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•• ur a 
yav~amzedlerinin~yrd·.~.~B_u_gu.·_·n_iln~M~e_se_k_k_rin_d_~~~ 
ması işine .Başlanıldı 'stanb~I Kasa.hları Beledi-

Bu .. ·· .. .. · yeye Bır T e~fY apıyorlar 
gu~ ~gle!e _Dogru Dolmabahçede "Mezbaha Resnii lıidirilirse Hem Et 
Ikınct Bır Toplantı yapılacak Ucuzlar, Hem De Varidat Çoğalır,, 

D" un ı•hrlmlze 6•le,. Baıbaka,. ve Dalalllg• 6akaıu Nagtl•rpaıail• 

Ctlmhurlyet H lk Farkası ıay• 11/2/1935 ıaat J 1 de Önder Ata· 
~Q\' namzedlerinln ayrılmasına tlirkUn Bnıkanlığında Dolmabah• 
D Und itibaren ba lanılmııtır. 1 çede Cumhuriyet Halk Fırkasının 
ll~u b iı için Dolmabahçede yeni aylav n mıedlerini teBbİt 
\' toplantı y pılmı tır. oplantı vazifesine ha Iamıibr. 

Uce Önder AtatOrkUn başkanlığı 2 - Umumi Reislik Divanı 
'ltında Fırka Umumi Reislik di· bu lı haklunda fırka niEBmna· 
;anı tarafında yapılmııtır. Buglln meıinln mahsua maddesine uya-

e saat on birde yine Dol abah- r k fırka umumi idare heyeti ve 
~•dke ikinci bir toplantı olacak, fırk nın meclis grubu idare hey• 
ır a d" 

ld ıvanı ile Meclis grupu eti ile latlıare etm ye karar ver-
itt~re k heyeti azaları bu toplantıya ~lı •• davet etmiıtir. 
b;~ 

1 
•deceklerdir. Bu husuıtakl 3 - Fırkamızın icra vekilleri 

ıg ~rl b Is aynen yaııyoruz: ıeçim mUnaH etile, uluaa arıedl· 

1 t~buı, 1 (A. A.) - [Tebliğ:] lecek beyanname muhtevlyab tlze· 
~ Umumt. Reiılik divanı ( Donmı 3 Unoü yüzde ) 

lürltiyenin. Şimendifercilik Siyaseti 

" ... ·=-----·,..~· , ...,... t ......... •::.. ·~ 

l Yunani fanda 
··htilat 
~torkusu Var! 

. Atlna, ( Husuıt ) - Venlıeloı 
taraftan bazı gazeteler, son gün• 
lerde Yunanlstanın iç vaziyetine 
dair endiıo ve korku verici şey• 
I rd n bahıediyorlar. Bu haber.e 
ler göre, Yunan bahriyesinde 
bir kısım zabiti r bahriye bakanı 
bay Hacıklryaku J yhinde birle~ 

lıler, bunlardan bir bey t baı 
bakana aiderek bahriye bakanı· 

"evaım 10 uncu yDzde ) 

Kendiıiae t eraftar za~itleria ihtilal 
hazırladıkları ııöyleaen Geaeral 

M•talotu 

Bir Ingiliz Gazetesi "Türk- -
lerden DersAlalım,, Diyor 

Arnavudluk'ta 
Neler Oluyor? 

BeJi'raddan 
yazılıyor: 

Avtupa gaz t l 
rln hadi l . e c eri, •on gUale· 
•derke se erıni tedldk ve tahlil 
hakkın~' Cumhuriyet Türklyeal 
nıak ı 1 a Y•niden çok alAkah 

e er yaı l 
eda h ıyor ar. Bu yazdar· 

' mu arrirl · 
d durd kl rın ıırar ile Qz rln· 
1 u rı 'h nktiab cı •t, TUrkiyeain 

ve rned · 
ilerleın enıyct yolundaki 

e ha l 1 Yazıcılar b nı e eridir. Yabancı 
tııizi, in: d:tun ileri hareketlerl
hUkuını r n. inceye tahlll ederek 

v rıyorlar. 

Nitekim ·Pariıte çıkan Ye A'ıı· 
rupanın en btıyUk gazetelerinden 
biri olan " Tribün de Naayon ,, 
ıazeteai, 11 TUrkiyede musiki 
inkılAbı,, başlıkla bir makalesinde 

Yüce Önder AtatUrkUn aldığı 190 

kararı aöEgeliti ederek atttunlar 
doluıu tahliller yapıyor ve 1enun
da ıu hükmü yUrUtüyor: 

"Kakikaten 11TUrklerfn Ata,, ıı 

olan Gazi itte iradeılnl bir kerre 

( Dhamı 11 inci ylao ) 

Bu a-nnJerde 
ArnaYutUukta 
mUlıtim vak'a· 
lar olacata 
bea:ziyer. 

AranaYudluk 
ordusunda 1ıoı· 
nud,uzluk bü
y ktür. Hattl 
bUtön zabitan, 
ordu reiıl olan 
General Ara· 
nltoı aleyhinde 
bulu nu"yor lar. 
Bu aleyhdarh· 

Kral Ah .. •ll fın baıhea H• 

Zoı• !9iibi, kıral ya• 
veri Muharrem Bayraktarın ordu· 
dan ihraç dllmHidir. 

Bayrakdar, tekaüde 11evk· 
edildikten ıonra 150 sadık ve 
mllnellih adamı ile birlikte Liu• 

ııdaki malikanesine ç kil fıtlr. 
HattA Tirandan hükumet tara• 
fından B'~yraktarı tevkif için ıön• 
derllep ~00 nef~rlik bir •ıkerl 
kuvvet ~mahalli ahalinin de aleyh· 

( Dnaıal 10 uaıcıu Jlzde ) 

Mubah•da H••"•" lce•lmlJCe 6ir 6•1rıı 
M zbaha resminin kilo üze- 1 Bu mevsu Uzerlnde topdanc 

fl d n 9 kuruı olarak ahpmaaı koyua tacirleri ile 16rD1tllr, bun· 
yolundaki hazırlıkl r, lstanbulun lar bize çok pyanı cltkkat ıeyler 

t meselesini lazel mittir. Bugl\n· ıöylediler. 
U ıarU t 1 ı~ıde bile daimi zarar 

vaıiy tlnd olduklarml ön &Urea 
müstahsil ve toptancı aaablar, 
yeni ıeklin tatbik edilmesi üzerine 
bU bUtUn mUıkUIAta uj'nyacakla· 
nnda 1&rar tmektedlrler. 

OörllnOıe bakı· 

Maarafler Çok Alırl 
Komisyoncu Bay l.a Kemal 

diyor ki: 
" - Mezbahada yllıde 70·80 

nlıbetinde bOyUk ve aemlz hayvan 
( Dnamı 10 uncu yCbde ) 

Z TÜRKCE 

~::~~d:,•r::ı:~~:: Bulutlar, Y e~iden 
rek; Byle kolay 
kolay yutulur de
lil, çitnenir lok
malardan da ol-tıkayacak kadar AJ J M ? 

alçalan kara ıavaı ça ıyor u. madıtını açıkca 
bulutları, parça -·----------- anlatmı1a kalkııta. 
parça da~ılmıya yllztutmuıtu. Demek, acunda, yonibaıtan karıı-

Barııın ilk belirtileri, ıurada bura· ma b•Hrıt ( tezabOr ) leri var. Yine 
da kendini göıteriyordu. Roma an· lierku, tetik GıtOade oturuyor. Yine 
laımallndan ıonra, hiç olmazsa bir- burunlar, havayı koklamakta; yine 
kaç yıl için, nvaı korkuıu yoktu. palalar bilenmekte, yine diıler i"ıcır-

Dcrken, gOnlln birinde bak- damakta.. · 
tık ki, Japonya, uzak do~udan, Anlatılıyor ki; barıı için bulenen 
Çin stiine yenibaıtan yOrOyor. umutlar yerinde detll. 
Araıu ~ok geçmedi : Almanya Jle ÇOnkl, hiç beklenmedik yerden, 
Japonya ve Lehiatan arulnda, Sovyet apan11z. kundakcılar ortaya çıkabill1or. 
Ruıyayı payla,Mak için gizli konut- Soyaallığı kimHye vermeyen Avrupa 
malar yapıldıtı ortaya atıldı. bugün& görOnOtile, taı çaj'ını, demir 

180 ınilyonluk kornıumuz, ortada t•tını, yaıayan, haynn derilerine 
dönen bu ıözlerden, haklı olarak bürGnmOt in1anların AnupHından 
kuıkulaodı. Ve elini kıhcına götüre• ayırd edilemiyor. - «-tr 

Ayasofya Müzesi Dün Açlldı 

Ayuofyada, kıymetli tarihi edrler aeçilerek tertib oluna• mOze düa 
halka açılmıı, bu arada ı•hrimize ıelea aeyyahlar da din mlaeyi gezmiıler• 
dlr. Resim z.iyııretçilcrde~ bir kıımtDl glJaterıyor. 
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Trakgadaki 
Sel 
Baskını 

'l'rakyada son yağmurlar, Türk• 
Yunan hududundaki nehirleri 
ta~ırdı, münhat araziden ge9en 
doınıryolu bozuldu, bu yüyden 
Avrupa • Türkiye milnasebatı 
muvakkat bir keailme devreıine 
girdi. Sık ıık vukubulan bu 
hfülile hakkında temasa geldi· 
ğımız kimıeler diyorlar ki: 

Bay Ali Ahmed (l'ürbe caddesi) -
Kaç ıi1adenberi Ayrupa poıta11nıa 
rcJmeditini okuyunca hayret ettlın. 

ISir ıel bA1kım o!abilir n bu ylzden de 
tren yo~u bozulabilir. Fakat bozulma 
o.ısıl ansızın oluyor1a tamir itini de 
onun lf.bl çarçabuk baıarılmalıdır. 

Sonra Trakyada Tftrk • Yunan hudu
dun aki mllnhat araziyi her uman 
ıu baaabillr. Bu cihet te gö:ıönlnde 
tutularak laatbn iıtikameti tebdil 

ıdilmelidir. Eıuen Şark demiryolu 
•aktiJe kilometre tazminatından ka· 
ıanıl111ak için kumpanya tarahndan 
pek dolambaclı bir tekilde lsileli ola· 
tak yapılmııtır. 

* 
Bay Murad Abu (1lkmekteb mu-

allimi) - Fazlaca bir yatmur yllıln• 
den mlnakalltıa uıua mlddet aekteye 
uğramuı, bu dnirde kabul edileml· 
yecck bir ıeydir. ftugtln dünya. ılrat 
dOnyHıdır. Halbuki i'azetelerde oku· 
duA'umuza sröre Trakynda ıoa yatmur
lar mlaakallb günlerce durduracak 
kadar müeaair olmuf. Kumpaaya dalıaa 
labuk dnranabUmek için bu saman 
tedbirli davran•alıdıı. 

Bay Lutfi Kulçoouk (eakl dahiliye 
memurlanndan) - Trakyada fazla bir 
yatmur kartııında Deml1Jolunua be
zulmHı •• mlaakalltıa keıll•eı ıık 
11k •uku bulmaktadır. A•rupa 'H dla· 
ya ile münHebetlmisin hDdaya batlı 

olmuıaa bu de•iıde tahammtll edile• 
mez. HükQmet bu huıuıta çok muta
uııb olmalı, kumpanyaya karı llum 
ıeleo ibtarlan yapmalıdır. 

Parise Gidiyor 
Üniveraite edebiyat faklllteal 

baıkanı bay Fuat KöprtılO, Pariı 
lnlTertiteıinden vuku b•lan da
Yet llzerlne, iki konferanı •ermek 
Ozere ıabatın on beılnde PariH 
aidtctktlr. 

Plln Konu,melar1 
Oç yabancı ıebircillk mltte

bauıııaıa raporlarnu tedkik et
mekte olan jllrl beyetl pazar 
rtinft aaat 15 te ikinci toplantı•ını 
yapacaktır. Bu toplantıda, mit .. 
hassııların raporlanuı tedkik 
ıderek bir hulaaa hazlrlayan ko
miıyonun raporu görUtUlecektlr. 

Mezbahada Yeni Salon 
Mezbahada yapılmakta olan yeal 

ıabt aalonunun faaliyete geçmeai, 
baıı nok1anların henOz ikmal edile· 
CDemeal ylzlnden bir mOddet sreri 
ıııalmııtır. Salonun Şubabn on betinde 
açılacatı üm:d edılmektedir. 

Bilet Ocretleri indirilecek 
ihracat Mallarımızın Ucuz Taşınması 

Mutlaka Temin Olunacak 
Deniz yolcululdın için navlun •• yolcu Ucretle

rfnl tesbit etmek ti.zere iter yıl toplaaan tarife koml1-
yonu, Martın haftaıında ilk lctimaım yapacaktır. Ôko• 
aoml Bakanlıtı Deniz Ye Haya Ml\steıarı Bay Sadul· 
lah GUneyJn reislik edecetf bu toplantılarda, 1935 
yılıma navlun ve yolcu lcretlerl yeniden teıblt edile• 
cektir. 

na•lun tarifesinde, esaılı değitikllkler 7apılma11 
kuvvetle umulmaktadır. Bir kere, ihracat mallannın 
nakil ftcretlerinde mllhim mlkdarda tenzilat yapıl• 
maaı dltllnülmektedir. 

Dealz Ticaret MtıdllrJUğft, tarife fıleri için allka
dar mtiesaeıelere tebligat yapmıf, buı malümat 
fıterniştir. Ücretlerin tesbitinde eau tutulacak olan 
bu malümat hazırlanmaktadır. AIAkadarların •erdikleri mal6mata göre, bu ıene 

Kurşun Mühür 
Darbhanede 120 Bin 

Kilo Yapıldı 
Buğdayı Koruma Kanunu mu· 

ciblnce un çuYallarının ağuna bağ· 
lanack olan kurıun mllhürlerin ta• 
lebi ıon zamanlarda artmııtır. 

Darbhane Müdllrlüğll timdiye ka· 
dır ııUnde (450), (500) kilo kurıun 
milhUr döküyor ve ihtiyacı olan 

yerlere gönderiyordu. Son zaman· 
larda gündelik isllhsal (550) ki.oya 

kadar çıkarılmıştır. Darbhane ılmdi· 
ye kadar (120) bin kilo kurıun mil· 

hlır dökmüt (959) aded de mllhllr 
kıskacı yapmıştır. Bu kanun meri· 
yette kaldıkça Darbhene ldareıl 

hergtın (600) kilo kadar kurşun 

mllhUr yapmakta de•am ede
cektir. Anupadan •atan alınan 

kurf'Jn bitince bir parti dalla 
ıamarlanacakbr. 

Gemilerin 
Yaşları 

Ökonoml bakanlılı Ud aeae 
evTel verdiği bir kararla, Türk 

ticaret filosuna iltihak edecek 
yeni gemilerin en çok on beı ya· 

şanda bulunmaları kaydını llç ıe· 
ne için kaldırmııb. Bu müddetin 

ilk yılıade iatlyenler (27) yaıına 
kadar gemi alabileçeklerl. 

Bu mUıaadeden iıtlfade ede
rek Vapurculuk flrkeU (Akıu) ve 
(Göney au), bir baıka kumpa .. 

ya da 'Mete) Yap11runu aabn al· 
mıılaıdır. Bir yılLk mllddet Ki· 
nunsanidc. aona erdiği için 1935 
ıenesinde alınacak gemiler için 
23 yatından bllyllk olmamaları 
prt koıulacaktır. l 93_6 ıeneain· 
den sonra da me•cud talimatname 

aynen tatbik olunacak, 15 yaıan
dan bUyUk •apur satın alınması· 
na mllaaade edilmlyecektlr. 

Binlerce Saat 
K.ontroldan 
Geçirildi 

Ölçlller ve ayar baımftfettlt
llği otomob:l taksimetrelerinin 

muayene&İne başlamak için hazır
lıklara girişmiştir. Yeni ölçlller 
nizamnamesi mucibince, ıu, elek
trik ve bavagazı saatleri gibi 
bunların da kontrolden geçiri!meiİ 
lcab etmektedir. 

Bu ay başından itibaren, ha
ricten getirilen yeni taksimetrele
rin gUmriikle!de muayene edil· 
me1ine ~Daflanmıfhr. Depolarda 
mevcud olanlarla Citomobillerde 
bulunan takı:metreler için de 
yakında kontrola baılanacaktır. 

Başmnf ettiılik, elektrik ve ıu 
saatlerinin muayeneılni de bir iki 
ay içeriaiode tamamlamak kara
"rmdadıt. Evlerde bulunan saatler, . 
ıemt aemt ayar memuru dolaıbr
mak ıuretile ayarlanacak Ye mtı· 

btirlenecaktir. ÔlçOler nizam· 
aameıi tatbik edi:elidenberi, ta-
mir için 9irketin abonelerden 
çıkardığı saat.er, yerlerine takılır-

ken mfifettiıler tarafından kontrol 
edilmiıtir. Bunların miktarı da 

(6) bini bulmuıtur. 

Eski Eserler 
Sllleymaniyedeki Tilrk lılim 

eaerleri müzesinde uzun zamao-

danberl depo halinde duran Ye 
havasız kalan, tarihi kıymeti haiz 
birçok uerlerin taanif edilmesi 
•e temizlenerek teşhiri kararlaı
tmlmııtır. 

Bu eserlerin teıhiri Jçin, mtıze 
blnaaı dahilinde yeni tertibat 

yapılacaktır. Depo halinde bulu· 
nan bu kıymetli la:am ea.rlerin· 

den bir kısmı temizlenmiyecek 
kadar berbad olduğundan, bualar 
ayrılmııtır. 

Yollarımız 
Hoğazın Rumeli Y akaıı 
Yolları Güzelleıiyor 
BüyDkder .. Y eniklSy asfalt yo

lunun inşaaına deYam edilmekte
dir. Bu yolun yaz ıonuna kadar 
tamamen bitirileceği umuluyor. 

BUyDkdere· Y enjk~y yolu Istın· 
bulun en iyi ve mükemmel yolla• 
rından biri haline i•lmektedlr. 
Kireçburnu cihetinde yolun bazı 
k sımlarile rıhtımlar tamamlan
mıştır. inşaatın sonunda sahildeki 
bozuk ve yıkık yerler düzelmit 
ve manzara bozucu çirkinlikler de 
kaldırılmıf olacaktır. 

Yalnız, Tarabyada yolun geçe
ceği sahil kısmının genitletilmeai 
İcab etmektedir. Bunun için, bazı 
binalar isHmlAk edilmiı ve birçok 
duvarlar yıkılmıştır. Tarabya'da 
Toka Hı; an önündeki caddenin, 
denizl.ı doldurulması suretile 
geniı!etilmesi doınnnlmektedir. 

Yeni Bir Ambalaj 
Sergisi Daha 

Vilayetin Bliynkderedeki me7-
ya enstitllsll bir mey•a amballj 
sergisi açmıya karar vermlıtir. 
Türkofiıin hariçten getirdiği Ye 

teıhir ettiği ambalijlar Amerika 
usulüdür. Meyva enatitUıll Avru
pada kabul edilen ve beynelmilel 
iyi bilinen Avrupa ambalijlarını 
teıhir edecaktir. 

Sergide yemeklilıc, konservelik, 
reçellik, ıarablık meywalarınl AT· 
rupaya nasıl ihraç edileceği •• 
naaıl ambalij yapılacağı göıteri· 
lecektir. EnıtitU mumdan her 
çeıit meyva mulajlan yaptırmış· 

tır. Sergi yalnız ambalaja mlla· 
haaır o.mıyacak, ayni zamanda 
meyvanın ağacta Hyretilmeal, 
toplanması, tarladan ambarlara 
nakli, tasnifi Te ambalAjı da btı· 
yUk levhalarla halka göıterile

cektlr. Sergi mart içinde açıla· 
caktır. Hazırlıaa bUyUk bir 
faaliyetle devam edUmekhdir. 

1 I · Günün Tarihi ı 

Şehir Meclisi 
Bugün T oplanıyoı 

lstanbul Şehir Meclisi bugftll 
sa•t on dörtte ıubat devreainlıl 
lçtlmaını yapacaktır. Bir ay ıllr .. 
cek olan bu devre toplantısında 
Belediyenin 935 bUdceai görllf~ 
lecektir. Büdcenin ma1raf kısdll 
baaılmııtır. Varidat kısmı cM 
birkaç glln zarhnda baaılıb Me~ 
llae verilecektir. 

Muğlanın Gellrl 
Mutia, 31 - Villyetin 1934 yılıad• 

belli batlı gelirleri ıudur: 
18 milyon 57 bin kilo zeytin, 961 

bin kilo palamut, 5 milyon 380 bilİ 
kilo OzOm, 231 bin 500 kilo bede"'f 
4 •ilyoo 175 bin adet portakal, 625 
bin adet mandalin. 

Bu gelirlerin mühim bir kıınaJ 
dıtarıya .yollanmıf, bir kıımı da içerldl 
aarfedilmiıtir. 

Teklrdağınde Grlb YUzUn• 
den Mektebler Kepetddı 

TekJrdat, 31 - Tekirdatında bl~ 
aydanberl grip laastalıtı vardır. Ha ... 
tahk ıalsr n halinde oldutundan bu• 
.Onden itibaren tehrimiz mekteblerl 
bir hafta kapanmııtır. Snrekli yat' 
murJardan ıonra kar yatmıı, havalai 
ıoj'umuıtur. 

Ekim ltlerl 
Mutia, 31 - Bu aenenin kıtlıfıl 

ekimi i'•ç•n yıla göre nokıanaa df 
ıon yatmurlar bu zokıanlığı ödemek .. 
tedir. Bu yılın Ultün aatııı tOtün ekici• 
lerln yüzlerini gGldOrmOttür. Bundaıi 
8tllrl tGUln haıırlıklarına ıimdid•ll 

baılanmııbr. Tntün fidanları dikilmit 
n birçok yerlerde çıkmıttır. 

Heybeli Faciasının Tehkl• 
katı bitiyor 

Birkaç ay önce, Heybeliada öol.
rln"de "Fllı.uran,, vapurunun bir mot8'ıf 
çarpma11 ve mot8re baflı kayıftW 
batma1ı ıuretile, kayıkta ~ulun•• 
birka~ lı3yUl deal&e dökllmlt. botulJ 
muıtu. Bu feci kazaya aid tahkikat; 
ıon 1afbHındadır. Yakında karuna., 
meDID yazılmaaı kuvvitl• muht._ 
meldir. 

M•rv• Kurutma Maklnelerl 
Kuruldu 

Büyllkdıre meyva ea1titüıDnG; 
Almanyaya ıımarladıtı me)'l'a kurut. 

ma makinuile altı meyva ıoyma 

makinHI retirllmit ve kurulmuftllİİ 

Bu yaz tecrübelerine bat lanacakta')_ 
Enıtltlde açılacak mekteb binaaıntılli 

inıaab da bitmiıtir. Burada elli kadat 

göyll kız ,.. erkek ameli dera glSr .. 
cektir. May111n on betinde tedrisata 
batlaaacakbr. 

imtihanlar 
için 

Orta tedrisat talİl•atnamHinin blj 
maddHi detittirilmittir. E•velce 

buıuıi imtihanlar bıııladıtı tarihte• 
itibaren bitinceye kadnr talebeye yeal 
derı yerilemiyordu. DeQ'ittlrilcn mad• 
deye göre, imtihanların devnmı müdoi 
delince de, muallimler yeniderı der• 
nrehileceklerdir. Detittirllen madde, 
mckteblere tamim edilmittir. 

Son Posta 'nın Resim_li_R_ik__:ô.g=--es_i_: ________ R_a_za_r_O_Ia_R_a_sa_n_B_. _D_ig_o_r_~_ı_· ._· _I 

H. B. - Mühim bir keıif •ar 
&Liz"m, Bundan ıonra hiçbir kaza 
~.m1yncakmı1-. 

••• TramTa)' 
pıımıyacak. 

tramnyla pı-1 •.• Otomobil 
nırmıyacak.. 

tram•aya ..• Hiç kimse trım••Y albnda 
kalıp ezilmiyec•k. 

c:':::>----'->-.......... ~-

- Bu mühim keşif nedir H. B. 1 
H. 8. - Tramvay baaamaklatı 

tareketli olacak, tramvay yUrOt
en yukarıya kaldırılacak ! •. 



2 Şubat SON POSTA 

Herııü Resimli Maka!e 

ita/ya Ve 

l~ı· üstem lekeci/iği 

a ihtiyarlık, Gençlik IS OZ 

Yazı Çok Oldalu tçın 

Bugiln Konamadı 

1ngilterenin 
Yeni Bir 

•• 
Deniz Ussü 



4 Memleket Manzarası\: 
Anadolu 
Köylerinde 
Son Posta 

Ayaş (Hususi} - Kayıköytı 
Ankara • Beypazarı yolu Uzerind• 
ve Ayaşbeli denilen dağm ete
ğir.de kurulmuş, 75 evli, 450 nU· 
fus!u bir köydür. Halkı kamilen 
çiftçidir. Köyde mekteb yoktur. 
Maamafih köylliler aralarında top
ladıkları para ile bir mekteb yap
dırmıya baılamışlardır. 

Köy Ayaıa ve Beypazarına 
çok uzektır. Yol üzerinde 
olduğu için köylüler k6ye bir 
posta kutuıu konulmasını ve pos· 
:~l'l götüren memurun gldif •e 
g~lit e~nsında bu kutuya mele· 
tbb bırakıb b:!'akılan mektublan 

~ l almuını istemekteo.!' r. 

Keramanda Barda• K~!'U 
Karaman lHusutl) - Bardaa 

knynade ı 20 evde 500 nl\fuı ba· 
nnmaktadır. K~y daima siılidir. 
Kayde pekmeı •e katran imalltı 
başlıca ıanayldendlr. Köylln ıuyu 
boldur, 3 çeımesl, bir pınan 

vardır. 

KöyUn içinden geçen dereler 
dnrt değirmen çevlrmdktedir. 
Köyde mekteb vardır •• blUlln 
köylüler okur, yazar takımdandır. 
Köy . telefonla kaza merkezine 
bağlıdır, yolları iyidir. Arazial 
gcınlş ye milnbittlr. Dereler bütUn 
araziyi sulamaktadır. 

Diyarıbekirde · 
Halkevi Köylüler Ara
sında iki Müsabaka Açtı 

Diynrıbeklr (Hususi) - Halk· 
evi dil tarih ıubeıılle köylUler 
ıubesl mOştereken köylUlerlmlz 
arasında Lebce •e yurd bllglıl 
mfisabakaları açmıştır. Geçen yıl 
yalnız Diyarıbekir nahlyeaincı bağlı 
köyler arasında açılan bu mllsa• 
bakalar bu yıl merkez Mermer, 
Akpınar, Pirinçlik Devegeçldl na
hiyeleri arasında açılmıştır. Köy
lüleri gtlzel konuşturmak ve yurd 
bilgilerini yOkıeltmek makıadlle 
açılan bu mllaabakalar ümidin 
cok fevkinde neticeler vermekte
dir. Şimdiden Halkevine müracaat 
edib mUıabakamn gllnOnn soran 
köylDlerimlz vardır. Bu yıl Halke•I 
mOsabakaya daha ehemmiyet 
vermiş ve milkafat mikdarmı ço

ğaltmıştır. Tahmin edildiğine göre 
bu yıl yapılacak müsabakalara iki 
yüz kadar köylO girecektir. Köy· 
lll:ere dağıtılan mOsabakanm 
programına göre müsabaka mUddetl 
1M:ıyıa935tar hine kadardır.Lehce 
milsabaka11ına girib te Öz Türk· 
çeyi en iyi konu~mak suretile 
birincil ği kaıanana (4) lSküz ve
yahud (100) lira, ikbciye (2) ökOz 
ve) ahud 150) lira llçüncüye bir 
öküz Yeyahud (25) lira verllecek
t:r. Yurd bilgisi mtasbakaaı İie 
htanbul lebçesile konuıan otuz 
beş ya,ına kadar olan kadın ve 
erkek kö} lfiler arasında yapıla
caktır. Musabakaya girenlere yeni 
Türklük, ) urd, ulus, Cümuriyet 
'e Türk tarihi hakkı da sualler 
sorulacak ve en iyi ce\ab vermek 
su. etile birinciliği kazanana (4) 
okt z veyahud l Uz lira ikinciye 
(2) öküz veyahud (50) lira OçUn
cıiye b:r öküz ve} ahud ( 25 ) 
J:ra verilecektir. Geçen seneki 
gibi bu sene de bu işten verimli 
neticeler e:de edi'.ecekir. 

SON POSTA -
• 

I 

Akhisar Muhitine NHmune 
Olacak Bir Hale Getiriliyor 

Akhisar (Hu· 
suı'i) - Bu sene 
tütünlerin değer 
flatile satılmış 
olmaıı halkın yll
zUnU gUldUrmüf, 
60 kUsur bin nü· 
fuslu kasabamıza 
iki milyona yakın 
tütün parası gir· 
miı, herkes bor• 
cundan kurtul· 
muıtur. 

Halk bu Ya· 
dyet karıııında 
yeni sene tlltlln 
ekimini daha ge• 

· .roı tutmuftur. 
TüU}~cDlor bankaıı 10 yaıı111 
bitirmfttlr: 

Akbi11r UıtUnclllOj'UnD ller• 
letme makaadile kurulmuı olan 
bu mllesıese muhite azami fay
dayı temio etmektedir. Bu ban• 
kanın teşkil ettiği tlıtOn ahm ve 
satım kooperatifi lzmirde de bir 
yazıhane teaiı etmiıtir. Burası 
ileride bir satıı merkeıl haline 
ıetlrllecektlr. 

Akhlsarda belediye de çok 

... 
Muşta Domuz 

Mücadelesi 
28/11935 ta· 

rlhll nUıhamıı· 
da Mu,da do
muz mftcade
leslnden bah· 
acderken Muı 
Mncadele Mn
dtırU Bay Na
finin re& mi 
yerine yanlı§· 

lıkla lzmlr Pi-

Muo mücadele Mu yanko MUdU· 
dürü Bay Naci rU Bay Demir 

Şevkinin resmi konulmuştur. Bu 
yanlrşlıtı dnzel .irb.:. 

Diyarıbekir 
Kadınlarında 
Uyanıklık 

Dlyarıbokir ( Huıuat ) - Ka• 
dınlar Derneği Bayan Behiye 
Baturayın baıkanlığı altında ça· 
l11malanna devam etmektedir. 
Toplantılara heı yOze yakın kadın 
ittirak etmektedir. Dernek mun· 
lazam konferanılar tertibine 
karar vermlıtir. idare heyeti 12 
kadından teıekkUl etmektedir. 

Aklafaardan hlr aörilnOt 
ınzel çalıımaktadır. Kasabanın 
pllnı haıırlanmııhr. Neyrengl iti 
bltirllmfttir. Kaıabada ıu ve ııık 
tHiıab mükemmel ve ıon sistem 
bir haldedir. Belediye Baıkanı 
Bay Nüzhet kasabanın beledi Ih· 
tlyaclarını karşılamak için fe•· 
kaUlde çahtmaktadır. 

KOltUr lilermizdekl canlılık 
g_ögils kabartacak bir haldedir. 
Gazi ve Mlsakımilli aıekteblerinde 
1500 talebemiz irfan nuru almak· 

· tadır. Y ollanmız 
gayet muntazam• 
dır. Kaymakam 
Bay CavidlKınay 
kliltnr ve bayın• 

dırlık itlerine 
fevkalAde ehem· 
mi yet 
tedlr. 

vermek· 

Yapılmakta olan 

Yayaköy nahiye 
rolu baharda bi
tirilecektir. 

Kırkağaç yolu 
ıose haline ifrağ 

•dilecek, Eroj'· 
lu k~yft iıtikame

tlnden Boıköye bir kol alınacak, 
bu kııımdan itibaren Maniıaya 
uzanan • bUytık yolun nokaanları 
tamamlanacakbr. Y atatan k6yt1• 
ne de ilk fırHtta bir yol uzatı• 
lacaktır. 

BUtUn köyler telefonla blribl
rlne bağlanacak, yeni siıtem mek· 
tebler kurulacak, genelik yeniden 
harekete gatlrllecek ve halkın 
tenviri için konferanılar tertlb 
olunacaktır. 

Tireboluda Ortamekteb istiyorlar 

Eıbiye köy yatı mektebinin açılııı 

Tirebolu (Husust) - Burada kan talebeler Giresun, Trabzon, 
Maarife bllyllk bir rağbet •ardır. lıtanbul ortamekteblerlnde oku· 
KaıabalDlzdakl tam devreli iki makta, fakat en çoğu buralara 
llkmektcıbde 470 talebe okumak· gidib okumıya kudretlerJ olmadığı 
tadır. Esbiye köyünde yeni bir lçhı tahsillerini yanm bırakmaktadır 
yatılı mekteb açılmııtır. lar. Burada bir ortamekteb açılmaıı 

Her sene Ukmekteblerden çı· btıtnn Tireboluları HYindirecektlr. 

Merzifonda 
itfaiye Hakkında Yanlıı 

1 
Kritik 

Yun üs 
Emre 
Divanı 

Şubat 2 -

Nurullala Ataç 
Bizde Y unns Emre sevgisinlıl 

hiç bir vakit durmuf olduğu söy
lenemez; çünkll reimİ edebiyatP' 
lann onu en hor gördükleri g'°'.' 
lerde bile yine onun nefoslerlnfl 
llihilerinl okuyanlar vardı. F akıt 
halk edebiyah, milll edebiyat, 
aruz • hece •ezinlerl mOnakaı•• 
Jarı, cereyanları YunUs EmreolO 
eaerini huauıi zümrelerin ellnd• 
kalmaktan kurtarıb herkese tr 
oıtb. Onun ıilri çok klmseJerlı 
bizde yalnız şekle dayanandad 
da baıka bir edebiyat bulundU" 
ğunu öğreterek, hayrete düşürdU. 
Yuntls Emre zengin içil bir şair 
dir Ye - eserinde anlatıldığı°' 
göre • asil bir sanatkArdır; çünkll 
en derin sözlerin bile aade bit 
ifade ile anlablabileceA'f nl görU& 
hiç birini kelime snslerlne boy•" 
mağa teneaül etmemiıtir. 

Senelerden bul Yunllı Eır 
reden bahıedillyor, onun hakkır 
da uzun, kısa etUdler yazılıyotı 
ihtifaller yapılıyordu. Bunlar d• 
elbette kötü bir it değildi, şairi 
sevdirmek hususunda çok fayda9' 
dokundu. Fakat Yunilsü okumak; 
lmkAnllZ değilse de çok :ıorduJ 
çUnkü mevcud tat basması di
vanlar hem yanlıılı, hem de kar
ma karışıkbr. 

Burhan Ümld Toprak, divan! 
yeniden bastırmakla çok güzel 
ye iyi bir I~ g6rmU1 oldu. Y unOj 
Emre divanı,,oı teşkil eden fiç cild 
herhangi bir kUtUbhnneyi ıüsl:yece\ 
ıekllde olduğundan baıke, insanı 
o pirle 1 c. kumuğa sevkedecek 
bir güzcllıktedlr. Burhan Toprak 
bunu meydana getirmek lçiD 
matbu ve elyazısı muhtelif nlisha• 
lardan istifade etmiş; kitabUJ 
ıonunda Yunüs Emre gazelleri 
tefılrlerinin en ehememiyetler 
koymuştur. ÜçUncO cildin buyuk 
bir kısmı da bir liigadçedir. 

Görülüyor ki, Peyami Safanıll 
tabiri lle, "Yunll&Un genç dostu,, 
ıevdiği şairin anlaıılarak okunmr 
11ını kolaylaştırmak için ellndell 
geleni yapmııtır. Ortaya değerli 
bir eter koymuı mudur? Bene• 
e•et; fakat bu hususta söz mU• 
nekkldin değil, edebiyat tarihçi• 
leriniadir. Gerek ılirlerin, dıvaP" 
lara her nedense kanımıı oiğet 
ıalrlerin elerinden ayıldamanma,. 
ve taıniflnde ue dereceye kadat 
i11abet olduğunu onlar tayin ede" 
cektlr. 

Ben, itiraf edeyim ki, YunOI 
Emre'yl çok sevmem; onu en bit'" 
yDk ıairlerden biri sayanları ao

1
• 

layamıyorum. Fakat herhalde iy 
bir .. irdir ve baz.ı gazelleri bütOll 
divan edebiyatımızdan Ustündiir
çl"nkD Yunils birşey söylemelr• 

-~!!.!!!.~!~~.i-~~~~ .. :~~~~:!~!~· .......... ~ Diyarıbekir kadınları Meclisi 
Umumi aıalıklarına namıedlikl~
rını koyacaklardır. Nam:ıedler 
araıında Bayan Müzeyyen Ulug 
ile Lfıtflye Tikrebin, Arife Ta· 
rancunun, Ruhiye Gökıunun ad· 
lanna tesadüf edileceği umul• 
maktadır. 

Malatya da 
Büyük Devlet Koıuıu 
Yapılması için Teıebbüı

lero Giriılldi 
Bir Şayia 

Merzifon ( Huıusl ) - Burada ••rm ... ıı::ıı•m:ııı ----.:::::•-&:~ 

Tokatta Yangm Başlangıcı 
Tokat, (Huiuıl) - Suluaokak 

çarşısında Semerci oğlu Mehme· 
din dükkAnından yangın çıkmıı, 
fakat derhal yetiıilerek etrafa 
bulaımasına meydan verilmeden 
söndürülmuıtilr. 

Aıa,ehirliler Uşakta 
Uıak, ( Husuıi ) - Alaıehlr 

ıporculan ıebrimlze gelmiıler, ha· 
va bozuk olduğu için maç yapa· 
mamıılar, Atillinın düğünü adlı 
eseri temıil cıtmitl•r, çok muvaf· 
fak olmuşlardır 

Malatya, ( Huıuıt ) - Burada 
atçılık meraka ilerlemektedir. 8 
bin kadar cins at vardır. Gençler 
hep bir arada 50-60 klıilik toplu 
atlı gezintiler yapmaktadırlar. Bu 
aene yapılacak devlet at koıula· 
rının Malatyada yapılmaıı için 
tevebbllıler• glrlşilmlıtir. Eğer 
bu koıu Malatyada yapılıraa 
Malatya gençleri •• at meraklılatı 
çok ıevinecoklerdir. 

Malatyanm ldhalAt Ve ihracatı 
Malatya, (Huıuıt)- Malatyada 

lktııadi •aılyet bu sene geçen 
yıla nlsbetle daha iyidir. 934 yılı 
içinde Malatya 713,803 lralık ldha· 
IAt yapmıştır. Buna mukabll 782221 
liralık ihracat yapılmııtır. Aradaki 
fark Malatya Iohioe 684,ı llrtdw, 

yangın bqlangıçl•nnda halk it· 
faiyeyi çağırmıya korkmaktadır. 
Bunun 1ebebl itfaiyenin yangın 
yerine geldiği zaman eğer hortu
munu ıalatmamıı ile beı, ıslatmlf 
ise 1 O lira ücret aldığı tarzındaki 
ıayladır. Belediyenin yangınlara 
mAnl olmak ve bUyOk tehlJkelerin 
lSnUne geçmek için bu korkuyu 
izale etmeıl, ltf aiyenin yangınlara 
gitUğl zaman hiç bir Ocret alma· 
dıkını halka ilin eylemoal 11· 
ıımdır. 

Adapazarmm PIAm 
Adapazan, ( Huıusl ) - 36 

kilometre murabbaı sahadaki 
ıehrlmlzfn mllatakbel planını yap· 
maıı için mimar Y anHn ile bele
diye araıında pazarlık yapılmak
tadır. Mimar 10 bin lira istemekte, 
bolıdl70 9 bbı lira vormoktedlr. 

BUTUN ULKE.YI 
HE RC.UN 

6'' -. DOLASAMAZSI NI Z 
FAKA.Ti 



> 2 Şahat 

1
( Siga•et Alemi) 

1 
Savaş 
Sonu 
Emniyetsizliği 

BGylUc harbden ıonroki dnrede 
•lualarara11 emniyet okadar l'•vıedl 
lcl h ·ıı er llll et, blr takım ittifaklar 
1•parak gruplara ayrılmayı bile klfi 
aarınedi, kolJektif miaakJar yQcuda 
ittirmeyi daha menfaatil buldu. Bu
•ua il r . 
b e ıceıı olarak 1925 yılıudaa 
L~Jrtlne kadar Uluslar Kurumu senel 
-tıbı·ı· 6 

.. .ı 1 •ne teYdl edilen •iaakların 
-edi ·· raı Yua oa bql buldu. Bu aded, 
"'L nıa AYrQpa me•leketlıriae aiddir. 
V-.:ono :L ••le IQ._ anlatmalar n Kellıg •I· 
1 

1 
llbl lcıt'alar aruı miHklar bunun 

Vlfında le 1 dı a maktadır. Mütekabil yar• 
tU'OI Ye adernl tecul• mi1akı lılmle• 
ı..:d•ruları andlatmaların mikdarı ~yle 
Ilı ... çıkılmaz bir arab açı ınaa· 
a., ~ arıet..aektıdlr ki bualara daya• .,;.le hartta tlzerinde laerbanıl bir 
detu' . vlcuda l'etlrmek ınDmkln 

dır. 

..!:•rbdeııberl de•letler araıında bir 
t-laQ llliıalc ıal~nı demek olan bu 
1'11c ••dl8f1Daların alalt JlrlmH1, 
-• ~'•da da bydettitim gibi. reael 
d •u1•taiıliaı ifade etmek nokta1ın· 
•ıı b' 

1 "b ır tab .. er Hyılabillr, uman ,:s; ortadan kaybolan bu emniyet 

111 r bfelmedikce dnlıtlu aruındakl 
1 na edeler• tam ve mutlak olarak 
aı11c b 1 41 •• enıelc Ye bunlara lraHyetle 

.;7•tamak mOmkan olamaL Çüalsl 

... aGdlıt•a. o aadlaım•Jl yapaaluıa 
"-d ••reeıkleri kıym•t •e elaemmiyıt 
... ar ıa•aaıada bir lııy•et Ye ehe•-
1r1_7•t ifade edebiHr. Binaenaleyh 
""Oao ·ıc -. nu bayatın dilıeh11e1i için 
~ıl, buglla nıevcud a-Gmrfik mania. 
itte 81~ kalkmaıı blyilk bir arıu Ue 

• ııUıyoua, bu muabedelu "beke
~ .rafıa yerlıttirilaa .. ı içia kaybet
da~rıaıı. . lllGtekabil emniyetJa geri 
la k•ıı ltzımdır. Anlaıarals, konu-
dra varılabllecılıt olaa bu aetl~ :b a11tlı~ın gelıe•ti namına ıoıa dertı~ 

-......:111111111et1Jdir. - Süreyya 

Joponyanın Tehdidi mi? 
h Nıvyorls, 1 (A. A.) - Amerllrada 

P•lanlardan daha ucas flatla pi~•· :1• haın pamuktan yapılı:aıı JaPon 
,_~•u~ab çılcınıt olmuı, Japonların 

ı bır tehdidi nyılmaktadır. 
l 8th1tt Ohıuran Evler 

.._. O~dra, 1 ( A.A) - Avam Kama-
1•rle~ı lal olmayan evl•rilı 11k&larak, 
••••a ~: •ıhht Ye ucuı evler lnıaıı 

BARiCİ TELGRAFLA 

Fransız-İngiliz Görüşmeleri 
• 
lngilizler, Versay Andlaşmasının En 
Mühim Kısımlarının lbtalini istiyorlar 

Loadra, l ( A. 
A )- Franaız Bat- ;iJii~i:.,---.,r:-;'""',,,--
bakanı Bay Flan- " 
tle• Ilı Harieiyl 
Bakanı Bay Lanl 
buraya a-eldller, 
lnrlli• dnlet adam- ff()tlr~~.~~i 
ları taraflnda• 
karıılaadılar. Mtı
Hkerel•re lıu ... 
hah Baıbakanhk 
blna11nda batla
ıulcb • Bu aO.Zake· 
relerde, bugGnkQ 
mtlll laglllz kabl
•ulaia dayandıtı 
mubafazakiı, •illi 
lfci H mHU Jlbe· --~ 
ral fırlralan temaf! 
eclU .. ktedi•. Ah:aaayanı• •n yı.ı cl.aı. liWu Doyçlaiııd kruTUörl 

Londra, 1 ( Hna1 )- Fraaas-A.sl- 1 ,. T•u udlaınıaaaı da lau etme
llz mllzakereleri hakiki olarak bu IWtr. Kese LoDdra, Almuyaaıa d* 
aabah baıladı. lngiliz mahafJll çok ı •4lapauaaa da fttlrakial teaeaal 
nl1'b1ndlr. etmektedir, 

Franıız bakanlan bu temayOIAtı 

a,..ı. •• kla ......... ,a11ua ,... ..... L h. t 1·1 Al 
ı ... ı. ÇWf•Hel teayyla •t•lt •• e IS an e . man • 
timdi muhtelli meMleler lsuiae 
Fraa••& tuiaia bU&tabdit tam elarak 
tndil lflDlD kalmıı oldufuna tura. 
etmitlerd"r, lngiliz bakanlan ıuaa 
tek?lf edeceklerdir. 

Mlttefikler, milıterelı" ae.,ede
ffklerl b"r beyuaame Ue: 

1 - ll•a'ia ıol luyıllAla •ayrı 
ukerl vaıl1etl ml•tema olmak üzere 
ye Veraay auahed .. inia 5 inci faıb 
laQkOmlerlnin ipta1iae. 

2 - Almaayanıa, Ufuılaı Dern .. 
ri•• dandikten ıoura, Versay mua
bedeıinin ibtal edilen bu hDkftmlerl 
J.,lae UJular l>er•efi ÇWfeY•aİ içla
cM " -- lalk•I alt a4a aiWalan 
taladld etlea bir muknele ikamHiae 
•••de olclulduıaa blJdireoeklerdlr. 

Bunun için ıeniı mlzakerelere 
latiıar edilmelidir. 

Fraaaıı bakanlan blyle bir tana 
•unfakat et•eden eYYel miiıtakbel 
•ukavel•Jl •e tatbik tımiıaabJu lati· 
yeHklerdlr. bl,Uiıleria fikrin• rare 

ya Arasında 
Bay Göring Verıo vaya Mü
him Bir Mektub Götürmüı 

Varıo•a, 1 (AA.) - AYdan daoen 
Alman ha Ya bakanı. ve Pruıya baı
bakanı 8. Göring din iSğle yemetlni 

baıbakaa, dıı ve iç itleri bakanları 
ve iki ıeneral ile yemio va ıonra 

Hraya diderek Gç çeyrek saat kal
... br. Ceaeral Görhır, dün aqam 
Berliee hareket ıta· ıtir. Kendiıinin 

B. Hitler tarafındaıa Maretal Pilaud· 
•klJ• hitabea ltuıuat bir mektubu 
hamil bulunduj'u Ye bu mektubta 

,~~ ~ •• ~~ ~:.4!. ...... ....~...._. 

Havptman 
Muhakemesi 
Hararetlendi 

Fleminaton, l(A. A.) - Lindbergin 
çocutunu kaçırmaktaa auçlu HaYpt
manıa mub&kemeıinde t•hadet teklif 
etmit olan, Bronkı nahiyeıinde bir 
güze lik mleueae1l aahibl bayan 

Fant RiYldnl', mlleueaeılnde b~th n 
at.. tıkalı bir halde bulunarnıtur. 
MOH1eHye de ateı Yerilmitti. Bayan 
Rivldnl' kurtarılmııtır. 

Bayu RiYkİn2', bayan Hnptmanın 
11k ıık mlleHeeea·ne gelditini •• on 
do•ar, yirmi dolar gibi babfitler 
lurakbt aı bildirm"ıtJ. 

Burunk il celıede Kia İlminde bir 
Mae1r amele1i, çocutun keçırıldıtı 
2'iln, Havptmanın yanında bir köpekle 
karıııoın çalıttıtı fırma girditiai gör
diltllnO ıöylemiıtir. 

Harding iıinall bir ıahit, çoçutun 
kaçırıldıtı gün, yeni Jeraeyde Prend
toooda mavi renkli bir otomobilde 
l>u.unan iki kitinin durup ona Llnd
bera'İD ovini sorduklarını, otomobilde 
b.ir de merdiven oldutunu ıöylemiıtir. 
Fakat h. iki kitiden hiçbiri Hnpt• 
man dejildi, demlttir. 

OçflncD tahld Vanbeake İ•imll bir 
lokantacı idi. Vanbenke bunun Havpt· 
maa olduğunu aC>ylemiıtir. Vanbenke, 
köpekli adamın, kendisine, iıminin 
H vptı:aan oldufunu ıöylediğinl illve 
etmiotir. 

Ökowoml buhranının Ortadan 
Kaldırllma•ı için 

V •tin.ton, l ( A.A ) - Dıt Bakan 
Bay Hul Ayaa Meclisinde Amerika. 
Din uluılarara11 bir 6konomi koAfe. 
ransmın toplanmaıına teıehbU. 
etmen teklifinde bulunmuttur. 

....., )ilaa1101 kab•I ıtmlttlr. ba muknelenla aktlle birlikte Alman• 

Al•anyanın iki memleket ara1ıada 

udi• olabilecek ıorlukların anlatma 

ruh• lçlnde halli arzuıunun teyid 
edilmekte oldutu Jyl malGmat alan 
mahafilde bildirilmektedir. 

Bay Hul'un mltaleaaına g3re, b11 
koaferen1111 gayHl tlcarttt maniaları .. 
Dlll azaltılmuı V• eıya mObadeleltrl .. 
nin arttırılması olmalıdır. 

==ız= 

Bevmedlline 
Edebi A 

T8':k• Aşık 
l/2/93l5 

E:IJııı .. ı 
tak kOf im ••rlr ılbl 1allaya· 

Beyb' •damlarla yllrDmllftO. 
aLk ba'-.... lc olduğu yerde, alık 

•• •laı 
•çaldı ve 11h; dudakları yarı 

- y l•)'rlfhUyarl tekrar etti: 
••ruealc bekleri 

liac1 - 19 -
Jile ıar:ırrı• Ali, elinde dGrt bD· 
•a lıalerıa • :daya girmlıti; dofru
a.rEiara .. mfrlnf• yanıaa aitti, 

- 1( aaanın lberJne birakba 
Ô •Plcı •erdL 

nllnQ L 
takta. ~VUfturarak dıtarı 

Şe•lcet y 
llıne11 larfl •hya Bey, kaha par-

- Pert arı aldı, gaa gezdirdi: 
li •• Nejad.. •cleme111ıa • 

IÖılerinl odaya ılrmuile 
Pertev N•~;· kulak kabartan 
le •Ja..._ h 
alknıııtı: •ınen ayağa 

;: A11181ı, lciındeıa? 
"P•lcet Yab 
- Bir Ya, aWllmdyorduı 
Zan. p::•tiyeye beaziyor .•• 

lbUrleri.ı le ew Nejada aattı, 
_ N ° udu: 

afiz Yuauf 
MukaYJid y ··• 
- y uaafa cl&uallftl: 

.S.Uzel uauf Efendi, b• ela zab 

Zarfıa ..__._ • -----.. , ..... 

diye yazılmaaına alay ediyor 
gibi idi. Nafiz Yuauf, zarh aldı; 
ıute aabte gölftyordu. 

- Nafiz Yusuf Beyefendi .• 
Pertev Nejad, zarfı açmıt ve 

içinden yine kalın parıthııen bir 
kart çıkarmııh: 

- Hilkatın nlfanına da•etiye .• 
Bravo rfıatırlamııl.. 

Beyhan, aeHiz eeasfz bakıyor
du, zarf dart tane olduğu için, 
birinin de lıendiaine gönderlltli· 
jiol tahmin ediyordu. 

Kalem Amiri, geri kalan iki 
zarfa okudw 

-Beybaua .. Şevket Yahyayı .• 
Be)han, kalkıb keııdfne ald 

zarfı alacaktı; zarf elinde ayakta 
duran mukayyld Nafiz Yusuf: 

- Zahmet buyurma)'lll, ben· 
deaia takdim ederimi 

O.eli, zarfa Beyhan• •veli. 
S.yhaa tath bir tebeuliale 

tetekkDr ettla 
- Size. zaluaet oldu, lteye

feadL 
Nafiz Y uaaf, pae ima baktı; 

Reyhanın ••yet ciddi Ye ••mimi 
l.lr tavırla "Beyefendi,, deyip ile 
kalem Amlrialn alay eder ribl 
" Ber•f•cll " tleyifl •-dald 

fark, birçok insani hiaJer ifade 
etmesi itibarile deieri ölçtlleınez 
bir farktı. Nafiz Yusuf, elindeki 
zarfı salhyıırak yerine oturmuştu: 

- insanlık baıka şey .• 
Fakat kalem Amirinin bu kina• 

yeyl hlsaetmesinden korkmuıtu: 
- Haniya ıunun turasında, 

kaç gUnlUk arkadaılıtımız var, 
değil mi? Bizi habrlamaaı bir 
nezaket.. Hatırlamıyabilirdi. 

Şevket Y abya, bun• kendinde 
bir hak glSrdUğll f çlo sesini çıkar· 
mıyordu. Beyhan zarfı açb, dave
tiyeyi çıkardı, okudu. NikAh, 
Beyoğlunun bllyllk otellerinden 
birinin salonlannda yapılacaktı. 

Beyhan, dU16ndO; acaba buau 
Hilkat, mahıus mu glSndertmitti? 
Yolua Haran Şinasi, baylelikle 
nfsbet mi .eriyordu? Fakat kalem 
arkadqlarına g6uderllir de Bey· 
bana gönderilmezse, biraz manah 
kaçmaz mıydı? 

Hilkat. dört buçuk ,OD çalıı
dığı bir kalemdeki arkadqlarını 
ne diye çağırıyordu ? Şevket 
Y abya da, Nafiz de, tık, aalon 
adamlan dejildi. Y alna Pertev 
Nejad, balo, müsamere, çay, adşan, 
düğün gibi bedava toplaubları 
kaçarmıyau; paralı bile olsa, eıten 
dosttan davetiye isteyib bedava 
pmeain yolunu bulaa zllğürd 
söbbelerdea oldutu için, bu niklh 
daYeti, oaun İfİae yarar, onu 
memaun edebilirdi. 

Ş.wkel Yalaya, Yakur bir eda 

=== ===ı:: 
ile aoruyordu: 

- E, ıöyleyin bakahm, gide
cek miyiz? 

Pertev Nejad, ıöğsGnO ıere 
ger• ıöylllyordu: 

- Tabii.. madem ki hatırla· 
mıf, ııltmezıek nezaketıiılik olurl 

Nafız Yusuf, ellerini ujıııtu• 
rarak boynunu bnkmüıtQ 1 

Bendeniz, mazurum! 
Neden, azizim? 

- Kılık kıyafet meseleıl.. 
Şevket Yalıya, ciddiyetini 

boımuyorduı 

- Zanncderaem, aizia klnka· 
dfm bir redingotunuz vardı. Ka
çllk bir ıalahla pekill giyilebilir. 

Nafız Yusuf, m.Jıcub mahcub 
gt1ldü: 

- Bizim köroğlu, onu mektebe 
vererek okutub ıs1lh etmiıl 

Beyhan, mukayyid Nafizin bu 
uı .. afını ht: %8nle dfnlemfıtL Şe•ket 
Yahya, dtııtlnceliydl: 

- Ben, gitmek niyetindeyim 
amma, geç kahnm, dl ye korku· 
yoru•.. Treni kaçınraam, artık 
pc• yaralarına kalıyorum. 

Beybana bakıyordu: 
- Ya, sen Beyhan? 
Genç kız, mukayyid Nafiz 

Yuıuf aibi ellerini uiufturarak 
boynuau bllkmnıttl: 

- Ben de mazurum.. Kıhk 
kıy af et metıeleai •• 

Kalem Amiri, buna ancak bir 
lltlfe olarak kabul edebilirdi: 

- Estağfurullah. •• Sellia mu-

( Gönül işleri J 
Okuyucularıma 
Cevablarım 

U. M. imzaailo aldığım bir 
mektub, ictima1 tabakam alçal
mıı bir gene kızın tekrar yllkıel· 
mek istediği zaman karşılaıbğı 
mOıkUllerden bir nllmuneyl göı· 
teriyor. Okuyunuz : 

"Orta halli bir ailenin lnzıy• 
dam. Orta d~re.cede de tahsilim 
vardı. Fakat annemi babamı kay• 
dedioce, bundan bir sene evvel 
istemiyerek bar artisti oldum. 
Fena bir yola düımUşttım, çabuk 
anladım, kurtulmanın çarelerini 
ar2mıya baıladım. Bu •ırada te-
sadüf kartıma geoc bir adamı 
çıkardı. Seviıtik, birlikte yaşa
mıya baıladık, •• evlenmeye 
karar verdik. Fakat bu goncln 
ailesi değil evlenmemize, bir
likte yaşamamua bile muarızdır, 
ne yapayım? " 

Hayatta öy1e meslekler •ardır 
ki hunlara mensub olanlar, değil 
mütaaıaıb, hattı mtlıamahaklr 

aileler araaında bile tevahhuı 
Jıiaai uyaadırır. Bar artistliği bun
lardan biridir. Aralarında her 
ıeye rağmen temiz kalmq, ilk 
&...atta bu muhitten ayrıhmya 
karar vermi.t olanlar bulunabilir, 
ve kabul ederim ki bana mektub 
gönderen okuyucum bu ıllmre
deo dir. Fakat kısa bir zaman 
içinde cereyanı yınerek uhile 

çıkabileceğini aöyleraım, kendiılni 
aldatmıı olurum. Bu her ııyden 
evvel zaman meaeluidir. Ve ya· 
palacak it, bu fırsattan i•tifade 
ederek gencin aileıl ile temua 
ııirmek, muhabbeti.al, ıefkatini 
celbetmektir. 

TEYZE 

Hindistanda 
Bomba11l ( A.A ) -lngiltere-Hln

dlıtan muhedHinin reddi iJe netice
lenen müzakeratta tiddetli Jaa-Uiz 
aleyhtarı sahneler olmuttur. Bu netice 
mOsllman azadan Jinaalt'ın ldareıin
dekl mGatekllleria Gaadl fırkaaına 
mflzaberetleri yDzlodea olmuı bu 
ıuretle yeni teıkilit kanunuaa taraf
tar olan Atahan fırkaıı mGılGman· 
ları ekalliyette kalmıılardıı. 

teaddld tuvaletlerin olacağı mu· 
hakkakbr, 

Bu, hem iltifat, hem de nazi
klne bir taıh. Nafis Yusuf efendi, 
16z ucile Şe•ket Yabyaya ba· 
kıyordu; içinden: 

- Bana, 11Htağfuru1Jahl,, Y okJ 
DedL 

Beyhan, kalem lmlrlnln imumı 
anlamamazlıktan gelmitll: 

- Hakikaten yok. .• Ben, fada 
tuvalet d&ıktlal deği'imdir. Sonra 
balo, mtiaamere, davet gibi kala .. 
balıklardu hotlanmaml 

PerteY Nejad, batım lralchr
mııh: 

- Pilijlar mtbteınal •• 
Beyhan, lraılanm catarak, ona 

baktı: 
- Y anlıı duymuı olacakaıaız, 

BIUQn Ja&, ancak dkt baı 
kere pllAjlara gittim. Etu 
bu kadarı da hoı görtllmOyoraa, 
&nOmDzdekl yaz programından, 
ona da .Uwim. •• 

Kalem iaıfrf Şevket Yahya 
tok hfr seele çıkıfb : 

- Pertev Nejad, klmaenla 
uıultilıuıulllyuloe karqmuanıı 
çok iyi ederaialz... Buaa bir Hbe~ 
ve münasebet de yok! 

Perte• Nejachn, Pi JkD. pa• 
lıalye yumurta.. ıfbi lnnr•ıtı, 
kekeledi: 

- Maksadım IAtife idi •.• 
Şevket Yahya, botnu bir hik

met ıavurdlljwadu emin. .,. ... 
salladı: 

Lltif .. lltif olmak JeHktir. 
( ArU. .... ) 
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Dünga Hadiseleri 

Ölenler 
Ve Öldürenler 
Arasında 

Fransada neşredilen bir lıta

Yol kazalurı tistiğe göre 1933 
gittikc• :l- yılı Temmuzunun 

. birinci gününden 
gadeleııgor 1934 yı1ı Temmu• 

zunun birinci glinline kadar Fran
sanın yalnız ••Sen,, Yiliyetinde 
yol kazasına uğrayanların 11&} ısı 

28,000 kiıiyi bulmuttur. Bu müd
det zarfında yalnız Parla ,ehri 
içinde ölenlerin aitr nya hafif 
yaralananların miktarı 19,800 dür. 
Bu miktardan 9000 yaya yürüyen• 
lere, 10,000 otomobil kullananları, 

: 800 li de Belediyenin lntir:am 111e· 
murlarına alddir. 

* 
Bora, fırtına ye kış mftna• 

sebetlle gazetelerde her· 
·-F.-,-0-,.-s-a-n-ın-• ıttn adlarını oku-

illc ra•ad duğumuz haYa ra-
ıad merkez lerl 

.__m_•_r_k_e_z_ı _, araıında en eıkl· 
)erinden biriıi de Fran1anınkidir. 
Bu merkez 1852 tarihinde, ylnl 
83 yal evvel "BrUkHl,, ıehrinde 
toplaaan uluılararaaı bir kon• 
greden ıoara teıtiı edilmiıtlr. 

Bidayette Deniz Bakanlığının bir 
od•111nda yer:eımlfti, fakat 1875 
tarUalne dojru buharlı vapurların 
gittikçe çoğalmıya bailaınası bu 
dairenin genitletllmeai ihtiyacnu 
doğurunca, müıtakil bir daireye 
nakledildi: Şimdi bath başına bir 
binayı ltgal etmektedir. 

* 
L ondrada hir Hn• eyvel, 

epeyce paraaı olan ihtiyar 

-Jl-a/_ı_z_a_n-ız-j bir hizmetçiyi aı-

11 d 
dUrmUtlerdi, hidf. 

•a om '"' 1 Hnin falll olma· 
d•lil mi 7 11nd•n tllbhe edi-

len zat daha sıeçenlerde tu· 
tuldu. Elde mutlak, kat't delil 
yoktu, bunun içindir ki iıti11tak 
hlklml maznundan, cinayetin ya
pıldığı 4 Mart 1934 1ıUnl1 nerede 
bulunduğunu ıoruyordu, lnıiliz 
ıazetelerinde okuduğumuza ıGre 
maznunun verdiği cevab ıudur: 

- Muhterem batkan, mlıa· 
ade ederHniz ben ı;ze ıorayım, 

o tarihte, akıam Hat 11,5 da 
neredeydiniz? Hatırbyablllr mi· 
.. ? 

rl'117.. -···---····· ............... ----·-· --· .... 
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Son Posta 
Yn1nt. •IJ••I, H .. edl• Ye Helis ıaaele•I 

l!:aki Zabüye, Çataiçeoua• aobia. :IS 
l&TANBUL - .. _ 
Gazettmiıde ~ılcan yata 
ve reıimlwrio bütün hakları 
mahf uı ve gaıetemiıe aUtir. 

ABONE FIATLARI 
1 • a t 

SHt Ay Ay A1 
Kr. "'· Kr. ICr 

TOR Ki VE ı• 750 400 HO 
YUNANlsTAN 2340 1220 710 171 
ECNEBi 2700 1400 800 JOO 

Aboae bedeli peşindir. Ad rea 
dtlittirmek aa kuruthll· . -

G•ln nr•t .. ,, ••ll•• .. 
l1Anlarda11 ........ , ... , ..... ....._ 
Cevap için mektuplara 10 kuru .... 

pul ilaveai laıund1r. 

r 'i411Maaıbui-.... Po•• kutu•uı 
Telgraf : Son posta 1 

~ Telefon : 20203 .... 
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1 
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Dlnyada Olup Bitenl~r 
-

Bir Italyan Ne Kazanır, Ne Harceder? 

l 

' ı 

1 

Muhtelif Yiyecek Fiatların1n, Bizdekilere Nazaran Başlıca Farkları .• 

Kemeri Bir Diş . Sıkmaya Bakan İşler ... 

Roma, J ( Ildacl Kln11n ) 
- Huliııaten aöyle, Mea'ud 

muıun de§'il mi ? 
ltaly•da, kartıma çıkan ltal· 

yanlara hep bunu ıordum. Sorgu 
ilk bak19ta tabiidir, basittir, fakat 
biraz derlnleıt irillnee, ceYabanın 
verilmcai göründüğU kadar kolay 
olmaktan çıkar. Maamaflh ben de 
duvarlarının kulaklı olduğu ıöy
lenon bu memlekette, ıorguları
ma uzun cevab!er beklemek ıııafi

yetine kapılmış d~ğildim, fakat 
yine ıoruyordum, ekseriyetle hep 
ayni ıekiJde cevablar alıyordum. 
Bana: 

<< - Evet, diyorlardı, batba
kın ulusal ıerefi ytikıeltti, anar• 
tiye nihayet verdi, aramızda mllş• 
terek bir ruh yarattı, ılmdl ltal
yanlıktan ıunu duyuyoruz.» 

Y almz bUtUn bu ceYaplar 
y•kdiierlne o kadar benziyordu 
ki beni tatmin etmedi, ıaadetl 

ıetirecek imlller üzerinde bir 
etlid yapmak iıtedim, makaadım, 
huıuıt ıahıalar tarafınd•n kaza
nılan paranan iyi bl.r hayat yaıa
malarana yetitlb yetiımiyeceiini 
anlamaktı. 

Doiruıunu ıöylemek llıımg~ 
lirH bu teceasUı, bir makaleye 
ıığmıyac•k kadar uzun Ye derin 
bir tedkiki İcab ettirirdi, vaktim 
yoktu, yerim dardı, bunun içindir 
ki tedkiki birkaç tipe hasrettim. 

Maat Meselesi 
Bu tip!erin başanda memurlar 

gelir. Aldıkları maaı ıon birkaç 
yıl içinde Uç dört defa kırpılmıthr, 
bugUn bizimkilerin derecesindedir. 
Fakat hayat daha bahalı, birçok 
ıeyler de pek fazla bahalı olduiu 
için daha ekıiğe geiir. Birkaç 
misal sayayım : 

En fazla maaı alan, mahke
meler derecesinin en yükseğinde 
bulunan tem~ iı birinci reisidir. 
Maaı 540 liradır. Ik· nci dere· 
de ordu kumandanları generaller 
gelir, maa~ları 500 liradır. Bir 
üniveraiee profeaörü 195 lira ahr. 

Bo.kanların ayhiı ise tabıiaat
ları ilı birlikte 400 liradar. Baı
bakanınki 750 lirayı bulur. Bu 
ıonuacu iki k11ma ayr1ca meb'ua· 
luk tahıisabnı da Dl•• etmek 
llzımdır, 

* Serbest hayatta çabıanlann 
kaıanc:arına gelince : lıci tlcreti 
vaı~ıtı 100 kuruştur. Biraz lhtaaa11 

1 

nllen teberrüleri ilave ederseniz 
bu mikdar hi1&edi)ecek derecede 
yükselir. Alelhusus bir de bilva
sıta vergiler vardır. Meseli ltal
yada ıekerin kilosu bizden çok 
bahalıdır. Takriben 70 kuruıtur. 
Ve bu miktarın 40 kuruıu da 
vergi olarak hUkümetin cebine 
ıirmektedir. 

Maamafib bUkümetin bu vazl
Yettekl ağırlığı takdir etmediğini 
aanmayınız. Nitekim bizzat Baı
bakan geçenlerde aynen ıunu 
eöylemiıtir ı 

- Verginin tazyiki azami 
haddiae gelmiıtir. Binaenaleyh 
Yergi mOkelleflni bir müddet 

rahat bırakmak, hattA yDkftnli 
lmkln niıbetlnde ekalltmek 11-
ıımdır. Çllokll •ltınd• ezilmfttlr, 
GlmtııtOr. ,. 

Bana ltalyada bayatın uc11z 

ltalyada bir mahalle paurt 

••raa bu miktar 150 kuruıa çıkar. oldutunu ı6ylemftlerdl. Bun• 

Evde çahıan bir kadın terzi• 
nln ücreti 180 kuruıtur. Hizmetçi 
a) hiı iae 5 llrad•n 15 liraya 
kadar tahavYlil eder. Orta halli 
bir ailede 5 lira, bir avukatın 
evinde 8 lira, yUkıoek ailede iae 
15 liradır. 

* Şimdi ıiıe bu kazançlardan 
vergi olarak keıilen miktarları 
anlatayım: ltalyada ıerbeat mesai 
erbabı için başlıca iki clnı vergi 
vardır. Birincisi menkul ıervet 
Uzerine konulmuştur. Yüzde 18dir. 
Fakat yaridat Uzerine konulan 
diier bir çeı· d vergi ile birlikte 
ylhde 36 yı bulur. Ayda 320 lira 
maaı alan bir memura, yani en 
fnı.la kazananlardan birine ıor
dum: 

- Vergi olarak ne veriyor
ıunuz? 

- Ayda 50 lira dedi. 

Ayni ıuall senelik varidata 
10,000 lira olan bir fabrika ıa
bibin• ıordum. 

- 2500 lira ceYabını aldım. 

Görlilllyor ki birinci takdirde 
veriİ ni6betl altıda birdir. ikinci 
takdirde ise dörtte bire çıkmıştır. 

Maamafih mahalli vergileri, 
belediye resimlerini, ihtiyari de· 

dôtru olub olmadıiJnı tanıdık bir 
ailenin mutbak beıablanndu 

tetkik ettim. 
Ekmelin klloau 15 Kuruı 
Şekerin ,, 70 ., 
K•hvenin ,, 280 ,, 
Şarabın ,, 20 ,, 
Tereyağının ,, 200 ,, 
Filetonun ., 150 ,, 
Y umurla Taneai 3 ,, 
Sebze ve meyvaya geUnce 

ucuzdur, elbise de öyledir, tabii 
çok iyi clnae gitmemek ıartile, 
bu Yaı.iyet karııımda 2 hizmet• 
ciıi olan 4 kişilik bir ailenin 
mutbak masrafını ıordum: 

- GUnde S lira dediler. . ,.. 
Hlilbatan ı6yliyeylm: ltalyan 

fada para kazanmamaktadır. 
Fakat bu çok bedbaht bir hayat 
geçirdiğine delalet etmez. F aıiı
min sefaleti ekıiltmediğl, hatta 
çoj'altbtı k6ıeler vardır. Buna 
rağmen ltalyanların töyle böyle 
yaıamıya muvaffak olmalan diğer 
Avrupal&lar derecesinde yaıamak 
talebinde bulunmamalarından Ueri 
gelir, yani bir parça ekmeie 
lliveten bir domates Ye biraz da 
peynirle iktifa ederler. Ynkaek 
bayata gelince, o burada malüm 
değildir. Ve yapalan ıey, bilba11a 
yüksek kııımda kemeri bir dit 
daha sıkmaktan ibareltlr.-G. P. 

1 

Kari Mektabları 

Yanht Bir Borc 
Tahakkuku 

Ben Eıkifehirde oturan mlit .. 
kald bir başmUhendlıim. latanbul 
vilAyetl muhaaebeciliğl Eıkiıebit 
defterdarlığına gönderdiği bit 
tahriratla muaşımdan enelc• 
gayrif aal av anı olarak aldığılll 

76 lira 772 kuruıun kuilme.ud 
i11Uyor. Buna hayret ettim. Btll 
ne gayrifaal kaldım, ne açık 
maq aldım, ne de avana. 

Bir ıamanlar da benden 60 
lira ıapka avanıı kHilmek iıte
nilmf ıtı. Bu 60 liranın maaşımdaO 
keıllib ödendifıini maaş bordr~ 
ları ile iıbat için tam 4 - 5 ıea• 
uğrafbm. MubaHbe kayıdlarını• 
doğru olmaaı liıımdır. Bu naaal 
kayıtdar ki borcu olmayan bani 
borc tahakkuk ettiriliyor, tabii 
itiraz ettim, borcum olmadığıol 

bildirdim. Fakat bu borc tahak
kuku da hayretimi mucib oldu. 
Bakalım netice ne olacak. 

Eıkişehir mütekaid başmühendll 
Haydar Oyman 

Haklı Bir istek 
Şehrimizin baıı caddelerinde 

•• ıokak içlerinde bl11el ıayıall 
•• aahiblerl tarafından ıablama
J•n blııçok arıalar Yardır ki bu• 
lar birer abdHane haline ıelıt 
mittir. 

Bu hal, lcab eden yerlerde 
herkue alt beli bulunmadığındaO 
dolmaktadır. ihtiyaca yetecek 
kadar heli 1apmak için ıhndilik 
belediye bOdcHi mlıald değildir• 
Ukin bu gibi boı araalaran çef"' 
reıine birer telörgU çekllereı. 
abdeat bozulmanın ve ıllprUntl 
daklllmenln 6nlne sıeçllmeai, bd 
arsaların karıııındaki evlerin fen• 
mauaradu kurtanlmaıı mi:_. 
kindir. 

Biga H. Ş. Aydtiı 

Bir lıtlklAI Savat• Sakatınm 
Dileftl 

latlldll Harbinde ellerimi •• 
ayaklanma kaybettim. Kanusd 
hakkıma da1anarak maaı tahıi.S 
lfln vaki mllracaatım iki sen., 
denberl neticelenmedi. eı, ce••" 
da alamadım. Elim •e ayatı• 
olmadıtı için ıahll kazanc lmkAr 
lanadan mahrumum. Allkadarl_. 
rm merhamet etmeılnl Ye ltiod 
bir u enel bitirmelerini rid 

le derim. 
Balıkeıır Kareoğlan mahalluind• 

liaci Alı'1n11 ııh oğlu Ahrnı-ıl 

c Cevablar 

İ•tanbul Lieeıindeo İbrahim Keıo.a 
Yligrüge: 

Memlekete girmeal yasak ~ 
mayan ldtab ve mecmualar pott' 
yaaıtasile getirtilebiJlr. .. 

Bureada Ahmedpaşada KöYlü ıı.a 
im:r.ıı.lı okuyucuya : ~ 

Gedikli Tayyare Küçük zat/I 
Mektebi Eıklfehirdedir. Şeraiti 
diier aedlkll kllçllk ıabit JIJ~ 
teblerinin aynıdır. .. 

Muallim Bay Nureddin Öven• ; roW 
Sorduğunuz tabir dej'if 

değildir ve öz TUrkcedir. Sorcl" 
pnuz ııblahlar da resmen te:; 
edllmlı de,ildir. Bu it!• bu ,16 
bir komisyon uğraımaktadır. 1( 
lanılan ıstılahların ıimdiki rur~ 
mukabllleri henllz aııl olma111ıf ~ 
Evvelce mektubunuza cevab ~ 
rilmemlt olmaaı aarib adr• 
yazmadığımı. içindir. 



Dünkü Maçlar 
C'# _ _ , __ _ 

Yalnız Üçüncü 
Arasında 

Küme Takımları 
Yapıldı 

... .,.,,, ___ ---
Don blriRcl kthae kulUblerinia 

~•til laaftaıı idi. Yalnız ilçllncil 
le Dıne kulüblerJ Şeref ıtadıada 
llr4alaıtılar. 

le Şeref ıtadmda karıılaıan altı 
ulUbden ikisi biriblrinl yeneml

)~rek 1 • 1 berabere kalmışlar, 
diter dört kullb de yeaiş111lr 
lerdtr. 

Ha•anın açık olmaaı gene 
~dbolcuların ıevkini artınnıf, 

•çlar oldukça ııkı olmuıtur. 
led Mtııabakaların neticeleri fÖy• 
..., lr: Fener Yılmaz takımı Halici 

1 • 2 yennaittir. 
Doğansporla Sthne11por 1 • 1 

berabere kalmıştır. 
Kara1ıümrUk, Ortaköy takımını 

1 • 3 yenmiıtir. 

DUnkU Hususi Maç 
GUn•t Takımı Beykozu Yendi 

Din T akıimde iluauıt bir 
maçta Beykoz birinci takımile 

karşılaıan Güneş takımı, birinci 
devrede ııfır yıhra berabere kal· 
dtktan ıonta ikinci bevrede iki 
ıol atmıt ve penaltıdan yediği 
bir aolle 1 • 2 galib ıelmiştir. 

lngiliz Sporuna Bir Bakış 

Ingilterede Fudbol Hara
retli Günler Yaşıyor 

Oteşkoıu 
Laatllı r '•lcı,,u .. •Aacllnlerl11I• relcl6 kal•clgl •ılcı,tırmaları 

lbaçlarınlJl P ofeıyonelleri keadl oyunundaki tlddetten belll ol· 
lcar1ılq11aaJ •1ı t•bllkell Ye en ula muıtur. 
" arını b L-.r.. • h f b b k ı•Pnııya h 1 

11 -.rıalar içinde lkı a ta era ere alan bu 
8- t 

11 ••ıtlardır. iki rakib takımdan Everton aon 
llltçların:•ftan lnailtere kupam yanın ıaatllk temdid müddetinde 
ı.rı 16 ş••fı nlhat kartılaıma• iki gol çıkararak maçı· -4 • 6 
Dii•r t ubatta batJıyacakhr kazanmııtır. 
1 l •raf tan d • 
r lnda •ılllt • 6 Şubatta lrlindaya kartı ••çilen lagillz 

nlacak lnatllz ta~ı~ına kartı çıka· mllll takımına ea fazla oyuucu 
1111 •ardır. nulh takımının 1eçl- ••ren kulübla yine ArHnal oldu-

lnıiU ilk tu ıörO:tiyor. lngiliz federasyonu 
••nn ba~ d inde çolc .. rt •aç· ~lrçok münekkidlerln anlayama• 
07nı1an • 1f bllhaua bu laafta dıkları bir · latihabla ltalyanlara 

underland • EYerton kartı ild ıol çıkaran Browıkl'ala 

Türk Takımı 
Berlin 
Olimpiyadında 

Haber aldıtımııa göre, Ber
liode yapılacak 1936 olimpiyadma 
Tftrk atletlerlaln de lttlrak edip 
etm•mcıleri umumi merkezde 
mevıubabı olmuıtur. Eıaa itllta
rile bizim takımm da ıir•Hl 
mu•afık ıörllhnllt fakat ıon ka· 
rar lıin &nftmtlzdekl Haziranda 
bir daha görUıtılmeal kararJaıtı· 
rılmııtır. 

Berlln ollmpiyadı ıihi .bize 
çok ıtıc ıelecek bir imtihana 
ıJrmek kararında Hazirandan 
evvel davranmamız hayırla olurdu. 
ÇDnkU Avrupanm birçok yerle· 
rlade takımlar bir Hnedenberl 
çalıımaktadırlar. 

Hazirında verilecek aihat ka· 
rardan aonra takım laazırlıyacak 
ve g8zelce idman edecek zaman 
ı usuaunda darlığa kalmamııdaa 

rkulur. 

.. ·--..... ~ ... ·--·- ............ ....._ ...... . .--.. ........... 
Havacılık Aleminde 
Moakava, 1 ( A. A. ) - wy· 

yareci pilot Galiıof ile maki· 
niıt Dlmidof 1 O bin kilo
metrelik bir uçuı yapmak ttzere 
bu aabah hareket etmişlerdir. 
Bunlar Mcıkovadan Lena nehri· 
nln mansabında bulunan Tikai 
koyuna gitmektedirler. 

Sovyet Sporcuları 
Gelecek 

Her sene SoY) et ıporcularile 
yapılan temasların bu aene de 
tekrarlanmasma ve önümüzdeki 
yaz Sovyet takımlarımn daveti de 
umumi merkezde ıörOşlilmnıtUr . 

......... ·-···--··························-···---....... 
yerine baıka bir O) uncuyu koy· 
muıtur. Müdafaada oynayacak iki 
oyuncu tamamen arsenaldendir. 
So!açık mevkii de Arnna!in meıhur 
aolaçığı Bashn'a verilmittir. 

Müteha11ıılar diğer milJI maç• 
larda lyi neticeler vermiı olan 

oyunculardan bir k11mıaın aeçll· 
memeaini Inıilterede milli 01uncu 
olmıya Jlyık birçok fudbolculann 
mevcud bulunmHı teklinde tefıir 

ediyorlar. 
IrlAndaya çıkacak lnıfliz mlllt 

takımının pek iyi 1eçUme111if ol• 

maaına raim•D maçın lnıilizler 
tarafından ka:ıanılacajı kanaati 

•eYcucl.iur. 

Yurdumuzda Dağcılık Hareketleri 

Sıvas Gencliği Kış Spor
larına Kavuştu 

~•rlı ••rl•rd• aevldıee lio11ul"u••" lcaw•k •11•rl•rı11• ai.t pzol hlr , .. , .. 

Sıvaa, ( Huaual ) - Senenin kayak ej'leocelerl Ue 6mrUmllzlla 
yedi ayıadan fazla um kar altında dalaa arttıjım, ciierlerlmi:dn terte-
geçJren bu mıatakanın Bay Ye miz olduğunu duyarak, aıhhaha 

verdlji tam bir neı'e ile SıYaıa Bayanlannı kıt aporlanna kavut- avdet ettik. 

turacak kuvvetli bir kulOb açaJ. Kayak eğlencelerinin deva• 

mııtır. mınca kayanların ~e ıeyircllerln 
Arazinin 'fe iklimin kayak bu ıpora karıı gösterdikleri all· 

ıporlarına elverişli oldutunu 13- ka çok derindi. Buranın hakiki 
ren Ye ailece bu aporu yapan bir ihtiyacını karıılıyan kayalı 
liva kumandanı Bay lamall Hak· aporlarının pek bllyilk bir hızla 
kının teıebbUa ve irıadile açılan llerliyeceği muhakkaktır. 
( Kar Sporu ) kultıb8 faaliyetine 
batlamııbr . 

17-1-935 Perıembe ıecell 
kurulan Yıldızdat ıpor kultıbl
alla erteıl ıUntı bir kayak ekzer

ıiıl yapacaanıı haber aldana. Be
nim ıibi bu haberi alaa birçok· 
ları akpmdan ertHI ,an lçla 

bitin hazırlıklarını tamamlamıt
lardı. 

• 
Erteıl aahah ıafakla heraber 

pencereyi açınca lipa llpa kar 
yağmakta devam ettitlnl ve ye;.. 
de 30 1&ntimden fada kar top
landığını g6rdllm. Hareket 1aatl 

olan dokuzda toplaata yerine ııtt
tiiim vakit 60 ka1akçın11ı ikitu 
lkiıer dizilmit oldujımu ıCSrdlm. 

Saat 16 ya kadar devam edea 

lngiltereden Ve Amerİ· 
kadan Birer Antrenör 

Geliyormuı 
Umumi merkezin ıon içtimaın· 

da verilen kararlar araaında la• 
tilteredeo bir fudbol Ye Amerl· 
kadaa bir atletizm antrenörtınlla 

ıetirtilmul bulunduğu haber 
alınmııtır • 

Balkan Olimpiyadı 
An karada 

Ônlmbdekl aene Tlrki1ede 
7apılm&11aa Balkan komitnlnee 
karar Yerilea Balkan Olimpiyadı· 
ma Aakarada bitmek llzere olaa 
btlytık alanda yapılmaıı Ye Bal

kan olimpiyad komlteainin faali
yete ıeçmeıi kararlattırılmışbr. 

B•rlln •li•ph· · 'rin çolctonJır falıım•r• ieıtıge11 Aor•11•l• 
•llotlttr bır grııb 
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Misaf rlik Saatlerce Sürüb Gidiyordu Şaban Paşanın kızı da, bir tekrar baılarını biriblrlne ,,.... Neler Duyduk ? 
kerime hanımefendiden ziyade l laıtırıyorlardı: --............... , ____ _ 
ahretlik ve yanaıma kıtıklı bir - Yekta kız, later miıln kazık Piyasalarda genel bir durgunluk [ d b 

dı o bl d u yaıasın a lr değlılklix. ve car 
tazey ı. çare am giyim karlle Heyogv luna rıkmı• olsun!.. ve bekleme vardır. l k • -" 
ku O 

• y ılı yoktur. lıtek vok denec .. 
şanı, ıllı pO. ztıtnrdftydO. .. - Çıkar mı çıkar, bizlerJ de Afyon - Afyon plyaıaıında k 

1 

tllnde, bedeatenllk bir lğnıcltl rezil ve rftıvay edırml eder... bir lı olmadı. Geçen hafta bil· adar azdır. Bu yı~ ıeçen y.,ı-b J mız da aalatbiamız i[lbl, tilki 
i e yoktu. O kadar puıulayı fftflrmış, dirdiğimlz üzere Aokaraya gidea poıtlarına iı çıkmamaktadır. Bull" 

Mektebi Mlllklyeden blrlnd zihnen meıaııl bir halde idiler kı" afyon tOccarından mUrekkeb he-·- O ların fımen fiatlan 6 ile 10 Ur• 
çıktığı ı,ıu Mabeyin kltibllğlae kaçıncı defa olarak Şaban pa•a• yıt döndft. Bunların ko:ıoml Ba-
lı ._ y ara11ndadır. Tavıaalardan bit 

a nmıı, aayıopeder ranma da• .... mahtum beyla, damad beyin kanlığı ile yapdıkları konuımaları parti 18 kunata aabldı ise de b• 
mad glrmif, iç güveyıladea har- afJyetlerinl istifsar eyli" orlar, (allah· ve bunun neticesinde uyuıturucu f 
h d 

J iat piyasa aayılmamalıdır. Piya .. 
ca eğil bin berbat, ağa yar aice pice yıllara erittirıin) leri, maddeler inhisar idaresinin afyon 16-17 kuruı aruındadır. Sauar 

dili yok, allahlık bir kocacıp ( emaall ke1iresi]e müşerref eyle- ıabn almıya baılayacağını duyan ların fiab 22·24 lira araaaodı 
Yardı. • sini) leri tekrarlıyorlar, karııların· piyasa çok sevindi. inhisar idare-

M b k b k 
bulunmaktadır. Piyasanın umunıl 

a eyın iti 1 dlyona ara dakiler de kaçıncı defa olarak ılnin lıtanbulda afyon almaya 
1..a • ı du ? h glditi cansudır. Her yıl klllllyetll 
Katibi; zavaılının eti ne, bu ae baıma kahb cevabları veriyor· bıılamak üzere azırlıklara bq-

K6r detneğlnl bellemlt gibi Jardu ladığı ye fzmir ıubeıine bu yolda mal alan birkaç ticarethaneniıl 
h k n.ı arada aarada yapbldan klçük 

eri[On onaktan çıkıb amur - Sok •Okftr ıpsl eyidir, tanı emir •erildiği duyuldu. Fakat abflarclaa bAfka bir hareket 
7okuıunu bayır apğı iner, Yıldı& lulakl kizim, ortanza, hanım kizim! aradaa yedi gtln geçmİf olmasına yoktw. 
yokuıunda taba• tepip •azife- - iddia ederler, elhamdüli!- rağmen hentız uyuıturucu mad-
sine gider, ak9am olunca yine llb cftmleten afiyettedirler efem!. de1er inhisar idaresi ahılarıoa BuAdaJ - Buj'day piyasa-

. . rl 1 . 1 l k b l B b ki llDID genel aiciltl ıeçe• haftanıO 
genun ge , nıı er aere , yo- Bu Hfer tle, koridora açılan a amamııtır. u e eme tuccarı • 
laqlar b'.""anarak, en dl!JordL Ala Pat"""' bzı Yeki& ıol kapının önünde bir kargaıahk ıioirlendlrmekle ye .. ı. oık idareye etidir. Fiatlar ayni MYiyeyl tutıı-

_!(ızcagız, konakıa ayrı bır bll- le Dice nice bayraınlaN ulaıtu-· oldu. Erkin minderlndekiler, omuz mftracaate aevketmektedir. Piya- yorlanacla ııfdltlerl ıuızlktir. Ekir 
lljiinde oturuyor, koca11nın •il•• un; paf8cığınızla, evlltcıklarınızla, omuza ititi} orlar, Ustuste mecel· ıaya yayılan bir habue göre tra beyadana ldlolU 4.75; fark 
bakıyor, akraa ve emaallnd• bep bir aradL.. leıtyorlardı. idare bilfiil afyon alımına önil· ıavdarbların da 4.125 kuruıtur. 

k 
· kal d Ş 1 c. · u d ki b f ı · d Arpa - Arpa piyaaaaı beı ço gen ıyor u. ap, pp, ıaJ .. .,apar, ıupur, K bir ka d 1.ı. m z e a ta çın e yapılacak 

F k t Şab P b l 1 
apınıo na ı açı w. 1 .d h 1 para kadar ıarilemlıUr. bunun 

a a an aıanm lr of u fUpur •• Bu da nesi? Kıçın kıçın biri o an ı are eyet toplantı11ndan 
d Ö ı bi 

ı...ı 1. k H k kt L kll •-· _ b ı k sebebi Samauadan aelen arpala• 
Tar ı. y • r gene &1 yaKıfı - er 11 aya a ue yor, K1r' ]" • k b" 1 ıonra aı ayaca tır. Bu arada o lıhkta, tıldıkta, vardakoıtalıkta caklaıma bir ttirlO bitmiyordu. i~ ıyor; gır;c; ' ır tür U gire- inhisar idaresinin dııarı pazarlara nn piyasada ıatılmıı olmuıdır. 
bir tane... Manakyu'm tiyatro- Arbk i[elenler de, kabul edenler 7Zor; yer c e ıayıyor, ıkınıb ufak tefek ıatıılar yapmakta Yemlik için tablan bu malların 
ıandaki akt6r Blaemeclyaa, ooua de sık demiftı. uuyor. "hl devam ettiğini alilcadarlar söyle- klloıu 3.75 kurqtau mumelı 
1ananda metelik mi eder? Yorgun dnıtnler; halayık aya· DUdlik i[J bir hare.mağası mektedirler. Önümüzde yeni re· görmUttllr. Ptyasanın genel i[ldi• 

Hani Acem güzeli •eya GtırcU iaYarl, geri geri ylil'Üdiller. aeal çınladı: kolteye az zaman kaldığı ve sinde blr deiiılkllk yoktur. Dııa· 
ı&zell diye tarif edip dururlar ı Yeni miaafirler bat sedire a1ın· - Y•r verin hanımlar!.. Savu- 1934 mahsulü afyonların henllz rıya satıı olmamaktadır. 
Parlak kara aec.lar, tir katlar, dı; ev sahibeleri de yanlarına iliı· lun kadınlar!.. birinci ve ikinci ellerde bulunduğu Fındık - Fındık plyaaall 
kıTırcık bıyıklar ••• Badem badem ti. Salonun içinde kaç kişi varsa DilaYer ağanın boyu leylek. gözönUnde tutularak bu ahıların detiımemlı fakad ıağlamlqmıı• 
pzler, hurma burun, hokka ağız... hepsi de, kUçUk abdestleri sıkış· Kolunu bile kaldırmadan ıllıt illr- bir an evvel baılaması isten• tır. Geçen hafta Akçeıehlrd•O 

O kadar beyaz ki bir ili• tırmıı gibi nıtitemadlyen kıpırdan• gtıyll çektı; kapalı kanadı arka• mektıdir.' piyasada oldukca mllhlm bir is• 
hrafl uı.aaa yerleri maTimtrak makta, bacak oynatmakta, ter sına dayadı. Tiftik Ytl Yapalı - Bu tokun ıelerek kısmen sabldığınl 
duruyur; ••clmıdeld damarlar iaa- dökerek kapının dııarsına bak• Yine iki kalfa; ellerinde yine iki maddenin piyuası ıon yirmi bildirmlttik. Bu malludan bu haf-
vat mai realde g&ztiklyor. makta id"ler. k•koca bir gümtıı tepsi; tepsinin beı sllndeDberl akamakılh du,. tada çok u bir kı11111 aabldae Mal 

Bu kadanna canların dayanma- Herke1,topaç gibi mlhverJ Ostündı bayram ıekeri. muştur. Dıiarı pazarlardan bu aahlbleri fiatlan aıaiJ bularaı. 
dağı malum, halbuki dahası ıvar: etrafında dönüyor, kfmıe yerine (Arkuı nr) mallar Uzerlne bir istek ileri ıU· fındıklarını vermek iıtemlyor!ar. 

Boy pos selvi; omuzlar gepg.. oturamıyor, konak Hhiblerinin rUlmemektedir. 1934 yılı bllyülı Piyasada içfındıkların kiloaunu 41 
niı; bel lpincedk. g6zler1 pırıl pırıl parlıyordu. Rus BorcJarı alıcısı olan Almanya da alıtlarıaa kuruıtan alıcı Tardır. Fakat aatıe1 

Yirmi befioe bile glrmemlı; Yuıe.nil, birH •oluk alındık· A .k J S bir türlü baılamıyor. Bu duruf1M1 olamadığıadaa if olmamaktadır. ,.. merı a le ovyet Ruıya b 
•riftiyse bile adımım atah bir ay tan •ve mendillerle biraz havala• ae ebial eraıtıran Tıtirkofial 
ıeçmemiş. addıktan sonra na-ıarlar çapraz· Anlaşamadılar Berlin 1ub11inla vardığı netice 

Rntbesl, awriyedea ferlkliA'e Yari birbirine kaTufdu. Eller ço- Vqlaton. 1 ( A.A > - Bay Hul, ıudur: 
muadil olan uli evveli; memurf• nelerden bunınlara ~ararak, g5- SoYyet borsları hnkk oda, So•yet " Cenubi Afrika ile Arjanti .. 
yeti cem'ietl reaumlyede aza. to.terden alınlara çıkarak, ,-erler- Elçisi Bsy Troy novski'yi g8r1110ıtür. den ylln gelmeğe baılamııtır. Bu 
"Gülmez biraderler ,, • çı1'arttıjı d• t~eleri a-rak, ameae kıt GlSrOıme kıaa olmuı ve Bay Hul, ıu memleketlerin malları hem tecrtl· 

f f b k ha dl d 
-r Y- o beyanatta bulunmuttur: b ı· ld ki ela h 

otoi"a ma a , rt y• ilini diyen, ,Jylesine am1abk ıeden, e ı o u arın n em de niabe-
c. l k ır- ._- 0 

- Sovyet Rusyaoın vazU-etin6 d b k f 
1111'· ..xrma ı ıöiüaO, pıtra aibl '·-ndllı: .. :11 '·andı·nı-1• olaa t•-•n· ten a a ucuza te li edildik! .. •- &41 -- a UM - bakılana timdillk bir antrımanıa 
aiıan içinde. nahlar çakıldı. kabil olması umuduııu toııyamayız. rinden tercih olunmaktadırlar. 

Araya gizliyi Te kapaklıyı ıResmtcoler uzaktan keyf aor- Buaa mOleeHifiın. Çilakl Ra.,ada Yalnız blriaciklnun 1934 ayında 
ıokmayıb apaçık 116ylemek tlzımsa dular; ortalu naı.lkAoe ar.zıhuluı plyH• bulmak lıtiyen çiftçi Ye •ana- Arjantin ve C.nubl Afrikadan 16 
Şaban Paıalara :karp AtA Paıa etliler; aıatı tabaka eteklere var- yieilerimize n Rusyada •ml&kine milyon marklık yön idbal edllmi§-
takamıoın bu kılınmuı, b. Mah- dılar, ayaklara kapandılar. va:iıyed edilmit -vatandaılara mubah- tir. Tllrk tacirlerinin bu memı .. 
dam Beyia yüzsuyu hllr:m.UHydL betim .ardır. '' ketler• rakabet edebilmeleri, her 

Gene, anzeı. MieD bir delikaal.. Ata Paıanın haıumla ablaıın· Dıı Bak-n Bay Hul ılSrüım•l•ria ıeyden evvel mlluid fiat lıteme-
d•- biraz e•velkl caka lakaytl k kat'ı oluak bllttA-ini de ilive •hnlttir. 

Muala aransa b6ylut bulunmaL ,.. • ' 1 5 lerine Ye bilh... iyi mal yolla-
ÇaokU AtA Papııaa url•• hanım kalmamaşdı. Deminld gibi, stattı- BuaUn ŞIK ainemada malarıaa ve yollıyacaldan parti-
et' i ...... Hıdik .. 1m· U vari duıiıb yalnız dudak kımıld.- JEANE'!TE MAC DONALD ve l rin haları . t1a• k 

y lfln f, ..... çaga ae lf • tarak marıJd--·..ıar mt hı"r"'.J e a D memauaay• 1 a-
bJ-:I- b x _..1 ___ 1.1__ llDU1 ,;ı RAMON NOVAit.U.0 tarafından i l 1.9 l 1 b tb erıeç, &elMI •t ıuz ~IUOI"· B 1 kit temail edilen Fran•ızca ıözlii ve zuma a e ver., 

0 
ma anna • 

dl Şaba11 P ... lllll ot}ı..daa Al&- un ar Me er detil, Şaban kıımen .ıenkli büyük operet bulwımaktadır .,, 
ıı111 aramak abuli. Paıanınkiler. Terbiyeaizliğin ve KED ı' ya KEMAN Binaenaleyh tiftik Ye yapajı 

Ha•mefendl ye ortaaca Jaa. NJımzlağın clikilüı olur. u piya•alannm açılmuı n yeni lt-
nı .. feadl, okadadar .. )ircl s• Maamafih. hemfireler ,S.. tek leria meydana ıelmeal için bu va-
zl\11 6alnde, llill ......., llota,, d••mıyor, .;ilib eteklerini topı. Paz;rtt>ıi gilnBnde• .ftibaraa ziyetla dhelmeal llzımıelmek• 
aplflyortare ailN yapuba usuaak yine ı. EKMEKÇi KADIN tedlr. 

- RaW.. .ae. ,m.... Jetlt- fı• .kalk etm!yorlardı: Yerli lımmq fabrlkalan da 
th'lha, •• .... irulle ımlprnf - Ylrejime iniyor, Yekta im .. ____ .. ____ ... _ .. ____ ,. yOnlerde bu fiatta alıcı ~ıkmıyor-

etlia iki l'klm... VaUahi bwak- Jiae meydaalarda rok. Hatunlar \llflW ltllfld Tepebaıı Şehir lar flatların gerilemeainl istiyorlar, 
muıa. ••Hc!w mabmdatmıı, timdi eoracaklar, nde yok ma $ıhirTiyafraıı Tlyatroıunda iddialarına bakılırıa dııardan ıe-
ayak tur..,_• olaym Wlllb.a el- .diıecelder!... nııpı B k 0 tirUecek yabancı memleket ytıa• 
leriaizi 6~ _ Glllf• ora•puRaa dur- fR u • oam saat 2 de lerl Türk yapağılarandan daba 

o.,.. INSANLIK •erimli bulunmaktadır. - mm!.. A__~ - m&U8 -Az edlıı.orum, "7!IL8 L-nw ,,,.. 
'upm9 -- ..... 7 UU& ,.. ı~ il Tiftik iatoku artmaktadar. All-

taace ilıaa•maut. kalfa al y.nrl- ajv diye ifaret eyliyorum; alık KOMEDiSi kadarlar buaua mlkdaruu 15-16 
mu benim fU al atld-il, Raziye bir tirli ıörmtiyor. .., 4 perde bin, yapatının iM 10 bla balye 

- AğaaiJm, .... kttMel Etek 6pme, i.karp111 bağlam" Yazan ., Balzak olarak tahmin ediyorlar. 
g&utt, biraz 11Zakca dm. Sol ha- 7•dea ~ ipe alma ail>I b1r ·---· . . .. _ _ Son rtıalerde tiftik ıatın al-
çajlmda domateıim ,,,., (Jul :ro- laaaelw bir llrll ~ takeae.U.. ma11 a.ıa Hlc:car tarafından k .... •ki Frenaız t1yatrosu11tl• "" 
matizma) ırerdu. Çarpa YerU.. yor, lt.i .......... kukla .,........ Bu akıas• ıaat 20 de dltlae 7apllan tekliflere SoYyet 
•ecuındu bayalıYerlrimf .. ki kum arablarlDSll ralua ıilil D E 1. 1 D O L U Rueya Tlearet MOme11llliiinla 

- Ah bUyllk 1ıanımfendicl· boyuna kafa kafaya toltaııb fı· Operet aallNt ~ey• menfi hiçbir ce•ab 
ğim, hatnmfeadidjim, .alimallala tBldqlyorlar, doinaluJ> ylu.aelam l'azuc l!krelll R-.W ~ a"1qılmııbr. 
"'zleri ihya ettidiz .•• Tannm bö7• .. b.llitaa sonra baıka v11ile Ue Beıteliyeıı 1 c.,,..l .Jl-6'' ,.., ........ - AY detial pi-

Fransanın 

Altınları 
Parla, 1 (A.A., - Fraaıı ı1 baakaıı 

umumi heyetinin toplaabıında, ıayrl 
tafi nriclataa 1'33 HaeılDdekl 396 
buçuk milyon frank• k&rfl sreçco 
ıene 411 mUrona JlkHldlti bildiı;U. 
mlftlr. Ma1raf ııktıktan ıoara safi 
~aridat 19'5 deki 88 milJona muka
bil 188 milyon 800 bla franktır ki 
buaua 87,642,03' fraaf' pfl t• .. ettıa 
elarak datıtılmıfbr. Baakuua ufta• 
hk bilaaçHuna ,an, Y•rodupdao 
oll'n ltballt Nev1orka 1apılaa U.,ac"'' 
f uluUe tellfl edUdlj'I içla, albll 
••Hud 76 buıuk •ll10. art .. ftır. 

c;;-~:...~··s 
FarmakoloOl•r 

AraS1nda 
TDrk farmakolojlar blrUtlnlo 

db yıllık koaıreel yapalcla. Et
•••~ ecuae .uıw f....akolojlaf 
de eaaae aahlbl olmyaalv ar.-
11nda Wr IMbf 91k-., ildacl 
ıllqıro1e menıub olanlar cımiy•l
ten aynlmııb. Dünktl toplanbd• 
yapılan mhakerelerden ıoor• 

aradaki ihUJlf haUedlhniş, tekraf 
1'>lrleımiılerdlr. Dnn yeni lda,. 
heyeti ıeçiml de yapılmıı ve A' 
Kemal, Ziya Nuri, Hllıeyln Kaadit 
Iımet, Eytıb Sabrl. Haqıcll .,. 
Tahsin seçilmiflerdlr. 

Operatörler ToplentJof 
Ttırk Cerrahi cemiyotindeJN 
Ttlrk Cerrahi cemiyeti a,ylllS 

toplantaımıı yarın Beyoğlu ba1ta
alllode yapacaklar. Anu vı 11W 
JQ arkad.flu-ua ıeı.aeleri. 
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Hükumetin bu e!im rilc'ati, 
dört senedenberi Sur;ye \ie Fılis· 
t• ' ın de yapılan idare hatalarına 
• glıya - bir tarziye teşkil ede
cekti. Fakat artık iş işten geç· 
~itti. Bir memleketin ( hislerle 
dare ) ıindcki zararın acı neti· 
~esi, pek fed bir tekilde tahak
KUk etmiıti. 

Bu büyük facianın mes'ul ve 
llliisebbibi kimdi? •• Buna birçok
Lırı kısaca: 

- Cemal Paşa. 
Çevabını Yeriyorlar .•. Biz Ce

tıı 1 Paşanın Suriyedekl ef'al ve 
harekatını • kcndimi:ıden blr tek 
fikir ve hidiıe ilave etmeden • 
~oğrudan doğruya habratına 
l&tlnaden nakletttik. Naklettiği· 
llllı bu hAdisatta belki az çok 
idare hataları mevcuddur. Fakat, 
FıJiıtin ve Suriye felaketinin 
bütün mes'uliyet;nf doğrudan 
doğruya ve mlinhasır2n Cemal 
Pa anın omıiflarıoa yükletmek de 
biraz fazlaca haksızlık olur. istik
bal tarihi ıi bu haksızlıktan esir· 
genıek için tamamiie hakikate 
Yakla,ıyoruz.. ve yine kendimiz· 
den hiçbir fikir, hiçbir söz ve 
hiçbir mUtalea ilave etmeden; o 
havalide dört sene valil;lc eden 
ilim, fadıl ve bilhassa hakperest 
bir zatin bu müddet zarfında 
( ld re gö:ıli ) ile gördügU ve ilmi 
bir ck'lde tab il t iği mu, h -
deleri aynen a ağıya dercetmekle 
iktifa edi} oruz: 

. [ Harb devam ettiği mUddetç 
Suryede k Jmıya m cbur olmui• 
tu • Bu memlekett birçok zu· 
lUrnlerin, g fletl rin ve felaketlerin 
:nhidi oldum. Ve in&aniyetin ııe· 
aleti taliine ağladım... Mub ~e
tnatın l;.k gUnlerind Surye halkı 
y~~81~da Türklere kartı bir tema• 
ta 

1
. R0 rü!dU. Ne çare ki Suryeye 

111 
8 ıt cdl:mış olan cahil ve gafil 

y ~;nurlar, bundan istifade etmek 
0 rını bilemediler. BilAkis pek 
asi rn .,_ d. •tt f r 11,yaıta ga ır ve ı sa a 

l'İev;ç Verm kle herkesi kendil • 
tJ~ n •e hnkumctten tenfir et· 

~rİ O der cc ki, son gUnlerde 
in ~10man bıriıtiyan bilAistina, 

gı itle · F lib rın veya ransızJarm ge· 
ıır lll~~leketl almalarına munta· 
}ı •dı... Ekıer Yalilerimizin 

•rekat 
tlktb ve icraabnı zulüm, lr-
bltk ' •efabat, kumarbazlık fibl 
kon;: &Özle hnIAea etmek müm• 

e11ı 'j Bu seyyiat tabir, diğer 
ve Sur.ar araaında iatiıar etti, 

'1l'ıtn:;~, de pek feaa kana tler 
bnytık • Bu memlekete gelen 
adaını Dl lllurJar içinde 6yle 
hayat ar ~ardı ki, halkın temini· 
Yerde b;e malıetiol dlitllnecek 
ler teşkiJrtakun zaleme ile ıirket
buğday .b~derek gaz, ıeker ve 
almak .:~. enayi inhiaar altına 
lhtikAra rn ır~llrn osliffl ile uyuşub 
~eblerinl de:.d an Vermek auretile 
)'orlardı. Ö 

1 
urnıak için uğraıı· 

tllldn ki, ( Ae nıemurlarımıı: gö· 
ıaun ı Yan azasından bir 
nıuhaıae~za1 sını takliden VilAy t 

oa nd n • . 
Pnra aldı! arcırah namile 
ı hibinin ar ). V sonra harclrah 
•eb bU bQ tahk ve ihtiyarlı~ 

· e lllerk · ı •• gıdemJy ceği zıaa tanata 1'adar 
ıandı§"ın . d anlqılınca, ( Mal· 8 ıa 0 edilmek lizımgeleu 

• er 
parayı yine o zat• tazmin ettir• 
mekten geri durmadılar) .. Halebll 
bir Yahud nin cebindeıı çıkerılan 
ve kliğı d para ile değitlirilerek 
muhasebeye irad kaydedilen iki 
yUz altın, aradan bir hafta geç· 

medcn Beyruta gelen asil ve necib 
bi.. nazırın hatır.na hürmeten 
tekrar iki yliz kağıdla mübadele 
ediJdf. 

( Nazır Hz., altınları hamilen 
Istanbula hareket ettiği gUn, za· 
valh Yahudi altını kliğıdla değlı· 
tirmek cürmile divanıharbe sevk 
edilmiıti. )... Bir senenin baııla
tından, hllkfımet heaabına Cebe· 
Jilübnana getiri:cn on bir milyon 
kilo buğdayın yalnız Uç milyonu, 
Lllbnanın aç Ye sefil halkına sa
tıldı. (v• aekiz milyon kilosu, bir 
iki muhterem zatın ceblerini 
doldurmıya yaradı ) ..• ( Bir ipek 
mübayaası reza:eti vardır ki bunu 
hakkile tasvire kim&e muvaHak 
olamaz). A!mnnynda v lıviçrede 
(altın para ile altı yüz lira tutan 
her bir balye ipek ), esbabının 
elinden bin türlil tehd;dler, t ı· 
}ik!er, küfür ve teşni'Jer ile ( üç 
yllz kafıda alındı ). Mesele, her 
nasılsa bir defa Meclisi Meb'u· 
sanda mevzubahs edilmişti. Fakat 
bu kadar çok rnikd.ırda ipeğin, 
kimin veya kimlerin hesabına alı

tm • 
nın 

Zav Ilı kadınlar; donlarından, ırz· 
l rına kadar herşeylerini ıattılar. 
Ve akıbet, tasvir edılemez bir 
ıefalet içinde ölüp gittii r. Ço
cukların düştükleri aef aleti uzvi· 
yenin dereceıinl tarife muktedir 
değilim. Kadid olmui vllcudler, 
kurumuı kollar, çarpılmı~ bacak· 
lar, derine gi:miş gözleri• talih· 
lerinln felAketine ağlayan }'ilzler
ce, binlerce Jnsanları gördUk ..• 
O zaman tifüs, açlığın vllcud 
Yerdiği sefalet yüzünden tesirini 
artıran bu melun haıtalık da, 
mülhit bir tarzda tahribata baı· 
ladı. Y slnız Haleb ıehrinde ve 
tifllslln ilk aavletiode ölen adam· 
ların (18 bin) den ziyade olduğunu 
bana teminen ıöylediler. Suryenin 
çöllerine kadar uzanan bu hasta· 
lığın öldilrdUrğO insanların mik
darı, her halde (ikiyüz bin)e yaklD 
olmalıdır. J 

( Arkası nr ___ ..;..._ 

Alm nyada Yurd Severlik 
Berl:n, 1 ( A. A. ) - Erkek 

kadın birçok yurtseverler hllkiıme• 
tin Fransnd n Sar madenlerini 
atın almas1.nı kolayla~brmak için 

oltın, mlice her hediye etm yj 
kararla lırmışlardır. Hükum t bu 
kararın yllkıc!<liğiol takdir etmek
le beraber, müba}aa hiçbir mUı
kUliitı lcabetmiyeceği için bu 
tek!ifl kabul etmemiitir. 

nıb gölürü:dUğünü aı lamak kabil 
olmadı. Bu işe memur olanlar, r 
evleri nrndı'ar, yerleri kazdılar, 
mağaza} rı nktardı'ar, çatı arala· 
rmdnn, duvar diblerinden, banka 
depolarına kadar nerede ipek bal-

öbetci 
Eczaneler 

} esi buldularsa alıb götürdüler. Saklı 
ipekleri hükümete haber verenlere 
miikiifatiar vadedildi... Halkın 
sefaletinden Is.ifade etmek, fıka· 
romn açlığile doymak, mevt.ile 
hayat bulmak memlekette itiyad 
halini aldı. Ve b11 çığın açan da 
hUkCımetin büyük memurları oldu. 
O zaır.ttn her tarafta binlerce 
brgnnaL adamların, kac!ın ve çO: 
cukla?"ın en feci bir halde dli§Up 
öldükleri g~rnldn. Yalnız ıu bed· 
baht LUbnanda, hükümetin ıul· 
kasdine kurban olub giden za· 
vaJlıların adedi yüz ellf, iki yftz 
bine çıkRr... Satılmadık ev, rehin 
edilmedik tarla, hetkedilmek ırz 
payımal olmamıı namus kalmadı. 

Bugece nöbetci eczaneler ıunlardır: 
İstanbul taralı: Şehzadebaşında (Iı

mail Hakkı ), Yeoikapıda ( Sanm ), 
Karagümrükde ( Suad ), Topkapıda 
( Nazını ), Samatynda ( Rıdvan ), 
Zeyrekde ( Hnsan Hulusi ), Balatta 
( Tolidi ), Eyübde ( Hıkmet ), Kum· 
kapıda (Belkıs), Divunyoluuda (Esad), 
Bahçeknpıdn ( Salih Necatı ), Bakır
köyünde (Hilal), Beyoğlu tarafı: Tak
simde Bostanbaşında ( ltimad ), Te· 
pcbatında ( Kinyoli ), Tarlabawında 
( Tarlabatı ) Galatada ( Kapılçi ), 
Maçkada ( Maçka ), Kaeımpa,oada 
( Yeni turan). Hasköyde (Y enitürkiye), 
Kadıköy tarafı: Modada ( AJaeddin 
11hhe.t), Pazaryolunda (Pıfat Mümtaz), 
ÜBküdar tarafı: Yen iç eşmede (İttihad), 
Büyükadnda ( Şioaıi Rıza ) eczaneleri. 

AŞKIN, GÜZELLIGIN VE HEY AZ PERDENiN KRALiÇESi 

MARLENE DiETRiCH 
Bugüne kadar yarattığı filmlerin en glizeli olan 

KIZIL ÇARiÇE 
' Şaheserler iaheaerlle kalplerimizi tesbire geliyor. Paramount filmidir. 

lnhi arlar U. Müdürlüğünden: 
28 kalemde 775 kUıur kilo likör imaline mahsus kimyevi otlar 

nli uoelerl veçhlle S/2/935 Sala gOoU &aat 14 de pazarlıkla sabla· 
cakdır. isteklilerin % IS teminat paralile birlikt Cibalide Levazım 
ye MUbayaat ıubeaine müracaatları. (407) 

LiTZ de 
YENi AÇILAN LİSAN 

KURSLARI 
T rkçe, Fransızca, lngilJzce, Italyanca, Almanca Y. ı. 
Kayıt muamelesi baılamııtır. • Tecrübe dersi meccanendir. 

ANKARAe 1 TANBULı 
Konya caddeal 378, İstiklal cad. 

Sayfa 9 

Ye • 
1 oy l rı 

Okurlarımız Ayni ismi 
yorlar. Buna o·kkat 

Sık, Sık Alı· 
Etmelidirler 

Yozgadda 
Y ozgad ( Hu,uıi ) Sulh Ceza 

hiikimi bay Tahir Bayçin, Hoca 
Asım Duruduygu, eaki nnfuı mU
dUrU bay Hayrullah Alkım, müte· 
kald bay Ömer Ayder, Allıoğlu 
Celal ve kardeti Günay, Kiriw 
oğlu bay Mehmed ve knrd ıleri 
Akyllrek, kaaab bay Sami v 
kardeşi akrabası Onat, mütekald 
bay Akif ve aileai Selçuk, Muhsır 
oğlu bay lsmnil ve karde i Kutlu, 
Tekke mahallesinden malmUdUrU 
bay Aaım ve kardeıleri Ozan, 
mUtekald teliraf mlldUrU bay 
Ahmed Tahir Tan, Lfıe mUdürU 
bay Hilmi Sokman ıoyadlarını 
almışlardır. 

Gere dede 
Gerede (Hususi) Varidat katibi 

bay Sadık Avaroğlu, orman mu• 
hr.faza memuru bay lımail Özte .. 
kin, bay Mahmud Ôzcan, bay 
Muharrem Arslan, bay Ztıhdü 
goköz, bay Ahmed Aydın, bay 
Muıtafa Demirer, bay Ali Atay, 
bay Fahreddin Ağlar, bay Meh· 
med Feni Yaşarol, bay Iamafl 
Bökdaı, lnhlıarlar odacısı bay 
Mehmed Akın, Evkaf memur ve

ki i bay Osmlln avcu Aydın, Be· 
led'ye çavuşu bay Cemal Sarp, 
Belediyede kAtib bay Ahmed 
Omay, Belediye makinisti bay 
Fahreddin Karan, Belediye aza· 
ıından bay Faik Acar, dahiliye 
odacısı bay lbrahim Keya, varidat 
katibi bay Ali Aykun, maliye 
tahsildarı bay Yusuf Ugur, maliye 
tahsildarı bay Seyid Mehmed 

Sardoğ n soyadlarını almışlardır. 
Gsziantpte 

G zianteb ( Huıusl )- Askeri 
lhtisaa Mahkemesinde soyadı 
alanlar unlard.r: Miraly bay Vev· 
fik Turuthan, aza bay Şerafettln 
lzmir, adli hakim bay Şakir Örs, 
Müddeiumumi bay İhsan Tan, mUs
tanHk bay Haılm Batur, bn§ki· 
tlh bay Ibrahim Taktekin, kAtib 
bay Seyfi Erkek, kAtiblerden 
bay Cemil Karaiözlll, bay HUae
seyln Ak&oy, bay Ali AlpöncUl, 
mübaşirlerden b y Cevad Çan• 
knya, bay Ali Akdoğan, bay Mu~· 
tafa Güner, bay Akklı Glindea 
mir, avcı Osman Özgün, odacı 
Mehmed Karatın, doktorlardan 
~ay Şükrü Maznar, bay Saib 
Özer, diş doktoru bay Sabri 
Altınöz, dit doktoru bay Ojuı 
Alıcı ıoyadlarıni almıılardır. 

bulancakta 

mekteb mualll ve muhabirimiJ 
bay M. Atalay ÔztUrk ıoyadınl 
almışlardır • 

Blgada 
Biga, ( Hususi } - İnhiaarl~ 

Jan baımcmur bay Mustafa Özdll~ 
muhasebecisi bay Ali Rıza Çöll8' 
ziraat memuru bay LQtfj Utku, 
atıı memuru bay Şevket Ukutaw 

takib memuru bay Feyzi Emr~ 
,. ,, ,, Muıtafa Uğu,. 

odacı bay Abdi Aydoğan, ldar• 
bekç:iıi bay Hüseyin Mumcu, Çaqıt 
pazar köy memuru bay Mustafa 
Akalın, Çanpazar köy odacısı bar 
M ı'ud Erdinç, Balıkbçeıme m~ 
muru bay Sadeddin Oğuz, odq 
cı ı bay lıya1 Demirkan, Karabig' 
memuru bay ishak Erkip, odacı" 
bay Cemal Ergin ve tOccardd 
bay lbrahimle karde lerl Dereli 
soyadlannı almıilardır. 

Kulada 
Kula, ( Hu•usi ) - Emre Ira,, 

muallimi bay HaHi Taner, Menyt 
muallimi bay Ziya Gür, Sandtl 
köy muallfmi Hnciel Türkel, Gaıt 
de köy muallimi bay M. Kimi 
Turan, mualllm bay Abdürrahl• 
Uys;cur, muallim bay Şaban Ertaa, 

muall;m bay Şeref ve bayar. Nı.
res Yücel, muallim bay Cahlcl 
Ercan, Genker köy muallimi bap 
lbrahim GUner, Körez köy mualiı 
limi bay M. Şllkrll Günay, Selen• 

di köy muallimi bay H. OrhaG 
Barlas ve bay Hasan Mete, mual• 
lim bay M. Sezai Onur, Muallim 
bay H. Dündar Eldem soyadlarına 
almıılardır. 

Çermikt 
Çermik (Hususi) Mllftü ba1 

Hasan Remzi Kııılelma, Tahrirat 
katibi bay Şefik Erdem, Malmll• 
dllrü bay Şükrü Yücel, Husuıl 

muhasebe memuru bay H. Avni 
Demir, Nüfus memuru bay Ömer 
Akglln, Maliye tahsil müfettlıi 
bay Ali Savcı, inhisarlar memuru 
bey Abdullah Kılyumak, Varidat 
memuru bay M. ~ rif Güler, 

Veznedar bay Mehmet Kaynak, 
Varidat kntibi bay Cevad Kap
lan, P. T. ve T. mUdürU bay 
Zalfi Tosun, A. şubesi reisi bay 
HayruI:ah Baykara, Jandarma 
bölUk K. bay Sıdkı Tuğrul, Mah
keme başkaUbl bay Cemil Vural, 
Ziraat fen memuru bay Cemli 
Kartaltepe, Belediye baıkanı bay 

Tahsin Yılmaz, Baş muaJlim bay 
ZUhtll Ertem, Muallim bay Hıdıw 
Erkenekoo, Muallim bayan Ra· 
ziye GUner, Muallim bayan Fik• 
riye ElgUn, Huıuıt muhasebe 
tahsildarı boz Muıtafa Er&Ua 
ı Jyadlarını almıılardır. . .......................................................... ~ 

- son Pos&a 
iLAN FIATLARI 

. .. 

Bulancak ( Huıusl ) _ Ka:ı:a 
Jandarma kumandanı bay Ihsan 
Hulki Yıldırım, NUfus memuru 
bay Mehmed Ôzkal, Tahrirat 
'katibi bay Fethi Özer Nüfus 
kAtibi bay Avni Coıkun ' kaza 8 
bağlı Pırayız Merkez mek~ebi b:,. 
mua"limi bay Sadık Seçkinder 
muallim ~ayan Ayıe A} gözen: 
bay lbrahım TUzün, bay Ethem 
Kılıcalp, Şeyhli köyU Yatı mektebi 

ır · b M ı - c .. e1.,.,,. es• ,,..,.m,· 
mua ımı ay ehmed Konuralp. 6ir ıillunıın //el ""''"' 61r 
Karahan Çayırköy muallimi ha (1Gıtllm) 111gılır.. , 

Şaban Gültekin, Şeyhmırza nıua{. 2- Sag/aıarıa l6H 61• ,.,.,,. 
li?1i bay ~e~med Taçkun, Sasu min lldn /lalı lardır: 
köy muallımı bay Tevfik Nslu , ..IL..--.,..--ı--lllllm!'~~r-! ... 
Akköy başmuallimJ bay Tevfik eayfa eayfa sayfa eayfa l.Qer ~ 
K b ı 2 S " S yerler ~ urt, ay Ahmed Altıntaç, bny 
C ı~ı ddl Ok 400 250 200 100 80 .. 

e a ~ . n ay, Eynece.~öy boi· Krı,. Krş. Krş. Kıt. Krf. IC1t.,. 
mualhmı bay Şe;ik Ozdemir ,7 
Şem1teddin köy muallimi bay Ah~ 3-·sır ,antimde OIUllll L. 

med . Turhan, Yaslıbahçe köy ·(8} ketime Olll'dar. 
muallıml bay Bekir Ôzdemir 4- ince ,,. kalın gaaılor 

' tutacakları ger• ~ 
Narlık köy muallimi bay Bekir .antlmle 6lçülür. 
Aydın, Mağdala köy muallimi 
bay Sadık Özer, Bulancık yatılı 
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Osmanın Hünerleri .• 

-Hak Nazardan Saklasın .• Senin Gibi Yiğit, Bhlere 
Herdaim Lazım O~ur. Seni Silahdar Y aptam ----------

Başını uzattı. Ylh:UnU yere 
da~ adı. Guya, (padişahı :ıaman, 
UçüncU Ahmed Han) ı selimladı. 

Üçlincli Ahmed, bUyUk bir 
gurur hissetti. Aynı zamanda 
hayret ve takdirini de eairsıemediı 

- Peh.. Peh.. Elhak, tabain• 
ıayık bir hünerdir. 

Dedi. 
Oımanıo i'Öaterdiğl hllner, 

yalnız bundan ibaret değildL 
Gözleri ıımııkı bağh olduğu halde 
o azgın atın üzerinde daha pek· 
çok cesurane marifetler göıter· 

mitti. Hele birer adım faııla ile 
yere dizilen yumurtalan ata çil'· 
netmeden elindeki kılıçla birer 
birer kırmaaı, padiıahla beraber 
herkesin takdirini celbetmittf. 

Bunlar bittikten ıonra padiıah 
Oımanı tekrar huzuruna çağırmıf: 

- Hak, nazardan ıaklaaın .• 
Senin ıibi yiğit, bizlere herdaim 
IAzım olur. Seni ıllihdar yaptım. 
Var ıajhğıma dua et. Şurada 

ardımca dur. 
Diye bUyUk bir iltifat göster· 

miştl... Osman, hemen padiıahın 
önünde diz çökUb Uç defa yer 
öptükten sonra, paditahın yan 
gelib oturduğu ıedirln arkaaına 
dolaımış.. Paditahın arkaeında 
elpençe divan durmaya baılamııtı. 

Sıra, (çengi kolu) na gelmlıtl. 
Fakat.. Ralua ıiriıllmedea 

evvel, bazı taklldll oyunlar göıte
rllecektl. 

Ortaya, etrafı hamam peıte• 
mallarile örtlUmUt olan dört klSt• 
bir kafea getirildi. Bu kafeıin, 
cebheye teaadUf eden ciheti, bir 
hamam kapııına ben:ıemekte leli. 
KafHin içindeki iki kadın, sıtıya 
hem hamamda yıkanıyorlar, hem 
de aşk ve muhabete dair açtık• 
ları bahse devam ediyorlardı. 

Yavaş yavaı bir HB lıltlldl. 
Bir kilci [1), arkasındaki merke· 
bin yularını çekerek yavaı yavaı 
geliyor; ha:ıin sesi ile bir aık 
şarkısı söylUyordu. Merkeb, ha· 
kiki bir merkeb değildi. Kolun 
yardakçılarından biri, llitUne mer• 
keb renginde bir iSrtn örtmn1, 
batına da bezlerden yapılmıı 
merkeb kafası ıeklinde uzun ku· 
laklı bir maske geçirmişti. çensıi· 

ferden ( Saçh ZUnbUl ) de kilci 
kıyafetine girmişti. 

Saçlı ZUnbUl, merkebi yavsı 
yavaş çekerek hamama doğru 
ilerliyor, ıarlcııına devam ediyor •• 
araaıra da durarak: 

- Aaah.. Bize, ae ettiae, iÖ
nUl etti... Hele timdi, ftimize ba· 
kalım. 

Diye ıöyleniyor.. ıonra elini 
atıma ıiper ederek: 

- Kild geldi.. Kil alın, kil ..• 
Diye bağırıyordu. 
Hamamda ) ıkanan kadınlar 

kilcinin sesini işitmiılerdi. Hem 
kil almak, hem de kil~i ile eğlen
mek iıtemişlardi ..• Hamamdan bir 
aeı ititiJd;: 

- lfilci.. huuuu, kilci! .• 
Kilci, yanık yanık cevab 

~erdi: 

- Buyur. J. 
- Sen buraya buyur. 

[lj O devirlerde hamamlarıla sabun
dan sonra ( kıl ) kullanmak adetti. 
Oauu için k le ler, hamam kapıları 
öuiindo fili kı so> liyerek gezerlerdi. 

1 

. - Vardım. 
- Kilin iyi mi? .• 
- Ooo kadınım, biç ıorma 

lnaanın yalnız kirini değil .. glinah· 
larmı da eritib götUrüyor. 

Bu muhavere, gülnnc ve biraz 
da açık saçık bir halde uzuyor. 
Kadınlar, bu ıaf kilci ile biraz 
daha fazla eğlenmek istiyorlar. 
içeri alıyorlar. Onu aoyub yıka· 
mak istiyorlar. Fakat kilci, çıplak 
kadınları görllr görmez birdenbire 
azıyor.. kuduruyor.. zaptedilemez 
bir hAle geliyor. Nihayet güzelce 
bir dayak yiyor .. Yan çıplak bir 
halde kendiıinl hamam kapısın• 
d&1a dıtan atıyor. Orada duran 
merkebine atlıyor. Canını dar 
kurtariyor. 

Küçük bir komediye benzlyen 
bu ( hamam oyunu )ndan ıonra 
sıra ( kalyoncu oyunu )na gelmitdi. 

Kolun çengi takımına teıkll 
eden kızlar, iki tekerlekli sıUçUk 
bir kalyonu omuzlarından aıır· 
dıkJarı iplerle yavaş yavaı çeki· 
yorlar.. Akıntılarda yedek çeken 
yedelcciler gibi, iki bUklüm bir 
halde, ağır ağır meydana ilerli
yorlardı. 

( lrkaa •u) 

Bir Günlük 
Hava Vaziyeti 

Ankara, 1 ( A.A. ) - Ziraat 
VekAJeti meteoroloji enatitüıUn• 
den aldığımız malümata göre son 
24 1&atte yurdun Karadeniz Ak· 
deniz kıyılarile eııe mıntaka11nda 
Maniaa, lzmir ve çevreleri yağ· 
murlu, diğer yerler kar ve karla 
karışık yağmurlu geçmlıtir. 

Karadeniz kıyılarında yağıf, 
bau yerlerde fartına lle karııık 
olmuştur. Ôliülen ea çok yagıf 
miktarı Rize, Gıresun ve Orduda 
46, Dörtyolda 21, Edremid ve 
Siirtte 23 milimetredir. 

Toprak sathında karın en faz 
la kalınlığı Karadı 59, Sarıka· 
mıtta 53, Bayburlta M, Sivasta 
30 ıantimetredir. 

Dün Ed.rnede tekrar taıan 
Tunca nehri bugün yatağına çe
kilmeye baılamışhr. Dlloe naza· 
ran ıuhunet dereceleri 4 il! 6 
derece etrafmda büyük bir farkla 
dOımUştnr. . 

En dUtük suhund dereceleri 
sıfırın altında olmak Uzer~ Karata 
1 J, Erzurum da 8, Afyon, Sivaa 
ve Ankarada 4 ttlr. 

En yüksek r.uhunet dereceleri 
Adsnada J 8, Antalya Ye Döryol
da 16 derecededir. 

Bugün Ankarada öğleden ıon· 
ra aaat 14 de ıubunet sıfırın U1-
tilnde bir dereceye yükselmiştir. 
Rüzgar garp Ye ılmali ırarbiden 
devamlı olarak aaniyede bir metre 
ıUr'atle eamişlir. Hava aabahleyln 
temamen kapalı idi. 

HaYa derece derece açılmaya 
batlamış ve 14 den ıonra açıklık 
ziyade!eşmittir. ----

Paris Borsasında 
Paris, 1 ( A.A. ) - Eıham 

Boraası dnn batlangıçta daha 
ziy~de kararsız bir vaziyetten 
ıonru iyi temayillit göstermiı ve 
Fran11z rantlarının .yUkselmesl 
sayeainde mahalli rantlar pek az 
mahıus olmakla beraber müte
addit kaıaaç kaydetmlılerdir. 

SON POSTA 

Deniz 
Altında 

Deniz kızı - Bir kadınla ko· 
nuşurken, ıapka çıkarmanın bir 
nezaket mecburiyeti olduğunu 
bilmiyor musunuz? 

······························································ 

D•"•" /lct .. aJ Hcb•rlerl 1 

Şubat 2 

Güııün Meseleleri 

lstanbul KasaplarıBeledi
yeye Bir Teklif Yapıyorlar 

( Baıtarafı 1 inci yiizde ) 

kesilir. Mllıtahsil, semiz hayvan 
getirmekle bugün bile zarar gör
mektedir. Kilo batına alınacak 

dokuz kuruıluk resim bu zararı 
çoğaltmaktan başka bir şeye ya· 
ramaz. BUtnn meaele lstihlikln 
ezlığındadır. Mühim bir kısım 
halk, et yiyemiyor. Sarfiyat eaki 
aenelere nazaran yUzde 50 nlsbe· 
tinde azalmıştır. Ve böyle mtlte· 
madl ıekilde rüsum ilin edile
cek olurıa, mlllıtahtıil urar gö
receği gibi lıtihlakfn çoğalması· 
na da imkAn kalmaz. 

lediye 465 kurut resim alıyor. 
Aradaki nisbet yUzde 50 yl de 
geçi) or. 

Bizim Belediyeye bir tekliflmlı 
var. Bu iıt• çok buyuk fedakArlık 
yapmak kendi menfaati bakımın· 
dan çok karlıdır. Bugünkü mez· 
baha reamlnlıı yarı yarıya indi· 
rilmesi lazımdır. Bu takdirde 
ıatışlar yUzde elli artacaktır v• 
Belediye Uç aylık varidatını bir 
ayda çıkaracaktır. 

Biz bunu teabhlld edebiliriz. 

--
Et sattışını çoğaltmak, mUı· 

tabın memnun etm•k ve gl\nltık 
tlkayetlerin ardını almak için be· 
lediye ıimdiki reıml yan yarıya 

Yeter ki reılm indirilsin. Bu 
takdirde koyun ıatıılarının bu· 
gUnkOnOn iki mfıllne çıkacağım 
da kat'iyetle a5yliyeblllrlm. Bu 
lıle kaçak hayvan keallmHI de 
çok yakından alAkadardır.,, 

1 

Lehistanın 

Kömür ihracatı 
Gittikçe Artı,lJor 

Lehistan iilııtistlk dairesi 

Artıı nisbeti 1 tard;ndan verl:en 
H d d " muvakkat rakam• 

guz " g• ı- )ara göre 1934 
den fazladır yılı içinde dışarı· 
ya satılan maden kömürü mikdarı 
10,410,000 tondur. 1933 yılı 
içinde bu memleketin dışar.ya 
yaptığı maden kömiirU satııı 
9, 703,000 tondu. Şu hcaabca ib· 
racatta bu yıl 707 bin ton bir 
çoğalma vardır. Bu artıı nisbeti 
yüzde hesabile 7,3 tür. 

* Danimarka' da Yumurta ibra• 
Danimarka cat tirketi Italya• 

ltalgnga kon- da çalııan lngi.lz 
ve belçikalı firma· 

serve Gön· larla h ususi auret• 
dt1rigor te hazırlanmış yu· 

murta ihraç etmek Uzere bir an· 
laıma yapmıştır. Bu )Umurtalar 
üzerine parafin sürülmiiı mukav
va kutulara konulacak ve bu ku· 
tular da havaıı alınmıı çe'ik san
dıklara yerleştirildikten sonra 
bava yerine içerisine hamııı kar· 
bon verilecektir. 

)f 

Tokyodan bildirildiğine göre 

J 1 gelecek Mart aym-
apon ar da dokuma sana-

gtmi p~zarlar yicilerile ihracat 
peşı nde tadrlerinden mU· 

rekkeb bir heyet Brezilya ile 
. Japonya arasındaki ticari mlina
ıebctlcrin genişletilmesi yollarını 
araştırmak Uzere Brezilyaya gide
cektir. 

lf 
Birleşik Amcrikada 1934 yı· 

Am•rika tü· lı nda 155 milyon 
tün rt1kolteşi dolar ( aşağı yu

karı 200 milyon 
azdır. Fakat lira ) değerinde 
fiatlt1~ güle• 564,5 milyon libre 

selıgor ( yuvarlak heaabla 
320 bin ton ) tutun yetlştirilmiı· 
tir. Bir yıl öncekı rekolte 738,6 
milyon libre olduj'u halde defıerl 
122 milyon dolar tutmuştur. Fia
tın ytlkaelmeıl UUOn ekiminin 
daraltılmış olmaıından ileri gel· 
mektedir. 

, indirmeli, bilhaasa fark Yillyet· 
lerinden yapılan hayvan ıevkiya· 
tını kolaylaştırmak için de navlun 
licretlerinln ucuzlamasını temin 
etmelidir.,, 

Belediyeye bir Tekllfl 
Diğer taraftan bu itle uğra· 

şa'l lardan Bay Hamid de ıunları 
söylemektedir: 

" - Kilo nzerinden reaim alın· 
ması eaas itibarile mliıtabıilln 
zararınadır. Çünkü hergDn mez· 
bıhada binlerce hayvan keailir. 
Bunların kesilir kesilmez aoğu
madan tartılmaaı gerektir. Mevw 

cud kantar binlerce hayvanın ard 
arda tartılmasına yetlşmiyeceğl 

için hayvan ağırlığından kaybeder 
ve mllatabıil zarar görür. 

Kaldı ki, buaUnkU resimler 
ağır geliyor. Bir koyuna Trab-

zondan Istanbula kadar 80 kuruı 
navlun veriyoruz. Diğer resimlerle 
beraber hayvan baıına edilen 
maaraf 6 lirayı aııyor. Taaavvur 
ediniz ki, Erzurumda bir çift 
koyun sekiz liradır. Burada Be-

Hayvan tacirlerinden Bay Mah• 
mud da mezbaha nıml ve et 
fiatleri etlrafanda ,ok dikkat• 
değer mfitalialar yOrlltOyor. Bu 
zat diyor ki: 

" - lıtanbula temiz bayyan 
ekseriyetle memleketin uzak klSıe 
le rin den gelmektedir.Yeni reamin 
&iır çeken hayvan aevkiyatını 
durduracağına kanlim. Bir kere 
buaUn tatbik edilmekte olan nls· 
betin zararlı vaziyetleri vardır. 
Karadan gelen 200 • 250 kiloluk 
ökllıler için 1 O liralık mezbaha 
resmi lSdenlrke:n, 100 • 130 kilo 
gelen hayYanlar için de ayni para 
verilmektedir. Sonra, Ögeç tabir 
edilen ve fazla Hmlzletllerek 35 
kiloyu bulan koyunlarla cılız hay• 
vanlar için alman realm de aynı• 
dır. Bir defa bu, hakıız ve alı· 
betsl:ı bir vaziyettir. 15iı, reımln 

kilo baıma alınmaaına itiraz etml· 
yoruz. Fak at, 9 kurutun f aılalığıaa 
kaniiz. Belediye, buıUnkll Ocretl 
yarı yanya indirsin, eter mezbaha· 
varidab artmazsa ben kendimi 
mezbaha kapısına aıarım. ,, 

Y unanistanda Ihtilil 
Korkusu Var! 

--···-···································-
Baıtarafı l iacl yD•d• ) 

nın kabineden çıkarılmasını iste
mişlerdir. Baıbakan, bu zabitleri 
teskine çalıımıı, ayni zamanda 
muhtemel bir iıyanın önUne geç
mek liıere tiddetil tedbirler alın· 
mnsını emretmiıtir.. Bu arada 
donanmanın cebhanesi de alına• 

rak depolarda muhafaza altına 

konulmuştur. 
Fakat hUkfımet, efkArıumuml• 

yeyl tHkin için bu ıaylaların 
uydurma olduğunu ve bunlan 
yazan gazeteler hakkında kanuni 
takibat yapılacağını blldirmif, 
bu huıusda müddeiumumiliğe 
müracaat olunmuıtur. 

tedbirler alındığı da Deri ıUrUlll· 
yor. Diğer tarafian tayyare ka• 
rargAhında da muhtemel bir 
ihtilile kartı tedbirler alınmıştlr. 

Bundan baıka deYlet memur• 
ları cemiyetinin relıl olan bay 
Damaskopuloaun komüniıtllk •~ 
çundan menfaya gönderllmeıl 
üzerine devlet memurları arasında 
batgöateren galeyan devam edl· 
yor. Cemiyetin idare heyeti don 
çok ılddetll bir beyanname ner 
retmek surettle Atina memurlarını 
hUkümet aleyhinde ayaklanmıya 
çağırmııtır. Bunun Gzerine bntnn 
memurlar buglln öğleden ıonr• 
dahiliye bakanlıtı lSnOnde bir 
protHto nUmayiıl yampıılardır. 

A. V. 

Arnavutluk'ta Neler 
Oluyor? 

·-----

Dün gece yarıaı lae Atinada 
bir ihtilil çıkacağı hakkında çok 
heyecanlı ıayıalar çıkmıı, hOkü· 
met polise, jandarmaya ve aakerl 
kuvve.tlere, her ihtimale karıı 
ıllAh baıında hazır durmalan 
emrini vermişttr. 

( Baıtarafı 1 inci yGıde ) 
lerlne dGnmeal ihtimalini ,aı 
önUnde tutarak bir ıey yapalll .. 
dan ıerl dönmüıtnr. -- TAKViM== 
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Ötl• 7 OJ 13 27 Yat.ı ı " 11 54 
lkladl 110 il Oıl ı ..... J:ıt 04 1 so 

Bu lhtilllin General Plaatfraı 
taraftarı olan kadro harici :ıabit· 
ler tarafından ve bazı haberlere 
sıöre de General Metaksaı taraf
tarı zabitler tarafından çıkarıla· 
catı ıöylenmektedir. General 
Metakıaa taraftarı zabitler ara
aında bir lhtilll çıkarmak için 
bir beyanname imzalandığı, bu 
beyannamenin knkumetin eline 
ıeçtlil ve derhal çok tiddetli 

Bu vak'alar ordudaki zabitall 
arasındaki kofnudsuıluğu arttır 
mııtır. Haber- verildiğine g6~ 
ıimale bağlı, Prenk Previzi aCJ11 
bir ıef de tekallde ıevkedil· 
mit ve bu hadis", bayrakdar&JI 

d • 11 mUalllmanlar araaında doğur u8' 
vaziyetin aynini Katolikler ar•-
ıında da meydana koymuıtur. 



2 Şuba-. 

[ ___ R_A_D_Y_O_~I, 
3 Şubat Pazar 

lıtanbul - 18 Otel Tokatlıyan
dan tranımiıyon çay aaati, mOıdk 
telılz cu, 19 jim•utik Selim Sırn 
1'arcan, 19,30 haberler, 19,40 Zekeri· 
7• \'e arkadaıları Havayan kltar, 20. 
10 ılraat vekliletl namına konferanı, 
llleyvacılık Ye •taç 1evgiıi fecaat, 
I0,30 Bayan Nimet Vahit Şan, piyano 
De, 21 operet parçaları pllk 21,20 
eon haberler, bonaıar u so' radyo T -" ' . eıtruı. 22 Radyo oez Ye tango 

kerl 111uzika. 28 haberler, 23,50 daaa 
1-3 i'ece konseri. 

6 Şubat Çartenba 
Varıova 1346 m - 18,3.5 prkılu 

ıpor, 1.9,13 plAk. koaferaH, 20 ıarkı· 
lar, 20,20 ıS.ıler, i0,30 pllk • ıöıler 
22 Cbiplnin uerl6rinden koaıor, 

H,80 konferu, 22,40 eolonya ıarkı· 
ları, 23 rekl&ıalar. 23,15 danı muıikl· 
ıl, 24,0.5 danı pl&kları.I 

Moskova 1724 m - 18.80 poptller 
Ruı ıarkıları ( koro heyeti ) - popOler 
ltalyaa ıarkıları ve operalar, 10,300 
oda m&11lkiıl, 2i Çekçe netriyatı, 21, 
OS AJmaaca. 

•rkestralan. 

li ,VartoYa 1346 m - 18 dan11 muıi• 
~~· 18,5~ . k~.nferanı, 19 gözler, iO 
"- f nıueı~ı· . oıler, 21 eenfonik orkes· 
kil koneerı-aozler, 22 Lembergteo na• 
11a' ~~.45 •özler. reklamlar, 23,80 danı 

"•ılc111. 

lar ~1?11 lcova, 1714 m - 11,lö Kolhoı• 
15 

1~10 Yeni ~ıırkılar ve koro mueikiıi 
lb ~ozler, 18,30 Kır.ılordu için ıöz ve 
lb uaıki, 19,30 karııık musiki, 29 Al-
41'0ca konferenı, 28,06 lngilizce, 24,06 

lllanca. 

le Lı>ipzig 882 m - 20 tuhaf hiklye
..;; 20,30 Aktüalite, 20,40 spor haber
al.tı 21 dnna muıikisi, 22,30 yaylı 
~ er konııeri, 23 haberler, 23,20 ho· 

lnaçı haberleri, 23,35 dans. 
~b Stuttgart 623 m - 19,30 neşeli 
,_ e.re netriyatı ( musikili ) :20,40 ~ar
.. Q .k' ile k ırchuden kış operaeı, U "Şeytan 
ı,· &nıancı oyunu,, adlı P.aganininio 
la 

1L hallııdı, 22,80 Leipıigden nakil, ll3 
~erler, 23,20 Parteokirchenden ıpor 

erleri, 23,85 dana, 1-3 gece konıeri 
4 Şubat Pazartesi 

30 lıtanbul - il8 Fransızca ders, 18, 
9'1b1ıt.anbu Halkcvi ıoyaaalı yardım 
, eıı namına konferanı ( Çocuğun s:;•li bayata erken yetiıtlrilmeıi 
~ çuk kız mektebi mild6rü Ahmed 
ı_'ı:n ), 19 dans muıikiıi, 19,30 haber 
Jtt 19,40 keman ıolo - piyano Bayan 

11
hl, 20 konferanı Selim Sırrı Tar• 

-.a, 20,30 Bayan Rita Mahmud Şuı 
~•no He, il mGıik Jejer, pllk, 21, 
?·· •on haberler, 21,30 Bayan Bedriye 
lı: U&Gn Şan radyo caz ye tanro or• 
tıtraet ile. 

2& ~~rıova 134~ m - 18 orkeatre, 18, 
"' •ozlar, 18,35 İtalyan ıarkılaı:-1 • ıöı· 

• 19,16 oda muiki•I kuarteti. 10,46 
ıocttk neıriyatı, 20 ukeri neıriyat 
;~or •Maire, 21 ıarkılı piyano konseri 
~45 konferans, 23 reklamlar, 21,16 

Qa lllueikiıı. 

lgi lloıkova 1714 m - 17,30 Kııılordu 
igi: ede~iyat, 19,SO Sibiryalı Kolhozlar 
1ı:0:~rıyat, 19,56 konser, 21 kuartet 
)lt .f; ( tarkılı }, 29 Almanca neırl-

'ı.. ,OS İngilizce, H,OS Macarca. 
il, 1~ılı 382 m - 18,20 n muıiki
lllflk. 2o 5 

ökonomlk haberler, 19,20 
haberi •10 flözler, 20,20 Berlinden, 21 
•serı. ~r, 21, to orkestra ( Beethonn'in 
•ı>or ;:;d•n) - ıkeç; 18,10 1ıaberler 

Stut ,40 danı ve hafif musiki. 

3C) :n.cı lrart 523 m - 19 ıarkılar, 19, 
rep<>rta !Yo orkeıtraaı, 20,30 beden ıporu 
11nd L jı 21 haberler 21.10 Naohtigal 
dana, ;~ehe •dlı musikili skeç, 22,15 
1-a g,c ~aberler, 23,30 dansın denmı 

e llOnseri. 

fıt••b S Şubat Sah 
80 jh.... ul - 18 Almanca ders. 18, ....... t'lc 
J>lllt, 19 3

1 Bayan Azade, 18,50 <lanı 
Semiha Ş O haberler, 19.•0 Bayan 
llaıt.nııtı an piyano ile. 20 Maliye 
Derııircaı nnınına konferans, 20,30 
b•berJer 0Ş1an Bayan Rozi, 21,15 ıon 
r · • c; 3() 
• Yo caı • radyo orkeslraaı, 22 

\'e ta k V arş ngo or eatr.ası. 
ll•lcı1.,0:1va ı 345 m - 18 Lembergten 
ler er, 18 35 ı.• 

• 19,15 h . • .n.oro heyeti, 19 söz-
traıı - •ôzle:Pı~nne nıulıafıdarı orkes
~~dan, 20 90 .. o Beethovenin sonatla-

h•oıler. 21 '· Aktüalite, 20:30 ıarkılar 
ab senfo "k 

erler, 22 nı okeatra konseri, 
~ektüın, 23 15 tıırihi muıiki konseri • 

Oflfernue. 
1

24 0:adlon orkestrası. 23.45 
M • \) •nı 1 oılcova 1714 . 

0 
9
•
3
0 Bizetni Ot;!e ın ~ 17,"0 sözler, 

1ı'rasının radyo rlerınden ( Cemile ) 
inanca çın •dapt 22 Os 1, neıriyat. 23 , asyonu, 

cle01en k"e .OS l• ransızca 24, l. ~ . 
eıpzig 382 

lrıl l'lJ_,.flirı 20ın10- 19.30 Geçid reı-
ltıuıik' · ' , lik 
il 

18 
• 20 30 P - Şrammel ~ı hab 1 • •Özler 2ü 50 A 

•dlı er •r, ~ı.ıo J ' • ktü3lite 
k opera, 23 h ohann von Par:a 
onaerı' aberler o3 20 

• • L • 1r•ce 
Stuttgut 5<>3 

or~eatra, 21 h;b ın - 19,15 ıöz'er, 20 
b .. rer K f erler, 21 10 Ei la 

au ınann dl • n • r-
.. a ı skeç, 2i,15 aa-

Leipıig 38l"m-- 18,10 org muıikiıl 
( Bacb) • ıöaler. 19 ıarkı a-Qftenlley• 
ler ve bunların titrleri. 19.40 gllzel 
1an,atlu Ye tarih !O yeai ıarkılar 
oper~tlerden, 21 haberler. 21.33 g~nç 
aesil. 22 neıeU muıiki ve1aire. 23.10 
haberler. B8.30 ıarkılı gece kon1erl, 

Stutti'art 523 m - 19.l!S konfe
ranı. 19.30 el armonotl muıikiıi. 20 
ıözler. 20.30 a-Uzel eurlerdf'n parça• 
lar. 21 haberler. 21.15 ıözler uluHl 
netriyat. 21,45 Radyo orkHtras•, 23 
laaberler, 23,~8 danı. 1-3 a-ece muıt· 
klıl. 

7 f ubat Per,embe 
Varıova 1845 m - 19,15 danı 

musiki, 19,45 edebiyat, 20 pllk. 20.20 
Aktilalite, 20,30 sözler, il plblk ba
let muıikiıl, 21.45 halıe.rler. 22 Val· 
lenkinin eserluinden mGrekkebe 
koeser - söıler • reklAmlar. 2S.15 
dana musikisi - ı8ıler - dsns pllkları. 

Moıkovn 1714 - 17,30 18.zler 18. 
80 Kııılorduya ı<Sı ve ıarkılar. 18.30 
olkozlar için karııık konaer. 20 bir 
1&atllk dtıa konHrJ, !2 Almaaca neı
riyaı. 28,0S Fransızca konferanı, 24,05 
lapan yolca. 

Lcipzig 882 m - 18 eaki yuaan• 
naaıl 3ldfi. 18,20 piyano konHri, 18, 
SO ökonoml 19 uluıal aeıriyat, IO 
vea muıiki 21 haberler, 21.10 ailneıU 
cenub'un ıarkılarandan. 12 Mlpon. 
Minyon operuı 23.80 haberler. 

Stutta-art 528 m - 19 den llÖ.zler 
19.30 laarııık musiki. 20.45 aıkerllk 
HfrİJllb. 21 haberler. 21.HS radyo 
orkııtraıı, 22 yeni mual. 22.30 ıar
kılı ıkeç. 24 haber:er. 28.20 Yaıinı· 
tondan naklen laaftanın ye.llikleri 
almanea. 23.30 Daı n•ue Ued aldı 
ıukılı akeç. 14 danı • l'•c• kon1eri. 

8 fub•t Cuma 
Varıon 1345 ın - 18.lS Trio fİ• 

tar konıerJ, 18,SO ıllıler - haberler. 19 
lö piyano - viyolentel ıoliıt kon1erl. 
19.45 konferan1. 20 ıarlnlar Sopraa 
Hennart 2o.2o akttlalite. 2o,IO pllk. 
20.45 ıözler. 21.16 Hnfonik lron1er, 
23.30 tlirler. 23.4o reklamlar. 24 ıllz
ler. 24.0S danı. 

Moıkon 1714 m - 17.30 ılSzler. 
18.50 ıarkılar!a Kmlordu ile ~arlık 
orduıuau tanir. 19.10 Kolhozlara 
ope~a muıikiıi p•rtalan ve eenfonik 
kon1er. !l Katerina ve lımal adlı pı· 
yealn radyo adaptasyonu. 22 ekçe 
konferanı, 23.0S lngiliıce, 24.oS al· 
manca. 

Lelpzll' 582 - 18,20 pl1H• aualklal 
18,SO aöıler, l9,2o ••t•ll koaaer, 20,40 aöz
Jer, 21 Haber1cr, 21, lı; uluul aefl'lyat 22 Olf 
elçlllfe dair, 2S haberler .te •per. 23,20 danı 
muaUdaL 

Stutt,.art 523 nı - 19,30 Maedel kbmm 
diye Ge1gen ılngen lalıall karıtık aıuıikl 
aerial, 21 haberler, 21,15 uluaal ••trlyat 22 
radyo piyeal, 23 haberle • 2S,SO elana 1 - 1 
ırecc konaerl. 

9 Şubat Cumartesi 
Vartova 1341 m - 19,l~ Pardevaklnln 

uerlerlndon t rkılı piyano, 19,45 reportaj 
20 çocuk 9arkıları - p!Ak, 20, So haberler 
•' or 21 karn!lval mualkta1, 21,45 a5slrr ~ 
aonfontk erketra - konanı 21,45 erkutra 
konHrl - rekl:ıınlar. 23, 15 dana muaiklaı -
aö:ı:.le~, 1 Londradan Haııry Hal B.B.C. dana 
orkeııtraıı. 

Moıkova 171~ ,. - 1 11,~ Kırılordıe fçln 
uzun ber·ha adlı h:tnall - ork•atra konaerl, 
19,30 Kolhedara için FJorte adla tr,.alro 20, 
~O ıösıer 2.\ Franaızca ne9ılyat 24,0S laveç 
ne9rizatl 

Stutt1rıırt ~23 m - 19,39 rad10 •keçi 2o 
plik, 21 haberler, 21,15 tarlalı plJ••, 2J,10 
dana muaf lıl 1-3 rec• ko:ıaeri. 

··· .. ···şı;·i<;t"·:ve··aa~k······· .... 
memurlarının nazarı dikk•tlne: 
Müderrıs K. Kömürcuyan asarından 

Yeni harflerle tcnzıli bedeli Kr. 
Amt:li ve tatbiki kambiyo 35 
Yeni mubal!elM: uımlü 122,5 
'l.'.cari malumat ve bankacılık 105 
lktııad ilmi 87,6 
llıf~ns muhasebeleri 175 
(~irket, ıanayi, ziraat ve banka) 
~~i~am~h~~ ro 
!Aigaridma cedvelleri ( yeai ra-
kamlarl•) 96 
Bailıca 1atış yeri: lKBAL Kütüphanesi. 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

BugUnkU Bilmece 
Boı d~rt ldSıelerl qaj'ıda ya• 

ıdı manalara gelen öz TOrkçe 
kelimelerle doldurunuı. Bu ... 
l•d• hem vakit geçlrmlf, be• 
de 6z Ttırkçe kelimeleri öğren· 
... olununuz ! 

ı 2 3 4 5 

Soldan -ı•: 
1 - Mahaul 
2 - MafIQb olmak 
9 - Maaa 
C - Haliı • geaitlik 
6 - Kabile 
6 - Soymağın zıddı 
T - Baıına bir .V i'etirilinc• •afta 

• bey 
8 - Gıbta etme 
Yukardan •taau 
1 - Aza • Adalardealzı 
2 - Bir nota - tahrirat 
1 - Şeref • kelime 
4 - N&1ıl 
l5 - COmle edah • kabile 
6 - Ortuıaa bir O ptirlllncıe 

mayiye beaaer bir Hak 
f - Adalardenlal • ort&1ıaa bil' E 

getirilince laayvanlarıa JI• 
yeceti 

8 - Mezruat 

-
Tür ki yenin Şimendifer

cilik Siyaseti 
( Baıtarafı 1 inci ytltde ) 

daha kullanarak bu yeni lnkıllb 
için kendine aıabıua olan •llzuh 
•e katiyet dolu görDıUnU bu 
uğurda ıarfetmlıtlr. Bu Hile ba· 
ıarmıya koyulduğu eaer, her 
zamankinden daha naılk bir meY• 
ıudur; zira bir " ıevk ,, )'arat• 
mak ve muılki aıkını mahalline 
masruf kılmak fıtemenln çok güç 
•e çok ince bir it olduğunda 
ınbhe yoktur. 

Bu tecrübe lıaklkatea yaıan• 
mıya değer olan bir tecrtıbedir. 
Kaldı kf Gazi btıtUn tecrDbelerin
de muvaffak olageldL itte bu 
gönkU tecrUbeılnde de bugOnOn 
bütln artlatleri onunla beraberdir. 
Gazi 7ine muvaffak olacaktır.,, 

Yine Pariıte çıkan .. Eko d6 
ParJ ,, gazetHI de, Roma anla,. 
muı karııaında Ttırklye, Ruaya 
Ye KUçDk ltilif ,, baılıkh yazıaın· 
da d•mektedlr ki: 

11 Franıa ile doıt Ye onunla 
it birliğinde bulunan deYletleria 
alacakları "Yaziyet, Roma anla,. 
maları için fevk.ıJAde ehemmiyet· 
ildir. Franıanın kendisine muay· 
yen bir hareket hatb çizmesini 
lcab ettirecek Amil, bu devletlerin 
aldıkları •aziyettlr. KUçlk itilafı 
Soyyetler ve Tllrkiye dahi tasvib 
etmektedir. 

Şark misakı kat'ı bir kedefe 
doğru yllrOyen bir mefkure oldu
ğu halde, Roma anlaımaları ta•• 
ıiyeler •• mDta••relerde bulunma71 
ortaya atmaktadır. Mnaa itibarile, 
bu iki gaye biribiriadea çok 
uzaktır.,, 

,, . . 

"Mornlng Post,, adındaki h
glllz gazeteli fıe 11DeYelerin mo• 
daaı geçiyor,, serlevhaslle yazda§ı 
bentte diyor kh 

"Demiryolu kumpanyalarımıı 
ilerde ta1avvurlar1 için Tllrklyenla 
tecrDbeslnde çok cesaret alablli,. 
ler. 

TUrkfyedekl mesele blzlmklnlll 
aynıdır. • 'Ekonomiıt,, gaıete&fnin 
anlattığına göre, Türk hükumeti 
demlryollarmda mtthim bir açıkla 
karıılaıınca, Aaadoluda iti ve 
gezintiyi kolaylaıdırmak üzere 
uzun ml1ddetlil biletlerde tıcretleri 
lndirmlıtlr. Netice çok kirli oJmuı 
gidiı geliş % 40 •e kir % 20 
artmııtır. 

Bu ıuretle otobUa rekabetiat. 
6nllne muvaffakiyetJe geçilmiştir. 
Gezinti biletlerine kartı da fada 
istek uyandığı söyleniyor. Fakat 
otobOılerdea baıka lSnDae geçi
lecek diğer bir rekabet Yardıı 

Anadoluda develer kullanmalı 
Adeti. Tren Ucretlerlnln ia-
dirilmeai Ye birçok kolay• 
lıkların teminine kadar köyll 
deve ile yUk taıımaya devam 
etmlıti. Bu bnynk rekabet vlmdl 
tamamile bertaraf ediJmiıtlr.,, 

lngilterede Televizyon 
Londra, 1 (A. A.) Poata n ... 

an hükumetin telaiz ıirketlnlD 
ldareıinde derhal bir mflll tel&i 
Ylzyon poıtHı ihdasını tuYib et• 
mlı olduğunu aYam kamarasında 
bildlrmfttir. 

! . 
/·DARA. 
.( 

BiRiKTiREN 
~T-l;;;D~Q 



SON PQSTA 

SIK GiYiNMEK iÇiN DAHA NE BEKLiYORSUNUZ? 
Galata' da Karaköyde Kain Meıhur f 

EKSELSİYÖR \~. 

1 

Büyük Elbise Ticarethanesi 
Size; en mükemmel 

ısmarlama 
Kostümleri 

HAFTADA 

te.Uyaoa takdlBI 
ediyor 

En iyi ve mUntahab 
kuma,ıardan, bUyUk bir 
itina ile dlkllmi' ve 
kueureuz biçimlerde 
yalnız iki prova ile en 

mU9kUlpeaent zevk ••· 
hlplerlnl blle memnun 
ve tatmin etmekte.tir. 

I 
./ 

\ 

Aynı ticarethanede: 

KADIN, ERKEK va . ÇOCUKLARA 
mahıuı 

Kat'iyytn reka~et kabul etmez fiyatlarla 

Pardesüler 

Mantolar 

Paltolar 

Muşambalar 
•e 

Kostümler''" 
en tık ve mUntahab çefitlerinl 

bulacaksınız. 

•• 
QALATA-KARAKOY 

B o y o K ' i ALGOPAN~~-, 

TAYYARE PİYANGOSU Dit ve bat =~~ 
18. inci tertip 4 iıncu çekit 11. Şuh1't. 1935 dedir. 

Büyilk ikramiye 25.000ııradır. 

1 

Ayrı~a ı 10.000, 4.~, 8.000 1iralık ikramiyeler 
ye 20.000 hralık müklfat vardır. 

Devlet Demiryolları lllnları , 1 
Mudanya • Bursa yolu ucuzlatıldı. Tenıilit 15 Şubat 1935 den 

başhyacakdır. Mudanya - Buraa mHafHI; lçla çocuklardan yarııı 
alınmak Uzere: 
Bir yelcudan 

Seyrlaerl, ltirlacl ve ikinci ınufta 
•Ma •ıyaların tonuadaa 128 
OctncO 11nıfta olaa •tyaların tonundan 84 
iki vaıonla taşınacak uzun ciıimlerin 

1 11 
40 30 

111 
20 

toaunda11 210 "Aııart 5 toa leretl alınır,, 
Atar ciaimlerla toaundan 294 "Ôç tondan fazla olanlar,, 
iki vacoala taıınacak aju •e uı:un 
ciıimlerin tonundan -410 .. Aııarl S ton öcreti alınır 

" Bir vaıon lçiRde taıınacak otomohil 
ve emsaliDin tonundan 39-4 "Aııari 3 te11 ücreti alınır,, 
iki vaıoo içinde ta9ınacak otomobil 
v• e111ıalinin tonundaa 430 "Aıgarl 5 ton QcreU alınır,, 

kurut Ucret ahaacakdır. 
F aı)a malumat iıtaayonlardan ıorulmahdır. "497,, 

İstanbul Yakası Tahsil Müdürlüiünden: 
Mıntakamız kadroıunda açık bulunan icra memur muavinlikle

rine Hukuk. F akiilteai mezunları alınacağından isteklilerin dlploma
laftle birlikte 1 O/Şubat/935 tarihine kadar Müdüriyete müracaat 
eylemeleri. (SlO) 

için çok fayd•h ve 
geçirici ilaçtır. 

Her eczaneden isteyiniz. 

Harbiye 
Matbaası 
Aünden: 

Mektebi 
Müdürlü· 

Harbiye Mektebi Matbauı için 
6SX87 Hntim cb'adanda Ve sxıo 
untlm kalınlıtında birinci maden 
m•f•e.r lito taıına ihtiyaç vardır. 
Kendisinde böyle tat mevcud o'anta. 
rın matbaaya müracaatları ilin olu. 
aur. "492,, 

YENiKAŞE 
Başımı, ditiniz ağrıdığı vakit 

••ya vücudunuzda kırıklık hisae· 
tler etmez muhakkak bir Yeni 
Kate ah•ız. 

(Yeni Kafe) kendine ınahsus 
ylksek tesiratı ile tanmmış yeni 
bir Jliçtır. Her eczanede vardır. 
Bir tanelik 7,1 kuruıtur. (7610) 

Zafiyeti umumıye, ittahıızlık •• kuv V•tıizlik haJltında bUyllk fa ide ve te11lri görlilon 

FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASASI 
kttfl•ıunız. Her ecz•n•d• aatıhr. 

Üniversite Arttırma vo Eksiltme 
ve Pıızarlık Komisyonundan: 
1 - tJnlversite Tıb Fakölteai teırih binaıı elektrik 'HİNtı 2/1/935 

cıumarteıi ıünü ıaat 15 te ihale edilmek lzere kapalı zarf 
uıuiıie ekıi)hneye konuh1&u1tur. ihale Oaiveralte Merkez bina• 
ıında toplanan komisyon tarafından yapılacakbr. 

2 - Ekıiltmeye air~bllmek için ta :plerin Ticaret Oda11nda mi· 
Hccel, elektrik tesiıatiJ• ınöıtaıa bir miluHH 1alaib' •• 
elektrik mlhondlıi olmaıı Yf' iyi .ıetlct: vermlı bu fibl bllyllk 
elektrik teıiaab yap•uı oldutuna dair nılka ibraz etmeıl 
lhımdır. 

J - Yukarıda iıml ıı•çen te1iıatın keaif bedeli 89~ lira 62 ku
ruşun % 7 1 muvakkat temmab i>1an 67 ı lira ·,ı5 kuruıu ihale 
ııttntı öğleye kadar Üniversite Muhasebe vezneaiae yatınb 
makbuzlarnu teklif zarflarına koymaları llzımdır. TekHf mek• 
•aabları aaat 14 e kadar Umumi Katibe verilmiı olacakbr. 

4 - lltekliler bu t• aid dosyalar: almak için Mubaaehe vezneaiae 
46 kurut yatmb makbuz!armı komlayon klllblae 'fKmelerl 
iizımdır. .. 251 " 

Jıtanbul Millt Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen bedoll 
Ura 

EMiNÖNÜ: Alıiçelebl 111aha1Jeıialn Umon iıkeleıl 
sokağında 54 numaralı dllkkinın 3390/ 
51840 biıHıİ. 262 Mttlmlll bonHll• 

EMiNÖNÜ: Çelebi ojfo AllettiD ınahalles:nin ye· 
ni carniiıerif avluaunda eski 67 ve yeni 
80 numaralı dUkkinın 180/3600 hiaseai 250 ,, 

EMİNÖNÜ: Çelebi oiJu Allettin mahallesinin Y~
ni camiişerif avluıunda eıkl 68 ve yeni 
SJ numaralı dükklnın 180/3600 hlueıl 225 ,, 

MERCAN : Kalpakçılar Yokuşu Y enih'an Saka 
çeşmesi sokağında eaki 23 ve yeni 19 
numaralı Uıtunde odası olan dükkl· 
nın tamamı. 

Küçftkpazar: Rüstempaıa mahallesinin Uzunçarjı 
800 ,, 

n 

,, 

,, 

caddesinde Hki 85 ve yeni 314 nu· 
maralı dükkanın tamamı. 2500 " ,, 

Yukardaki ınallar 3/2/935 Pazar gUnU .tJ&at 12,30 da açılı 
arttırma suretile satılacaktır. isteklilerin muhammen bedelin yuzd• 
yedi buçuiu niabetinde pey akçelerile müracaatları "B,, "242,, 
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