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talji Ne Yaoma_k ___ s_tiror? 
Bir v aplU' italycın Askeri 1 Bize Yine._9!!_tıgorlar! 

Ç k Bulgar Gazetelerinde 
Daha ·yola 1 tı Ateş Püskür.en yazılar 

ltllll\r lCö ... ' 
ı,. lılblr Ylerinden hlr ı6rüntlıı Yeaiee k8yUade Cumhuriyet. mı1dam 
~'"'" (lipeuıt) - y,nl Türk llçll:n ve hesal>h ıldıılle 6z ye
;• etlrükı Y•pıaına doiru kunetli riai alacaktır. 
;:· ftu heyıd hamleler hazırlanı- Bu hamleyi hazırlamak huıu-
't •tan ~hileler, 1ayıı1 milyon• aunda lzmir Valiıi 'Jeneral Klz1111 
L 

6tk c ~Ylll 1'11tlelerinl yeni Diri tin bUyllk bir hlaıeai Yardır. 
·• ...._ •1111} •U ı_ ... 
ır...~11rk ka 1 ne Kazandıracak Daha ılmdlden fa'al bir rol oyna· 
~· ----flW. }' ~:. Mbir. tdaJ1U11•11 •11• .Jl•laym kly lllroauna iz. 

1 
ltbca nr!ıjlt., ( ı>uv .. ı 8 lael 1kcle ) 

PasartHi gUntl mut

laka bir "Son Poıta,, 

alınız. O gtin, 1936 

yılının en yeni edebt 

eHrinl takdim ede· 

ceiiı "Can Kurtaran,, 

hakiki haya~n, akıcı 

ve aizi . heyecandan 

~oıturucu bir U.lılb 

ile .. tırlara dizilen 

çok meraklı bir uf. 

buıdır. 

P•zarteal GUnl 
Son Postada 

OkaıacakS1nız 1 

Türkiyeyi, Sulh Bozanlıkla İtham 
Etmiye Kadar ileri Gidiyorlar 

ll•l6•r luıbl•••lni11 bir lcı•ım 11ıuırl•rı llr •r•tl• 

Sofya, 22 (Huıuıi) - Bulgar \ arada TUrklye hakkında ela bayii 
gazeteleri, yine çok ıinlrli görü• çatak kaıh yaıılar çıkmaktadır. 
nUyorlar. Yunanlıtan Umumt .,. Yan resmi "Novl Dlii,. gaıe-
kimharbiya J'ei•i•ba seç..-, tui. diyor kb 
Yuaa ordanaaa talmy•i ita~ .. - Balpr ......... efkln, 
landa ••rllen karu mna ... betlle Yanan erklmharblye reimnha Bul
a8yledijl ıözler, Bulear eazeted- aariıtanı harbe haarlanmakla 
lerlni hayli kızdırmqtır. Fakat bu ( Dnamı s looi JÜıdt ) 

ÖZ TÜRKCE 

Bcıiktaş - Süleymaniye Berabere! 

~•İmd~ dün V ıfa Ilı 01oıyan Iıtanbulıporlulann haftayım .,..odakl 
•azıyeUerinı rörUyoraunuz. 

Dlakl fudbol Uk maçlarıada Bqlktaı ile Slle1--IP Wrlllcl takı..ıu.. 
ltiç bıkleailme1ea •ır aetlee elarak berabwe •• ..,...... T.ı.uat •DCW 
aayfamııdadır. 
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r_~_a_ık_ı~n=--· '~J. 
Eski Şirket 
Devrildikten 
Sonra .. 

Yıll uoa milleti ıoymaktan baı· 
kA birıey yap amı9 olau 
ınnhud Rıhtım Şirketi de tarihe 
knrııtı. Y ni kurulan Rıhtım ve 
Liwan İdarui iktısad n Um• 
rııa bakımlarından çok mühim 
ve yararlıklı işler görmiye ka· 
rar nrdi. Bu münaıebeile hal· 
km fikirlerini topladık, yazıyoroz. 

13 y Hakkı Gültekin ( Fatih Çar· 
ıamba caddeai 11 ) - Terkos gibi 
Liman Şirketi de fatanbul ıehrhtin bir 
bnı l e l ası idi. Bu ıirket rıhtım yap· 
madı ,cı ye.rl rden de cayır cayır r :Ja.. 
tım parası alırdı. Şirketin, mukaYC• 
lesi 1.1ucibince, iki k6prft araaındaki 
Haliç eahillerine tamamen rıhtım 
ya pnC"akb. Bunun hayli paraya mal 
olacağını anlayan 4irket iıtibdad 
ıenelcrinde bir Bahriye a:t%LnDın kal .. 
bine girmiı ve aultnna ıöyle bir tek· 
lif yaptırmıt: 

- Aman hlnkirım iki köprG ara• 
ıına rıhtım yapılacakmıı. Halbuki 
bu rıhtım donanmanın manevrasını 

ihlal eder. Şirketin mukaveleaindekl 
bu maddeyi bozduralım. 

Abdlllhamid derhal bu mad-
denin tadilini ferman buyurmuı. 
Şirkete üıte birçok imtiya:ılar 

daha vtriler:ık bu madde kal-
dırdmıf ve l•tanbul rıhtım•12 bırakıl
mıttır. Türk bilıiıi ve kafası 1akında 
latanbu\a muhtaç oldutıa rıhtımlı 
limanı verecetinden emiııiz. 

... 
Bay Sabri ( o anağa mahallıai 

as ) - Liman ve rılltım iıle.rinba 
Türklere ıeçmeal beni çok ıniudirdi. 
E.tld ıirket 1aluu para kazanmak 
ıcvdasında idi. Yeni kurulan mlle1· 
ıuo lstanbula, !Ayık olduau limanı 
Ye rıhtımları temin etmeye çaJııa· 
caktır. Yani kafa11nda yalmı. yurd 
endife.i Ue ifliyecekttr. Umanımaı 
hakikaten rıhtıma muhtaçtır. 

* Bay Murad Koçak ( Sirkeci Şahin-
Pat oteli kar ıımda ) - latanhuluo 
lıer tarafı tabiatin clile itlenmit bir 
Omandır. Fakat hlç insan eli dokun• 
mamı4tır. Şehrin iktıaadi vaziyetin• 
limanının, teraanelerinin ıOullitine 
göre rıhtım yapılmamııtır. Bu yllsden 
Kuruçeıme gibi en güzel 1ahillerimlı. 
köm<lt deposu haline ıetirilmiftir. 

Yeni tirket rıhtını yıpmıya baılayınca 
htanbulun srOzelJiği ~bi geliri de 
artncaktır. Yeni ıirket bir imtihtn 
geç"riyor. Bu imtiha11dan ak alınla •~ 
muvaffakıyetle çıkmasını yGrelden 
dileriz. 

Mektebterda Odun Ve KömUr 
Tasarrufu 

Bazı mekteblerin kııhk mah
nıka t ihllyaçları vaktinden H~el 
bitmiştir. Maarif idaresi mekteb
lere bir tamim göndererek mah
rukatta azami tasarrufa riayet 
edilmealnl bildirmlıtir. Buodan 
bqka. mekttb hademelerl mek· 
teb binaaı dahilinde yemek pi§l· 
remiyecekler, çamaşır yıkayamı· 
yacaklardır. Hademeler ancak, 
geceleri bekcilik yapmak makaa· 
dile, bina dahilinde yatabilecek· 
}erdir. 

- ~~- ~ ~ - -- -

tı 
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Kat'i Karar Verildi 

Halle Şirketi, Taabbiidler.1ni Yerine 
Getirmezse Hükümete Geçecek 

Ökonoml bakanhtı Hali~ ılrketine yaptıiı yeni 
bir teb~de. ıirketln belediye. hissesini ademeslnl, 
akıl halde lmtiyaıanın feshedileceğini bildirmiıtlr. 
Beledfye ile ti ket aratındald anlaşamamazlıiın 
mahkemeye intikal ettiği hatırlardadır. Şirkete 
yapılan son teblii bu davanın neticeaiJe alakadar 
g6rillmektedlr. 

Öğrendfjimize göre, zarar iddialarını teabit için 
teıkil edilen bir ehltbıbre tirketin hesablarını ve 
yolcu mfkdarını, kir ve zarar vaziyetlerini todldk 
etmektedir. Şirket ark!nından bir zat dUn kendi· 
sil görüıen bir muharrirfmizo demiıtir ki: 

11 
- Zarar va ziyan vaziyeti bu tedkikatla an· 

Av Derileri 
Türlcofis Çok Mühim Bir 

lıe Dokundu 
Av derilerinin dıt piyaaalarda 

gerekli fiatlarla satılmaları ve 
memleketimizin nev'i kendine mtııı
has~ maddelerinden olan sansar, 
tilki ıibl poıt hayvanlarının haiz 
oldukları mtımeyyiz vuıflarını dD· 
ıtırmemek ı,ia bunların zebirll 
mllstahzarla avlanmalannın &nUne 
geçllmeai lcab etmektedir. 811 
tarzda avlanan hay•anlann AY· 
rupa piyasalarında değerlerinden 
çok aıağı fiatlarla aabldıiı ve 
hatta bazen h~ mliıteri bulma· 
dıtı gtszönfuıe alınacak oluna 
bund'ln m~mlekete •• k&ylantın 
zarar gördUğD muhakkakdır. 

Bundan başka bu hayvanların 
bazı köylüler tarafından yaz mev
ıiminde avlandıkları görlllmekte· 
dir. Bu mevdnde avlanan hayvan· 
ların tüylorini dökmllı olmaları 
hasebile tüccari b.r kıymetleri 
kalmiyacağı malfimdur. 

Binaenaleyh, av m•vıimi dola
yıııile, ıerek zoltlrle hayvan avlan· 
mamaı,nın ve gerekse yazın aw
lananların beyhude aatııa çıkanl· 
maması IAıımdır. 

Tur ofia bu noldaları bir ta· 
mim halinde blitUn Ökonoml Ba· 
kanlığı tqkil!tmın gö:ıtt &nüne 
koymuıtur. Tllccarla bu teşkilAtın 
mUıtenk bir çalışmuı neticesinde 
bu mfıhlm f!in baprılması ulusal 
ökonoml bakımından bOyllk bir 
kazanc olacaktır. 

Toslamışlar 
Avukat Bay Bedrinin idaresin· 

deki otomobil ile vatman Hayri· 
nın idaredndoki tramvay arabası 
çarpıwarak her ikisi de haaara uğ· 

ramıştır. 

Mektehlerde 
Dersler 
Uzatılacak 

Bu yıl, bazı sebebler dohıyısile 
mektebJer fazla btil olduğundan 
tedrisatın sekteye uğramaması 
için, Haziranda devam müddeti· 
nhı 15 gün uzatılması kararlaıtı
rılmışhr. Mekteblerde dersler, 
fazla sıcaklar başlayıncaya kadar 
ıürcce ktir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Cibali tütBn fabrikaaında ça
lıtan 8fÇ1 yamağı lamail fabrika
dan bir: miktar cıgara çalarak 
av · urken yakalanmıştır. 

_.. altepede oturan Halil 
adlı bir motörcti Galatada b:r 
kadın yüzünden çıkan kavıa ne
tice inde Acem Haydarı ıuatah 
bıçakla altı yerinden yaralamııtır. 

lf- Kocamustafapaşada bayan 
Şerifenln evinde yangın çıkmış 
iae de ıirayete meydan verilmed~a 
söndürUlmUştnr. 

, lf- Vatman Mehmed Alinin ı 
idaresindeki tramvay arabası 
Kadı!dSyden ÜskUdara ıitmekt• } 
iken Haydar adlı bir mekteb ta• 
lelıestıe çarparak yaraJa.mııtır. ı 

lf- Kliçl\kpazarda Elmas adlı 
biri ke&cr Ue odun keterk4u 
kazaen aol ayağtndao yarala~ 
mııtır. 

Be!ediyede Yeni Bir Memurluk 
Belediye Hukuk lfleri Kadrg· 

ıuna (80) lira Ocretli bir taklb 
memuru ahnmaıı tekarrUr etmiştir. 
Bu husus için llzımgelen tahaiaat 
J 935 yıla büdcesine lf~nacaklar. 
Takib memuru, Beledıyeye alt 
iflerln t kibi için, bel diye avu· 
katlarına yardım edecektir. 

Nikel Paralar 
155 Milyon Pul 
Haıırlanıyor 

Di..llbhanede nikel paraları 
eritecek tesisat bulunmadığı için 
pullaı:m baıka fabrikalarda yapıl
m;.1ın3 karar ·verilmişti. Darbbane 
ve mga matbaası mtidllrü Bay 
Fu d bu lılerin halli için Aaka· 
raya gitmfttl Fabrika 11ç sene 
içinde 580 ton nikel erltec•k ve 
Da.rbhaneyo 155 milyon pul lH· 
llıc edecektir. Bu nikeller ıimdl 
piyaaada reçen 26 kuruşluklar 
toplanmak ıuretlle temin edile• 
cektlr. Mal sandıklan bundan ıoa
ra kendilerine gelea blltDn nikel 
yirmib •tllkleri Maliye Bakanlatı 
hesabına elde tutacaklar Ye 30 
ton kadar nikel hazırlanınca da 
pul ların basıimaaına bqlanacakUr. 
Dubhancde şimdJye kadar bir 
milyeın 700 bin liralık aOmUı para 
baaılmıştır. Bu miktar dlSrt mil· 
yon liraya dolunca elli ve 25 ku· 
ruşluk gUmUılerin de baaılmaıına 
başlanacaktır. 

Kendir Ve Pirine 
Kaıtamonunuıı belli başlı ilı· 

raç maddelerinden biri kendirdir. 
Taşköprü de dahil olmak tizero 
Kastamonu da bu nebata tahılı 

e en vazl 22.000 döıılimdUr. 
Norma olarak beher dönUm 
ıraziden 100 kilo mahıul alınmak· 
tadır. Geçen yıl, keten için çok 
müaald a-eçmittir. Bu yılda d6ntım 
başına düten verim 130 kilo ka· 
dar tahmin edilmiıtir. 

Kendir ekilen arazi mesalaa• 
ıını 50.000 dönllme 9ıkarmak 
mUmkiindlir. Bugil.o bu mabıullln 
yetiıtirilmesiJe meşgul ytızden faz· 
la kay vardır. Bundan bafka 
miktarı dört ytlztl geçen ol çık· 
nklarında bin beıyOz intan ça• 
lqmaktadll'. 

Giniin Tarihi ~ 

Difteri Aşısı 

Başlıyor 
Şehrimizde difteri aıııı tatbik•'" 

tına bugönden itibaren baılanacak'" 
tır. flkmekteblerde 8-12 yaf araııınd• 
ki bütCln talebeye aıı tatblk olun•" 
caktır. Bunun için 15 doktor, JS t• 
11hhlye memuru ayıdmııtır. 

lmaml11r1n Kıhkları 
Mutia, 22 ( A.A. ) - Keutin>İJ

bulunan mQftl ve imamlar 11rıkları•1 

ve ruhani ki1Vel6rini çıkararak 111,. 

dent kıyafette giyinmiılerdir. 

Muğlad11 Zeytinclllk 
MuA'la, 22 ( A.A. ) - Vilayettekl 

zeytinliklerin balumınn memur edile, 
ınClteha11ıslar gelmiıler merkeıl•' 
Milis, Fethiye ve Mnrmariı oırııall 
Gzere çahımıya bqlamıolardır. Z ra•' 
Bakanlıtının bu tedbiri halkı n1eııı• 
DUO ttmiıtir. 

Çanakkale Beladlyeslnd• 
Çanakkale, 22 ( A.A. ) - Çanak

kale Belediye Baıkanı Veli Yc sılll 
Kay•eri aaylavlığına seçildiği içi• 
belediyeden çekild i, Belediye meclifı 
ıi yeni bir batkan seçimi için top!•• 
ııarak belediye Oyesinden avuk•' 
Ü•man Gireli baıkan seçti. 

Üniversiteye Yeni Aalatart• 
lar Alınacak 

Üniversitede bazı fakClltelerd• 
mlnhal aıistanhklara, müsabaka i~ 
tihanı ile yeniden uiltan ahnacaktıl't 
En faı.la mGnhal Tıb fakUltesincl• 
vardır. Muhtelif fakQ'telerd~ bata 
aaiıtanlann Yazlfelerinl uzun mudd•1 

muhafaza etmedikleri, bir it bular•• 
ayrıldıkları garllmlıtar. Aıiıtanlartf 
vazifelerinde uzun müddet kalaral 
çalıımaları içiJI, baıı tedbirler ah•"' 
caktır. 

NUmerotaj için 18500 Lir• 
Daha Verlldl 

Şehrimizde yapılmakta olan aG .. *' 
rotaj iti devam atmektedir. Fakat bıJ 
it için aynlan tabıi1at yctiınıediğind,j 
tekrar ( 18500 ) lira tahsisat ayrıl111 ... 
tekarıUr otmittfr. Nilmerotaj iti~ 
15 aluada ikmal cdllecetı anla,t' 
maktadır. 

Çarpıp Yaralamıt 
Şoför lbrahimfn ldaresind~ 

194 numaralı otomobil Beyoğlult 
da NHim iıminde birine çarP" 
rak yaralamııtır. 

Ticaret Odaları 
Kongresi 

Üt ıenode bir Ankarada r•P11~ 
Tiuıet odaları kongrHI, b11 "-' 
fnkal&de olarak ve daha er1' 

1 .•• t 
toplanacaktır. Kongrenin 2 ınıı) ·,il' 
lethaa edcceti alJkadarlara bild• 
mittir. V 

Ôjnndiklmize göre, mevcud _'!.af 
lar Dizamaa111esinin temamile de,..,,. 
rllmui takarrur etmlıtir. iç ri''ıl' 
umua midihlOj'G tarafından h '

1J. 
nan yeni nizamname proje1i koni',,,, 
ıörGtlllecek ve bir karara ba~~~ 
caktır. Toplantıya l..t abul tı "4 
oda1ı aamıoa bİı' heyet ıid•c:e:,
Rumaae beniz tamamen te 

edilmemittir • 

._ on Posta'nın Resimli Hikayesi; 
..., 

Diyor Pazar Ola Hasan B . 

l 1 
• 

H. B. - Buliar Kıralı Borla.. • •• Alman Dev et Reisi Hitler .. ı ... Gripe yakalanmı.şlar, ya· ı -Siyasi hastalık mı derıin 1 
taklarından d~arı çıkamıyor- Hasan B. ? 
larmış ... 
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Asri 

Kahvelzaneler 

-

Şehrimizde bava dün çok gO· 
zeldi. Bulutsuz bir gök ve ılık b:r 
a-üneı dün ls~anbullulara çok iyi 

bir gün yaşattı. 
Hele Boğaziçinin birçok yer

lerinde haık kıyılara dökillmUştU. 
Hava buiUnde, mayıs aü.ıler; iibl 
çok açık ve 2üzeldir. 
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Havza Kış Spor
ları için Elverişli 
Bir Şehirdir 

,,.. Hana, (Hususi) - Buraaı yaz 
aylarında ne kadar tirin ve eaenll 
bir 11yaılı,, ve "Su ıehrJ,, ise kıt 
aylarında da o kadar çekici bir 
kıt kentfdlr. Yamaçlannda kayak 
eğlenceleri, korularında, orman· 
farında av partileri, buz tulmuı 
ıöllerinde patinaj yapılabillr; her 
türlü kıı sporlarına elverişlidir. 
Yaz aylarında karınca yuvaıı 
gibi kala'bahklaıan ıehrimiıı:lo 
kıt aylarında da böyle olmaaı 
için birtakım tesiaata v• hazılık· 
Jara lllzum vardır. 

Patinaj alanları, kayak ya· 
maçları, huırlaoır, ormanlarımız· 
da bulunan av hayvanlarının 
mikdarı teıbit edllir, bulunduk· 
ları mıatakaları ayn ayrı bir 
ıkroki.A ç.iaillr.. bu temin edllnılf 
olur. 

Hananın otıldıl, hamamcısl, 
lu•v•ciıl, panılyonerl yaıın 3 
ayında temin ettiği kazançla btt· 
tin bir sene ı•ç.iamektedfr. Bu 
a yaz ayından ıonra Hana ıa· 
dece bir tren geçltUCllr; kıtlcanaal 
~eçlnen blr ekim alanıdır. Hal· 
huld kUçUk bir bim.metle ba~A :ı· 
lacak olaa kıt ıhazırlık!:mnı•, 
Havzaya yaz aylanadan dahl aı 
bir fayda getireceğine lhticıal 
verilemez. Hele tem:llltlı tren 
tarifeleri kıtın da temin edllebi· 
lirae •• 

Böyle olunca güzel Han:aya 
çtiken kıt aytarıDın ıkanetli, lha· 
vaaı tamamen dtllf1Dlf, dedik.,. 
dulu alanların, pia 'kok•lu, lall 

kahvehanelerin 11 arı kallaılt 
vo ünlenmiş bolunacaktır. 

Kızılcahamam da 
Bir Kadın Kaza Kurıunu 

Jıe Öldü 
Kızılcahamam ( Huıuıi ) -

Şorba nalaiyesine batlı Şeyhler 
yayalar k6yllnden 60 yatında 
Muatafa kızı Fatma evlnde ~lkif 
dikerken ibaıucunda asılı duran 
tUlek anıızın yere ıdöşmtıı ve ateı 
almııtır. Çı1um kurşun ihtiyar 
.lcadmın sağ böirUne saplanmıt, 
kadıncfltıı derhal 6lm0şttır. 

Çanakkatede Konferans 
Çanakkale, (Hususi) - Dok

tor Hüanmeddin Oktay tarahndan 
Halkevlnde zehirli gazlar ve ko
runma çareleri hakkında bir 
konferans verilmiıtfr. 

Bursa ilk Tedrisat Müfe1tişligl 
Ç~nakka!e, (Huıosi) - ilk 

tedrisat müfettiıl Bay 'Ferid Do· 
ğan Burıaya •akledilmiıtlr. · ............................ ,,,. ............................... .. 

BUTUN ULKE.YI 
HE RC.ON 

SON POSTA 

Ri 
Milis Umumi Buhrandan En Az Müte
essir Olan Kasabalarımızdan Biridir 

Milaa: (Huıu· 
ıt)- MllAa Muğ· 
la vilAyetl da· 
bilinde olduğu 
kadar Egenin de 
en parlak ka· 
zalarından biri· 
dir. Baılı batına 
taııdıfı huıusi· 
yetlerdın biri 

' ökonomlk saha· 
dakl geniıHğl ve 
Ucart kaynaı· 
m111dır Milb ge-
nel buhrandan 

Ye kasabanın med 
hal yer gUzel 
binalarla, bahçe· 
lerle ıllılU bulun· 
maktadır. Bu gn-

ıel kaıabada eski 
eaerlere de aık 
ıık teıadlif edl· 
liyor. Karyerler 
zamanında mer
kezi hükumet 
olan kaubanın 
d~rt yanındaki 
aaardan billuaa 

pekaz mUtee11ir Milbtaki Hki eserlerden biri: Hükümdar mezarı 
11Eıkibisar çok ,, 
meşhur aayıhyor. 

olmuıdur. Bu itibarla brUnle· de ve yağcılık saye.inde sabun· 
rine ıınır çekmemlı, zıraatını culuk da günde ı gllne raibet 
daraltmam.., varhğını kaybetm.. kaıanmalcdadır. 
mittir. ZeytJ tUtD•, bal ve Yollan da çok gtzel olan 
portakal aibi lıtlhaalltı pek meı· Milh, Muğla yolunun ayırd yeri 
burdur. Kaaabada mlUeadc!icl olan "Eblk&y,, den itibaren yayla 
fabrikalar mlltemadlyen itlemek· çamlarının araıından uzanmakta 

Bir Kadın 
•• 

Ugenin Kararı 
Boln. (Hu

ıuıt) - Bolu 
rıamına vlllyot 
ıumuml meclis 
lyelitlne aeçl· 
fen Bayan Mll· 
nire Reşad Ak .. 
er memleket 
baıtahaneslnin 

25 yalaktan 
yUa: yataj'a ça• 

Bayu iM R.. bnlmaanu iı-
pd Mır :to eye arar 

Yer fıtir. Baya11 Mllnire Reıad 
Akerln bu kararı Jcendilllnl &ye
te Hçen1eri ~ok •evindlrmiıtlr. 

Tarsus ta 
Yeni Bir Zabitai Beladiye 
Talimatnameıi Hazırlanıyor Zooguldalda yeni yapılan poıtane 

Tarauı { Hunsi) - Belediye• 7 
nln ıon ictimaında kadın lly•l.r LOngu [Jakf a 
çarıaf Ye .peçenin 'kalclırılmaaını V • \}" l 
teklif ~tınlılerdir. Yapılan mUza· .1 enl. .l ıapz ar 
ıkerelerden ıonra telllf kabul 
edilmlı, çartaf ve peçenin hemen 
kaldırıtmaaına karar verilmlıtır: 

Bu toplanbda yeni bir zabıtal 
belediye tallmatnameıi hazırlan· 
matı için de Bay Naim, Ruhi ve 
TevfUcten müre1kkeb bir encDmen 
••çllmiştir. 

Karısının Kulak
larını Kesenin 
Cezası 

Malatya, (Huıuıt) - Arabgl• 
rin Bostancik köyöaden karısı 
Fatmanm burnunu ve kulaklarını 
keserek alellcaib bir vaziyete 
ıokmrkt•n ıuçlu Hasan Malatya 
Aiır ceza mahkemesinde 3 aene 
6 ay ajır babaa ve 38 lira mah• 
me JDatrafa edemeye mahktim 
olmuıtur. 

Zoaauldak ( Huıusi ) - Zon• 
gulc!üta eski postane binası ih· 
Hyacı lcarıılamamıf, ,yerine yenisi 
yaphrılmııtır. Bu bina çok gUzel· 
dir. Binayı mllhendlı Bay Agah 
yap11uıtır. Belediye Baıkanı Mu· 
latclain Tanaut da Belediyeye yeni 
bir bina yaphrmı_ya karar vermlı 
bulunmakta dır. 

Yeni Belediye blnaıının inıa· 
ıına da ilkbaharda ba§lanacaktır. 

Şorbada 

Kazanın deniz mahreci, mer--
.kue bir aaat mesafede bulunan 
°KD)lllk,, lıkeleıidir. Bu ilkele 
Mullaya da mahrec olmak lilba· 

riyle bllyftk ehemmiyeti haiz 
bulunmakdadır. 

iEreylinin Meclisi 
~Umumi Azaları 
1 Ereyll: Konyada (Huıuıt) -

VilAyet Umumi 
Meclilİ Uye• 
ilklerine Bay 
Avni, AYukat 
Bahri Ye Ba
ran Belkiı Sa· 
mi Hçilmif
ıcrdlr. Seçen• 
ler yeni ha• 
larclan kua· 
baya bir mek-

bb lnıaıı i~l Bayan Belkiı Sami 
tahslsat aynlmuını !atemiılerdJr. 

l3ozdoğanda 
Kasabanın Güzelleıtiril
me&i f çin Harekete Geçildi 

Bozdoğan (Huaust) - Şimdiye 
kadar elektrik leslaatındaa mah
rum olan Bozdotana elektrik 
yapılması için Belediye bUdceaine 
tahıiaat koaulmaftur. itfaiye teı· 
kilib da yapılacakbr. Kaymakam 
Kemal Erdem Ye Belediye Baı· 
kanı lsmail Hakkı Tarhan kua· 
bayı güzelleştirmek için çalıı
maktadırlar. Muğla ve Nazilliye 
giden toseluln telikili temin 
edilmek llzere ıbau lbbıalu da 
lıtimlik edllmfıtlr. 

Dörlgol 
Portakalcı/arı 
Memnun 

Dörtyol ( Husuıt ) - Ruı1ann 
18 'bin ıandık portakal abnıluı 
portakal fiatlan Uzerlne teılr 
etaıit. liatlar yllkaelmJıtlr. 

Ruıya ıenJdea l8 bia audak 
portakal alacaktır. Bu vaziyet 
portakal mls'talıall ve ttıccarla• 
ruu ıeYindirmlttlr. B.ı aene 
portakalctlar ' ~•ziyettea çek 
memnundurlar. 

Merzifon Umu~r Meclis Azaları 

Bir Gene Tabanca ile 
ATkadaıını Öldürdü 
Kızılcahamam (Husuıt) - Şor· 

l>a •ahlyaei lcöylerınden Mehmed 
'otlu :A:bdurrahman jJe Bayram 
leminde Ud geac ataç keHrlerken 
aralarında kıYga çıkmıwtır. Gnç· 
lerden Bayram ta banca ile Ab
durrabmanı YUrub aldtırmUıtDr. 
Jandarmalar Bayramı yakala· 
mıılardır. 

Bir KDy11 Dondu 
Ereğli: Kooyada, ( Huıusl) 

KGsre k&ylladen Çaylıana git· 
mekte olan bir k6yll1 yolda kar 
tlplslne tuhılmuı, donmuı ve 
81mllıtUr. 

.,. 
' DOLASAMAZSINIZ 

FAK.O..T 1 

~n)'osıa 
DAKI biR. fLAN 

f!>UTüN ÜLKEYİ HER ~N DOLA$1A 
\ 52 E ...... 

Merıifon { Huıull ) - Umumi 
Meclis azah'ldarına buradan Cllıcl 
Zeki, Çelebi zade Abdullah ve 
Bay.an F ev,aiye ••Jilmifler:dir. 

Malatyada MIUet Mekteblerl 
Malatya ( Huıuıi ) - Burada 

Mllı.t Mekteblerl•de 101 muallim 
çalıımaktadır. 1-00 kura vardır. 
Bu 100 kurıta 3500 kadın Ye 
erkek okuyub yaZ1aa öpeamek
tec:IJr. 

Sima vda Doktor Vı Eozını 
V:ok 

Sima• (Huıuat)- Kltahayaya 
160 ldlometre meaafede bulunan 
40 bin nlfuılu kaıabaau~da dok· 
tor ve eczane yoktur. Buraya 
bir doktor taylal Ye bir eczacı 
temini Simavlılara çok aeYlndlr .. 
cektlr. 

Adapazarmda Bir Beraet Kararı 
Adapaıar~, (Husuıi) - Karııı 

Şevktyeyi tabanca •l• ald11~düğl1 
lddiaıUe muhakeme altına ahian 
maliye memuru Klmil duruıma 
neticeılnde ıuçu Nbit olmadı· 
tından beraet etmlıtJr. 

Şubat~ 

Konuşma j 
Nükteli 
Yazı 
Üzerine 

Nurıtl lalı AlaQ 

Nükteli ı6ıil severfnı, rlb d' ,, 
konuıma meclisini şenlen 1 kit 
Nükteli yazıyı da ıcvcriın ıe' ,.
okunur. Fakat boyunu nükte 

1 
f 

vurmak istiyen, nüktedandır G ~ 
tanınmıı kimseleri sevmenı. Ç·tf' 
kU nükte aramak kişiyi bir 1 e) 
öznnn değil; ancak glildUre~• 
yöntlnU görmlye götUrllr. NU bW 
s6zll sevimli kılmağa yar1yıın Otı 
vaaıta oldukça iyidir, makbul~ 
Onu iıtememek manasız, anl il 
maz bir taaHub olur. 136111' 
adamlar da vardır, bir yaJJ ~ 
biraz e~lencell bir' Uı!ub, bir.eti 
cinaa bulununca hemen onu el ..Jlf 
değildir diye atarlar; onlar• ~ 
iyi, ciddt yazı bat ağnt~~ 1 
Hiklye anlatan Montalgn• "fi 
nutan kaçmayan Eflatun'u, il~ 
savuran Voltaire'I okumadı bİ 
için severler, okurlara• ciddi 
mıyacaklardır. 

fakat nüktenin doı.unu bi~ 
(erektir, bu da, Hvk gibi, Oj"

oilmez, insanın tabiatlnde bulıı~ 
Daha doğrusu lnaanın .ayliyeJ 
Yarsa bulduğu nfikteler de Sf ' 
olur, yerinde olur. Dikkat erf' 
en tuhaf, en ntlkteli karlkatii ı,I 
liyaıi mevzular üıerinde yaP1i,ı 
lardır, çllnkn onlarda nUkt~ J 
vaııta, aaıl latenilen bir sıY ,/ 
fikri yaymak, baıka birine bli' d' 
etmektir. NükteU yazı için·~ 
bö1ledir, bir fikri aöyleme~ ;,,
oluna iyidir, makbuldOr i "" 
...ı • &aman ailldürllr, yo 
gtlldllrmez. J 

Bugnn hafif yaıan, nO~ 
yazmak laUyen yazarlarımız 1,1 
den a-One çoğalıyor. Hattl I 
yazarlarımız yıllnız buna çalıfl~ 
Bunlar &üldürmiye muvaffak 
yor mu, olmuyor mu, b~bniyodJ 
Benim onları okurken keyif I 
duğum pek, ama pek o• 
Fakat ıararları oluyor, ' 
okayanlan ciddt yaııdan 
laJbnyor. Okuyanlara her f';J 
baait, ancak gtllilmeğe ddl. 
kadar ehemmiyetsiz olduj'U ~ 
nını Yeriyorlar. Yazanın baş~ 
feti, karilerini mUşkülpe ~ 
etmiye çahımaktır ; onlar ıse 
layla iktifaya alıştırıyor. '/ 

EğlenceJi, ntıkteli yazıd'° I, 
çanların har•ketinl mnnası• ~ 
yol', onlara .. Ukali,, dif~ 
haksız da değiliz. Fakat ·~ 
sGldllrmiyen, nnkteli, hafif ~ 
yan )'ADiardan kaçmak d~ 
Ulrll cıukali,, lık değil ıoicli'j. 

Çoğu klmtelerl hem•• tt;/ıf 
lıkla ittlham ediyoruz. tJ ~ 
ÇnnkU bir lıten etrafı llf ff~ 
aetmek latiyorlar.1 Ah? ,_,,,,, 
lara tahammUl edeceğiınlı0Jı 'I 
bir &•ise! Traıçının bD~1 jf~ kıamı katndr; fakat cid .,ır-
den bahıedenler de 0 

çıkar. 

lzmitte Grip ıı~ 
hmlt, ( Hoıuıi) _.tr•Ye~ ~ 

iflbin mekteblerde 
1 ı6 f1ol 

meydan Yerilmeınek içle ~ 
bir tatil yapılmııbr. dablr ,ı d~ 

Hastalığa kaJll te 61'6 1 
için balkın korunnı•1 h:O'' _., 

F 'k TDr• ~r 
valimiz bay aı 

1 
bUtllfl 4' 

v• bir boyannanıe ~~dlrlııJ>if ı 1' 
ka ve köylOye . b•'t' 

1 

öjltl•re riayet edenlerJJl tUt• 
tutulmadıkları ıörUbaUt 



SON POSTA 

HARİCi TELGRAFLAR 
Nmanga, lngilte
,.,gi Fransadan Yugoslavyadaki 
'411ırabilecek Mi? Son Hadisenin 

Parisde Sekiz Yüz Kişi 
Tevkif Edildi ~-Dfaaın Fran•ı:ı. • lnsriliz mUt

~ teklifine verdifl cevabın ilk 
~ keadini alJıteriyor. Lehiıtan 
~tlaa nk ,..... hat.erler, '-' ..._.ııı, inl'm:ı • Franaı:ı anlqm .. 
~ W. köıeyi 7ıkacatını bildiri• 
..... _--. a.pnkl nziyet• bakaeak 
~~ Leh reaıni ınahafiliain bu 

1'li tee7yQd etmiıtir. 
,__ ~uıa maksadı ne idi ? 
~ ile ln,ıltereyi ayırmak Ye 
~ ..... ,. ile bu balatıler Oze-
',.,,,. ltlr umumi ıurette ko-

~ICt ...,. •• bir temaaa tarafdar 
~ Fakat Almanyanın ısrarile bu 
~ k.Y,,.tl•niyor. Belki bir ln,ıliz 
~ BerHae gidecek, belki de 
~ ILrtelye Bakanı bu mttnue-

l.eadraya ~atmlaaaktır. B• 
S lıırfftereyi, Alman tekliflerine 
~ lair ıurette kulak kabartmıya 
~~ bir ubeb ti• Almaayaaın 
~et. Ruıya hakkıada bHledifi 
.f\t l"dlr. laıiltere, atedeaberi, Sov
' "

11•J• kartı bir Alman tazyi
~ de.amı111 later rlSrtalr. Ba 
~ ... • .top AYrupa81acla Al•aaya
~ ••.Uerle .. telaauie ol•Hı .. 
~;- lfia klrh balaaldadır • .SoYyet 
~e·~ '- dit~r tarah.n bu karıılrlııb 
' •ta llİ11irlea111elı:te Ye 'ranuya 
~·••t •derele Almaıı - fnriliı: 
' ~·• 1ikl1ette bulu•m•ktadıır. 
~ • l.l'ill• Y• SoY1•t matbuah 
~a:- karı Lkh buı •laakatalar 
~ . •lnittir. L •laakafB}arıa 
-. .. 

111•de tiddet keabetmHi. Lela 
"lı "•tıaıa kehaaetiae laak verdlre-

ICSrGnnıektedir. - Süreyya 

Verdiği Netice 
Be!l'rad, 22 ( A.A. ) - İç itleri 

Bakanı B. PopoYi~, dGa alqam yap· 
trfı bir beyanatta Sf biaya k8yilnde 
'nlku.l'elea karıflkhklar dolayı•H• 
iciari ve adli •aka•lar tuafmdaa 
derhal tahkikat yapılauıaı emretti
tlai bUdirmit ve demiıtir klı 

"- Komi•yon tahkikata bqlama
daa enel 20 tuh.at nbahı iki yllz 

köylü Brod kuabaıına g•lmiıler ve 
tnkif odfl•it olan ıahıtların hlçblr 
tarta tlbl tntulmadan Hrbut bıra• 
lolmalarıar lıtemitlerdir. Klfylill•r, 
kHabanın llıtında durtlur•l•Uf Ye 
kendileri•• daj'ılmalan ı6ylenmiftir. 

Fakat köylüler baaa tabaaca ateıi 
ile ceYab ver•ifl•rdir. Bunun üzerine 
nizamna•eler mucibince, jandarma-

lar da ılllblarını istimal etmi§lerdir. 
Beı kiti lJlmilş, Qç ki§i yaralaamı§tır. 

Havptman 
Tem7lz Mahkemesinin Ka
rarı Hayli Gecikecek111f f 

Trenton, 12 (A.A.) - Lindberıin 
çoeutuna karrmaktaa ınıtlu HaYpt• 
•urn avukatları. dla Yermit olduk· 
lan te•yis i•tidaaaıD .... 1c Tepiai

eYTel leti•aıada aasan dikkata aJı
aacataaı Ye bu ıuretle HavptmaaaD 

mulatemel idHwam 936 ınellİ blciaye-

Bunlar, Avusturya Başbakanına 
Karıı Nümayiı Yapmak istediler 

Fsanaacla 10syalietleriıı ıon nümayi,lerinden biri 
Pari• 92 ( A.A )- AYUıtury• Ba~ Bu esnlda, balcanlann iaeeelderi bek-

bakanı Bay Şuıniır ile Dlf lılerl .~~- leaen . Pariı'in Şark iıtaayoaunda, 
1'Hr Bay Ber1'9r Val<fen•f' Parıa rn komftn11tler Ye ıoayaliatler, 1934 Şuba .. 
eiYar lltHyoalarıadan biri olu N6yide tında Viyana'da vukua gelen h&diıe-
tren.&en İn•itler Bay Flaadia ve Bay 1 · k 

1 t f d' 1 1 d erı protesto etme Ozire, toplanmaya LaYa ara an an karıı anmıt ar ır. 
Anıturya bakanları, otomobifte Parlse teıebbtlı e tmitlerdlr. [ Polfı buDları 
gelerek Pariı'd• ba~unduklan müd- dağıtmıt ve Hkia yiia kiti tevkif 
detçe kalacaklara otele inmiılerdir. edilmittlr• 

tiae talik etlil•İ• buıuaao•ı··· ımid Bulgar Komünist- 1Fransanın82 Mil var 
etmektedirler. J · 

,;;;:;=====-==-============~====-...-===== 

L•hl•tanda audc• Aç•I• leri Ve Bir idam J Altını Var 
. V arıon, jj CA-A.) - Maliye Ba- F k y· 8 •• d A ğ C d kanı B. Znatzki, Ayaa bOdee komis- 26 Kişi Hakkında Mahku- a at ıne u ce çı ın· 

llıt enevre • JODU•da beya .. ıında, t akriben yüz mlyet Kararı Verildi dan Bahıediliyor 
hıızlanma Konuımaları elli milyon ztlotiye yilkıelen 935/36 Sofya, 22 (A.A.) _ Hasköy mah- Paris, 22 (A.A.) - Fransız maliye 
Nasıl Gidiyor? açıtının hazine ihtiyatı ve kıııa vadeli kemesi, geçen Kdnunuevvalde mey· ba kana B. J ermen MJrten dü1t mebu-

c hlr kredi ile kapatrlacaA-ıaı ıöyJemi1- 11 --L"&ta un meclisi maliye encllmeainde, 
...... ._ • (A. .a. " - Slll•+w-.. • .._ 91-.nlaa ..tiai.t t...,_. '-=aıu.e k•rıı ulw.a! kred11er .... ıma-k .._, - tfr. •ıan. lh11nfaa ••ıb. bazr ver-'- d t iki · ·ıı muh k e - ._ T' onferaaaınıa komlteai, ban ... •· aza•ı• an ° uz ••Yı 0 a em • aına muhalif buluadufuau tekrar 

d 1 A ' k • (erin artırılmasını •• munhasıran kir ıinl bitirmit ve bunların b·ri ıini idama l>i!dirmiıtir. 1.... - aa o ayı, merı an proJuindekl 
~t~ 1 id dd I 1 h • retirlr itlere tahıiı edilmek Gzore ve yirmi beıini bir ıeae ile on iki Maliye baltanı, difer tuaft-, 1lıııııL o. •. a ma e er n eyetı umu. . " •l eiı'mı·a·ıa t tLı'ki ... L., ___ .ı _ 
"""ft d h'lt b" · ik k · 1 d ıene ari:'aında tahavYül eden malıte- yeaı '• r ~ " •auoua ..__ •••ı mlzaker• etmeyi baıka bir a ı 11 ııt raz a tın erpff et· bazı teklifleri kabul etmiıti. Bu m~ 
~ '-Mr etmiftlr. Komite, bu mektedir. lif hapis cezalarına mahkUm ebiaiftir. yanda, ıon Dç sene zarfındak• açık-
~·~~i, ıilAh imali komite.I mlu- H Altı k!ti beraat etmittir. ların nakli mHele.i de Yardır. 
la...-~ •eticuindea ıonra, müaa- indİsfanda MalOm olduğu llzere, ayni meaele Maliye bakanı••• seaede 300 bia 

/ı·~• b-.&ıyacaktır. Ue allkadar olan oluz yedi askerin franktan at•lı varidat hakkındaki 
o .. _ İngiltere Tarafından yeni muhakeme al l'eçen ay bitirilmiıti. mecburi verıi mikdarının lı:abulGne 
:-t'Vll -1 mtıt mayii olduğu zannedilmektedir. Bi.. ~aua Tedbirler Alındı Bir YlldönUmU Parla, 22 (A.A.) - Fraa•ıa uluaal 
~' Cınayet Bornbay, 22 (AA) - lasiliz hn- Berlin, 22 (A. A.) - Meşhur banka1·a ... aon bi.iaçoau '" vuiyeti 
r lsveçll Hyyah Sven Hedin, 70 ind g'Öltermektedir: ._ ~ 2 paratorluk itlareer, •••urların hattı l k d• . i A!bn mevcudu: 8 milyoa fazlaaia. ·~11 ... 1 

fA.A.) - Yomlurl ı•· laareketleri haldrı•llakl alzamaamede yıl dönOmll dolayısi 8 en ııın aı milyar 891 milyon frank. 
~~ .. B. Horikl, bir ••I ee- INıaı 4etltiklikJer yapmıı •• lıu me• tebrik etmif olan bay Hitlere Eabam ve tahvilit cqzdanı; 251 S 

Sıyfa 5 

ı, ( l _ Gönül işleri 

Okuyucularıma 
Cevablarım .. 

Iatanbul haricinden E . S. imzaaile 
ıelen bir mektub; 

Hayatın ilk aıkrnı bir ec
nebi kadınının g&zleriııde gördüm, 
aramada fiddetli bir .,. baıladı, 
fakat bu atkı mef111 bir aabaya 
aötürmenfn fmklııı olmadığını 
gördllm. ÇnnkO bu takdirde tim· 
dl bulunduğum mevkii kaybede
ceğim, istifa etmeyi düşündlim, 
fakat bunu gllç buldum.

11 

Yabancı ırktan bir kadını. 
eYlenmealn 6tedenberi aleyhdan
yım. hd ayn kan araaaada sinire 
Ye if tihaya dayanan bir "i.telr,, 
uyanabWr, fakat bunun eYYelA 

aıka, sonra da devamlı bir dost
hığoa çemlmesl lmkinı yoktur. 
Arada iki kalbin dolduramıyacağı 
bir milll his aynlığı Yardır. E.a-
HD madem ki maddeten mftmkttn 
de detU, bu tehBke Uzerinde dur• 
l!llJalam. Melıblbuııwlaa aalaymum 
ki olaa,ucam kalw.de t.tupn 
aleri maatıW. .tSadarmelr f•ll
n1na malik değildir, fakat bit> 
mllddet yerini değiıtlrerek, kala

balığın içinde yalıuz kalmaam, 
umumi prmnbla buıa.. Yaaiyete 
tevafuk{ edib etlDİyeceğfnl anlamı
ya çal&tmau mlimküa olamaz mı? 
Zaımediyorum, en lyl hal pruf 
bu, olacaktu. 

Bayan • S. E " ye; 
Koea•nı• lrendWte .. flUI 

olmadığında11 fllriyet •d• bir 
kadına ben her pyden eyyeJ 
ıunu ıorarım: 

- Peki, sen kocan ••• gel
dtji uman onu eğlendirmenfa 
yolunu biliyor muaun? Oau imal 
edebilecek, sevlyesile mOtenasib 
bir mevzu bulabiliyor muıun? Bir 
defa da bunu tedkik et! 

Kocanın akıam kah•eılne 
çıkmasına .gelince, dedijimi ra
parsan, ona evdeki •evld harçt .. 
lmıe mllreccala buldurablllrsen, 
bunun &nllne blaylıkla ıeçebillr
sin. Meaell koc&IWl aevcliji o 
"oyunu,, bir arkada11ndan 6fren
men ve ona bir aftrpriz hazırla
man mDmkftndür. ~ ~ •ı•aı tuafıadaıa b.plda yamda yakıa ail .. i efradı hllkOmet Nanklnden bir teıekkOr telgrafı milyon eksikle 1 milyar 867 mily~n 

a._~: P•lt İ Gaaete mldüriala Ya• aleylalae ıiyaaal tahrikita karııaa ....Andermiftlr. frank. 

'.ı_ .. ,har••. adır. Vuraa ada• tH• 5" lg M llsl Teduüldeki para: 482 milyon Lordl K d .,..... aile relılerinla aylıklarınıa kesilmesin• D tz ec: ar amaraaın a 
an eksikle 82 milyar 179 milyon frank. ~~ '1111tB. •ıt, . Yalrtlle jlji gaaete.ı karar vermiıtir. Dantzig, 22 (A. A.) - Dant- Cari hHablu yekunu 236 ••"iyon Londra, 22 ( A.A ) - Lord-

T.lyzE 

S j" • ı a._ Bu tedbir, aoa Gaadi harekatında · 22 k a AJ ) k O il el 1-----tta t ' L an unuta• yapı an IU.- zig ıehri diyeti rey• ar.,._ ~ fa.ı.lalatmıt. vadeaiz teahhtldler 24~ ar amara11, ÇuD llll"llıll , 
' ,....._•kt t klif J tahrikçileri iltizam etmif olan birçok f t t k l 0 ti t fil .ı. dil 1 hrct... • •• • 0 

unaa reyle kendi kendisini ese ~ ır. milyon e ıi mittir. Altın karııhğı care oauna yarU1• e me& 
-..._. ~ -.ıı.~_'.aP•Hın reddffilJlleıJ.. memur karılarının almıf oldukları Yeni diyet lntihabab 7 Nıaanda yllıd• 80,49 dan yllıde 80,70 e çık hakkındaki kanun projeılnl kabul 
~---... 1ebeb oldatu aaa- yaziyetia 'bir neticcıf teftkkl o:un. mııtır. etmiftl 

~~d~•:·:._~ ... .--=ı!!!!m-=-~~~·:a:k:t:ad:ı:~~~~!!!!!!!'!~~~-------"'!!!!!!m!~y:ap:ı:l•:c:a:k:b:r~.--"'~~~~!!:""""~~--;~~;::~~::::;::~~~~~~!!!!!!!!!l!~!!!!!!!!!!!!!lll!l!~~~·:':!!!!!='!'!~~~!!!!!!!'!~~!!!!!"'!!-. 
~ mı: tile huab emtiş gibi, hiç sarsıl· trikieri yaluywlardı. Halime ka- lbrahim olmak üzere, Tosun Bey• 

8 ~ Hlkire 8 0 .x,. .. k kanlılığl'e ilerledi, dınla oğlu en yükıek ıeslerile den bqka herkes bir hayret çıt· t mayan 5.. • k il h k tCE kapının anınde, poJisı.rın arşı· 8 amıya, ay u maya baılamıı- bğı koparmaktan kendilerlııl ala· 

Nil HAYR OLSUN I 1ınd~ '!i;,:.:~8;,,izl dedi. lardT oaun Boy, •ökünetlo, en ar· ç::~~-S~ta ~:' k~~~kr:!'':~k 
KOIDl'ıer, iki buamak tat kaclaa kafıleyi taldb •lti _ı b 

Yazan : Server Bedi H ı· ._ -d · ayak btüne otur111uı, 01Uara a-
d b ak: a ıme ~ ın o hal'i k .., mer iven uar _L - • ı e oıa· loyor, laatti bir ayağını ulla--...__- ıa. .. _ n_ -•:-- ı d F k t dedı," iç.ende blı 1'11& ..... reçmlfti Ye pol!-.'er en .... ~ oL uey lnaanları ta· ı lada, bir k.W.. aöy eme H yu- - a a , k k 1.111 yordu ı 

....._ydı bu •ı.kİa ilan kaldırdı•• ea alt kat taıJıfa •ak'a olunca ıfrerlzl yuA an at sofasına çıkınca Sel· Halime kadın ona clog"'ru ko-
-L:.. k' ı - maanı bıaluadug· u odan k I..; s.ı..ya kunet ... kadar indirerek luakb, ku.tura- - Henls bi\' .. - va • 0 m.- pliererek: ın apııını prak ayaklarına kapanda: 

L... - L dllttlallrdll. Nihayet ... 11eile Ylcaclm. dMenk -ubrl - itte bura~! 1 b 
1 

- Ah... Dedi, Hanımcığım ••• ,.. u L-- - --.. D-88 .aylemeaile •H •• ıte uraaı .• ı._-. •ı...._, keadilİ ıibl Njlrda: . F~··· L_:::da bir el tilila Kapr içeriden kilitli, kırına 
1 

Polialvin geleceğini duyunca al-~--lc ~ ... ı_ Eli.dmcte bqkalannı - S.aim k..t Y oba .... tle ewa ... -uu Kapıyı kırnuz f lAlu havaya attın, k .. ndini vur-
~ ke dl d L __ a.ı_s_ı _.,___ bir oldu. Arka11nd•• Oı- dört 

1
• madın, dejil mi ? Ah •.. •.a_ .a_ il vual tecrtı- puwuram r-~ • po l8e birden, kapı Lı ·~t ..... b '- bir el cla1tL k ...__ Fakat komiser, hizmetçiyi 1111 tlt .... oa aı"a hiçbir ilçl Fatma bcha Jorpll, ptJa-. bir el, ·• anaqwan üatüne yUldenirken 1

' '- 8 T -·n °-y deria H ı· ı_ • kenara itmiı Ye suama11111 emret· '- o der .... ey gibi bir adam bitik bir ...ı. bali7onla. Bahçe O um•• 0 - u. ' a ıme aadın avazı çıktı;ı kadar 
....._ ~ala,1 •ce 111•1 bir aahneden tarafında acele ve kaJabahlı ayak Wr aef• alarak iJd adım rri yine bağırıyordu : mişti~lmaya hitab ederek 80rdu: 
~- 'laiz 

91

•rıea bir kararJu Malerl duyulmuftu. Hlz .. td çekildi •• iafilAlon dof11rdap - Ah ... Hauımcljlm •.• hanım· - Bu silAh ıeslerl nedir ? 
"'-i't'lt'- llletçlle oflunaa Hfil yeriadea Wr fırla711 fırlayarak hayretten kartuhaak here buht- ağım .. O glizel tatlı eanrna aaaıl Tosun Beyin kan91 bem1 ~· 

t..A. rı "• lolldıı!orl ancak kapıya kOfhı Y• aftZI pkdajs ... polialan: kıydın?. kara topraklara layık· yazdı. Titradiji görlllilyor~-· 
'-.....;;. l'•ı>abilirdL kadar, kendlalna do§ru llorlayea - Şlıadl glrebillrııiniz I Deıl. mıydın? Kabahatin ne idi? Ah... Fakat daima bir ayıığmı ..ıı .. ı. beraber . . b "' da: Emniyet memurları, meıleki Gllzel Selma... Hanune&.ı;.,,- yarak vaıı·yetini bozmadaa ceYab 'l.ı.._ •ita . • ıçıne ıelen polislere aıır ' ı K •-
L ~._ - ~ 1Ubhelerle rahataız - y •tiıinlzl y etiıinid Burada bir ahıkanlıkla ellerini arka arma apı birkaç hamleye daya- verdi : di llç 
'."il' •-•·•· b ktfkt 80 ra hızla aımıyarek a~lmı.... ı t•h t ek iste m ~:" )blca -,.. ve luala .-... adam 6ld8rllyorlarl Tosun Bey ı&tilrtl çe en • n . Herka 1;~ri ~. - n ı ar e m ' 
"'1 Ilı; j,.' katıı çıktı, Fatma lıanaını lıaacll ellla •urduruyorl aYa ılrdiler. Geçtilılen yenle .,. ,,_ al ailib pktlm, 6t':!k:!.m:'.°;'" 

ohuıun altaadaa yaka- Toaun Bey, blltUn hunlan vak• blth dtlğm•leri çnirerek elek· Fakat bap. H-Ma 1 ._.. " 
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Dünya Hadiseleri Bitenler 

Bitler 
Almanyanın 

Eşi Bir iş Adamı ! 
Sahibinin 

''Nesi,, dir? 

"Safıata,, Olarak Telakki Ettiği {Tarzan) Filminin Ne Sayede 
Muvaffak Oldui'unu Yeni Öğreniyoruz 1 

journal gazetesinin muharrir· 

Bir f ransız lerinden Edvar 
· . • Helıey son iki yıl 

ıazsiecısının . . d b. k d f .. " . ıçın e ır aç e a 
gozu ıle.. Almanyaya gidib 

gelmiş, ve yazdığı yazılar busılin· 
kü Almanyanın hoşuna gitmediği 
için, birkaç defa kovulmuj 
bir adamdır. Bu zat, Al· 
manyada gördüğü ıeyler ve 
edindiği kanaatler hakkında Pa· 
riste bir konferanı vermittir. Bu 
konferanıta ıöyledliin• iöre 
"Hitler,,e Ahnauyanın "dlktatör,,U, 
.. Mllrebbiyeai,, veya "Yol göate· 
rlciıl,, sıfatlarından birini vermek 
hatadır. Hakikatte "Hitler mağ
lfıb Almanyamn hiHettiti endite· 
lerin aynada akıinden ibarettir.,. 

~ 

Uç ılln evvel Parlat• Mar~ 
kez adını taııyan bir Por· 

Franaada tekiıli, Franaada 
uz.unca ıriüddet 
oturan acnebtlere 
verllme1l mutad 
olan hUviyet va· 
rakalarını tahrif 

hüvigd tJ•rtı· 
kalarını 

tahrif •tm•k 
s•ç d•lil 

ederkea suç liıtö yakalanmıı, 

mahkemeye verilmlf ye ıuçu aabit 
iÖrDldDğll halde mahkemeden 
ademi meıuliyet kararı alarak 
1erbe&tce çıkıb gitmiştir. Bunun 
ıebcbl Fransız ceza kanununda 
"Hüviyet varakalarını tahrif et• 
menin,, ıuç olduğuna dair bir 
kayıd bulunmamaaıdır. Franııı 
blkimlerl kanunu tefılr etmeye 
kalkıımamıtlar ve adamı aalıver

mişlerdir. Maamafth kanunun bu 
eksikllii giderilecektir. Portekizli 
de hudud haricine çıkarılmııtır. 

Yıllardanberl Adettir. Fran· 
zız konıoloıhanelerl Fra~ 

Hiçten Başlıyarak 14 Yılda Milyoner 
Bet altı yıl evnl lstanbulda 

"Tarz.an,, adını taııyan bir film 
göıterilmiıti. Hatırımızda kaldı· 
ğına göre epeyce muvaffakıyet 

te kazanmııtı. Bu filmin nasıl 
yapıldığmı ve muvaff aktyetini 

nuıl ve ne sayede kazandıj"mı 
ancak timdi, aradan yıllar ıeç· 
tikten sonra öğreniyoruz. Hem 

de Amerikanın matbuat acente• 
lerinin birinin tercümeihallnln neş· 
ri eıivleıile .• 

• 
Daha pek yakınlarda hayata 

ıözUnü kapamrı olan bu zatın 

adı Harry Raihenbahdır. ÖlUmlln• 
den az evvel bizzat kendiıi yaz
dığı bir fıkrada demiıtir kiı 

- "1803 yılında Sakıonya· 
dan Ameriknya iÖçmüt bir Al-

• man ailesine mensubum. 

1883 yıhnda Froıtburı ıeh· 
rinde doğdum. Para kazanmak 
için bayata at?lııım. 14 üncU 
yaı:ma i1abet eder. 

Sıra ile ıunları yaptım: 
2 yıl bir at canbaz.haneslnde 

ılte memurluj'u .• 

2 yıl Baily llln acentHinde 
ta hail darlık. 

2 yıl tekrar bir at cambaz· 
hanesinde ilancıbk .• 

5 yıl yine bir at cambazha· 
nealnde müdUrlUk, 

Harry Reihenbah 

la tekrar Ekity' de d6ndtım, fak at 
az sonra Goldvln 1500 dolar 
yerdiği için orada da uzun mlid· 
det kalmadım Ye nihayet kendi 
heaabıma çalışmıya koyuldJm. 

Hnlk arasında muvaffakıyet 
kazanmamıf olan filmleri "parJat· 
mayı., ker.dime ıipesiyalite edin
miıtim. Bu ıu~etle muvaffakıye· 

tini temin ettiğim filmlerden 
(Hipokrit) i sayabilirim. Bana bet 
haftada ( 16,000) dolar getirdi, 

ıonra (T arzan) ı Hyabi.irim. Bet 
ayda (54,000) dolar getirdi. Hiç 
bir ticari teşldlAtım yoktu. KüçU· 
cük bir oda~a, yalnız. bir knti· 

bimle çaLııı ordum. J 4 yıl içinde 
4 yıl tiyatro komıiyonculuğu .• 

BunJır ha}·ıtımın ilk kısımla-
rına alddir. Filhakika tiyatro kom- kaıandığım paranın 
ıiyonculuauuu müteakıp biliha- {t,250,0JO) dolardır. 

miktarı 

ra (Paramount) adını almıı olan Harry Reihenbah'ın muvaffa· 
Laaky film kumpanyaaına Han kıyetlni temin ettiği Hlmlcrden 
memuru olarak girdim. Orada blıe ielmemiş olanları üzerinde 

Ecne6i dilı
manltlı d•· 
ğil, ekm•k 

saya titmek iıte• haftada 125 dolar kazanıyordum, durmıya lüzum yok. Bildikleri-
yen ya)\ancıların bir yıl ıonra 200 dolarla (Metro) mlzden mHe~A Tarzan'ın piyasa• 
paaaportlannı ••• film kumpanyaaına airc!lm, maama· ya ne ıerait altında çıkarıldığını 
se ederlerken: _ Frannda fih Worldfllm bana 300 dolar anlatalım. Bu aahada sözü yene 

tlcretli bir İf• ılraaemeai ıartlle, teklif ettiii için orada da çok (Harry Reihen bah) a bırakaca ğıı. 
cUmleaiai illve ederler. Ve Fran• kalmadım. Artık yolum açılmııtı. Diyor kl: 

meulesi .• 

Olan Bir Gene 
Fakat ıurasrnı bil ki eğer bana 
sarfettiğim parayı geri alamıya• 
cak oluraam hayatımın beş para· 
hk kıymeti kalmayacaktır. 

Filmi gördüm ve sahibine: 
·- Aldanıyoraun, bu flllmde 

bUyUk it vardır, dedim ve he· 
men bir mukavele yaptım. Bu 
mukavele mucibince filmin geti
receği kirdan yüzde (15) i benim 
olacaktı. Derhal işe koyuldum 
•• şehrin •n kalabalık caddesi 
olan (Brodvay) ın en bUyUk ıine
ma 1alonunu kiraladım, bilirainiz 
belki, Tarzan filminde eıhaı ta• 
mamen hayvanlardan ve bilha,ıa 
maymunlardan mUrekkebtir, 
ben de ainema aalonunun meüha· 
lini hakiki bir orman halihe 
getirdim. 

Filmin Uk temıill bir cumar· 
teai gUnU •erilecekti, o gün bU· 
reldAm yapılmı9tı, birçok dave· 
tiye ııönderilmlıtl, ıalonun holi 
hıncahınç doluydu. Fakat tam 
kapıların açılacaiı sırada lçerden 
büyük cUıseli bir maymun fırla· 

yarak · halkın araıına karış• 
ma:ı mı? Çığhfı, kıyameti ıorma· 
yınız, polise telefon edildi, imdadı 
sıhhi otomobilleri )1eli1ti, ve Uç 
bet dakika içinde holde hiçklmH 
kalmadı. Fakat ertesi gUn bütün 
Nevvyork gazeteleri iıteristemez 
bu hidiae ile meşgul oldular, 
ve filim de parlamıt oldu. 

Maamafih işin tehlikeli kıı· 

mını da söyleyeyim: Bu maymun 
hicUsuinden dolayı bani mahke• • • meye verdiler, Fakat ortada 
büyük bir ıuç yoktu, müeccel 
olmak ıartiyle (3) dolar para 

ce.ıaaıoa mabküm edildi. 
Amerika gazeteleri bu zatıa 

lcad kabiliyeti itibarile misline 
az teaadUf edilir bir it adamı 
olduğunu yazarak ölOmllnll teeı• 
ıUrle kaydediyorlar! 

A merlk•nın P•ra Siy••••• 
ııs memurlan da daha eski ıa· Bir mUddet sonra haf.ada (500) - Tarıan filmi (Holly•ood) Vaşinıton, 22 ( A.A )-Maliye 
manlarda Fran~aya yerleımi• ve dolar:a rf:kity kumpanyaaına, dan (NeY}ork) a (1916 yılında "' Bakanı Bay Morganta• gazeteci· 
para kuanıaıya baılan:lj olanları oradan ela 750 do '. arla (Ünlver· gelmiıti, ıahibi olan (Willian lere beyanatında deaıiıtlr ki: 
da tedricen itlerinden çıkarmıya ıal) e geçtim, ıonra (10~0) dolar· Paraon) a (240,000) dolara mal " _ idare, kendi para ııya1a• 
çahıırlar. ~ ............................................................ · olmu,tu, bir aUn William Par.son ıından çok memnundur ve e1kl 

lt1r11 edecek değiliı. ÇUnktı bana gelerek: ReiıicUmhur Bay Huver'ln albn 
ekmek parasıdır, ecnebi dliıman· _ Harry, dedi, bu dünyanın e1aaıoa dönmek ve doları builln• 
lığı detil cümlesini kullanmakta- loD P•ta en ıafaata filmidir. Onun Hna kil kıymetinde tesblt etmek arzu-
dırlar. Evet itiraz edecek deiillz, tevdi ediyorum, muvaffaklyetl ıuna rağmen, bu ııyaaada blçbir 
billkiı prenıibin bizde de müm· 1 l d v i ikl'k k 1, H• diı temin için elinden i• en yap, e~ f ı yapmıyaca lır • ., 
kün olduğu kadar ıiddetle tatbiki ....,~...._-.....;...= ____ ..,._._... =--=,_;:..::ı:::==-=-aı:=ı=-="=::cz:c:..-==--=--====-=-::::ı::::::ıı:::=-:m::ıcı------
iıtenilecek ,eylerdendir. Bununla &~ .ZabtJ1e, <."alalçefme tokat\ aa 
beraber Franıızlarnı bu kaideyi 
ıon tunlerde kendi tabiiyetlerlne 
geçmlt olan yabancılara kartı da 
tatbik etmei .. baıladıklarını ıörü
yoruz. Kabul edilen prenıib ıudur: 

- "Yabancı l<andan olan bir 
adam Franıız tabiiyetine geçse 
dahi, tabiiyetini değlıtirdlğl tarl· 
hin Uzer;nden on yıl ıeçm•den 
evvel Fransada para kazanamaz t 
Yalnız bazı fen daireleri bu ka
yıddan "mliaabaka ile ehliyet 
kazanmıı yeni Fransızları iıtiıne" 
ediyor ki bundan ihtisasa ehem
miyet verdikleri anlaşılmaktadır. 

AmerCkade Petrol Sanayii 
Ve Bir DUfUnce 

Vathıglon, 22 ( A.A. } - Birlt!t\k 
Amerika devletleri i• itleri Bakr.n., 
petrol sanayiinin Ulftumi menafie 
yarayan 1111le111eHler ıibi tellkki 
olunmraı ve hOkümet kontrolüne tl
bi tululmaaı Jizımi'eldifini •6yle
an : ıtir. 

ISTANBUL 
=*'• ..... 

GHetemiıJe ~aka.o _ıatt 
te reeiml~rlo bUtGıı ~aüan 
mahfuz ve pıetemlae aitda 1 

ABONE FIATLAAI 
t • 

Sea Ay ...... 

O•ln ewd..,., ..,.u,,... .............. ....,., ......... . 
Cevap icio ~~k\uplıra 10 lcu\lfltl11 r »uJ alııveaı llaımdır. 

Yeni Bir Fransız Tayyaresi 

Franaada Aıatareı lıminde 
üç motorlu yeDİ bir tayyare ya• 
pılmııtır. Bu tayyarenin huıuıl· 
yeti 50 ton ııkletl kolaylıkla 

kaldıracak ve bın:ıln almadan 
(3000) mll mesafeye gidecek ka
biliyette olmaıındadır, ticar1 
ılr' ati aaatte (225) mildir. 

---
Kari Mektubları _ .-

Bir Tahsil 
Çocuğunun 
Dileği 

d apı .. 
Babamız. 933 sencıln e Y . 

lan taafiyede Seyrliıefalndekl it•~ 
den açığa çıkarıldı. TakaUd IPD 

11 
delini doldurma&ı için 12 fı e 
kalmıştı. Bu yUzdon takaO 1 

· tsı· 
alamadı, kendidnc 230 1.ra . 
mlnat verdiler. Eiz dört kardeşı~· 
Ortamektebe devam ediyord~l~ 
Eabamız iıten çıkarılınca tahtı~ 
devam edemedik, ev geçindirın•. 
için dördümüz. de amelelik y•P, 
mıya ba,ladık. Babamız tek;'. 
i11ine iade edilirse tahsilimiıe ' 

'I' ~ ı-

vam etmek lmkAnını bolac•r jj 
Alfıkadarlardan, Devlet Del1lf 
Yolları idaresinden babamıı• 
veri!meaini dileriz. dıl 
lzıukde ukl Seyr "ıefa n Loıtromoh'111 

Ethemln oilu fethi Ôs ~ 

Çarşıda Marangozlardan ŞikAJ, 
Çarıl içinde ıon zamanl•' ıl' 

bazı marangoz dükklaları ıÇ 1 
mıştır. Bu civar halk belediY'~ 
müracaat ederek tikAyette bo~~ 
muşlar Ye çarımın ıllkuneti tı 
lhlll edildiğini ileri atlrmuıterdl 
Belediye tahkikat yapmaktadl~ 

Okuyucularımı.ıdan Bay Erı 
Aykana: t 

- Beykoz takımı şlmdiy• ~~ 
dar ne Tttrkiyede ne de lıtao t 
birinci kOme ıampiyonu oJmafOl ıs' 
hr. Yalnız Uç sene evvel d•~ııı· 
ellik şampiyonu olmuıtur efend 

----....~----~~ f' Cevebiar .... 

Ankara.ta T. l'ğur11; • 1, 

Elldirdig;niz ı•y, kanun ınt17, lesidir ve doğrudan doğrtl_,, 
hükômetl alakadar eder. Mnr•~.., 
atını:ıa htikômete yapmanız dY 
iyi olur, kanaatındeyiz. 

. * ~ 
Trabzon T•kke mahalleıiode 

Mohmedeı J' 
BahHttlj'lnil ı•yln ıııetı' 

yaıılma1ıoa kanuni lmkln yok ıİ 
lıi Adliye Ye Maliye bakanlık!•' 
bildirmeniz mu•afıktır. t 
Yaramaz Bir Çoc~ 
. Kardeşini Vurd~ 
- Evvelki ıtla SUleyma11i1 -
"çok acıklı bir kaza olmuf, lı~ 
bir çocuk kendinden kUçOlı ,,, 
detinl tabanca ile ağır •11 ti. 
yaralamııtır. Facia ıöyle oır:;•ı 
Stlleymaniye caddesinde ·; si{ 
1ılı eyde oturan gazete b•Yke;I. 
Faikın oğlu 1 1aılannd• ~ 
H·velkl gl\n ı•de oynamakt~~ 
eline konıolun Uzerinde b&Jçit~ 
babaıına aid tabancayı l~, ~ 
ve oynamıya baılamııtır. Bi 17"'.:, 
hk Kemalin elindeki t• ç~I 
birdenbire ateı almıf "1 ~ 
kurıun odada oynamak1C,.-• 
kDçUk kardeıl 4 yaıındakl 1~ 
laabet ederek aju ıurett;,..i tl'.ı 
lamııbr. KllçUk Cemal 1..,,ı 
bir halde hastaneye kal~!'~ .. · · 

- ......... ~·-· ···- .. 1. ' 
----------.::: ti' Topl•ntılar D•~• i 

Şehid Yetirtlıef' 
Çağırdıyorbe'i fl 

EminönU Aıkerlik şu ,t 
lıliwinden: re1' ~~~ 

Şubemizde kayıtlı ıe 1c•1 tf 
k on ,t • 

almakta ve ger• ıe bid ) oıı' 
maaıını alnuf olan ıe b• '' 
lerinin 14/3/935 Pehrıe:uıı t• ,., 
akıııamına kadar er .. rıt1<• 1" ~ 

"' hU . et •B ıer;ı sened, nUfu• • 1Y tpıi} efl ,,,. 

b • mUracaatları, e ·111111' 
şu ey 1 i ••'' 935 ikramiye er 
Uln olunr. 
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Da yapılan maçlardan Vefa - !ıtanbubpor kar,ıla9ına11ndan )ki enıtaatane 

Olacak? 

Dünkü Sokak Koşusu 

Altmış Koşucu Arasında 
Bir Yarış apıldı 

Neticede Beşiktaşlı Mehmed Birinciliği 
Kazanmıya Muvaffak Oldu 

Dlln Güneş kulübile Babıali 

1 
arasnada yapılan sokak koşusu 
epeyi allka ile takib edilmiıtir. 

Bu koıuya Bursa ve Kocaeli 
mıntakalarından gelen at:etler de 
rirmlıler ve lstanbulun o mesa• 
fede birkaç defa tecrübe görmüı 
tanınmıt uzun meaafecilerJ yanın .. 
da iyi mevkiler elde etmiye mu· 
vaffak olmuılardır. 

Buraa San'atklrlar kulUbUnden 
Muetaf anın b~tinclllğl ve Kocaeli 
mıntakasından Recebin dördüncü· 
ltıttı timdiye kadar atletizm hu· 
auıunda ihmal edilen mıntakala· 
rıml%da btıyilh iıtidadların me•· 
cud olduğunu gösterdi. Bu iti
barla atletizm federasyonunun 
antrenörlerini bu yaz Anadoluda 
fazla bulundurması lbıaıdır. 

DUnkii yarııa riren altmıı 
koıucu ikiter lklter takımlar ha· 
linde BabıAll ile Gilnet kulübü 
araıındaki mUaabakayı gidlb gel
me yarıştalar. Yarışın eaa111 ; GU
net kulübünden kalkan bir atle
tin Babıilide bekliyen arkadaşına 
bayrak ıopaımı teı.lm etmHi ve 
onun Babıaliden GUneş kulUbtine 
avdet yarışını yapmaıı şeklinde 
idi. 

lkiıer kitinin ayrı •} rı takım
lar halinde koıtuiu bu meHfeyl 
dünkü atletler 27 dakika 12 aa• 
nlyed• katettiler. 

Bu hesaba ıöre Taksimden 
Babılliye ıelit müddeti 14 daki .. 
kada n oradan Taksime çıkıt 
müddeti de ona yakın bir ıa111an• 
da oldu. 

Umumi taınifte, blrlnc:llii 
Boılktaı kull1bünlln takımı, lkinci
liii Galata1aray kulObUnUn takı
mı, lçUneU1Ui'1 Glneş kultıbönttn 
takımı aldı. 

Ferdi derecela! birinciden D•· 

•t 

tinciye kadar aşağaki şekilde 
alındı: 

BabıAildcn Gilncıe ıidiş: 
Birinci Mehmed (Beıiktaı), 
Iki.ıci Teohariı (Galatasaray}, 
Üçllncll Rıza Maksud (Glioeı}, 
DördUncü Receb (Kocaeli), 
Betinci lbrahim (Kurtuluı), 
Güneıten Babılliye gelit: 
Birinci Remzi (Beşiktaı). 
ikinci F ethl (Galatasaray), 
ÜçllncU Kutanaan (Kurtuluş). 
Dördüncü Küçük Besim (Gline9), 
Beıinci Mustufa (Bursa). 

Türkıpor Takımı Davud
paıayı Yendi 

Dun Davudpaıa sabaaında 
federe harici kulOblerden Türk .. 
ıpor ve Davudpafa idman Yurd
ları birinci ve ikinci takımlan kar• 
ıılaşmışlardır. EvvelA aaat on llç 
buçukta ikinci takamlar oyununa 
başlanmıı, Türkıpor takımı gUıel 
bir oyun ile 5 - 2 ıalib gelmittir. 

Bundan sonra birinci takımla• 
rın maçına başlanmııtar. TUrkspo• 
run tamamile gene ve yeni oyun
cuları gayet aiır basarak oyunu 
kendi lehlerin• çevirmiıler ve 
DaYudpaıa takımını 2 - 5 mağlitb 
ederek sahadan çekllmi9lerdlr. 

Bir ÇökUntUye Kurban 
Giden Sporcular 

Varşova, 22 (A. A.) - Sarp 
Beakida dailarında bir ıki ıporu 
eanaınnda bir haftadanberi kay· 
bolan d6rt kiıiyl aramak iıM• 
çıkarılan kayakçılar bualardaa 
lkl!lni dtın 6jledea aonra Babia 
Gora daiıada ölll olarak kar 
altında bulmuılardır. ÖbUr lkl 
kitinin de ayol suretle aıu oldu
tu ve buaların bir kar çökUDtüell 
yUzllnden 61dtıkleri zannedilmek· 
tedir. 

Yukarıda bir gol, aıağıda bir oarpı~ma 
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Şimdi diyeceğinin biliyorum. cvd n fırlarmış; tulumbaya girib 
- Mübalağa ediyorsun, artık haydi yangına ... 

seninkisi de cicimlik! Diyeceksi· Bir tane daha söyliyeceğim ve 
..... ı · . i v 1 ' niz:... Damad gelıc k delikanh usacağım: va ı sın n og u •.• 

bukadnr bayağı mı, kenar ma· Amnn onu d mı araya soka· 
halle çocuğu mu?.. Hem, paşa caksın? Öyle asli, kibar, şehzade 
babacığın b~r tanecik kızını öyle· kılıklı g nci? diye köpüreceksiniz:. 
!erine layık görUr mil?.. 0 gene 0 asil, ldbar, şehzade kılıklı 
de elbette paşa maşa oğlu, dadı- genci, fa}tonunda bir prenı gibi 
larla tasalarla büyUmUı olacak! oturan centilmen beyi şimdi 
Diye ağzımı kapatmak istiye· dinleyin de görlln. 

ceksiniz... Bizim Katina, konaklarında 
Ben: ( Bir dakika müsaade iki sene hizmetcilik etmif. Öyle 

edin, söyliyeyim de ... ) derken ona bir yaka silkiyor ki t&Şarstnız .. 
da cevab bulncaksmız: Yalnız Katina ıöylese haydi pek 

- Sorub aoruıdurınadan, iç· lnanmayım fakat Ernestlnl ne 
yüzünü, terbiyesini, muaıneleslnl yapalım? O da lliyor; onlar da 
anlamadan seni verirler mi hiç? t' k d k enı ıtUtristli e en bir tanıdığın· 
diye beni susdurmiya ç.alaıaca .. den duymuı. 
ı nız. 

Çok haklıyım; hakla olduğu· Centilmen sandığımız bey, her 
mu da size tasdik ettireceğim. 1abah UJ anır uyanmaz, gecelikle 

Meseli O pa anın oğlunu lcendlnl bahçeye atarmış; ağaçlara 
ıokakta görilyoruz.. Şıklağına tık, çıkıb ökae kurar, l!uı tutarmıt; 
hem son derece. Vekarı, terbiyesi, tulumbacı lulıkh lieriflerl taılığa 
nezaketi yerinde. Tünelde turnl· alıb horoz dö•llştllrllrmüş. Bay• 
keyi çeviren memura bile (merail) ram, kandil gllnleri, misafir 1alo· 
diyor... ( Bonmarıe ) nin kapıeın- nuna bitiıik ağaçların UatUnden 
da, eline on parara sıkııtırdı~ lnmeımiii akşamlara kadar, lçe-
içln ( mer~dt ) diyen tek kollu ridekl sıüzel, tuvaletli hanımları 
Rum dilenciye ( Pa• de qııall ) seyredermiı •• 
diye mukabele ediyor... Öyle cimri, 8yle cibilliyotsizmf ı 

Babıali terclime odastnda mil· ki beş paraya titremede, on pa· 
hlm bir kAtib; rııtbesi, nişanlar! raya takla atmada.. Beygirlerinin 
var. Kendisine sultan verileceti yemini kendi alile tartıb verme 

d onda, bareme misafir ıelib de ıayiaıı bile mevcu • 
Bir de iç yüzünü kurcala, en iki cİiara isteseler, ( bu bedava· 

ıına alınmıyor; para sayılıyor 1 ) bliylik sukutuhayale uğra ... 
Erneslinin bir mekteb arka- diye kıyametleri koparma onda .• 

Bir akıam birkaç ahbabı 
daşı varmış; annesi bobçacıymı1-
Madnm B har denilen o madam, geJmlı; içlerinden biri Vefa 
konaklarına sık sık girib çıktığı bozası istemiş. Beyefendi (çabuk 
lçhı gözl~rile görmiiş. koı 1 ) deyib uşağın eline beş 

kurut vermlı.. Adam, ta Şiıliden 
Mahdum beyin fraasızcaıı Vefaya gidecek. ( Beyefendi, nlt-

okadar yokmuş, okadar yokmuş mış para verin de hiç değilse 
ki ta acakıımz. Evlerine cam ıll- gellrk~n tramvaya bineyim ! ) de· 
meye gelen yalıudinin oğluııu meye kalmamıf, ne sille, ne tokat, 
boyuna çağırtıb bir kenara çeker, ne tekme... Zavallı uşağın pastır .. 
kendine lizım olan cilmleleri so- nıasını çıkarmıı, kimseler elinden 
rub sorub tllrkce harflerle kAğıda alamamıı. 
yazar, ezberleyib lierkne böyle 
caka satarmıJ ... 

Bir defa ağzım açıldı; durmı· 
yacağım, daha da •ayacağım. 

Yekta, . lıte böyle en ileride 
paşa oğullarına, en çiçeği liu~ 

c 
nunda mahdum beylere bir kulb 
takıyor, hiçbirini gözü tutmuJ or, 
beyenmemeyi bırakalım, hepsi e 
bir tUrlU zekleniyor, hepsini mas

kara edib çıkıyordu. 

Konağa gelen misafir hanımla
rın, ekdi püktll kadınların birile 
içli dışlı olmamıştı. Kendi gibi 
alafranga tazelerle bile resmi ldJ. 
Vakıa onlardan, ötekiler K-adnr 
kaçmazdı. Beraber oturur, iÖril· 
ılir, gUIUşürdli fakat föyleaine ••• 

Emsali paşa kızları, hanende 
bozuntusu, çengi oturağı, dalka· 
vuk taslağı kadınlardan pek ho • 
tanırlar değil mi ? Bunların dizle· 
rinin yanından, eteklerinin dibin
den ayrılmayıb tuhaf tuhaf 
söyleterek, açık aaçık bahislerden 
tutturtarak, hof Yakit geçirir, 
avumırlar ya. 

Yektada bu huyların da biri 
yoktu.. Ne hanende Nasif Hanım, 
Topal SıdılCa Hanım, Karakaş 
Hatice Hanım... Ne çengi Binnaz 
Hanım, Ceylan, Eımanım .•. Ne 
Uzun Nefisanım, Bodur Emlnanım 
Çaçaron Zehranım onun hoşuna 

gitmez, bö)'.lelerln yanına uğra· 

mazdı. 

Her ıeyin bir mllıtesnası olur 
a, bu aadedde do bir tane var: 
Zişan Hanım .... 

Zişan Hanım, AtA Paıanm 
bendelerinden GUrcU. Şahin Be)' in 
karıııydı. 

Şahin Bey, AtA Paıanm eski 
çapkınlık arkadatı. Pqa Babıalide 
Amedi kaleminde muavinken, yani 
daha beyken, Şahin de Telgra· 
fanede kiitibmiı. 

Direkler arasındaki Mehmedln 
kıratlianeslnde tanıımıılar; kafa
ları biribirlne uygun, çabucak 
emiş kamıı olmuşlar. 

Paşanın zendostmiza(!hlığ',nı 
öğrendiniz... Gencliğinde daha 
ateşli •e pervasız; rütbe ve ma-
kam ka)'.dinden vareate; ıayılı 
zamparalardan; kafa dengi ara· 
yor. 

( Arkuı var) 

R paıanın oğluna gelelim ..• 
Bab sı mUşir, kendi binbaşı ve 
hünkar yaveri; zadegan mnıfından 
diploma almış. 

lzmir Çok ih·m Bir 
Yakışıklı, ıanlı, zarif giyinitlf ••• 

Y alaız yl\z gt1zeli değil; biçiminin, 
endamının Ustune de yok. Çevik, 
ıpor:tmen; cokey aibi ata biniyor ... 
Ista bula gelen ecnebi pren lere 
mihmandar tayln ediliyor. Kar:adag 
kıralının, Avusturya Arıidllkfiniln 
huzu"unda Hkrim talimleri yap
mış, ikiainden de nftan almı .... 

Bunları mütemadiyen duyuyo• 
ruz ve artık diyecek yok değil mi? 

Bir de Ern stin• ıor .• &nestin 
annesi öldükten ıonra bir Rum 
evinde oturmamıı mı? lfte o ev 
aahibinin kı:ıı, R Paşaların yanında 
aofracılık etmifmit; anlata anlata 
bltiremiy ormuf?. 

O beğendiğiniz yaver bey 
hergUn uşaklarla, arabacılarla, 
bahçıvanlarla güleı etmezmfymiş? 
Bunl. rı toplayıb tuğra, uzuneşek, 
birdirbir gibi külhanbeyi oyunlan 
oynamazmıJ' mış? .. 

Ha} di bun.arı da bot g6relim, 
ıpor d"yelim. Ya tulumbacılık nı 
oluyor?, B:r yangın topu ıeıl 
veya köşlU nArası işidince hemen 
c&ketini, panta1onunu atar, (ıorarA 

" Yıldıza gitti deyin!) diyerek 

işe Gir·ş·yor 
•• l ::t 

( Bavtarafı t inci yüzde ) 

mir valiliği içindeki btıtlln köyler 
bağlamııtır. Büronun ıefliğine 
Bay Şefik adında gene bir mül
kiye mezunu ta} in edilmiştir. 
Turkiyede ilk defa Köy Kanununu 
tatbik eden Kaymakam Bay Baha 
Koldaş büronun köyle ve köylile 
bağlanışını hazırlayacak faydalı 
itler gö1'llyor. 

Köylll, ıimdl ye kadar kazan• 
dı~nı ve harcandığını hesabla· 
mıyan, nisbetaiz borc yapan ve 
borc ödeyen bir toprak adamıydı. 
Yeni köy, teşldlihnm batlıca lll• 
ktııll köylüytl borc yapmaktan, 
borc &demekten ve sadece top-
rak adamı olmaktan lrurtamaktır. 

Köy bllroıu, her böylll aileal 
için birer "•v bark: ökonomisi 
d f teri,, hazırlamı~r. Bu deftere: 

1 - Her kftylU bir yıl için· 
deki gelir ve giderini yordamlı· 
yarak defterde yazılı blldceye a-~ 
çirecek ve blltUn gelir giderini 
bu btıdceyv uydurmıya çalııa .. 
caktır. 

2 - Her köylü bir gUn için-

1 

de kenditıinin, çocuklarının yiye· 
cek, onarma ve ödilnç gibi baş· 
kasma verilmesi gereken parayı 
yazacaktır:. Vergi boıcu da def· 
tere yazılacaktır. 

3 - Köylünün çocuğu olmuş, 
evlenmi~, kısrağı doğmuı, sllnnet 
olmuı, atı yarışında kazanmıf, 

nğaç dikmiı, harmanını kaldırmı9 ... 
Bunlar da defterde ayrılan yapra· 
ğa birer blru lıaret edilecektir. 

TUrk kHylliıün içini bilen bir 
fmıan için bu evbar.lt CSkonomisl
nin lllzumu çok açıkhr. ÖiçOlflz 
borc ödemek Te ölçü.Uz; ıarfet .. 
mek icin k6ylUnlln çok yorulması 
ııerektlr. Bugtıntin 61çftlll kazan· 
cife buna da imkan yoktur. 

Köy bllroau, limir V allliğl 
içindeki bütün köyler için bet 
yıllık bir plin hazırlamqtır. Planın 
özü: 

1 - Yeni Türk köyllnU 
yapmak •.• 

2 - Köyün çal1tan ı•ncinl 
kliltür, apor yönünde doyurmak. 

3 - Köye gelen mhıafiri 
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( Başlandı 1 inci yüzde ) 
itham den sözlerinden hayrete 
düşmüıtnr. Fakat btitün bu gil· 
rültil, Yunan;atanın girişmiş ol· 
doğu silahlanma yarışını haklı 
göstermek i lıı yapılmaktadır.,, 

"Mir., gazetesi ise, Tllrkiyenin 
de adım karıotırdığı bir başmaka· 
lede dl yor ki: 

"Yunanistan ve Türkiye kom• 
ıulanmız, aralarında tedafüi bir 
anlaşma olduğu halde yine rahat 
değildirler. Çünkü Bulgaristandan 
kuşkulanıyorlar. TUrkiye matbu· 
atı, 6ulgaristana adeta el ve nğız 
birliğile çatıp duruyor.,, 

Mir gazetesi bu climlelerden 
ıonra Bulgar;stanın daima ıulfı 
yolunda yUrüdUğllnll, bilakiı TUr· 
kiye ile Yunanlstanın sulhu boza· 
cnk hareketlerde bulunduğunu 
söylUyor ve milletler cemiyetini• 
bu vaziyete müdahale etmeainl 
lıtiyor. 

(Son Posta: Sofyadan aldığı· 
mız bu habnl yazdıktan sonra 
Bulgaristanın umumi ukerl Yazi· 
yetini etrafh aorette bildirmeyi 
faydalı bulduk. Aıağıki ıatırlar• 
da bunu okuyacakıınız.) 

Bulgar Ordusunun Umumi 
Vaziyeti Naslld1r? 

Bulgar ordusunun ilk nUvesl 
1177 de meıhur Türk-Rus muha· 
rebesi içinde Rus ve Bulgaı 
zabitleri tarafından vücuda getiril· 
mittir. 

Bu nüve on iki günUllll tabu· 
rundan mOrekkepti. Ayaataf anoa 
muahedesinden onra bu kuvvet 
b heri on taburluk sekiz piy de 
alayına çıkarılmıştı. 1886 da Bul• 
gariatanın Şarki Pumeli ile birler 
mesi üzerine piyade alaylarının 

miktarı 12 yl bulmuş, bu kuvvete 
ayrıca, sl\varl ve fen kıt'alan 
ilave edilmlvtir. 1912 de, yani 
Balkan harbinin arifesinde Bulgar 
ordusu dokuz piyade fırkaslle on 
bir müıtakll silvarl alayından 
mUtetekkildi. AslCerJik hizmet 
mtıddetl ba%ı kıt' alarda ik4 bazı 
kıt'alarda Uç 11ne idi. Bulgar 
piyadesinin elinde manleher 
t6fengi, topçusunda da seri ateşli 
Şnayder topları vardı. Hazeri 
mevcudu 55 bindi. Umumi harpte 
Bulgaristanın çıkardığı kuvvet 
620 bin kişidir ve hududlarda 
çarpışan askerlerl fae 11 fırkayı 

bulmuştur, 

29 eylül 1918 de imzaladığı 
mtıtareke ıartnamesi mucll>ince 
Bulgaristanın elinde (16) piyade 
taburundan mUrekkeb Uç fırka 
ve dokuz müstakil aUvari alayı 
kalıyordu. Nöyyl muahedesi Bul
ııar ordusuna ıu ıekli verdi: 

Ordu gönlillUlerden mllrekkeb 
olacaktır. Bir taahhüdname ile 
orduya giren &öniillUnUn hizmet 
müddeti ı 2 aeneden az olmıya• 
cakbr. 0rdu mevcudu azami 
20 bin neferi geçmiyecektir. 

•iırlamak. 
4 - Köy sineması, köy koo• 

per,atifi, köy andacı, köy koruıu, 

kay ltonuk evi, kliy mezbahaaı, 

köy mektebi, köy bahçesi inıa 
etmek. 

5 - Aynı tipte, içi ve dııı 
kireçle badanalanmı, köy evleri 
yapmakhr. 

Her kftylll senenin muayyen 
mevaimlerinde ağaç dikmek mec
buriyetindedir. Tembel, bata boı 
lnıamn köyde yeri yoktur. Köy• 

te • d ı 

e Y zıl 
Buna orman korucuları, jandarına, 
poliste dahil olmak fizere 10 bin 
kişi ilave edilebil celctir. Ayrıca 
3 bin kiiilik bir hudud muhafaı• 
kıt'ası vUcude getirecektir. Zabit 
adedJ ise umumi mevcudun 20 de 
birini aıamıyacaktır. 

Bu vaziyet 28 Şubat 1922 
tarihine kadar mllttefik milletlere 
mensub bir heyetin murakabe-' 
alhnda bulunmuş, Bulgaristanıa 
muahede ıartlannı yerine getir· 
mektekl isteğini nazandikkate 
alan sefirler komitesi 25 Mayis 
1927 de bu murakab yi, aynı 
senenin 31 Mayısında da hava 
kuvvetlerine aid kayıdları kaldır· 
mışhr. O gUn bugün biribirinl 
takib eden Bulgar hilkUmetlerl 
asli unsuru çiftçi olan bir meın· 
lekette mealekten yetişme bir 
ordu teıkili zorluklanm ileri sürer 
Ye harpten ev•elki vaziyete dön· 
mek için her fınatı ganimet bllil"" 
ler. Gizli kuTvet arttırmak teıeb
bOsleri haricinde Bulgar orduıu· 
nun tekli vaziyeti ıöyledir: 

Sekiz alaylık bir piyade kuvveti. 
beher alay ~ taburdan m8rer 
kebdlr ve beher tabur da Oç 
bölUklUdnr. Her taburda bir mit· 
ralylh: blllllğU vardır. N8yvl mua• 
hedesl alay mevcudlarmı aıaınl 
65 zabit, 2000 nefer olmak üzere 
tesblt etmltllr. 

Bulgar suvariıl üç alaydaa 
mürekkeb olmak Ozere tahmba 
olunur. Bulgar topçusu beheri Uf 
bataryahk muhtelif ç topçu grll"' 

pundan mlirekkebdir. Muahede 
mucibince Bulgaristanın ll0,5 luk .. 
tan büyük top bulunduramaması 
lazımdır. 

Yine Nöyyi muahed el dal 
b taryalarınm asgari kadroıu .... 
ftç zabit ve ( 200 ) nefer olarak 
tesbit etm ktedir. Bulgar ordtl"' 
sonda aıkert tayyareclllk ya1akbr· 

Fakat bugtlnkü Bulgar ordu .. 
ıunun bu göıterilen ıekildell 
daha genfı bir vaziyete çıkarıl· 
dığına inanmak lhımgeliyot• 

Çünkll ecnebi membalarda11 
terenuh eden haberlere ıöre, 
Bulgar hükiimetl ordu Ye ıUAb 
mevcudunu moabedeye muhalif 
olarak gizliden gizliye arttırmııtrt• 

.............. 
$ıhil'TıiJatroıa 

mnıınııım 

J 
ıtltlll 

Tepebaıı Şeblt 

Tlyatroıunda 

Bu akın111 ıaat j?Od• 

UNUTULAN 
ADAM 

6 Tablo 
Yuam 

Nazım Hik••' 
Pe• 7alnnd• ı f 

MÜFETTI .... ~ ...... ~ 
Eski Fran&1z tlyatroaund41 

Bu aktam .sat 20 de 

DELi DOLU 
Qperet 

Yazanı Ekrem Re,ıd 
Beateliyen ı C•mal R•ıiJ 

Son Hafta ~ 

lllnün baıhca ikf: dUımanı kddl-' 
ve içkidir. 

~ 

Şllbbe edileruez ki ~u. ,ı:;:. 
çok: zorlu tarafları, tatbi~aliflttı' 
kül ne>ktalal'ı vardır. biıdiji 
köylUniln içini v• dııını tıırll'-
için ona arkadaşlık elini uı.a er-" 

b ver 
ve mil~kU1lerine ceva k ,.-.-

fi kullanıaa ... uysal tara arınr k ollPIY .. 
tile bu iıte muvaf~a JDUtJ,ls 
aı.metıuiftir. Muyaffakıyet 
ve muhakkaktar. 
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iTTİBAD ve TERAKKi 
A'aşıl Doid• ? .• 

• i•cl it ısım No. 207 N •N l yaşadı "·· 
Her hakkı mahf'lzdur. 

~~~~~~~> 23 - t 98:> NaJıl Ôldü? 
~ "' t iya fekirt========================::=ı~ 

lstan bulda işler Karışıkken Taşra da 
Da Bazı Hadiseler Oluyordu .. 

1 - (Şirketi lnhlaariye) namını ıu kararı vermişle·r-d-.• -. ------aahibi Halid Bey, tifoya tutularak 
'trdilcJ i I t b J k · · 1 - itilaf dev)etlerile mUnf e- birkaç .. gün içinde vefat etmiıtJ. .1_ er • an u mer eımın; 
•lıa açık bir tabir ile (Karı rid aulh akdetmek için, merkezi Himi Bıy, idaresi altında hare-
l<t111al Bey) teıkillbmn derhal lzmirde olmak ilzere, Garbi A a· ket eden gruptan yllıbaıı Remzi 
ta.ftyeal. doluda ( Türkiye namına hareket Bey ile (Yamanlar) dalına ıitmiş .• 

2 - Vazifede idarealzlik, barb eden ) ve Iıtaubul hükumetini Burada kazanlar kurarak adeta 
ticareti, Jntirikalı itlerle meşguli· tan:mıyan bir hükumet teşkil eaki devirlerin derebeylerl g:bl 
ht dolayasilc dedikoduya aebıbl· edilecek. müccrred Lir ı:em içinde yaıayan 
'•t Yerenlerin • yine derhal • ce- 2 - Bu maksadı tem:n ede· asker kaçaklarile teroaa etmi§ .• 
:İJetten lhracilo haklarında bilmek için, rnllbim kuvvet men· Bunların v edan Y• hamlyet:erinl 

kibat icra11. baları e:e geçirilecek. tahrik ederek talana karıı 
\' 3 - Hemen bir konıre akdL 3 - ltllhad ve Terakki hft· son h·ımetlerini temin eylemi7ti. 
•bu kongrede, (lttihad·Terakki) kümelinin o havai.deki iıtinad· Bandırma yo:u ı:e lıtanbula giden 
~J•t Ye fırkaaını uzun zaman· glhı olan Aydındaki Ko!ordu d 
~beri idare eden (Merlrezlumu- Kumandanı Nuredd:n Paşanın bu HG :eyin Lötfi Bey, Bandırma 8 

~ merkez kumandana Çopur Jımail ~ı alo heaab vermesi. Bunun meaeleye brafdarlığı temin olu· Hakkı Ye lstanbulda da meb'uı 
aa.tleeılade, k111uni meauller zuhur nak. Eğer bu mOmktın olmazaa, 
"'-ae, bunlann derhal cemiyet- biç olmazsa bitaraf kalmasına Reşid Beylerle anlaımış; Bandırma 
a._ •1rılma11 .• Ve kanuni takibata çalııılacak. haYarlıinin de İzmlrdo mftzaberet 
lllaaruı b;rakılmaıı. 4 - Bandırma Y• ha•ıliıinin Ye i:tibakmın eaaslanna kararlaı· 
l_ 4 - Ancak bu ıuretle, (itti· de bu fikre iltihakı için (Gönen)• tırmıth. 
"ld • Terakki cemiyeti ıahaiyetl bir ut yollanae1lr. Bu itler, b "rkaç gftn zarfında 
_,lltviyeai) nin temize ç1karılma11. ~ - Ayni zamanda lıtanbula olub bitmişti. Fakat; herıün ve 

Talat paıa, bu taleblerin ıa· da bir zat ıönderilerek ıulb ta• her 1aat, tekarrtıb eden felaketin 
)tt hak:ı olduiunu kabul ediyor.. rafdarı olan cemiyet erklnı ile ıoraitini •iırlaşhrmakta idi. Artık 
'-~k zamanın, böyle itlerle temaılar yapılacak.. Bunların da tamamen fi iyata geçmek ıçm 
~r•ıınaya mUıaid olmadığını da muzaheretlerinden istifade olu· lzmlrdeki Kramer gazinoJunun 
bl •o eyliyordu. Fakat Fethi Bey nacak. zemin katında, buauıi 1&londa bir 0

kuoa, fikrini kabul ettiremi· Bu ilk karar, birkaç içtimaı içtima akdi tekarrür elmiftL Ya-
~du... Nihayet, bir kongre ak• m8teakıb auretl kat'iyede tekar· pdan propaaanda aaye8inde lzml-
la ~ ve orada bu meselelerla rQr etmif, arbk faali} et Hhaama ria mtlnev•er zümreaine menıub 
1_•llıae karar •erH•iıtJ. Fakat bu girifilmifti. lzmir •e Seydiköyde 
••rar bile, ceml1etin ve fırkanın bulunan fırkalar kumandanları, ve münferid ıulh tarafdarı olan-
tıki fakir lttibadıni temin edeme• kendilerine yapılan teklifi derhal lardan elli kişi, rouayyen olan 
llaltti. Nitekim, Mecliıi Mebuaaa kabul etmiılerdl. ( Gönen ) e aaatte davete icabet eylemİf .• 
tçü~ ala J•pdaa ripaet latiba- aladeril.. L6 Lu•an sazeteal ( Arb.& ,,a1 ' 

l>ında reyler, derbal iki,. •Jrala•.,... -------=-~=-===-==------==--------
llıiıtl. Toplanan 131 reyden, Ad- Halkevlerı·nı·n Sayısı ll~e nazırı Ye Menteşe mebuıu 
~alil Bey 73 rey alaııı, F othJ 

..:r de sa rey kaıanmııtı •.• Şu y .. u·· .. Buldu 
Otı-d• göıteriyordu ki; artık UZ Ç U 
'•r~ıd •e Terakki c~miyeti) nln 
1'.) iı, tam bir inhıJile dofru 

-.,, baılamıfh. 
,.. 

lat ._ fkt, •?Qulda hal, bu merkezde 
ttf t)ı tiliyet!erde de bazı ufak 
J:' ıL hareketler vuku buluyordu. 

111:ıt b 
~, l 111lların baıhcaaı, lttihad 
ttln erıkki kulnblerinin, Kftnden 
h~; boşalmasından ibaret kaı!· 
~~ u.b Ancak.. lzmirde, latanbul• 
\' d &reketlerdeo daha mUbim 
t-,1._'ha . he} ecanh hAdiseler ce• 

ftuı eıhyordu. 
lbtlıı( ~arlar harbden çekilerek 
attlQ:'ıd ıu:h teıebbnınne ıirer 
~~ • Iıtanbulda olduiu gibi• 
I..,~ de arbk ( zaferinihai ) 
'1111,ıJ il tahakkuk edemiyecejiai 
~ llııt; lttibad ve T erekld 
f,~~ -ıillfn •Unen•er •e mllte
~ 1••at11u bUyOk bir endife 
~~a... latıııbuldao ıelea ha· 
;'hiıı~d hOfa a;tmiyordL Hele 
, ... ..._ •, daha hill barit• 

' fikrinde olanlann bulu• 1 -dL_ 8.. -teltri arbyordu. 
.ı ıa11., ı 
'" fit Zerlae, aabık •aWer-

~iflb,,1~tl Bey ( merhum ) ile 

_______ .._._,.. .. •••an 

Diln Bütün Evlerde Ve Buarada Şehrimizdeki 
ıı kevinde De Büyük Uluıal Merasim Yapıldı , 

latanbul Halkniade diiıı yapılan meruime aid bir görünüt 

Hal-

Halke•leriala kurulufW1un 1- okudu •• alkıılaııcL. Mlltuldbe• 
çlaci yaldönll•i dün bitün yurd· Ş.hir Baadoau glhel ha•al~ 
da oldup ıibi .. larimizde de çalmak aUJ'etile bir ko~r .verdi 
blylk aluaal kutlulama .. nlikle- Ye meraaim de bCSylece bıtti •. 

'ia• ••ılle Yerdi. Buadaa aonra Betiktat. Şiıll, 
lıtanbul Halkı~ bu kutlulama Üakldar, Kadık6y, Ş.bıemiai ve 

için çok iyi hazırlanmııh. Mera• Beyojlunda yeniden kurulan Halk· 
ılm• dön saat 15 le bqlandı. Bu eYi pbeluiDia apbaa mcraılmin-

mlnıHbetle Caialoiluadald Halk· de bulunmak Uzer• heyetler ıe-

Sayfa 9 

Yeni Soyadları 
Okurlarımız Ayni İsmi Sık, Sık Alı

yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 
l•taınbulda 

Niıantaıında Valikonağı cad· 
desinde Yavuz apahmamnda Bay 
Süleyman Ye refikaaı Nedime 
(Ilyıy) ıoyadını almıılardır. 

&allhllde 
Salihli - Evkaf M. bay Meh· 

med Enver Aykan, evkaf odacıaı 
Lay Muataf a Gedik, llhamiye ca· 
mii imamı bay Halil Ayb~k. bıtib 
bay Mebmed Lutfi ve otlu çarıı 
camii imamı bay Necmi güçlU, 
çarıı camii milez:zini bay Emin 
Çapraz, Yenicami imamı bay Ha-

lil Erdem, mUez:dn bay Murad 
Ayaydın, Burbaniy~ Kocaçeıme 
camii imamı bay Mehmed CemaJ 
Gül, MOeuin bay Cemal BWbül, 
hatib bay Mebmed Aytemlr aoy· 
adlarını almışlardır. 

Teldrclatında 

Yüzbaşı bay ŞllkrU, eşi bayan 
Melek, oğlu bay Feyyaz, bay Ok
tay, kızı bayan Handan, annul 

bayan Şayes~e, kız kırdeıi bayan 
Şevket, kardeıi yUzbaşı bay Ya· 
kub, eşi bayan Fikriye, oğlu bay 
Timoçin Buiak ıoyadını almıı· 
lardır. 

Ceyhanda 
Ceyhan (Hu~usi) - Konakoğ

lu maha!Jeıinden Hüseyin oğlu 
lhıan Y anıvat, Karamezar muh
tarı Bay Yunus foal, tDccardan 
bay IsmaU Maksud Ôzcenl''z; 
tüccardan Hı: bibullah Erdoğan, 

Mehmed oğlu Duran Dufda, Ka> 
taki mahalleıinden Emin oğ~u 

Hakkı Ural, tabelacı bay Hayri 
GUler, Toktamıştan Ahmed oilu 
Mustafa Somer, TDrJabaı m•· 
bal"esindo:ı Mehmed Emin Ay· 
tai, Burbanhdan Mehmed Aıi 
oğlu Veli T oyıun, Haliliye muh· 
tarı bay Niyazi Ünal, Tahririye
den Muıtafa oilu Oamao Selçuk, 

Kuzukelibdın Said otlu Sel:m 
Aytemur, Müfti Hacı Halil Ko
cadurmQf, Kooakoilu mahallesin
den Haf,z Muıtafa Canver, Mcr
cim okutanı bay Mliftak Partal 
IO} adim almıtlardır. 

EIAzlzde 
Eliz.iz, ( Huuıi) - Vali bay 

Tevfik Sırr~ Gür, ağır ceza reisi 
bay Sami Ozkaya, aa:iye hukuk 

bakimi bay Naauhi Etglln, icra 
memuru bay Hanefi Parlar, emni
yet mftdOrO bay Azmi Özer, 
avukat bay Yuıuf Ziya Güneş, 
maden a1'iye mahkcmul baıki· 
tibi bay Şem1eddln lnkaya, g6ç-
nıenlerden bay Iımail Çc>;pan, 
Yenlcuma nıahalleıinden Naim 
oğlu t&ccar bay Hnseyin Hitit, 
elektrik ıirketi muhasibi Bahrem 
DUek, ı~lh haki111i Baykara, aaliye 
batkU.ba bay Ômer Oztan, atır 
ceza azası bay Sadık Yücel aza 
111Dllzimi bay Ahmed Gn~nrk, 
yazıcı bay Turgud OkayıOn ıoy 
adlanna almışlardır. 

Adapaz•rında 
Adapazarı (Huı.ısi) - Gedik 

oğlu M. bay Oaman Gtılbağ, Me
ciye M. bay lsmail Ergin, Bahti· 

ler M. bay Hakkı GUven, Akmcı• 
Jar M. bay Cemal Gercek, Yah• 
yalar M. bay Hakkı Göktürk, 
lbrabim B. M. bay Rasih Genç, 
Semerciler M. bayiin Selime GUer, 

Tıcılar M. bay Mebmed Genel, 
Y enicami M. bay muıtafa GüllO, 
Kurtu~uş M. bay Rifat Gökau, 
Saknrya M. bay Zekeriya Gök· 
Kaya, Ozanlar M. bay Nuri GUn• 
göre, Kurtulut M. bay Ekrem 
Gökmen, Semerciler M. bay 
Mehmed GUneç, Pabuccular M. 
bay Selim GOvenel, Orta M. bay 
Naz:f GUlen, Meciye M .• bay Ga• 

l:p Giray, Semerciler M. bay s .. 
dullah Ma~koç, Yahyalar M. bay 
M. Ali Merd oğullan, Kurtulut M. 
bay Tevfik Merd oğlu, Mecdlye 
M. bay Ha1an Napten, Pabuccu

lar M. bay Said Narter, Mecidi
ye M. bıy Tevfik OraJ, Papuccu
lar M. bay Abdullah Okan, Cee 
lül M. bay Aziz Ozan, Çukur 
Ahmedlye M. bay Mustafa O,. 

han, Bahşner M. bay Mlktad Okur 
terzi, Sakarya M. bay Selimi 
Orman baba, Yağcılar M. bay 
lbrahim Orhan oğlu, Orta M. 

bay Silreyya Ozman, Pabuc• 
cular M. bay Baha Öz Cor 
kun, Sakarya M. bay lskender 
Ôzsu, Çukur Ahmediye M. bıy 
Muharrem Özal, Çukur Abmediye 
M. bay Ibrahim Ôza-OI, Mehmed 
ef. M. bay Hakkı ÔnaJ, Yahyalar 

M. bayan Emine ÔzüdüzgDn, Ye• 
cami M. bay Rifat Pulat, Meci• 
diye M. bay Şakir Rodop, Semer
ciler M. hay Mehmed Selçuk, 
Y enicami M. bay Rahmi Saygin, 
Kurtuluı M. bayan Emine Saydan 

Papuccular M. bay Mehmed Sulay, 
Semerciler M. bay Ali Rba Stz· 
gin, Sakarya M. bay Osman 

Sezen, Tuzla M. bay Feyzullah 
Saraç, Papucculu M. bay Ômran 
Sun, Y enicami M. bay Şevki 
Sabanca, Is~lklll M. bay Ahmed 
F oydan, Y enicaml M. bay Meh-

med Sep:ci, Yahyalar M. bay 
Ak:f Şen aoyadlarını almışlardır. 

Ok~ucularamıza Cevablarımuı 

Sa~r~~keakö) do mUtekaid 

bay Halile: 

Homanın mar.ı:'ı kuv\'etll 
adamdır. Soyadı olarak kullana• 
bifaı:niz. 

* 
Galatada Kulcdibindo No. 10 

da kömUrcU bay Muatafaya: 
11 Poyraz ,,ı sayadı alabil&ı-al

niz. Y alnaz Anadolunun birka~ 

yerinde bu aoyadıaı alan •arcLr, 
fakat nadirdir. 

* 
Galata Kuledibi Hami<.'iy• 

çeımui au memuru bay Arife: 
Çelen akıl!ı demektir. Güzel 

bir ıoyadıdır. Y almz ıoyadlıranı
zın nihayetin• " oğlu ., kellmeaini 
Uive etmeseniz. bizce daha mG
naaibdir . ...._f P.t ~lldarn yBzbqı HAml, 

~"--r..:.:ıre, lzlllir demiryolfan 
~it labiu aıı Jlzb&fl Remzi, 
't ( boı,. ·ıc F•ridun, S.lblldi 

~ merbd ç~ ~~b~~~ ~~"~~-~~~~ ,------------------------•• 
olarak iatikl&I mar11 çalıncL, ıonra tezalallrat aruuacla açıldı. s A T 1 E •b.._ •ı ) ••mile maruf • 

~~~i~~~l1ett11 hmird•ki Uk 
..:'di lfGae~· •n biabaıı müte
b "aa. lQ L6tff, franıızca Le 
~>1- t•ıeteıi IDuharrlri Halid 
'ltb;.ı lr aec• bL d -., er.. V . ... ey e lctima 
'll.ıı az.yeti -... uzadaJa 

.... •1'-•itlv.. ailıa1et 

Halken idare lleyeU uuuadaa Gece HalkeYi memublan ta,.. 

Bay Iımail Şevket bir nutuk ılJ• fıodan Tepebqı tiyatroauada •• 
ıı erek blyDk bir eHr olan Halk· Alaykafkllade temıll Y• •il••· 
e!ı.r1 kurumaDUD elaemmiyetlal mere verildi. Tenvirat ve muharrik kuvvef 

ı tta ba arada latanbul Halk- Dan bUtlln yurdda yeniden T . 
::.:ı0 

1

yaptıtı itleri bildirdi. Bun- 23 Halkevl açıllDlf •• böylelikle CSISafJDI Veresiye yapar• 
~·~~M~M~~ &&~u~~-~o~b~ '--------------~---~----K~ • alla ek » aclmclald •a•ıuae.u.i muflur. 
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ESMER GÜL 
Mııharrirı : A. R. Tefrika No.: 37 

Çıkarılan Kavuk! .• 
Kahvde Derin Bir Sükun Vardı, Herkes Uzun 
ı- Uzun Düşünceye Dalmışh .. 

Müzayaka da ıöı: mU, hey 
herif... Hak erenler, kötn dUt .. 
manımı dahJ o taraflara dDılirme
ılo. Millet, taş yasdınıb, yaprak 
lSrtUnUrler.. Ot yoyib, toprak 
çimlenirler ... Kıtlık ıol mertebeyi 
bulmuıtur ki ehlin, ayale .. Ananın 
evllda... Karındaşın, karındaıa 

rahmi, ıefkall kalmamıştır. Her· 
keı.. Nefıl.. Nefsi.. Çağrııur. 
Amma .. Bütün bu mezahim, ancak 
fukara halkedır. ManiJn olan .• 
Yine bnrhaneainl daadan taıtan 

ltıfurur. 

. - Çok şUkUr, halimize .•. 
- ElhamdülillAh, bir lokma 

ekmek bulub yiyoruz. 
- Yiyoruz •mma.. Bir de 

bize ıor ... Yediğimiz zehir, giydi· 
ğlıniz kefen o1duJdan sonra ... 

Atık lbadf, &Hini bir perde 
daha yUkıeltmiı .. Kahvede oturan 
hıılkın bütün dikkatlerini kendi 
ıöt:lerlne celbetmiıti. 

- Y oook, evladlar .• Bir yeyib, 
bin tl1kür edin... Neyiniz ekıik, 
ıanki ... Şu şehri latanbul, baıtan 
baıa bir glillilk, kUIUstanlık ..• 
Herkes, işinde aşında.. Çarıılar, 
pazarlar alışında verişinde... Daha 
ıörmedim amma rivayet ederler .• 
'Yine Kağıdhane alemleri çalkamb 
dururmuş. . Yine eıraf ve vüzera 
konaklarından zil ıealerl duyulur
lllUf.. Vezir Ibrahim Paıa, zerl
mabbub [1] ları, fiake ile uçurub 
mahbubelerin yaımağtndan içeri 
aıırıb gill yanaklarına kondurur· 
lllUf... Hey gidi dllnya, h.,... işte, 
kimine hayhay, kimine vayyay 
dedikleri, buna derler. 

Kahvede, derin bir sDldm 
htıkUmferma olmuıtu. Şimdi her
keı, derin derin dUılintıyordu. 
Çmar Ahmed, baıındakl kavujıa 
çıkarmıı .• 

Bayaz ter takkeainin altından 
ıo ktuğu parmaklarının uclle baımı 
kaıımıya baılamıf b. 

Kahve kapııından içeri ıfrer 
girmezi hayatın hiçliğini.. ÖlUmOn, 
nihayet har fani insaaa mukadder 
olabileceğini hazin seıi Ye mUea
ılr 1azlle buradaki in1anlann ru· 
huna damla damla akıtan bu ıaz 
ıairi; ıimdJ söylediği ıu manalı 
ıöılerle de kalblere bir dlişUnce 
vermişti. 

Peykenin köıesine genfı bir 
bağdaş kuran saz ıairl, sal ko
lunun dirseğ:ni dizine dayamıf .• 
Kahvecinin getirdiği uzun çubuğu 
eline almıf.. Onu iıletmckle, ve 
yudum yudum kahvesini içmekle 
meıgul oluyordu. 

Alnı, derin çizgilerle buruı· 
muıtu. Gözlerini ayrı ayrı kahve· 
dekilerin üzerinde ıezdiriyor •• 
Sanki söylediği ıözlerin, buradaki 
halk~n vicdan ve imanına yaptığı 
teılrı anlamak istiyordu. 

Halk, fıııldaşıyordu- Bu fıııl· 
daıma uzadıkca, çehrelerdeki 
hatlar değişiyor.. Gözler, daha 
dalgın ve düşünceli görünl\yordu. 

Aıık lbidinin nazarları bir 
aralık halkın Ustünden kaymıt; 
kapının yanındaki küçük sedirde, 
bir çekmecenin önünde bağdat 
kurmuı, olan ( kahveci Ali ) ye 
uzanmıştı. Kahveci Alinin gözle· 
rinde, adeta bir şimşek çakmıştı. 
Şair ve kahveci.. Bunlar, birkaç 
aaniye biribirlerine bakmışlar; 

llJ O devm.Je geçen bir nni altın 

hiç kimsenin glSremf yecıtl.. Ga~ 
ıe de anhyamıyacatı bir itaret 
çakmıf lardı. Bir anda ikisinin de 
yft:rUnde belli belirsiz bir tebes· 
ıilm baaıl olmuı.. ikisinin de 
alSdcri, garlb bir mana ile dol· 
muıtu. 

Sedirde, Atık lbldtye yakın 
olan gruplardan birinde fıııldaşı .. 
lan şu muhavere; HZ şairinin 
kulağına kadar ıeliyor; bu ha11aı 
ihtiyarı, o tarafa doğru eğilerek 
dinlemek mecburiyetine sevk 
ediyordu. YOzlerinl görmediği 
adamlar, ıöylece konuıuyordu: 

- Aşık baba, ıöyler yatu .• 
Bilmez ki fU Iıtanbul ı•hrinln 
halkı, ne guna mihnet ve eziyet 
çekerler. 

- Çekilen yalnız mihnet •• 
eziyet olaa.. Oıtelik ırza •e 
namusa taarruz da caba. 

- Ne o, yeni birıey mi olmuı? 
- Olmıyan Yar mı ki.. GUn 

ı•çmiyor, yeni bir garibe fıitlliyor. 
- Hayrola?. 
- Canım, ne bileyim ben .• 

Benden ne ıoranm ?. 
- Hele, hele .. 
- Helesf, meleal, ıu.. Dün 

akıam yine bizim mahalleden 
yetkin bir kız kaçırdılar. 

- Yok, canım. 
- inan olıun. 
- Nasıl kaçırıyorlar?. 
- Nasıl kaçıracaklar?. Kız, 

akıannn garibinde destiıini almıı, 

evine ıu taıımak için köıebaıın· 
dald çeımeye gitmlı. 

- Eeee •.• 
- Derka, bir feryad kopmuı. 

Bir de bakmıılar ki, ne bakımlar •• 
Saray boıtancıları, zavallı kızı 
ıallHırt etmlt götlirllrler. 

- Allah, Allah ... 
- Kızcaju.. Ummetl Muham· 

med, can kurtaran yok mu? •• 
diye feryad etmiı.. Bu feryad 
lberlne herk11 kapılara uğramıf .• 
Boıtancıların ardına takılmıı .• 
Bunlardan biri d6ntlb de halka 
ne deae beğenlralolz ? •• 

• • • • • 
- Ağalar! Atalar! • Varın 

ltiniıe gidin.. Bu lf, bildiğiniz it· 
lerden dei{ldir. DeYlet itidir; de
mezler mi? •• 

••••• 
Çınar Ahmedin arkasındaki 

grupta oturan bir ihtiyar da, baı
ka bir ıikAyelle homurdanıyordu: 

- Vaktile ülemaylklram, ihır 
•akitte bina ile zina çoaalacak 
derlermlı.. aaliba biıler gelip o 
vakte çattık. Ben gencliğimde bi
liyordum ki ıu kAğıdhane dedi
ğimiz berril yaban, bir hAll ma· 
hal idi. Her tarafını otlar, çalılar 
bilrllmllş olduğu için, içinden a•· 
çilmezdi. Yaban domuzları, ıUrU 
ıUrU ıezerdi. Halta baıka bir 
takım canavarlarla, (Şahmeran)ıa 
yavrusu olan kırk kulaç uzunlu· 
ğundaki aaçlı yılanın da orada ol• 
duğunu rivayet ederlerdi. Geçen 
cuma, bizim çoluk çocuiun ı~zll· 
ne uydum. Limon iskelesinden bir 
piyade tuttuk, Biz de kiiılhanı 
deyüb yola koyulduk. Birde git· 
tim ·· dü k . ~or m i, ne göreyim .• orası 
fımdı koskoca bir ıehriatan olmuı. 

- Oldu, yaaaa ... 
- Şöyle eıakalımı eltme aldım. 

O derenin kenarındaki saraylara 
binalar• baktam. Şaşa kaldım ... 

(Arka11 nr) 

SON POSTA 

Sarhoş 
isteği Bu 

ŞoflSr - Takır, bayım?. 
Sarhoş - Takıi?.. Hayır •. 

Ben otomobil iıtemlyorum, tren 
istiyorum. , ___ ._.... ....... ~-.... •:.a·· .... _..... .. _ __ ... 

Yugoslav gaga 
Gelen Seggahla
rın Adedi Artıgor 

Belgraddan yazıyorlar: 1934 
Y11ao-1avganı11 yılında yukarı Ad· 

Adrigatlk riyalik kıyılann-
/cıgı/11,.ı11da daki Yugoılav 

tu,.l•t harekatı kaplıca ve plajla· 
rını ziyaret eden Turist miktarı 
hakkında istatistik çıkarılmıştır. 
Turist lılerinl inkişaf ofisi tara· 
fmdan yapılan bu istatistiğe g~ 
re geçen yıl bu ıahillesl 59. 205 
seyyah dolaşmıştır. Bu mikdar 
1933 yıhndakine bakarak 6.663 
kiti veyahud yüzde 13 fazladır. 

Bu 59 milyonun 27 milyonunu 
bi:ızat YugoslaYlar teıkll etmek
tedir. Geriye kalan 30 milyonun 
IH 85 binini Avusturyalılar; l 1 
binini Çekoılovakyalılar; 9 bini• 
ul de Almanlar teıkil etmektedir. 
Geriye kalan mikdarıD da başın .. 
da Polonya ve Romanyalılar gel· 
mektedlr. 

Bu ıeçicl seyyahlardan baıka 
yukarı Adrlyatik kıyılaranda 
yerletmlı yabancıların aay111 35 
bine yaklaımaktadır. 

* 
Sovyetlerln Almanyaya 1934 

Raı11•da 6iimi1~ y•lı altın ihraca
v• platiıc ihr•- tında bir çoğal· 

ma bulunmaıına 
catı ı•rlllgo,. rağmen diğer kıy-

metli madenler ihracatında hisse .. 
dilecek kadar bir gtrileme •ar
dır. MeaelA platin ihracatı yıldan 
yıla azalmaktadır. ı 933 yılında 
ı 957 kilo olan platin ihracatı 1934 
yılı onbir ayında 534 kiloya; 
1.010.514 kilo olan gOmUt ihra
catı da 294,965 kiloya dUşmOş· 
tllr. Bu ıon iki maddenin •erimi 
altına kıyaala noksan olduğundan 
bu umumi arhı ve azalmanın 
neticesi Sovyet dıı ticaret bilinço
auna lehte bir teıir yapmııtır. .............................................................. 
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Şahat 25 

BİBiYB ~I 
•• ltltaada Bergin 

Yazan: Vahid Yasrıfoğln -
SIKINTILI ADAM 

.. .. . --=·~· •ttıl•- ·- .. t - ~ 

Erkenden bana gelen bir tanı
dıkla konuıuyordum. Ellerinin Ye 
selinin beni avlamak için takın· 
dığı iğretilik ve yaptığı boı gU· 
rültUleri ilk gören onu bana yakın 
ıanabilir.fSaat_de dokuza i•lmiıdl. 

- Ben aramaıam sen ıormı
yacakaın bu adam ne yapıyor de
miyeccksin gibi ıözler &avurub 
duruyordu. 

- Aman bir sıkıntın olmasın 
da demiş bulundum. 

Zavallı ııkıntılar içinde buna
lıyormuf. Anlatmıya koyuldu: 

Kardeşim bu yapı f tlerinden 
bıktım. Şimdi de kendime bir 
apartıman yaptırıyorum. Bitmez 
tükenmez bir çile.. Merdivenleri 
beğenmedik. Bozdurduk, mermer 
koyduruyorum. Elektrik Enstalas· 
yonu istecilğim ıibi olmadı. iti 
ıimdi daha ıeniı tutuyoruz. Ban
yo oda1ı ufak olmuı, büyütüyo
rum. Kadını götUrmüıtUm. Boya· 
!arına beğenmedi. Salonu yeniden 
vişne çürUğüne çeviriyoruz. 

Elbette bu ekıikllklerden pat• 
hyacağım. Buz dolabının yerini de 
önceden tasarlamatı unutmuıuz. 

Bakalım ne olacak. 

Yüzllne baktım kıpkırmızıydı. 
Öfkealaden ve sıkıntısından bu 
soğukda terliyordu. Demek ki 
Apartıman yapdırmak iyi değildi. 
Ben de onun gibi ııkılıb f.erliye
cekdim. l}isl mi bu kuruntulardan 
vazıeçmelidi. Baksanıza adamca• 
tız utanmasa ağlıyacaktı. 

- Peki, dedim, mobilyaları ne 
yapdınız. 

- Sorma kardeı dedJ. ilk 
aldıklarım• kadın beğenmedi. 
Hepsini 'ııeri gönderdim. 

Yolda kırılanlar için de bot 
yere altmış lira cereme verdim. 
"içimden bizim evin döıeme 

parası diyordum,,. Hiç olmaı:aa 
iki günde bir mobilyacıları dola· 
ııyoruı:. Geçenlerde koltuk, masa, 
dolab ve perdelerile bir kompile 
döt•m•y• iki bin lira iıtediler. 
Nasıl verirain. Daha telefon da 
alınacak.. Ana tel çekileceği için 
iki yllı lira iıtlyorlar. Ne yapa• 
cağım bilmem •.. Öyle canım ııkılı· 
yor kl.. Ötekiler ıöyle, böyle .• 
Telefon olmazaa ne yaparıı. Ka· 
dın ben gidince aparbmanı tele
fonsuz naaıl çevirecek. Bir adam 
alsak o da tel•fonun yerini tut· 
maz. Çok Uzfilliyorum. Biraz de· 
dim Hna uğrarım da belki bana 
bir kombinezon bulursun. Tanı .. 
dıkların varsa bana fU iyiliği et 
de telefonu daha ucuza koydu· 
ralım .• 

Ben de bu kadar ııkıntı içinde 
bunalan arkadaıa doğruıu acıdım. 
DUtUnUyordum. Kapım vuruldu. 
O, ayağı tutuk gene, yine geli· 
yordu. Sağ ayağını, oynak yerin· 
den ka}namıt gibi kımıldatamı· 
yor ıolile i{Övdeaini ıUrliklUyordu. 
Stıkltlm, püklüm iskemleye lliıtl. 

- Gel, dedim, arkadaıımız 
7abancı değil. O da senin gibi 
bir komıumuz .. iyilik etmemiz için 
gelmlı, bizden yardım iıtiyor. 
lıtiyor amma paramız kalmadıj'a 
için lıteğloi yerine getiremiyoruz 
8yle değil mi? 

Arkadaı genci ııkmamak için 
çevirdiğim bu ufacık manevraya 
karıı kekeledi, ya, dedi onun 
için ıelmiıtlm. 

Gene adam biraz daha çök· 
mUı aibiydi. Eımer ve HVimll 

yUıUnde içinden geçen fırtınanın 
izlerini görüyor•ium. Kimbilir 11-
kırdı ıöylemek için dili aaııod• 
ne kadar döndü. 

- Sıkılma oğlum, arkadaf 
yabancı değil .• 

Bu yarım sağlıklı Anadolulu 
gencin bugünkü kadar, gözlerinin 
içlenib derinleştiğini görmedim. 

- Eğer, dedi, ıize içimi d6k
meıaem ezileceğim. Bakın. 

Baktık. Ceketinin altındaki 
karııık örtülere benzeyen, minta
nını çekittirdi. GöğsUnUn orta
sında bir yer açtı ve çamur ren
ıinde bir bez gösterdi. Bu onud 
fanilaaiymiı . 

- Tam bir yıl var ki bu fa• 
nilAyı değiıtirmeden giylyorudlo 
Ben adam değil miyim?. Yata· 
cak yerim de olmadıj'a için, pat
ron ve adamları gittikten sonra 
ben kalıyorum ve iıkemle üıtUr 
de geceyi geçiriyorum. 

Yan gözle arkaJaı• bakı• 
yordum. Kırmızı rengi silinmlt 
ve yüzü 1ararmııtı. Öyle anlaşı• 
lıyordu ki birkaç yıl önceki bll 
ı•nce benzeyen yaşayıımı anı• 
yordu. Duramadı telefon kombi
nezonunu beklemeden yanımdall 
ayrıldı ve gencin yüzüne bakm•" 
dan çıktı gitti. Boı ve değerılı 
kafasını dolduran telefon maki
nesinden kurtulub da beı il' 
kuruı veremedi. Ben yine to 
zavallı genele, ıındi dllıUncelr 
rlıole yalnız lraldıtım ılbi, on• 
birkaç parça çamaıar uydurmak 
için baı bata kaldım. Ve oa..ı 
yapıb da bir eylllk yapayım dly• 
dUıUnmekten terledim. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun 
Bir Dileği 

Din bayramlarında yapılaa teb,.. 
ve ziyaret muraf!arıaı •'Çoe"" 
Eıirıeme Kurumu,, na verm••"' 
rica ederiz. 

Ricamııı kabul edenlerin lıi111l.,t 
bayramdan enel Genel Mark" 
tarafındaa ıazetelerle aeıroluaae•"' 
bu ıuretle bu iyilik aeYen iaıaol-' 
doıtlarını kutlulamıı n doıtlarıo•' 
tebrik H ziyaretlerini kabul etotlf 
Hyılacaklardır. 

Anupa ve Amerikada 610 çel•11"' 

~· lerl, dQğOn hediye ma1rafları b 
çocuklar ve yokıullar kurumlar•-' 
verilmektedir. 

Yurdumuzda adetleri 1ay11ız o:; 
yokaul yavrucuklar için çok d•f ;,! 
olacak bu uıulOn beoimıenın•' 4, 
ve yayılmaıııeı dileriz. Ank•'' ti 
bulunan Genel Merkez terafuıd 
para alınmaya batlanmııhr. ,,. 

..... ~.~~-~-~~ .. ~.~:~~::.~.~ ... ~.~.~~.~.~~.~ -r 
Nöbet el 
Eczaneler d• 
İatanbul tarafı: Şebzadeblf~,.. 

(.A.aaf), Akearayda (Ziya ~ u~i)de (/.· 
nekapıd& (Arif), Şehremıoııı ,.69uıı:
Hamdl), Samatyada (Hıdvao),; nil,d• 
pazarda (Hiieeyin Hfüınü), 

0 
ğ.ıot 

(Emilyadi), LAielide (Sıdkı), • .,oııl• 
lunda (Übeyd), Yemiıte (~~n• ı-r•fı.: 
Bakırköyilode (Hilal), B•Y0g (ltiın•d)• 
Taklimde Dostanbaşınd• 1 b•f'ııd• 1.) 'fıır a •. , .. 
Tepebaşında (Kinyo 1 , • •1) şı 

(KapuıÇ • ı)ı 
(Tarlabaşı), Galatada cMerıce 
l"d ('' 1·) Kaıunpaıada ... ..,fıı 
ı e ylf ı ' { dıköY ... 
Hahcıoğlunda (Halk). 1 )a pazaryol~~ 
Modada (Faik lakender ' HU ukadr 
da (Nauıık B~hoet), 1 

(Halk) eczanelen. 



23 Şubat 

1 RADYO_·_· 1 

1 
'1arşon 1345 m. - 17,20 Şarkılar, 

1
7,45 çocuk programı, 18 orkeatra, 
~~O lconfcrans, J 9 aözler, 20 hafif mu· b ı, 20 45 ıözler, 21 popüler konMr~ 

l .45 haberler, 21,65 ıöıler, 2il neıeli 
aa~at, 22.30 ıpor duyumları, 23 rek· 
-...Uar, 23.15 danı mueikiıi. 
't Moıkova 1724 m. - 13.30 eödtr, 
.::uııkili program, 15 ıö:r.ler, 19.JO 

41 
OZ D.tfriyatı, 21 Hnfoııik konıer, 21 

4.~anca neşriyat, 28,05 ııözler, 24.0S 
&ilca neiriyat. 

i· . lianıhurg 332 m. - 19 halk muıi
h "4, l!l.80 u.uııikili ıkeç Du Lebena
't~ch Gottea, 20,35 apor, 21 Leonoa-
12. lonuu Bajano Palyago operası, 
li 2() karnaval nefriyatı, 24 haberler, 

,31 dans mueilriıi. 
ıı.:1ueş 364 m. -12 dini konetr, 

Öğle mueilciel, 13 popüler rumen 
~kisi, 13.45 haberler, 14.20 popü
~lik l'U111en muııikiıi, 17 konferanı, 17,15 
"l 8Özler, 18 asker muzikası, 19.15 
~r konıerid 1 devamı, 19.35 konfe
~ 20 radyo popurcıi, 21.80 tiyatro, 
ı......;· ıarkılar, 22.SO orkestra, 23 ha· 
~, 28.26 dans. 

l 28 Şubat Pezarteal 
ls:ıova 1345 m. -18 dans - Sözler. 
lo11ı krkılar, 18.60 ıözler, 19.16 piyano 
•ır1·: ıg,45 plak ıözler, 21 ıarkıli .. ri 1. ıakaofon konıeri, il.,S lla· 
fer er, 21 ıenfonik konser, n,46 kon• 
~" b reklamlar, 24 danı muıikiıi. 

loıa Olkna 17514 m. - 18.SO karııık 
2t ~ 19,30 Kolkoz neırf yatı muaikili, 
>"*. il~ konmer, 22 Almanca neıri· 
'tr 23.05 İngilizce Deiriyat, 14.05 Ma· 
;. D.etriyat. 
~~ 437 m. - 19.30 dtrı, 20 
~ •e pllk. 20.U haberler, I0,30 
" ~ ~i1at, il Zagrebden bir ope-

lllıl111hıi nakil. 
h.11t &nıb11rı 38i m. - 20 Bnyera 
lajy llıu•ikili. 21 haberler, 21.10 Altın 
• •ro adlı Mkiz tablohı operet, Sl3 ha
.:-• •ulikili program aruı, 24 alr:-

ID.uaikiıi. 

ae fultat a.11 
tıaı..!~rto~~ lk6 m. - 16.45 hatif 
10tJ iki • ıoıler, 18 koro koneeri, 18.15 
lep er, l8.)6 .. ıeo muııklıi, 18.50 ıöı
'ı>' 1Q.J6~ k•,111. l&M ~ 

oarkılar, to.20 AktUall&e. •·• pWr. 
~ıler, 21 Atk şarkuıı adlı Johann Stra-
~opereti, 23 rekllmlar, i3,16 dau 
~•rana dana. 
ls.:oıkova 1714 m. - 17.30 aaz}er, 
''du lııılordu programı, 18.65 Kızıl
tı.~~ ~ouıer, 19.80 Roman tefrikaıı 
'4 ) 0111k konıer, i2 Almanca, 23 Fr. 

~•IO•nkçe. 
~"-b bura 332 m. - 20 Bahkçı 
~.ı ll•trİy 11 kısa haberler, 21.15 Ulu· 
"''."'toy, 2alt, 22 zabıta ıktoi Eiııbnıchln 
ti)'*. 2~ haberler, ııs.as m•ıilrili n•o-
a.-.:~ kouerl. 

;:"i)•tı, - 13 • 15 Gladtb pllk 
ıı.•16 it l8 hafif musik~ 19 haberler, 
~~ Oflter' d 
ı.·:U Pille ı1a namı, 20 koaftra81, 

i"WS '•d ,!Q,45 konferana, 21 ı3ıler 
• 2.ıs lco ~o orktstraaı, 22 koaferan~ 
' .. • .~'•nı, ~ haberler, !3.26 

.. ••iL a,' ._ V.,10,..
1 

llb•t Ç•rt,mba 
~ 18 le ' 1345 m. - 17 Soliıt koa· 
'-~ ıa.s;111•n koaMri. 18,16 81slw, 
._ 'tta 9'.._ •por, 19 sözler, 19,16 or
'-t~ il letl, 19.45 konfıraaa, 20 ..... ~. ;•eri, 20,20 aktlalite, 20,ıe 
~et ( •45 •CSller, 21,IO la,tlia 
~~- ~llfoaik) 2145 haberler, 22 
a_. '"•-., .. rlerinclen konHr, 12,30 
~ 22,46 farlnlar, 91 reklAm-

~~ 17M •· - 17,IO ılzler 
~ ...... ~•Ja lıonaer, 10,56 ulu1al 
~ •.os .~neler, n Çekçe .. ,. 
~t. Rillıce, 14,05 Almaaca 

~ '::::,ı. "l! -. - it 30 Pllk 
... 195 t , 
~ h1a ..:..rı' 5 laa"1lır, 10 plyu, 
~ la . Yat, 11,16 .. nc aHil 
M....-• 28,ıa l•~elder •e qk 23 ha· 
·~ .. ile •uallrlJi iltirahat 24 -- , !it--. ıa._ llOaatluJ. 

b~I& 11 '•dyo 16 .~•tlb plik ntf-
ta' or•eat 9 .. )o orke raaı, l aozlu, 

~--·· 21 ::.-·· • pl6k. 20,46 ~ 1, 21,Jg R: •r, 11,06 piyano 
~-., 22.16 rı~ea · 1 rluları, 22 

d•••• 1° -.len orke .. 

~~ .. ~t p '. 1, ._, 1a.cs .,.. .... .._ 
~ 145 det- ... - 17 ... fif IBU• 

~ • 2o,90 :a~eıaire, J8 IU'kllı diio 
htt•lar ..::! 20,80 •Hll film. 

' ,.,,45 •izler, 21 ak-

ıam konıtri, 21,46 MSzleı, i2 8eetho• 
Yenin .. erlerinden ıoaatlu, H,45 
konftranı, !S reldA•lar, 28,15 daa1e 

Moıkon. 1724 m. - 17,ao ı8a1eı, 
18,80 Kızılordu için program, 18,55 
konMr, 19,30 .Cbler, il Bbetnia .. Ce
mile,, operaııaın rad70 için adapta .. 
yoau, 29 Almanca aefl'İYaf, 28,05 
Franınzca, !4 ispanyolca. 

Ha•bur•, 132 -. - 19,25 alSzler, 
19.45 boru VHaire, 20 orkeatra koa• 
aeri, 20,40 Lelpzia-den aakil, 11 haber• 
ler, 21.10 ..... muıiki•i, 23 uberler, 
23.25 aylık dlnya haberleri, 14 7eni 
musiki, 1 ıecıe muaikial. 

BDkre4 lS - 15 ıtndUz pllk n•ı
rlyatı, 18 aaloa orkeatraaı, 19 haber• 
Ier, 19.16 koaHrin devamı, jO ken· 
feraaı, 20.30 operadan aakiL 

1 Mart Cuma 
Varıova, 1346 m. - 18,lS laafif 

ıauaiki, 18,50 ıKSdcr, 19 laaberler, 19.10 
ıözler, 19,16 konferans, 19,45 konfe· 
ranı, 20 plAk, 20.30 aktüalite, 20,80 
tarkılar, 20.45 slSzler. 21.15 Filharmoni 
tarafından senfonik kon1tr, 22.SO 
fiirler, 28.48 reklam, 24.0S dana mu• 
ıikiai. 

Moskon. 1724 m. - 18.30 konser 
(Rua ıarkıtan) 20,30 GnreG ve Azer• 
baycan uluaal ,farkıları, 29 Çekte, 
23,05 laveççe ••triyat, 24,QS lngillıct 
1,05 Almanca. 

Hamburı, 832 m. - 19 ıen skeç, 
l 9ı4S Boraa haberleri, 19,55 haberler, 
20 erkek koro konaeri. 20,45 a6zler, 
il haberler, 22 orkeltra ile karanal 
ıüiti, 22,80 koro farkılan, 23 haberler, 
23,25 muaildli prowram araaı, 24 ak
ıam hafif muaikiai. 

BIJcref, 13 - 16 rtadüz plAk neı· 
rlyab, 18 askeri muaiki. 19 haberler 
19,15 ukeri muıikinia dewamı, 20 
konferana, 20.!0 operet pltklan, !0;46 
koaferaa-, 21 alder 21.10 aeofonik 
konaer, 21,45 koaferııaa, ti Hafonik 
konıtrin dnamı, 23,25 laaberJer, 28,40. 
pllk. 

2 Mart Cumartesi 
V•ttOY•, 13'5 m. - 18,60 konferans, lg 

duyumlar, J9,U 1alon orkHtraıı 19,4~ repor· 
taj, 20 pl7ano ile porkalar, 20,29 konferanı, 
20,30 trio konıer, aözler, 21 ıen proıraa 
(L••berst-> 2a,4ı1 ... .._,.,.. 22 -ı..a1ı 
1wa._, 2a ~ -.U Nkl&mlar, 25.IO 
dan., 24 •8aler, M,IS dtma. 

Moakova, 1714 m. - 17,38 a8ıler, 18,~ 
Kmlordu neırJ7atı, 19,10 kolkos noırlyatı, 
21 1enfoalk konıer, 22 Almaaca a .. rlyat, 
23,05 Franıızca, 24,95 lneççe. 

Hamburg, 332 m. - 19 pllk, 19,35 clt
alıclllk, ekler, 20 skeç, 20.JO karaa.al aeı· 
riyat1, 21 haberler, 21,IU mlu• •• karaaval 
n•frlyab 23 baberlw, 25,~ mualldll .,..,. ... 
araaı, 24 lıHfatl Ya patlıyaa klfıtb t•ker• 
ler, aclh •tl•acell see. konaerl. 

BIUu.., 13 - 15 sfiadU,. plla ...... ,ah, 
18 radyo •keatra1ı, 19 hab•I•, 19,15 79nlf 
tlft plyue mualklal, J9,4S keaf•AM, 20,0S 
pllk a5afor, 21,0> radyo caıı, 22 konferan1, 
22,15 nd7e ca&1111a dt•am, 2S,ıl5 ••1er 
nakli. --·---·-............................... _ .......... . 

- --- -
- L ------

SELANIK BANKASI 
Teıia tarim 1888 

• İdare merkezi 
l•tanltul ( Galam ) 

Türkl!J•delcl ,.._,.,.;: 

1ıtaııbu1, ( Galata, Yeoicami J; 
İzmir, Menin. 
Yrm•nldonlakl ,abelerl: 

Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka mu•metltı 

............. _. .... ·--·····-········-············--. ....... 
ÜN PIATLARI 

f - Gaetenl11 .... .,.....,. 
llr .,,_ .. iki •M"' ,...,..,) ....... ~ 

a.- .._..,.. -..,,. tir ...,,_ ...... ,,.,,,... ..... 

,_ . .,, ,..,, .. -.,,,.., ..... ... 
4_,._ - .... ... '9r ...... ,.,. ... ... . .......... . 

$ON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemi~ 
' DUnkU Bilmece 

~12345611 
T 2 ~++.a-;;.a. 

a 
,~._ . ._ ... 
s 
6 
7 
8 

BugUnka Bilmece 
Bot dört köıeleri aıaj'lda ya

ııh manalara gelen Gz Tlrkçe 
kelimelerle doldurunu. Bu _. 
yede hem vakit ıeçirmlf, he• 
de öı TOrkçe keJimelerJ 6per 
mit olursunuzJ 

1 
2 
a .. 
s 
6 
7 

1 

s __ __ 

Soldan uıa: 
1 - Şafak-lif MSyliyen bir kat 
2 - Hara - ıahst zamir 
5 - Hafid 
4 - haJolmak 
.5 - KoYuk-İ>ir aota 
' - Etrafı deaide ~nrili kara 

parçaaı-mabal 

7 - fıllh etme 
8 - Halla-aukut etti. 
Yukardan A'81•: 
1 - Maaa-bir çaJl'l 
1 - Beyaa • tekeri 1apalaa ltlr et 
1 - Nuıl • gtaiı olmıyan 
4 - Maviye yakıa bir renk-aynı 
lS - Batına bir 1 aetirince cG11ell 
6 - Aklam .. taraf 
7 - Tecrübe etme 
8 - ÔğtldCllmtlt hububaf- dikeali 

bir hay.an 

------·----------.---------.......... ••flalcl ........... ,... 
ıuıundanı 
Sirkecide tramway caddesinde 36 nu
maralı mağazada fotografcılılıı:la jıti•al 
etmekte iken elyevm ikametılhı 

meçhul bulunan H. Bekea n 
ıeriki Şirkttiae 

Pedrelli ve ıerlki Şirketi Yekill 
Avukat ŞDkQfe Ziya Fikret tarafıadan 
mlnkkilinin Gç kıt'a emre muharrer 
eenetle aimmetinizde alacağı olan 4SS 
lira 76 kuruıun temini istifası zımnın· 
da Galatada BOylk Millet hanında 
birinci katta mevcud amnl ve etya• 
aıa haczi hakkında İstanbul blrinol 
ticaret mahkemesinden iıtilaıal oluaaa 
1719/934 tarih ye 934/19' No.lı hacıi 
ihtiyati karan lzerlne 27 /9/9S4 tari
hinde mezkOr emYal H tf1adaa SOi 
lira 60 kurut kıymetinde fotowraf le
yazımatı haczedilmif n mlteakibft 
alacaklı] vekili A•ukat Şlktfe ZiJ8 
Fikret tarafından mlvekkilinin alacalı 
olan ltbu 451 Ura 7S kuruıua fais, 
icra maaıafı ye avukatlık lcrıtlle 
tahılll için taklb talebladt bahnlaı.. 
rak taazi• edilen 984/6672 No.la Ne
me emri n haczi ihtiyati karan ... 
reli bera71 teblit lkamet .... aısa s&a• 
derilmif iae dt adem• emri ....... 
ihtiyati kararı sahrına Y.U.. ...... 
hatta mezkir ikame~ terkettltl
aia Y• Jt•i ikamet ....... 4a •..
laul oldutu anlaıaldıfıııi'du ,.... • 
mla yaııll l:ıorf n maaı•rı ifbu 
llAn tarihinde• itibar•• kırk .... 11ar• 
f a :la ~demaaiı ye boreua ta•amına 
veya bir kıımıaa Ytyahud alaeaklıaaa 
takibat bakkıaa ••ya IJatiratı ... 
Hbebi•• bir ltlraaıaız var '" ltra 
daireaia• weya aid oWutu ~e••1• 
bildir•talı •• bıa haaaıta ••lnJlliH 

bir yesika lbras etmeala, Ml .. n•tllflalı 
.. yeaika ibraı et•iditfalı takClittl• 
ayni mGdıiet lçiadt n lera H ifil• 
kaauaunun 74 hcü ........ •uoi• 
biace mal beyanında bulua•anıı l&· 
aımdır. Beyanda bulun••• IHals ... 
piılt tazyik oluaaeatıaız n haWllate 
muhalif beyanda bulwıdutuauz takdlr
cie .. apiılt ceıalaaciınlaeatıaıs, laorcıu 
lldemez-nya itiraz et•H ı .. nıs laakkt 
aızda o;brl icra7a tl•YA• edlleoeli 
•eak6r Jaaell lMiyatl kararı HNti Ye 1c1... e•rlaia tehlisl .namua. 
kal• .I•ak laeıe U&n ol•aur. (l4QI) 

Sarfa il 

1 Borsada 

Hafta içinde 
Neler Duyduk ? 
- ............ ..._:!b. l;f ... ·~ 

~~ •u hafta Umumi7etle 1 alikauzlık bakidir. Bu postlar 
.. ..._1&11 pçtiler. A§ağıdaki sa- duba 6 5 lir d . 
tarlarda her biriniıı h t e i re a an on lıraya 
si,.eani ayn ayn baı::~ . .::: kadar aatılmaktadır. Fakat aabf 

Afyon - Uyuıturucu mad- yaYafbr. ~anaarlar daha lyldlı, 
deler lnhlıar ldarfti hafta içinde Bunların fiab 20 Ue 25 lira aru 
aabn almıt olduğu mallan teslim ıında dolatmaktadır. 15, 16 kut 
almakla meıgul olmuttur. Serbeı ruıta bulunan Tavıan poatu p&ı-
plyaHda aabcı çoktur F k t yasasının bugünlerde biraz geril .. 
ahcı azdır. HAit, &'•~en h:f~ mHi ihtimalinden bahsedilme~ 
anlatbtıJDJz rereddUd deYam et· tedir. Bu yıl porsuk derileri çok 
mektedir. Piy&1a Mart ayı için aranmaktadır. Bunlann flah 3S.J 
taaılm edilecek 0 Mart mftbayaa kuruı araaında bulunmaktadır. 
liıtealnl,, beklemektedir. Kunduzlar 800 - 1100, çakallar 

Tiftik - Tiftik piy&1aaı dur- 170 • 180' kuruıtur. 
gunluğuou mu haf aza ediyor. Dı· BuAday - Anadolu dan ıt-
ıarıdan Jıtek yoktur. Almanyanın ~endiferle çok az mal gelmekt .. 
devamlı ahıları neticesinde geçen dir. Fakat plyaaamıza Mersin •t 
yılın ıon aylarında çok tiftik ih· Bandırma yolu ile gelen Anadohi 
raç edildi iae de yine elde kalan buğdayı mikdan günden gthl• 
atok ehemmiyet verilmJyıcek ka- artmaktadır. Bu mallann bllyli 
dar az değildir. lıtanbulun iıto· kıamı değirmen tealiml aablmaı. 
kunu iıten anlayanlar 18 bin tadır. Hafta ortamnda Mer• 
balyaya kadar çıkarmaktadırlar. yolu ile gelen 20 çavdarh Siw .. ~ 
Anadoludaki mallar da buna bu~dayları ki~osu 4 buçuk kuraee 

il.. d'l' 25 bi b 1 değirmen teslımi aabJmıılardır. ave e ı ırıe n a yaya ya- E 
kın bir tiftik partisi ile karfıla- I kıtra beyaz Anadolu mal-
ıırız. Bu malın memleket içinde arını~ fiatı 4 kuruı otuz b .. 
kullanılmaaı imkanı çok &ı oldu- para ıle bet kuruş araaıDda olub 

ğundan b··ı·· ü 'dl d d geçen haftay11 bakarak bir dejl-
u un mı er ııarı an .k 'k 

ıelecek · t ki k l Ş ıı lı göstermemektedir. 40 ç.aY• 
halde p.

1
• 

8 
)ere a mi ıttır. 

1 
• u darlılar 4 kuruı on para aral8" 

ıyasa arın açı maıı çın .. 
ibracabn bqlaması zaruridir. rında muamele gorllyor)ar. Plya• 

Hafta içinde 30 balya kadar NDın l'•nel l'İdİfi geçeu haftadu. 
derili bir tiftik partlai yerli fabri- yukanda da a6yledfilmlz gibi, 
kalardan biri tarafından satın flatca farkaız, fakat muamele itle 
alınmıştır. Fakat asıl tiftik için barile daha uteklidir. 
bir iı olmamııtır. Pi}asa rahattır. Arpa - Dıtarıdan lıtek yolt-

y ~ y v • tur. Anadolu arpalan yilkleycslyı 
apa.ı .--:- ~pagı pıyasası· llç kuruı otuı paradan; çuvalla 

aıa umumi gıdifi tiftikten farkıız· S....aua mallan 4 kuruıtan alıca 
chr. Ffatlarda m?dlait bir eerileme batmaktadır. Bu mallar yerli yem• 
oldup hald~ ıstek yoktur. Bu Uk ilatiyacına kar 1 kullanıl )re 
ffat dtııkDallll'Onln en &'l'zel 8r- tad p· ş . ma 

...ıt.• • haft 1 • d ,__ bl ır. ıyaaa gevıektır bununla• a .... ına a çın e yapı11111 r L_ b p 
. uera er erıembe gllnll makineli 

alıı yerııte ıörfiyoruz. Bu laafta iki vagon A d 1 4 k 
20 balya kadar Rumeli mab ya- ruıtan aat 1°a to u Fa~paaıki u-

ı mıı ır. ıatta Oll 
pağı bir men~ucat fabrikamıza paralık yükaeklik malın hazır ole 
lıtanbulda tealım 47 buçuk ku- maıından ileri gelmektedir. 
ruıtan ıatıldı. Halbuki Almanya- F d k F d k 

ın ı - ın ı piyasasında 
ya aabılar d•••• ederken bu bu hafta ahııerlş olmamııtır. PPı 
a!ar malla.ra 100 lruruı kadar ve- yasamıza bu mllddot zarfınd4 
rılmiftl. BiDaenaleyh piy11ada bir Ak b' d .1.00 ı k ..1-·-. çe.. ır en • çuya aUU" 
iki ay içmde Jllzde 52,5 nisbettn- iç fındık ıelmlpe de utılama• 
d• bir ıerlleme prllmektedir. Pi- mıfbr. Fiatlar lamen ıeçea hafta 
yaAIWI umumi alci!fl çok dur- olclaiu &'ibl "8 • 48,5 kurut ar\-
padar. d lel 1111daclır. Karadenizidekl ıt°' 

Av w:,.r .;; AY derili pi- cok •nlmıt oldutaadaa aatıcıl• 
yaauı11lld ~ı .. .:8 ~amada. Bu ,.ı da alıcalar da bekleyici bir 'ful• 

.,_..... ... a •l'fl 16-t...Ua ,.ttedlrl•. 

içki Aleyhdarları Geneler 

ltW aleylaclarları ı•eler lcuruıau taraf.odan dlln Şehzadebaımda 
Ferala ıalonuada hararetli ye faydalı bir taplanb yapıldı. Doktoı 
Bay lbralalm Zati tarafıadaa Yerilen bir ı6yleY ile açalaD dOakl 
toplaab, itklnla zararlarını anlatan gözel ve ibret wericl bir mUaa• 
mere ile nilaayet buldu. 

RetllD dlalda •tlıamerede 1alane1• koau bfr piyeal tellllİI edea 

ıeclerl 161teri1or. 
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S~FALI; 
. ç ~J< fV1 i;.K ~ 
iST.~M ·b;irSE;N 

BiR 

Jc(UMBARA 
, 

Üniversite Artbrma, Eksiltme 
Pazarl1k Komisyonundan~ 

ve 

1 - Bedeli ke~fi 269,007,78 lira olup haynnat ve nebatat 
enıtltr a1 binaıı inıaata 24/2/935 Pazar ılinll Hat 15 de Ün\ ver• 

,.. ;sitede ihale edilmek Uzer• kapalı t•rf uauliyle ckıiltmiye konu:• 
mu9tur. 

2 - Talipler bu it• ait doıy~Jarı almak için Üniverıite mi
m~rh§'andan alacakları veıika ile Üninraite veznesine 14 lira yat:r· 
matara lbımdar. 

3 - Talipler bede!& keıfin %7,5 niıbetinde teminatlariyle bir· 
Ulcte kapalı zarflarını ihale iftnQ Hat 14 de Umumi Kltibliğe ver· 
mit olmaları IAıımdır. " 660,, 

DiKKAT 1 DiKKAT ! 

~· '- .. 
ALGOPAN e1 

Romatizına ve ~~.~ ··. 
Grip aancıları ......_~J . 'ı 
için çok fay- ,.,. 
dalı bir ilaçtır. Her eczaneden 
lsteyin:z. 

, ' VAPURCULUK 
TÜRK ANONİM ŞiRKETi 

İ•tanbul Ac.entalı~ı 
Uman l ian, T ılefonı 22925 

Bartın Yolu 
GERZE vapuru 23 

Şubat 

BÜYÜK 

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

Büyük ikramiye 30.000iiradır· 
Aynca : 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler 

ve 20.000 liralık mUklfat vardır. 

Maliye V ckiletinden: 
Darp edilmekte olan GUmUf paralardan Dört Milyon Jirabk 

kıımı azbir zaman zarfında tamamın tedavüle vaıedilmit olacağıD" 
dan eski gümUı paraların 1 Şubat 1936 tarihinden itibaren bel 
hanii bir k ·ymetle mnbadele vasıtası olarak kullanılmıyacatı bili" 
fına hareket edenler hakkında kanuni takibat yapılaclğı 2257 No.lı 
kanunun Hkiıiocl maddesi mucibine• ilin olunur. ~ 

lstanbul Berberler Cemiyetinden: lıhnbuı s,,. 
ber'er Cemiyetinin mnddet'ıri biten idare heyeti •eçimi 26 Şubat 935 Salı ıil' 
nO B· hçek"pıda 4üncii Vakıf Hanının ikiaci katındaki Cemiyet merkezind• ~r 
v•J c • ğ ı ve 10 dan 16 ya kad11r seçime dnam edileceği allkadarlara bild~ 

,---------------· Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri , Karaköy KCSprllbatı 
Tel. 42362 • Sirkeci MGhGrdanade 

Han Tel. 22740 .......... . ....... 
ÖKSÜRENLER6 

NEZLEDEN, GRIPDEN kurtulmak iıter.seniz 

Uç döru danıla SANOL INHALAN mcndi'.inize 

damlatıp bütün gün koklnyınız. SAliLIGINI 
SEVEN bu mühinı PREVANTiF GANOL 

Cumartesi ~:n:a ~:~ 
kec ı r lıtımmdnn kalkarak mutad Ayvahk Yolu 
iske:cı e·c uğ~ayacaktır. MERS!N vapuru 23 Şubat 

INHALAN dan bir ş'şe cebinde bulundurmalıdır. ,,.521:-::E~SIE-Em ____ , CUMARTESi 9 d 
Depnuı: ht. Kiiniı k Kınal'l"'ttU H tı.u 2G H e r ct·zuuede l.ıuluuur. 1 iıiiı gUnU ıaat 1 a 

..,. .J lzmir' e kadar. u953,, 
............................ -.w--=ıs~mEl:t:l:::llll:mliCml~~Z4!~:mm ......... ~ ·---~----------------~ 

Zafiyeti umumiye, ittahuzl.k ve ku .. ·ntıiz:ik ha :atında bü; tik fa ide 'e te,iri görülen 

FOSFATLI ŞARK lVJAL T HÜLASASI 
kull nımz. Har oczaned3 satllır. 

Mersin Yolu 
ANAF ARTA vapuru 24 Şu-

1 bat PAZAR günü saat 10 da 
" ı._M __ er_s_in_e __ k_a_d_a_r. ______ ~ ... 9_5_4_,,_m 

._ _____ ._ _ _.:::&ı&;:~l::illBC'OWiil~~:::.=:ıı~~!Siiiii:ıi:~iiiili:iı;;;;::lil~~:ı::ıa:;:ı:z=illm l Trabzon Yolu 

KARADENiZ vapuru 24 
Şubat PAZAR gUnü saat 20 de 
Rize'ye kadar. (952) , ....................... ~ 

Hall• ve hakiki tabletleri 
••hhatlnizl soğuktan ve 
bUtUn •Arılardan korur. 

' ADEMi iKTiDARA 
Kartı 

HORMOBiN 
T ABLETLERI 

Erkeklerde tenaaUlt zafiyeti 

ve bol gevfokllllnl 
tedavi eder. · 

Eczanelerde bulunur. 

Fiyatı 150 kuruftur. 
Doktorlara; talep Yukuunda tahillt 

ve nllnıu•• gönderilir. 

Adres : 
Galata Poıta kutusu 1255 

KANZUK 
Ok ürük ŞurubLI 
Göğüa nezlelerile had ve ınll~ 

m1n kasa bat iltihaplarmda, Z 1"' 
tiirre, Zatülcenp ve boğmaca. 6 
sUrüklerinde çok faydalı bil' ıli} 
tır. Göğüsleri zayıf olanlara fi' 
raca tavıiye olunur. Birçok pro 
ıörlerin takdirlerine mazhar ~ 
muıtur. Kanzuk ÖkıDr6k Şuru 
maruf eczanelerde bulunur. 

'osMANLI BANKAS 
TÜRK ANONiM ŞIRKE11 

TESiS rARtHtı 1868 
:--er .n • yeı;: : 10.000,000 İngiliz lir_,. 

Tü:ki1enin baıhoa şehirleril• 
Par~•, Marıilya, Niı,Loadra "" 
Mançeııter'dı. Mmr, Kıbnıı, I~' 
İran, Filiıtin Vf' Yunaniıtan'd' 
Şubeleri, Yuıoslavya, Romaıı1" 
Suriye n Yunanistan'da Filyall.ıt 

vardır. 

Her turlu banka muameıeretf 
yapar 

, ............... .--- --4 
Senelerin 

cllde yaptııı 

fenahıın 

en gazel 
tamircisi 

So• Po•• M~~ 
5-.biwh Ali &kre111 

... ~ • .,.ırat Mltllrlı Taialr 


