 
.ılra; sabah keyfini bozmamak 

için daha yüzilnll yıkamamı ... 
Gözlerinin etrafı çapaklar içinde; 

ditlerlnin Ostllnde akıam yediği 
)emeğin kırınbları ... ye.kası bağrı 
açık ; göğsUnlin kılları fırça sılbl 
fıtkırmış, ayakları çıplak. 

Atkından deli olum, derdin· 
den öl m böyles:nden biIIAhl o 
nda nefret ederim. 

( Arkııeı 1ar " 

Nüfus Yazımı 
Ankara, 20 - Umumi nUfuı 

yazımı 18 Birinci Tqrinde yapı

lacaktır. Bu İf için Hazirandan 
itibaren 100 kişilik muvakkat 
Tasnif Heyeti teıkil edilecektir. 
12 yedek istatistik makinesi ile 
20 milyon makine fl~I, 100 ton 
baaılmıı kiğıd, ı 00 bin memur 
kullanılacakhr. 

Berllnln NUfusu 
Berlin, 21 ( A. A ) - Yeni is ta• 

tlıtlk salnamesi, Berlin ıehrl 
nfifuıunun 4,242,501 e baliğ oldu· 
ğunu, ancak bu nüfusun ıon 
aylarda biraz azalmış bulUDdu
ğunu g6atermektedir. 
bulgarlstan ile Yugoslavya 

Araaında 
Sofya, 21 ( A.A )- Bulgrbtan 

ile Yugoılavya hududu üzerinde 
yeni getid noktaları vtıcude ge
tirmek ve pasaport muamelelerini 
aade1eıtlrmek makaadile iki mem
leket aramada mftzakeratta bulu
nacak olan YuıoalaY heyeti 
azası, buraya relmiflerdir. 

lıtanbul Beşinci fcra i Aemurluğundan 

Emn·yet Sandığı 
Namına 400 - lira mukabilinde birinci derecede lpetekll olup 
yeminli Uç ehliYukuf tarafından tamamına 1716 • lira kıymet 
takdir edilen Yeşilköy Köyiçl mahallesinde Orhanlye ve Refahiye 
ıokak yeni 66 No lı kArglr mal bahçe bir evin tamamı açık 
arlbrmaya \•azedllmit olduğu 25/3/935 tarihine mllsadif pazartesi 

ıUnü eaot 14 ten 16 y kadar dairede birinci crttırması icra 
edil c ktir. Arttırma bedeli kıymeti muhammin nln % 75 nl bul· 
duğu tal\:dirde mUıterlsl üzerine bırakılacakbr. Aksi takdirde 
enıon arttıranın taahhUdU bakı kalmak Uzere arrttırma 15 gUD 
daha temdld edilerek 9/4/935 tarihine mOsadif salı gllnU saat 
14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttır

ma1ında arttırma bedeli kıymeti mehamminenln % 75 nl bulmı'" 
dığı takdirde ubf 2280 No. lu J ua ahkAmına tevfikan geri 
bırakılır. Satıı peıJadlr artbrma;.. İfllrak etmek latiyenleriıl 
kıymeti muhamminenln % 7,5 niabetindo pey akçesi veya milli 
bir bankaam temlıaat m•klubunu hamil bulunmaları lbımdıt• 
Haklan tapu aicllli ile ablt olmıyan ipotekli alacaklarda dlğel 
allkadaranıo Ye irtifak bakla aahiplerlain bu haklarını Ye huıır 
aile falı Ye muarife dair olan lddialanaı enakı mUıpltelerl ll• 
birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet 20 gön zarfında dalrenılı• 
bl!dirmeJeri lhımdır. Akai takdirde hakları tapu alcllll ile sabit 
olmıyanlar aabı bedelialn paylaımuıadaıı hariç kalırlar mllterakilll 
vergi teaıyirf ye, tanzifiyeden mUtevelllt belediye rllıumu ve yaıaf 
borçlan borçluya aittir. Daha fula maHimat almak lıtıyenJ.ı 
S/3/935 tarihinden itibaren her kuia g6rebllmeıi için daired• 
açık bulundurulacak artbrma ıartoamoal ile 934/6098No. lu do•yaY' 
mUracaatle mezkür d09yada mevcud vuaikl glSrebilecelderl lli11 

olunur. (947) 

Yüksek Balık Enstitüsünden : 
Yüz lira lkretll yabancı mlıtehuııalara aıi.ttan alıoacaJıtıl' 

laıillzceyt, Hydrobiolojt •• Hydrografi iltilahlarw iyi bilmeai • ' 
Tllrkcede Inıllizceye, lagllizcedeo TOrkceye yan ve koo&lfd" 
itleriai doiru Ye çabuk çeYirebDme.ı f&rttır, bteklllere Cua>~ 
bqka her gla Balta Umamndaki Balıl&. Eaatlttlalııe gelebilirler.(/ 

'""-----------~· Bagla, ba pc• ._ __________ ..., 

H İ L A L Sinemasında M 1 L L İ 
Dahi Rejiıör Van Dlke'n1n ibda ettitl TARZAN ve 
TÜCCAR HORN ııibi llemolmul fil~lerin fevkinde 
olaa çok garib abl&kl kananlar, hıç 1r6rOlıaemit 
ıcraat, l'ece yarılarıada, ~nef altında acaip aık 
aahneleri, rece Ye 1ründüzlln altı ay ~evana ettitl 

buzlar diyarında daimt lSlOm telılikelen glSıteren 

ESKiMO 
Franaızca ıö~ll bllyGk harika filmi. 

Tekrar •.• Tekrar... Arzuyu umumi herine her 

Sinemada 
Şimdiye kadar vftcuda getlrilmiyeD 

en bilyök şabuer 

ALTIN 
Mnmeaslleai : BRIGITTE HELM b•,.r 

Sinema ve filmclliiin yarattığı en bUyUk ,. 
ıan'at ve gll.zellik abide.U 

'ki . d b' d l 'llYtt olarak s ı aınema a ır en program anna ı 

AYSEL 
._ _______ .. Türkçe a6dG biiyllk memleket filmi tıöıterilecektir. .-------~-

(Bataklı Damın Kızı) 
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l alit (P;·;;) V ahdcddinin Gösterdiği 
Hiletiruhiyeden Müteessirdi .. 

lf.ttı o anda • lradeaine aablb 
~~ıuyarak • yumruklarının aıkıl· 
,ı bile biHedllmlşti. 
... Padişah Vahdeddin, kllnlide• 
~ ~e locasına çıkar çıkmaz, 
tJ Uye Talat Paıa geçmiı •• 
le. ~umun iıtJraklle ıu climlelerl 
hıne kelime tekrar etmlftl: 

'I - Zab hazreti padfıahfye .• 
t~' •atamma 1adakat •• Ve Kanuau 
"'-•1 ahklmına.. Uhdeme teYdl t"•n •azifeye riayetle.. HilAf ıo• 
~ mllcaaebet eyllyeceiime.. 

tllabf •• 

...._Yemin meraılml biter bitme-, 
~ icar yaverlerinden biri Tallt 
'tıya gelmiş: 

ı. - ZaU ıabane, utl deyJetinlz· 
J... liartciyo Nazın beyefendiyi 

lurlarına kabul buyuracaklar. 
Deınftti... T allt Paıa, biraz 

b:;•I V ahdeddinln gösterdiil 
lf •ti ruhiyedea mllteeıairdl. 
ld~•tın ne ikbaline Ye ne de 
~ rına zerre kadar ehemmiyet 
Ytf' • 

1 lllı1en bu mtltevekkil Ye ka-
t d . 
h~ er ruhlu adam bile, bu harta 

lhndann • bir anlık zaaf 
~ti<:eainde • lfıa ediYerdlğt bial-
~~ıa muztarlb olarak deri• 

l1Q içini çekmişı 

1_ - F ermAnı hllmayuna, timdi 
'lllti•l ediyoruz. 

Demif.. ve sonra arkadaılanna 
"1 gezdirmiftl. Diğer kabine 
•rklaile. Vahdeddiala b• ldedv 
tanuou g&rebi ... azalar da a,.a 
duygu içindelerdi. 

Kartııında sıra ııra duran 
~ihatçıları görfir görmez birden· 
• ~re ainlrleıen Vahdeddin, 
ırad . bl •ııne aabib olamıyarak .. 

ti' •nda kırdığı potdan acaba 
~ nedamet mi etmitti?. Her 
lıtıt \böyle olmak llıımgellr ki, 
Pa~ i't salonuna giren Tallt 
hir b 1• Hariclye Nazırım. bilytık 
tefit tfaşetlc kabul ederek mtU-
1011 •ne tavurlar göıterdikten 

ra. A' kar ' .ma ların ıulh teklifine 
Vı :•, Amerika Cilmhur reiıl 
a.a._~llun verdiği cevab hakkında 

111•t istemişti. 

ltt'h * hı., 1 •tçılarla padişah araıında 
~ Yıldırım sür'atile geçen 
w,, lnan,\i çarpıtma, Itt.hat· 

bu ceyab Fethi Beyle arkadar
larının zaten pek gergin olan 
asabını harekete getirmiş. Şiddetli 
bir mUnakaşa baı göstermişti. 
Eter o gUn TalAt Paıa kabinesi 
istifa etmeseydi, hiç tUbbeıiz ki 
Fethi Beyin grupu mediıte bu 
kabineye ademiitimad reyi yere· 
recek. Belki de birdenbire kendi· 
ıine iltihak eden zDmre ile, Ta· 
lAt Paşa kabineaini fakat ede· 
cektl. 

Bu ıiddetH mlnakaıayı daha 
mlhim bir llatillf takib etmiıti. 
O da, dört gtln ıonra açılacak 
Mecliıl meb'uıanda, riyaıet ma· 
kamıaa kimin lntihab edileceii 
idi.. Şimdiye kadar temin edilen 
fikir ittihadı, artık bölftnftYer-

mitti. Grup azalarından Ye henOz 
merkeziumumlye merbut olanlar
dan mBhim bir kısmı, sert fırka· 
cıhğı Ye cereyanlara mukaYemetl 
ile temaylls etmlı olan Mentqe 
meb'usu • ye o esnada Adliye 
Nazırı olan • Halll Beyin riyaıet 

~akamına gelirl!meainl btemlt· 
lerdi. Fakat, ekseriyete yakın bir 
meb'uı zümreıl de, lıt•nbul 
meb'usu Fethi Beyin reiı olma· 

sanda ısrar göılermitlerdL Nam· 
zed gösterilen diğer bir iki zata 
ise, hiç kimse temayül etmemiıti. 
T alit Paşanın etrafında toplanan, 
ve (lttihad ·Terakki) iımin• sadık 
kalanlar fırkada z.ubur eden bu 
fikir teıettlltnnden dolı)'I bDylk 

bir teesallr duymuflar; buaca 

umand!r elele çalıpa arkadqlan 
bir nam altında toplayan eald 
bir gaye mfteue1eıio• karp 
bealenilmesl llzımgelen lttlbad 
hiı.U.in, fırkacılık hlaiyata11a kur
ban edilmemeıinl Deri ıOrmeye 
mecbur olmuılardı. Fakat. • 1ert 
bir blok halini alan - Fethi Bey 
taraftarlan, bu teklif kar1111nda 

yumUfamıf)u •• hattA taleblerinl 
arttıl'arak, bafhca ıu aoktalu 
O&erinde durmllf}ardu 

, Arkuı •ar) 

Hizmetçi Buhranının 
ilham Ettiği Düşünce! 
F arıediniz ki, 

etrafı bahçe ile 
çevreli bir kısık· 
ele ~ .... 
nuz. Dııarda bu· 
ram buram kar 
veya ıel halinde 
yağmur yağıyor 
ve kapı çalındı. 
Hizmetciniz de 
yok. Çareaiz gl· 
dlb açacaksınız, 
fakat ıayed kapı 
çalan yanlıtlılda 
çaldiae, yabud 
da açılmaması 

llıımgelen biriai 
iıe ne dUıUnür

aUnUı? Bir Franııa mllbendial ba 
gibileri zahmetten kurtaracak bir 
cihaz icad etmlıtir. Bu cihaz ba· 
ait bir telefondan ibarettir. Bir 
ucu evin içine, öteki ucu da ka· 

pıya konulur 'fC kapı çalındı mı 

telefonun çıngırağı e'rin içinde 
6tmiye hatlar, artık ev sahibi için 
yapılacak t•Y ahizeyi alıb kula· 

tına g6Ulrmekden ibarettir. 
- Kimıiniz? Ne iıtlyoraunuz? 

Kapının önllne gelen adam bu 

Hıl itidecek ve nreceii cevab da 
ev ıahiblnin kulağına gidecektir. 

Franmz gazeteleri bu clbaııa 

faydaıına mukabil babaaının da 

ucuz oldufunu ll5ylfyorlar. 

"'l'Qı~ . Yeni bir U)anıklık derai 
tlk,tıııtı. Artık hükumeti elden 
"-ı.:-ı •k . mecburiyeti lcarşıaında 
~ lt!~hadcnar, biç olmazaa ,_..ıııı1•--
~ .:uvYetlnJ ellerinde bir 

1 PEK Sinemasmda BUGÜN 
iet,llli ~llllak lizere bulundurmak 
'-laittJ' trdi. Fakat .. Bu kuvvet de 

Haftaaın en mllkemmel filmi 

CASUS KALBi Oç etmek Uzere idi. 
~ ı 't?ıa evyeJ, yapılan fırka Atk • Heyecan • ihtiua - Macera dolu bir phH•r 
~ t ç 1rnaında, bu hakikat az Oynıyan : Güzeller ıüı.eli B A 1 G 1 T T E H E L M 
"'-1ab:ı'lıur etmiıtl. Bu içtimada _ Proıramda Paramount dlnya haberleri. Saat 11 de ueus matine 

~~ ~~·u~ F~hlB~ ~ -----------------~----~ 
~ ta~eb'uau Veli Bey riyasete 1 1 lllnları 1 
~icı ~ rlr Y•rmitler, btıkumetin ___ •_t_•_n_b_u_ı_B~e;.;l~e;.;d~ly:.•~•-1 ______ ~~ 
~ltt P • dahlh aiyaıeti hakkında Keşif bedeli 1578 lira 26 kuruı olan Haseki ha1taneai bab· 

iıt~•dan izahat iatemitlerdi. çe yoJlarının betonla kapatılmul açık ekıiltmeye konulmuıtur. 
~'tıı •okt') bir az ıonra ebemmf. Şartname ve keıif enalu Levaum MUdUr:Oğllnde g5rillür. Mu· 
'tlat Be 

8 
ara da temas elmiıti. vakkat teminat l 18,50 Hradu. Ekıiltmey• girmek için 2490 

~, tla y, . H. •rbi umumiye ne h il 15 d °' ldJ numaralı kanunda yazılı veaikalarla 5/3/935 o gün .. at • lı•LA •• rı iinl ve bu barb-
~ . 'lllluınet10 • Daimi Encümende bulunmalıdır. 11825,, 
~l au 1 ıayeıı ne olabile-

& eyleın1tu. Buna bir * * 
San'atlar mektebi içlo lüzumu olan 80 ton maden kömUrU b: ~•fi;:nada. ~•tilllnlz de açık ekıiltmeye konmuıtur. Şartnam~ıl Levazım MUdUrlüğUnde 

~ 1•1- idınız. Bilmeniz görlltır. Beher tonun tahmin bedeli 10 liradır. 2490 numaralı kanun· 
bij ez nai? da yayab wuika ve 96 lira teminatla beraber ihale gUnü olan 5/3/ 

• eeYala •vaittL Fakat 935 aah atınll ıaat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. "859,, 

Sayfa 9 

Yeni Soyadlar:. 
Okurlarımız Ayni İsmi Sık. Sık Alı

vorlar Buna Dikkat Etmelidirler 

MDddelumumt muavinlerinden 
latanb~lda J 

Bay Ferhad (Dömeke) eski Dabi
liy~ Nazırı merhum Münir Paıa· 
nın kızı Bayan Nezihe (Uykun), 
it bankaaı cam fabrikaaı memur
larından Bay Kazım Ye eıi Ne
bile (Erıoy), Milli mtıdafa11 ba
kanlığı adli ıubesinde askeri 
hikim binbaıı Bay Hikmet, kızı 
ye oğlu (Gerçekci) ıoyadlannı 
almıılardır. 

lnbiıar idaresinde Bay Naffı, 
eti Bayan Huriye, oğulları Bay 
Kemal, PerteY Sahir Ye Sabahad-

din TllaY, latanbul Ticaret Odası 
memurlarından Bay Hayri Akba
tı, Ticaret Odası memurlanndan 
Bay Said Sungur ıoyadlannı 
almıılardır. 

Akaaray Halvadere KByDnde 
Köyden bay Mehmed, eıl ba· 

yan lılime ve çocukları Ercan, 
bay durmuı, eıl bayan Fadime 

Osman Sayın, Posta havale Ye 
koli memUJ'u bay ŞtikrU Tat, 
posta telgraf memuru bay Hik· 

~et Sönmez, Mercinll bay Nuri 
Önoy, inhiıarlar kontrol memuru 
bay lsmail 56ner, kay kltibi bay 
HOseyin Erol, Sıtma mOcadeJe 
memuru bay Hakkı poyraz, buğ· 
day koruma memuru bay Tahsin 

Çlnkt, bay MülAyim Vahbl AnU, 
Çukurova Hara mlldUrU bay 
Kenan Semerkent, Fuadlye oku· 

tanı Mehmed Tımuray, Tayyare 
cemlveti katibi bay Hamdi Babr, 

nllfua memuru bay Durmuı Zum· 
ru, inbiaarlar muhasebecisi bay 

AbdUllitif Akman, diapanaer ha• 
demesi Abdullah Uçar, mahkeme 
odacııı Galib Kaya, Posta mUdtl· 
rO bay CemJl MuUu, Çakaldve 
muhtan bay Hakin Nemılş, Be
lediye tellalı Duran BozkUl't IO)'ll

dıaı almıılardır. 

Okuyucularımıza Cevablarımız 
Sökede Çarşı fırınında Bay Hılmiyeı 

- « Üıtkarc »ın ulı ccÜıt• 
karcı»dır. Manası da tıat makaıı 
demektir. «Karcı>t makas demek
tir. Maamafih bazı ıoyadları gibi 
sizin aoyadınız da zaman ile 
,.klinl, teliffuzunu değiftirmif, 

batta bambafka bir hale gelmiı 
olabWr. 

ve çocukları Atay, bay Kimli eti 
bayan Ano te çocukları Ôzcaa, 
bay lblı Ye otlu bay Mustafa 
Alper, bay Mehmed, eıt bayan 

Hediye ve çocukları Yıldı· . bay 
Nail eti bayan Hadice ve çocuk· 
ları Kılıçaılan, bay Arif, •ıi ha· 
1an Zepeb ve çoculdan Erdo
i•n, bay Yuauf, •ti bayan mll
neYYer Ye çocuklan Tuaçer, bay 
llehmed eti bayan Kiraz ve ço
cuklan Asaç, bay Mehmed, eıl 
bayan Fadime 'fe çocukları TUrk· 

...... ______ , __ -·-·-·--···--~----····· 

doğan, bay Seyid Ali eşi bayan 
Mablre Ye çocukları Yurdakul, 
bay Rlate•, •ti bayan Glllzar Ye 
çoculdan Akkoç, bay Rqid, .,ı 
ba7aa Fatma ve çocukları Tek· 
ten, bay luet, .. ı bayaa limme
hanl Aydıa, bay Hlanll, eti ba· 
yaa Şerif •• çocuklan G6kıll, 
bay Ömer .. i ve an&11 Akıoy, 
bay lbrahlm Yılmazay, bay Rc
ceb Yılmaz, bay Vey1el GUneı, 

bay Receb, •ti bayan Gülzar 
Ôz~r, bay Tahir Aydoğan, b•y 
PoYil Tez.can, bay Mahmud, eıi 
bayan Raziye Tllrkoğlu, bay Cu
malı, eoi bayan Mesleha Kılıçay, 
bay Ahmed Eryiğit, bay lbrahim 
TürkilcD, bay Süleyman ve eşi 
Kaymak, bay Salih Peker, bay 

Siyaml Aılan oğlu, bay Y aaidin, 
eşi bayan Hoten ve çocukları 
Ardıç, bay Mustafa eşl Anta ve 
çocukları Pekcan, bay HüsnU 
Türk, bay Osman, eşi bayan 
Ummanı Gnler, bay Hüseyin ve 
eıi Kılı~, bay Oruç Çidem, bay 
Arif Dıkcn, bay Celil ve eti 
Koç ıoyadlarmı almışlardır. 

Ceyhan da 
Ceyhan (nusuıi) _ Te'graf 

muhabere memuru Bay Osman 
Ataman, Külttir memuru bay 
Sü eyman Kutsal, Cumhuriyet ye· 
ni okutanı bay Şevket Temel, 

Bay Rııa Talas, bayan Naime 
Yaratır, bay Ahmet küçlU, Ted
riaat mUfeltişi bay ~stafa Eıen, 
Sakarya mektebi baş okutanı bay 
Mahmud Sevük, Tticcar bay Ah· 
med C~mil !'1rı, P csta c!ağıtıcısı 
bay Alı Dogar. Haliliye okutanı 
bay Hamza Akın, Inb:1ar mUdU-
rU bay Cavad Sökmen Kırmid 
nahiye mU.dUrU bay N~ri Ka) a 
Naşidiye okutanı bay Meki Do~ 
ğan, Rıfatiye okutanı bay Hüse-
) İn Alp, Karamerkez. okutanı bay 
Bozkurt, Osmon oğlu Mustafa 
Yıldırım, mahkeme baıkat.bi bay 
Hasan Aky ldız, zabıt JljtiW., baJ. 
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tarihindeki borsa vaziyetidir: ~ 

Açı:ışmda, faz.la mütcreddid 
bulunan esham boraam, Franıız 
devlet bankasının pek yakında 
iskonto nisbetini indireceğine dGir 
çıkan haberler üzerine harareti• 
aranılan Fransız rantlarının ,.,. 
lamsile, kaİkmm1ıtır. 

Bi:ümum eshamda( bazan all
kayı mucib tereffular vardır. 

E orsa haricinde biraz ter11ddDd 
dev•m etmektedir. 
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•• ER 
.Muharrırı ı A. R. Tefrıka !\o. : :16 

Kadın Kıskanclığı! .. 

Eımer Gül Artık Dinlemiyordu, Baı Kaplan Ağanın 
Sözleri Ona Bir Uğultu Gibi Geliyordu·. 

Aaah, Esmer GUI, ah.. 
S.n bu, beyaz derili adamların 
tabiat1nl bilmezain. Ne, sevdikleri 
bellidir; ne de ıevmedlkleri .• 
Hani, kelebek yok mu? Onun 
sıfbi uçtukları yeri bilmezler. 
Nerede hoşlarına giden bir t•J 
görürlerse, hemen oraya akıvır 
rirler.. Sen saraydaki akçacık 
kızlardan bahıediyoraun. Sana, 
daha tuhafını söyleylm. Bizim 
sultan efendimizin bir kardetl 
kızı var. RAbia Hanım Sultan .. 

_ Dun gece, eğlentide var 

mı idi?. 
_ Vardı.. Dur aana tarif 

edeyim. Sultanın oturduğu 1edlrin 
on alt köşesinde.. Mavi atlaslar 
glymltti .. 

- Evet.. hatırladım.. Sırma 
gibi saçla.. Hele gözleri .• 

- Ya, hele iÖderl.. Bana 
sor onu .. 

- Amber ağa, yaman şeyıln. 
- Allah .• Allah •. Amber afra· 

nın cam yok mu, yahuuu .. 
- Ne, ne olmuş, o hanım 

ıultan. 
- Bizim sultan efendimiz, bu 

Oaman Beye onu alıvermek 
istiyor. 

Esmer GUl, birdenbire yerin
den sıçradı. 

- Nasıl ?. Onu mu almak 
lıtlyor ?. 

Diye batırdı. 
- ister a, ayol.. Oıman Bıy 

gibi bir delikanlıya onu almayıb 
da ıeni alacak değil ysı ?. 

Esmer GUlün, batı ı~iıllnı 
dttıtU. Bir lAhza dfttllndU. 

- Şübheslz Amber ağa •• Onu 
almayıb da beni alacak değil ya? 

- Şimdi, onu bir tarafa bı· 
rak.. Yani tunu demek isterim 
ki.. Bu ıöz Oımanın kulağına 
gitti. Hanım Sultanı merak 
ederek bir gUn harem daire· 
sine girdi. Elr köıeye aak· 
lanarak hanım ıultanı ıözetledl. 

- Beyendi ml ? .• 
- Ooo.. Ne demezsin? .. Hem 

de ağzının suları akh. 

- Evet. 
- Öyle iken, işte timdi de 

menin derdinden yanıb tutuşuyor. 
- Fakat.. Onunla evlenirse •• 

Acaba bu ateı birdenbire kal· 
binde sönUvermez mi? •• 

- ilahi, Esmer GUL. Şu, dU· 
ıttndüğlin ı•ye bak... Ben ne 
güne duruyorum... Amma 11n 
deyeceksin ki •• 

Eım•r Gül, artık dinlemiyordu. 
Bat Kaplan ağasının sözleri ona, 
derinden akaeden bir uğultu gibi 
geliyordu. Dün gece, Osmanın 
aık ve ihtiraı dolu ıözleri bir 
burgu gibi oyula oyula onuu kal· 
bin• girmiş .• Derin bir yara hu· 
ıule getirmişti. Şimdi Anberin bu 
ıözleri, o yarayı bir kat daha 
derinleıtirmlş ve, genitletmiıtl. 
Anber ağanın uzun ıllren ıöderin• 
artık ehemmiyet vumedi. Hayali, 
en ıahane zevk ve neı' • ile ıceçen 
bu Tombokto!u adamın yalnız ıu 
ıözleri, onun ruhuııda derin blr 
inhba husule getirdi: 

- Adaaaam, aen de.. Şu dört 
günlük dnnrada, ,·aktini hoı ge
çirmeye bak. BugününU tatlı ve
çfr de, yarına Allah kerjm. Bir 
adamm batına <ievlet kufU ko
:aana, kolay kolay uçmaz. Amma 

insan akıllı davranmah da. o kuıu 
UrkUtmemcli, haaaa •.• .. 

Bir Saz Şalrı 
(Ali) Din Çcnberlitaıtald kah· 

vealnin kapısı açıldı. )çeriye, 
mlltevazı tavurJu uzun sakallı 

bir adam daldı. Omuzunda, ince 
bir kaytaala boynuna aıılmıı 
büyük bir çökUr [1] vardı. içeri 
girer 'airmez aağ elial ıöğıllne 
dayadı. Halka karıı boyum kı
Hrek: 

- HGUUB, doıt ••• 
Diye bağırdı. 
Birdenbire halkın 1tıl lcHlldl. 

Başlar, bu adama çevrildi. 
- Aıık... lbadt •.• 
Diye kulaktan kulağa blr 

fı11ltı ıeçtl. Bu ınkunet içinde, 
eYvelA birkaç çelik telin perişan 
nağmeleri.. Ve ıonra ıu söder 
yllk•eldi: 

Brı canlar!.. Kulak tutun 
S6zlerime nlıan koyun 
Aldanmayın ıu dünyaya 
Birgün eder ıir.e oyun. 
Halk ara1ında, bir kaynaıma 

oldu. Her taraf da, derin ahlar 
çekilerek: 

- Şair, gerçek s6ylır •• 
- Şu yalan dünyanın neainı 

tamah ederiz, bilmem ki .•. 
Ecel gelir, çatar bir gUn. 
BUlbUl dilin ıuaar bir ala 
O blr alçak devecikdir. 
Kapınıza çöker bir glln. 

- Ona, ne tiibhe ? .. 
- Biliriz de.. Daha bili ııaf· 

let uykuıundau uyanamayız. 
- Hoı geldin Atık 1 .. 

Eyvallaaaaah • • Çınar 
Ahmed ..• 

- Buyur. erenler.. Bir acı 
kahvemizi iç. 

- Eyvallah, canım.. Ne za· 
rarı var? •• Kahven acı olsun da, 
dilin tatlı olsun. 

Aıık lbidl ilerlemiı, k&ııde 
oturan Uç kitinin önllne ilderek 
Bektaıl erkAnı Uıere boyun ke1· 
mitti. Bu Uç kiıiden, Çınar Ah· 
med denilen iri vllcutlU bir adam, 
Aşık lbidiyi kolundan tutarak 
köıeye geçirmişti. V • ıonra, kah· 
veclye: 

- Bizim Aşıka, hallı bir ye
men kahvesi.. Bir de telll çubuk 
olıun. 

Diye ıeılenmiıti. 

Uzun :zamandanberl blrlblrlnl 

g&rmemlt olan bu iki ahbab, 
derhal bllyUk bir samimiyet ve 
muhabbetle konuşmıya baılamıı· 
lardı. Anadolunun ıark eyaletle
rinde uzun bir seyahatten avdet 
eden Atık, bu seyahatinden bala
sederken ya•aı yavaı sesini yDk· 
ıeltiyor. Etrafındakilerin alAka· 
smı celbediyordu. 

Bir aralık Çmar Ahmed ıor
muıtu: 

- Oltarafta hal, ahYal nice
dir. Gelib gidenler, vlflr mUza· 
yakadan bahsederler. 

Demişti. 

Aıık Ahmed, hemen hemen 
bütün kab\'edekilere duyuracak 
kadar gilrllltUlü, bir l 

- Aaaaah, ah ... 
Çekmiş.. Kendine çevrilen 

gözlere baka baka cevab ver· 
mitti: 

( Arka&ı nr) 

(l] Çöltür, büyük l&Z. 

···························································-
Ziraatimizde 
Beygir Ve 
Bakım Meselesi 

( Baotarafı 7 inci yflzde ) 

bakım meselemi de ııeriye dotru 
gittikc• ehemmiyetli olmak llzım 
gelir. 

Bunun için taylar dojar doğ· 
ma1 ancak yirmi yirmi bet fllln 
anasının slltOle kalıb bir aylık 
olduktan itibaren bakılmıya muh· 
tactır. Taylara ilk aydan itibaren 
bllhaaaa ezilmit yulaf yedirmek 
ıuretile yardım edillrae hayvan• 
cıkların btıyllyUb Hrplldiklerl iÖ

rUlür. Hele anaları daima çalıt· 
brılan yorgun kısrak yavruların· 
da bu beılenmenin faydaıı daha 
çok ıcöze çarpar. En ıon araıtır
malarda yulafın mükemmel bir 
beygir yemi olduğu anla1ılmı9tır. 
Buglo her tarafta olduğu gibi 
sıeçen yıldanberl blılm ordumuz• 
da da yulaf, arpanın y~rine eıaa 
y•m tutulmuştur. Yulafla be1len• 
mly• .Lıtlrılan taylar b\l7'1dl\kçe 
dine ve kuvYetli olmıya namzed• 
dirler. Y ok111 daha yanu iken 
bakılmıyan taylar, bUyUdllktea 
ıoora ne kadar bakılsa ana Y• 

habala .oylu da olaa elveritll blr 
beygir yetlıemez. 

Taylann clnılne aöre ilk 
ayda ıunde elli gramdan baılıya• 
rak gittikçe arttırmak suretli• 
beılemelidlr. Taylar ahıtıkça bu 
miktar birinci ayda 250 grama 
kadar çıkarılmalı. ÜçUncll ayda 
500 dördllncll ayda 750 beılncl 
ayda 1000 altıncı ayda 125o 
gramı bulmalıdır. Daha sonra her 
ay büylldUkçe gUndellğine 250 
gram yulaf ekllyerek yatını dol· 
durdu~u zaman gtınd• llç kUo 
yulaf yedirmelidir. Böyle bakılan 
bir Anglo • Arab tayın ilk alta 
aydaki bUyUmesl bakınız naaıl 
olmuıtur?ı Bu tay 90 santim yUk· 
aeklliinde doğmuı birinci ayda 
98 ikinci ayda 103 OçUncll 
109 dördUncU ayda 113 heıincl 
ayda 116 altıncı ayda da l 20 
1antim boyuna varmııtır. Bu tec• 
rllbede yulaf tayı Adeta Ufllyerelc 
bUyUtmUıtUr. Yerli beygirlerlmizln 
ve hele ziraat itlerine pek elv .. 
riıll olan Karacabey Nonyllıleri· 
nln hazım kuvvetleri daha fazla 
olduğundan yulaf beaiıin• ehem• 
miyet vererek bundan daha aO· 
zel neticeler alınabilir. ElhHıl 
beygir oeallnln dUzeltiJmeıinde 
ıoyun 11çlmi kadar hayvanın 
bakılmaaının da deterl olduğunu 
akıldan çıkarmamaladır. 

Çiftçi 

l•) Ziraat huıuıundalııl ınUtk lllerlalll 
ıorunuıı. Son Poıta'nın (Çiftçi) ıı 
•ise cn•ab vrncf'ktlr. .......... 

__ ... A-_:·~~~~dluk K.rall 

Tiran, 21 ( A.A) - Kıral 
Ahmed Zoio ile prensealer, Mati 
mıntakaaında bir kaplıcada bir 
mllddet kalmak Uzer• buradan 
hareket etmlılerdir. 

B D t_ ________________ __ 
Çev:ren: Selim Tıynet --

NİÇiN ÖLDÜRMÜŞ? . .. ......... ,_,_ 
-Niçin öldürdüğüniizü muhak· 

kak söylemdisiniz. Bir avu~atın 
herfoyden ey\•el, hnkikatl bilmesi 
IA2ımdır. Eğer cinayetinizln ı~ 
beblerinl bilmezsem, sizi yarın 

hakimlerin karşısında na1ıl müda· 
faa edebilirim? Söyleyin bakalım! 
Bir f enahk mı yaptı bu adam size. 

- Hayır. 
- Meıru müdafaa vaziyetin· 

de mi idiniz ? 
- Değildim. 
- Ohalde? 
- Ohaldeıi yok. ÔldUrmek 

lıtedlm ve öldürdüm. 
Avukat kollarını havaya kaldl 

rarak tavanı şöyle bir ıüzdU: 
- Adam öldürmenin de böy· 

lesini iÖrmedim doğrusu, dedi. 
Oıtllnde ıöz söylenebilecek lyi bir 
sebeb bulamazsanız, kurtulmanıza 
hiç lmklu yoktur. 

Kadri donuk göılerlle avukata 
bakıyordu. Dalgın ve hi11izdl. Mı
rıldanır gibi cevab verdi : 

- Ben bu adamın karısını sevi
yordum. Fakat ne söyle11m yine 
derdimi dökemlyeceğim. Bakın, 

size hatıra defterimi bırakıyorum. 
Okuyun bir kere. Belki birıeyler 
anlareımz. 

Avukat defteri aldı: 
- Her haldı anlamaya ça· 

llf8eağım, dedi. Zatın llzım olan 
da bu değil mi? .. 

Yaııhanealndo yalnıı kaldıj'ı 
zaman defteri açtı. içinde ııra ile 
ıunlar ya:r.ıllydi: 

15 Nisan - Macide Ue ta· 
nııbm. 

24 Niıaa - Ziyaretlerde onu 
araııra görllyorum. 

27 Ni1&n - Evinde keman 
çal111ıya gidiyorum. 

30 Nisan - Çok tutuldum bu 
kadına. 

3 MayJS - Evinde yemek yl· 
yoruı. Kocası Saffet dikkatle 
bizi ıtiı&yor. 

7 Mayaı - Macide evime ge
Uyor. Koca11na dair konuıuyoruı. 
Çok kııkaoçmıı. 

9 Mayıa - Herglin buluıuyo
ruz. Hiç bir akıllik biıl ayıra• 
mı yor. 

15 Mayıı - Saffet ıtıbhelenl· 
yor vı hep bld g6zllyor. Dün 
kendlılle uzun, uzun konuştum. 
Iılerim ve yaıayııım hakkında 
beni ıorguya çekti. Bu adam ba·' 
ııma çorab örüyor kallba. 

23 Mayıı - Akıam yemeği· 

nl Maddelerde yedim, kahve içer· 
ken Saffet ııgara arar -ık için dı· 
ıarı çıktı. Macid eye } aklaımak 
çdıınhiından kendimi alamadım. 
Gözlerim, aynada, bizi yiyecek• 
mit gibi bakan Saffetin gözlerile 
karıılaıtı. Ummadıtımı:ı bir 
zamanda odaya girmişti. He
men yerime oturdum. Halinden 
birıey anlamak mümkün olmadı. 
Ne dUşündU acaba? 

24 Mayıa - Macide bizde. 
hep dünkü mHeleyi konuştuk. 
Fakat lıtediğim 9eyleri ıöylemedi. e., ••nelik evli olduiu halde, 
kocasının karekterini bir türlü 
öğrenememl~. 

30 Mayıı - Saffet karııınm, 
benden ıoğuyarak, kendiıine dö
neceğine inanıyor ve bunu bek· 
llyor. Halbuki Macide beni bırak· 
mıyacağına yemin etmişti. Ah, 
keıkl sevmeaeydim bu kadını. 

6 Haziran - Saffetin bi:r.1 
stb:en bakıtlan bili içimi hırpah· 

k tarı yor. Her şey bana bu ha ıf 
akıettir:yor. Ve yine bu bakW 
larla yastığımın yandığını his•~ 
diyorum. Yarın Macide ile etr• • 
lıca konuıacağım. 

7 Haziran - Maddeye, lçiıııi 
kemiren bu derdden beni kur• 
tarması, kocasından boşanıb ban• 
varmaaı için saatlarce yalvardıtll· 
Ha} ret! razı olmadı. "Kocalll 
ölUr, kocam bensiz yaıayamat.ı• 

dedi. 
8 Haziran - Bu bakıılard• 

her fey var. Aşk, kin, iıtibılt 
merhamet, herşey.. Kendimi bun
lardan bir kurtara bilsem •• 

l 5 Haziran - Artık ne yiyor, 
ne içiyor, ne de uyuyorum. Mr 
cidenin her halde benimle kar' 
maıı lAıım. 

Fakat ne tuhaf ıu kadınlar .. 
HAla gelmek lstemiyorr: 

- «Sen deliıinl,. diyor. Evet, 
deliyim. V • o gelecek, gelmez•,. 

25 Haziran - Daha fazla t .. 
hammlllllm kalmadı. Saffete gidlb 
açıkça kansını bana Yermeılıd 
istedim. Anlamamazlıktan aeldi. 
Kızmııbm: 

« - Iklmiıden birini lSIDlll 
bekliyor, dedim. Ya aen, y• 
ben 1 » 

- Ne son öleceksin, n• d• 
ben, diye cevab verdi. Macid• 
hiç kimsenin olmıyacak, o ysln•; 
kendislnindir. Anladınız aıı 

Yalnız kendiıinln. 
Bakııları okadar tuhaftı kf, 

kan beynime ııçradı. Bın Macl
deslı yaşayamazdım. Ôlmeai 16" 
ıımgelen Saffetin ıonıuz atklr 
sonıuı tahammUlilydll. TabancaJOI 
alnına dayamııtım. Gtblerlml ~ 
ezici bakıılardan kurtarmak içi 
tetiği çektim. Ancak timdi, yat'" 
dığımın blraı farkındayım. 

lf 
A Yukat defteri bitlrdlktell 

ıoora derin, derin dUtllndll : 
- Bunlar da, dedi, bir oıt 

dafaa yerine geçebilir. Mabkelllr 
de hepılnl okuyacağım. Fakat bi f 
mem derd anlatabilecek miy~ - . ···-···---·--····- ~ 

Spor __,,; 
bugUnkU Maçlar 

f 
,,. 

Bugiln Takıim, Şeref ye • 11 ı,t 
bahçe ıtadlarında yapılacak ••9 

ıunlardır: oıı. 
Taksimde: Kaaımpaıa • ~1 

Beıiktat • Sllleymaaiye. f , 
v•' Şeref ( ee,ıktaf ) da: ,,,. 

lıtanbulıpor aenç takımları. vJJI,. 
l.taabulıpor B. takımları. HiJ&l • V•*' 
lerbeyi A. takımları. lıtanbulıpor· 
A. takımları. µ" 

Fenerbahçede: Topkapı· ~~ 
dolu A takımları. Galataıaray·l:J•f 
8 n A takımları. ----

Amerika Bahriy~siııi~ 
Vaşington, 21 (A.A.) - >-•1' 

ral Murfln Amerikanın d-" 
ıuları donanması baı kuoı•0 t1f' 
lıima tayin edilmlıtir. Bu ,_'J 
önümüzdeki yazdan ltibar•0b•.-ı' 
olacaktır. Murfin amiral VP 
yerine g~lmektedlr. 

Gün 

28 22 

Arabi 
18 Zilkade t3SS 

Vakit 

Qln•f 

Ötl• 
ikindi 
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22 Şuı nt 

General D az um üniversitede Dikkate 
Değ r Bir Konferans Verdi 

ı 

konf eraneı veren General Mazlum 

O (. Baıt~rafı 1 inci yOııde ) 

dıt nıversıte konferas salonu 
1111 • 

~\tll Yıne hıncahınc kalabalıktı. 
baJtı hulda ( Zehirli gazlar ve 
d• n korunmaaı ) mevzuu altın• 
Ce bir ıerl konferanaı veren 
11ı, ntrat Mazlum dUn aon konuş• 

•ını D h b,
41 

yaptı. a n konferansın 

•lllo:lllaaına bir saat kala büyük 
dur da oturacak değil, ayakta 
tile acak yer kalmamııtı. Din leyi· 
ter içinde lıtanbul kumandanı 
t, rı0aı Halis ve birçok zabitler 

f:'•knıı°i~eralte ve bilhassa Tıb 
t.ı,b eaı profesörlerinin çoğu, 

lie ve halk hazır bulunmuştur 
lbıtıd alkın gözUnU açmak bakı: 
bu ~n bUyUk faydalar göıteren 
lal onferan• ıerisinia kısaca 

1:1\fzuu ıııudur • .. H T • 

de arb ilmi, harb fenni gün· 
h,:brun~ değişmektedir. Yarının 
Ltı 

1 
lçın yeni yeni vasıtalar 

~etlır aınmaktadır. BütUn memle• 
er n, bGttln mili ti . 1'llikl . e erın bu ye-

~ eri takıb etmeai, lSğr~nmeai 
\~le tam vaktinde bildiklerini tat· 

etmesi IAzımdır. 
lıtı Yarının muharebesinde hava 

t'kkırnları, tayyarelerin çok te
ltot'- etmiş olması yQzUnden rok 

~u • 1 ' ~ 
h.,,

1 
"Verıc bir hal almıştır. Tay• 

h,ı_'' havadan ıehirlere bom• 
hilhllsı "tacaklardır. Bu şehirler 
~ezlerı ~ sanayi ve ticaret mer
lflerin( lacaktır. Ordunun ikmal 
bu htı iören topluluklar bilhassa 
Onun ctnlara maruz kalacaktır. 
~1'1) hıf kn bu ıehirlerde bulunan 
~dlr ta, cebhede döğUşen 
••atr1 , tehirli gazların bulaşbncı 
~Ucum altındadır. Binaenaleyh gAz 
'ti aa u karıısmda yapılacak ,,. 
G li,~•nıneai icab eder. 
~ tQtıtı' lıncumunda tayyareler 
b "'l•t1 boın ba atarlar: T ahrib 

,01ılb ... ı' Yangın taneleri ve gaz 
lııaa ~•rı B 1 () lbtt • un arın ilk iklıi bf. 
ÇQnttıı ~aıımıı.ın haricindedir. 

teı:_ trı t "'1lte b Yani gaz bombalarına 
'"dbırı,, . Unlara karf1 alınacak 

1• 2) t •kidir: 1) Ferdi tedbir-

.. ttt'd;Plu tedbirler. 

~~·~ti., tedbirlerin baıında 
'-' 11,.,. ~ l•lir. Ma1kelerin ya· 
N tlldir. ı..e kuUaoıbşlan öfrenil-

ııı,ı rıerkeı' b. y •dıt. ın ır gaz ma1keıi 

~ •• ı~~•llın ha ~ "4ll h.. rhlerlnde herkes ma1-
Utlh- '"' dakik ~İt ~lıdır. s· a yamında bulun-

cle lckaı.0 ır katibin kalemi, 
h.. billlar leraziıi gibi maske 
~,., d ·•ll• h le '1, 1 ır. G •r esin en lllzumlu 

~··· "Ve~~ tdallke itareti "gaz 
~, f 1t,n ·ılığı r Verilmez herkes 
L_ 'ti• ha t muhafaza ederek 
~ " '- re len k ' "ı, ıo"'- çe ınerek ma .. 
~rt lldilinı, c:~ Y~ud boıulmufaa 
)•ı liıtlidJ etınin ucunu li ll 
,..~t r. Su b y z ne 
'd,,tııalc daha f u!uraa bunları 

• Açı" ~zla fayda lemin 
•razıde mendil ••ya 

buldu~u bir kumaş parçasını top
rnk doldurarak yUzüno kapamak .' 
ve nihayet hiçbir şey bulamazıa 

yllzUnü toprak veya kumun içine 
ıokarak gaz hücumunun geçmeıinl ı ı 
beklemek JAzımgelir. Maıkeıi ol· 
mıyanlar için saydığımız bu ted .. 
birlerin yüzde yUz tesiri vardır, 
denilemez. Fakat faydadan hali 
değildir. 

Gaz hücumu geçer geçmez 
birdenbire maskeleri çıkarmama· 
lıdır. Gazin bulaıtırıcı tesiri 
geçtikten sonra mnakeler terkedi· 
1 bilir ve o dakikada bütün 
etraftaki eşya gözden geçi· 
rilmek IAzımdır. Çünkll gaılar 
ve bilhassa iperik nc\•inden olan• 
lar elbise ve eşyanın üstune 
sinerler. Hücum geçtikten sonra 
da yerlerinde kalarak zarar vere
bilirler, onun için eşya ve elbi· 
selerde koku varsa bunlar hemen 
havalandırılmalıdır. 

Bir de hn,·a hücumlarında düt· 
man tayyareleri şehirlere elbise 
çikoldta" Ye saire gibi gazlarla 
kirletilmiş eıyalar atarlar. Halk 
kat'iyen bunlara el sürmemeli bu 
devirlerde ıokakta bulunan eif a 
kat'iyen alınmamalıdır. Bunları 

. belediyeler toplatmalıdır. 

BugUnkU Bilmece 
Boı dört köşeleri aıırğ\da ya• 

zılı manalara gelen öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu ıa· 
yede hem vakit geçirmlf, hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren• 
mlı olursunuz! 

Soldan sa§a: 
1 - Anahtar • aonuna bir T ge· 

tirilince ümid 
2 - Bir meyva - iaim 
3 - Az sıcak • kırmızıya benzer 

blr renk 
4 - Kılıncın kabı - balık 
5 - Deniz kutu 
6 - Alfabenin ıon harfi 
7 - Nakzetmek 
8 - Bir nota - ne lisandı 

Yukardan AŞaQı: 
1 - Hazırlık 
2 - Dikenli ağaç • olmak 

darı ndan emrihazır 

8 - Temizlenmek 
5 - Kuru 
6 - Üıttln zıddı 

iğnesi 

mu-

Şimdiye kadar ıayılan ıeyler 
ferdi bakımdan alınacak tedbir
lerdir. Bunların yanında ferdin 
yapamıyacağı ve topluca yapıl
mak lizımgelen tadbirler vardır. 
Bunların batında "gaz sığınakları,, 
gelir. Bunların duvarları gaz ge• 
çirmez bir şekilde olmalı, bir kapı ö d b 1 - Bir nev'i mang<ıl 

nün ° lr bomb patlıyarak 8 - Alaturka bir çalgı • Ada-
me~ball kapamaaı ihtimali göz lar denizi 
önünde tutularak, birçok kapılı ····-···················-·····-····-····-····••••••••• 

olmalıdır. Bu yerlerin aynca tay· ÖIUm 
Posta ve Tel· 

yare tahrib tanelerinden de mfi. 
teessir olmıyacak kadar dayanıklı 

bulunmasına dikkat edilmelidir. 
Mimarlar ve mUhendiıler yarın 
için yapacakları binalarda böyle 
bir gaz ıığmağı için yer ayırmalı• 
dır. Merdiven dönemeclerinde ve 
bodrum katlarında az para ile 
böyle bir yer yapbrmak kabildir. 

Ahaliye düşen lf telAf etme• 
den, gaz alarmını duyar duymaz, 
&1ğınaldara gitmek ve hllcumdan 
ıonra ayni rtoğuk kanlılığı muha· 
faza ederek işinin başına veyahud 
evine dönmektir. 

r- graf Hukuk mD· 

! 
ıaviri ıabıkı Bay 

Vehbi oğ:u, Oı· 
taköy Yalı mık-

tehi muallimle• 

rinden Bay Ah· 

[< med Kemaleddin 

tutulduğu hu• 
tabktan kurtulamıyr re k pek gene 
raıında iken hayata gözlerini 
yummuıtur. Cenazesi dilnkO per• 
t•mbe günO akraba11, kendiaini 
Hven doıtlan vi mu"ıllim arkadaı· 
lorile talebelerinin göı. yatları ara· 
ıında Ortaköydeki ali• kabriatanına 
defnedilmitlir. Allahrahmet eylesin 

Tayyarelerin hi.icum sırasında 
gazladıkları yerleri temizlemek, EyUbde Yol Ortasında 
meydana getirdikleri yangınlan Kalan Mezarlar Kaldıralacak 
ıöndl\rmek Temizleme ekipleri Eyüb Nahiyui Müdürlll.1ünLen: 

ile itfaiyeye dUşen itierdir. Ahali Eyübde Bahariye cadde:ıio<le Şehid-
lik önündo ve yol ortasında kalmıı 

oralara toplanıraa bu tetkilatla- olan eııkı mezarlar ortada.o kaldırılarak 
rın çalıımalarına mini olur •• bafka tarafo naklcdileceğ nden bu 
umumi asayiıi ih.141 eder. mezar eahiblerinin Eyüb Nalıiyııi 

Fakat ne polis ne itfaiye Müdürlüğiine müracaat -etmeleri ilan 

k d 1 b i 1 olunur. 
a ro.arı u ş er içio bugün ._ .......................... ·-·---·--

miliaid değildir. Bu iti baıarmak 
için mekteblerin, matbuatn hep 
beraber elele çalışması lizımdır. 
Halk yetiftlr:lırae gaz hncumun• 
dan llrkmez, korkmaz, panik 
yapmaz. 

Bu umumi malumattan ıonra 
gaza kartı alınacak yardımcı ted· 
bir!er de şunlardır: · 

Gaz hücumundan sonra hemen 
yU:ı. ıöz ) ıkanmalı, 1aç sakal 
taranmalıdır. Buralara ıinecek 
gazlar çok zarar verebilir. insan 
ve hayvan yemleri ııazlanmıı ise 
bunlar kullanılmamalıdır. 

Gözii yaşartan gaz hücumuna 
uğrayanlur, göz!erinl kırpmamalı, 
oyma malı kaııma mah ve tuzlu su 
Uo yıkamalıdır. 

Boauc&& aazların bUcumuu 

uğrayan kimHden kan almak •e 
oksijen vermek en faydalı yar· 
dımdır. 

lperit gazına karşı kireç kar 
mağı ile pansuman yapmak Ye 

ıonra iyice yıkamak 'Ye bllba11a 
duş yapmak llumdır. Banyoda 
biriken sular gazlı olacağı için 
tavsiye edllmeL Akar auda yı· 
kanmak ııerekf r. 

Bundan ıonra General Mazlum 
tehirlerin gazden temizlenmeai 

ameli,, atını anlatmış ve ko:ıferanıın 
ruhunu hullaa eden şu cllmleyi 

kullanmııbr : 
- Gazdan korkulmaz. Gaı.a 

karıı hazırlıklı, lılıımgelen tedbir· 
leri ahnıı Ye bunları vaktinde 
tatbik edebilecek yazfyette olan

lar ıazden korkmazlar., demiftir. 

Hazırlığı T amamlanm 
( Baıtarafı 1 luci yQzde } 

ttcrObeler yapılmaktadır.,, 
Son Posta· Azot h bd L 11 

nılan infildk : ' ar • &U a-
h 

edıcl maddeler yapmak 
usuaunda k i 

maddele d oob. . §~ yar ayan baglıca 
r en ırıdır.) 

ZefereT ~avuşmak için BUtUn 
e blrler Alınmış 

Roma, 21 (A A.) H . · - avas 
aıansı muhabirinden: 

Son zamanlarda dört defa 
toplanmıı olan Yüce müdafaa 
komisyonu, işlerini biti . t• 
D 

. rnııı ır. 

Un neşredılen bir tebli~de, ko-

misyon, harbe girittiği takd' d 
ltalyanın kendi kendine kifır e, ayet 
etmek imkanlarına dair izahat 
vermektedir. 

Yine bu tebliğde komisyon 
muhtemel bir harbin zaferle n~ 

tJcelenebilmesl fçln 
vasıtaları vakit Ye zamanile hnJ 
zırlamaktan ibaret bulunan vazi,. 
fesini ifa ettiğini bildirmektedir 

Nazik vaziyetlerde karıı kon...' 
maaı gereken ihtiyaçları bir bi~ 
tahlilden ıonra komisyon, meYCud 
buton vesaitin menıeini arqbr .. 
mış ve bunların ne suretle ıarf
olunacağını kararlaştfrmışbr. 

ltalya Afrlkaya Amele De 
Gönderiyor 

Roma, 21 ( A. A. ) - Udine 
şehri. eyalet sanayii birliğine 
menımb 150 işci buraya gelerek 
Romalı diğer 250 ifci ile birlikte 
ıarki Afrikaya hareket etmİi• 
lerdir. 

Istnsyondan ayrılırken işciler. 
Musoliniyi alkışlamışlardır. 

E za iyegoyu Öldüren 
• .......... •..:t • 1 •• 

( Başıarafı l inci yüzde ) ı · 'k ' --=-· 
Bakırköy hastane&lnde tedavi iı:dçı mı:, b!r ara.lı~ kimse tarr .. 
ediliyordu. Fakat ıon günlerde kan g zetılmedığıne zahib ol .. 
bir kolayını bulub hastanede~ ra bahçe duvarından atla. b. 

kaçtığı öğrenildi. Biz bu haberi kaçmıştır. Fakat idare, vaziyetl T 

tevsik etmek için alakadar ma• derhal haberdar olarah kcndlE u 
kanılara müracaat ettik. Haber aratmış ve Y,akalatmııtır . ., 
doğrudur, Osman Ratıb hastane- Bakırköy hastaneıi başhek· ı 
den Salı gllnü akşamı kaçmııtır. B~y Mazhar Osman da fÖ. 
Bunun Uzerine hastane idaresi dıyor : 
derhal polise ve müddeiumumiliğe .. _ Osman Ratıb tyileım : 
müracaat etmiş, fotoi'rafları da Uzere idi. Zaten bir haftaya ) "' 
çoğaltılarak bütün polia merkez· dar tamamen iyileşib çıkar ıaı ... 
Jerine dağıhlmıı ye 24 saatlik bir yoruz. Kendisi bundan bir mfü~ · 
araştırmadan ıonra yakalanarak det evvel çıkmak için Jzin lstecl , 

tekrar hastaneye konulmuştur. tabii zamanı olmadığı ıçın l.J u 
Hastane idaresinin bize ver• lıln verilmedi. Anlaşılan bundan 

diği malumat şudur : canı sıkılmış olacak kl kaç ı, 
" - Oaman Ratıb Sah gUal fakat derhal araıbrma yapıldı ı 

akşamı hava almak üzere bahçe- için çabuk yakalandı." 

M=:;a=n~e=v=i:========~j~/J~~~~~~=-=~ 
arülô.ceze 

Ceza lslah Edilecek 
( Baftarafı l inci yiizde ) 

çocuklarmm odasında uyurken 
yine ortadan kaybolmuştur. Bu 
sefer dedikodu büyüyor ve h 
kes bir telden çalmaya baılıy:~ 
Zabıta da harıl hani GülaümU 
arıyor Ye 3 gUn sonra onu yalına· 
yak, başı kabak dağdan inerken 
buluyor. Bu ikinci hadise de or
taya yepyeni bir "kadın fendi ' 
çıkarıyor: ' 

Gül11Um Kadir çavuıa dOı· 
mandır. Ona kötftlilk yapmak 
iıti} or, boynundaki 35 albnla 
koynundaki 191 klgv d 1• 
k d 

. ı ırayı 

ar eıı Fatmaya ıaklattıktan 
ıonra kend" ai ortadan k b l ay o uyor. 
Zabıta aramaya batlayınca bayıl· 
mıt rolü yaparak haıırla r araaına 
ıaklanıyor. 

- Beni Kadirle Ömer kaçırdı,• 
paralarımı aldılar diye iftira edl· 
~or, bu yalana ı.abıtayı ela 
ınandırıyor. Fakat evine döndiili· 
ten aonra vicdan azabı çekiyor 
kalkıb datlara ka~ıyor. Orada 3 
gftn aç •• auauz kalınca karnını 
doyurmak için gizlica evine 
dönmek istiyor ve bu dönilt e .. 
n11ında da yakalanıyor. Bu au· 
retle kendi kazdığı kuyuya keneli 
dOıüyor. Çünkü ı.abıta Gülsüm 
hakkında baıkaları ıçın cürilm 
tasni etmek suçundan dolayı ta· 
kibita bqlamıı ve evrakını Ad· 
liyeye vermiıtir. -----

Halkevl KUtUbhanesl 
HalkeYİ kllGbhaDeaindekl kitab

lano 7enidea ııraya konacafından ve 
1ayım itleri yapılacatın..:an buıUn, 

yarın H pazar 8'ilDlerl llQtQbbaue 
kapalı olacaktır. 

Belediye, DarlllAceze mliesse• 
sesini ıslah ve tevsie karar ver• 
mlıtir. Daimt encUmen bu mUeq .. 
ıese ve gayeleri üzerinde tedki· 
katta bulunmaktadır. MUess .. 

ıenin bütçesinin artbrılması da 
menuubahiıtir. Son zamanlarda 

Darlllacezede, bazı aceze veı 
hademeler arasında geçimsizlik: ı 

olmaktadır. Mtıessesenln dahiU 
idaresi do daha ııkı bir diılplla 
albna alınacaktır. 

Bir Heyetten 18 Klfl 
letifa Etti 

Tahmil tahliye esnafı cemi) eti 
idare heyeti azaaından 18 kiti iıtifa 
etmiotir. idare heyeti 24 kltiden 
mlrekkebdir. Aynlan azalar, Ticaret 
odaıana mOrace.at ederek bazı aykırt 

itlere giritildiğini blldlrmiılcrdlr. 811 
iddia, tedklk edilmektedir . ............................................................ 

Nöbetci 
Eczaneler 
Bu gecı nöbetci ıoı.Mler ıunlar\! n 

lata.abu! tarafı: Şebzadebaıın .a 
(1.amail Hakkı), Ak11.rayda (Edhem 
Pertev), Karagtlmrükte (Suad), Top .. 
kapıda (Nbım), Samatyad' (1'ıofiloı), 
Zeyrekte (Hasan Hulusi), EyUbde 
(Hikmet), Balatta (Tolidi), Kumka· 
pıda (Uelkıa). Divenyolunda (Esad), 
Bahçekap da (Agob Minuyao), Bakı~ 
köyünrle (1 tf'f&n 'l'erziyan). Beyoflu 
tarofıı 'fakeimde Kelyoncuku lugunda 
(Beyoğlu), Takaimde (Tabım), Galata
da Mahmudiye ca.ddoııode (Mıiel Sof
ronya<luı), Şişlide Hamamda (Halk), 
Kasımpaşade. (Merkez), Bılıoıoglun~a 
(Halk), r a ıköy tarafiı Modlldll (Ala· 
eddio), Pazaryolunda (Rıfat :Muhtar), 

))iiyükadada (Şiııaıi Rııa) •ozaneleri. 

r 
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DAiMON 
ELEKTRiK CEP FENERLERi 

Yeni icad olarak garanti 400 
metrelik meaafeyi aydınlatır. 
Fenerin boyu 23 santimetre
dir. Ağzındaki büyük cam 
yuvarlağı kristaldendir. 

Sab t yerlerl : 

ANKARA : Sofu ıade Mehmet Emin 
JZMIR ı HliHyin HUınil 
MERSiN : Hakak zade Rahmi 
SAMSUN Tursun Eıref 

Emlik ve E~tam Bankası ilinları 
lıtanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 

EYvelce Galatada AzabkaP,ııında 53/61 numaralı maiazada 
•• bilalıara Kına'.ıada' da Kınahnda caddesinde 9 numaralı hanede 

aakiu iken ıimdikl ikametrihı meçhul Ovakim kızı Nazlke HORMOBiN 
Emlik ve Eytam Baııkasuıdan borç aldıi.nıı paraya mukabil 

Wrinci derecede ipotek ıöıterditinlz •• ehli vukuf tarafından 
taoaamtna (16835) oa a)tıbJa . ıckiz yUz otuz beı Ura kıymet takdir 
••ilmiş olan Galatada Aubkapıınula Şehid Mehmedpata mahal· 
lesinlle Kalafat yeri ıokaiında ıenede mOıt•niden ( 640 ) metro 
murabbaı arsa ile bir kıımı üzerine mebni ve sahil kııı:nı Galvaniz 
utla tahdit edilmiı 6-8 numarala maa mUıtemillt eıkl fabrika 
binaaı açık arttırmaya konulmuı olub 12/3/935 tarihine ra1t· 
layan Hh gtlnU 1aat 14 den 16 ya kadar dairemizde ıçlk arttırma 
ıuretile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş betini bulduğu takdirde ihaleai )'apılacak akıi halde en 
ıon arltıramD taahlıUdü bakl kalmak ıartile 1atıı on beş gUn 
daha uıablarak 2713/935 tarihine rutlayan çarşamba günU yine 
ayni yer ve saatta ikinci arttırması yapılacak ve arttırma bedeli 
mulıammen kıymetin yüzde yetmi~ betini buJmadıiı takdirde, 
satışın ( 2280 ) numaralı kanun hükilm)er;ne iÖre geri bı rakılacağı 
934/930 numaralı dosya ile Ye Hhf ilim tebliği makamına kaim 
olmak üzere ilin olunur. (33) 

TABLETLERi 

Erkeklerde tenaaUlt zafiyeti 
v• bel gelrtekllGlnl 

tedavi eder. 

Eczanelerde bulunur. 

Fiyatı 150 kuruştur. 
D<'ktorlara; talep vukuunda tafıillt 

ve nlimune iÖnderilir. 

Adres: 
Galata Posta kutusu 125~ - , 

Doktor 

HORHORUNi 
Eminönü V ttlide kıraathn.nP.ıi yanında. 

'fel~fon ı 24131 

Şubat 22 _.., 

Yeni~ik, Neş'e Hissiyat 

Sahibinin Sesi geni imla ettiği 
plak/atı satışa çıkarmıştır. 

AX 1813 F •• lırye 
GURBET ACISl 

YILLARCA BEKLEDİM 

AX 1815 KllçOk Nezihe 
iÇERiM, AT ARtM ( Kuap) 

Kıs Pencereden Bakma ( Zeybek) 

AX 1816 Erzincanlı • Şerif 

BU KARA Y AZıYI KENDiM 
YAZMADIM 

ORDFKSEN GOLE GEL 

A.\. 1817 Milzeyyen 
GECENiN MATEMiNi 
AŞKINLA YANAN 

AX 1818 Bigalı Mehmet 
iL TIF AT ETTi GÖNÜL 

ESİR OLDUM 

FE 81 Münir Nurettin 
AYRILIK Tango 
SENDEN UZAK Tani'o 

AX 1814 Umran 
GELiN AYŞE 

ADILEM 

AX 1808 San'atklr Vufi Rıll • 
ZURNA "Deli Dolu,, operet&11cl• 

ZEYNEBIM " Lakı Hayat,, 
operetinden 

AX 1809 San'atklr Vaıfi Rı1• 
ve Bedia 

PEDIMU PEDAKİMU ''Deli D01"' 
operetinden 

HOVARDALIK ''Deli Dol11" 
Operetinden 

AX 1810 San'atklr Haaılll 
HESAP GONO KAZIKLANJJl 

'' Deli Dolu,, operetinden 
DELl DOLU "Deli Dolu,, opereti•~ 

AX 181~ Se71an n Çadır .. 
SUS KiMSE DUYMADAN 

SEVER SEVER A~LAR DA 
mehtapla bir riced• 

AX 1811 San'atkir Haaım ye ~dl• 
AH LA TERNAMU ., Adal•'' 

rlh·llıOnd•• ,, 
PEDiMU PEDAKIMU "Deli poJıa,ı 

operetinden 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır. 

. ' 
Askeri Fabrikalar U. MüdürlüğündaJli 

Kırıkkale Fabrikaları için Tesviyeci ve Tornacı alınacakdJt' 
fıtekJi lerin imtihan için istida ile Ankara'da Flıenk Fabrik•-: 
latani>ul'da Bakırköy Barut Fabrikasına, lzmirdeldler Halks;;, 
Silah Tamirhane .. ine müracaatları. 'Y 

Taksim Abide karıısında 

AY SALONUNDA 
Münir Nureddin oüRssS 

raunffaklyetll gece Hanılarına devam etmektedir. 
Ayrıca (;uma gUnlerl saat 16 • 17 ,5 keder 

ÇAVLI MUSiKi 
dDhullye yoktur. 4m-----

( YÜCEL 
Ayhk gençlik mecmuası • 40 sayfa 

Yarın çıkıyor. 

Kadıköy sulh icra dairesin· 
denı liir borcun temini iıtifası zım· 
uında mahcuz olub ııı.tılarak paraya 
çevrilmesi mukarrer buluaan muhtelif 
cinı ev etyaaı 27 -2-935 tarihine mü ta· 
dif Çartıımba günü 11at 14 den 16 ya 
kaılar Kl\dıköy puar mahallinde aQık 
arttırma ile Ratılaoağmdan % iki bu· 
çuk resmi dellBliyeııi alıoııına aid ol· 

. mak iizere mezkur gün ve saatte ma
hallinde haıır oulunacak memura mu: 
rıtOl\l\t etmeleri n fnla malumat al
m11.k iıteyeoler 935 86 No. lıı doıyayft 

miırllcaat eylemeleri ilin olunur. (25S) 

Eskişehir icra memurluQun
dan: lcra ,.e i fı as kanu ıı unn ni<l 13307 
Hyıh kararnamenin 56 ıncı ın &d ıleııi ııe 

göre yapılacak olan ıuufliıı kıua paıar
lılar alacak!ılarıoıo fevk ılılrlo toplan• 
malarının bazı aebeblerden dolayı 

9-3-93:> Cumartesi günü saat dörde 
bırakıldığı ve toplanmauııı dairl?mizde 
yapılac:aacı ilin olunur. 

.. Dr. ibrahim Zati 41 

Catalotlu: M~hnudiya caJdui 
Çatalç•fme ıolut& No S 

HerwGa CStledea aonra hH.a :a.-ı u 
kabuJ eder. 

Denizyollat• 
iŞLE TMESI ,,~ 

Acenteleri ı KarakGy K3Jı ,,,,, 
Tel. 42361 • Sirkeci Mtblr ' 

Han Tel. 22740 ·--... . 
Ayvahk vo111 b" 

MERSiN vapuru 23 ~; I 
CUMARTESi gUnU ıaat 
lzmir'e kadar. 11953,, 

Mersin Yol~, t_ 
ANAF ARTA vapuru 10 P 

bat PAZAR günU saat,.~' 
Mersine kadar. 

Trabzon yolll 1' 
KARADENiZ "•puru20" 

Şubat PAZAR gUnll ıa•t (95'/J 
Rize' ye kadar. ~ ' ........ . ................. ·························· .. 

8011 Poat• M•t!!!--
5ahii:ılı Ali &lcre• 
Nqrtrat 11141,. TaWr 


