
ldar• i9leri telefonu: 20203 Fiab 5 kuruı 

Bahriyeliler ihtilil Çıkara
eaklardı, FJtkat Bastırıldı 

Saylav Seçimine Doğru 

Müstakil Namzedlerin 
Sayısı Gittikcc Artıyor 

IWernurlar Da Çok Gürültü Ve Kavgalt Bir Nümayif Yaptllar 

liiikômet, Kargaıalıklara Karşı Kan Kadın Saylav Namzedlerinin T ercü
mcihallerini Neşrediyoruz 

Dökmeyi Göze Aldığını Bildirdi 

Esnaflıkta ihtisas 
latanbulda- Esna'f İçin Meslek Mek· 

E: tebleri Açdması · Düşünülüyor 
e snıf . · 
lh~•flırda cenııyetlerine kayıdlı 

d tıa,8 "••; 1ınesleklerine göre, 

l 
ur. ÖA 

1 8 arı arandığı malum· 
U •rend·~ · · 

n heı- _ıgımıze göre bu uıu· ı tart k ceınıyet b . 
t<ıdk• oıulnı mensu ları fçın 

•kltr y 111 etrafında bazı 
d Bu tıkd~pılnıaktadır. 

Ufu albi •rd•, berberlerden ol· 

t~<>ılardan ,&•rıonlardan maran· 
•sa • 11:urad ' 

lsb 1 Vesikaı uracılardan da ih· 
ola 

8~ ederekı ır•nacak, ehliyet 
tı n ara iı unları almamıı 
k~nla berab:~brbılrnıyacaktır. Bu· 

nuını u nı b · t' tebı aıı esnaf 1 . ec urıye ın 
d eri açıJnı çın nıeılek mek· 
•ia.a~ 1görUJnıu:t~~ nıeseleaife alika· 

ı it& ., ur Bu 't'b 1 • tebı . ~arJaşh·ıJ · ı ı ar a te· 
ıçıu ha... ~n garsonluk mek· Bu .... rhga .. ·ı . 

ierJ lnektebjn k gırııı mıttir. 
r erinden d 1 urulmasını dl
r:nl alAkadarl a ıa ehernnıiyetli a-ö
la~ ahaısıa ge~r;uı Avr~J?adan bir 
ın kaktadır. D·ğ rncaını tJe tasar· 
11 ~ leb açıJrn 1 

er nıcslekler için 
' eı d, do.u ausıı önUrnUzdeki se· 

Y n ecektU. Y akıuda mektebe baıhyacak olaıa 
bir lokanta garsonu 

1 
............................ ' ........ . 
Sporculara 
Bir Müjde 
Veriyoruz! 

Haber aldığımıza göre, lstan· 
bul bel•diyesi, Y enibahçede kur· 
mak kararını vermit olduğu 
aart atadyomun inşasına bir an 
önce baılamak dUtUnce1lndedir. 
Ve bu maksadın çabuk temini 
yolunda imkAolar araıdırmaktadır. 

Halk Fırlc•ıı n•,.n•a aomzedllldrrl koJtaıtl•rdare C•m.al ( lolc•nlacı ) , 
Doktor G•n•ral Bssım O,,..,, r.ısa• Ş•olt•I 

Bu yeDI düşünce üzerinde çalıı· 
makta olan lstanbul belediyesi, 
ıporcuları ve apor meraklılarını 
aarl stadyoma en yakın zamanda 
kavuıdurmak kararındadır. 

Cumhuriyet Halk fırkaaının 
yeni aaylav neıazedlerlal, tam 11 .. 
te halinde dUnkU sayımızda oku• 
dunuz. Saylav seçimi bUtUn yur<f. 
da önümüzdeki Cuma gUaU ya• 
pılacaktır. Bu münasebetle lıer 
tarafta ulusal tezahürat tertlb 
edilecek, Iıtanbulda da çok par
lak merasim yapılacaktır. 

Diğer taraftan mttıtakll ola
rak namzedliklerini koyanlann sa• 
yıları artmaktadır. latanbuldaıı 

Öğrendik ki ıf mdikl halde 
belediye lıtlmlak işlerile uğraıı· 
yor. Y enibahçede kurulacak olan 
asri atadyom, at yarı lan için 
geniş bir sahayı ihflYa edecektir. 
Inıaata bnUmUzdekl ilkbaharda 
başlanılmaaı çok muhtemel görU• 
lilyor. müstakil alarak nam:ı:edllklerlnl ( 

koyanların sayıaı on kadardır ve 
kısmen şunlardır: 

Galib Kemali, Bay Ziya Molla, 
makine mUtehaasııı Ali Fethi, 
Avukat Palyotl, Avukat Avram 
Naum, tarih muallimi lhaan Şerif, 
Midhad paşa oğ!u Haydar ve 
mülkiye miltekaidlerJnden Mihran 
boyacıyan. 

Bunlardan Bay Avram Naum 
(lbrahim Nom) ikinci seçicilere .. • ... 
hıtab eden bir program ve be· 
yanname kaleme almıştır. Bay 
lbrahlm Nom bilhassa diyor ki: 

" - Ben, birçoklarınızın tanı· 

Müst•kll •ornnd B•• lbrahlm Nom 

rlnfıin ıorub öğrenebileceği bir 
şalbeslzliğim ve bir merdllğim ve 
aene)erce arkamda taııdığım bil· 
tUn bir fazilet ve meziyet hamu· 
lemle, bu memleketin bUtUn geç· 

( Devamı 11 inci yüzde ) 

Öz Türkçe: 

Atatürk Bize 
Güvenebilir dığı, bildiği eski avukat Ye ıalr 

Avram Naum, yeni isim ve aoy· 

I.ituebul•re m•.t•kh•I dadını h•k· 
/erken 1936 Berlifl. olimplg11Jınd• 

lnı•at• bir balcış 

adımla lbrahim Nom karıınıza 
a-eçiyorum. Beni bilenlerlnizin der· 
hal kabul edecetl ve bllmiyenle-

-----
Yazan: 

Server Bedi 

Büyük Milli 

Hikaye " 

41 Geceniz Hagrolsun I ,, S.roer Bcdiln kıorak üs1U
bıınu11 •11 g•11I eıeridir. Brı bügük milli hikaye öyle 
ıarib bir ali• faciasını hikage ediyor ki, lçindtt ana 
Hvıid, Jit~•. aık, I1rıva.va bağlılık, merdlik v 
lcahb•llk aibi ihtircsl11rın canlı ve tüyler ürpertici bi; 
çarpııması vardır. Bu •il• faciaıının lcohramanlarını 
Son . Posla okuyucuları bütiin iJmürlerinde hatırlıga .. 
c•klar, aıl• unutamıyacoklardır. 

' 

Cümhur Bafkanımız AtatDrk, TGrk 
uluıunun korunmaıında blzden uluaal 
birlik, ulusal duygu, ulusal klUtQr isti
yor ve buyuruyor ki: 

"Yeniden üzerimize alacağımız 
ağır işleri, yaz &kile baıarmak içten 
duyrumuıdur 1 ,, 

Ulut Önderin apaçık bir alınla 
gözlerini yarının enginlerine dikerek 
ulusa söylediA"i l::u ıözler, hepimizi 
bin canla yeniden biribirimlze bağla· 
malıdır. 

Benliğimi;,u bulduğumuz gilndenbcri, 
hep ulus işleri bao~rma yolundayız. 
Çetin denemeler ııeçlrdik, gOçUl ııı· 
vnşlara girib çıktık. Fakat, bu, her 
feyi bata rdık, LütliD eksikleri bOtUn
leo tir dlk, demek değildir. Geri e 
Y• ptığı mız kadar yapacaklarımız da 
var. 

UiuA" önder öl onomi alan nda ; 
ulus' ar arası iş'erinde blldçc aç km n 
kapat ılm asında, barış görnı iılerinde 
yapıl. nlar. sayıp dökdilkten ııonra, 

ana syasa dan t>yrılmayacağı mızı, 

yalnı z. k endillinin olan öz.IQ dilile bize 
anlatıyor. Sonra ; genç ite da ıeıılene• 
rek erdemlı bir gençlik yctitdirmenin 
bntlıca dileklerinden biri oldu{lunu 
ııöylüyor. . 

Ahtürk, kendfıinden " itimat,, ••· 
tcdiği Türk uluıunı, yerden röte 
kadar JrÜYenebilir. - • Jfo 
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Fersudeleşmiş 
Kağıd Paralar 
Ve Halk .• 

Son ınm nlnrda kağıt paraıar
dnn bir kısmının çok: eaklmlı 
olduğu görülUşor. Faknt bazı 
eınaf da ortada makul hiç bir 
ıebeb yokken, bir kağıt paranın 
bir kenarında ufak bir yırtık 

görünce almamıya knlkışıyor. 
Ji'ersudeleımiv k8ğıd paralar, 
gümüı paralnrımız piyaeaya ta· 
mamen çıkıncıy kadar yenilo
rile değiştirilse fena olmaz. Ni
tekim keodilerile görüşdüğumUz 
kimeeler de böyle di) orları 

Bay Baeri (Cihangir oaddesi 78) -
Fersude kAğıd paralar meselesi her
kui yakından alakadar ediyor. Birçok 
eınaf garib usuller tutturmuı1ar, pa• 
ran·n lıir yanında leke gördilJeral, 
yahud bir batka ehemmiyebiz ıey 
aez Jilermi hemen geri çevirmiye 
kn kıyorlar. Halbuki kltıd paraların 

elden ele doJaıtıkça yıpraadıA"tnı ka· 
bul etmek ~erektir. Bu kadar fazla 
hassas davranmak birçok defalar 
insanı mGıknl mevkide bırakıyor. 
Hiç oilbhesiz, yeni gümüt paralar 
t amamen tcdaYOle çıktıktan sonra 
fersude paralar meaelcıl de ortadan 
ka kmıı olacakbr.,, 

13ay Halil Hilmi ( Eyüp lekelebıtı 
gnziaoeunda) - G çenlerde yırtılmtf 
bir bet liralık elfmc geçti. Bunu de· 
ğ;şfümek için Merke:ıı: bankuına 18-
tllrd m, muayeneden geçirdiler •• 
iptal edilmeai JAzımgelditine karar 
Y•rdtler. Bet liralıtı bana veren m& .. 
eıısese, o kadar güzel yapıft rmıı Ye 
eklemİf ki yakından bakılsa bile ko
layca f arkedilemlyordu. Bu vaz.iyette 
':>enim hiçbir kabahatim olmamaaıaa 

rağmen, iptal karan, bet liraya 
pntlacıı. Fakat benim gibi baıkalan• 
:un da caaı yanmaması için çok 
dikkatli ve ittnah clavranılmaaıaı 

lava17e edtrım.,, 

~ 

Bayan Nudiye Emin ( Beıildaı, 
Ak retler) - Yırtık para iti geçen
lerde beaim de caaımı yaktı. Şimd: 

her birini teker teker muayeneden 
geçirmeden katiyen almıyorum. Hele 
bir defa1ında tam orta yeri ookaan 
bir tek lirayı ıftrmek iıtedller. Tam 
çantama koyarken farkına vardım. , 
Maamafih gOmüt paralar çoğaldıkça 

bu it ~endilitinden halloluyor. 

TUrk Ve lslAm Eserleri 
Müzesi Hakkrnda 

la~anbul Aaarıatika mUıelerl 

umum müdQrlUğUnden ,u teı~ı· 
H)i aldık: 

vz ' 
ı, a 

• 
1 

at 
Soyg n 
utudu 

Evvelki akşam Galatada bir yankesicilik vak'ası 
olmuf, açıkgöz bir sabıkalı, bir meyhanede eğlen
mekte olan bir adamın iki yUz llraaını yankeaicilik 
suretlle çalarak savuıurken yakalanmıştır. HAdise 
ıöyle olmuıtur : 

meyhanede Jıret eden Ahmed Ali ile Konyalı 
Abdullah eylerine gitmek üzere kalkmışlardır. 

Sirkecide UzunköprU otelinde oturan Ahmed 
Alt adlı blrlıl, evvelki akşam biraz eğlenmeye karar 
vermiş ye yeni tanııtılt Konyalı AbduJlah adh biri 
ile Galataya geçerek bir meyhanede işret etmeye 
beşlamııtır. iki ahbab burada bir mUddet eğlen• 
dikten ıonra baıka bir meyhaneye de uğramışlardır. 

iki alabab burada, kendilerine yakın masalardan 
birinde oturub Iıret etmekte olan azıh sabıkalılar· 
d n Nevıad ile ahbab olmu§lırdır. Açıkgöz Nevzad, 
IAf ata ata ah'bab olmıya baıladığı adamlarda 
para olduğunu ıeımlt, uıullacık onların masasına 
geçerek konuımıya baılamıı ve bu arada birer 
kadeh te rakı ıımarlamıtbr. Bir mllddet daha 

Nevıad yeni ahbablarm kollarına gir rek Kara· 
köye kadar götUrllb uğurladıktan ıoora ortadan 
kaybolmuıtur. Bundan sonra o civarda diğer bir 
meyhaneye gidib birkaç kadeh rakı içen Ahmed 
Ali, parasını Yermek lçln elini ceblno attığı 
Yakit paranın yerinde yeller esmekte olduğunu 
görünce meseleyi anlamı§ ve ıoluiu karakolda al· 
mıştır. Yapılan araştırma neticesinde Ne\'zad, kısa 
bir zamanda çarptığı paraları yemeye vakit kalma
dan yakalanmıştır. 

Balkan Konseyi 
ikinci Ôkonomi Konseyi 

Ankarada Toplan cak 
ikinci Balkan ökonoml konıeyi 

bu ay sonunda Ankarada topla· 
nac ... kbr. Bu toplantıda, Balkan 
memleketlerialu kendi araların· 

daki ihracat lılerinde ıörUlen 
mUşkOller etrafında gUrlitmeler 
olacaktır. 

Bunun için TUrkofiı, tehri· 
mizdekl alAkadarlara gönderdiği 
bir tamim ile bazı malfimat 

iatemlıtir. llıracat mallanmızın 
Balkan memleketlerinde karıılaı· 
tığı mUtkUlltı teabit edecek olan 
bu malümat ve tedkikler en kısa 

bir zamanda bitirilerek Ôkonomi 
bakaalıtına bildirilecektir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Ara bcamilnde oturan Yakub 
adlı bir hamal dün sokakta dll· 
ıüb 6lm8ft0r. Yapılan arama 

neticednde Y akubun kolb sekte

ıinden ~ldnğn anla~ılmıştır. 

lf Arabacı Bekirlr yük ara• 
hHı Ciba:!den geçmekte iken 

Neyire adlı bir kadına prparak 
yarala 111ı9tu. 

1Jf.. Ketenc:Uerde marangoz 
Koço kaıaen Hğ kolunu maki· 

neye kaptırarak yaralanmışbr. 

Az Kalsm Yamyordti 
Feriköyde Madnm Arakıinin 

eYlnden yangın çıkmıı fıe de 
ıirayete meydan verllmeden sön· 
dfirülmfiıtür. 

~ Hasan adil birisi de Y eıildirekte } ine Hasan 
adh bir sakanın par&1ım çalarak 18Yuşurken tutul• 
muştur, 

lf- Nuri adlı biri de Findıkhda Rukiye adlı 
bir kadının manitacılık ıuretile 5 Hraııoı çalarak 
kaçarken tutulmuştur. 

Kıskançlık 

Yüzünden 
Kan Çıktı 

E~ve!kl alcının Kumkapıda 
kanh bir hlidiıe olmuı, bir gene, 
kendi eski ıevgilisi ile gezmekte 

olan diğer bir genci yaralamıştır. 
Hid'.ıe hakkında ıunları öğrendik: 

Kumkapıda oturan Y orgl adlı 
genç bir kunduracı, bir müddet 

evvel Despina adlı gene bir kız 
ile tanışmıı, bir mfiddet sonra 

kııkançlık yUıUnden kavga ede
rek ayrılmıilard1r. Bundan ıonra 
Sa va adlı biri lle De1pinanın öte

de beride gezmekte olduklarını 

haber alan kunduracı • Yorgi, 
Deapinayı takib etmiye bailamıı· 
hr. Nihayet dtin Deıpinayı SaYa 

ile gezmekte iken görmUı v• 
tızerlerine hlicum ederek Savayı 
bıçakl bacağından yaralamıibr. 

* Yeniıehirde oturan Mevliit 
adlı biriıi de kahveci Y aiar adlı 
biri ile oturub rakı içerken aklına 

eakl bir mesele gelmiı ve Y aıarı 
kama ile ağır ıurette yaralamııtır. 

Eroinciler 
On Kiıilik Bir Kafile 

Daha Y akaland~ 
Evvelıl ıDo 10 kitilik bir 

eroinci kafilui yakalanmıştır. 
Toplu olarak eroin içmek, içir· 
mek ye eroin tedarikine vaaıta 
olmak ıuçundıan yakalanan bu 
10 kişilik kafile dlln ıekizincl 
lktiHı mahkemesine verilmiıtir. 

Şark Hattında 
Bo.zu1an Kısımlarda 
Tamir f ıi ilerliyor 

Son feyezan hAdlseıi yllzllnden 
Şark habnda buaule gelen boıuk• 
luk, tamir edilmiye baılanmJtbr. 
Aktarma olarak lşlemakte olan 
Avrupa postaları bu yolun taml· 
rinden aonra doğrudan doğruya 
ıefer alabileceklerdir. 

Dün yaptığımız tahkikat• göre, 
hattın Yunan araziıinde kalan 
kısmındaki tamirat en çok on 
gUn içerisinde bitecektir. 

Diğer taraftan. Karaağaç ile 
Edirne istasyonu arasındaki ıehir 
hattında görUJen bozukluklar da 
tamir edilmiye baılanmııtır. 

Buğday 
1 ahkikatı 

Ziraat Bankasının buğday satıı 
muamelabnı gözden geçiren yük· 
ıck salahiyetli komisyon çalııma• 
larını bu hafta ıonuoda tamamen 
bitirecektir. Tahkikabn ıllr'atle 
yapı1masım temin için teıkil 

edilen d'ğcr iki komiıyon da 
Yazifeleriul bl tirmiılerdir. 

Şehrimizde bulunan Ziraat 
Bakanı Bay Muhlis, Tabldk ko
mlıyonu reiıl Miisteıar Bay Abf 
ve Ziraat Bankaaı idare mecllıi 
anamdan Bay Kemalle ıör&ımuı, 
tahkikatın vardığı neticeler etra• 
fında izahat almııtır. .............................................................. 

Güniin Tarihi 

Gümrük Komis
yoncuları eselesi 

GOmrükte muvaıaalı oekllde çalı• 
ıan komiıyoncular eıelesl bnkkınd• 
gümrük brı müdOrU Bay Seyfi ken" 
dlsile göfOşen bir muharririmiıe ıı.ın• 
lara ı8ylemittir : 

" - Ticaret odaıına (tacir) diye 
kaydediler k bu 11fatı kazanmıı o'all 
baıu kimıelerin srOmrilkte komisyon• 
culuk yaptıkJ,m" iddiası doğru olabilir. 
Fakat ortada kanundan aykırı dute• 
bir vaziyet yoktur. 8u vaziyetteki 
herhansri bir tacir, ciro suretile aJdıfl 
bir emtianın muamelltını gümrükl• 
taklb edebilmek vaziyet n mevkiin• 
dedir.,, 

Geredede Geneler Blrllöl 
Kongresi 

Gerede (Huıuıi) - Genclet 
Birliği senelik kongreaini yap• 
mıttır. Yeni seçimde idare heyeti 
batkanlığma muallfm Muzaffet 
Şadi Varlık, veznedarlığa Settar 
Demirkan, kAUbliğe Osman Öncd, 
azalıklara Ihıan Yalçın, Azi• 
Ozan, Utif Otku, seçiJmiıJerdfr. 
dir. Birlik muntazam konferanlat 
tertibine karar vermiştir. Musiki 
ve temsil kolları da faaliyete 
geçmek Uzere hazırlanmaktadırlar. 

lstanbul Şehir Mecllslnd• 
Yeni Azahklar 

Don ilan edilen yeni saylav nadl" 
zedleri liıtesine gare, lıtanbul Şehit 
Mecliıinden Bayan Nakiye, Bay s~ 
dettin Ferid, Bay Mebmed Ali .,, 
Bay Muzaffer ıaylav olmaktadırlar• 

Bu ıuretle Şehir Mecllılnden as• 
ekılliyor. Bunların yerine yedeklerde• 
ıeçllecektir. Bayan Nakiye ile 8•1 
Mehmed Ali aynı zamanda datı11i 
EncDmen aıaaı olduklarından, daiııı1 
DacGmeae de mecliıten iki reni aı• 

•eçilecektlr. 

BUyUk 'alr Abdülhak Hl• 
midin 85 inci YddönUmU 

BDyük ıair AbdOlhak HAmidill 
dtla 85 inci yıld8nilm0 mOnaHbetil• 
Botezlci Llıuiade merulm yapıla" 
caktı. Baıı ıcbe blerden dolayı, bd 
mer81im 12 Şubat g8n0ae bırakıl• 
m•ttır. 

Balak Ticareti 
Balıkçılığın inkitııfı için alınacak 

tedbirlere 11aa olmak llzere allkndat• 
)ardan iatenen raporlar hazırlanmal• 
batlaamııtır. 

Balıkçılar cemiyeti, bu menu Qıe• 
riRde yaptığı tedkikatta, en fazla mah"' 
HÇ bulma me1eleainin sraz lJnQndf 
tutulması lizımgeldiği neticeıinc va,. 
mı ıtır 

Plan -
Tedkikleri 

l.tanbulun gelecek plAnını yapacals 
ecnebi mOteha1111 mimarı tayin ed•"' 
eek. olan jilri heyeti dün Beled;yed• 
toplanarak, tedklkatına denm etınir 
tir. Eyvelce de yar.dıgımıs gibi, reylt" 
rhı ek11riıl profesör EliÖÇ Ozerindl 
toplanmaktadır, Din de, bir k11ım aı• 

Gazetenizin 2 • 2 .. 935 g8nle-
meçli nüshasında Türk Ye lalam 
Eserleri Milxeai hakkında çıkan 
yazı hakikata tamamen aykırıdır. 
Daha bir kaç giio evvel KUltür 
Bakanı ve Mllfettiıler tarafından 
teft:, edilen bu müzede değerli 
ıeylerln çok gSıel koruamuf Ye 
korunmakta olduju görülmllıtnr. Bunların içlerinde, Maryam, fikirlerini ıöylemiılerdlr. 

~ 
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oğlu Artin, Şükran Ye Makbule 
vardır. Suçluların duruımaların• 
dUn akıam geç vakit aekizincl 
ihtisas mahkemesinde ba,lan· 
mıştır. 

- Şu kc.dı llar bazan da fazla 1 
hırç ı.Iık yaparlar ya Hasan B. 1 

... Dnn akıam yemekten ıonra 
bizim bayan birdon bire haatalımdı. 

\ ... Doktora ' gütüre)İm, dedim, 

l kııdı.. 
... Hastaneye kaidırayım, dedım, 

bOsbtUUo köpilrdll. Benim yerimde 
HD olaaydın De yapardın allah• 
aıkına? 

b
. li 11,.. 

Haaan B. - Derhal ır i-
maya götürürdüm, aıeı'el• le• 
maıdı 1 •• 

t 
ı 

le 
d 
1 



Ş bat 

Hergün 
Atatürküıı-
lllusa 
Sözleri 

..-. -
, Yuce Önderimiz AtalUrkün 
aylav ı . . ü b ·ı ' bitllb eçımı m nase etı e ulu18 

ıl a eden ıor. oeyannameaini, 
lb~h~al ve uluıal tarihimizin en 
t~ .. 

1~ eserleri araama katmak 
1( oy e tanımak lazımdır. Çünkü 

amal At tn k •on d • r , bu beyannamede 
••beb~rt yıl İçinde yapılan iılerin 
çiz.dik 

1 
ve neticeli bir tarihçesini 

lçind ten sonra, önümüzdeki yıllar 
'•cek uluıal varlığı zenginleşti· 
hıııi .' l KllcUınUzU çoğaltacak yeni 
deli 'f er baıarılacağmı da mUj· 
deyior: Atatürk bu bUyUk mllj· 
ıayı~ •ıy~•al bir kaide kuvvetile 

verıyor· ., ô . 
lda k konomide; maliyede, nafı
lle İ &ltllrde ve milli mlldAfaa 
dtneç "~ dış ıiyaaada doiruluğu 
>'llrll nrnıı sıidit yollarında azimle 

Y•ceö-iz 
ş o • ,, 

ltt 
11 cUınle bize açıkca an-

ıyor k 
koıuı i ökonomi, maliye, 
ten (' ınilli müdafaa ve 
hnt~ ılyasa l9lerinde, kelimenin 
tetJ il llıana ve mefhumile kuv• 

enrn· 
bu 1 h 11 bulunuyoruz. Çünkü 
•uıu; alarda yapılan itlerin do~· 
den u denenmiştir. Yine de bu 
•t1;,nrni~ ~oldan y UrUnecek ve 

Be gıdılecektir. 
l•tı i:ıı uzaktan dikkatli bakıı· 
t,Sd'k e ıeyredenler anlamıılar ye 
lnrk e~ml~lerdir ki Cumhuriyet 
LaşJı lybsınin ökonomi af yasası 
ilıQd 8§ına bir varlıktır. Mflll 
~t tfaa itlerindeki aUcUmUı:Qn 
llu 

1 ıfı da iyice anla91lmıştır. Bu· 
" n lçlndirkl TUrldye harici ,.,. ''•a , Itıı yolunda genel barışın can• 
L· ıp yaratılmasında mllesair olan 
ır •lyaaa kudretine sahibdfr. 

h· BtıyUlc önder, beyannamealnin 
t il' Yerinde, gelecek yıllann pro

~•tnı11ı da vecizelıttirerek diyor 

u " Y •Diden deruhte edeceğimlı 
~ır ~ lf 

1tı,k •z. ~lerl yllz akı ile başar-
'-bla "• uluıumuıa mUıbet h .. 
Rurnur':• Verebilmek samimi duy• 
lif eyiz ur. Bu onurlu ve ağır va
ihn ,:kld" birlikte çalışabiiece· 
2e sunu adaııarımı yllce Hçiminl-

Yu .. JOtuın." 
tUrrnek u \<e uluıu refaha ılS-
tlf eıinı' UlkUye kavuıturmak va .. 
duğunurı çok ağır ve yorucu ol
F •kat 1( dUşOnmemfz aerektlr. 
•ldığ1 h arnıı Atatorkün, Uıtrine 
h•Urıde •r \razif eyi bir deha eaerl 
1,,iarrn taınamile "'e hakkile 
t•n:ı,11 11 

\re uluı karşısında her 
lçirniıd lllUıbet hesablar vermiıtir. 
•fıyIQy0:u:n ~enlı inancı duyarak 
he••bırı kı, 5nllm8zdekı yıllar 
"•ıifeJ,~ llzerioe alacatı blltlln 
t•ktıt de Yllz akile b"ıara· 
d ._v~ Atatn k 
1_ '"l ıu r On beyannamt1ln· 
"1~•nt1 ctıınleyf de derin bir 

• tele 
~ ''l&rJc 1 rar ediyoruz: 
0ruıı._, 11 uaunun idareafnde Ye 

duy sa1ada ul l b . 
iu, u?uaaı uıa irlık, uluıal 

' 61 dikuıı ktUtlr en yllkaekte 
~ ideyeldir.,, 

f Başbakan 

Resimli Makale a Yollara 

Ne mutlu o.~lara ki, kendilerini . OlkUye götnren yol, 
pfirüzailz n dumdGzdClr. O nlar, bar lata çarpm 'lk, bir 
uçurumdan &f8l~ yuva~la.nmak t~~likelerin~en uzak, derin 
bir emniyetle vıcdan ııtarrhatı ıçınde yüruyorlar. Hay; t 
yo~unun lıu bahtiyar yolcularını kukanmaya kimıcnin 
hakkı yoktur. Fakat urp datlar aru•ndan ır•çen , ik ı 
tarafıada korkunc uçurumlar ııralanan çetin yolların 

muatarib yolcu'arım dütünmek, onları Glköye çaltuk ve kolay vardıracak lmkinları hazırlamak vazifesinin, fu 
bahtiyar yolcuların omuzları üzerinde olduğu da inkb edilemPz. . 

Sö .. 
---

Yazı Çok Olduğu için 

Bugiln Konamadı 

······························································ 
Yurd lçt~nde 
Havalar 
Nasıl Gidiyor? 

Ankara, 5 (A.A) - 512/1935 
te Türkiy~de hava vaziyeti: 

Zıraat Vekaleti Meteoroloji 
Enılitlialinden atman ma.ümata 
göre, ıon 24 saat içinde Doğu 
Anadolusu ve Karadeniz kıyıları 
tamam.le, Orta Anadolu ile Eğe 

_ mıntakaları yer yer yağıılı geç-

-""---------------------------------------... - miştir. Y ağıı Dörtyol, Maraş 

S adet ve b htiyarl k hakk m zdır. Anc k muzfori bleri dUtOnmek te .a:rifemlrdır. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

LondraAnlaşmas·ından Sonra 
-------------------------------------------

Fransız Meb'usan Meclisinde Şiddetli 
Bir Alkış Tufanı Yükseldi 

Pariı, 6 ( Huıusi ) - En iyi 
haber alan ıiyaai mahafHden 
öirenildiğine göre, son Londra 
görilımelerinde Fransa, kendi 
topraklarını bir Alman taarruzuna 
karıı mndaf aa için lngilterenin 
yardımını temin etmiştir. 

Buna karıılık Franaada lngil· 
tereye, bir bava taarruzunda tay• 
yarelerle yardım edecektir. 

Pariı, 6 (F. Istanbul) - Baı
bakan Bay Flanden dün meb 'u· 

aan Meclisinde, soayaliatlerln li· 
deri Bay Blumun ıon Londra 
görilımelerf hakkındaki bir ıuall· 
ne cevab olarak demi~tir ki: 

" - Fransa ile lnglltere ha•a 
kuvvetleri itinde daima beraber 
çalııacaklardır.,. 

iki devlet arasında çok sıkı 
bir mUdaf aa anlaımaaı manaaı 
çıkan bu ı6z, hiçbir itiraza uğra
mamış ve hararetle alkııhmmıştır. 

Londra,6 (A. A.) - lnglltue· 

nln hava kuvvetlerinin tehdidine 
karıı himayeaini temin ve efkirı 
umumiyede milli tayyarecilik L .. 
hinde bir hareket hasıl etmek 
için çalıfılmaktadır. 

Londra, 6 (F. Iatanbul) - Ha
riciye Bakanı Slr Con Simon, 
son Lodra anla9malarım Alman
yaya kabul ettirmek için Berline 
gideceği haberini tekzib etmiıtir. 

( Bu huausta dün gece yarısına 
kadar gelen haberler 6 ioci aayfadadır.) 

Naf~a işlerimiz. \Habeşistanda \ 
Ereili Lımanı Ve Ele~trıkli Ecnebi Dütman-

Uzak Şarkta 
Mogollarla Mançurililer 

Arasındaki Kavga 
Durdu Mu? 

Tren Yapılması Jçın r 
Müzakereler lığı Hiç yokmuş! 

Ankara, S - Demiryolların· 
daki ucuzluğun devam etmesi 
kar&rıaıtırılmııtır. Alınan netice 
çok iyidir. Demiryolları lnıaatı 
devam etmektedir. 

Bu sene Diyarıbekire kadar 
olan demiryolu ile kömllr hattınm 
Filyosa kadar olan kısmı, Antal· 
ya - Afyon hattının Burdura ka· 
dar kısmının açılma meraıiml 
yapılacaktır. 

Romanya ile Döviz 
Mukavelesi 

Ankara 5 - Döviı ihraç ve 
ldhali hakkında Romanya ile yeni 
bir anJaıma yapılacaiı ve bu 
anlaımanın mühim esasları ihtiva 
edeceği söylenmektedir. 

Bir Araba Kazası· 
Kime aid olduğu henUz belli 

olmıyan bir araba, Odusakapıda 
Lefter adh birine çarparak aju 
aurette yaralam19tır. Lefter Umid
ılz bir halde ha1caneye kaldırıl
mıf, arabacı aranmaktadır. 

Müıtakil Namzedler 
Bayan Nezihe Muhiddin dtln 

ıeç vakit latanbul Saylavlıi11ıa 
mlıtakll olarak aamıedlitlnl 
kbymuıtur. Kadık6yllnde ticaretle 
meıgul H. Sarap Ye •vukat Bay 
Diyamandi de mOatakil olarak 
namıedllklerlal koymuılardır. 

Roma, S ( A. A. ) - Habeıl.tan 
maalahatgllzarı, yaptıtı bir teblltd• 
diyor ki: 

,._ Çal kabilelerinden lklıi araıı

na mlnhuır kalan badi•edea gayrı, 

pa1ıtabtın uıatında n yakınında 
hiçbir karıtıkl ı k, hiçbir haydutluk, 
devlet otorite.ine karıı hiçbir 1erkcı• 
lik vakuı kaydolunmadıtı gibi, bti• 
tein Habeti•tan dahilinde Avrupalı
lara karıı ecnebi dlltmanlığa mncud 
detildlr.,, 

Ankara Alır Ceza Reiıliğl 
Ankara 5 - Ankara Ağır 

Ceza reiıliğine Adliye müfettiş· 
lerinden Bay TalAt t.yln edil
mittlr. 

Bir Kaçakçıhk 
Uıak, 6 ( A. A. ) - Evinde 

28,800 yaprak ıiaara kAğıdı bu· 
lunan Gedizli Kel Ahmed yaka• 
lanarak Adliyeye Yerilml9tir. 

Fransada 6 ŞuLabn 
Yıldönümü 

Parlı 6 (F. latanbul) - Geçen 
ıene 6 Şubatta patlak veren kanlı 
bidiaenin buaDn yıldönllmüdUr. 
Hükiimet bu mOna1ebetle nllmaylı 

· yapılma1ını yaa•k etmiştir. Yal· 
nız Notr Dam kiliıesinde bir ru· 
hant ayin yapılacaktır. 

MoakoYa, 6 ( A.A ) - Röyter 
ajansı bildiriyor: Mogol hllkfımetl, 
hudud Uzerindekl mUnazlllnflb 
arazinin bUkümrani hukukunun 
hangi tarafa ait olduğu mesele
ıinl halletmek için Mançurl hüktl· 
metl ile müzakerelerde buluomıya 
muYafakat etmiıtlr. 

Alplerde Bir Facia 
MUnih, 6 (A. A.) - Gazeteler 

yedi ask•rden mUrekkeb bir ka
rakolun Bavyera Alplerinde orta· 
dan kaybolmuı olduklarından 
dolayı tellt içinde idi. 

Efrad bir çığ altında kalmıı 
dün akıam askerler ölU olarak 
bulunmuıtur. 

Gümrükte Tayinler 
Ankara 5 - Mersin gUmrllğll 

mümeyfzlerinden Vehbi Istanbul 
ldhalit gümrüğü mUmeylzliğine 
Sirkeci gUmrOğU muayene memu~ 
ru Kamil Mersin gOmrilj'U kAtib· 
liğlne, Zongu!dak gtlmrllj'Q katibi 
ŞeYket Galata idare memurlujıı-

na tayin edllmiılerdir. 

Franı&ız Ordusunda Grip 
Salgını Var 

Pariı, 6 ( Huıuat) - Franuz 
ordusunda grip haatalığı ıalıın 
haldedir. Harbiye Bakanlığı b ... 
tahtın önüne aeçmek için ıık 
tedbirler almı~hr. 1 

çeHelerinde yağmur, diğer yer· 
lerde kar ıeklindedir. Trakyada 
hava yaiıısız geçmiıtir. En çok 
yağıı Rizede ö:çülmUıtlir. Rize 
çevresine yağan karın toprak 
üzerinde kalınlığı 6 santimetre· 
dir. Trabzon ve Gireaun çevre
lerine de yağmurla kanıık kar 
yağmııaa da hemen erimİitİr. 

Haya ıuhuneti biJhasaa Orta 
Anadoluda geceleyin havanın aç
maaı neticesi düne nazaran 8 de· 
rece daha soğumuıtur. Buna mu
kabil Trakya ve lstanbul civarlle 
doğu Anadoluaunda hava 3-5 d .. 
rece daha ısınmı9dır. En dUtUlc 
ıuhun~tler sıfırın altında olmak 
Uıere Boluda 19, Çorumda 18, 
Yozgadde 17, Ankarada 14, Er
zurumda 9, Karada 8, Malatyada 
5, lzmir ve Maniaada 2 derecedir. 

En yllksek suhunet de 12 d .. 
rece olarak Dörtyolda kaydedil-
miıtir, BugU11 Ankarada ıuhunet 
aıfırın altında 3 dereceye kadar 
yUkselmiıtir. 

* Muğla, 5 ( A.A.) - Havalar 
çok sbrtleşmfttir. Dnn gece de 
kar yağmııtır. Kar az yağmakla 
beraber kent kar altındadır. YUk· 
aeklerde tiddetll kar fırtmaaı 
vardır. .. 

Bolu, 5 ( A.A. ) - 24 saat· 
tenberi durmadan kar yağmak· 
tadır. Kalınlık 50 santimi buldu. 
Otomobil postaları hayYanla iıle
miye baıladı. 

~ 

Gerede, 5 ( Husuıl ) - Dört 
sıUndenberi kar fırtınası devam 
ediyor. Bolu postası iki tünden 
beri gelmiyor. 

iki Cinayet 
Ve iki Ölüm 

Adapazar (Husuai) - Birkaç 
gUn evnl Akyaz'ın PazarköyUn-
de bir cinayet olmuftur: Pekmez
oğlu Receb Pehlivan IJe BllAJ 
oğlu Bayram arasında biç yoktan 
çıkan bir ka\rgaya iki tarafın 
akrabaları da karatmış, oeıticede 
Recebin oğlu Remzi ölmüş, Bay
ramın akrabalarından lbrahim de 
ağır surette yaralanmıtbr. Diğer
lerinin aldıkları yaralar hafiftir. 

Bundan baıka Sabancanın 
Kırkpınar köyllnde de bir cinayet 
daha olmuı, bir gece ktiy kabve
ıinde oturmakta olaa köy lbtiyer 
heyetinden Yaşar, meçhul bir 
tabım attığı iki el ıllibla ölmn,
tlir. Yapılan tahkikat netlceainde 
katilin KUrd köyDndeo Liz Ali 
ojlu Mehmed oldup anJqılmı,
tır. Cinayete 1ebeb, eaki bir srnet 1 ·· .. 

1 Şebriıntzd n onu 
p:~et ln&nu ~U~ulu~an Baıbakan 
U k Otelde y <>ıle yemeğini 

r 
!STER INAA !STER I NANMA! 

erazi ihtilifıdır. Suçlu yakalan· 
""\ mıştır. - 'f. 

\': h11ıi1, &fi u:•n Atafenavali 
ot dıı bakanı e •n •onra da iç 

tnıttlard •r& kendine mtılikl 
ır. 

"•c:ıı •• 
Ö Millet M ,18•tkanımız lalp'ın be~. le ı Baıkanı Kizım . 
ın· • ır a 

ır, Ant 1 ç 1Une kadar 
•tını Iİd 8 ~a \'e Isparta hraf

eceii bildiriliyor. 

Bir oku1ucumuzdan aldıtn•ız ıu mektubu; biç 1 benzetilemez. Tra•nya yOrOrken binmek •e inmek 
kılltmeden yazıyoruz : lıugGn, çabuk it görmek zaruretinden dotmuı bir 

• u Son .-anlerde l'azetelerimiz, yiu tramvay kaza· ihti!aç~ır. A!m•?yada çok iyi takdir edilen bu ihtiyeç 
larını ele aldılar, kazaların öaüne l'•Çınek için traaıY .. y netıcesındedır lu halka, tramv .. ya 71lrlirken atlamak ve 
i.Hamaklarının içe alınacaj"anı, bu auretle tramvay inmek dersi verilir. Kazalar1n önüne l'•Çmek iıtlyor1alc 
rltlerken atlamanın önOne reçi 'miı olacatını yazdılar. halk.n, h'ıreket halindeki tramv: ya atlayabilmuini 
Ben bu ite hayret etmekteyim. ÇGnkl tramvay trene temin etmeliyiz.• 

r J . iN N /6f' iN 

Yeni Vatandaılar 
Ankara, 5 - Y enlden 4 bin 

Türkün vatandaılığımıza kabulD 
kararlaıtmlmııtır. 

Vapur Ücretleri 
Şirketi Hayriye, Akay ve H.a: 

lf ç Şirketinin bilet Ocretlerl eskısı 
gibi ibka edilmiıtir. 

'! oros Ekspresi 
15 Mayıstan itibaren Toros 

ekıpreai Ankaradan 2eçecektlr. 



4 Sayfa SON POSTA 

: l Memlebt Man%arasıt: • 
Diyarıbekırde 

azar Yeri 
o;yarıbekir (Huıust) - Dfya· 

rıbek rde paıar 2'linleri bJr pazar 
kurulur. Bu pi!zar yeri hükumet 
cıvarmda Kurşunlu camisinin 
önU .aedir. Bu pazar yerinde er· 
kekte.ı z.yade kadın alış veriş· 
ciye teıadUf edil.r. Pszar zengin· 
den zi} ade fukarak ra mahsustur. 
Dul ve yoksul kadınlar burada 
el.ne ne geçerse hemen bir 
t a rafta* o turub ucuz bir fia.la 
sntıb çoluğuna çocuğuna ancak 
bir ekmek p. rasını tedarik eder
ler. Dükkanlarda bulamaC.ğınız 
her feyı burRda t~darik tmek 
daima mümküudür. Hatta çar~ının 
kUçük esnafları bile buraya gele· 
rek sergi açar. Birkaç kuruş 
kazanc yolunu tutar. 

Tavukcular tavuklarını, kuı· 
bazlar kuşlarım ve bazı ustalar 
da çarşıda dilkkan tutamayıb <la 
evinde bir hafta ça:ı~mak ıuretile 
meydana getirdiği nalın, hamam 
kürsfisll, yufka tahtası oklava ve 
çocuk eğlencelerini burada satıb 
bir haftalık yiyecek ve içeceğini de 
blrkıl9 saat zarfında tedarik ed ... 
rek memnuniyetle evine döner. 
Burada yeni bir malR teaadüf 
edemezsiniz, hepıi kullanılmıı 
elden ele geçdikce yaziyotini de· 
ğiıtlrmiı eşyalardır. 

Burada alışveriş te gayet tu· 
haftır. SıraYarI olurmuı olan kadın
ların önündeki çorab, dantela, 
kırık kırık ıite IAmba eskisi, ukl 
bir ceket bir tarafı yırtıl
mı' potin, bir deıte anahtar 
kullanılmış diş fırçaları, ve bunun 
gibi binbir çeşid malı almak için 
elinize aldığınız zaman o malın 
bir tarafından da kadın tutar. Ye 
malı prasını almayınca bırakmaz 
Se beb.nl ıoruoca der ki: 

- Ne söyliyeyim öyleleri Yar ki 
hemen elimizden alır almaz ka
labalığa karışıb sovuıuyorlar ca
nımız yandı da onn için elimiz 
alışmış bir ta rafından tutuyoruz. 

Hakikaten bazı gözU açıkların 
biçare ihtiyar ve dul kadmlarm 
ellerinden fanlle, çorab ve buna 
mümasil şeyleri ahb kaçtıklan 
vaki olmaktadır. Hasılı çok eski 
maziye ma "ik olan hl" pazar baıh 
başına bir hususi~1 et teşkil etmek
tedir. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu.-, un 
Yardımları 

Ankara - Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Merkezi 16.1.935 
ten t.ı.935 tarihine kadar 2651 
çocuğa yardım etmiştir. Bunlar
dan 322 haıta çocuk ve anne 
Genel Merkez polikıliniklerinde 
muayene ve tedaYİ edilmittlr. 
Ayrıca diş muayene evinde 674 
çocuğun ditleri muayene ve te
davi edilmittir. 1273 çocuk ve 
anne Genel Merkezin banyoların· 
dan istifade etmitllr. Süt damJaıı 
kıamında da hergün 152 çocuia 
yekun olarak 1230 kilo bedava 
ıüt dağıtılmııtır. Fakir talebeler 
için açıJan aşbanedeo berglln 206 
~ocuia sıcak öğle yemeği verll
.liştlr. Yardım için müracaat 
eden fakir çocuklardan beıine 
para Ya_rdımı yapılmııtır. Ayrıca 
19 fakır çocuğa elbise, fanila, 
çamaıır, verilmek auretllt ıevin· 
dirilmiştir 

Aydında 
Memurlar Aylıklarından 

Ço$uklara Yardım 
Ediyorlar 

Bu Yıl lzmirde Tütün Rekoltesinin 
20 Milyonu Geçeceği Umuluyor 

lzmir, (Huıuıt) 
- Bu yıl Ege 
m ı n t a k atının 
12,500,000 kilo
luk tütün rekol
tesi, altı haf ta 
gibi kısa bir 
müddet içinde 
ve geçen yıllar• 

da görillmemit 
derecede iyi fi· 
atierle aatıldı. 

Tütün ekicileri 
bu suretle· son 
beı yıllık acıla· 
rını bafff letec' k 
bir fıraat elde 
etmiı oldular. 

Tü.ün tarlalarına patate1, 
pırasa ve aaire eken çiftçiler 
yeni yılda tfttnn ekimi için daha 
ıimdiden aeniı hazırlıklara bar 
lamıı bulunuyorlar. 

Bu ıeıklin deYamı halinde 935 
mahsul yılında Ege tiltun rekolte• 
ıinln yirmi milyonu aşması ve 
belki de daha yUkıek bir rekolte 
eld• edllmesJ kuvYetll bir ihti
mal olarak ileri aürOIUyor. Böyle 
bir rekolte UıtilnlUğile bu yal flat
lerde elde edilen yUksokliğl mu• 
hafaza etmek mUmklln olacek
mıd.r? 

Daha timdiden bu nokta Uze• 

Yozgadda Heye
canlı 1 ezahürler 

Atatürkün Y ozgada İlk 
Ayak Bası~ı Kutlulandı 

Yozgad, 5 (A. A.) - Ats-
tUrkUn Y ozgada geli~:orinin yıldönfi· 

mü Halkevinde btıyük tezahuratla 
kutlulanmıştır. Halkevinin büyük 
salonu ve odaları ağ:ıına kadar 
doimuş birçok kimıeler yer bu
lamadtklarından merasim bitin• 
ceye kadar halkevinin önün:le 
beklemişler bu kn aııclı günü al· 
kış:amışlardır. 

Halkevi başkanı Rafet Aksoy 
bir ıöylevle merasimi açmış Ata· 
türkiln yüce varhğını nasıl yet' ş
tiğioi, ulusları imrendiren değiı· 
me!eri nasıl ba~ardığım anlat
mııtır. Bugün için yazılan şiirler 

okunmuf bütfln halk hep bir ağızdan 
andı ve onuncu yıl marşlarını SÖ} • 

lemiılerdfr. Atatfirke olan saygı 
Ye manlarını haykırmıılardır. Me
raılmden ıonra kadın erkek bin
lerce kitinin katıldığı fener ıen
liği çoıkun ael gibi ıehri dolat· 
mııtır. 

Vali bu gecenin ıerefine bir 
ıD•are •ermlı orada da Atatilr· 
kUn erişilmez ululuğu anılmıttır. 

Giresun da 
Ziraat Bankası Koopeıratif 
Ortak.arına Yardım Etti 

Giresun 5 (A.A.) - Vilayeti· 
mizin merkeı; mıntakaıının 80 
köyftnde kurulu ye sayısı 43 U 
buJmuı olan zirai kredi koopera
tlferJnln ortaklarına Ziraat banka· 
ıınca birinci Kanun sonuna kadar 
436. 761 lira 6dünç para verilmek 
suretiyl yardım yapıJmııtır. 

Bu kooperatiflerin m vduntı 
78,865 ihtiyat ıermayelerf 55,972 
tahıil edilmiş sermayelerl Jse 
155,315 liradır. Kazalarda kurulu 

kooperatifler bu sayıların dışındadır. 

Amasya Fırka VilAyet Kongresi 

lzmirde ttltCln İfliyın kadın emekçiler 
rinde tereddnt Yar. Ttıtnn fatih· 
aal&tının tahdidi mHeleai yeniden 
canlanmıı bulunnyor. Tutun yetiı
tlrme mıntakalannı ayırmak Ye 
tUtlln ekecekleri teıblt etmek late• 
nilen faydayı temin edebilir mi? 

Bu noktala~ üzerinde ihracat 
lılle alAkadar reımi milesaeıelerle 
ihracat töccarlarından birkaçı ıu 
mDtalea Ye enditelerJ ileri ıUr· 
mektedlrler. 

1 - Istihaalah kayıdlandır· 
mak iti bir prenaib olarak kabul 
edilmemek ıartile faydalıdır. Çün· 
kil bundan beı, altı yıl evveline 
kadar TUrkiyenin en lyi tUtUnünU 

vetiıtiren bir mın· 
· ' taka bu yıl OçUn· 

en derecede tU· 
tün yetiıtirmiştlr. 
Yine beş, altı yıl 
evvel kötü tütün 
}'etiıtiren bir baş 

ka mmtaka bugUn 
çok nefis tütün 

yetiıtirmekle ıöh

ret kazanmıtbr. 

Şu halde tütün 
yetiıtirmo husu-

sunda topraklann 
yetiştirme imkln-

ları üç, beı yıl 
içinde tamamen 

değiıebifiyor. Ancak bugUnkn 
halde yetiıtiricl mıntakalarda tU· 
tün bakımından anlamayan yaban
cılar, eanaflar ttitnn yetiıtirmlye 
Uzenerek mahıulUn klymetten 
düımealne ıebeb oluyorlar. Mın· 
takaları değil; yetiştirenleri tahdld 
etmek, tütüncü olmayana tUtun 
yetiştirme hakkını vermemek fay• 
dalı olabilir. 

lstlhsal4tın önllmüzdeld yıl 
fazla olması ihtimal değil; hakikat 
olacakbr. Böyle bir tehlikenin 
önUnU lıtihsalatı tahdld yolile 
almıya çabımak doğru olamaz. 
TütUnUmüze 7eni mabreçler •• 
müşteriler bulmak faydalıdır. 

Aktehir Ortamektebinde Musiki Dersleri 

Akşehir ortamekteblnde muaiki deral alan talebeler 
Akşehir, (Huıusi) - Burada muaikl herkeıln rağbet ettij'i aevdij'I 

derslerden biridir. Ortamektebde muıiki derslerine büyllk bir ehem
miyet atfedilmekte ve talebeler kıaa bir zamanda yüksek latldadlarını 
göstermektedirler. Musiki muallimi Bay Oaman talebelerile birlikte 
Arada ıırada fırka aalonunda toplanarak halka musiki atYgfıinl 
atılamaktadır. 

Ticaret Talebesi 
Konya da 

Konya, 6 (A. A.) - Yüksek 
iktfıad ve ticaret mektebi tale
buinden 4C kiıi Konyaya geldi. 
Belediye Ye ticaret odası Oyelerl 
karııladılar. Kendilerine hazırla· 
nan otele götürüldüler. Valiyi, 
fırkayı, belediyeyi ziyaret ettller. 

Belediye tarafından ıereflerine ve
rilen öğle yemeğinden sonra mil· 
ı:eyi ve camileri, Alnddl tepesini 
ve memleketin görülecek biltün 
yerlerini gezdikten sonra yine 
belediye tarafından akşam yemeği 
ve gece de ticaret odası tara
fından caı:lı bir çay ziyafeti ve· 
rilmiştir. Beşi kız talebe olan 
misafirler Adanaya gitmişlerdir. 

•Jşakta 3 Ev Yandı 

Her 
Kar 

Tarafta 
Yağıyor 

Aydın 5 (A.A.) - Dağlara 
çok kar yağdı. Bu aabah ıehri
mize de kar dUımllıtUr. Büyük 
M ndrea nehri kabarmıştır. 

Karaköse 5 (A.A.) - Dört 
gündür kar yağıyor. Şimdiye ka
dar yağan kar bir metre 60 ıan
timetreyi bulmuştur. Vilayet yol
larının geçid yerleri kapanmııtır. 

Rizede Fırka Kongreleri 
Rize 5 (A. A.) - Vilayetin 

her tarafında fırka ocak, ka:ıa 
idare heyetleri asçiml yapılmak· 
tadır. Pazarda merkez kazası 
merkez ve nahiye rei&llklerln 
kadınlar goçmiıtir. 

Şubat e~ 
~ 

il Konuşma -t _.,__ __ --f 
Kitablarımız 
Çok Pahalıdır 

Nurullah Ataç J{JI 
Bay Y 11ıar Nabi Nazır, CI. A~ 

tablarımız niçin pahalıdır.?». tıiO 1 
lı bir ya:ıısında kUltür işlerd° kıl 
en köklil acılarından birine kteO 
nuyordu. Bizde kitab g•rçe liıı' 
çok pahalıdır. Böyle bir dO~ bW 
ceye varmak iç.in nlkemiıde sJ 
kitabın başka yerlerden da~ağıııl 
para ile basılıp basılına 1 

1_ 

E"'" araıtırmağa lüzum yoktur. ı' 
Fransızca bir roman 15 fr•\, 
&atılıyor; tilrkçe bir romeıı 1~ 
çoğu 100 kuruştan da aza ,e ~ 
liyor. Salt kitııblarm Uzeri.cıd~1' 
fiat:ere bakarsak, bizde kıtf fj 
çok ucuz olduğunu sanabı ır 
Oyaak iş böyle değildir. ~ 

Bizde kitab pahalıdır di,o ~ 
çünkü her yerdekinden çok uc ,> 
bedava denecek kadar ucuı ·iJ 
maıı gerektir. Kil.tür lşlerio>\lt 
acı yönleri dütUnUlünce ilk aıı ,d 
ğımız, hepimizi çırpındıran ı 
hangisidir? Büyükler gibi kllÇJ 
!erimizin de okumama11ı değil ' 
Diyecekılniı ki: "Bu parasızlık!, 
değildir; çünkü herhangi bir ~ 
lenceye, sinemaya para bulu~ 
da kitab almaktan kaçınıyor.f'li' 
buçuk saat manasıı: bir 1 ~ 
seyretmek için verdiği par•• 
bir kitaptan esirgiyor. RakıY 
biraya ... ,, J 

Doğru söylüyorsunuz; aP c' 
işimiz döğUnmek, mü§terinin 'J 
maıını beklemek değildir. Ek1J 
ceye, sinemaya, içkiye para " ıJf 
yor, kitaba vermiyor... Bu0 Of 
böyle olduğunu görüyoruz, 't>t 
le değiıtiremlyeceğimlzi de I 
liyoruz. Kitabı ucuzlatalım, ı.o 
la müfterinin gö:ıQ önüne 
kalım, ona almaktan kaçaın1d 
cak bir hale getirelim. Yur 
muzda bir kitab aatma sa'' 
ye palım. . Iİ 

Bunu kitabcılarımıı:dan bele td 
mek haksız olur; bu da devl0 

itidir. Kültür bakanlığı birta1'1 
ldtablar basıyor. birtakım kiy 
ları yardın. olsun diye kitabc.ı 
dan satın a lıyor. işte bunla 
çok ucuz, yok bahasına satılı1' 
ıina çalışalım. ~i t ı hlar niçin 2b. 
bin olarak ba ı I } or? Kırk elli 
tane basılıb her kasabaya, be 
köylere kadar gönderilı1l 
işportada satılmalı. Beş 
kuruşu da •ermeden alı1' 
isteyen bulununa göz yuısı 
labillr. Çünkü aradığımız 
nıak, basılması için edilen ~ 
rafı çıkarmak değil, yayoıa 
Böylelikle birkaç bin kişide o 
mak isteği, huyu belirecek o!ıJ 
edebiyatımız da, kitabcılığı 
da kurtulmuı olur. 

Yurdumuı:da kltab satıl 
makta de•am ettikçe, Uıtüııd 
fiat AYrupa kitabları ile le 
laştınlınca lıter yüksek, ~ 
ucuz olaun, pahalı deıne1 Alıcııı olmayan her ıey 
efYadan sayılır. Kitabı lOks 1 

olmaktan kurtarmalıyız. 

Uşak Belediye 
Meclisinin 
Kararları 

Uşak 5 (A.A.) - Bele~ 
mecliıi bir yıllık çalıima pr;~ 
mmı tasvib ettikten sonra 

9
1 

cek dört yıllık çalışma pro~~,tl 
na girecek maddeleri karar 
mııtır. {e~ 

Programda, elektrik, . ,.gl 
mezbaha, sular, memleketi il' 
landırma, çiçeklendirme, Y0 bl~(ı 
islahı ile yeni bir belediye 
sının yaptırılma&ıı vardır. 

1 Bursa Ziraat BankGa~if. 
Bursa (Hususi) - a i3 Aydın, 5 (A. A.) - Hslkevl 

içtimai yardım şubesi ilk ve orta 
okullarda okuyan 209 yoksul tale
' ye hergün sıcak yemek vcrme~te 
ve faaliyetine devam etmektedır. 
llütlln memurlar aylıklarından 
yüzde birini bu hayır ljiDe ver• 
diler. 

Amaıya, 5 (A.A.) - C. H. F. 
vilayet kongresi yapıldı. Kongre
de memlekete aid muhtelif mev• 
:r.ular etrafında _ görUşUldü ve ka
rarlar verildi. Yeni vilAyet idare 
hoyetl yeniden dokuza çıkarıldı, 
ve bUyllk kongre lçln Uç mUmoa
ıU HçlldL 

Uşak 5 (A.A.) - Kamer ma• 
hallesfnde bir vde yangın çık· 
mış ve yanındaki iki eve ıirayet 
etmiıse de fazla yayılmasına mey
dan verllmeden ıöndQrUlmU~tUr. 

M. Kemalpaşa Belediye 
Başkanlığı 

M. Kemalpaşa (Huıust) - is
tifa eden Belediye Baıkanı yerine 
Belediye Meclisi tarafından mU· 

caddeslnd Ziraat Banka;~şll 
sa şubesi için bir bina b·ıı::ı5• 
baılanılmıştır. Bina fırka 1 

yanında kurulmakta.?.!~; •••.•.... •·;, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• hiı11 t tekaid binbaşı Bay ibra .. ıfı 

h. va .... 
edilmiştir. Bay ibra ıın 

baılamışhr. 



6 Şubat 

lem· • ya 

lngilterenin 
Öne Sürdüğü 
Son Teklif 

Facia ar 
1 

Londrada Fransız ve fngiliz ıiyn• 
ıa ndamları arasında yapılan görOt
lneler bittikten sonra gazetelere bir 
tebli,. "ldL A • 

l5 verı yrı ca logiltere Harl• 
clye. Bakanı Sir Con S imon da bu 

nınnaaebetle radyoda bir nutuk ver• 

dL Sir Con Simon lngiliz - Fransız 
iÖrüıınPJerni sözgeli.fi ederken ha
:: ,/il&hlnrının bOyUk bir tehlike 

t ıl ed cek derece tekemmül et• 
nı· 
h~f olduğunu ve fngiltere7l hava 
i 

1 
clhnlerine kartı müdafaa etmek 

ç 11 Çareler dOıllnllb bulmanın zaruri 

;ldutunu tleri sfirJ G. Ru nokta üze-
1illde biraz duralım diyoruz. Hakikat 
d lldllr ki, bugUn çok kuvvetli bir 

.. onanmaya aahlb olan lngiltere, ha· 
•a ·ı h V aı ! 1 bakımından kuYvetaizdir. 

ite lnrllterenin en büyik korkusu da 

1 &\'a •llAhıdır. lıte bu yüzdendir ki 
ıı ·ı .. ... i• tere, Avrupa itlerin• uzaktan se

•lt . 
la&Qcı olmak ye İcab ettili ııaman 
t dııhalelcrde bulunarak barııı ko-
UQınJc aiyaaaaındnn fedakarlık yap-

bl?ı düollnmektedir. Bizce bu nokta 
Ço mühimdir. ÇünkD Fransa, kendi 

'lbni:yeti için İngiltere ile beraber 
>'
1
firürnek latiyor. İngiltere ise ancak 

~Yasal müzaheret ıeklinde bir bera-
trlik k abul edebileceğini ileri aürü-

tor. Fakat lnglllz diplomatları dUtli· 
llOyorlsr ki, gllnGn birinde hnadan 
"Arayacağı bir hücuma karıı gelemi

)'~ceQ-: için Frımaa ile daha genit 
a~ . ıyette bir anlatma yapmak IAzım-

dır. Esasen Fransa da lnılltereain bu 
ıayıf tarafıAı bildlA'i için onu bu yola 
Retirrneğe u~raşıyor. Fnkat aoa Lon-

~ra görllımelerinde lnglltere, hna 
Ucuınuna kartı emnDiyel tertibata 

~lınak meselesini genitletmek, bunu 
lr Fransız • fDgiliz anlaımaaı ıeklin· 

d d ğil de, bırk ç devletin kıırıılıklı 
•nlaıınaları ı klinde ıumullendirmek 
fikrini ortaya atmıtUr. Buaua nuıl 
bir netice vereceğini keadirmek me
•elesini sona bırakın yı daha iyi 
buluyoruz. - ir 

lr Con Simon P rl te 
S londra, 5 (A. A.) - B. Con 

1Yınon cuma gUnU, lngillı ticııret 
~aaının ziyafetinde bulunmak 
~ Parbe gelecektir. 

Ve Felaketler 
Kudüa, S ( A.A ) - Nabluata ıular 1 

tatmıttır. Birçok kim1enin ölmUt oldu
tundan korkuluyor. 

O rta Filiıtinde muhabere kesilmit, 
ve yollar tamamen kapanmıştır. 

Yolları, domiryollarıDı au baamııtır. 

Telefon hatl arı çalıtmamaktadır. 
Maddi zararlar milhimdir. 

* Prağ, 4 ( A.A ) - Cumarte1i ve 
pazar ıDnkU mlldhit ka1ırga esnasında 
Mondejanda kalabal ık bir kayakcı 

kütlesi bulunuyordu, bunların arasın· 

da birçok kazalar olmuıtur. İkisi 
zabit olmak üzere dCSrt kiti de ölmilo
tlr. Rüzıar aaatt• 120 .kilometre 
11Dratle esmittir. fmdad heyetleri geç 
kalanları kaybolaaları aramaktadır • 

Lindbergin Çocuğu 
Meselesi Çatallaştı 
Havptmanın Suçsuz Oldu
ğunu Söyliyenier De Var 

FJ mingfon, 6 ( A.A ) - Lindber• 
gln çocutunu kaçmb UldOrmekten 
auçlu olan Havptman, hapiae girdiği 

ıUnden beri ilk defa olarak, çocuğu 

kendisine gösterilince bllngOr hilngllr 
atlıımııtır. 
Havptman'ın ifade11iai teyid ederek, 

Kloenpenburır, Lindberg'in çocuğu 
kaçırıldığı akşam, Havptman ailesini 
ziyaret ettiğini ve beraber çalgı çal
dıklarını s6ylemiıtir. 

Kloenpenburg, Almanyaya a-itmeden 
bir gece evvel, Fitin Havptman'ı 
ziyaret ettiğini ve ninin mutfağına 
bir paket bıraktıtıaı ilhe etmiıtir. 

Yokeraferi ciyarında lokantası 
olan Bayan Bonistel, çocuğun kaçırıl· 
dığı akıam, Lfnberg'in hizmetcisi 
Viyolet Şarpın, lokant da sinirli 
ıialrli beklediğini ve bir otomobil 
ırelince hemen binlb gittitini bildir• 
mittir. 

lr•o • Irak 
Londra, 5 (A.A.) - Irak Ha· 

riclye Nazırı Nuri Paşa, Iran Ha· 
rlclye Nazırı ve ltalyan raportörll 
ile beraber, Iran • Irak hududu
nun teıbiti mnzakerelerine devam 
etmek Uzere Londradan Romaya 
hareket etmlılerdlr. 

( 

Sevmediğine ~ Yazan 

ll!ahın~t ,~ 
Yesar. 

Ede hl A 

T;fuika Aşık 
6 I 2 I 9~6 

lt.t Beyhan, bu rüyalann, kAbuı· ı 
it •n, bu aesl ria, kahkahaların 
ı,~. gUn, kaç gece ıUrdüğl\nU bf. 
\tli 'Yordu. Gözünü açb§'ı zaman, 1 
hpttıdu ıslak, saçları terden yapış 

11dı. 

Oda~ayrllhtiyari etrafına bakındı; 
ku .. a kimse yoktu; komodinin 
lc,~~k ayoa11na baktı, tekil ıekll 

Zardan birini glSnmedi. 
ayıf bir sesle bağırdı: O Ayte ..• Ayıe ..• 

'[)na, cevab veren olmadı,. 
Uy

0 
aktkalar geçti; Beyhan bek-

16r~:~; ne kapı açıldı, ne kimse 
Onu, O,. ne de seı Yeren oldu .•• 
ltııtıa ;~ınde de mi yalnız bırak· 
lt.ttı.at ı? Eskiden, hasta oldugu 
aturu~ar, annesi, bat ucunda 
IÖtü ' beklerdi. Ane, ikide bir 
..ı_,. llUr b" • t d'v• 1 b 1 "!iını • ır ıs e ıgı o u o ma• 

-. Brardı. Gözlerini kapadı: 
Bu eni unutmuşlar! dedi. f eld;, U ona hastahktan daha acı 

fllb·nin nutulınak, ihmal edilmek, 
kanatrnı b lıer zerresini, zehirle 

t k' . 
dadı e r r _dalıyordu, kapı gıcır• 

_:_ Nnesı görOndU: 
B asılanı, Beyhan? 

1t eyhan k di d . U\1vet ' en n • aıtem etmek 
)'ordu: " 8 cesaretini de görftml· 

- iyiyim annel 

Anneal, elini alnına koymuıtu: 
Maşallah ateıln dUşmnıl. 

- Anne, çok terledim. 
- Dur Ayşeyi çağırayım, 

çamaşır ısıtsın... Soğuk soğuk 
değişme .•. 

Annesi kapıya doğru gidiyor· 
du; Beyhan sordu: 

- Anne, nereye aidiyorsun? 
- Aıağıda mlsaf,rler var 

kızım. Ben, aana Aneyi gönde-
ririm. • 

Beyhan, ümitle tltremiıti; 
- Kim misafirler? 
Annesi, yorgun ve yasla bir 

1Ulü9le kızma bakmııtı: 
- Cemil Beylerin gelini! .• 

Eski komıumuz... KadıköyUne 

gelmiıler de, uğramışlar ... 
Kapının önllnde durmuıtu, 

1eıinde Adeta yenilemeyen bir 
serzeniş gizliydi: 

- Ayol arkadaılarına ne oldu 
hani eakiden çiçekler, çikolatalar 
hediyeler gönderiyorlar, Tanrının 
ııünll kapımızı aşmdirıyorlardı? 

Çiçeklerinden, hediyelerinden vaz 
~eçtim, ayak fizeri bir hatır 
sormt\k da mı yok? 

Dışarı çıkıyordu: 

- Üç gündür yatıyorsun!. 
Birinden blrl de ml duymadı? O, 
Behice nerede? Hani iki sıtıo aenl 

SON POSTA 

ay Flan en Diyor 
Son İngiliz - Fransız Anlaşması, Sulh 

. Yolunda Kat'i Bir Adımdır 
Paria, 6 (A A.)

Batbakan B. Flan• 
den, radyo ile bir 
nutuk vererek de
mittir ki: 
, " - Sulhun, ica
bında müdafii bu
lunacak olanlar 
arasında akdedilen 
Hava ittifakı, ey. 
velemlrde kendile
rine öyle bir fiıtUn
lük 1ağlamalıdır ki • 
bundan böyle biç 
kimse kuvvetini 
ıuiiatimale kalkıt
mak heveaini duy
mamalıdır. 

Haya harbine 
kerıı, aulhse•er 
ulusların ittifakı ile 
aed çekmek husu
sunda, Fransa ile 
İngilterenin müş-
tereken azimkfir Bir ban hücumunun hey canlı görünUıü 
davrnnmaları, fikriı .. c , sulh yolunda alakadıır 'Olan memleketler Ozerindek'l 
atılm ıı kat' i bir adımdır. Diyebllirim tesrlerine dair henllz hariciye bakan-
ki, nynı surette, harbe kartı acil lığına hiç bir Tesmi rapor ırelmemiş 
müdahale teklini teabit dmck erde- olmakla beraber, hiHedilen intibı.ılar 
mini haiz baıka uzlaşmalar akdine de muvafıktır ve milstakbel müzakereler 
hazırlanmıo bulunuyoruz.,, hakkında nikbinlil< uyandırmaktadtr. 

Bııy Flanden, Alman teslihahn·u Frensanın zaferi mi ? 
fevkalade ıırtmasınd«n da bahsedcrulc Vı::rşova, 5 ( A.A. l - Roma an-
sulh için, Avrupa uluı·arı arasında laşmaların a karfl in2nmama.dı'k gös ter· 
samimi bir İf birl:ği aranıb durur- mit olan hükümet mahafili, Londra 
ken, milnakaıalara girmenin • ırası görüşmeleriı:ıe karıı da aynı kanaaU 
o! mııd ığını ve şimdilik andeee hadi- taŞJyordu. Bu itibarla Londra aolaş-
senin k nydile iktifa edildiğini beyan ma1arınm tahakkuku, lıiıkümet ma-
ey]emiştir. lıafiJi için ikinci bir hayret aebebi 

Önce menuubııha olan, uluslar olmuıtur. 
kurumu t nlaımas nı tamamlıyan and• Hnkumet gazeteleıl, anla ma 
laşmal r sisteminin kuvvetlendirilme- hakkında henilz mütalea yilrütme-

sl idi. Bunlardan Londra misakı, R o- mektedir. Fakat muhslif gazeteler 
madıı müzakere edilen Tuna misakı bunu Fransıs pol'tikasının bir z.afori 
projdcrin ~, yı ni B. Laval'ın netice- olarak göstermektedirler. 
lendirmeğe uğrnşt ğı Şı.ırk misakına acaris na Göre 
inzimam etmektedir. Budapeott-, s ( A.A. t _ Londrada 

B. Flandan, yr rın için h ava harbi- yapılan an &§mıı, bfttiln Avrupa poli-
oinve ani tecavüzün kabusunu orta- tikuını derin bir tekilde tesiri altın-
dan kaldıran hava anlnşmasına dahil da bulundurabilecek geniş mikyasta 
olmaya dnvet o' unan diğer rnemle- bir teıebbüa olarak tc kki edilm~k-

ketl~rin bu davete icabet edecekte· tedir. 
rindon oubh6 etmemektedir. 

Londra, S (A. A.) - FranH • ln-
giltere mtittere'k boyanna~eaioin, 

görmeden yapamazdı? ne oldu 
aranızdan karakedi mi g çti? 
haydi onunla darıldın deyelim. 
Peki ötekiler? Darılma gücenme 
ama kızım sen de pek geçim&iz· 
sin... Dost kazanamıyorsun.. Bey
han annesinin arkasından bakı
yordu; anlamamıı gibiydi: Haı· 
talanmasında kabahat onun? Ar
kadaılarının ihmalindeki ıuç, 

onun? 
Demek Beyhan, hastalanmakla, 

yatmakla da bir suç iılemiı olu· 
yordu? Hakikati annesine na11ıl 
anlatırdı? Anlatacak olsa, belle~ 
annesi de onun aleyhine dönerdi: 

- Bu zamanda, böyle kısmet 
kaçmlır mı, a, evlAdım? 

Sitemleri baılardı. 
Beyhan, anlayordu; kaderin 

yalnızhğa mahküm ettiği bir in· 
sanın haatalanmak dahi hakkı 
değildi. Onun eziyetini, nazını 
kim çekecekti? 

Yataktan fırlayıb kalktı; gar-
drobun alt gözünden bohçaları. 
çıkardı çam8.flr değif tL 

Ay;e, bili görünürlerde yok· 
tu; Beyhan, boynunu bükerek 
aUldn ! 

- AYtenin de g~zündcın dnı-
müşOmf 

Vücudu, yatağa düitüğ11 za· 
mandan daha çok yanıyordu; 
başının ateşi daha fazla idi. Fakat 
hasta, kırık görünmek istemiyor
du· belki etrafının ihmallerinde, 
ıit~mlerlnde, serz nlılerinde bir 
kasd yoktu, LAkln, acıyarak ba
kıt bile Beyhana dokunuyordu .•. 

* 
Pertev Nejad, elindeld dosya· 

Bur nın telikkisinc göre Roma vo 
Londra anlaımala.rı, ge.nel göriiımele

( Devamı 10 uncu :rüuıe t 

yı Bey hana uzatmıştı: 
-- Siz • kopyası hnmak fizere 

bu dosyadan bir klğıd vermi§tlm. 
Ne oldu? 

Beyhan, hiç ter ddnt etmeden: 
- Zannedersem, size verdim, 

dedi. 
Pertev Nejad, ıiddetle bapnı 

iki yana aallıJ t>rdu : 
. - Hayır .• Ben, zannetmiyorum. 

Sız, klikıtlarmızı bir 'karıştırsanız •• 
Beyhan, Pertev Nejadın adeta 

kafa tutar gibi sinirli sinirli ba 
sallayışına kızmıib : 1 

- Peki, ha karım f 
Pertev Nejad, yliziinU ekşit· 

mi§tl: 
- L\ıtfen şimdi bakınız .• 
Be} hanın da ainirleri ·1 

mlşti : gerı • 

. - O kAğıdı~ size verdim, 
dıyorum, Bay Nejad.. Madem ki 
hahriamıyorsunuz, hatınnız . . 
kA V tJ ,1_ 1çın, 

gı arımı aarıftırlb bakecağım. 
Pertev Nejad, ayak diriyo d . 

r ·~tf . d r u. - uı en ıım L. 

Beyhan, gözlerini açarak Per
tev Nejada baktı : 

- Şimdi, elimde müstacel 
eYrak var. Onları yetiıtirmek 
mecburlyetind yim. 

Pertev Nejad, üst perdeden 
konuşuyordu : 

- Bu doaya da gayet müs· 
t~cel.. MUdUr, iıti:y or. Liıtfen 
şımdl .. 

Gene d ktilo, başını yazı 
makinosinln üzerine iğmi§tİ, tuı· 
lara dokundu: 

- Ltitf en bir az sonra •. 
Ka1em amiri Şeyket Yah-

Bir f(arakler 

Bir mektub aldım. Benden 
hiç bir tavsiye beklemeyen bir 
okuyucumun derdidir. Bir karak· 
ter nllmuneıinl gösterir. O nun 
için aynen dercedeceğim: 

Teyzeciğim, 
Sana mektub yazmayı hiç 

dü§Unmemiştim, hatırımdan blJe 
geçirmemiştim. Fakat birdenbire 
derd dökmek için yenilmez bir 
ihtiyac duydum; sebebini ez sonra 
anlayacaksınız: 

Teyzeciğim, 
Bana hayatımın tek sevgısını 

veren gene kızı ilk defa olarak 
bir · aile toplantısında gördllm • 
Misafirlerine kahve dağıtı} ordu. 
Hayali bu dakikada bile gözl ri· 
mln önUndedir \'e derhal benim 
olsa diye dllşünUrdllm. Fakat o 
zaman hayatımın en fakir zamanı 
idi. Param yoktu, muayyen vazl· 
yetim yoktu. Hatta daha fena, 
nefsime imanım yoktu. Vo te
mennim lçlmde kaldı. 

Gnllba bu tesadüften bir yıl 
sonraydı. Bir gnn bu gene kızın 
anncıinin bize geldiğini işittim. 
Kı%1na iyl görUnen bJr talib 
çı'kmıı. Üzerinde dll1Unllyormu1-
Bunu söylemiı ! 

içimde kızı için ıiddetll bir 
meyil bulunduğunu tahmin etmlı 
ve bize bunun için gelmiı olabi
leceğini zannetmiyordum. Fakat 
öyle olmaaıoı istedim. 

O zaman vaziyetim biraz dll
zelmiJti. Biraz kazaomıya baıla· 
mııhm. Söyleseydim belki verir
lerdi, f kat aöylemedim. EvvelA 
paranın ~lığından korktum. Bu
rası muha' kak. Sonra da o çık n 
talibe ver miyecekl rinl, aradan 
biraz daha zaman ge,eceğinl ve 
o zamana kadarda parnmm ço
ğalacağını dUıllndUm galiba! 

Ve kızı o adama verdiler. 
Hayalını uzaktan takib ettim, 
kendisini de ara&ıra gördüm, 
meı'ud değildir, hem de hiç de· 
ğild;r, llç tane çocuğunun olma• 

na rağmen .• 
{ Devamı 10 unou yti~de ) 

ya biç •esini çıkarmadan bn 
sahneye bakıyordu. Pertev Nejad, 
g~zlerinl kısarak Beyhanı sfiıdl1 
ve sonra dosyayı alarak çıktı: 

- Ben, mes'uliyet kabul et
iyoromf 
ŞeYket Yahya, Beyhana sordu. 

- Nedir mesele, Beyhan? 
Beyhan, parmaklarını tuılar

dan çekmişti: 
- Bay Nejadda, bir müna

kasaya aid doıye vardı. Bir mec· 
lisi idare kararının kopyesi alı· 

nacaktı. Sureti dosyeden aldım, 
kopyesini çıkardım, hatta size 
vermiştim. 

Şevket Yahya, gözlerini 
yumdu: 

- Evet, öyle birıey hatırlı

yorum. 
Beyhan anlattı: 
- Do.ı.yadan çıkarılan auretJ, 

tekrar Bay Najada yerdim. Şimdi 
o dosyayı mudur istemiş.. Bay 
Nejad, sureti bulamıyor. Kimbilir, 
nereye attı? Bana ille, sende! di· 
yor. Peki, bir az sabredini~ 
elimde müstacel evrak var! de· 
dim; din:emiyor. Şimdi di)e tut· 
turdu ... 

Kalem amiri, dllşilnliyo~du: 
- Canım, ısiz de, ıkağıtlarınız:a 

bakıverini:t.. 
Beyhan, yutkundu, yine kab~

bat, onda idi 1 Masasının gözlerı· 
ni şiddetle çekti ve neka~ar 
kağıd varsa, masanın Uıerme 

döktu: 
(Arkası nr, 
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Karşısında 
Deniz Ticareti 

Milletler cemiyeti Ökonomik 
araıtırmnlar bürosu (1933-1934) 
senesi dtin) a ökonomik vaziyeti 
hakkında dikkate değer bir Bro· 
ıür çılt .-ı rmışhr. Dörtyttz yaprak· 
lık bu bti} ük ldtapda dünya de
niz ticaret:ne aid mühim bir ba· 
his vardır. Muhtelif memleketler
deki gemi faaliyetini ve miktarını 
gösteren ve mukayeseli istatistik
lere dayanan bu eserden ehem
mıyetli geçld ve istatistikleri a,a. 
ğıya alıyoruz: 

ar iye Laten: LAieii Apartımanları 
~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~ 

1 tanbulun Bu Başlı Başına Ayrı Kalan 
Mahallesinde Hayat Daha Canlıdır 
- Galva'nın . Zaptını Hiç Bilmiyorum, 

Biraz Anlatsana !.. 
Ayol Beljleri 

Kapıcı yUzU· nedense, bu kapu 
me baktı : eşiğinde gördU· 

- iki oda, ğUm manzara ile, 
bir aalon ? .. Ön o eaki haşin ıu-
tara flarda hoş yok ratını değittiri· 

arkada bulursunuz verdi, daha mu• 
amma öğleden son· nis aörUndU. 
ra gelin. D 

-Neden öt· allı, boJ pi· 
leden sonra ? .. jamaları içinde 

Yüzüme tuhaf donar gibi titre· 
tuhaf, bilgiç, bil- )'•n, kıvırcık kum· 
ıiç baktı : ral &açh tazecik 

_ Daha H• gene adamın pal· 
• toıundan yaka· 

bah olmadı beyim, lamııtı : 

Şubat 6 ~ 

Kari Mektubları 

Bir Batum 
aı uhacirinin 
Ricaları 

Batumun Acara kazasından 
Tokata hicret etmiı olan ve nıilli 
1avaı'arda yararlık gösteren Aıab 
ağa oğlu Necati Ttirkyıhnıı 

Batum Orman MUdUrU tarafından 
eski Arab harflerlle ohuyub yaını• 
bilmediği babanesile işinden çı• 

karıldığını yazmakta ve orman 
muhafaza memurluğu vazifeılıı• 
iade edllmeılni istemektedir. El
yevm Tokatın TabakhnneiatJk 
Müfti ıokağında oturan Necati 
Türkyılmaz ayni ıamlmda Batudl 
muhaciri olarak iıkan edilmeainl 
de istemekte ve bu hususta yap
tığı mUracaatlerle verdi!i istida· 
ların neticelenmesini temenn! 
etmektedir. 

Dünya deniz ticaretinin buh· 
randan müteessir oluıunun baş· 
lıca ubebi ikidir. Biri dünya ge• 
mi Tonajının çok artmıt olması 

diğeri ise bu fazlalığa mukabil 
dünya ticaretinde bir azalıı ıney· 
dana gelmesi ve böylelikle umumt 
nakliyatın noksan oluıudur. Bu 
hal son seneler zarfında muhtelif 
deniz. nakliyat kumpanyaları ara• 
amda büyük bir rekabetin batla· 
maaına sebep olmuı ve baıı mem· 
leketlerde btikfımetlerin deniz 
kumpanyalarına yardım etmeai it· 
lerln tabii gidişini bnsblltUn boz· 
muıtur. 

hele fU teliı bir _ Unutma, 
bit.in !... iki metre dUz be· · 

Koyu bir 6.ls, . yaz ip•k, ilci 
Mahm lstiyen KöylU 

Ara bklrin Gocl köyünde .... 
nclerce dedemi•, 50 tene baba• 
mm, 48 aenedenberl de benhll 
taaarrufumda bulunan 4 • 5 d~ 
nUmllik arazi eaki derebeylerhı• 
den Anlan Atanın oj'ulları ta• 
rafından haksız olarak tasarruf 
edilmek ve baıkuına &atılmak 
latenillyor. Muhtelif zamanlarda 
muhtelif makamlara yaptığım mil· 
racaatlar henüz neticelenmedi. 
Sesimin alikadalara duyurulma•• 
için muhterem gazetenizin tava&• 

DDnya vapur tonajının artma
sı keyfiyeti bilyllk harbden aon
ra meydana çıkmış bir meseledir. 
1914 ıene1fnde dünyada mevcud 
motörlü ve buharlı ticaret gemi• 
lerinin umumt tonajı 45,4 
milyon ton iken bu mikdar 
büyük harbden sonra, birkaç yıl 
içinde, çok artmış ve 1923 yılı 
Haziranda yapılan bir istatistikde 
dünya gemi tonajının umumi 
yekunu 62,3 milyon ton olarak 
tesbit edilmiıtir. Bu artıfın sıklet 
merkeıi ( 16,9 milyondan 11,4 
mi:yon tonu ile) şimali Amerika 
oirJeş.k hUkümetlerinde görUlmüı· 
tür. Bundan maada ve Almanya 
iıtisna edllirae hemen bUtUn 
memleketlerde tonaj arttırılmııtır. 

Bu fazlalık, günden gllne 
artan dıı ticaretlelerin meydana 
koyduju bol nakliyat karııaında 
muntazaman lı bulmuı ve bu 
geniş çalııma aahuı toaajların 

artmasına &ebeb olmuıtur. 1923 
den aonra dünya vapur tonajı 
artmakta devam etmittir. 1924 de 
64 milyon ton olan bu mlkdar 
1929 da 68 milyona yUkselmlş ve 
o tarihden sonra yine yavaı 
yavaş gerileyerek bu yılın Hazl· 
ranmda 66 milyona dütmUştUr. 
Fakat ne de olsa bu 66 milyon 
tonilatoluk deniz nakil vasıtası 
bugUn darlaımıı bulunan dünya 
t caretine fazla gelmektedir bu 
bile gemilerin btiyllk bir kıımı 
işsiz kılmaktadır. Milletler 
kurumu « hareketsiz bir hale 
sokulan » gemi tonajını 1934 
umumt rakkama kıyasle yüzde 
J 3,9 olarak tesbit etmiıtlr. Ge· 
mileri çalıımayan memleketlerin 
batında yüz.de 28 ile Iıpanya 
gelmektedir. Ondan ıonra sıraaile 
Belçıka }llzde 28 Frana yüzde 
22 Amerika yüzde 21 Almanya 
yUıde 13 gelmektedir. 

Vaziyeti en iyi olan memle· 
ket Japonyadır. Bu memlekette 
Atıl duran gemi miktarı yalnız 
yüzde dörtten ibarettir. 

Dünya deniz ticaretinde birinci 
Taziyeti lngiltere ikinciliği Ame· 
rika liçüncUIUğü de Japonya 
muhafoz.a etmektedir. Japonyadan 
sonra ehemmiyet 111rasile Nornç, 
Almanya, Fransa ve ltelya en 
büyük deniz ticaret filolarına 
sahih bulunmaktadırlar. 

Lilell apartman• Laleli apartımanlarınıa dolambavlı merdinnleri Yerd ve aarı iki yu 
!arının orta oyuaundil, yl·karıya reçlyorl.. mak yün .• Aıağıda~ Y erllmaHarda 
doğru ylikaeliyor. Merdivenlerde Gene kız çimento parmaklık· iyileri vardır, töyle parmakla bir 
teliş.. 1-iızla inen gene kızlar, bra abanarak yukarı dotru hay· dokunu•er, 1ertae ıakın alma. 
yukarıdan aıağıya seslenenler: kırdı: Gene adam, benim baktığımı 

- Bonjuuur terlll, bekle de - Ninill, Nlnllll. ıörmemlıtl, yakasında ıezlnen 
beraber gidelim 1.. Bekledi, elini atzının keDarına karıımm elini tuttu, öptU. 

- Sabit, ah maşeri, ben fizi· tutarak tekrar ba~ırdı, yeniden * 
ki yapmadım, hana yardım eder• bekledi. Bu sırada, yukarıdan Sabahları LAiell apartımanları 
ıin değil mi can?.. kııık bir ses cevab verdi: lıtanbulun Kartlye Lateni oluyor. 

Merdiven buamaklarından - KllçUk haata, bugün mek· Belki bDtUn odalarda, bir iki 
aşağı inen 1kl mektebliden biri tebe gelmeyecek. Beklemeafn git• talebe var. Sekbden sonra mer· 
ötekinin kolunu tuttu : ıln diyor. r 1 İ\ ~nler irili ufaklı, kızlı erkekli 

Semahatlar daha çıkmamıtlar - Nesi var? 1~elerle doluyor. Ti aşağıdan 
- Dün akıam ıinemaya git· 

tiler, soğuk almıı, öksürilyor. 

Apartımanlann daimi ziytretoieir 
Bir bakır mangalcı 

acaba neredeler? On gündür 
gelmiyorlar ?. 

Öteki antrenin aağ duYarında 
aiyah kara tahtadrıki tebeıirle 
yazılı yazılara bakı) ordu : 

- Bayan Kadrfyenln iınıi a
linmemİf, bir de kapıcı}a aorsak? 

- Olmaz, ytlrU !.. 
Merdivenleri ağır ağır çıka· 

rak, ilk kor;dora ayak baıı"ım. 

Kapalı hava içinde, bazı kUçtik 
pencere!erden dııarı ışıklar düşU· 
yor. Lilell apartımanları uyanı> or. 
Aiağıdan bir .atıcı seai : 

- Gevreeeecik gevreeecik f.. 
Bir kapı hızla açı!dı ve mek· 

teb kasketil, lüle lüle saçlı, topaç 
gibi bir genç kız dışarı fırladı: 

- Anne, akşama Selamet 
ablam gelirse, beı 1 bckleain 
söyle, çok söyleyeceklerim var. 

lçerden çatlak, nez:eli bir &eı 
cevab verdi: 

- Sen Selamet ablam dUtll· 
neceğine vakti diitün, ıeklzi bet 

Gene kız, soğuktan moraran, 
ıulannn burnunu kUçUk mendiline 
aıkh: 

- Hain, bana haber verme:z.ae 
böyI olur işte, oh olsun l. 

1f.. 
ikinci kat nedense daha 1e11iz 

kapılar aeyrek açıiıyor, gürültüsüz 
açılıyor. Küçük kafesli pencere~ 

lerden bazılarında ışıklar var. 
Nihayetteki kapı önUnde, bat 
örtOsUnU atmıı, buruıuk yUdU bir 
ihtiyar, duyar dibindeki teneke 
aakaılar içinde yeıeren çiçekleri 
ıulamakla meogul. 

lıtanbulun bu batlı batına ve 
bir lc:oYa içine tıkılmıf gibi duran 
ayrı mahallesinde hayat, öteki 
mahallelerden daha canlıdır. 
Yanyana kapılar, yanyıma p.en· 
cereler, araaıra yanyana dUıen 
araları, ince bir duvarla 
ayn odalarla, bu mahalle, içli 
dıılı, hısım akraba, ıoy sop ma· 
hailesi gibi bir şey.. Belki dedi· 
kodu burada hiç yoktur. ÇünkU 
her kiracının gizli tutacağı bir 
ıeyi yok. 

Bir kapu önUnden geçerken, 
kanad bnfifçe açı:dı, gene, narin, 
temiz bir adam dııarı çıktı. Fa· 
kat merdivenleri inmek o kadar 
kolay değil galiba.. Evl;Jik, bana 

······························································ 
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11Ierdıvenlt:r böyle ıahnişinler ıibi 
orlaya fırlamıştır 

batını yukarı kaldırarak avaz 
çıktığı kadar bağıran sahlebcilor,. 
simitciler, bakır mangalcılar, es· 
kiciler bile bu mektebli kalaba· 
lığından ürk~rck hemen kaçıverf· 
yorlar. lçler;nden muzibleri çok. 
Üçüncü kat parmaklıklarına aba
nan, 13 yatında pembe yüzlü kız, 
aıağıda etrafına bakınarak batı

ran bir e11kici üzerine koca bir 

kireç parçası atarak çekildi. Es· 
kicinin galiba baıı fena halde 
acımıfh. YUzUnU yukarı çevirerek: 

- Allahdan korkmaz misiniz 
be, ne ziyan yordunuz benden, 
batimi taılıyoraunuz? 

Diye söylene söylene gitti. 
Bir merdiven batında, arka· 

daılarmdan birini bekliyen rene 
kızlardan biri muoambacından 
bir defter çıkarmıştı : 

- Akıam yazdım, gözümün 
nuru akta. Bir 11Koyda,, kafiyeai 
için iki saat uğraıtım, dinle.. Ye 

sutunu rica ediyorum. \ 
lımirde Hasanefendi hanında Goclli 

H asRn nğln Siilı>mf\n 

Cevablar J 
Nabi oglu \ nvuz Ka.ytıya: 

Sarih adresenlz yazılmadıkça 
mektubnuuzu basmaya imkAn 

yoktur. ............................................................... 
tuhaf bir ılfr okumıya baılaöı : 
Bir rece, sanıyordum ki koyda, 
ince gölıelerl suya vurmuı gibi aaklıtı 
Uyuyor 1ıözlerl mahmur, yCl:ıü sakin •• 1 

Öteki elini kaldırdı ı 
- Olmadı, iki "aakln,, olmaı, 

vurmuı giblye bir kafiye lıter .. 
Bir kapı 6nllnde ayakkabla4' 

rınnı çamurunu ıllen gene kı•t 
mırıldanarak bir ılnema ıarkı11Dl 
ıöylllyor ı 

- Jövuıem miyö Köö6özotr ı .. 
Son kata çıkarken, ıahnlşlo 

ılbi ortaya dotru fırlıyan yuvar
lak merdlYen batında durmuştudl 
yukardan ıe1ler aellyor : 

- Galya'nın zabtını hiç bil" 
mlyorum. Ayol ne olursun, bir•
anlataana r. 

- Canım hiç kitabı açıkt• 
okumadın mı ?. Sezar'ın galibi)' ... 
tini bflmiyor musun ?. Akşam n• 
yaptın? .• 

- Sorma, Bay Hllsameddi 11•' 
geldi. Faik te beraber .. 

- AllahaılCına, ayol niye h•" 
ber vermedin. Faik nişanlanJ1J1f 
diye duydum, doğru mu ?. . 

- Hem de kiminle .. Hani bıı 
do idi de, aınıfta kalınca D3m cıa 
Siyon'a gitti, Ca:ibe canım, işi' 
onunla.. Tali dedin mi, yü .. e, k•" 
faya bakmıyor, geldi mi geli)'0 ' 

iıte!. • . , .. 
lstanbulun Kartlye Lıstenı, 1 

hahları merdivenlerden aşaya 1{" 
leli caddesine kadar hep böY e 

. kıı• 
cıvıl cıvıl cıvıldaşan mektebh 
lar, gene mekteblilerle doluY~1t· • Baıan ta x_ukardan at•g >',. 
doğru, gUr bir tenor sesi akıY~&J 
lıtanbuluD Kartlye Lateni.nde biç 
bariton ve tenor ıeslerıle B ıı 
uyuımıyan tek bir ı•Y. var: ka~lc· 
dairelerin iç pencerelerınden J#" 
mıyan boyah kafealer ••• 



b· Florrie henUz on beı ayhk 
t~r , kıt çocuğudur. Yaıinın kil· 
k kıUğUne rağmen mail bir satha 

y~~Ylıkla tırmanabilir. Üç metre 
d •ekliğinde bir dolabın tlzerin· 
k t~ aıağıda bekleyen adamın 
) 

0 ları araaına korkmadan atla· 
ç abııır. Şimdiki halde Nevyorkun 
.;culc haıtanesinde bir t•crllbeye 
~u teıkil etmek üzere azami 

itina ile bUytitUlmektedir. 
Y apdınakta olan tecrllbey• 

aaik olan fikir ıudur : insan ıe· 
klsı ve kabiliyeti henilz soa 
haddine varmamıştır ve insanın 
hususi bir itina ile bllyUtUlmesi 
halinde buglinkU kabiliyetlerinin 
fevkine çıkacağı, ıonra bu kabi· 
liyetlerini miras olarak çocukla· 
rı11a terkedeceğl mulıakke ldır. 

8\r Bebek 620,000 Türk Lirası Kazandı 
1 Miıter Miller 
sın· 
. lrıde bir in· !:!it l•ngini 1926 
&nd. öldü~H t,rn a .. 

011 •n, gelecek 
, 11 ;ene zarf 111• 

Y •da çocuk · 
'P•n 

~erıı kadına 
b llı•k u uau zere 
., n bizim pa· 

ll•rnızla 620 000 r, d , 
i11ter~n en lOObln 
ttıı t bırak· •• b hu • u para 
fınd tnUddet zar· 
dU • (11) çocuk 

nyay 
nı· 8 getlr-
ı...1t olan Miıla ~-" 
"'onn ' -~~ 

FıthYe~ verilc~ektlr. 
ilib •kıka lngilterede 1926 dan 

•ren cın )ıl i\lnde (11) çocuk 

yapmıı olan baıka kadın yoktur. 
Yalnız müddet (1934) yılında bl· 
tecektlr. O vakte kadar bir ka· 

SON POSTA 

,faponyatla 
Ana11.eye 
Sadakat Fikri .. 

.ı aponyaoın deniz kuvvetlMi bıt 
kumandanı Viı 
amiral Taka· 
haaki itgal et• 
melde olduğu 
mnklden de 
anlatılacağı ü
zere dünyanın 
tn mütefennin 
g e r.ai ci le rln• 
den biridir. 
Fakat fen bil· 
giıioln geni•· 
liği kadar eı• 

ki Japon aD•· 
neleriııe bal· 
lılığı ile de . 
meilrnrdur. Evin o.• kendiıini bır A.~
rupalı karafeti Ue görmek . mttmkun 
değildir. Tor~nunu da aynı şekılde 
yetiştirmıktedır ................................... .. 

··d~~ .. ~~k~;··d~·· bir batında (4) ço-

cuk yapmak ıuretile rekoru kı· 
raraa parayı o alacakhr. 

R 
Tayyarenin Yapamadılı 

Marlfeb 
Huwımlag adını hfı7an kut eto• 

mehil l'I· 

Dünya dilleri aruında 
en faz.la hadle ya:ıılan 
iki dil vardır, biri Ruı· 
çadır, lldnclıl Ermeni· 
ced r. Har kellma1• 
mııhıuı bir 7axı Ç•fl• 
d iaa nıalllı olan dil· 
larln ıay\lı ela ikidir. 
Biri Çlacadlr, dliarl 

Japoncadır. 

Fransanını 
Lejyon Etruıjer 

alaylarında b ir tali 
Fransııı neferi yok• 
tur, s abttleri m\Jı• 
teana hapıl de ya• 
baocılarcı an ıeçll• 
mittir. Bu alaylar• 
da her dil konuıu• 
lur, her c;aşld lnıau 
Tardır. SayJSı 6 dır. 
blrlnclıl 1831 de 
tetkll edl'mlttlr • 

6 ıncısı ile 19!.4 t• 

Papasın Oğlu Sepetin içinde! 

Çinlilerde lcad Fikri Yok
tur, De ... lerse inanmayınız! 

"AoıHkan,, ki· 
liaeıialu yetiıtir· 
eliği ıe•c papas· 
)ardan nıulaterem 
rahib Stam ile 
ıevceıl, öblr 
dünyada en iyi 
yere ıeçmenliı 

baılıca çar~ıi bu 
dllnyada dinıiı.· 
lerl dine davet 
etnaek oldutunu 
dUtünerek Çiao 
ıider. 11Anwhel,, 
eyaletiae yerle
tir. Fakat Çinli· 
)er bu fikirde 

olmıyacaMar ki, bir gün hem 
cllliıaden kurtulmak, hem de pa
raııaı paylatmak ümid;te m11hte· 
rem papa11 ve zevceaini öldürllrler. 
Yalnız bu ailenin kUçücUk bir 
yavruıu vardır, ona kıyamazlar, 
kendi haline bırakırlar. 

Bu reamin kenarlarındaki ma· 
dalyonların içinde muhterem rahib 
ile zevcesini görüyorsunuz: Ortada 
çifte gözlU bir sepetin içindeki de 
papa& efen dinin yetim kalan 
yavrusudur. Çinli hizmetçi tara· 
fından alınmıı, tam 500 k:lomet
relik meaafeyi, rahatsız olmasın 
diye bu şekilde nakledilerek 
Wuku t~hrine getirilmiş, orada 
lngiltere konıoloıuna tea.im edil· 
mi~tir. 

Anlnşılan J.&\'allı rahibin diae 

davet edebild.ğl yegane Çinli bu 

hizmetçiden ibarelmif. 

Hitler 
Hapishanede ! .. 

Bugün koca Almanyayı avucu 
içinde tutan ve dünya siyasetin e 
aulh ve h arbin bir mihvc ri sayılzn 
Alman diktatörü Hitler'.n Nas)' o· 
nul Sosyalist f rkas.na kurduktan 
ve Nazi re:si olduktan sonra, hil· 
kiımeli devirmek auçile 8 ay 
mahküm olriuğunu uı 6 ~ • 'f B~r· 
lin hap.shanesınde yat~ıg nı bdi· 
yo?" mısınız?. Bugt:nkü Almanya· 
nın takıb ettiğı s'Fısct işte o 
zaman Hit:er:n hapiahan~.~e !an· 
z m ettiği ve pl~nı nı çizc;ıg. ııya• 

beair. 
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Yekta ile madmazel, kanepede 
otururken arkadan kollarını 
biribirine dolamıılar, dudak 
bllküb bıyık albndan gillllyor~ar, 
ortanca Hanım onların bu halleri· 
ne kaş çatıb gözlerini açıyor, baş 
miıaflr büyl\k hanım da araya 
karıııyordu. 

- Sazimendlmu, tsal kızım, 
taal benim yavrum, ananl üzmel 

Salondaki! r de, ayrı ayrı rica• 
Y" baılamıf, bohçacı madam da 
ıeılni çıkarmııtı. 

- Alaturka mandolin.. nasıl 
diyoğıunuz ttırkce ?. 

Bravo, evet gudl.. Bumlimzik 
enatrllmento llstüne bir daa yok. 
Oryantal gusto, aantlman epıl 
bundn toplaniyog •• 

Bu kadar ısrar Uzerine duru· 
lur mu?. Böyle kalabalık ortaaın· 
da çalmaya aasıf nuıuf tövbesi 
edilmlı olıa insan altına alır. 

Saz durdurulmuştu. 

Şazimendclk, sıkılmasından mor 
canfea renginde, yerinden kalktı. 
Ördek ıılbl iki tarafına sallana 
ıallana yürlldU. Bir iki ayağa, 
birkaç eteğe basarak aazende 
kalfaların yanına gitti. 

Udu aldı, ylno badibadl yerfno 
döndO. Üç beş tmgırtıdan ve 
t6llerln akordunu yola koyduk .. 
tan sonra şarkıyı tutturdu ı 
Mübtelilyı qka doktor var mı tıbbın 

çaresi? 
Neyle aram eyler unakın diliav&resl 

Ne aöyleylı 1. Gevrek gevrek 
gaygaylar mı istersin? .• Kelimeleri 
uzatup biribirine eklemeler mi ? 
Nakaratlar1 ince seslo çıkup 
tltretmeler mi ? 

Etraftan pohpohlar ya~ıyordw 

- Hay ömürler gör g6zllm, 
o gilzel, yanık ıesceğb:ln var 
olıun 1 

- Y aıa şekerim, o mızrab 
vuran canım 
gelmeıln ! 

parmaklann nazara 

- Hanende Nasip hanım da 
bunu bu kadar alSyler. S6ylemH 

'··· - Dikkat ediyor musunuz, 
ıerdaniye telindeki kıvrak nağ· 
meler, Mısırlı lbrahimlnldnin eıL. 

Bohçacı madam neden ekıik 
olur: 

- SakramentoL. Dlıatda fena 
patırdı oluyoğ, Arab Mercan 
ağa tenor gibi bağnyoğ.. Çok 
yuik, bu ekstra ordin•r melodiyi 
lyl lıitmiyoğuml. 

Herkea, dudaklan aarkıtub 
dikkat kesildiği, udt hanımın 
validesile bOyUk validesi, kurum· 
larından k~napeye sırtını verdiği, 
Y ektammla matmazeli de: 

- Mon Dieu, quelle muaıque!. 
Quelle banalite 1 

Diye fıkır fıkır kıkırdadığı 
esnada teşrifatçı iki kalfa, kelle 
getiriyormuı gibl yine lçerl daldı. 

i ın• 

MUşir ZaU Paıanınkiler bu
yurmuş. 

Salon bu aefer adamakıllı biribirine 
girdi. 

Çok kimsenin neş'esl kaçmıı, 
nevri dönmUştU. Hele Şaban Paşa 
takımı, nvurdları flşirmişler, surat• 
ları asmışlardı. Dıkkat ediiirae, 
ev ıahibeleri de bir hoş olmuılardı. 

Fısıl!ılara kulak verelim: 

- Aıa ud din!iyor, tatlı tatlı 

LU •• 
Samanhk Seyran Olur 1 .,.;::ra::cım:~ 

iri biri 
vakıt geçiriyorduk. Gelemez olay· 
dılar, keyfimizi bozdular. 

- Şimdi nereden çıktı bu 
raya kılıklılar, kokona bozuntulan? 

- Benim bildiklerimee çok 
durmazlar, biraz ilitib giderler. 
Oolarm nabzına göre ıerbet ve· 
recek hangimiz?. 

- Kadını görllnce kendimi 
Beyoğlundaki o karanlık dUkken· 
dayıın ıanıyorum; sanki o mağaza 
•ahibi madama ilo karıılaşıyorum. 

- Sahi gözüm, benzeyiş olur· 
H bu kadar olur. Hatun ( glin· 
doğdu)dakl o iri karının örneği .. 

- Zati Paıa hanımefendİsi 
gelmlı? .. 

Inamiyoğum sahiden aöyleyoğr 

ıunuz?.. Mon Dieu de Parls, 
dounez moi un bon maril Şaka 

bırak, amma biliyoğsunuz ne 
eklere, ne janti, ne nobl bir 
kari?. Tipkl bir Alman prenıeı, 
bir Franslz kontes, bir Viyenuaz 
dOıes .• 

Koltuğa girmeğe aeilrten 
DllAver ve Mercan a~alar, yeni 
gelenler tarafından haşin bir ta
vırla ftilmlf, çarf afların hiç değilae 
pelerinini ve peçesini almağa kb
şan Zllhanım, GUlfem, Dilberegiz 
( mersi, kalsın! ) CUmlesile geri 
çevrilml~tl. 

Sert çehreli, dik bakışlı, ka· 
dana yllrllyUıln bir hanımefendi 
ile annelerinin modelinde iki kızı, 
salondan içeri girdiler. 

Kimseye temennah etmedUer. 
Hatırlıcalara: ( Bonjur! ) deyib el 
uz.attılar; ~asatlara 1Udan bir kafa 
eğdiler; Rfağı tabakaya bat bilo 
çevirmediler. 

Salonda çıt yoktu. BlltUn göz· 
ler onlardaydı. Herkes acayib 
acayib bakışıyorlar, blrlblrlnl 
dUrtüıdUrUyorlardı. 

Zati paıanın hanımefendi 40 
lık kadardı. Boyu, bosu, rengi 
tabkı bir Alman kadını; Alman 
kadınının da en irisi. 

Saçları boyama değil, kendi· 
liğinden sarı. Omuzlarının üzerine 
adam oturt, daha da yer kalsım. 
Bacaklar uzun mu uzun. Artak 
ayaklan var kıyas edin; ya 45, 
ya 46 numara. 

Kızları da anneleri gibi boylu, 
kalıblı, kıyafetlidi. 

Hanımefendi de pudra, sürme 
allık yok. Anasından doğduğu 
gibi ve mat renkde. Gayet sade 
bir siyah çl\rfafın alhna, erkek 
elbisesi kumaıından ve logiliz 
draıından liciverd kostUm tayyör 
giymiş. 

Çarşafın tepe topuzu etrafın· 
da, uzun ,apka iğneleri; elinde 
siyah eldivenler; ayaklarında kısa 
ökçell, bağlı erkek iskarpinl•ri. 

Elmas niyetine ı:erre yok. Yal· 
nız ensesinin boğmac yeriade, 
rübab şeklinde bir platin iğne; 
pelerinin göğiUnde, yeıil mineden 
bir trefl; bir parmakda, o da iıa· 
ret parmağında, hlriıtiyanlar varl 
bir altın yUı:Uk. 

Zati Paşanın kerimelerine ge
lince ikisi de aşırı derecede şık; 
on son modaya uygun kıyafet
teler. 

Guguruklu baılarında, Yual 
peçeler; çarıaflarmın pelerinleri 
dirsekten çok yukarıda; etekler 
haddinden fazla kııa: bUyUğttnUn 
boynunda, o zamanlar daha kim· 
1elerde görUlmlyen bir bua. 

Gene olacaklar; geldikleri yer-

eGirmi •• 
de de akranları var; hem de ken

dileri gibi alafranga. Yanma yak· 

laııalar ya, bir dilden konuşsa• 

lar ya. 

Ayol aliyliyoruz. Burıınlanndnn 

kıl aldırır kim&eler değil. Öyle 

kolay kolay sokulurlar mı? Senli 

benli olurlar mı? 
( Arkaıı y· r ) 

hMut BtlldlVftl Tepebaıı Şehir 

$rhirTi&Jatroıo Tiyatrosunda 

111 ııııııııı ııı 
Bu akşam 20 de 

UNUTULAN 

ıuıı ADAM 
6 Tablo 

111111111 
Yazan: 

Nazım Hikmet 

Bazı artistlerin hastalığı dolayısile 
eski f ransıa tiyatrosundaki operet 
kısmı birkaç glln oyunlarına devam 

edemiyeeektir. 

YENİ_ ÇIKTI 

Meraklı yazılar 
Güzel bir mutı.ıra 

--
• 

Tanınmış kalemlerin 
Seçm. yazalar& 

Kültür. 11hhat, r.v. mm, epor, 
LH'at bahiıhw,, faydalı bilgiler 
ve aradı~111ız hcrw y ••• 

1935 
M.4TBUAT ALMANA Öl 

1 H-,r Htabaıd• b2lu11ur. 1 
. :.~3~· ; ..... .,. .. ,. ... ,.,;:. ·~·. : , . J. •• 

BANKA 1 ON.ERÇiYALE 
IYALYANA 

Seroıaveıi Lıı'Ot 700,000,000 
lhtıyar~ akçesı ,, 580,000,000 

Merkezi _;dar": M 1 L A N O 
İtalyanın lıa lıca şehirlerinde 

'UBELER 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca. 
riıtan, Çekoıılovakya, Yugoaluya, 
Lehiatan, Romanya, Bulgaristan, 
M111r, Amerika Cemnhiri Müttehidesi, 
Bıuılya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

Peırıı, Ekntör n Kolumbiyada 
Afilyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas ( Telef. 2641 /i./3/4/5 ) 
Şehir dahlllndekl acentelers 

1stanbulda: Alalflmcıyao hımında 
Telef. 2821. Beyoğ!unda İstiklal 
cadde11 Telef.1046.Kampiyo daireıi 
Borsada Telef. 1718. 

izMIRDE ŞUBE 

• Dr. ibrahim Zati 
Catalotlu : Mahmudiye caddeai 

Çatalçeırn• ıokaj'ı No S 
Hergün ötleden ıonra hutalanııı 
kabul eder. 

MUs sna bf.r program ı 

CENTiLMEN AKTÖR 

CLi E K 
Ender tesadüf edair t uval tler 

giyen sehhar ve kibar yaldız 

A HA Di G 
ve dehnkar yumurcak 

DiCK MOORt. 

Yarın akıam A 

Şubat 6 

Sinemasında 

BUyük ve f vkalAde hissi filnıinde görUoeceklerdir. 
ilaveten : Sinemanın bir harikası : N U H U N G E M 1 S 1 

!msalsiz ve renkli SILL Y SENFONi •-mm-• 

r: !.!i~n ~::.7:~:.d:lan 
1 

ve dUnyada mevcud blitUn 
li&anlara tercüme edilen 

1 ~U~~~u~~~iy~~~ev~ 
' • ediyor. cifi ti 

DOYÇE 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi · Bedin 

Türklgedeki şubeleri: 

Galata • lstanbul • lzmlr 
Deposu: lst. l'ütt:n Gümrügü 

-tıı Her türlü banka işi lf-

1 Devlet Demw yolları ilanları 1 
Mudanya • Bursa yolu ucuzlatıldı. Tenzilat 15 Şubat 1935 den 

başlıyacakdır. Mudanya • Bursa mesafesi; iç.in çocuklardan yarısı 
alınmak üzere: 
Bir yolcudan 

Seyriıerl, birinci Ye ikinci sınıfta 
olan eıyaların tonundan 126 
O ;llncü ıımfta olao efY ların tonundan 84 
iki vagonla taşınacak uzun cisimlerin 

ı il 
40 30 

nı 
20 

tonundan 21 C "Asgari 5 ton Ucrett alİnır,, 
Ağır cisimlerin tonundan 294 •Oç tondan fazla olanlar,, 
iki vagonla taşınacak ağır ve uıun 
cisimlerin tonundan 420 "Asgari 5 ton tıcretl alınır,, 
Bir vagon içinde taşınacak otomobil 
ve emsalinin tonundan 294 "Asgari 3 ton Ucreti alınır,, 
iki vagon içinde taımacak oiomobll 
ve emsalinin tonundan 420 "Asgari 5 ton Ucretl alınır,, 

kurut ücret ahnacakdır. 
Fazla malumat istasyonlardan sorulmalıdır. "497,, 

İstanbul M. Varidat 
1 ahakkuk Müdürlüğünden: 

Menkul Gayri Menkul 

Y ekfınu Y ekiinu 

Lira K. Lira Kuruı 

7621 31 555 59 

Umum 

Matrah 

Ura K. 
8176 90 

Veraset 

Vergisi 

Lira K. 
159 .50 

Mektum 
Zammı 

Ura K. 
352 86 

Umum 
Vergisi 
Lira K. 
512 36 

Fener Şubesi Çevresinden GUlcami mahalleıfnin Fener cadde· 

slnde 208 numaralı evdo ölen Dimitrl Tomaldlsin oğlu Trifona 

tarhedilen veraset vergiai ve zammı yukarda gösterilmiştir. Bu ver

giye yarından itibaren On beı gün :zarfında "Resmi tatil gtlnlerl 

harjç ,, itiraz edilebilir. Trifonun ecnebi memlekette bulunduğu an" 

!aşıldığından keyfiyet ilanen teblit olunlJf'. "615,, 

u. Müdürlüğünden: 1 inhisarlar _____ ___.... 

20S9 Adet 7 M. Kurulu Dllz Hat 
1 O ,, 2 1 /2 M. ,, ,, ,, 
25 ,, 1 M. ,, ,, ,, 
69 ,, Muhtelif boy ve nl11f kuturda kurba hat 
11 ,, Muhtelif yollu makaı ve teferrllab. 
31/11935 tarihinde pazarlıia yapılacağı illn edilen yukarıd• 

yazılı dekovll hatb mahemeaioin pazarlığı J0/2/935 Pazar gtıol 
aaat 15 ı• talik oluumuıtur. Talip olanların % 7,5 teminat paralr 
rile birlikte Cibalide Levazım ve mllbayaat Şubeaino mllracaatlari 
Ult. olunur. ,,531,, 

Beşiktaş Orman Memurluğundan: 
Mnıaderell emvalden Fındıklıda 7500 kilo, Bebekte 600 kilo 

meıe odunu bilmUzayede satılıktır. isteklilerin Beıiktaf Orınall 
ldarHİne ve ihale günll olan 16/2/935 Cumartesi saat 14 de Be
tlktaı Kaymakamlakında Orman Mnıayede Komi•yonuna 1Qıuın8" "52 t• lnzumu mUracaatla" 
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Sayfa 9 

İT 

Enver Paşanın lüzumiUZ atak· 
lıklarından hoınud olmıyan ağır
başlı ittihadçılar, bu vaziyetten 
bOyUk bir memnuniy t hissetmiı· 
lerdi. ÇUnkU, Enver Paıanın çahsı 
dolayısile ( itt had ve terakkinin 
Dlanevi şahsiyeti üzerine herglln 
biraz daha fazla binen mes'ullye· 
tin ağırlığı ) , hiç olmazı biraz 
tahaffüf edecekti. 

Dedikoducu muhaliflere gelin
ce ; bunlar bu hadiseyi mlimkUn 
olduğu kadar büyütmüşler, ıüıle
IDİfler, bin türlll manalar vermiı· 
lerdl. Paditaha, celAdet •• kah
ramanlık izafe edecek masallar 
uyduruyorlar,. Enver Patanın, 
orduyu f ellketten f el ak ete sürük· 
lemesinden müteeaslr olan padl· 
ıah ile sabık başkumandan vekili 
arasında Hrayda geçen korkunc 
hadiselerden bybsedlyorlar •. hatta 
Vahdeddlnin, revolverle Enver 
Paşanın nstüne yfirüdüğüne yemin 
bile ediyorlardı. Bu dedikodular 
eanasmda, ·oldukça mühim bir 
hAdise zuhur etmiş, dediko
duları, tekrar alevlendirmişti. Bir 
akıam Harbiye Nezaretinden av• 
det eden Enver Patanın otomoblli 
Ortaköydekl asker karakolunun 
6nUndeki makası geçtikten ıonra 
)'olun dar ve dolambaçlı yerinde 
bir tramvay arabaslle müsademe 
etmişti. Enver Paşanın otomobi
lini gören vatman, derhal arabayı 
tevkif ettiği lç"n bu müsademeye, 
bizzat Enver Paıanm ıoförU mey· 
dan vermişti. Ertesi günü Istan-

hulda ve bilhassa dedikoducu 
ıUmre ares.nda ; Bu hadise de 
padişah tarafından tertib olunmu 
bir suikasd olarak tefsir edllmiıtl. 
lialbuki gerek bu &aydığımız 
\'ak'nlnr v gerek Vahdeddin ile 
lttihadçılar araıında gizli çarpıı
nıalardan b his iayialar, ltiimilen 
aşağı sınıf muhaliflerin uydurduk
ları efsanelerden ibaretti. 

Vahdeddinin cülüsu günUnden 
itibaren, yüksek tabakadaki mu· 
haliflerden bazıları da harekete 
leçmiılerdi. Mısırda oturan mira• 
lay Sadık Bey, Selinlkte oturan 
Mustafa Natık Paıa, (Cenevre)de 

ikamet eden sabık Dersim meb· 
Usu Avukat Lutfi Fikri Bey yeni 
l>adlıaha birer (ariza) göndermit· 
lerdl. Sadık Beyle Mu&tafa Natık 
Paıanın arlz.alan, battan başa 
ittıhadcılar aleyhinden ktıfUrler• 
den ve bu ( ıerzemei kaili) in 
(kudreti kahirel celadetpenaht ile 
kahru tedmir) ini taleb etmekten 

lbaretU. Fakat, Lutfj Fikri Beyin 
lnektubu lıe, ihtiva ettiği 
llıakul ve mefkfırevi bir muhale
~ttle tarihe geçecek derecede bir 

1 
•}'met ve bemmiyetl halı bu

tunın kta idi. lttihad ve Terakki 

1 
arlhlnde mühim bir yer tutması 
Zııngelen bu kıymetli muhalefet 

;esikasını aynen ve harfiyen nak
tdlyoruz 4 . 
tabei Hazreti P di ahiye 
Şevketmeap Efendimiz; 
Vatanmı sev n ve aynı za· 

ınh· anda hem bilen ve hem tarl· 
ını t h hu anıyan er Osmanlı zatı 

ve TERAKKi Yeni Soyadları 
Okurlarımız Ayni İsmi Sık, Sık A ı

yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 

ebeb Olmuştu .• 
mütekAfil bir tarzı idarenin ilk 
hakiki bani ve müteşebbisi ola
cak bir paditah olmak Uzer• 
selAmlamayı bir vazife ed;nmell
lldir. Filh<!k:ka Sultan Hamidl 
Sani Hazretlerinin aaltanatları 
müddetleri, ruhu hadisat itibarile 
devri meşrutiyet denilen devrei 
ihtilaliyenin kllşadında hitama 
ermiı addolunmak l&zımgeldiği 
gibi mağfur SultanlMehmed Hanı 
Hamis Haz.retleri de devrei ihti
lAliyenin en ateşli, heyecanlı bir 
zamanına rast2elmek ve böyle 

zamanlar için ise, diğer bir çok 
memleketlerin tarihile malum ol
duğu üzere makamı ıaltanat için 
bllyük bir vazife mevcud olmamak 
ve hatta taht ve aaltıtnat nev'ima 
mlllga olmuıcaaına şirazei idare
nin muhtel olma&ı ve memlekette 

bUyUk bir anarıl ile karııık bir 
ldarel kahirenin vllcud bulması 
zaruri kalmak itibarile bllyllk bir 

faaliyet gösteremediler ve daha 
ziyade menfi bir mahiyette kal-

dılar. 

Fakat memleketimizde aaır• 
lardanberl devam eden Saray sui
lstlmalAtı, nuıl akıbet bir akal 
teair hasıl ederek 10 temmuz 
denilen vak'a ile koca Oımanlı 
padltahlarının muazzam tahtını 

mahiyetine tenenlll etmfı ise, 
ondan sonra devrel lhtilaliyenln 
ıul lstimalUı, fartıhu§uneti de ay· 
nı kavanini tarihiye icabı olarak 
bir aksi tesir huıule getirmit ve 
herkesin naıarını fimdl tekrar 
makamı saltanata imale ettirmit· 
t ir. işte efendimiz, makamı ıalta· 
nat ve memleket için pek hayı~lı 
olan şu akıl tesirin en kermi al· 
dığı bir zamanda Padişah oluyor· 

aunuz. 
Onun içindir ki efendimiz mem· 

leketln bihakkin iik meşrutiyet 
paditahıı nız, ve öy· e olacaksınız. 
Yani, zamanı 11ltanatınızda, "ne 
A'ıarı sabıkada padi,ahlarda goril• 
len hukuku mutlakaya malik 

olmak lıteyecekıinlz; ve ne de 
bir devrei ihtililly• zamanında 
bizzarur makamı aaltanata gelen 
zaafın devamına müsaade ede· 
ceksinlz. (Arkası var) 
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1 
18. inci hntip 4. ünci\ çekiş 11. Şubet. 1~35 dedir. 

Büyü "kramiye 2 . liradır. 

1 

A)rıca : 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler 
ve 20.000 liralık müklıfat vardır. 

nbul B i itini arı 
1 Gaz Sobası 
1 Demir Soba 
ı Sala mandıra ıoba 

1 

Yukarıda yazılı olan ve kimin olduğu belli olmıyan ıobalar 
aatılmak için Belediye Mezat idaresine getirilıniıtir. Aradan bir 8 Y 
aeçmiı arayan ıoran çıkmamııtır. Bu sobaları getirip bırakanlar 
bu gU~den ıonra geçecek on beş gün içinde de gelip arama~larsa 

·1 h . ti kt 616,, açık arttırma ı e epsı sa ı aca ır. 

latanbul'da 
Tophanede kasablar No. 15 

de Şchbaızade bay Mehmed 
Talib Turguy, Heybeliada deniz 
harb mektebi MUlazım bay Nu
rettin, kardeşi Istanbul gümrük 
muhafaza motlSrlerlnden makininst 
bay Mehmet Ali, anneleri bayan 
Seniye Aykut, Şehremini Simkeş 
mahallesi Lafizar sokağı No. 7 
de bay Ali Kemal, eşi bayan 
Havva, oğlu bay Edib Yurdakul, 
Beyazıd elektrik tirketi memur
larından bay Ö~er Nevzad, kar
deşleri ikinci noter bat katibi 
bay Suad, Tıbhıadli memurların
dan bay Vedad ve valdeleri ba
yan F~vziye Oyman, Emniyet 
roUdürüyeti nhlak zabıtası ıivil 
polis memuru bay Şerif, eıi 
bayan Hanife, kızları bayan Sul• 
hi_ye, bayan Saliha kardeş oğlu 
bay EnYer Taşköprü soyadl arını 
almıılardır. 

* Menemen hUkiimet doktoru 
Bay Bari beşinci dedesinin adı 
olan (Koşay) ı soyadı olarak ka
bul etmiştir. A \ ni dleden olan 
Bay (Hamid) de ayni adı almı,hr • 

Gaziantebde 
Vali bay Akif Eyidoğan, fır

ka baık~ m Ömer As m Aksoy, 
mektubcu Hılml Dağcı, Emniyet 
mlidürU Neı:ati Kozluca, Poliı 
kısmı adli reiıl bir nci komiser 
Hakkı Ora', polis kısmı ndli ida-
ri reisi 2 nci komser Rağıp Oran, 
polis tetkiki hUv.yet amiri 2 nci 
komiser Kadri Tuncay, istihbarat 
amiri Kam\\ Olgun, Gllmrük mtl· 
dürü Reşad Ara , E,·kaf mlldürtl 

Nedim Oras, Lise müdürU Hüsnü 
Uğur, Doktor Şükrü Mazman, Doktor 

Hamid lıter, Dr. Zi) a Bingöl. Dr. 
Sami Einbaş, Diş doktoru M. 
Hayri Altınöz, D:ş Dr. M. Oğuz 
Alıcı, Gaziantep gazetesi mlidUrU 
Ali Nadi Ünler, Gaze!e muhar
rir ye muhabiri Ali Enver Eyican, 
Ticaret odası başkiitibi Yılmaz 

Dokuzoğuz. Miralay Fevzi Akıncı, 
ErkAnıharp binbaşı Seyfi Çolbatır, 
Binbaıı İbrahim Artuç, binbaşı 
Şerafett;n Timoçin, Binba ı Ra-
miz Öncü, Aıker ik şubesi he
aab memuru Kazım Öztorun, Sü
vari 1 ncl mülbım Mustafa Oğan, 
gazet.eler bayii Bay Yunus Tuncer, 
Maarıf müdUrll bay HnsnU Gök-
demiz soyadlarını almıılardır. 

Babaesklde 
Tahrirat katil:l bay Ahmed 

Güner, nufus memuru bay Yahya 
Vardar, Karacaoğlan nufus M. 

~::;:::::::::::::~:::::::::::::::::::;;;;;;;;;;; .. B~u·a~k~ş~a~m~ı~aa~t~ta~m=-9~d~a~ ............ , 
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MARLEN DIETRICH 
tarafından emsalsiz bir surette ~aratılan en büyük 

eaheeer, ıeneoin en büyük filmi. 

KIZIL ÇARiÇE 
Fransızca sözlü Paramount fiml 

BlletlerlnlzC 
hem n ald1rımz. 

Alt kat ( localar ) 
şimdiden ablmu;tar. 

bay Hasan Vural, Beledi ye reisi 
bay Mehmed Ökten, depo mUdUrU 
bay Mahmut GOven, depo katibi 
bay Ethem Özkan, maarf memuru 
bay Hakkı Sevindik, muallim ba
yan iffet Yılmaz, SUvari alay he
kimi Ka. Bay Tevfik Tekin, 
Karaca oglan nahiye mUdUrii 
Bay Tahir, Çetinel, Alpullu 
posta miidUrU bay Ziya Yıl· 
dırım, tuhafiy el hay Süleyman 
ve bakkal bay Arif Onat, tiiccar 
bay Adil ve Ta} yare C. rel&l 
&ay Mehmed Aslan, Rasim oğul• 
ları Ahmed, biraderi Mustafa ve 
Tllrkiy genelik teşkilatı reisi bay 
Hüıeyin Rahmi Apak, Pancarcı 

bay Ziya Çelik, pancar müfettiıt 
bay Muhiddin Çigiltepe, müftü 
bay Cafer Akan, imam bay Hasan 
Yaman, Milezzin bay Ali Başaran, 
Kulellli bay Şükrü kardeıl meclisi 
umuml azasından bay Hamdi Öz
bek, kırtasiyeci bay Şevket Doğan 
soyadlarını almıılardır. 

Çatalca'da 
Çatalca Çiftlikköy mektebi 

baı hocası HUseyin Hfümü Tan 
Alp, • yine ayni mekteb hocaaı 
Ekrem de Selçuk soyadlarını al· 
mışlardır. 

Okuyucularımıza Cevablarımız 

Bay H uı.11:!) ın Ş haha: 

- Paftali'nin Türkçe veya 
erabca olduğunu bulemadık. Ta
rama Dergisi böyle bir kelime al• 
mamııtır. Zannımıza göre bu bir 
ismihasdır. 

Uıak'ta okuyucularamır.dan Bay 
Halil'e: 

- Halll'in ö:ı.tUrkct-leri ıunlar• 
dır : Arkadaı, Bildik, Cing, Cu• 
ra, Çeltek, Emre, lmrak, İlik, 
Nayır, Öğür, Seben, Seber, Sev
dik, Severge, Sevik. 

Edromid Ortamoktcb ıınıf 2 den SS 
Bay Necdet'e: 

- Gedik öztUrkcedir ve ma• 
nası da noksan, rahne, vazifedir. 
Soyadı yapabilirsiniz. -.. ' ......... .. 

ÖKSüRüK PASTiLLERi 
Öksürük, Nezle, 

Bronşit, Boğaz ve 
Göğüs Hastahklarile 

Sesi Kısllanlara 

Şifai tesirleri çoktur. 
30 kuruştur. 

HASAN ECZA DEPOSU 

HASA 
Kuvvet Şurubu 

Zaa ı Umumi, 
Kansızh ve Kemi 
Hastalıklarına şlfai tesirleri 
çoktur. Çocuklnr, gençler, 
genç kızlar ve ihti} ~rlar her 
yaıta istimal edebilırler. 

HASAN ECZA DEPOSU d' ınayunlarını ilk meşrutiyet Pa· 
h 

1t hı ; yani hukuku saltanat ile 
u uku milletin mUitakar bir mu

~azenesinde aaadeti memleketi .._~•-• KIZIL ÇARiÇE filmi yarın ınatinelcrden itibaren iPEK ve MELEK sinemalarında .__., '•-------~--" 
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ESMER GÜL 
Mulıurrırı: A. R. 'l'r.frıkA ~o. : 20 

İpek Yumağı !. 
Üçüncü Ah:r.ed Dayanamadı, Som ipekten Hilali 
Gömleğini Sıvayarak Önündeki Tepsiye Uzandı .• 

Elin deki zil!t'r, çınlamıyor, 
şaklemıyor.. sanki mUıelıel bir 
bil'ür nağmesi iİbi tizüsayor, 
zm btitün ahengl:ıi bastıran 
bir hakimiyetie yükseliyordu. 

- Pos, behey zaJim.. Biraz 
depren .. Hurduhaş ettin, bizi. 

- Ya ıettar. 
- Dabilek, ya fettan.. Canı· 

mıza mı J,asdio var. 
- Mevlana 1.. Ne hsldir bu ? 
- Demirden leblebi çiğnlye-

bilirsen çiğne. 
- Ne buyurursunuz, erenler. 
- Ciğergihım yandı. Aman 

siki.. Bana bir soğucak ıu .• 
- Ya ıiz Nedim Efendi.. Ne 

için susarsınız ?. Şol fettanın it· 
vebazhklarma karıı hemen, bili· 
bili gibi şaklıyacak zamandır. 

Nedim Efendi, derin bir mea· 
tt ve istiğrak içinde cevab ver• 
mişti : 

- A, dostlar f.. Bülbül gibi 
şakımak için cisimde can lbım· 
dır, Bu aıifte ise bizi, taaa can 
evimizden vurub blmecal bırak· 
mııtır. 

ÜçUncU Ahmed dayanamamıt 
Som ipekten hilAli iÖmleğini ıı· 
vıyarak önUndekl altın tepılye 

uzanmış .. Sağ elinin ıahadet pal'" 
mağını ıöylece (cevahir macunu) 
kasesine daldırmıf.. Ceviı büyük· 
lliUnde bir macun parçaaı kopa• 
rıb ağıma aoktuktan sonra par
mağını bUyUk bir lezzet ve iıtiha 
ile yalamıştı. 

Bu sırada Eımer Gnl bir ipek 
yumağı gibi toplanmıı, Padiıabın 

&nüne kaymıı .. Vücudunun çıldırtıcı 
inhinalarile dalgalana dalgalana 
sedirin önüne yan&fllllf .. Birdenblre 
tera dönerek ve dizlerinin 
IlatUne çökerek batını padlıahın 
ayaklarına dayamıı.. zarif bir el 
hareketile yüzUnU açmııtı. 

Iıt• o zaman, Eımer Gulun 
bir çift &iyah elmas gibi parlayan 
gözleri, paditahın arkarında du· 
ran Osmanın gözlerile karıdaı• 
mıfh. Gene ve güzel Oımanın 
pembe hareli yanakları, bir anda 
nar gibi kızarmıı .. gUrbUz vllcu· 
dünde dola9an hararetıi kan, bir 
anda kalbine toplaaarak iri elA 
gözleri, taşkın bir ihtirasın alev· 
lerile parlamıştı. 

itte tam o anda, lcorkunc bir 
ıangırh duyulmuf.. herkea yerin· 
den ııçramışh. Başlar, aaraydao 
tarafa çevril mit : 

- Ne oluyor? •• 
- Bu ne? .. 
Sesleri yükıelmişti.. Şanrırh 

biribirini müteakib devam ediyor; 
Sarayın arka tarafındaki sokaia 
nazır cebhenin büyük camları, 
birer birer kırılı) ordu. Biraı ev· 
velki saz ve zil sadalarına muka
bil, timdi haremdeki kadınların 
korku ve endiıe ile mallmal 
acıklı feryadları yükseliyordu. 

~ 

(Halk)ın, Eli (Hak)kın Elldlr 
Sabık latanbul kadııı Zil.ili 

H r san Efendi ile Aya•ofya camisi 
vaizi lıpiri zade Esad Efendi, 
diz dize oturmuşlar.. Başbaşa 

vererek konuşuyorlardı. 
Zülali Hasan Efendi, derin 

derin içini çekerek t.öyleniyordu: 
- DüşUu, mevlana.. Benim 

gibi alki u:emaya menıub bir 
adamın zevceaine tasallut .• Bu, 

ilınem ne pata 

timdiyedek görülmUt ve ititilmiı 
acibe midir?. Hatun, daha hail 
havf ve hicabından haata yatır. 
HUda alim, bu dağı derun, şu 
fakire cehennem azabından beter 
geldi. 

lıpirt zade, teselli Yeriyordu: 
- Bre Efendi.. Sabreden 

derviş muradına ermit derler. 
Meıbur kelamdır, aabrlle koruk 
halva olur, dut yaprağı atlas 
olur. Herif, kırk yılda öcUnil 
almıı da, tez aldım; demiı. . He
le bakalım, aabredelim.. ltt•, bir 
tohumdur ektik. Elbette bu to
humlar filiz verecektir. Amma ve 
lakin, bu filizler, ne şekilde bat· 
gösterecektfr? La ya'lemüliay
bı illallah.. Bunun altucu pot 
gelmek ihtimali de vardır.. Eh, 
ne yapalım?. Ya, devlet baıa .. 
Ya kuzgun leıe.. Eğer mil· 
radımıza naU olursak, hem 
Ümmeti Muhammedi ıu fiaık, 
facir, mUırif, ıefih güruhu mu• 
ıallatanın elinden kurtaracağız .. 
Hem de bizler, makamı ikbale 
çıkıb fU dört zU11lük dünyanın 
ln'amn ihsanından gam alacağız. 

Birdenbire kapının açılmaıı, 
ispiri zadenin sözlerini yarıda 
bırakmıştı. içeri, korkunc bir bat 
uzanmıştı. ZUlall Haaan efendi, 
hemen yerinden sıçramış.. iki 
dizinin üzerine çökerek : 

- Gel bakalım evlAd.. Sa· 
bahleyin b6y)e erkence i•litln~ 
hayırdır lnıaallab. 

Diye mırıldanmıştı .•. lıpfri zade, 
biraz duralamııtı. Haıan efendi, 
Ayasofya vlizlnln çeklnienlitinf 
hi11eder etmez, kulaiına iğilmfı ı 

- Yabancı değil.. Blıim or
taya saldığımız adamların eleba· 
tııı.; Patrona Halil. 

Diye mınldanmııh. 
Patrona Halli, içeri girmlf, 

Haaan Efendinia elini öptUkten 
ıonra geri geri çekllmlitl. Fakat 
Hasan Efendi, parmaiının ucu 
ile, lıpirl zadeyi alSıtermfı: 

- Ôp, Efendi Hazretlerinin 
de elini... Kendileri yabancımıı 
değildir. Bizimle halleıib derdle
t irler. Çok tlıkUr, aj-yardan hali-
yiz. Hele otur da, anlat bakalım .• 
Ne var. ne yok .. 

Halil, ispiri zadenin de hür· 
metle elinl öptükten sonra, kar· 
tıdaki erkAn minderine diz çlSk· 
mu~. yumruğile bıyıklarını sıva• 
dıktan sonra, acı acı glilmtııtU .. 

A:-ka11 • l r t 

r
N ö bet c i 

, 
Eczaneler 

Hug,..ce nöbetci eezaneler ıunlardır: 
lıtanbul tarafı: Şehzadeba~ında (İb· 

rahim Halil ), Akearayda ( Jı;tlıem 

Peıtev ), Karagümrükde ( Suad ), 
'f opkapıda ( Nazım ), Samatyada (Ero
filoı ), Zeyrekde ( Haaao llulfisi ), 
Balatta ( Tolidi ), Eyübde ( Hikmet), 
Alemdarda ( EHd ), Kumbpıda (Bel
kııı ), Sirkecide ( Ali Rıza ), Halcırkö
yiinde ( Merkez ), Beyoğlu tarafı: 

'l'aksimıle ( Deli& Suda ), Pangaltıda 
( Ertuğrul ), Yenişelıirde ( S. Baru
nakyau ), GalatRda ( Karaköy ), Şiş
lide Şafıık ı;okeğında ( Nargileciyan ), 
KuıııınpaşRda ( Y eııiluran ), Huköyde 
( Yt oiturklye ), Radıköy tarafı: ~loda· 
da ( Alüed lin ), Pazaryolund& ( Rıfat 
Mıılıtar ), Üe:küdar tarafı: lekele ba
~ııı<la ( ~lerktz ), Düyükadada (Şinasi 
Hıu ) ecıauwleri. 

SON POSTA 

Yazı.sız 
Hikaye 

"Dan imarka karikatürü,, 

Dtt(kA. T? 

........................................ -.. ................ .. 

1 

Yugoslaıı 

Tütüncülüğü 

Ne Vaziyette? 
Belgraddaki Yugoslavya ofiıi 

tarafından verilen 
istatistik Bilgele

.__r_•_k_o_lt_e_•_i_ rine sıtsre bu 
memleketin yeni yıl tUtlln rekol
tesi 18 • 20 Milyon kilogram 
arasında olacaktır. 

Bu memleketin tütUn inhisar 
mUdUrlUill Yugoılavyada •kile· 
cek tUtUn fidanlarının miktarını 
göıterir bir plln haıırlamııtır. 

Yapılan bu plana aöre tUtUn ye
tittlrilmetlne ayrı bir ehemmiyet 

verilecektir. 1934 yılında 620 
milyon fidan dikilen Vardar mın· 
tıkasına bu yıl bir milyar fide 

dikilmeai Moronodaki tlltlln fi
danlarının 65 milyon 11 1 milyona 

çıkarılması bu pllnın baıhca çiz· 
gileri arasında bulunmaktadır. 

* Amt1rlka • Nevyork 5 
(A. A.) - Ame-

Brt1zilga rika - Brezilya ti· 
a,asında caret mukavolHI 

dün imza sdllmlştlr. 

• 
Nevyork, 5 (A.A.) - Bakır 

Dü b k fltihsalihnm ten-
nga 0 ır zili için toplanacak 

konf erantı olan mUıtakbel 
dünya konferan11nın tarihi daha 
belli değildir. Amer;ka mUıtah
sillerl, bu hafta meseleyi mUza• 
kere etmişlerdir. Fakat verllmiı 

hiçbir karar yoktur. Amerika ilı· 
racatinın ayda 7-8 bin tonilıtoya 

indirilmesi için Avrupalılar tara• 

fından yapılan taleb, Amerikalı· 
)arca mllballiab ıörUlmektedir. 

* Bulıar lSkonoml bakanlığı haf· 

1 ··k talık olarak bir 
ısu '·"" 0 

o- bülten çıkarmafa 
namı bakını· karar vermlıtir. 
lığı baltenl Bu bDltende öko-

nomik duyumlardan ılyade ba

kanlığa iid kanun, kararname ve 
niıamnameler yaııh bulunacaktır. 

Şubat 6 

Bay Flinden Diyor Ki: 
---==.--.:::~ ..... _ ..... .. . ·~ . ·~ . •• 

Son İngiliz - Fransız Anlaşması, Sulh 
Yolunda Kat'i Bir Adımdır 

-- 1 1 l '!Wl t - ..... ı • ı e N 

( Battarafı S inci yüzde i 
ri muhakkak aurette lcab ettirecek 
olan yeııi bir merhaledir. Fakat ıu"h 

muahed t:> sinden aakeri maddeler kal-

darılmıttır. Bunun Mariatana da tatbik 
edilmesi İc a b etmektedir. 

Almanyanın ittlhamı 
Ber in, i) (A. A.) - Milli aoıyalist 

fırkanın dıf ıiyaauıoı idare eden B. 
Rozenberg, Londra anlıı~maaı hakkın
da 4' VlS kiter Böbahter " gazeteıinde 

tunları yazmaktadır : 
11 

- Franıız ye lngiliz bakanları
nın Almanya ile dotrudan doğruya 

n filen t•triki meısal etmek arzuınrı 
izhar etmlt o'malarındıın bahtiyarız. 

Fakat Veraay muahedeaiolo maddeleri 
mucibince si ahlarını bırakm ıı ğa mec
bur olan lıüyük dnletlerio, ıillhlarını 

bırakmad ı klarını görDyoruz. Bunlar 
bilakis bOyük mikyaata ıillhlanmak

tadırlar. 

Bu itibarla blz.1at kendilerinın yap
tıkları muahedelere bGrmet etmemit 
olan bu büyük devletlerin, aeneler• 

denberl, mOdaf ııa vaaıtalarında bir 
değltm• yapmayı f•temiye mecbur 
olan bir devlet hakkında hfikümler 
yermiye hakları yoktur. ,, 

Belçlke Kabul Etti 
Londre, S ( A. A. ) - Brfikaeldin 

bildiriliyor: Belçika kablneal, din, 
fevkalade bir toplantı Hbaııoda, 
Londrada Franaı:ı • lnglllz ırörütme
lerinde kararlntnn mıntakavi bir haYa 

Yeni 11eırı1at ı 

idare 
Dahiliye V ekileti tatafından çıkarı

lan aylık "İdare,, mecmuasının 82 ncl 
ıayıeı çıkmıştır. Bu aayıda Başbakan 
lemet İnönü tarafından artırım Ye yerll 
mallar haftasında ıöylenen ıöyle~ ile 
Dahiliye Bakanının ökonomik ülkümüzü 
anlatan •Öylevi, kienler kanunu, inti• 
habı mebuıanın bazı maddelerinin de
ğişmeaine dair kanun, hava seyri ve 
sefer, beynelmilel aıbbt makavelenameai, 
kadastro ve tapu tahriri kanunu, tapu 
kanunu, ulualar araıı çekirge mücadele 
muknelename1i ve ilkUnun 1934 te 
meclisoe kabul edilen kanun eklemeleri 
ve kararlar, İstanbul Ye lzmir liman 
müdürlüklerinin nzifelerine ve müra· 
kahelerint dair nizamnamenin 
metni vardır. Gayri resmt 
Kısmında Naci K111lman tara-
fından yazılan ulualar araıı mahalli 
idare kongreleri adlı yazı bulunmak· 
tadn. 

''idare,, bütün iı adamlarının lüzu· 
munda kolayca müracaat edebilecek• 
leri değerli bir meomuadır. 

Holivud - Holivudun 8 numaralı 
nüshası renkli çok güzel resimlerle bir
çok film menularını havi olarak tntiıaı 
etmiştir. 

Ayın tarihi - Matbuat umum 
müdürlüğü tarafından tertlb edilen 
'' Ayın tarihi ,, kitabının onbirinciai 
oıkmıttır. Bu nüııha, Birinciteşrin ayırun 
bütün hildiaeltrini toplu olarak ihtiva 
etmektedir. Elli kuruoa satılan bu kitab 
550 aayfa içinde bütün dünya hldi11e· 
lerini toplamakta, bu hAdi11elere ald 
yur ve dünya gazetelerinde çık•m tahlil· 
leri, mütalaaları n veaikaları da mlln
derecatı araııında bulundurmaktadır. 

'' Ayın tarihi " kelimenin blltüo 
mana ve mefhumile bir ayın çok etraflı 
Ye hakikaten ook ucuz &atılan bir 
tarihidir. 

Kanserin Mikrobu V•r mıdır? 
- Operatör doktor Klzım lımail 

lküçDk bir tedkik riaaleai neıretmiıtir. 
" Kanıcrin mikrobu var mıdır "f " 

adını taııyan bu kftçOk 
kltab, Kaoaer hakkıadaki en 
ıon arıtıtırmalardaa lıtifade edi· 
lerek yazılmtfbr. Bay Kbım İımail 
netlce olarak Kauerin mikrobu ol
madıfıoı ıöylemektedlr. 

içki dU,manı 11•zete - İçki 
aleyhdarları cemiyeti tarafından çıka· 
rılır, öğüt mecmuaındır. 26 ncı aayııı 

çıkm19tır. 
ÜlkU - Bu Halkevleri mecmuaaı

nın 24 iinoü Hyııı hirç?k . yazıcıla~ın 
edebiyat, aan'at, fen ve kilittir yazılarıle 
oıkmııtır. Bu ıayıda ayrıca Sovyet 
rHaamları hakkında alakalı bir yazı . . 
vardır tavıiye ederız. 

KUltUr - lzmirde on beş günde 
bir çıkan bu· edebiyat ve kültür m•c· 
muaaının SO unou aayıaı çıkmıştar. 

l 

aodlatmuı projesini kabul edecetinl 
bildlrmiıtir. 

Bir Karakter 
Nüm un esi 

( Baotarafı 6 inci yilzde ) 
Bana gelince: Yıllarca bekle· 

dim, param çoğaldı, etrafımda 
gıbta uyandıracak dereceyi buldu 
ve evlendim, bugün çıldıraılye 

aevd.ğim iki çocuğum var, kendi 
halinde yaşayan bir karım var, 
fakat hiç meı'ud değilim, gözle
rimin önünde hep o alamadığım 
kızın hayali, kulaklarımda hep 
onun sesi. .. 

T eyıeclğlm, 
Bir aralık bu iki bedbaht ha

yatı birleıtirerek içinden bir saa· 
det çıkarmak ihtimali olub olma· 
dı&ını dUşUndllm, fakat gördllm 
ki lmkAnı yok. Arada beş çocuk 
var, ıonra da ben beyaz saçlı bir 
baba oldum, ihtiyar bir baba .. 

Meı'ud değilim, ıırf hayatıma 
bıılarken kendime ltlmad ede
mediğim için ... 

M. O. 
ilk ıabrlarda da ıöylediflm 

ılbl bu mektuba hiçbir mlltalla 
illve etmiyecoğim. 

TEYZE 

Cuma Günü Yapılacak 
Maçlar 

latanbul Fudbol Heyetinden• 
S.2-1935 Cuma ırana yapılacak 

reımi Hk maçları ı 

1 - Takılm alanında KHımpıııa• 
Anadolu ıaat 10, SGleymaniye • Bey• 
koz 14,45. 

2 - Beıiktat Şeref alanında Fe
nerbahç' • İıtanbulıpor Gene takım• 
ları Hat 10, Fenerbahçe • l•tan• 
bulıpor B takımları 11,15, Altın• 

ordu - Beylerbeyi A. 18, Fenerbahçe• 
İıtanbulıpor A 14,46. 

3 - Fenerbahçe alanında: 

A - BtıyUk alanda Betiktat • Vefa 
Gene takımları 10,30, HilAI - EyOp 
A 11,46, Betiktaı ·Vefa A 15, 

8. · Küçilk aJanda Betiktaı Vefa 
B. ıaat 12. 

TecrUbeslz GUre,cller Arasında 
Bir MUsabeka 

lıtanbul mıntakaaı gOret hayetindeıu 

22/2/1935 de tecrtibeıiz gOreıcileı 

araaında bir milaabaka batlayaeaktırı 

1- 56 Ye 61 kilolar 22;2/1935 dt 
Kumlcapı idman Yurduada. 66 ve 7i 
kilolar 1-3-rn3S de Haliç İdman Yur• 
duoda; 79 n 87 kilolar n atır •iklet 
8-S-1915 de Kaaunpata kullbOnd• 
yapılacaktır. 

2 - Tarh 11 den 12 ye kadardır. 
Müıabaka tam ıaat birde baıhyacak 
n tartıya yetitmiyeoler müaabakay• 
sıiremiyecekleri gibi bu buauıda hiç• 
bir maıeret te kabul edilmiyecektlr. 

3 - To'eran• bir kilo olarak ka• 
bul edilmittir. 

4 • Hakem kararlarına kartı 
serdedilecek itirazlar kat'iyen ka"' 
bul edilmiyecek ve hakem• karşı 
gelenler derhal diskalifiye edilecek 
ve mUteakib hiç bir mUaabakaY• 
kabul edilmfyecektir. 

5 · ·Heyet tarafından hakelll 
olarak lntlhab edi:enlerden nıa•• 
da kimae hakemlik 9apamıyacaktır; 

6 • Kulilplere ayrıca tebliğ'• 
yapılmayacağından mUıabakaiar 
için alakadar kulüplerin ıaze~ 
lerle vaki olacak neırlyata ta 
etmeleri llzımdır. 
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Seçimin<1 Doğru Öz Türkçe 

saki 
y Si 

rn· (Battarafı .. incl yOıde ) 
ış ıstırablarmdan kalben hisse 

1 ~lrnış: ?ütUn saadet anlarına ru· 
~n ıştırak etmi§, sizinle beraber f urcği meserret vo elem don hop· 
arnış, bep sizinle beraber yürli· 
hlliş halis muhlis bir Tilrk ııfatile 
~.zden yine size, memleketinize 
I ınıet etmek fikir ve azmile beni 
t~tanbul mliıtakil ıaylavhğına in· 
ıhab etmenizi teklif ve temenni 

•diyorum. 

Beni toprağınızın kendi öı: 
toprağır:ı gibi bütün ananelerine 
•adık kalmıı, dilinizi, kUitürUnnzU 
t4 en küçük yaşımdanberi benim· 
•enıiş bu memleketin öz bir evlAdı 
glbJ telakki ederek bu temenni 
;' tekl;fimi kabul ile hem bana 
iyık olduğum bir mükAfata lrfı· 
ltıekliğime, hem de memleketinizin 
~enf aatlannı diğer fırka mebus
arınııla beraber hemfikir ~ehem· 
his olarak ulus kllrallsilnde, uluı 
Ca ' rnıasınd 1 budunun dahli v 
~atlcinde müdafaa etmekliğime 
n'tsat bahıedeceğinizi bihakkın 

rnld ediyorum . ., 
ltadın Saylav Namzedlerlnln 

Hal TercUmelerl 
Cllmhuriyet Halk Fırkası na· 

ltıına namzed gösterilen Bayanla· 
rın tercUmei hallerine ald m lü· 
inat aıaiıdadır ı 

Doktor Fatma Şakir : l 903de 
Safranboluda doğmuştur. 911 de 
habaaile beraber latanbula gel· 
iniştir. Babaıı fırıncıdır. Ken• 
dlsi 6 ıenedir Guraba haatano· 
ıinde doktordur. 

Huriye Baha b: 46 yaşandadır 
tahaillol Londra Ünlveraiteslnde 
Japmışbr. Kız Muallim mektebi 
Pedagoji hocalığında bulunmuş
tur. 7 ıened nberl muallimdir. 

Eıma Zihni Nayman: 1900 dı 
doğrnuı, Bezml Alim liıeaini hl· 
~trniftir. 7 senedenberi Fransızca 
0calığı etmektedir. 

\ Benal Nevzad: Izmirlidir, tahi: lini lzmirde yapmıı, 921 de Pariı 
lı debJyat fakültesini bitirmlıtlr. 

ıntr Belediye üyesidir. 
/ lQ Mebrure Gönenç: Tahıilfnl 

t' l <) da Arnavudköy kollejini hl· 
~rnekJe tamamlamıf, Çamlıca 
l ı lisesi liaan hocalığında bu· 
Unınuıtur. Meninde Belediye aza• 
11dır. 

d Sabiha Gökçen: Bergamada 
y0irnuş, lstanbul Kız muallim ve 
a~kıek muallim mektebierlndo 
y , uınuıtur. 16 yıldır hoca ve 5 
l.danberi de mekteb mndnrndur. 
~ Türkan Başbuğ: lıtanbul Ünl· 
;rıiteai felsefe 9ubeaini bitirmiı, 
k Uallinılik etmiştir. Boğaziçi lisesi 
d l'l.dkıanıı müdlirüdür, 34 yaıın· 

• ır. 

\t~•dia Aydllek: Bolu Ortamek· 
'ftı it hlezunudur, Bolu Kız ıan'at 
'ftı t lebirıde resim hocalıiı yap-

•ıtır B l b d' 'd. F · . o u. ele ıye Uyesı ır. 

teı· •kıha Öynel: Edebiyat fakül· 
1 lllt'h . rıud 1 coğrafya ı~bcaı mezu• 

8u ur. 12 yıldır Bursada hocadır. 
t~ l<ıı. lisesi mlldürüdllr. 

tcsi •liha Ulaş: Edebiyat fakül· 
Edeb~ezunudur, Kandilli Ji&esinde 
'ftıuaı?al nıualliml.ği, Erzurum Kız 
lik ını nıektebinde baş muanllim· 

Ve ed b' S Yıld e ıyat hocalığı yapmıştır. 
hoca ıdr Samıurı lisesi edebiyat 

aı ır. 

Mıhri H .. 
do" 

01 
uıeyln Pektaş: 1895 de 

O~ ~~· Kız kolej:ni bitirmiştir. 
el· yı kanberi TUrk mekteblerin· 

"' Ve l .d ° CJ e mualJimdir. Fran• 

Bilmecemiz 

c 
sızca ve lngllizceye vakıftır. 
"Anadolu taribt coğrafyası,, fıim· 
li bir kitabı dilimize çevirmlı, 
birçok yazılar yazmııtır. 

Sabiha : 29 yıldanberl mual· 
limdir. 319 da Üıküdar kız 18na· 
yi mektebinde ilk tahsilini yapmıı, 
322 de Darülumallimatı bitfrmif, 
333 de Kız darUlfilnunu riyaziye 
ıubesinden pek iyi olarak çıkmıf, 
riyaziye hocalıklarında, Kn•; mual
lim mektebi muallim ve mUdilr 
muavinJiklerinde bulunmuı, Tokad 
ortamekteb riyaziye hocasıdır. 

Semiha Hızal : 1898 de Ada· 
pazarında doğmuı, ilk tahılllnl 
lstanbul Fatih rUşdiyesinde, orta
yı Kız san'at mektebinde, ytiksek 
tahsilini de Darülfünun Fen Fa· 
kültesinde yapmış, 918 de mezun 
olmuş, DarlUmuallimat, Erenköy 
Kız lisesi mUdUrlüğUnde bulun· 
muıtur. Ayrıca lıtanbul Kız mu· 
allim mektebi müdür muavinliğin
de, Buna Kız muallim mektebi 
mUdürlilğUnde, 2 sene de Maarif 
vekAletl umum mUfetti~liğlnde bu• 
!unmuş, Selçuk Kız san' at mekte
bi, Feyzlati lisesi, mUdilrlOğllnU 

yapmıştır. 

Şekibe Şekib: Burıanın lneilSI 
kazasının l&averen köyOnde çift
liğinde çalışan ve yabancı dil 
bilen bir bayandır. 

Sah Kadın : Ankaranın Bitik 
nahiyesinin Kazan k8yftndendir. 
Mllll ıavafta malOl olmuş bir 

a1kerin karıııdır. Bet çocuğu 

Yardır. Çiftcldir. Kendiıl tarlada 
çalııarak allealni besler. Ayni 
zamanda bulunduğu köyün muh• 
tarıdır. 

Ferruh: 1891 dı Kayıerlde 

doğmuş, Kayı rinin mahalli itle· 
rinde yetlşmiı, C. H. F. idare 
Uyelfjinde ve Belediye azalığında 
bulunmuıtut. 

Konya Namzadlerl 
C. H. Fırkasının &aylaY aam• 

zedleri liıtesinin onuncu &ay• 
famızda çıkan kısmında Konya 
namzedlerinin birinde yanlıthk ol· 
mu9tur. Bu, Uıak ıeker fabrikası 
elektrik ıefl Kimli yerine Uıak 
fabrik&i tesviyeci ve kaynakcı 
uataaı Muıtafa Halid olacakhr. 
Taı:Uıih eder, tizlir dileriz. 

Yozgadda 
Yol Parası Dört Liraya 

indirildi 
Y ozgad (Husust) - Valinin 

başkanlığında toplanan daimi En· 
cUmen yol parasını 4 lira olarak 
tesbit etmittir. Huıuıi idarenin 
935 bütçesi tesbit edilmit •e yeni 
mekteb binaları yaplmaaı için 
tahıiıat aynlmııtır. Su itleri de 
konuşulmuı, bu huıus için de pa• 
ra ayrılmııhr. Btıtçe hazırlanırken 
memleketin iktısad ve imar ba
kımlarından inkişafını temin edici 
tedbirler ve itler göz önünde bu
lundurulmuş~ur. .............................................................. 

(_!oplantllar, DavetıeQ 
Ünlvaraltede Konferana 
Türk Fiı."ki n Tlb"i lıimler C"•i· 

yetind n: Bugiln saat 17,30rdn Üni
versite büyiik konf rranı salonunda 
Profesör Brauner tarafından ( Nebat
ların Tropizmu na dair yeni bir 
naı.ariye) hakkında umuma mahıuı 
bir konferan" veril"cektir. Konferıını 
almanca Y< rfü~cck •• türkçeye ter
cllme edilceektir.1 

BugUnkU Bilmece 

Boı dört köıelerl aıağıda ya• 
ıılı manalara gelen 6ı: Tftrkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa• 
1ede hem vakit geçlrmlı, hem 
de 6z Türkçe kelimeleri 6ğren• 
mlı olur unuz l 

1 23.ıtll678 
ı 

2 
81-lr=lo-1--

4 
5 
6 
7.._,_W::. 
8.__....,.ı:&=:~....L....lo_.._ 

Soldan salJaı 
1 - l1tikl8l 
2 - Olmak mastarından ımrJ 

hazır • bir nota 
1 - Tecrübe etmek 
4 - Derun 
S - Nnm 
6 - Zaman 
7 - Şahıi zamir birinci 1aht1·ctm'l 

edatı 

8 - Akıl • aAuda çlfntnea 
Yukardan a,ann 
1 - Fazilet • İfaret ııfab 
2 - Katetmek 
5 - Menu 
4 -Batına bir D ııetirİHe taleb et 
6 - Hafif mutar labikuı • bir 

nota 
6 - Tayyare 
7 - İbtlda11 • bal yapan bl>cek 
8 - Sonuna bir N ıetirilince 

dem· zaman 

Adanada Seçim Hazırlığı 
Adana (Huauı1) - 8 Şubatta 

yapılacak ıaylav aeçlmi içıo ha· 
rırlıklara bailanılmııtır. O gftn 
tehir donanacak, geceleyin de 
tenvirat yapılacaktır. 

·-···················································-:-······ 
SANDIKLI 

istiklAI Oteli 
ltJIUsteclr s J.Jüsegin Agdın 
Y enlden tamir ve nokıanla· 
rını te.mamlıyarak açtım. 
içindeki tiyatro ıabnesinlo 
bir ıenelik kOşadiye resminin 
de verildiği tiyatro mUdUrle· 

rine ilAn olunur. .....,, 
_...__....,.,,,, .. uııııa..-_... ........ ,_. ....... 

Son Posta 
YeH\l, •IJ••I, H..,adiı •• Halk ıaaet••I 

iaki_ıabtiye, Çatalçtfm• ıokaia. a• 
l&TANBUL 

... 
GaıetemizJe çıkan yaza 
ve reıimlwrio bUtü~ ha~~n 
mahlut ve gaıeteauıe aı~ 

-
ABONE FIA TLARI ' 

1 • 3 1 
SeDt Ay Ay Ay 

"'· "'· "'· "' 
T()RKIYE 1400 750 400 HO 
YUNANiSTAN 2S40 U20 710 210 

ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peoiodir. Adret 
clellfürmek 28 lwruatw. -- . 

G.l• ..,.,. .. ,, .... u,,. ... 
RAnlarde" 111••'ullret ab11111•• 
Cevap içio ~!ktuplarjl 10 kwufluk 

pul ıJııveaı ldıımdır. 

"Po•ta 1cutueuı Hl t.tanhu! : 
Telgraf ı Soopotta 
Telefon 120203 

Ilı. 

Atinada agnaşmalar Oldu ! 
---··-----....----

Bahr ye i r lhf lil ıka 
caklardı, F kat Bastırı 

Atinada me9bul eller tarafından tahrib edilen V enlıeloı auikaıdi 
doıyalarınm bir kısmı 

( Baıtarafı 1 lnoi yOzde ) harici hareketi re baı yurmaktan 
rlle tevkif edildi. Bu hAdlse Uze• çekinmediklerini söylemek sure• 
rlne birçok bahriye zabitleri tile hUkümetl mUıklll vaziyette 
sorguya çekildiler. Bu hAdiao bıraktı. Bunun lizetine Baıbakan 
mUnHebetlle tekrar beyanatta Bay Çaldarlı, uzun beyanatta 
bulunmak IUıumuou hisseden bulunarak, bUtUn engellere rağ• 
bahriye bakanı ıunları ıtsyledl: men, muhakemenin tayin edilen 

«- Memleketin asayişini mu• gilnde rOyet edileceğini bildirdi. 
bdazo için, icabında kan dökme• A. V 
ye bile karar verdik. Her hangi 
bir ihtllll hareketin• katlyen 
meydan verilmiyecektir • ., 

2 - Hükumet memurlarının, 
ıeçende komUnlstlikle itham edi• 
lerek adalardan birine ılirgUn 

lıtanbul BORSASI 
5. 2· 1935 

edilen reiılerl Damae Kopuloıa ÇEKLER 
kerıı alınan bu kararıa bozulma• kuruş 
sını temin için bir nOmayif yapa· Lendra 6lfô.- Pr•g 

Viyana 
lıladrlt 

Berllı! 

kuruı 
18,9740 
4,ı.\75 

5,d061 
1,9758 
4,2016 
4,5SI5 

caklarını blldlrmiıdlm. Pire me· N ... • 1ork o,7907 

murlarının da lştlrakile kabaran :71'~:. 1::~75 
nllm ylıciler kUtleai dahiliye bakan· Brlluı\ 3,3994 

lığının lSnUnde toplandığı zaman · ~!~":yre ~'.~6 
Varıo•a 
Po9te 
BUknt 
Bclırrat 
Moıkoya 

kendilerini dağıtmak \bere kuv• SofJ• 67,9666 
78,89 
S4,'1S42 

1120,so vetli poliı mUfreıeleri iönderlldi. Amıt•rda• 1,1715 

Fakat polialer, kumandanlannın ESHAM ve T AHVlLA T 
emirlerini dinlemlyerek ntımayif· Lira Lira 
çllerin ara1ına katıldılar. Bunun lı a .. k.(Nama) ıö,- Bomontl "Tf.i; 

1~33 lıtlkran 97• Uzerlne poll• kumandanları nnma- .. (Hlmllo) 10,IS 

1 1 d k ,. (MUou a) 97,- latlkraırı Dahllt 94125 
Dllyumı Mu. 00,
Baida\ tertip J 4,790 

yişçi er ağıtma için bizzat ha• Oımanlı bııak. 23,,o 
harekete geçtiler Ye bir hayli lollatk .. 5,-
kargaıalık oldu. Neticede nllma· flrkotl Ha7rl1o l6,- " • 11 47,90 

Hıllt 0,17 
yiıçllerin elebaıılarından birçoiu AaadoJu,. oov. ~6, 10 

Reji 2110 
TraınvaJ 00 -

tevkif edildi. • " 80 P. 28,- Rıhtım ıo,-
OıkUdar 111 ıoz.-3 - Emlak ve Servet Sahlb· Anade'uM ıooV.45,65 

Sark D. Y. 001- Terkoı 0000 
lerl Cemiyeti, ıoıyalfıt temayUl· t. ı. TraaınJ so,21 M111rKr,fo.t886 109,-

lere karşı bir proteıto nUmayltl O.kldar 111 ıı,-
k l t dl B h b Torkoa 19, 

" ,. • llililJ 91,'iD ı 
• • • 1911 88,SO 

yarma ı e • unu a er alan Hauıası zr,-
birçok esnaf ve amele Cemiyet· Tolofoa 14-

Elcktrlls -,-

lerile Ünlveraite talebeleri emlak 
ve ıervet aabiblerine karıı muka· 

MESKUKA.T (*) 
Kuruı \ Kuruı, 

bil bir nllmayif yapacaklarını Tlrk altım 84S (Hamit) 4900 

bildirdiler. HUkümet ilk nümayjşe ln1• • J050 CR•ı•t) 5200 

önceden mllıaade etmiı ve hatta Jr. • 84S (Vahtı) 4630 
~11• • 108~ loco beılblrllk altıa 

uıjzaharet bile göıtermlye yanaı· Mıeldlye 42,- (Cümhlll'lyot) •sOD 
ınıştı. Fakat esnaf ve amelenin Ba:aknot (Oı. B. ı 240 lHam.t) armalı :,60ı 
aleyhdo hareketi üzerine hükfı· ı-~_.ı_n_b_•_ıı_bı_,ı_ .. ,_."'.":ıı:-:aa:-ı ı~:t~!~ : ~~ 
met, kari atalık çıkmaaı ihtimal· l Cllmh.ır&T"'J 4650 

leri \berine emlAk ve aervet sa· 
hiblerlnin nlimayişlerini yasak etti. 

4 - Liberal fırkaın liderJ Bay 
Venizelosu öldürmek latemekle ıuç· 
)arı olanların muhakemelerine bu 
ayın 21 inde tekrar bakılacaktır. 
Fakat meaele yeniden tekrar 
çatallandı. Çünkü iki gece evvel 
meçhul kimseler, Atina ikinci lıtfn
ttık da'resine girerek bu davaya 
aid doıyaları karıştırdılar, tahki 
kata aid enalclan en mlihlmlerioi 
tah tb· ettiler. Bu hAdlae umumi 
efkar üzerinde çok derin bir 
tesir hasıl etti. Zabıta, müteca· 
s:r:eri tiddetle aramaktadır. Fa
k1t ıu dakikaya kadar kimıeyi 
yaka'.ıyamadı. Bu hAdise üzerine 
muhalif gazeteler hükumet a!ey· 
hinde çok ılddetli yazılar yazı· 
yorlar. Bu vaziyetten hlikiimet te 
çok mUtee&1irdir. Hatta mUstan· 
tik, ıuçlularm adli vazifeyi zor· 
laştırmak için her türlü 'kanun 

(Aıı.1a) 4625 l•ı 8or1& harici 

Parla Borsasında 
Paria 5 (A.A.) - Borsa mi• 

aaid zemin Uzerine açılmıştır. Fa· 
kat yapılan muamelelerin mah· 
dud oluıu, fiatların heyeti umu
mlyeainde ve bilha11a kömUr ve 
banka eaham ve tahYillerinde 
hiısedilir bir dlitilklüğe sebeb 
olmuıtur. Franaız rantlar muhte• 
lif yabancı esham ve tahvillerle 
beraber mukavimdir. 

Yung istikrazı ile Sırp istik· 
razı sağlamdır. 

Londra Borsasında 
. Londra 5 (A.A.) Boraa. 

Franıız· lngiliz anlaşmasını çok 
müsaid karşılamıştır. Anlaıma 
borsanın temayUlline mlleısir ol· 
muştur. 

Bilhasssa Alman eıhamı daha 
ıağlamlaşmııtır. Yung istikrazı 
iki puan yüks~lmiş 56 olmuştur. 
Davs istıkra?.l da iki puan yüksel· 
mi1 76 olnıuftur. 



12 .Sayla SON POSTA 

Pek 
yakında 

Şubat 6 

bir depo açıyor. 

İlaçlarınızı SALiH NECATi den alınız. Reçeteleriniz btıyllk bir FOSFOT.IN NECAT•I Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. Bununla beslenen 
dikkat, ciddi bir istikametle haurlanır. yavrular tombul ve kuvvetli, neş'eli olur. (i288) 

......................................................... ~ .................................................................................................................. ... 

Sabahları 

aç karnına 
bir kahve kaıığı 

MAZON 
MEYVATUZU 

içiniz. Satlığ'anızın nazımıdır. HAZIMSIZLICI, MiDE YANMALARINI giderir. 

MiDE ve BARSAKLARI boşaltmak sureti!• KABIZLICI, ACIZDAKi TAT· 
SIZLCI n KOKUYU izale eder. Hiçbir uzve zarar vermez ve alıtbrmaz. FAZLA 
YEMKTEN ve iÇMEDEN ıonra mide ve vllcudunuzda hiHettitlniıı : afırlıtı 
derhal hafifletir. MAZON iımi Ye marka.ana çok dikkat edilmelidir. DEPOSU 

Mazon ve Botton ecza depoau. Bahçekapı, İt Bankası arkuında No. 12 
~~ -~ ......... ~ ..,...,... .... ....,.,*"~ •ftııwWW""I>~~·· ... .,.., ~=w?owl~ ......... ,., ~ ... ~._._,,...... • .....,-~. '-~-~~~-

~ 

TÜRKİYENiN en eski gazetesi olan 

14 
ŞUBAT 
Perşembe 
Gunu en aşaftı 

14 ŞUBAT PEB·ŞEMBE 

100.000 
gtlnü baştan , başa yenileşmiş ve 
güzelleşmiş olduğu halde çıkıyor. 

kişinin elinde 

KARAGÖZ 
gaıettısini görecekıiniı 

Kara göz gazetest 
En igi ressamları 
En igl muharrirl•ri t1• 
En Iıi fotoğrafçıları topladı. 
K AR A GÖZ gaıeteıl ıimdiye 
kadar iÖrülmeıniş bir tarıdakl 
yeniliklerile Türk matbuatında biı 
inkılap yapacaktır. 

Yaşınız ve tahsil dereceniz ne olursa olsun 
KARAGÖZ gazetesi yeni şeklile alakadar 
edecektir. 

14 Şubat Perşembe günü onun ilk yeni 
•ayısını elinize ald1ğınız zaman renkli tabloları, 
canlı yazı ve karikatür:eri kartısında hayran 
kalacak11nı1. 

'--------------~----------ımm----rmm--..-.-----smr# , ____________________ _. ......... a.. ... ,, ' 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

l1 Dişlerdeki 

kir, paı ve 
lekelerin 

En büyiik, en 
biaman düşmanıdır 

Bir 1ıUn ıu, bir gUn bu dit macununu 

kulJanarak diılerinlzi tecrübe tahtası 

yapmayınıı. Dişlerin tecrübeye ta

hammülü yoktur. "RADYOLIN ,, in 

lcborıtuvarlarda yapılan binlerce 

tetkik ve tecrübenin mahıulU olduğu· 

nu dU1Un111eli ve daima 11RADYOLİN,, 
kullanmalısınız. 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır. 

Askeri Fabrikalar Ue Müdürlüğündan: 
Kırıkkale Fabrikaları için Teaviyeci ve Tornacı alınacakdır. 

lıteklilerin imtihan için istida ile Ankara'da Fişenk Fabrikasına 
lstanbul'da Bakırköy Barut Fabrikaaına, lzmirdekiler Halkpmır 
Silah Tamirhanesine müracaatları. "526,, 

Iınım .... -p•r- r-- • 

Beyojfo lıtiklll caddui No. j6 

LAL 
Eski MULEN RUJ salonunda 

Bayan 

SAFiYE 
T ANBURI REFiK 

KEMAL NIY AZI 
15 gllndenberl Gripten rahatsız olan · 

Bayon SAFiYE lyUeımittir. 
Yarınki Perşembe ak,amından 
itibaren konserlerine başhyor. 

Acenteleri : Karaköy Köprllbatı 
Tel. 42362 - Sirkeci MfthUrdanade 

Han Tel. 22740 
~llE!'E!> ~--am--

Ayvallk Yolu 
BANDIRMA vapuru 6 Şubat 

ÇARŞAMBA günü aaat t 9 da 
Ayvalığa kadar. "592,, 

Mersin Yolu 
ANAF ARTA vapuru 7 Şu

bat PERŞEMBE gUnti saat 11 de 
Payasa kadar. "593,, 

Sultanahmed 3 Uncu sulh 

hukuk hAkimllOlndenı Sabri ile 
Saime, Gülsüm, Sıdıka Adile Lfitfiye 
Baki ve Nihadın vayian ve müıtereken 

· mutaearrıf oldukları Divanyolu cadde
ıinde eski 198, 198 ve yeni 176 numa
ralı ve altında bir bap dlikkinı mu,. 
temil üç oda bir mutfak ve bir ıofa 
ve bir hela ve bil' aralık ve bir kuya• 
yu havi bir bap hanenin iulei tuyuu 
zımnında satılması takarrur ederek 

müzayedeye konmuotur. Heyeti uaau· 
miyeıiain kiymeti muhammeneıi HOO 
(bin dörtyUz) liradır. Birinci açık art
tırmaıı 10.3-935 tarihine mtindif 
pazar günü •aa' 16 de icra kılınacak
tır. Kıymoti mul~mment1inin yüzde 
yetmit beıini bulduğu takdirde ihalei 
katiyeai yapılacaktır. Bulmadığı takdir
de en son arthranın taahhüdü baki 
kalmak fü:cre on beı ıün müddetle 
temdit edilerek ikinci açık arthrmaaı 

i7-3-936 tarihine müaadif çarşamba 
günl aaat 15 de icra kılınacaktır. 
İpotek sahibi alacaklılarla diğer a1a
kadarlımn işbu gayri menkul tizeria-

deki haklarını lıuıusiyle faiı ve meea
rife dair olan iddialarını evrakı miisbl
teleriyle yirmi gUn içinde bildirmeleri 

IAzımdır. Aksi takdirde hakları tapu 
ıioilleriyle eııbit olmadıkça satış bede· 
linin paylaşmasından hariç kalacaklar
dır. Miiterakim Yergiler ve delldliye 

müwteriye aittir. Talip olanların kıymeti 
muhammenesinhı yüzde yedi buçuğu 
niıbctinde pey akçasını hamilen yevm 
ve saati mezkurde Eminönünde Kay
makamlık binası içindeki Sultanahmed 
3 üncü ıulh hukuk mahkemesine 
93.t-41 (iıalei şuyu) numarası ile mti-
caatlım ilin olunur. (~46) 

". . ~ . . - i . . 

Zıd şeyler 

GRIPİN 
bir araya gelemezler, 

ile baş ağrısı .b. 
gı ı ... 

Bir tek k•f• 

G R iP i N 
Bozan 

Bat, dit, ıinir Ye 
adale ağrılarını 

dindirerek ıUnllnilzQ 
kurtarır. 

Bazan da 

Nezle, bron9it, grlpi 
2'•çirerek bunların 
doğuracağı büyük 
baıtahkları önler ve 
hayatınızı kurtarır. 

1 tecrübe 
ediniz 1 

ButUn eczanelerde bulunur. Fiyall 7,5 kuru,ttır: 

İstanbul Gümrükleri 
Başmü ür üğünden: 

378/C. D. F. ve 379/C. D. E. F. tarifelerinden Çokoslavak 
menıeli beyannamelerden birici nllshaları sahiplerinin yanında bu· 
lunnnları 6 Şubat 935 akşamına kadar oid olduğu GUmrllğlln Kon-
tenjan bürosuna getirmeleri. Aksi takdirde kontenjan tabıisatmdan 
istifade edemiyecekleri ilAn olunur. "607., 

ı 

1 

Taksim Abide karıııındı 

A y SALONUNDA 
Çok bUyUk takdirlere mazhar olan 

Münir 
Nureddin 

GORSES 
muvaffakiyetli aeanelarınB devam ediyor. 
Her Cuma gUndUz saat dörtten 

bet buçu§a kadar 

ZENGiN PROGRAMLA 
ÇAVLI MUSiKi 

DUHULiYE YOKTUR. 

ADAPAZARI 

TORK TiCARET BANKASI 
Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmiı sermayesi : 

2J200JOOO TUrk Lirası 
Türklyenln her yerinde ,ube ve muhabirlerl vardır· 

Her nevi Banka muam latı yapar. 
l•tanbul Şubesi: Telefon 22042, 

Galata Şubesi: Telefon 43201 

• Dr. KEMAL NURi 
Oilt Ye Zührevi hastalıklar mütehassısı 

BeyoQluı Rurnell han 16 
Tel ı 40153 

8011 Poata M•tba••• 

5ahibi: All Ekro• 

Neıriyat Mldilrllı Tablı 


