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HabeşTazminatVermezseNeOlacak? Nort Karolına Şehrınde 

Talebe Hayatı 

iki taraftan Birkaç ynı kip· 
nin öiümi e neticelenen İtalyan • 
Habeı çar.pışmaıı timdilik dıp
lomaai safhaya geçmit bulunuyor. 
Italyanlar iJdia ediyorlar ki teca• 
YUzli. yapan Habeşlilerdir. Bun• 

lardaa b:n l işi gel~iı, Oalual 
hudud noklasına tecaYilz etmir 
lerdir, B nacnaleyh kendilerine 
tazminat ver.lmeıi ltzımdır. Ha• 
heşliler ~s~ Italyanları mütecaviz 
\'aziyette göstermektedirler. Ha• 

,!:ketlerini gayet dikkatli bir ıe-

ltalgar1 Millıl 6om6• tallml11d• 

kilde saklamıf, sonra birdenbire 
lıncuma aeçmiılerdir. Bu hü.cum
le de kalmıyarak Habeı araziain
de bir hayli ilerilemiş, ileriledik· 
lerl yerde de kalmıılardır. 

Şimdi vaziyet nedir ? 
ltalye.. keodiaini lıaklı ıörDp 

öldürUlen Askerleri için ta:ımi· 
nat lıtediğine göre, ya bu taz• 
miuatı alacak, yahud alamı· 
yacaktır. Alamaması ihtimali 
çok kuvvetlidlr. 

Çllnkü Habeşliler onları mll· 
(Devam• 8 incl yözde ) 

Klan Gayreti 
-------------

Kulaklarını Kesmişler Bir Kadının 
Bergama (Hususi) - Bu civarda bir Çctmi ailesi vardır. Bu aileye 

ID•naub o:anlarm hariçten kimH ile evlenmelerini, ailenin diğer efradı 
çekenıeıler. işte bu yllzden bura~a acıkh bir cinayet .. ~lmuı~ur. 
Tuıcu efenin çiftliğinde işelenen bu cınayet hakkında tunları ogrendım: 

Tuzcu efenin çiftliğinde çalııan Çetmi ailesine mensub b_ir dul 
kadının ıon zamanlarda aile haricinden bir erkekle oıenaıebette 

( Duamı 8 inci yüzde ) 
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General Basri 
Öldü 

-Ankara Caddesi Cinayeti 
G•11•r•I Bıurl .R••mi 6lr 6İind• 

1uıt11tlc sörlerlc.,. 

Balıkesir, 11 (Huauai) - Kol· 
ordu kumandanlarmdan General 
Basri Saran, Pazar gecesi, dimağ 
nezfinden Ant surette ölmUş· 
tür. Kıymetli kumandanm 
bu öllimü B.ıtbkeairlilerl çok acm· 
dmaııbr. 

k Viliyet konağı karşısında çı· 
ardığı bir hadise yüzünden mak· 

tlll dUşen Ahmedin iılediği deli
ce hareketi1ı tafsilihnı dün ver· 
dik. liu ndamm, bir delilik buh
ranı •ırası .. d.ı lş'.ediği cinayet, bir 
polisin ağırca yaraJanmaaına, diğer 
tlç kitinin de muhtelif ıurette 
Y•ra almalarına sebep oldu. Ya
ralı po:ia Bay Y aıarın ıözUne 
ameliyat yapılmııtır. Kurıun ıö
zUn boı:uğuna isabet edip oradan 
çıkarıldığı içın gözün ıakat ol• 
•ıyacağa ümid ediliyor. .~ 

Diğer yaralı Ha~l ile Mllr~vvet 
\'e avukat lıay f4e1~•h11i, ;va• 
ılyetleri iyidir. ....,. ,,,.,-w.r.,{~. 

Morga nakledilen ı· V'iitıfi: Ah· 
ınedln ise lıem elinde hİ'm de 
tözünde yara:arı vardır. : 

Vanh Ahmed Kimdir 
Vanlı Ahmed lıtanbul• küçük 

( 'Dnamı 8 iocl JÜ&d• ) 
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l 
lıidilmcmi 
Bir Vak'a 

(Kaı) - Knamı:ıın Gendive 
köyllnden Ahmed kızı Ayte 20 
• 25 yaıında vardır. Senelerce 
evvel bu kadının alita tenaalili

-= ıı•il\:cle tebeddül olmuı ve bun• 
dan fdbii lij~s~n haberi olma• 
:mıı. iki sene evvel Ane, köyden 
tiir kızı evine çağıtmıf. Onu 
kadın .-oneden kızcağız da eve 
gelmit 'Bir eğlence tertlb ederek 
kızcağızı berbad edivermif. Ayıe 
timdi ve bu elim hAdiae ile cin· 
liyet deilıtirmit bulunuyor. - jf. 

Bu Üniversite Şehrinde Üç Talebeye 
Bir Otomobil Düşüyor 

Nort karolin 
(Amerikada ·Hu· 
eusi muhabirimiz
den) - Ameri• 
kanın en btiyük 
şehirlerinden bir 
olao Nort Karo-~ 
lin, kültür, danı, 
muzik ve aporun 
en çok kaynaı· 
tığı bir medeni· 
yet köşesidir. Bu· 
rada otomobille· 
rio fazla lığı da 
her ıeyden ve 
her yerden ziyade 
göze çarpar. Bu· 
rada bizim devam 
ettiğimiz Üniver~ 
sitede Uç tale
(Devıım1 11 inci yüı:de) 

ılM•rlk•11 t•l•bni, sertlljlle rn•ıhar Amerlka11 
futbola ognark•11 

Öz Türkçe 

Vay Yeni len lere 
~~~~~~~~~~~ 

Bi&lm • buradan duyablldiğimize 
1rGre İtalya ile Habeı araıında bir 
çatııma batlamıı. Bu çabımad• "400,, 
ltalyan yaralanmıı, "60,, İtalyan ölmQ• 
Habeılerden İH, ölenler, yaralananlar 
"100,, kitiyl ıı•çiyormu1o ilk önce 
kimin kime aaldırdıtı anlaıılm:yorea da 
en çok ıürllltQ kop:ıranın dayatı 

remit olduğuna itkil (tDpbe) yoktur. 
Yaı' ı.larımız billrlerı 

Bundan 38 J:ll önce, Habeı illerine 
bir ltalyam 1ald1J"ıtı olmuıtu. Bu Hl· 
dırııa 1riren ltalyaD ordusu, "Adua,, 
da korkunc bir l:orguna utradı. 
uraıntıları, Romaya kadar srelen bu 
bozgunda 20 bin ltalyandan tek kiti 
kurtulamadı. 

Ceoeraller; bu k3rG körtıne ileri 
atılııın •uçunu biribirlerine yükleme.. 
ğe çalııtılar. Fakat aııl bQyilk auç, 
Habetlileri hiçe saymaktı. Somalldeki 
komıuya kartı 38 yıl ıonra yapılan 
bu ikinci rll.rnltünG.n ıonu neye yara• 
cata timdiden kestirilemez. 

Belki it uzayıp ıwaıa kadar da· 

r,anır. Belki de anlafamamazlıtın 
onüne 1reçi!erek yer ylizünde, yeni 
bir çıbanın detilmeıine kartt 

·durulur. Ancak, ne oluna olıun bu 
çatııma ~ize gö~teriyor ki, yer yllzO, 
bugün bıle Habılle Kabil ç r Aındadır. 

-Kim zorlu iao, ayakta kalacak klm 
dermanıızıa yıkı:<4cak. ' 

Dayağı, lı• ıyanlar yiyecek oluna; 
n.~ri atJlan kendllerl olmadığını öne 
•orecekler. Yok, b6yle deif il de ko• 
layca ilerleyecek olurlar1a : ' 

· - Bunu biz böyle tuarlamıthk. 
Dedi~imiz aibi yapbk! Diye böbilr• 
leneceklerl Vay yenilenlereL. Bunu 
ıöyleyen aanırum bir Romliıh kuman• 
dandı. ' 

Buglln, berke• doj'ruluj'una 
inanarak ıöyleyebülr. 

Eveti Vay yenilenlere ... 
ftaJyan-Habet çarpıtması; gGneı 

altında değitmit bir ne1ne olmadıtını 
göateriyor. 

Yer yüzO, on beı bln yıl önceki 
yer yilzüdörl Öyleyse, vay yenilenlere., ... 

=::il 

:---------r---r-----------------~ 
l 

- Yahu.. Hu ka.abahk nedir.. l:Seyaouame wi ası.m.ş·ıl 
- Yok canım.. Gazete okuyorlar!. 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi) 

Ölmüş 
Hayvan 
Etlerine Dair 

Belediye, ölmüı horozlardan 
eövüş yapıldığını teıbit etmiı. 
Şimdi, uefle ıöylemek lizım; 
bırçok yerlerde tavuk etini tik
ıinmeden yemek mümkün ol
mıyacak. Bu ubeble lıalk ara• 
ııuda baııl olıın teuaü::lü infiali 
dün §Öyle teabit ettikı 

Bay Salih (Sirkeci Meserret kıraat
hane• ) - Geçenlerde poliı köfteci
lere laıe beygir eti aatan bir adam 
yakalad•. E1ek etinden lı.öfte yapaa• 
Jar olduğu söylendi. Şimdi de aıo 
hvuktan &övü9, çorba yapıyorlumıt-
Ben bu ıon habere de iaanı7orum. 
Çünkll biıhaasa Boğaziç"nde tavu" 
hutalığı v. rdır. Herfiln yOılerce 
taYUk 31flyor. Hem de koleradan •• 
Açık ıözler demek ki ko'eralı tavuk
ları toplayıp halka yediriyorlP.rmıt
Şurada Lurada köfte diye ır.tılan 

mikrop tulumlarını yiyenlere Alleb 
ae.ıın. 

Beı on murdar ve piı adamın 
ytlr.Oncen hem ıehirlilerin 11hbatl 
bor.uluyor, hem de bir çok namuılu 
tavukçu ve köftecilerin kaıançlarıoa 

keead re'iyor. Belediye bu ı hhat •• 
kazanç dütmı.nı heriflerle adam akıllı 
lıw micadele 7apmalıdır. 

lf 
Bay Saim ( Y eni.lcapı lataıyoo cad

desi 51 ) - lıtanbulda epidcnberi 
Tuuk haatalıtı hlktlm ıiirüyor. Bn
,Okderede (SO) Tavutu o!an bir arka
daıımın (15) Tavuğu kalmı1t hepıi 

kırılmıf. Demek ki JUrddaılarının 
felikeUerinde krzanç arayan ıef!l 

adamlar bu auı Tavuklardan iıtifade 
etmeye Ye bualan pifirerek eatmaya 
batlamıı'ar. 

Halkımı• ha tehlike kar11ııada 
uyanık davranmalı mahiyeti meçhul 
etler yememeli ve almamalıdır. Tavuk 
alacaldıır da tavukçulardıp1 tavutu diri 
diri alıb kendileri ke1melldlrler. 

* 
Bay Şükrü ( Sırkeci Sancaktar so-

kağı 28 ) - lıtanbulda et bu kadar 
pahalı o'.unca kaçt!kçıların kafalaıının 
iı'enmeaini çok t .. bii bulmalıdır. Şehir 
mecliai ne yapıb yapmalı mezbeba 
Ocretlerioi azaltmalı ve eti ucuzJat• 
malıdır. Kiloau yirmi kuruıa satıla· 
bilecek olan et 50-60 kuruı• aabl
dılı:ça l.tanbulluJar BUi beyJ'ir ve 
tawuk eti yemekten kurtulamıyacak
lardır. lieled;ye me:ıbeba meaelesiai 
bütçe meseleıi yaptıj'ı için etin daha 
aıatı utılacatını ummuyoruL O halde 
lu'Jfteciler, tavukçular bele ıucukçular 
adamakıllı Ye hergiln teftiı edilmelidir. 
Fakir halkımız da ıunu kafalarına 
koymalıdırlar. Ya biç et yemuinler 
ve.rahud r.ıezbehan•n damgaıı G•Ulnde 
olan et alıınl&r. Dikkat etmeli ki .ku-
darmaı hayvan keaib 1ataalar bile 
olmuıtur. 

Hukuk Fakültesinde 
Hukuk fakftlteainin 7enl bil· 

matnamedae göre, yal aonundakl 
imtihandan bqka, mene içinde 
iki defa yoklama imtihanı yapala
caktır. Bu yoklama imtihaa!arıoda 
muvaffak olamıyan talebeler 
amum1 imtihana gireıniyecekJerdir. 

SON POSTA 

L 

Ev Mi Silih Deposu Mu ? 
Bir Adam, Kız Kardeşini Ölümle 
Korkutmak Suçundan Yakalandı 

Fındıklıda Ömer Aml mahalle9İnde Mezarlık 
tokağında 4 No h eyde oturan bayan Şllkrllye, 

1 

ıOvari filinteal, bir kundaklı parabell6m tabanca11, 
bir ıarjur, bir Yunan kaaaturau. bir turaaız polla 
tabancuı, iki aapb Alman, bet IDafU1% lngiliz Ye 
3 fitllll bomba, 83 dolu polis, 129 parahellüm, 37 
brovnik, 669 mavzer fişengi, bir kılıç, iki fitenk"lk 
ve birçok boı kovanlar bulmu9tur. Suçlu Şefik 
dün mtıddeiwnumiliğe gönderilmiftir. 

polia komiserliğine müracaat ederek biraderi Şefiğia 
e•i lillh depoau yaptığını, bununla da kalmıyarak 

kendiainl &lümle korkuttuğunu aöylemif ve ıikAyet 
etmiıtir. Polia derhal evde araıtırma yapmıt ve bir 

~·~~~~~~--~~--~--~~----~~~ 

Yağlı Müşteri 
Kunduracının Paralarını 
Çaldı, Amma Tutuldu 

Evvelki gün Arabcamiinde bir 
hırsızlık hidiıeai olmu" bir adam 
mllfterl 91fatUe girdiği bir dllk· 
kbdan para çalarak aavuıurken 
tutulmuttur. Hadise töylo ol• 
muıtur: 

Arabcamiinde Murad adlı bir 
kunduracı evvelki gün dükkanın
da itile meıgulken bir adam 
dükkklna gelmiş ve bir çift 
iıkarpin yapbrmak istediğini söy· 
Jeyerek oturmuştur. Kunduracı 
Murad fiati a6ylemlş ve meçhul 
mnıterJ de kabul etmiıtlr. Bunun 
üzerin• ayağının fSlçüsü alınmıt. 

pey olarak meçhul adam iki lira 
verip çıkm11br. 

Kunduracı Murad bundan 
aonra k~sele almak için cfitarı 
çakmak iatemit •e duyara a11h 
olan ceketini giymİftİI". Murad 
dııan çakmadan enel cepter:ai 
yolemıt. biraz evvel koymUf oJ. 
duğu ı O liralığı o yerinde yeller 
esmekte olduğunu görllnce hemen 
polise giderek biraz evvelki mUı· 
teriden tikiyet etmiı, Nadir 
iımindekl bu meçhul müıteri 
yakalanmıı, parayı kendi.U çal
dığım da itiraf etmiftir. 

Seyyahların 
Paraları 

(Bedava Bilet 
Alırken .• 
E ir Adamcağız Cebindeki 
Parasından Da Oluyordu 

Pol:a momarlan, Arnavud 
Bahri adında ve aabıkala oldupnu 
IÖyliyen biJ' adamı, sokakta bir 
adamın paruam dalavereye getir
mek ıuçundao yakalamqla, adlı. 
yeye vermişlerdir. iddiaya göre, 
Bahri, evvelce tan1dığl Alpullu 
fabr:kasandan Ahmed adında bir 
İfçİ ile Ayaaofya civannda kar
plaşmıf, tatb tatlı konuımuı ve: 

- Fabrikaya dönerken ıakın 
bilet alayım deme. Şimendiferci• 
ler benim arkadaşlarımdır. Sana 
bedava bilet aLnm, bakayım 
cebinde para var mı? demifllr. 

Bahri bu a6zlerden ıonra aaf 
Ahmedin cebindeki 13 lirayı kapıb 
kaçmı,, fakat tiki.yet (berine 
tutularak adliyeye verilmiştir. 

28 Dereceden Eksik Qjao 
Yağlar Satılmıyacak 

Belediye, şehrin muhtelif 
yerJerinde ıatılan yağlar 

hakkındaki tedkikabnı bitirmiştir. 
Yağlara konan derecelere göre, 

bir yağ en u 28 derece olmalı
dır. Halbuki piyasada aatalan 
yağlar içinde 22 Ye 20 derecede 
olanlara da teaadnf edilmiştir. 
Bundan aonra, 28 dereceden qağı 
yağ aatılmaaı yasak edilecektir. 
Belediye Bı. busuata kaymakam
lıklara bir tamim göndermittir. 

Mumyalar 
Müzeler için Burada Bir 

Laboratuvar Açılıyor 
Kilittir Bakanhjı lstanbul 

mfizeleriode bulunan mumyalan, 
tarihi yazıh tqlan, kurtun mii
bürleri, yamıa eserleri Ye hava 
llo ziya temaıile •e zaman geç
tikce bozulabi!ecek eski yadigir
lan muhafaza için lstanbulda bir 
Mlbeler Liboratuvan açmayı ta
sarlam11, MGzeler mlldGr:llğilne do 
bir yer bulmaaını bildirmiftir. 
Topkapı aarayınm 6nl1ndo ve 
cellid çeımeainin lttiaalindeki 
eski ve harab fodla far1Dlannm 
kimya liboratuvarı haline getiril
mesi mUnaaib görülmüf, Müzeler 
miman Bay Kemaleddin tarafın. 
dan da ketfi yapılmiftır. 

Bakanlığın tudıkioden geç-
dlkten aonra yapı lfine baflana· 
cakbr. Bu Uboretuvar ile, mibo
lerimizdeki bir çok kıymetli eser
ler kurtanlmıı olacaktır. Labora• 
tuvar kimyagerliğine bay Nureddin 
tayin edilmiftir. 

Talebe BirHğinde 
Milli Türk talebe birliği bu 

ay içinde bir birlik gecesi yapa• 
caktar. Bu geceye blUun yüksek 
mektebler ve fakülteler talebe 
cemiyetleri çağınlacaktır. Y Rpala• 
cak bu müsamerede muhtelif milli 
eğlence ve oyunlar &öaterilecektiJ'. 

Plan için 
Toplantı 

lstanbwun mOıtakbel plimnı 
yapacak mütehassıs ecnebi mi
marların raporlannı tedkik etmek 

Birinci kAuun 11 

( Giiniin 

Adliyede 
Hakimler Arasında 
Değişmeler Oldu 

Aakaradaa blldirildijine g3ttt 
hWm!er aruıada fU detfımol•• 
7apelaoııtır; 

İatanbul Atırceza Reiıi Ar.iz Ko.,. 
ya Agırceaa Rejı!itine, lzmir Reill 
S.acl .l.taııbul Atırceza Re.alili•., 
OıklifH M. U. Hay~ ar Naki BalıkeaİI 
Reiılijine, lıtanbuldan Salim AlliJ• 
azalıtıaa, MDatantik Hiliı ArtYld 

ReiıliA''ine, Bolu Relaliğ ne l•tanb.& 
Na1ret. Balıke1ir Müıtantij'i Cemal 
latanbul lkiociceıa Reiıliğine, Bar 
mOJdeiumumilik 3 Oncil muavinleria
dea Maıtafa Remzi 2 nci aınıf a, Ay-

dıa M. U Necib lata.bul Mi•taatik• 
Jijine, V u Atırceza Reiıi Hayreddia 
lata. bul At reeu azal tf na, Siaob 
batı ... Mlddeiumumbi H ua TabaiD 
Oakldar ft!lddelamumi itine, t.taabel 
Ali Galib Sa•na Hukuk Reiılijiae, 
l.taabatdaa Sedad Gireaun Müddei•• 
mamllitiae, Babke1ir Mü.:ldeiumumlal 
Salila J.taabal AllİJ• asa ·atına, Trah. 
soa batuaa Middeiamumt.i Hıoyreddin 
Şakir l.tanbul Sulh Hlkim:ifiae, 
Oıkldar M. U. muav·ni 1 hami Yoııad 
azalıtına, Milfettlt Sait l•tanbul asa• 
lıfıa-, BaımGddeiumumilik 2 aci aıaıf 
muninlerindea Burhaneddin birinci 
•••ıf •, lıtaabul aaa mü iı.imlerindea 
Adil 1.tanbul uıılıjıaa, İstanbul Sulh 
hlkiml Sinubi Balıkeair Müddeiumu• 
mlllfiae, Anteb Su~b bikimi Repd 
l.taabal Sulh hlk~mlit"ne, Baımüddel
umuaai muarialerioden Em:. UGJead 
Aydaa uahtuu. l:.ık:ıebir b&kiml 
t...all tUkkı Bqmlddeiumumi ...... 
Yialitiae, Repdi7e bikimi Abdunafı. 
... l.taabal Sulh hlkiaılifiae, htaa• 
bul M. U. muavinlerinden Kifif Oıkldat 
M. U. muavinliQ'ine, Tekirdağ M. 
U. muavini Ali Rilf O latanbul ba 
•tllazimli*ine, 5atGd hlldmi l.met 
ve Kara muav·nıernden Aıiz İatanbaT 
M. U muninlikluine, fukiıehir b&
kimi Rahime Baımüdde"umumi mg.. 
aYinlitU.•, hukuk mez:uo!arından M~ 
liha İstanbul aza miUazimlitine tayla 
edilmiılerdir. 

Ruhani Kisveler 
BOyil1' Millet Mecli•inde:t çıkaa 

ruhant kineler kanununun tatbikab 
1çia henüz nkaf idarea"oe bir emir 
Jelmemlttir. Aldığ'ımız: ma:Gmata g&-4 
ıl.tanbulda betyOz kadar aarıkJı booa 
vardır. Hocaların" hariçte aank we 
cGbbelerini çıkarmr ları için. kendll ... 
rine bayramertesi teblit1ot 7apılacal1 
anlatılmaktadır. 

GUmrtik ve inhisarlar Bakan• 
l•ğl, memleketimize girecek ya
bancılar lizerinde ( 25 ) liradan 
fazla bulunan paraların ne 1Uretle 
geri verileceği hakkında alaka
darlara bir tamim a&ndenniıtir. 

Yurcldaf 
üzere teıekkül eden jüri heyeti ııarmara 
diin ilk toplantısına yapmıştır. lt'l ~ 

Gelen aeyyahlano llzerindekJ 
25 liradan fazla paralar gtlmrUk
lerde alıkonulmakta ve mukabit;nde 
bir niakbaz verilmektedir. Bundan 
böyle, seyyah ve yolcular, geldik
leri ·gümrükte emaneten alman 
paralarmı, makbuzu iade etmek 
ıuretile çıkacaklan baıka biJ' 
glimrftkte alabileceklerdir. 

Para biriktirmek için çok kaun
mak değil beeapb harcamak lhımdu. 

Yurcl ..... 
Baukalarda biriken paralanmn 40 

milyonu qtı. ISO mil7ooa nrmahdu. 
Yurdda91 
Doğan çocuğuna nüfuı teskereıi 

çıkartır gibi, bankada bir tuarru( be
eabı açtır. Çocuğuna 1apabilt:ceğin 
en büyük İ)ilık budur. 

Mlll1 lkt..at ye Taaarruf Cem•1•tl 

Dilnkll toplantıya Vali Ye belediye r . 
reiıi bay Muhiddin riyaset etmiıtir. C QClQSl 

Yumurta Satışı 
Yumurta ihraç nlzamnameıl 

'tatbik ed;Jelidenberi limnnımızdan 
:4 b:n aanrlık yumurta sevkedit. 
miıtir. Bu yamurta:ann mühim 

·bir kıımı Almanyaya •e Yunanie-
tana gönderilmiştir. Son gUnlerde 
ispanyadan da bazı istekler 
olmuttur. 

S Teşrinievvel geceal Heybeliada 
8nlnde Flnaun YI' pari • Afitab •o
tarllnla ara•ıadaki kayıtı• çarpııma• 
:neticeıi olarak botu'aa (3:;J) yurdd .. a 
aid tahkikata Yalon müddeiumaml• 
litince devam ediliyordu. Yalonda 
tahkikat bitirilib do•ya l•bnbul mGd
deiumumilitioe l'öaderilditi Jsı. 
mGddeiumumilik iddiaaını yaparak. 
en la biriacl an.ta~. tikl'.te vermittir. 

Son Posta'nın R esimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 1 

H. B. - Harb olmıyacak, 

barb olm1y-ıcak, b&rb o:mı; acak, 
barb oln:ıyacakL 

- Ne o J .a san B. Çıld ır· 
dın mı? Boyuna harb olmayacak, 
barb olmıyacak diyorauD l 

H. L. Çı dırmaclım uızım, 

bir çare buldum. 
• 

- Naaıl çare Haaao 1 ./ 
H. B. - İtalyanlarla, Habeı· 

lerla araanda bqlıyan harbe 
ma.ıi elacağamJ. 

' ' I 

r ı. L . - K.rı:e tıefa 11 1.. sör 
lerlerae o olurmuş, kırk defa 
barb o'.ac:ak ded ler, h~rb oldlll 

' be.1 de kırk defa barb o mıyacak 
diyeyim do barb bitıiol. 
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Seçimi 
Namzedlikleri için 200 

Kişi Müracaat Etti 
Ankara 10 Meb'usluğa 

hamıedlik koymak tizere mllraca· 
at yapalmıya baılamıştır. Şimdiye 
kadar 200 kişi müracaat etmlştlr • 

Bunlar içinde baytar Sıtkı 
isminde biri de namzedliğl için 
konferanslar vertıceğlni a8yle· 
rniıtir. 

Şubabn on beşine kadar 
lntihab her) erde bitmİi olacaktır. 

lzmir, 10 ( A. A. ) - Saylav 
ıeçfnıi için Eelediyede bUyilk bir 
çalııma vardır. Seçmek ve seçil· 
lılek önenini kazanan kadınları· 
nuıın Hylıı üç günde belli ola· 
caktır, 

t 

r 

• DenlzH, 10 (A.A.) - Sayla• 
•eçhni anık:ık!arı ilerilemektedir. 
riliyetin nUft.SU 300 bini geçtiği 
çin Deniz i bu kez bir arta ile SON TELGRAF HABERLERi 

)'edi saylav çıkaracaktır. 

Hariciye Bakanı 
tenevre Dönüşünde Ati
~ada Görüşmeler Yapacak 

Başbakan Şehrimizde 
Atına, 10 (A.A.) - Gazetele· 

tin öğrendik.erine göre, Tevfik 
RUıtU Aras Cenevreden Anka• 
raya dönerken Atinaya uğraya
taktır. TUrkiye Dıı işleri baka· 
hının bu zi) aretinio başhca 
UlküsU, ulu ;lar derneğinin itleri 
ve halihazırda Cenevrede top• 
!anmakta ola ı Balkan anlaşması 
Dıı lşlerl bakanlarının konuşma• 
ları hakkında Yu!lan hükumetine 
\\\ere vermektir. • •• 
Kans~r Olümü 

\' unan!standa Bu Yüzden Millet Meclisinde M. Lava/ 
Ölüm· er Artıyormuı HukukUsulü Muhakemeleri Romada 
Atina 10 (Hususi) - Sıhhiye v -- Mu··nakaş yı n.11.11unu ;ı Roma, ı ı (Hususi) - Fransa 

hezaretlnin ya tığı bir lstatiıtiğe Mucip Oldu Başbakanı M. Laval'm yakında 
~&r,, ton ı ı sene içinde Yuna• tıi t 1 • Ankara, ıo (Husual) - Millet buraya gtleceğl mevsuk olarak 

ı anda kanserden ölen •rm 
hıiktarı her se .e artmıt bir vazi• Meclisinin dünkü toplantısında haber veril:yor. 
)'ettedir. 19~3 de bu vUzden 1253 hukuk usulü muhakemeleri kano· Y • Bı·r Kar k , nunun ba:ıı maddelerinin değiş· enı . ar 
2 
iıl ölınllt ve bu yekWı 1932 de tirilmesl hakkındaki li~ lha konu· 
868e çıkm şt.r. ıulmuf, müzakere ıaat 17,30 a 

T hd.d Mf kadar ıUrmUştür. 
·· e 1 Kanunda vekillerin vekiletna• 
. Atina, 10 (A.A.) - Arnand melerlni ibraz mecburiyeHne ait 
fazeteıi Se.an:kte bulunan lkiyllı maddenin çıkarılmaıı Refik Şev· 
•rnavudun ikamet tezkereleri ket ince tarafından lttenil• 
fenilenmed;ğj takdirde Amavud miş bunun etrafında mUna• 
abiiyetlne g-ren Yunanlıların ' b' k M b' 1 A. ... ,. kaıalar olmuf, ır ço e uı ar 

tnavutluktan çıkarılacağına yaı· lehte ve aleyhte ıözler söy· 
lbaktadır. d (emişler, nibayet mad enin 
~ Ruh "' K J k vekaletnamenin ibrazı için mllh· 

:l lll J 1 Jet tayini şeklinde tadili için IA· 
k.atolik Papaslann Buradan yiba encümene havale edilmiştir. 
Gidecekleri Tekzfb Edildi Meclis perşenheye toplanacaktır. 
r Ruhani k.}afet kanunu mfina· fzmirde iki Cinayet 
~İbetUe ıehrimlıdeki katolik •• 1zmir, 1 O (Huıusi) - Gazete : \1t papas,arın burayı terkede- müvezzii KUrd Tevfik ile Haaan 

e •rl rlval etleri çıkmııtı. adlı arkadaşı ıazete satııı yü· 

Muallim Ve Talebe Bir 
Örnek Elbise Giyecek 

Kllltlir Bakanlığının talebe ve 
muallimlerin mekteb içinde ve 
d1tındaki kıyafetlerini tesbit ede
ceği, mualllm ve talebenin ayni 
örnek elbise giyecekleri, kumaı· 
lar üzerinde tetkikata baılandığı 
s6 ylenmektedir. 

Talebelerin aaçlarmın iki nu• 
mara makine ile kesi:meei mec· 
buriyetinin liseler ve Üniversite 
talebesine de teımll edileceği 
anlaşılmaktadır. 

Bu1garistanda Türkçe 
Kasaba isimleri · 

Rıhtım Şirketi 
Is tan bul Gümrük ld aresi 

Tesellüm Muamelesine . 
Baıladı 

Ankara, 10 - lstanbul Rıh· 
tım Şirketi mukavele projesinin 
&on tetkikleri yapılmıtbr. Muka· 
velenin bugUnlerde imza edil· 
mesi muhtemeldir. Bakanlar 
Heyeti Rırhbm Şirketindeki et· 
yanın gUmrUk tarafından te.el· 
lUmll için karar vermittlr ve bu 
karar f ıtanbul Glimrllk Başmil· 
dürlüğUne bildirilmiştir. 1 Kinu• 
nu1aoide şirket herşeyden elini 
çekmiı olacaktır. lstanbul Gllm· 
rüğtl tesellüm muamelesine baş· 
lamıttır. 

Yunanlılar Ermeni Piıko
poa ~nu Atıyor!ar 

Atina, 10 (Huauıl) - KomU.. 
niıtlerle i:, ortaklığı yaptığı an• 
la91lan Ermeni batpiıkoposuna 
Yunan hükumeti memleketi ter· 
ketmesi için beı glln mühlet 
vermiştir. 1 Burada çıkım Vila Katolika zünden kavga etmişler, Ha~~n Sofya, ıo - Bulgar hUkiimeti 

l•zeteıi bu rivayeti tekzip et· bıçakla Tevfi;:.f vurmuı, ölcur· T k k b ı ı ı i · B ı taı k ~· Ur çe asa a s m er nı o.garca 
fsveçle Uzlaşma Muahedesi Amerika da 

Yakalananlar e tedir. Diğer tarafan Protestan mUştUr. ile değiştiımeye baş?amıı, Eıki· 
pap11lar esasen aadelik taraflııı Izmir, 10 ( Husuıl ) - Kara· 1 

Ankara, tO (A. A.) - Türkl· 
ye ile Norveç arasmda adli tes· 
viye, hakem ve uı.Iaıma andlaş· 
masmın tasdiknameleri ayın altı· 
sında Oılovda teati edilmiştir. 

... ld ki M d S b c na cuma kasabasının ımlni Targe.ı· 
," u arı içi 1 yeni kanunu mom• taşta oturan a am ara 8

Y
1 

nunt ti k lizı"·Iıkla vurmak suretile hizmet· viıte, Osmanpazan ismini de 
Y• e arşıiamıılardır ... .. · 1 J k çisi SUobülU öldürmüştür. Omc,rtag yapmıttr. 

~ ran - ra ~~~~~==~~~~----
Hudud lht: " afı Ne Şekilde r Is TER /NAN is TER iNANMAt · 
~ Ha.Iedilecek? 

Tahr~n. J ı ( A. A. ) - Irak 
htıkümetinin Iran • Irak hududu 
~•seleıi hakkında uluslar derae• 
•

1D• mllracaat etmiı olduğu ha• 
teri, Iran mahafUinde atıkunetle 
•rtılanmışllr. 

lsnanbul civarındaki kasabalardan biriude oturan bir 

abonemiz yazıyor: 
" 2 BirincikAnun tarihli gazete~! almadım. Postaya 

ıordum, namıma gazete gelmediğini 11öyledıler. Huna pek 

deridir. Bu zat poıta memurunun da kayıpederi olur. 
Ben po11ta memurunun ve posta müteahhidinin ıu 

şelcild& kkrabalıklımndan dolAyı müteahhit tarafından ya .. 
pıle.n kuııurltlrt\ göz yumulduğu neticesini çıkarıyorum. 

Diğer taraftan uıomurio kanununda da akrabaların birbirle· 
rine me.iyyet olunıiyacaklarına dair de maddeler olduğunu 
Silnıyorum. Şu halde, Lu işde benim haklı olmadı· 
ğıma: 

inanamadım, tahkik ettim ve bizim postahanede işlerin 
biraz aksak gittiği neticesine vardım. Çnnkü bizim kasa
bada postayı istasyondan pQetahaneye kadar götürmek 
iıini üzerine alan müteahhit, posta mildü!'üoün kayınpe-

1.S T R iNAN iSTER lNAN Al 

1 

Vaşington, 10 (A.A.) - Uy ... 
turucn maddeler zabıtası yedi yit 
süren engin bir arqtırma Ye l•la• 
kikten sonra Dikenin her yerlnd• 
aynı zamanda ienel bir bir ba .. 
kın yaparak kaçakçı kurumunu• 
tl1mUnll yakalamıthr. Yakalanan· 
.ar, 178 i kadın olmak nz~r" i~O 
ı.:· ·i 1 İ r. 

Elektrik Otusu Kullamnıı 
AleYI, dGmam Ye tıhllk•U ~., ... ,.... 

. ,,., u~·: u • .. • K<iı..lıı hinıııd.• ~-! ., 
\ .ıe .r. Sarfiratı H•lt• 1,5 ili 3 lswuı 

1_ Bu mal afil, İran bUkfımetlnln 
•endi b\Jku:m dairesinde ve 
devletler hn1<uku prensiplerine 
~Yıun olar~k hareket etmekte 
olduğunu bey a etmektedir. .._------------~~----------------~~~~----~------~~~--~~---------------~------

dardır • 
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~Meınlelcet Maıuarası\: • 
il RLE J 

Biga 
Köylerinde 
Son Posta 

Biga (Huıusl) - Kolfal klSyU 
80 eYli de-r:i toplu bnylicek bir 
köydür. Arazisi geniştir. Tarla!an 
verimlidir. Şehire yedi aaatlik bir 
uzaklıkta olan bu köyün olduğu 

yer hayla yüksek ve havaa le su· 
yu çok güzel olduğu için o civar.n 
adeta yayhun g .bidir. Haıta:ık, 
ııtma gibi , eyler yoktur. Evleri· 
nin yarııı bir katlı ve ötekiler de 
iki katlı. duvarlan taştan ve üst· 
leri kiremittir. Sulaı ı pek boldur. 

Saray Türkler 
Ettirilmiş Eski 

1~ arafından inşa 
Bir Kasabadır 

' KöyUn içinde boşa akan altı tane 
çeıme vardır. 

Kırlarında çeşme ve ku) u 
çoktur. Onun için bu köy halkı 
ıobze ve meyva yetiıtirmekte hiç 
güçlük çekmezler. Herkesin birer 
parça bağı ve bahçesi vardır. 
Bu köyün halkı çok ıokulgaaı ve 
11cak kanla adamlardır. Hemen 
hemen hepsi medeni kiıve giy· 
mektedir. Maarife çok merAklı 

oldukları için Uç ıınıf.ı gllzel bir 
mektepleri vardır. Yeni yazıyı 

umumiyetle 6ğrenmitlerdelir. Hele 
kadınlan erkekle den daha fazla 
okumağa hevealidir. 

Bu köylln kadınlan lnr işlerinde 
bir erkek kadar beceriklidir. Tar
la, harman orak işlerinde çokları 
keudini erkeğe değiımez. Büyllk 
aa•aı olduğu zaman bap kadınlar 
çift ıllrmUıler ve kimaeye muhtaç 
elmam11lardır. 

U:ıunk~prft (Hu
ıuıi) - Çerkes· 
köy • TUrbedere
deıı ılmala doğ
ru uzanan yol 
Saray ka.abaaı• 
na gider. Genİf 
vo dilnitin bir 
düzlükte kurul
muş; bor tara• 
fından açıklıiı, 
hava ye suyunun 

çok aıhhJ bu!u-
nuşu ve mınza• 

rası itibarile se

vilen bir mevki· 
clir. Ahal:ai çiftç · dlr. Araziıi ı 
çok mllmb:ttir. Bol odun ve ya· 
kı!mış kömfir iıtih1alib kayde 
ıayandır. Suay bir zaman kaza 
iken nahiye olmuş, ıonra yine 
kaza olmuıtur. Şimdi kaza mer· 
kc%idir. Cahil tabaka buraya 
Çingeneaarayı derler. Saray pek 
eski maziye, Birinci Kurun tari• 
hine maliktir. 

Birinci kurunda lran aakerliğinl 
de ileriletmiı olan kadim Iran 
medeniyeti Darayı hükümdar 
kıldığı zaman pek ıti}ade dirayet 
ve kiyaaet aahibi o'an Dara zama· 
nm mantıki badiselerile icaplarmı 
nazarıdikkat ,.c ilibardan uzak· 
laıtırrpad ğı lçi:ı ordusunun n·U· 
him kumandanlıldarını Tnrk ilme· 

Saraydan bir manzara 
ra•ına vermiftl. Bu cihetle bir 
kumandan olan Mabanlı Ôztürk 
Bakak Soyhan Çorluda ismine 
muuf Soyhan kalesini inıadan 
ıonra şimdiki Saray hanasında 
asma bahçeli bir ıaray bina ve 
lop ettirmiıti.Mıaırd• yirmi altıncı 

aüllleden Firavun Amaziı zamanında 
Mıa.rdan kaçarak Irana 11ğnıan 
kıptiler Dara zamanında Irandan 
Trakyaya göçmnş:erdi. lrar.dan 
boşanan, Trakyanın Karadeniz 
s ahillerine vo içerilerine yayılan 
bu kavme bA:i Karadeniz bota· 
nanları derler ve lisandan liaana 
intikal eden bu vasıf tahrife 
uğratılarak Karadeniz BofI!ağı da 
denilmektedir. Ve yine bu tarihi 
muhaceret aebebile Sara) a 

çingene Sarayı IA· 
kabı izafe edil· 
miftir. Bu llkap 
cahil tabaka ara• 
aında hala anıl· 

maktadu. Dlrlnın 
mağ:ubiyeti, la· 

kenderin teıckkl\l 
eden büki'ımeU ve 

lakender hük:U· 
metinin zevallerl 
tarihi lnkılAplar-

dan ıonra buraya 

Çorluya elde .. 

den Vizadodoplos 

1 gelip yerlef1Difli. Ecdadımızın 
eline geçliği tarihte en ıon Kral 
Ayaaaradi Dimopol• bminde 
Salaminll bir Yunanla idi. 
Çcrlanun açdmaS1ndan 10nra 
Birinci Murad ordusu tarafında 
buruada açrlmııbr. Rastlanan Sa
ray harabesini tamirle beraber 
burada bir hamam, ve bir kir
vanıaray inşa ettirilmiıtir. Açtırı• 
lan bu kaleye tarihi hatırası na· 

mma Saray denilmltti. Ve hilA 
bu tarihi iıim okunmaktadır. 

Trakyada "Saray" kasabaaı 
lstranca balkanlannın l!tif ve fe
yizdar bir dlyandır. Tabiatın ver
diği gOzelllklerile bereketlerile 
meşhurdur. 

N anddhııflkrt Mekteb ~ören bu kaylln yeni 
yetifme gençleri oldukca acunu 
aulamıt açık alSa lnaaaalardır. 
Hayasının ıuyunun tyiliiindea 
olacak ki bu köyde aekaenlik 
ihtiyarlar pek çoktur. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Ynzdört yqına girm:ı, atzın

da yeni difleri çıkmıya başlamq 
ihtiyar kadınlar bulunur. 

Kadınlar lor iılerinde bece
rikli olduklan gibi üstlerine ba.
lanna yarayacak ıeylerl doku
makta da birioddirler. 

Her evde dokuma tezgahı 

Nevşehir 
Pazarı 

Nevşehir ( Buıuıi ) - Bura• 
nan pazarı pazartesi günleri kuru• 
lur. Nevıehir pazan çok kalaba• 
hk olur. Köylüler pazara cuma 
gOnllnden gelmeye hatlarlar Ye 

dönllıUalla ark••• çarıanba ,UnD 
alınır. 

Nevpbirin k6yleri ile beraber 
nOfuau 45 bindir. Bu çokluğun 

bulunur. Beyaz minaresile bu kö- bntn.n eksikleri Nevıehlr pazarın-
ylln karııdan görilolitll pek gil- da tamamlanır. Fakat Nevıehir 
zeldir. Hep birlikte baktıktan pazar ) erleri biraz dardır. Bele-
köy odasının 6n6nde çok bllylik diye buau nazarı dikkate almıı 

Simav Avcıları Kışa Hazırlanıyorlar 

bir çınar ağacı vardır. Ye pazar yerlerini ıenifletmiye Simav Hcıları 
iti olmıyanlar, İfe gidemeyen baılamııtır. 

ihtiyarlar hep bu çınann altında Demirciler denilen yerde ılll· 
toplanıp yarenlik ederler. EY den fazla barab dUkkin latimlik 
fa.nnlarında haftada bir ekmek ya• edilmlı ve bunlar yıktırılarak 
parlar. Kıfln hamur itleri en pazar yeri geniıletilmiıtlr. Pazar 
birinci gıdalandır. Sağılır hayYan- yerine ıu ihtiyacını karıılamak 
lan ve mer'alan elftritll olduğu için bir de çeımo yaptırılm1flır. 

Simav ( Huaud ) - Avcılar Kulftbll kıı meniml için yeni bir 
program hazırlamııtır. Memleketin blltGn mftnevverlerf Avcılar KulO
bün aza olmaktadırlar. Teıriniaanide köylillerle birlikle GölcDk meY
kiindee yapılan alirek avı iyi neticeler vermiftir. Bu bavalide mebzul 
mikdarda domuz ve kurt vardır. BuDlann imhuı her balamdan köylG
nlln itine yaramaktadır. 

için pek yobalhak çekmezler. _____ , _ _ ... ___ _ 

Yalnız ormanlan biraz uzakçadır. --- · ·- Mug" lada 
kamyonu kırk kuruıa adam taıı· 

KöyOn içinde kıı 1 iinleri için dıjı için ıehre gelmekte de ,Uç· Bir Köy Düg" ününde Kanlı 
bir kahvehane varaa da burada 
kumar oynamak yaıakhr. K6yde ltık çekmezler. Bu k6yDn mera• Bir Kavga Oldu 
1 ki • d k lannda bir hayli koyun otladıktan Mu;;.1a ( H-·ıl ) _ Ak-dik 
ç ıçen e yo gibidir. Kazanç· g• - a-

la f maada kunı ot dahi blçlllr. Her- kx U d B jl Az" · 
nnı ena yere .arf•bnealni bil· k uy n e ayranı o u ızın 

b k f .. ke1ln endine mabıuı bir parça dtıM• U d k n_ meyen u öylln ıa alkı dOilln 5 .. n n e oyun oynama yu-
yaparken de fa%1a maaraf etmez- çayın Yardır. Od~nlanm karadai zünden Dalak oğla Mehmed ile 

1 O h lli b•- ormanından tedank ederler. K di v 1 M hm d a d er. rta a ... ıenç, 25 Ura a r og u e a raaın a 
Ue evleoebi:tr. K6yll1ler kııın alirek avma kavga çıkmış, Kair oğlu Mebmed 

Kız evlenirken kendilerine giderler. Ormanlannda tavşan bıçalrla Dalak oğlu Mebmedi ağır 
hah, kilim, HCcade gibi b·r hayla çakal ve tilki çoktur. ıuretta yaralamııtır. Dalak oğlu 
cihaz yaparlar. Dnğilnlerinde da- Köy aandığının geliri epeyce baatahaneye kaldmlmıı, Kadir 
vul çaldırmak ldetltr. Evlenme- olduğundan köy mektebinin yıkı· oğlu da yakalaomıt Ad:lyeye ve-
lerini hep ı1 gfiç olmadığı gönle- lan yerleri bu sandıktan yaptırıhr. rilmişlir. 
re, çokçası harman ıonlanna Köy odaaına herkes ııra ile bakar. Tekirdagı'>J nda 
raıtgetirirler. Gelen giden b\l odada koltukla· 

Köyde bakkal dükkanı ve nır. Tarlalan kuvvetli olduğundan Yeniden 16 Mekteb 
perükir vardır. Onun için ihtiyaç dinlendirmek uau!ll pek yoktur. y apıhyor 
görfilmedikçe ıehre inmeıder. Na• Glibreyi fula attıklari için iyi Tekirdağ (Hususi) - Vili-
biyeleri olan Çan Pazarköyll bir maluul ahrlarlar. Huliaa: Çok yet dahiiinde baılaoılan f 6 yeni 
saatlik bir mesafeded·r. LAzım çalışl<an olan bu köyDn halkı, mektebin bitirl:mesine çalışılmak· 
e !an ıeyleri burada'l da tedarik çalıımalan sayesinde kendi tadır. Bunlarm hemen hepal ça• 
edcbi.ir.er. yağlarile kavrulmakta ve aade bir tıya abnlDlfbr. 

Pazar köyden her3lln yolcu bayat geçirmektedir. Yitmi yıl evvel urayda yır 

Karamanda 
Mekteblerde Tayyare Ve 
Hililiahmer T eıekkülleri 

Karaman (Huıuai) - Bu ıene 
llkmıkteblerde muallim kadroıu 
pek 11k1f1ktır. Maarif memuruna 
bile 12 Aat derı nrilmiştir. Or
tamektebte kız ve erkek 200 
çocuk okumaktadır. Mekteb ço· 
cuklan ara11nda fakir talebeye 
yardım, kooperatif, HilAliahmer 
gençlik teıkilib, k6tUpbane, ıpor 
temsil, mus:ki, hitabet teıekkUl· 
leri yapılmııtır. llkmekteblerde de 
tayyare Ye Hllillahmer yardım 
teıekUlleri vllcude ıetirilmi§Ur. ... ••• - ·- MI ıııı•ue ..... 

pılmıya baılanılan, fakat birtlirlll 
bitirilemeyen mektebin de bitiriJ. 
mesine çalııılmaldadır. Bu mek· 
teb 500 çocukluk bir yab mek· 
tebl cılacak, cıvar köy çocukları 
burada yablı olarak okutulacak· 
tar. Mektep martta açalacakhr. 

: 1 Ev Doktoru 1 
lvııetabolizma Vs 
Yanlı~ 1 eşhisler 

Baz.an gırtlağımınn iler: .ıade 
bulunan tiroit guddesi, vaz:ifl' 
ımı görmez, doktora gitmek 
liizımgelir, bir alay karışık ıözlerlt 
karııla şırsımz:. Ve nihayet Meta' 
bolimıaoın vaziyetini gözden ,.. 
çirmek lcab eder. Metabol!zoı• 
nedir? Metabolizma, Alınan gıdl' 
lann vücutta kimyevi ve biyoloJ 
icabı tebeddlllitla vücut taranD' 
dan temeaslll edilebilecek hall 
gelmesi demektir. 

Bu t ebeddOller hakiki mnn .. 
ılle yakılmadan başka bir şef 
değildir, yani kal o. i ile ifacı
edilen enerji sarf, demek
tir ki, bu da, okıijen almRk \'t 

hamııa karbon vermekten ibarettir• 

Bir insanın bu tarifimiz dahi' 
linde Metabolizmasını ıöyle teabl 
edebilirh: liir inaan tam iatirab .. 
halinde bulunduğu ıırada Ylic1I' 
dllnün aarfedebileceği ( asgari J 
eaerji miktanm kalori Ue lfad• 
etmek. Bu ( a•i•rl ) aarflyabn af 
veya çok olması •Ocutte 1akd 
hldia~ıinin fazla veya azlığd 
ifnde eder. Gırtlağımızda bu!una• 
tiroit auddesldir ki, bu yakın• 
keyfiyetinin nazımıdır ve aldıfrımd 
gıdalann ricudümüz tarafJnda• 
temailinl tanzim eder. 1fte ~ 
faaliyetin derecesini arayıb tesblt 

etmek tiroit guddesinin fazla veya 
noban fa&liyetinl meydana çıkant• 

Bısyle bir kat'i netice alabil" 
mek gayet hauaa tecrübe ıerai~ 
ne riayet etmekle mümktıudDr· 
BHbaua teeaiiı kabiJ;yetleri fd 
la olan ln•anlar, ufak bir ,eydeıl 
derhal mllteeHlr o•acaklan a 
vücutlarının bakma kabiliyeti ~ 
tacağına göre tecrUbe esn:ısind• 
bu ıibl harid teıirlerden daim• 
uzak bulunmak lcabeder. Bu W 

bepledir ki, Metabolizma, teshil 
edilirken fikir ve vücud tam bit 
ıükôu halinde, her türlil endiş .. 
den uzak bulunmak gerektir. B81" 
le bir tecrübe gayet ıakin v• 
laboratuvarda hazım zamanındaO 
mtımkün olduğu kadar uzuk blf 
ıırada hararet derecesi orta vf 
gayet muntazam nefes alma prl
lan temin olunmak elzemdir. Çok 
defa baata bir insanın vaziyatl 
bu noktadan tetkik edilmedijl 
içindir iri, konan b&1talık teıhilleıl
eberiyetle yanlıı çıkmıştır. BI_. 
enaleyh bir haatamn yahut vlicll' 
duoda aksaklık duyulan herhanal 
bir kimaenin tedavisi bqlamadd 
evYel, bu tecrübe ölçüıüne bal 
nrmak hatadan kurtarıcı en ku~ 
Yetil Amildir. - >f-

Niğde Kadınları 
Saylav Seçilmek Hakkı•• 

Büyük Göst~rişle 
Kutlu1adılar 

Niğde, 9 (A. A.) - Bayanl., 
nmıza SaylaY ıeçmek ve ıeçllmek 
hakkını veren kanunun kabalt 
&zerine ıonsuz sevinç duyd 
köyln ve kentii büttın Niğdf 
bayanları Halkevince büyük bil 
toplanb raptalar. Salon, korJdoft 
odalar &1mııkı dolmuı, birçc'..laıl 
dııarıda ayakta kalmtfbr. TopJanb 
latiklll marşı ile açılmış ve Bayall 
Seniha Tekeli başkan ıe{ilınitllr'• 
Bayan Seniha Teke~i ve Eay_. 
Mukadder Soyıal taraflar.nd .. 
ıık sık alkışlanan birer ıdylef 
.aylenmiıtir. Bu mil:ıssebetl~ bl
yftklerimize telyazıları gönoerı lllf 
ve Niğde kad.nlannın sayg:ı!,,. 
ıunulmuıtur. 
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( Sigaaet Alemi ) 1 TELGRAFLAR 
Cenevrede 
Nezaketli Bir Amerikada Fırtınaı 
~ . t 17 Bir Japon Gemiıi · 

az l Ye var Kurtarıldı 

M. Laval'in 
" Milletler Cemiyeti 
Getirmezse Netice 

Bir ihtarı 
Yu%oılavya tarafından Mantıya 

cinayeti nıünasebetile Uluslar Kuru
lllunda Macaristan aleyhine yapılan 
~febbflailn netic esi alınmam ıthr. 
b •roılavyanın ilk teklife bu teıeb· 
d ilıOn tehlikeli o ' a bi'eceA-inl dütilnen 
lne".let~erden baıta Fransa olmak üzere 
.,:aıtere ve diğer birkaç tanesi, buna, 
d baıka kalıb vermeyi münasib gör• 
ı:;ı.... f1te diler ki Yuguılavyanın 

Nevyork, 10 ( A. A. ) - Japon 
bandıralı "Viktorya MarO_, vapuru, 
Atlantik ortasında fırtınadan tutuna
maz bir bale geldij'inden, t el•izle 
yardım lıtemiıtir. 

Bir Ho"landa vapuru imdada kot• 
muı, Japon V?puruoun ailYari•l ile 
iki zabitini dalgalar götOrmOttOr. 

Nevyork'da Zararlar 
Nevyork, 10 ( A. A. ) - Bir dalga 

bir köprOyft yıkmıttır. Bir adamı 
sular götOrmflt, bir batkuı 8lm0t, 
yedi kiti de yara]anmı9tır. 

Cenevre, 10 ( A. A. ) - Man ilya 
facluından dolayı Yugoılavya ile 
Macariıtan arasınd a baş g<Sıteren 
gergin vaziyeti görüşmek Qzere 
Milletler cemiyetinin Cumarte.i g i.l nO 
yaptıfı toplantı, bu itin doıtça dU
zelt'. lrnesinl pek az umduran bir 
vaziyet 7aratmııtır. uıJu Kurumuna y"pacatı mOracaat 

1" ~•Ja bu uluı hakk,nda bir itham· 
::•e .. •l~ .. ıa, ileride, bu nevi facia
\ 111 onunfl alabilecek n alelumum 

0 •itec:liti ortadan kaldırtmaya yara• 
1aoalr b. ·kA 

ispanyada Gürültü 

Bundan, l'erek Cennredeki bu 
işle m,ij'i olan mahfillerde ve kDçilk 
•.nlatma ile Bakan anlatm.::.sı e1l ... 
rınhı merkezinde derin bir hayal 
lnkisan uyandırmııtır. Ortaya atum ıı 
olan mesele bir usul meHleai o!Cu
ğandan daha ziyade kantıktır. Filva• 
ki, ulu•lar derneği miukının on bi
rinci maddesine ı&e bir uzl ıma 
uıulü kullanılMakhr. 

ır fl ayetnaoıe olıun. 
F . Vuroıloyanın eski möttefikl 
l'anıat bu taYıiye'erin:le kıım•n 

~a•affalc olnıuı aayılabilJr. ÇGnkil 
la ugoıla•ya hükumeti, Mııcarlıtan 
f alckıncfaki 1arih ithamını fU ıekillere 

Barselonda Yine Hadiseler 
Oldu 

tca etıaiıtin 
1 

1 - Bir kııım Macar memurlaranın 
lltı' .. u ıyeU meydana çıkarılmak 
r-elrti,.. 

2 - Macu hnkümetl tahkikata 
teıaid•a el koyub hakikatin daha 
•Q••llG bir ıurette meydana çıkma· 
•ını temtn etmelidir. 
• 3 - Bundan böyle firarilerin ve ::••i nıUcrimlerin melce' hakları 

did olunmalıdır. 
il Şlandi, Cenevre koridorları, itte hu 

ç tnaddelik esaslar n mil.zakerealne 
l•bid olmaktadır. fngiJiz gazetelerinin 
fıı11a Ye lnwiliz murahhaaının 18zle

tl11e bakılacak olursa, lngiltere bOku· 
illeti, aarib itham ve mu'uliyet mad
del-inin mllzakere metinlerinden 
~ılrllJ'ıhnaıına taraftardırlar. Bu nevi 
ıiyaıi vaziyetlerde çok görülegeldlti 
•eçhle loi'iltere iıtiyor ki, Yugoılav• 
fa blkGmetl iddia) rından tamamile 
Yazgeçıin v• milnhaııran komitecili· 
li• red Ye tel'ini esası hakkında bir 
ıuQzakere kap ·&J açılm &11nı temin 
ıtıdecek bir tetebbGa yapmıı glSrOnıiln. 
"'tıagoslavya hüklkmeti, bu görilı ı•k· 
"'' benlmıeyecek midir ? Çok has
•aı oldugu beıbelli olan efkirıumumi• 
teai 6nüade löyle bir fedakirhk ya• 
PabiJecek midir ? bilinemez. 

Bu cihet bilinemeyince d• Cennre 
~aıiyetJain nezaketi devam ediyor, 

11•1:1i~lrae mübalağa edilmif sayılamaz. 
akıkaten vaziyet naziktir ve bu 

:eıaket zannolunduğunuo çok Gıtiln• 
edir. - Süreyya ... 

Barselon, 10 (A.A.) - Bazı Tram .. 
vay lıçilerine yol verilmesi ilıerine 

tramvaylara taarruz edilmiı, greYciJer 
3 arabayı yakmıtlar, kumpanya mil· 
dürilne de ıuikaad yapılmıthr. 

Pariste Bir Hadise 
Harb Malôllerile Polis 

Karşılaıtı 
Pariı, 10 (A.A.) - Tahılutlannın 

azaltılma11nı protesto için bir kıatm 
harb ma'ulleri numayİf yapmıtlar, 
poHsfa müdahalesi üzerine bazı hadl
sel~r olmuf, bir polia atır ıurette 

yaralaomııtır. 

iki lnglllz Tayyaresi Çarpıttı 
Londra, 10 (A.A.) - lfü bombar

dıman tayyareıile bir ıivil tayyare 
çarptfm'f• p:lotlar ölmüştür. 

Fransız • ltalyan Eski 
Muharlplerl 

Cenevre, 10 (A.A.) - Eski ftalyan 
muhariplerinin Fransız - ftalyan dost
lufn içio ter tib ettikleri toplanhda aaı 
alan Fransa Bahriye Bakam M. Piyetrl, 
ik i memleket arasındaki an!aıama• 
mazlıtın buııDn ortadan kalkmlf ol
dufuau ıliylemittir. 

Ct!nevre, 10 ( AA. ) - Sar anlat• 
mu:ndan dolı:yı M. Lan] ile M. 
Muaollni arasında çok aamiml tel 
yazılan alınıb verllm:ttir. 

Alman Yoksullarına iane 
Berlin, 10 ( A. A.) - Kıt yardımı 

için açılan deftere cu1Darteai gUnQ 
bütiln Almanyada üç buçuk milyon 
mark iane kaydedilmittlr. Bunun 
225.000 nini Bertin nrmittir. 

-- ==-= 

SevmediOine 
Ed~hl A 

T~frika AŞlk 
13 

11 I 12 I 9:34 

- Siz, bilirsi 1iz 1 
eli Ve biraz evvel, ıaşkınlıkla 

· k nd~ ~evşettiği dizginleri çekti, 
anıçıyı şaklatta: 

- Deyyyhhh, abraıı gUzelf 
dlb Hayvan tırısa kalkmıştı; araba, 
k basfalt fiı.erinde sar1ılmadan 
ayı gidiyordu. 

A Beyhan, >ine dalmııtı; evde, 
Yfenın bakışından olsun, anla· 

:alı 1 Değil miydi? Ayşe, niye 
Ylenıenıişti? Ya saygı etmiş, 

':ilDuş~~· ~~~ut da, hanımının r an aoyledıg.ni zannederek yOz· 
enıekten çekinmiştil Eğer Behi· 
~~- n·da bulamazsa, ne yapardı? 

.. Ja, tek başına gidince sıkıla· 
~~k muhakkaktı. O taraflarda, 
-t a tanıdığı da yoktu. 

Beyhan, adam aen de 1 Der 
~ İlini salladı. Günlerden Cuma 

L_ ıtanbulun dört köşesinden 
•ıun eden halkla pilajlar dolu
ror;u. Beyhan, o cıvardaki pilaj
b'! an hang ı:ne g:tse, bir dosta, 
le il' ebbaba tesadüf edebileceğini 
•••etle tahmin ediyordu. 

dad Bu düşünce, onun son tered
l ~nü kırmıştı, tekrar neş.,. 
kııdi. Ve Göztepede Behiceoin 

6.tkU görOndüğü zaman, uabacıya 
•eelendi: 

- Şu beyaz köık... Y efil 
P•ncurlan var. 

Araba, köfkll:ı bahçe kapısı 
lalade durmuıtu, Beybaa, 81Ç«'&r 

gibi yere atladı, arabacınln para• 
sını verdi, bahçeye girdi. Sağda 
ikinci katta köşedeki odaya doğ· 
ru batını kaldırarak bağardu 

- Hô!.. Hô .. J 
Çok geçmedi, açık pencere· 

den siyah, Urperik saçlı bir genç 
kız başı göründü: 

- Af Be}hanf 
Beyhan, elini aallayordu: 
- Bonjur! 
Behice gülilyordu: 
- Vallahi, gözlerime inana• 

mıyoruml içeri gel ••• 
Beyhan, bahçede durmadı, 

evin yarı açık bırakılmıt kap111n
dan girdi, yukarı kata çıktı. 

Behice, sırbna bir •İyah ipek 
kimono geçirmiıti; arkadaflDI 
ıofada karşıladı: 

- Rüyanda mı gördiln? Böyle 
sabah sabah, nasıl oldu? Nasıl 
daYranabildin? 

- Uykum kaçmııtı. Biraz da 
hava almak istiyordum. Geldiği
me fena mı ettim yoksa? 

Behice koyu siyah ıözleriol 
· atizerek baktı: 

- Şakamı ediyorsun? 
Arkadeıının kolundan tuttu, 

odasına çekti: 
- Gel, ben gf yfalrkea, konu

ıuruz. 

Odada, Beyhana mordu: 
- Anlat bakalım. Ne fikil'le, 

•• niyetle buraya ıeldiu? 

~u uıule göre iae Macaridaa ve 
Yuguılavya ile konıeyin d iğer ilyeleri 
aru ında beraberlik buluomak ııe· 
rektir. 

Cenene, 10 (A.A.) - Ulualar araaı 
m : haf:lae s8yleoildiğine ıiJre Yugos• 
lav~a M. Lavaliıa konsey toplantııın
dakı nutkundan mülhem bir karara 
yanaıabilecektir. Bu karar bazı Macar 
makamabnın Marailya sulkasdinden 
nıesul olduğunu k aydedecek, Yugoa
lavyayı rearni tahkikatı tekr.&r ele 
almaya davE-t edecek ve ııfınmak 
hakkının değiıtirilm~si için uluılıır 
ara11 b(r nıuka\relenla en kısa bir 
~manda tedkiklni teıbit eyl:yecektfr. 

ncalc bu proje ftaly<: n Ye Macar 
murahhaslarının aıuhalefeü Ue kartı· 
laşma ktad1r. 

Dü11 YugosJay yi Macar-
lann . her ikisinin de itine gelen bir 
suretıhal bulunmakı·zın geçmiftir. Sa· 
bahleyin M. Politiı ve M. Yevtlç ile 
rörilt en M. Laval 6ğlcden ıonra M.. 
Aloizi, Eden Ye Benesle uzun uzadıya 
ırBrGımiif Ye aerek Yuaoılavyayı, 
geHk konseyde anJaıma Jbum .. u 
hararetle mOdafaa etmiıtir. 

M. LaYal, U:uılar Kurumu adalete 
davet olunduğu bir iti g-i.Srmez, Ulus-
lar arası c inayetlere kartı tedbir J 
alma:ı ve ce:ıaJar tertib etmcue bun. 
dan çıkacak çok vahim netic"lerf 
göster mittir. 

lnglllzlere Göre 
Londra, 10 (A.A.) - Yugoalavların 

Macarları ı aır dııına çıkarmaktan 

-=== --
Beyhan, böyle bir sual katfl:flb• 

da kalacağını tahmin etmişti du-
daklarını büktü: ' 

- · ~İç bir programım yok! 
Behtce çoraplarını giyiyordl;; 
- AIA, beraber düşünürüz. 
Beyhan, arkadaşmın acele 

acele giyinmfye başladığını görün
ce f Uphelendi: 

- Galiba, ıenin, hayal halin· 
de bir fikr:n, niyetin var! 

Behice başını kaldırdı kurnaz 
knrnaz gülümsedi: ' 

- Hemen hemen .•. Evvela Boa· 
tancı plajına gideriz. ' 

Beyhan, kahkaha ile gUJmekt~n 
kendini alamadı: 

- Evden, o niyetle çıkmııhm 
amma, mayomla bornosumu evde 
unuttuğumu arabada hatırlamaz.· 
mıyım? 

Behice ayağa kelkmııtı; Bey
hanın önünde durdu; 

- Sabi, a~n, bugDnlerde çok 
dalgınıınf GönUI mll çekiyorsun 
yoksa? 

Behice, bunu öyle manalı aöy· 
lemif tiki Beyhan, birden bire ir-

ki!mitti; Behice, ya birıeyler sez:•le
miş, yahud takılmak için a6yle
yordu. Şaşırmanın, duralamanın 
tehlike olacağını anlıyan Beyhan 
kendini toparlamıştı: ' 

- Hah, itte bir bu, ekaiktff 
Behice, gayet ciddi ldiı 
- Neden olmasın? 
Beyhan, onun ciddiyeUnJn hiç 

farkında değil gibiydi: 
- Aman, Behice, beni alık 

atıklar yerine mi koyuyor ıun? 
Behice, ellerini geriye atarak 

inkar vaziyeti. aJmıtb: 
- Hayır, pardon! O, hiç bb

zamaa ald.mdaa ıeçmezf.. Eb, 

Adaleti Yerine 
Cok Ağır Olur.,, 

Cenenede mühim çalıomalar yapan 
Fransa dıt bakanı M. Laval 

vazgeçmeai İJl bir han yuatrnıı 
olmakla beraber fnıriliz gazeteleri 
UJusla r derneği konHyinln çok güç 
İf~erle karııl a ıacağını g izlemiyorlar. 

Deyli T elgraf diyor ki : 
" M. Lava), konaeyden zorbal ığa 

lcartı lnuılar araet hareket iıteyecek
tir. Bu milnaaebet le ıura11 unutulma
mahdar ki, eskiden lngiltere de kendi 
topraklarında yabancı hükllmetJere 
klirfı auikaad anıklayan katilleri 11ı1tın· 
dırdıtı için bir çok kez. kargıfa 
uğra mı ıtır. 

Ancak hiçbir Yakit her hangi bir 
lngiUz hilkumeti cinayetleri korumak 
Ye anıklanao cinayetleri bilmekten 
ıu çlanmamııtır. Her hGkilmetiıı yil
k ümil, l:.ir zorba kurumuna htlı ol
makla kuaku~u adamları •ıkı bir göz 
hapnnde tatmaktadır. Bu ufurda 
aHıl bir far• b11·ununa bulansan 
lnri'teıe11in ltedenberi liyaaal 11fıa
maiara arıt bir Önen olarak t.ıundığı 
llfınnaa 6ııeo1 korunrualıd ll'. · 

Bir Hal Çaresi 
Londre, 10 (A.A.) - Yugoalavya. 

nın kendi toprakları üzerinde bulunan 
MJcarluı çıkarmaktan vaz sreçtlğl 
haberi 1relir g elmez, Cenevredelci 
i'era-inlik tidde tini kaybetmiıtir. Bu· 
nun a beraber, lcral Aleksandrıo ölil-

s<tnki... Kllçük bJr ( flört ) ola· 
bilir de ..• 

Be3 han, yanağını çukurlaşbran 
bir gülümseme ile boyuunu çar
pıttı: 

- Calıımaktan göz açbğımız 
varını? bari, sen, söyleme! Hele 
bu aıcaklarda aerseme döndüm 

Behice, yan yan arkadaşı~a 
b~kb, cevap vermedi, limon küfU 
bır tuvalet giydi, fapkasını ba· 
tına geçirdi: 

- Plaja gidiyoruz, değil mi? 
San~. Humretin mayosunu, bor· 
nosunu vereyim. 

- Humret, gitmiyor mu? 
- Hayır! o, bir haftadır 

Burgazda teyzemde.. ' 
Ve hem kendi, hem de Bey· 

hun için hamam takımlarını gar· 
drobun alt gözünden ç ıkardı; 
kulplu, sarı kayııla bağladı : 

Yürüyerek gideriz. 
v ~yhan, ayıal uysal başını 

egeli: 
- YilrllrDz. 
Güneş, aaf alt caddeyi yak

maya başlamışb; gilnetin ııığı, 
asfalt Ozerinde kılıç sırtı gibi 
parlıyordu. 

Behice, Beybana baktı: 
- Bir arabaya bimeydik da· 

ha Jyi edecekm4iz. 
Ve kolları, göğilaleri, enseleri 

çıplak, incecik, kıaa etekli tiril 
tiril esvaplanna rağmen terliyor
lardı. 

Behice, plijan kapısı &nftde, 
çantasını açht abone defterini 
çıkardı: 

hrsak. 
kaç? 

Beyhan, efer burada sıkı 
Suadiyeye afderiz. Saabn 

Sayfa & 
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Gönül işleri 

Tabiatin 
Verdiği 
B ir Acı ... 

<<Bursa)) dan " Ad. Nu. ,, lmza4 • 

sile mektub gönderen bir kadın 
okuyucum benden gönül işleri:e 
pek alakan olmayan bir mesele 
hakkında fikir soruyor : 

-"Bu okuyucumun 14 yaşm• 
da bir erkek çocuğu vardır. Bu 
yavru anadan sağır doğmuıtur, 
fakat •on bir iki eene içinde 
yavaş yavaş işitmeye ve öğren

diği sözlerle yanm cümleler ya• 
parak konutmıya baılamıvtır. 
Hatti yeni harfJerfmlzJ de beli~ 
mittir. Fakat bu çocuğun atiıi ne 
olacak r hıuirdeki sağır ve dilsiz.. 
fer mektebine Yermek mfim .. 
kno mil? 

Cevaben diyorum: 

- " Çocuğun yıllarca sonra 
azçok işitmeye bqlamasıt bey
ninde ve kulağında işitme kabl· 
llyetinln bfisbütUn yok olmadığını 
gösterir. Bllilds vardır ve çok 
ağır inkiıaf etmektedir. Şimdi 
bundan istifade etmek lazım Her
ıeyden evvel bir kulak mutahaısısı· 
na gösterilmeli,fikri alınmalıdır. Bu 
vaziyete çocuğun sağırlar mek· 

tebine gönderilmesinin inkiıaf et• 
meye başlayan kabiliyetini kör· 
!etmesinden korkarım. Bununla 
beraber sağırlar mektebinin tale
be şartlarını ı8yliyeyim: Hatırım
da kaldığına göre mektep yab 
mektebidir, parasızdır, san' at 
öğretir, ve mllracatcı:> a kolaylık 
gösterir. 

TEYZE ·-··-··-· .. ---·--·--··· .. --···--····--
milnl takbih etmekle beraber, Yugo ... 
lavyanın, Macari•ta1UD euçlulutu hak. 
lundakl lttihamlangı ayrıea tetkik 
etmet• milaait kabule dejer bJr 
karar almak için gayretler aarfıaa 
devam edilmlotir. 

Bu ıabah fngiliz gnetele rJnln 
Cenevreden dldıkları haberlere g8re, 
bu gayret!er, pek as netice •ermiıtir. 
Fakat, bır hal çare.i için Gmitler 
daima meYcuttur. 

Beyhan, bilek saatine baktı: 
- On buçuğa geliyor ••• 
Behice kaşlarının ara11 buru• 

ıarak düşllndU: 
- Burayı bir kolaçan edelim. 
Beyhan tüphelenmiş ti: 

Behice, sen, birini arayor, 
yahut bekliyor gibisiof 

Behice, yavaşça arkadqmm 
kolonu çimd'kledi: 

- Her zaman dalgın değilsin, 
baıan lilzumundan fazla uya• 
nıkaınJ 

- Kimi arıyorsun? Ben tanir 
mıyım? 

- Zannetmem. 
Bu; Beyhanm pek botuna git· 

memişti, canı sıkkın sıkkın: 
- Bu, fena havadis! dedi. 
- Neden şekerim? 
- Senin ahbapların var. 
Behice, omuzlannı silkti: 
- DUıündllğüo ıeye bak .•• 

Ôy:e sıkılacak lnaanler değil .•• 
Çabucak kanın Jraynar, ısın ırsın .• 

Plajın kapısından giriyordu 
bir adım geriledi: ' 

- istersen, ben uzaktan mer
habalaşırım, biter, gider. 

Beyhan, itiraı; etti: 
- Hayır, bayır •.• Belki ~vvel

den s6zlqtin;z ..• 
- Aldırma, efendim. 
Plaj, hiç kalabalık değildit 

ağda bir yabudi ailesi, denize 
g:rerek, kumlara gl5mOlerek bir
birleriJe şakalaşn·orlardı. ' Sol 
tarafta iki kadm, tiç erkek, kum
da güneşleniyorlardı. Denizde iki 
ftç kişin :n kulaç atbğı, çırpındığı 
g&iilüyordu. 

( Arkul var) 
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Dünya Hadiseleri 

Rekabetten 
Korkmıyan Bir 
Bak kal Dü/,kanı 

Meşhur F rar.sız tarihcisi Hano-

M - k l t "uks Par:!l üni-. una aşa ı . . d k 
versıtes .n e on· 

bir konferans ferans ver:rkeo, 

buhranın öutine geçmek için her 
F ransızın e!jnden geldiği kadar 
fazla r ara harcelmesi, seyahate 
çıkması, gezib dobşması lüzumun
dan bnl sediyordu. 

Eir aralık Fransız müstame· 
relerinin F ı ansıı: devletine getir· 
mesi l iizım gelen paranın da 
mil l ra çıkabileceğini fJÖ: ledi. 

i te . kes dinlerken locaların 

birinden bir •~s yükseldi • . 
- Hayır! olamaıl 
Ve H anotaux o zaman konfe

ranınm bırakarak itiraz edenle 
münakaşaya g ,.ı ve bu 
münakaşa eımas uda öğrenildi ki, 
Fransız trrihc·sı de yatının fazla· 
lığma rağm ..!n çok gezib dolat• 
mış, hat a Afrikanm ortasına 

kadar gitmiı ve orada yalnız 

olduğu için rekabetten korkma· 
yan b:r bakkal dükkanı bulmuştur. 

Bu bakkal dükkanının çöl 
ortasında yılLk ahşver:şl ne ol1a 
beyenirsiniz ? 

Franaı tarihciai: 
- 180 milyon frank, diyordu. 
Dinleleyen adam bağırdı: 
- Serab görmUı olacaksanız. 

karşılaıtığımz bakkal ( Benoi )nan 
Atlanft ismindeki romanında 
olmasın? 

Ha ip bukadar inanmamazlık 
karşısında musahabesinden va7.• 
geçmiştir. 

partlf!n resmi tiyatrolarında 
koltuk fiatlarınm nisbeten 

Frannz ti- ucuz olmasma mu• 
k abil, hususi ti• 

gatrolarında yatrofarı, bilhaa-
ucuzlak çalgılı tiyatroları 

__ h_a_ı_l_ad_ı __ yanlarına yanaıa-
mıyacak derecede babalıydı, 
60dan 00 frania kadar çıkıyordu. 

Geçenlerde neıredilen bir 
istatistikten anlaşıldığına göre 
Fransız tiyatroları son dört sene 
içinde f iatlanm tedrici bir surette 
indirmişlerd ' r. BugUn çalgıb bir 
tiyatroda bir b

0

uçuk TUrk lirasına 
pek iyl yerler bulunmaktadır. · 

)f 

Çek hükumeti komşulannın 

Çekosioflak- hummalı bir faa· 
d k A liyet e a'Iahalan• 

ga a as erı malarına bakvrak 
hizmet ulusal em1.1iyelini 

arLırmak için bazı tedbirler almışt r. 
Bu tedbirlerin ba~ınca askerlik 
mUddelinln bir buçuk seneden iki 
aeneye çıkarılması vardır. Mama.ih 
bu kararın timdi t.ilab a .tında 

bulunan aıkere filmuJü olup 
olmadığı belll d~ğild:r. 

.............................................................. 
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Taribl . lllsababe 

Kör Mü, Değil Mi? 
usa Çelebi, Ev @i' 

andırmak Is ~ d 

ıarab 

Y ıldmmın oğulları, babalarının 
ölümünden ve Akrnk Timurun 
ıarka doğru çekilmesinden sonra 
post kavgaaına tutuımuşlardı_. 
SaltRnat hakkı, ya,ça büyük 
olm.ık hayslyetile Emir Süleyma
nın ldJ. Evrenos Bey 6aıta olmak 
üzere bUtUn devlet uluları bu 
hakkı tanımıılardı. Hatta Avru
palı devletler de onun hlikümdar
Jığını tabll bularak kendisile 
muahedeler lmzalamıılardı. 

Lakin kUçük karde~lerJ, bil· 
haasa Anadoluda, ayri bir btiku· 
met kurmak 'fe mümkUn olur•a 
büyük biraderlerini gidermek 
kaygusunu ııUdüycnlardı. Bu su• 
retle kanlı Ye pek karııık bir 
boğuşma baılamı,tL 

Emtr Süleyman, çok yakıııklı 
ve çok cesur bir delikanlı idi. 
Eli açıktı. Bol para sarfetmeyi 
ıeverdi. Hergün bir kö1e azad 
etmeyi adet edinmişti, fakat 
Edirnede saltand sürmeye bat .. 
ladıktan sonra bütün bu iyi huy• 
larını bıraktı, gece ve gü. düz 
işret etmeye, vurpatlasın çal oy
nasın şeklinde yaşamaya koyuldu. 

Artık hiç bir fey dil~ündüğil 
yoktu. Yalnız ıarab, saz ve aşk 
arıyordu. Kendiıile dost geçfoen 
Bizans İmparatoru elçiler gönde· 
rerek " biraz keo dine gelmesi.1i, 
yazife Ye ha} siyet hislerine kıy

met vermesini,, rica etli, din1ete· 
medl. Gecelerini derin ve · kara 
bir sarhoşluk kinde geçiriyordu, 
gündüz]er:nl u; kuya tahslı edi· 
yordu. 

Bir giln açık bir c rJ ugabta 
sııgın o:arak uyuyordu, çac!ırlar 
arasınd i bir geyik pe., .... J oldu 
\le onu kovalamıya, yakalamak 
istemeye kalkııanfonn patırtısı 
Lir gllrültü harnı a '. dı, Emir 
Süleyman da yatağında gözlerini 
açtı, sordu: 

- Bu gtlrOltU ne? 
Adamları bir geyik yUzUnden 

bu patırdınm çıkhjmı an attılar. 
O vakit föyle b:r gerindi: 

- Gidin, bakın, dedi, onun 
boynuzları lda bir ıarab fİ~esi 
es ı h is~ bana haber verin. Ken
disini hemen tutayım ve şişe}İ 

' a.ayım. 

lfte işret ve ıcfübnt yUzilnden 
her iyi duyguya kapısını kapamış 
olan bu gene em irin şu gaf .etin
den karC.:eşi Musa çe!ebi istifade 
etti ve birgün E<lirnenin önünde 

l ordusile boy gösteri verdi,Mihalı 
oğlu, tehlikenin etiğe ·l geldiğini 

! 

görünce koştu, Em1r Snleymaoa 
haber verdi, ordunun baıma geç• 
ınesinl rica etti. O yine sarhoştu. 
Mihal oflu Mehmed beyi aert 
ıözlerle yanından kovdu ve yerin• 
den kıpırdamadı. 

Aynı ihtarı bu sefer, Evrenoı 
Bey yapb. Emir Süleyman, yine 
aldırmadı, iri bir kadeh şarap 
yuvarhyarak ihtiyar kumandanla 
istihzaya girişti. 

- Bunac' m gaJiba, dedi, ne 
slSyled:ğ:ni b.Amiyorsuo. Muıa, kim 
oluyor ki benden lalıt alabiiain? 

Yeniçeri Ağaaı Hasanın onu 
harekete geçirmek için yaptığı 
teşebbüs, daha çirkin bir netice 
verdi. Emir Süleyman, biraz sertçe 
konuşan ocak reisinin ustura ile 
sakalına traı ettirdi, ıokağa at· 
tırdı. Şimdi bUtiln kumandanlar, 
kendilerine uyan askerleri alarak 
Musa çelebinin cephesine geçiyor
lardı ve Emir Süleymanı sakile· 
rile, aazendclerile, dalkavuklarile 
yalnız barakıyorlardı. 

Sarhoş hükilmdar, kardeıloln 
kendini yakalamak il.zere bulün• 
duğunu pek geç ar.Jadı, moka· 

_ ........ -........................ --........... .._ 
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vemet imkanı kalmadiğını da f~ 
rerek aklın• bqına aldı. Llkin 
yapılacak tek birşey vardı. Kaç• 
mak!.. O da kendine candan bel 
bağlayan Uç beş kişi ile hemen 
atlandı, Edirneden uzaklaıb, Is
tanbula çıkmak emelile at koı· 
koıturmaya koyuldu. 

T ojuncu (yahut DökUncU) k&o 
yU tUrkmenlerl Emir Snleymandan 
çok ıulUm görmüşlerdi. O, çala ka· 
mçı bu köy önünden geçerkea beı 
kardeşten terekklib eden bir kn
me, kendisinin önüne çıktı. Belki 
şu kaçııla eğlenmek latiyorlardı. 
Fakat Emir Süleyman bir taarruza 
uğrayacağmı sanarak Orktll, 
hemen yayına el attı ve okla beı 

kardeşten ikisini öldUrdü.ÔbUrlerl, 
ölüm nöbetinin kendi:erine gelmek 
Uzere olduğunu sezerek ve kar
deşlerinin ~ldUrUlmeıinden de he
yecanlanarak mukabele ettiler, 
Emir Sllleymanı okla vurub attan 
dUşilrdUler ve llzerine aaldırıb 
batını kestiler. 

Bu suretle Edirne tahtı ve 
Rumeli hükümeti Musa çelebiye 
geçmlı oluyordu. O ilk it olmak 
üzere Emtr SUleymana yıllarca 
sadakat gösteren, hizmet eden 
beyleri huzuruna çağırmıt ve on· 
lardan ıadakat yemini almıya ça· 
lıtmışh. Edirneye davet olunan 
Unln ve kudretli beylerin hemen 
hepsi yeni hükümdarın bu dave
tine icabet etmişlerdi, ıaraya gel .. 
mişlerdl. Fakat ihtiyar Evrenoa 
Bey, Osmanlı tahb etrafında dö
nen kanlı kavgalardan artık uzak 
kalmayı kararlaştırmıt bulunuyor
du. Daha doğrusu, pek kolaylıkla 
Edirneyi ele geçiren Mesa çelebi· 
nin de Emir Süleyman gibi ahlik· 
sız çıkacağını tahmin ile inzivaya 
çekilmeyi ınilnaıib görllyordu. Bu 
sebeble itizar etti, hastalığını ve 
ihtiyarlığım Ueri ıllrdO, oturmak· 
ta olduğu Vardar yeniceainden 
aynlmadı. 

MusA Çelebi, bir daha ve bir 
daha haber gönderdi. Evrenoı 
Bey « Gözüm g6rmllyor, nasıl 

geleyim » cevabını verdi. Bunun 
üzerine Muıa, kızdı. « Ya g-elir1in1 

ya getiririm » dedi. ihtiyar ku· 
mandan, taht yüzünden Türkll~ 
Türkü boğaz.lamaaı yetmiyormuı 
gibi birde kendi yüıUnden çarpıt· 
malar, boğuşmalar başlamasını 

istemedi, kalktı, Edirneye geldi. 
Musa Çelebi, Rumelinin hakiki 

fatihlerinden biri olan lhtiyaı· 
Evrenosu, cezalandırmak latlyordu. 

Bitind lianun 11 

Kari A1 ektupları 

Bir Samsunlu 
Okuyucunun 
Yazdıkları 

Geçen seneki fırtınada harab 
olan Gazi parkı iskelesi tamlt 
edllmlıtir. Bu iskele tllccann işine 
yaramaz, çlinkn yalnu tenezzüh 
için kullanılıyor. Ayni fırtınad• 
harab olan merkez tUtiin iskeleıl 
tamir edilmiştir. Tllccann en r '· 

itine yarayan iskele budur. 
Bankalar arasındaki beledlyr 

- nln iki arsaaı vardar bu arsalarıd 
poıta Ye telgraf mlidüriyetln• 
satdmıı olduğunu lıittik. Fakat 
burada henüz intaata batlanma'" 
mııtır. Bağdat caddesinden ıpot 
aahasına parke taıı ile yol yapılmıf 
değildir. Y aııntoz toprak, kııın da 
çamur ve su birikintilerinden gr 
çılmez bir hale gelıniştlr. 

Yeni belediye reisimizin bUtUI 
bu eksikleri tamambyacağı vadı 
herkesle beraber beni de aovlıı• 
dirdl. 

( 
Samsunda Kadir Alemdar zade 

Tahir Kenan 

Cevaplarımız J 
Kurtuluı dög~meoi ıokağında H. 

Salih: 
Kanun bir ıehlrde, bir köy 

Yeya bir kasabada iki ayrı ailenin 
ayni ıoyadını elmasım menet
mektedir. Alınan ad, ilk alan ve 
ilk tesçll edilen aile veya adamı 
aittir. Bu iti ileride mahkemeler 
balledeceklerdir. Böyle başkaları .. 
nın alıp ilin etllrdikleri isimleri 
almak doğru değ;Jdir. Soyadlan• 
nın muhakkak bir mana11 olma" 
sına da lüzum yoktur. 

* .a.zmirden Ismet imzalı mektup 11• 

hibine ı 
lstanbulda Posta BaımOdu ... 

lllğUne hadiseyi eylco anlatarak 
bir istida ile mllracaat edinlz, 
milvezzlin ismini size bildirirler 
efendim. _ ........... .--.. --·-----···-----------
Bunun için bir tedbir dDıOndO, 
onun yalanını meydana çıkarmayl 
ve bahane ile başma bir çorap 

lSrmeyi tasarladL Evrenos, gözUntln 

kör olduğunu söylemiıti, Vardar 
yenicesinden gelmeyiıini o &ne 
lstinad ettlrm;şti. Ş~mdl Musa 
çelebi, onun kör olmadıgını lıbat 
edecekti. 

işte bu fikirle ihtiyar kuman• 
dana sarayda bir ziyafet çekti, 
mllkemmel suretle kör taklidi 
yapan misafirin önüne kebab 
halinde bet on kurbağa koydurdu. 

Evrenos, yine görmllyor gibi dav· 
ranıyordu. Muaa çelebi, gülerek 
emir verdi: 

- ÖnUnUzde tabakla kebab 
var. Y eaenize! •. 

Evrenosun kut'bağalardan lj• 
reoerek geri çekileceğini, bu suretle 
ıahte körlUğUn meydana çıkr 
caimı umuyordu. Fakat ihtiyaf 
kumandan, hıç aldirıf etmedi, el 

· yordamile bulu} ormuı gibi dav• 
ranarak tabakt..ıkl kurbağaları 
birer birer a'.dı ve küçük bit 
tiksinti göıtermeden yedi. 

Muıa Çelebinin canı sıkılmıth· 
ihtiyara bulanb vermekle olıull 

hınç almak isteC:l : 
- Afiyet olsun, dedi yediği'" 

niz kurbağa idi. 
ihtiyar, sükunetle cevab verdi· 
- HUkUmdar sofraaında kur

bağa, b~bk tadı ver:r. 
Musanın kör olduğuna inan• 

dığı bu ihti~ar gözler, ilci seu• 
sonra on.un kcsaıniı '1aşını aey,. 
rediyordul •• 

M. T 



B. : 
- lnşi'\JJah , 

dedi, ömrünllzde 
hlc; göz rahatsız• 
lığı hilmeyeıiniz! 

- Bunu neden 
temenni ediyor· 
sunuz H asan B. 

- Gözlin'lz 
rah atsız olursa 
gözlük takmam· 
ı:a imkan yok 
da ... 

Vahvah 
Y aşl1, fakat 

genç görünmek 
isteyen kadın söy· 
ledi; 

YUzUmde 
ilk hurutuğu gör· 
düğüm anda ö
lUrüm. 

Hasan B. ken• 
dini tutamadı. 

- Vah vah, 

SON POSTA 
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Teessü-r 
Haaan B. mil• 

teessirdi : 
- Niye mU· 

teessirsin Hasan 
B •.. 

En 1evdl· 
ğim bir dostum 
öl dil. 

- Vah vah 
demek teessilrUn 
bunun içini 

- Hayır daha 
baıka sebebten 
adını unuttum; 
diltUnUyorum, d• 
ıünflyorum,bula· 

mıyorumf 

Meraklı 

Hasan B. me• 
raklının evinde 
idi, duvardaki 
aaahn camı açıl
mııh; 

dedi, cenaze-
niıde buluna· 
nıad mi 

Hasan B. - Yaşlarınızı bana söyler misiniz ? 
Kadınlar hef:' bir ağızdan - Yirmi 1 Ilı 

Hasan B. - Yaşlarınızı bana söyler m isiniz 1 
Kad1nlar hep bir ağızdan - Otuzf 

- Aman, de· 
di, çabuk kapa• 
)in cereyan ya• 
par OıürsllnUzl 

~ .•....••.•............•..........•................ , ...... , .................................................................................................... _ 

=I 
Salıdan Sahya ı- ' 

Kim Hakh, Kim Haksız 
Bu ne merak bilmem.. fena 

merak değil amma çok salgın 
bir merak. Kıt ılSyle yüzUnü göa· 
terir göstermez yirmisinden yet· 
mitine kadar blltün kadın'arda 
baı gösteriyor.. hepaf birden , 
«iı·meye baılıyorlar.. Ne mi örü· 
Yorlar? Pek korkulacak ıey değil; 
kimsenin baıma çorap örmllyor
lar. Yünden kazak ISrUyorlar. 

• Kadınlar çok haklı, blltUn 
erkeklerin kılıbık olduktan bu 
Zamanda kendilerine yünden birer 
lcaıak yapıp mUteselll oluyorlar. 

* Kadınları yün lSrerken kızdır-
rnıya gelmez; ellerinde ı:ıler var
dır. Kızınca in1&mn gözüne babrı· 
terirler. 

"'" Vapurda, tramvayda trende, 
l:tlnelde iltler çıkıyor. Bu Yftnler 
ortaya dökülüyor. Manikürlü eller 
işlemeye baılıyor. Bu fena değil 
•ınma elleri itlerken çeneleri de 
beraber itllyor, lıte o fena! 

* Ben kadın olıaydım, hiç bir 
laman kazak ı:iymezdim. Koyunun 
Jtlıitı inaanı koyun aibl abdal 
Yapar diye korkardım. 

* .,. __ Haminnem tentene ISHrdJ. 
~un ytln ISrllyor. Haminnem ne 
hıce ruhlu kadınmıı. kuım da 
•e kaba ruhlu çıktı. 

* ıız Buldıt ylnUntı bukleli bir genç 
A örerH hoı bir ı•Y oluyor. 

1111Da makama yUnl\nll 6rdllr-
1Dek için bir Jtalyan kadınını ne
hdın bulmahl 

J ,,. 
Yllnden, kazaktan çok bah· 

letla timi kazak kazak diye diye 
rk ydhk kılıbık kazak olmaz

ıam da, belki okuyucularımdan 
biri halime ncır, beni bir ka,.ak 
.. bibi ederi 

Pazar Ola 

' 
r '1 RAMAZAN MANİLERİ ............ 

Dauulumun ipl sırma, 
Hazırladım kırma kırma; 
Davulcuyu görür görmez; 
K orktum dige çok haykırma/ 

~ i •l----F'~'"-•-la_r __ _....ı: 

- Beynimde bir ağri var Ha

aan B. 
- Senin niçin bana bunu 

söylediğini anlamıyor değil'im •• 
Beyninin ağrıdığını söylemekle 
bir beynin oJduğuna beni inandı· 
racakaın öyle mi? ............................................................... 

Yenicaml kandil gaktı. 
Görenler hep :lur.,_p baktı .• 
Benim halim bög/11 lşt11 

Kim gördise bir kulp taktı. 

Davulumu alayım mı? 
Sokaklarda çalayım mıi 
Evinize gelsem şimdi 
Birkaç gece kalagım mı( 

Başlıgorum i,t• &Öze; 
Gid•lim mi karagöz•; 
Şu genç beyi tanıgoram, 
Pek tutkunmuş karagözttl 

P. O. H. B. 

- Şeker alacağım acaba kes· 
me şeker mi al.11am, toz teker mi? 

- Sen evli adamıın toz şe· 
ker al daha iyi, karınla kavga 
ettiğin zaman tekerlerin teker 
teker kafana atılacağından kork· 
mazıınl . ............................................................. . 

-1 ....._, _Fık_ra ___...J 
Değil Mi? 

_,J ___ F_ık_r_· •----11- .j. 
Derd 

Fakra 

Kadın derdinJ Hasan .H. ye 
anlattı: 

- Kocamı içkiden vazgeçir
mek istiyorum, doktora gatim, 
bir ilaç verdi. Bunu kahveye ka· 
tııtırıp içirin, dedi, bir daha 
içki içmez •• 

Y apbnız, içki içmedi mi? 
- Yaptım, kahvoyl içmedi! 

Beklerim 
Haaan 

ıorduları 

8.ye 

- Bir elma 
atacını, nereden 
anlart1nııl 

- Ağaçta el· 
maları görOrUm. 

- Ya meval· 

mi değil de el
ma yok1&? . 
-Mevılml ge-

Taş Kıran 
Miraı yiyen adam ta, kırı

yordu; Hasan B. şaıtı: 
- Okadar çok mirasa kon· 

duğun halde hAIA mı taı kırı· 
yorsun? 

- Ne yapayım Haaan B. , 
eakiden para kazanmak için taı 
kırardım, ıimdi de eğlenip vakit 
geçirmek için kırıyorum. 

Yaşh kadın söylüyordu: 

- Benim saçlarım on beı ya
şımda iken ağırmıya başlamıılar· 
dı. Demek istediğim saç ağarma• 
aı yaıla değildir. 

Ha1an B. ıordu : 

- Siz on beı yaıınizda iken 
bllyUk kızınız otuz yqlarma gel· 
mitlerdi değil mi? 

o Taklid 
ipek almııb. 

AldıiJ ipek ipek 

değil, ipek tak· 
lldl ldJ, Hasan 
8.: 

- Aldanmıııın 
dedJ, bu ipek 
takHd. 

linceye kadar 
bekleriml 

Haaan B. - Jıt• alaturkanın kalktttaıından çok DMmDuD vlacak 
bir adaml 

- Aldanma• 
dlm Ha1an B • 

Benim verdiğim 

para taklittir. 

Avans 
Piyango bileti satıyordu: 
- Hasan B.I, dedi, benden 

bir bilet al en• aıağı on bin lira 
kazanırsın! 

- Peki alıyorum, kazanaca• 
ğım on bin liraya mahsuben şim• 
dilik biraz avans yapar mısm? 

Tecrübe 
HHan B. bir solağa nasihat 

verdi: 
- Sağ elini de aol elin gibi 

kullanmıya çahı yayaş yavaı ah· 
ıırsın .. Sol elin sol cebinde değil 
mi? Şimdi bir tecrübe yap baka· 
yım, aağ elini ıol cebine ıokl 

Nerede 
Giyimden konuşuyorlardı, biri 

ıurada giyinir;m, biri burada gi· 
yınırım diyordu. Bir aralık HaıaP 
B. ye de aordular: 

- Sen nerede gfyinirain? 
- Yatak odamda! 

Geri Kalanlar 
Hasan B. bir kadına surdu ı 
- Kaç yaıındasımz? 
- Otuz ilkbahar gördüm: 
- Geriye kalanlarda gözUnUzU 

hiç açmadınız mı ? 
Müjde 

Hasan B. cıgara içen kUçl1k 
çocuğa aordu: 

- Annen, baban senin cıgara 
içmeye bailadığını biliyorlar mı? 

- Hayır Hasan B. bilmiyor• 
lar, daha mUjdesinl vermedim 1 

Buluyorum 
Haıanl B. gazetedeki bUme

ceyl hallediyordu: 
- Çok çabuk haUediyoraunl 

Dedim: 
- Tabii, dedl, ıağ gözümle 

ıoldan ıağa, ıol gözUmle de yu· 
kardan aşağı olanlan buluyoruml 

Çünkü 
Hasan B. söyledi: 
- Ge ;en hafta kaynanamı 

gömdük! 
- Sahi mi ıöyliyorsun Ha· 

ıan Bey? 
- Sahi söylllyorum. Bu iti 

yapmaya mecbur kalmıttık, çlln· 
kü 6lmtiıttı. 
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Melek, Kendini Kapıb Koyvermişdi •• f Batta.rafı 1 inci yüzde ) 
tecaviz olarak göstermektedirler, 
alamayınca da ltalyanların i•tek· 
lerini zorla almıya kalkışmaları 
ihtimali vardır. Şu halde vaziyet 
naziktir ve beran, o noktada silA· 
hın tekrar patlaması beklenebi.ir. 

miyen ltalyan1ar bir hayli hazır
landaktan sonra Jeneral Baratige· 
rinin kumandası altında Habeşis· 

P..erde~e asılışından da nerede 
ise korniş yerinden kurtulacak, 
kafasına düşüp Jif an nan na dön· 
dürecekl:i. 

Kapı dııındaki hatunlar ıda 
ondan farks % bald değildiler. 
Karşı lrarııya çömelmişler, boyuna 
estağfruUah deyib geğriy-0rlar1 
ölüm terleri dökerek fenalıklar 
geçiriyorlardı. 

Melek, yıkılakalmıt; yan bay
Fl halde epeyce durdu. K«lmlu 
r'Oyadan uyanır gibi silkindi: 

- Allan lillah atlana Tabiin 
Beyciğim yeter, sus ... VaJJahi içim 
bWı oldu, yüreğim 111zladı; dikit 
kalda tıkanıveriyodum. Baksana 
hali baygınlıklar geçiriyorum. 

Kapı araLğındaki hatun'lar ila 
harekete gelmifler, itmiye bat" 
lamıtlardı. 

- Haydiıene cicim, •öyleaene 
g6ze.LcijimL Adamcağua &mit 
verecek, zavallıcığın ytireğine a 
Mrpecek bir ıeyJer a~le. iş paraya 
kalun, ııkılma, üzülme de!. 

V.ehbi Beyin valde llunwm, 
dohl'a dobra, ağzı açb: 

- Eh, vallahi bu olar leJ 
defil; bir yaııma daha girdim, 
bu kadar resmiı ete, teklifliğe O. 
8k1ım ermez. Ş .mdi inan elamı 
gtıceaaim. Gücendim diyorsam 
yabancı yerine konduğumuz için 
kalbim kırıldı • Bö) le incir çekir
deği doldurmaz feyler için ııkıf.. 
mak. !Gzülmek Tevayı hak mı? 
insan hali bu. K:üp üstllndo oturan 
haydye tüccarlarının, dolaplar 
doluau mücevheri bulunan Bedeı· 
ten zenginlerinin, kasalarla 
altını olan raya bankerlerin, 
fli..n o lur kesesinde beı 
lmnlt bu!unmazmış da 'komşosun• 
d• idünç alırmıf... Paraca d~ 
lığınız var da niçin saklıyonımıuz, 
büdinniyorat.nuz?._ Ağzınızdan 
bir dalı& böyle anire dokuaucu 
sözler lşidiraem, Vehbiciğimin 
başına yemin edeyim :ki habnm 
kalarl 

K:apı arkasından. bir iki '61ıö, 
öhö 1 ıeldi. O kulak vermi· 
yor, devam edi} ordu. 
· - Pjst, p :st, bir ıaniye gelir 

mwm iki gözllm! diye çağrıldığını 
işi dince: 

- Bana mı sesleniyorsunuz? •• 
Biri mi geldi 1 diyerek çıkb. 

Ayak tisttiode, a'klacele kararı 
verdiler: 

Dakika gcç"rmedea ibri • 
torbaya on beş altın koyup ( ::is
tünllz toz olmu:ff ) diyerek s"Optl· 
rilr gibi yaparken cebine soku· 
vermek. 
: Öyle Demirkapı, bakırkapıda· 

ki topal teniler'n dikdiği şeyler 
glyilemiyeceğ:Uden, okı'.alcsız ca· 
keti Laşına atmnım, kalan bir 
buçuk lirayı da (hu da usa •da
kam olaun) diye fulatma11m rica 
etmek. 

A.damcağız, kaptanpqa çıplağı 
pbl a-ezecek değil a, elbette sır• 
ta- bir elbise lazım. Galatada 
~a ıBeyoğlunda, son moda koa
tnm dikeıı lü} ük terzilerdeu bi
rine en mükemmel neviden bir 
takım ıaruarlamasmı nanıikine 
l>ır surett• çıtlatmak. 

- Meşrebinize, arzunuza tabii 
biz karışama) ız. O cihe.tlerl elbette 
iliz Wzaen dalıa iyi bilirsiniz. 
Oralan aiEe alemdiı-1 demej'i de 
uaulmamak. 

Pener Har::ım, paralanıyordu: 
- Kör Sakrb Pqanın oğlunun, 

Iunir Yaliainin küÇi.Jc damadmmkl 
.... eiyaba çalar koyu ltcinrd 
kumaıtan, kavuşturma inli, 
dwıt>darecık belli bir etbiee, Tahs!n 
Bere ne yaraş r. O tığ gibi aada
• ltm kat daha gUzel durl?r. 
TaıYiri o zaman •e) ret1 

Bu karar veril.p Melek Hanım 

1 
ibrişim torba ile liraları getlrmiye ı 
giderken Pt;r:ver: 

- Ayol yedi aylık mı doğdun, 

- Ayol zihnim. karıth, kar• 
man çorman oldu. Onu bunu 
bırakın da lizımgelen parayı 
söyleyin. Şimdi kaç lira lazım?. 
Bir buçuğu top'al terzinin kafasına 
ablacak; geriye ne ekleyeceğiz? 

nedir bu acelen? diyordu. Daha 
diyeceğjm var, şimdi aklıma ge· 
leni söyHye} im. Yaz sonuna erdi, 
son bahar ,gir:yor, teşrin ırüzgarlan 
baılayıb hava serinlenince .adam· 
cağız tir :tir titriyecek mi? mev· 
•imlik Lir pardesll Ge llzım 
değil mi? 

Yeni 'bir c:lnıllnceye ıeO.Dly.t 
verdi: 

O halde librlfim torbaya kaç 
lira keyma'k lizım? 

Huab çetinleıt,orda. Sef1111111 
köfe8ind~ gözler kapıda, kafa 
kafaya, ·r mlbımıa kapw daha 
açılıyorc1a: 

Bir buçuk lira • mendebur, 
ıfrret terziye verilecek. C.ttarafı 
için ne kadar lizıa? 

Beyoğlundaki, Galatadaki 't~ 
ziler, elbiseyi, paröeeüyil kaça 
ıcliker? 

Hepsinden bilgiç geçinen Per
rer Hanım, kimseye W bırak
mıyordu: 

- Doğruyolda, Ağacami.ine 
varmadan, sol koldaki terziye, 
Mir midir, Pir midir, oraya dik· 
tirecekse, bilmem amma en qağı 
on lira lazım. Pardeaü de okadara 
diyelim.. Ne dedin, ateş bahasına 
mı dedin Mahmureciğim ?. Ayol 
o frengin dikeceği öyle ıelbiseJer. 
den değil. Kadife gibi, kabuk 
gibi, ölmezoğlu kumaşlardan .•• 
Sonra içi 'f>lrU ,pınl atlu. Arkay.a 
gi1dfn mi kalıp gibi oturuyor .• 
Bundan evvelki Şehreminiıi da• 
madL Eğlence olsun diye o Pire 
Cliktirdijıt elbisesini ~irine giy· 
airib KonJç-,diya tiyatrosuna 
ptünnüş. AktrisleT kantoianm 
şaıırmlflar; 4anonua kenarmdan 
dqer:erken tutmuşlar. 

Melek Hamm, bocalamıı, 
pannaklarile sayıyordu: 

ipe, sapa pek kanşmıyan. Per· 
•er kadar dilJ.dUdük olmıyan 
Mahmure Hanım da gayrete gel· 
mifti. Sözü kes~ordu: 

- Bana bırakın, ıbea beaap 
edeyim kadınına... Dediğin gibi 
bir buçuğu topalın. On lira lici· 
N.erd elbiseye ..erilecek; ıetti on 
ıbir .buçuk iira. On da bej pard~ 
911 .•. Ne idJyor Perwerciğim? 

Hanımlar, ,lkmaza girmiılerdl. 
( ee eder? Ne tti? dur ben ıöy· 
liyeyim!) Diye birlbir1eriul çekiş· 
tirirlerken içerild odada, BoJaes 
pea perdeden, ağzile bir 
ıez:intJ utturdu. HOzzam farkıya 
girifti: 
Oınidim kalmadı ~ı nevainndıua 
U1&ndım, bıktım artık bu eihanda1a 

Göziim açtırmıyor filıll figaudan 

'Sofadakiler, çeneleri durdur
'C!ular: 

Ne ua yarabbim ae aeaJ,. 
( Arkaaı nr) 

fo3"~uı Brltdiqnl 

$rhirTiyatrnsa 

ııııııınımıı 

~JI 
lllllllll 

Tepebatı Şehir 

TJyatrosunda 

Bu ak§am 20 de 

HAMLET 
5 perde 

Yazanı Şekaper 

Mütercimi: 
Muhsin 

_.... ................ ..__ .......... --............ -....... . 
Yani Bir Operet Heyeti 

8Hleklr Muhl.• Sababaddhı yeni 
bir heyet teıkil etmiıtir. Bu heyete 
sabık Süreyya opereti .. anatkirları 
dahildir. 

İlk tem.ıı. ıbw alqam Ft-rah lliyat
ro•unda .Beatekarm Göl Fatma lıuufo
deki MHH opcretile batlanacaktır. 
Beatekir e.erlni bizzat idare edecektir . 

" Bitmemiı Senfoni ., filminin unutu~maz yıldızı 

MABTBA EGGERTB 
Bugilrıe .kadar Avrupada yapılan filmlerin en güzeli 

ÇARDAS FÜRSTiN 
filminde BiR HARlKA yaratmışbr. 

Macar ve Zlgan orkestrası • Viyana :şenllklerl • 

görUlmemif, duyulmamıt güzellik. ·---

lstanbul Milli Emlik Müdürlüğünden ~ 

Bu münasebetle Habeı ltalyan 
münasebatı hakkında dün verdi· 
ğimfz son zamana ait taf•ilata, 
bu defa da geçmişin izahatını 
!ili ve edelim: 

Bu iki memJeketin mün:asebet· 
leri (1870) de başlamaktadır. ilk 
evvel bir ltalyan tirketi, bpkı 
lngilizlerin Hindietanda yapbklan 
gibi bau toprak parçalan aatın 
almakla işe haşlamış, bu alaka 
Habqillerin infialini uyand·rmıŞ
br. Bıınun neticesi olarak 1877 de 
beı yüz kiplik bir ltalyan ıkuneti 
kimi!en Habqfiler tarafındanıimba 
edilmiştir.. Bu hidiseyi hazmede-

tana ( 20 ) bin kişilik bir kuvvet 
sevketmi~lerdir. Bu hareketin feci 
neticesini kaydeden tarih, ltal· 
yan ileri kuvvetlorinio baf!na 
gelen acı akıbeti Aduva mey· 
dan muharebesinin bilançosu ola· 
rak şöyle gösterir: 

Y er!i, ltalyan ( 6500 ) telef, 
1600 esir, iki öln, bir yaralı, bir 
de eair jeneraJ. Ayrıca ltalya 
400 bin İogiliz altına harb taz· 
minatl veriyor. 

Görülüyor ki Habeılilerle uğ• 
raşm.ak pek kolay bir ıey değil• 
dir ve bunu bilen ltalya, bu sa• 
ltadaki mUşldilünO, kıımen dip
lomasiye, kısmen zamana, kısmen 
kendi kuvvetlerine bırakmayı ve 
en mlinasib fıraatta hareket 
etmeyi menfaatli buluyor. 

Ankara Caddesi Cinayeti 
( Baıtarafı 1 iacl ,azde t 

gelmiı ve uzun mtiddel gazete 
bayii Acem Hilaeylniıa yanında 
çalıımıthr. Sekiz sene enel 
Acem Hnseyinln yanından ayrılan 
Ahmed bir müddette Vakıt, Ka
ragöz gazetelerinde hademelik 
etmit, bundan sonra da muhtef~if 
matbaalarda ma'kinist çırak· 
ığı etmİf ve nihayet mak:

nistlik etıniftlr. Sekiz sene 
evvel Gnzfn adlı hır kız ile ev
Denmiı, bir sene sonra bir kız ço
cuğu olmuıtur. 

Ahmed Gç aeae ...,,.& bir ev
de otaran komşulardan karısını 

4cıskanmıya ve bu yüzden sık sık 
kavga etmiye bqlamııbr. Bu 
halden usanan Güzin iki aeoe 
evvel .ayrılmak için mahkemeye 
müracaat etmiı ve davayı kaza .. 
narak ayrılmııtır. Bu sırada 
Adliye lıinasile beraber enaklar da 
yanmış olduğundan Gü.zin bir müd
det evvel tekrar mahkemeye miira• 
caat etmit iıe de mahkeme h.tl• 
netioelenmemiftir. 

iki sene ıevvel akıl haıtalığıaa 
uğra} an Ahmed aık sık Gilzinin 
evine gidip ~itimle iehdit etmit
tir. Ahmedin, avukat Meletyosu ka
rısı Güzinin avukab olduğu için 
vurduğu söyleniyorsa da bunun 
aslı yoktur. Avukat Meletyosua 
vilayet karşısındaki Numune 
matbaasında bazı .ifleri vardır 
Ahmed de son günlerde burada 
çalışıyordu.. Meletyos birgtin 
Ahmede kitab sayfalarım kirlet• 
memeeİ eaklanda İlatU' yapUllf'" 
tır. halannda batka hadiae 
geçmemiştir. 

1 
Hidiseden birkaç dakika evvel 

Yiliyet karpsındaki Alinin kah• 
veaine gelen Ahmed bir kahve 
İçmiı bundan sonra avukat Me
letyosun önünde bulunan gazeteyi 
amak istemit avukat: 

- Biraz müsaade ediniz. Şim
di veririm. Demittit. Ahmed bu .. 
nun üzerine dik dik Bay Melet• 
yosun yüzüne baktıktan sonra 
sokağa çıkmıt ve sokakta ateı 
etmiye haılamışhr. HidiseniD 
aonrası malumdur. 

Klan 
Gayreti 

( Baıtarafı 1 lnc1 ,Uzdt l 
bulunduğu ileri anrülmnş. Aileye 
mensup birkaç erkek birgftn giz.. 
ilce ~iftliğe gelerek kadıncağızı 
adamakıllı dövmOıler, kafasını, 
g5zl\nft patlatmışlar ve kulakla
rına kesmişlerdir. Bu adamlar, 
kadının münasebette bulunduğu 
erkeği de fena halde dövmüşler 
ve başından der:n bir yara açıb 

kaçmıış!ardır. Zabıta bu meçhul 
adamlan şiddetle aramaktadır. 
Yaralılar, ifade veremiyecek bir 
halde hastaneye kaldınlmışlardır. 

• ----------------·--··--
lstanbul ikinci iflas memur

ıuaundan: Mtıfli• Küçük Çorapçı 

hanında Çorapçı Hayım kaplan&a tek
lif etmlt olduğu koagordatonua ml

saker~lli için talik olunan lS/K.enel 
934 Cumartesi gOnil u.at (16) da .U.. 
kadar alacak!ılann dairede bazı.r bu-

lunmalan ~n 0 !11a111". (5713) 

Edlrneka.P• : Çakırağa ma'halleal Kuyulu ıokak ukl •e 
yeıti 30 numaralı arsa 

'Muhammen 
Kıymeti 

Lira K. 
~----. Yeniden açıJan 

58 50 
Edirnekapı ı Kaariyel Atik Ali paıa kantarcı sokak 

eski ve yeni 2 numarala arsa 56 25 

Yu'karu:Ia yaı:ıh mallar 16/12/934 Pazar fDDU •at -On .dörtte 
pe,W iJ>Br.a .ile ve açik •ttrırma ile ıah\aukbr. latbıeıilerlo yllz& 
redi rbuı;uk pey akıçdler.ile mOracaatları. "F ~· 1'91.l,, 

Bİi\'İll DIPEBYAL OTELİ 
Beyoğlu, lngiliz sefareti yanında 6 - 8 No. 

remiz ve Haliç"e bakan odalar • SUsll satonlar • Banyo 
.ılaireleri .. r .... ınat • Matedff 1'17atlal'. (5028) 

İstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahalleııil 'So'kağı Cinai Emlilı HİaHIİ 

No.-.. No. aı 
1604/l BOll'tnc:ı Boatand ç~. Arsa metreli HS 4 harita 11-15 Mtl, Tmıaım 

1604/2 ... " " " " 
16 19 H ~1-J5 •• " " 

1604/3 " 
,. ... .. •• 210 52 ti 11-15 " ti .. 

1'6'0414 " " " " .. 118 :35 
" 

11-1.5 
" it .. 

tti04fS ... " " " " 111 36 " 11-15 " " " 
Yhde .,.eat bu~ 'teminal •"«çe1tırlle ~ ~htlıeri ..._ ~ -wayikAls .. J •oan. :Menmek tlHre aatqa pkardan naJianda J8a1a 

m.._ l/ltf'tj4 'hn'ilincWlii ..ntşhl miif"1ii 11.a•madıiPad• R'/1.Ml.t P.azariımi 21.Uıline biu tir 9f1 müddetle pazarlakla aat•••ca~br. 
Alıcılaran bu ml1ddet zarfında berıUn 1aat on dörtte komisyona mUracaatlan. 
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Ölümden Evvel.. 
Cuvanna, Baştanbaıa Heyecan Veren Çok Acıklı 

Ve Tesirli Bir Maktub Yazm1ştı •• 

Tam bl! ay nefsimle mücadele 
ettikten sonra, sana nihayet bir 
mektub yazmıya karar vermittim, 
Şövalyem •.• Bu mektub, kalblmin 
en samimi bis~erinden ziyade, 
sana karşı duyduğum hicabın 
dereceıini göstermiye kafi idi, 

1 zannederim... Bu mektubumun 
senin üzerinde ne tesir hasıl et· 
tiğini bilmiyorum. Hatta, o Jstir• 
hamlarımı kabul ederek buraya 

' gelip gelmiyeceğino de bir hU· 
kUm veremiyorum. Onun için 
zayıf bir üm;t ile ıu ıatırlan 

yazıyorum. Her ihtimale karıı 1 

?mrada bırakıyorum. 
Hicran, ıstırap, vicdan azabı, 

beni ezdi, bilirdi, seni bekledim .• 
günlerce, hafta!arca aylarca bek· 
'edim; gelmedin. Kalbimi yiylp 
~cemlren nedamet, nihayet beni 
yıkb, devirdi. Bu acılara taham· 
mtil edemeclm. Yataklara aerll
dlm. Ôlllmfi, cana minnet bildim. 
Fakat ölemed m. 

Ailem, endişe için.de çırpmı· 
yor. Şimdi beni hava tebdili için 

' Mesinaya g&tnrüyorlar. Eminim ki 
eceH!ll gelse bile. seni görmeden 
öleı.ı..iyeccğim. Onun için 9lmdl 
senden şunu rica ediyorum, 
Şövalyem. 

Şayet. birjnci mektubum Hol 
kifl derecede mlUehassiı eder de 
buraya gelmiş olursan, takın 
beni görmeden avdet etme .•• 
Ben, Baba Karloya lazımgelan 
emirleri verdim. Birkaç gün 

· şa~ccia kal. Fakat mümkfin oldu· 
, ğu kadar, kimseye görllnme. Ayni 

zamanda, bana bh haber gönder. 
Fakat bu göndereceğin adam, 
aeolo fevkalade itimadım kazan .. 
mq -olan sadık ve sırrımızı ıakh· 
yabilecek bir adam olsun. Gön
dereceğin bu adam buraya gelir 
gelmez beo lcab eden tertibab 
alacağım ve seninle tehlikeıizce 

zörüımeye muvaffak olacağım. 
Seni seven; fakat bu sevgiıf ni, 

manevi te.:rlere feda etmek mec
buriyetini hisseden yUz bin kere 
:lifmao bir kızın aşkım değil .• 
onu nedamete aevkoden acı se
beblerl dinle) ecekıin... Bunları 
dinledikten sonra. onu mAzur 
görUr Ye affettiğini söylersen, hi~ 
olmazsa mfiteeslİr bir kalbin ııb· 
tablarmı dind:recekıio. 

Ölümden korkmuyorum; Şö
valye... Ancak senin linet Ye 
nefretin altmda ölememekten ın· 
dfte ediyorum. Y aıatmak ve 61· 
dlirmek.. biltUn bunlar, aenin 
verecetin bir tek karara baj'lıdır, 
benim merd Şövalyem. 

Şu ıatırları, son kuvvetimi 
ıarfederek yazdım. Şimdilik, Al
laha ıımarladık. Eier blılerim 
beni aldatmıyorsa; sen, ıatomuza 
ıeleceksin. Bu mektubumu ıöre
ceklln. Ve rica ettiğim gibi em• 
~lyet ve itimadını kazanmıı olan 
bir adamım da bana ıöndere
cekıla. Ölümden evvel seni 

bekleyen: Cuvanna 
Şövalyenin, mektubu tutan el• 

lerl, dizlerinin Ustilne kaydf. Göz· 
lerlni yakan iki damla yaş, yanak· 
larandan ınzü:erek mektubun Uı· 
Wae damladı. 

- ZavalJı Cu.-anna... ' ~ 
Diye m r.ldandı. 
Bu aralık, Baba Karlo yine 

ayaklarını sürliye sllrllye gelntlt, 
bUyUk gUmüş bir tepai içinde; 

. 
yiyecek, içecek bazı şeyler getir· 
mişti. Bunlan, küçük bir masaom 
üstüne yerleıtirirken: 

- Ah aaılzadem.. ihtiyar bir 
uıağın beceriksizliklerini boş gö• 
rüoUz. Hizmetinizde kusur etme
miye mUmktln olduğu kadar çalı· 
şacağım.. Ah, eğer ben sızın 
mutlaka geleceğinizi bilmit ol· 
saydım ... 

Şövalye. birdenbire ihtiyar 
uıağın sözUnU kc&ti: 

- Baba kar1o!.. Dış kapının 
6nilnde adamımla atlarımız var. 
Onları içeri alımz. Adamıma söy· 
leyiniz, atları ahıra yerleştirsin. 
Kendisi de buraya gelsin. 

Dedi. 
Ve ıonra, oradaki masanın 

başına geçti. Zarif oymalı kAgıt· 
laktan bir parıömeo çekti. Büyilk 
bir kaz tüyünü, ezilmiı çin boya• 
sına batırarak dUıl\ne dUşilne 
Cuvannaya şu kısa cevabı verdi: 

Cuvanna l. •• 
lık mektubunu aldıktan ıonra 

derhal yola çıktım. Fakat yolda 
birtakım hadiselerle karşılaştım. 
Onun için biraz geç kaldım ... 
Eğer seni burada bulsaydım, çok 
memnun olacaktım. Fakat ne 
çare ki bulamadım. 

Baba Karlo burada ikinci 
mektubunu verdi. Bu mektubdakl 
emrine de itaat ediyorum. Ben 
burada kalarak en sadık adamım 
Antuvanı sana gönderiyorum. 

ilk mektubundaki davetine 
icabet edişim, ikinci mektubuna 
da itaat gösterişim; kalbimd~ 
ıana beslediğim hlılerin ne dere· 
ce kuvvetli olduğunu lıbata ka· 
fid;r, zannederim. 

Fakat bilmem, dikkat ettin 
mi ?.. Sadece ( his) diyorum, ar
bk ( aık) demekten çekiniyorum 
ve bunu böyle ıöylem ekte mazur 
olduğumu, ıenln çok iyi bildiğini 
tahmin ediyorum. 

Ve •. şunu da llA\e edeyim ki; 
beni buraya kadar allrtikleyen 
kuvvetin, sadece maziye hürmet 
etmekten ibaret olduğunu çok 
iyi bilmeni lıtlyorum. 

Baba Karlonun anlattığına 
nazaran artık hastalığın tama• 
mile geçmiı; bUtön tehlikeler 
•zalmıı, belki de hiç kalmamıt· 
hr. Seni, acıklı bir vaziyette bul• 
mak ibtimalile muztarib ve mllte
redcUt bir halde buraya geldik· 
ten ıonra, bunun bllıbUtUn akılnl 
ıörmek... yeniden aıhhate avdet 
ettiğini, Ye tebdilihava için baıka 
bir yere nakledildiğini itilmek beni 
memnun etti. Ben, bunu kifl 
görüyorum. 

Eğer beni görmek fıtmekten 
maksadın, sadece beı on çift 
lakırdı söylemek, temiz aıkıma 
vurulan darbenin acısını tahf 4f 
etmek için iıe; hiç üzülme •. Buna 
kat'iyyon lüzum yok. Çüokn haya· 
Umde beslediğim, fakat maale1ef 
kaybettiğim o btlyllk emeli, bana 
hiçbir şey iade edemez.. buna 
binaendir ki, bu mUIAkatao vukuu, 
ıenin yorulmana Ye iizUlmene de 
değmez. •• Yok eğn, bana verilecek 
başka bir emrin varsa; iıte bura• 
da bekliyorum. 

Daima sıhhat ve ebedi ıeli· 
met temenni ederim. Cuvanna ... 

Hayatm daimi cereyanları ıuuında 
· hay&l gibi dolatan 

\ 
Şövalye, Cem 

'Arkası nr) 

- Bıldırcın için ayrı cins 
saçma, keklik için ayrı cins 
taçma !.. Acaba bu kuş bıldırcın 
mıdır, yoksa keklik mi ? 

~·····-············--·· .. ······•····························· 
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lngilterenin 
Yumurta 
ithalatı 

Stokholm elçiliğimizden Türk
Ônü.müzdeki ofise gelen malü· 

ılda mata göre, Dani· 
9 marka, Holanda 

azaltılacak ve diğer bazı 
memleketler mUmessillerl Lon• 
drada Ticaret Nezaretinde lngil· 
tere murahbaslarile bir toplantı 
yaparak gelecek mevıimde lngil· 
tereye ihrac edecekleri yumurta 
mikdarı hakkında konuşmuşlar• 
dır. 

Konuşmalarda lngiltere murah· 
hasları bu senenin son Uç ayı 
.zarfında ithalatın %5 ve 1935 
senesinde % 10 nisbetinde azal
masını teklif etmişlerdir. Bunun 
üzerine Danimarka mümessili ten• 
zilibn bu ıenenin son üç ayı için 
mevzuubahs edilmemesini ancak 
ı 935 senesinden itibaren başla· 
maamı mütekabllen teklif etmit 
ve bu teklif murahhaalarca kabul 
olunmuıtur. 

* 
Ttırkoflse Atina ıubesi bildi· 

Bu yılan ilk 8 
Yunanbta· ı riyor. 

nı~ lıagflan ayında Yunanis• 
ıthallitı tana irili ufaklı 

ceman 433,335 baş hayvan girmiı· 
tir. Geçen yıl aynı aylar içinde 
yalnız 325, 719 hayvan gelmiı ol· 
duğuna göre bu yıl 107,616 hay• 
van fazla ithal edilmiftİr. 

Memleket itibarile ithalit ıöyle 
olmUJtur: 

Arnavutluktan 23,28S 
BuJgaristandan 8,213 
Yugoıtlavyadaıa 129,244 

Maoariıtandaıı 129 
Polon yadan 561 
Romanyadan 40,140 
Türkiyeden 128,082 
Diğer memleketlerden 3.698 

Yukardald rakamlardan anla• 
tılıyor ki Y unanlıtana hayvan ih· 
racatında Yugoılavya~ birinci 
mevkii haiz bulunmaktadır. Mem• 
leketimiz ikinci gelmektedir. 

Buna rağmen geçen yıla nls
betle bu aenekJ hayvan ihraca• 
bmızda 20. 174 kadar fazla vardır. .............................................................. 

TAKViM==. 
Ola SALI Kaıım 
S1 11 1 ncl KANUN 834 3C - -Arabt Rumi .. 

4 Ramaıı&B fili 28 2 el Teırıa 1111 

Valalt Eunt Vaıatt Vakit Lanl v ... - -Gllaet 2 S4 7 ıs Akfam u- 16 40 

Öil• 7 26 12 07 Yatlı ı ıa 11 19 

lkladl fi ,7 .. 21 lm1ak J2 47 lf 29 

Sorguya 
Çekilenler 

DUn Akırceza mahkemeıinde 
Kuzguncukta kasten yangın çıkar· 
maktan ıuçlu Koço, Hamparauuı 
ve Oımanın müdafaaları yapı· 
lacakb. MUddelumumi cezalandı· 
rılmalarrıı istemişti. Avukatları 

gelmediği için muhakeme talik 
edildi. Bundan ıonra Çatalcanın 
Dağeylnce köyünden Jımailin kızı 
Mevlfideyl zorla kaçırmaktan 
suçlu lbrahimle Ismallin muhake
mesine devam edildi, şahidler 
d :nlendi, diğer ıahidlerin çağınl· 
ması için muhakeme başka güne 
bırakıldı. Asliye UçUncll ceza 
mahkemesinde de Bay Mehmedl 
·yaralamaktan suçlu Süleyman 3 
ay hapis ve (100) lira para ceza· 
sına mahkum edildi. 

Ucuz Elbiseler 
Silmer Bankın Feahane fabri· 

kasında halk için ucuz elbiseler 
yapıldığı ve ıatııa konulduğu 
malumdur. 

Piya1ada altı liraya .atılan 
bu elbiselerden mühim bir parti 
lzmire gönderilmiıtlr. Fabrika 
peyderpey diğer Tiliyetlere de 
bu elbiselerden gönderecektir. .............................•..............................•. 
~ .................... , 
VAPURCULUK 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
fatanbul Acentalı~ı 
Uman Han, T el•fonı 22929 

İzmir ve 
Sür'at 

Mersin 
Yolu 

DUMLUPINAR vapuru13 
K. evvel 

Perşembe ,anu .aatıı 
de Sirkeci nhtımından kalkarak 
doğru IZMIR, Antalya, Alany.:J, 
Anamur, Merain ve Payaaa gide
cek. Dönilıte bunlara llAveten Tll· 
tucu. Çanakkale ve Geliboluya 
uğrayacaktır. 

' latanbul ikinci icra memur· 
luAundans Bir ipotekten dolayı pa· 
raya çevrllmeal mukarrer olup, yeminli 
ehli •ukuf tarafın dan temamına 1752 
l .ra kıymet takdir olunan Beyoğlunda 
H6Hyin ata mahallemi k0ç6k kırlan• 
ğıç sokak 14 No. h bir bab hanenin 
temamı açık artırmaya vaz edilmif 
olup 18/1/935 tarihine müudif Cumar
teai günil aaat 14 ili 16 ya kadar 
d.ıiremlzde birinci açık arhrmaaı icra 
kılınacaktıl'. artırma bedeli k11metl 
muhammenHinin yüzde yetmit betini 
bulduğu ıurette mezkQr gayrı men
kul mnıteriai uhteainde &hale oluna
cakbr. Akal takdirde ıon artıran 

teahhlldO baki kalmak Ozere 27/1/935 
tarihine mGaadif Pazıu gUnG aaat 
14 na 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak olan ikinci açık artırma
sında dahi artırma bedeli kıymeti 
muhammeneainia yOzde yetmit betini 
bulmadıtı :takdirde aatıı 2280 No. lı 
kanun ahkimına tnfikaıı aeri bara• 
kılacaktır. Artırmaya ittirak etmek 
lıteyenler mezkUr gayra menkulün 
kıymeti muhammenHinin ybde yedi 
buçutu niabetinde pey akçeal nya 
milli bir bankanın teminat mektubu· 
nu hamil bulunmaları llzımdır. Hak
lara tapu aicillerile sabit olmıynn 
ipotekli alacakhlarla diter alikadar
ların irtifak hakkı aabiplerinin bu 
haklarını huauaile faiz ve meaarlfe 
dair olan iddialarının ilin tarihinden 
itibaren 20 gOn :&arfında evrakı milı· 

bitelerile bJ-likte daireye bildirmeleri 
lizımdar. Akıl takdirde hakları tapu 
•lcUlerile teıbit olmadıkça aalıt be· 
delinin paylatma1ından hariç kalırlar. 
MOterakim verf i nkıf icariyeai tanzi· 
fiye ye tenvirattan mütevellit beledi-
1e ruaumları mOtterlye. daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 16/12/934 
tuihinden itibaren hetkHhl gal'ebilmeai 
için dairemizde açık bulundurulacak 
artırma ıartnamHile 933/65 No. lı 
dosyada mevcut •• mahalll mezkir 
evaaf •• mHaha ve aairenin havi 
Taziyet ve takdiri kıymet raporunun 
gBrOp aala1abileceklerJ ilan olunur. 

(5698) 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Galatada Andonakinin un 
f abrikasmda çalışan Mustafa adlı 
biri elini makineye kaptırarak 
yaralan mı ıtır. 

lf. Kazlıçeımede Ağa ve HU. 
seyio adlı iki adam bir gramofon 
yüzfinden kavga ederlerken Ağa· 
nın elindeki maıa HUseyinin 
gözOne isabet ederek yaralamıt• 
tır. 

>f. Vatman Sadeddinln tram· 
vayı T2.kaimdo Yaşara çar· 
parak yaralamııtır. 

lf. Tophanede Ömer adlı bir 
kamarot bir para meselesinden 
çıkan kavga neticesinde Y edibelA 
namile maruf sabıkalı Ahmedi 
bıçakla kolundan yaralamııtır. 

lf. Sabıkalı Bulgaryalı Meh· 
med adlı biri Galatada kahveci 
Kidinin 12 lirasını çalarak savu• 
ıurken yakalanmıştır. 

lf. Sabıkalı Haıan Akaarayda 
tramvayda Yakub adb bir mllez• 
zinln saatini çalarken cUrmümer 
hud halinde yakalanmıştır. 

~-----~--------------------Tokat icra memurıuıundan: 
Bir borcun ahnma1ı için evvelce 
haciz ve Tokadın Meydan mahalleıin"": 
de Taı hanında ve Çoban sadeler 
ardiyeainde depo edi'mit olan ve 
ehli vukuf taraf ındao bJlmua1ene 648 
denkte 35 kiloau üçOncll •e 658 
kiloıu dör ::!OncO Ye 4031 lrilo111 be· 
tinci ve 6928 kiloıu alt1Acı ceman 
11652 kilosu iatimale 1alib oldutu 
anlaııJan 38481 kilo tGUln eYYelce 
.ukubulan ilin Oıerine 14 Tetriniıanl 
934 tarihinde müuyede edllmit Ye 

haddi layıkmt bulmadıtı cihetle ilin 
edildili veçhlle ikinci arbrma Ye 

ihale ic.IHı 29 Tetrinfıani 934 tarJ• 
hine talik kılınmıt İH de borçlu Hurtit 
zada Mehmet efendinin itirazı Ozerine 
tetkik merciine verilen 29 Tetriniaanl 
934 tarihli kararda icra n if .b ka• 
nununun 114 ve llS ve 116 neı mad• 
deleri abklmına tevfikan yeniden 
ilanat icraaile alakadarane de tebllğat 
icraaına ve bugiln yapılacak olan 
sat flD tehirine karar Yerilditi g6ste
rilmİftİr. Binaenaleyh ikinci ilin için 
on beı giln imhil lizım gelirse d• 
bunun lıtanlıul gazetelerile neıri •• 
kazayı aherde bulunan al&kadal'&na 
tebliği yetittirilemiyec•tl çibetle bfs• 
aarure aon artırma 17 ikinci KAnun 
935 Pertembe gDnO.ne tensip •dilmit
t ir o~g(1n saat on dörtte mezkür 
handa ikinci artırma n lbale1i katiye 
icra kılınacaktır 3 birinci Telria 934 
tarihli ve US07 No lı Son Poata gaze
teaile llan edilen t•ralt dairesinde 
ıatıı yapılacatından taliplerin ona 
göre müracaat ve Htııa ittiralr etme
leri ikinci defa nan olunur. (5701) 

TAKSİM 
Sarp Agop Hastanesi 
Meccani muayene günleri 

Dr. v. Kaaapyan B. Salı. Cuma 
S•rtabip. Dcıhiliye miitehaııntı 10-12 
Dr. Ethem Vassaf 8.Puarte1l,PMt••b• 
Asabiye ve aktiye mtitehasaııı 9·10 
Dr. Manara B. Perşembe 
Hariciye miltehaaıı111 10-12 
Dr. Kenan Hasan 8. Pasar, Sah 
Rontgen mütehaııeıaı 10•12 

BANKA KOttiERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayesi Lire• 700,000,000 
lbtiyat akçesi .. 580,000,000 

Merkezi idare r M 1 L A N O 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

'UBELER 
İngiltere, l.Sviçre, Avusturya, Maca
riı11tao, Çekoslovakya, Yugosl~vya. 
Lehistan, Romanya, Bulgarıstau, 
Mısır Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekvatör Ye Kolumbıyada 
Afılyasyoolar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas ( Telef. 2641 12131415 ) 
Şehir dahlllndekl acentelerı 

İstanbulda: Alalemciyan hımında 
Telef. 2821. Beyoğluoda.: İstiklal 
caddeaı Tt>lef.1046. Kaınpiyo dairesi 
Boraada Telef. 1718. 
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11 Birind kinun 

lneboludan 
ihracat 

ine bolu. 10 ( A. A. ) - Bu yı• 
hn birinci ve ikinci tetrin ayla· 
rında lneboludan dıt lklkelere 
Yapılan ihracatın başlıcalan ıun· 
lardır : 

lakenderiyeye, Yafaya, Be,. 
ruta 1Z91 ton, 37500 llrahk elma, 
ispanyaya 273 ton, 89 bin liralık 
Yllmurta, Almanyaya 77 ton 21 
bin liralık tiftik. 31 ton 3500 lir•· 
Llc ceviz kUtUğU, ltalyaya 15 
toa 9300 liralık yumurta l(ÖDde .. 
rilllaİflir. 

Yasaya Uygunsuzluk 
Samsun, 10 (A. A.) - Vezir

kd6prtl, Bafra kezalanndaki bele-
lye haıkanbk 1CÇiaıleri yasaya 

Uyıun yapılmadağıodan bomhaar 
tur. Yalanda yeniden Hçim Jft'" 
Pılacaktır. 

Fransız - Rus 
Ticareti 

Moıkova 10 ( A.A ) - Eranan ye 
So-vyet Tic ~ ret Bak nıaruı:a iki mem
leket aras·nda bir ticaret, ikamet ,... 
ıeyriıefain ınukavelellİ lfia mlzaken
lere giriımek hakkın:la imzaladrldan 
~rotokola göre iki memleket ara1ında 
tacaret etyaa ı mübadeleai raiıletile
Cektir. Bu iı içiıı MoskonJe gelen 
Franıaz Ticaret Bllknnı M. Marpndo 
Pariae dönmüotOr. Harketindaa evvel 
ftt. Litvinofla uzun mlddet görilf
lb61tür. 

Harp Gemisi İnşası 
lranlılar Bir Motör 

Yaptırdılar 
Ankon, 10 ( A.A ) - Bir top n 

1bltraly6zlerle mücehhez Ye bil1Gk 
denizlerde iı'emek llzere lran beaa
.... ppdaa iri bir romorköw tlnıia 
lnchırflmittir. 

ltalyanlar iki Torplto 
Daha Yapıyorlar 

Livorano ( lta'yada ) 10 - Yeni• 
den iki torpito •uhribl 7ap.Im17a 
baılaamıtbr. 

Sulh MUkifatı 
O.la, 10 ( A.A. ) - 1934 Nobel 

ba111 mikifah ailahlan bırakma kon
feranaı reiai M. Henderaona Yerilmit
tlr. 

TUrk - Yunan ncaretl 
'rUrk-Yunan ticaret -ı.flDUI iMi 

.,_ IS inde tatbik edilmej'e baı'ana• 
eaktır. Ôkonomi bakanlıtı tehrimis 
takaa beyeUne, yeni ticaret anlatma• 
ıı., ... tatbikatile meıp olmam için 
enıir •ermit. buırl!ldrra baılanmıfbr. ... _____ ······----

ç::Joplanb, DaweUer ) 
Çoc11k EalrgemeMUNmeresl 

Çoc:ak Hlr~e•• kuruma Balarkay 
kolu, iı irinci kiaaa- 18 IDe6 Per· 
t•ınl:e tini akıamı uat 21,S da 
Bakarlı:a7 Halk F.rkua ..ıoatarmda 
dotuın evi payıaa bir daaalı mi ... 
llbere Yereeekt"r. 

Tllrk llnekolo)I Kur-• 
Toplanblan 

t · Tirit .)iaeko' oj ı kanıma ita .,_ 
0Plaatt9ftlı anlmtlsdeld Çaqamba 

1606 ••at 18,30 da Etibba ..ı .. ..t• 
~P.eaıtt.. Bu toplaatıda Pef. B. Keu• 

eYt.Jı, Ahmed Anm, Al F.md, Ml-
~•d Aa •, Hadi lı1•aa, ..... 

Ollf•a..a.r 'ftNcektlr. 
Fer~venha Elftncl Yıldö ... 8 

F91zi1e 11•81 ellincl :ralclBnhal 
•'--.abetıle 14 birinci klDaa c.ma 
~nll 1aat (IS) de Lise aa!onlarında 
b?r k.atulama m...._1 yapacak. 
•tl•ncelw Ye t•IUder tertib _._. 
C:•ktir. 

.. - '\ 
iyilik Seven Kardet 

KılJ geldi. Birçok yoksul oocuklar, 
Çocuklu •rıneler soğuğun aman Yer· 
lllıyen ıiddetınden mııyorlar. 
· Bu iniltileri dindirmek'. hepimize 
du.en loeanhk. " v•taodatlık borca
dur. Eviniıd~ eski artık kullauılma.. 
Y&n ~ıuua~ırlunı.ıw ( Çocuk Esirgeme 
k.urumuaa) -veriniz. O, bergüo milca
cabt eden kimın~ııizTeri l'!İz ;n Lu yar
dnnlrı"ımzla h:.l!tahktan kurtarabilir. 

L"üfuftarunzı 681 rg6t1Jeyiuiz. 

ltalya • rnacariatanı 
4 • 2 Yendi 

Mitano 10 - Italya milli ta• 
lmnile Macar milli takımı ara• 
sında temıill bir maç yapılmua 
ötedenberl karar altına ahnmlfb. 
Her iki taraf ta bu maç için ha
raretli bir aurette bazırlanıyOI"" 
lardL ltalyan~ar, mftsa1::akaya Lon
drada lngiiizlere karp çıbrdık
lan takımı aynea çıkardılar Ye 
bu maçı 2 • 4 kazandılar. Rrind 
de•renlo soDUnda iki talmn da 
lkipr ıayı ile berabere Yariyette 
idi. Maçm baken;ıl:ğioi Anstur
yah Berenek yapmlfbr· MJlooda 
yaptfan bu maçta 40 bia kiti ı... 
zır bu!unmuştur. 

Macar:ar bu maçı çok iyi 
oynamıılar ve ltalyanJar, onlan 
güçlükle ,-nmişlerdir. Macarlann 
fazla sayı yapamamaları karar-
11zhkJanndandır. 

lnglltarede Futbol 
Şampiyonası 

Londra 9 ( A.A.) - lngiliz 
futbol pmpiyonası birinci küme 
maçlan neticeleri: 

Astonvilla - lcedı 1-1 Şebea -
hea - Liv~rpul 14/ tO Derby- Vest• 
brom-rich 913. Evt:rton • Blackbum 
512. Grimsby • Middlesbrougb 212 
Hudddenfeld • Arsenal 1/1 Lei
cester - Sheffieldvednesda 0/1 
Preston· Manhester cuy 1/4 Sua
derlan • B:rmingh 5/1 Totenham
Stoke 3/2 W olverhampton • Port 
amouth 2/3. 

llkoçya birinci kllme maçlan: 
Airdrieınidne .. falkirk 2/ 1 cel

tic • Mothervell 312. Dunfemline -
Dunde 2/5 Hamiiton • Ciyde 4/3. 
Heartı • Ranger 4/1 Kilmarnoc • 
Stjohnatone 1/0. Partick • Ayrl/I. 
qaeeospark - Albioa 111. quee
aoaouth - Aberdeea 2/1 Stm;rren· 
Hibermian 1/2. 
Ankarada Biiyilk Bir Bayrak 

Kotusu 
Ankarada yeni kurulan atle

tizm kalubi hergün artan b:r 
11ğraşma De günden güne bUyük 
ifler yapmak üzeredir. 

Atletik ıporlan büttln mem• 
lekete, en uzak ve en ·derin yer
lere kadar yayacak olan bu ku· 
liip, açılış günll jçin bu Perşembe 
gOnli b6y6k bir Kuros Kantri 
Jıuırlamışbr. 

Ankaradaki blit6n kulllblerin 
iftirak edeceği bu M>kılk bayrak 
kOfLUIU Hikimiyet meycJamnın 

Samanpuan ara&1oda gidif • ıe
lif pkLade olacaktır. 

Bayrak kOfQ•unda Mvhafız 
gficD, Ankara gllcll. Gençler 
birliği, Altmordu ile Atletizm 
kuJDbl at!etleri yer alacak ve 
ı:.taabaldaa bu alubaka ~in 
daHl edilen Ömer 8e9İm de 
ıu.pcaktır. . 

Şehir içinde 1aplacak bu 
_...baka menimin ea bftynk 
8PO" hareketi olacak, Atletizm 
blübll o akıam ..m nİllc:le 
top1a .. cak büyük davetliler kar· 

1111.,da meıai pro~ral!'ını makıat 
" pJeleriai etrarıl• anlatacaktır. 

ValUer Aramnd• 
Amtalya nlilifin• ICltahya nlial 

Sahib, Ktltahya nlilit:ne lçel nliai 

Fasıl, Kırıeblr nlilitine Muı nliai 
Ekrem, Giresun valiliğine Ankra 

y'liyet idare heyeti uaauadaa Yahya 

Sn.al. İçel •• ilitiae Ankara Yili,.t 
idare 1ıııe,-t.iadea Hakkı Ha,dar. Ku
tam9JIU Yalil.i:iine Yeki.lelinde hulunan 

f ~:al, Kocaeli valil:İi.ae Yek&letiaıde 
bulunan Faik, Çr.nkll' ja veki.lctinde 
ıutuns.• şatua Be7ler tayin edilmiftir. 

SOlt POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

Bugl'ı idi Bll•ece 

Bot dört klte)eri qağtda ya
zılı manalara p!• 6z TOrkçe 
kelimelerle dolclmunu. Bu sa
yede hem \rakit geçlnnif, hem 
de öz Türkçe kelimeleri iğren· 
miı olursunuz 1 

4 
6 
6 

12345678 

7.-.......... 

8 -----L.. 
Soldan saıaı 
1 - Vekalet 
2 - Hafif maarlar ed•b 
3 - F rar etmek 
4 - Çekmek masdarındaa emri• 

haz r 
S - Ot biçen aı.t 
6 - Ümit 
7 - G eçmek yardı•eı maadarı 

•onuna getirilince caymak, 
kıymak nu adaruıdan emrihaıur 

8 - Cereyan eden - genitlik 
Yuka_rıdan .. alt 1 
1 - Atif3D 
2 - Hedef • •akil ma1du edab 
3 - Hal ·nın tlyıilzO 
4 - ÜçOncCl laarften •onn: bir A 

g~üril.ince cereyan etmek 
6-Uf 
7 - Elril et 
a-:.s-.ı• .... • • 
·--- lmtllt8ftl 

G· si terbiJ9 Ea.tidaüu JeD;dea 

alınacak talebeler lcia J8pllaa mı ... 
baka imtilaaaa aetieelen•ftt:r. Edebi
yat tubuiae 9. Tabü,.a phaiae 2, 

Riyaziye ....... f. Tarila •• Cot
rafya şube1ine de bir talebe ahnması 

tekarrilr etmiıtir. . .................................... -... ··············-
Son Posta 

İstanbul BORSASI 
10·12· 1934 

ÇEKLER 
lııruş kuruş 

Londra ,,..9 Praı JS.96 
N"', ,eril •.19'SI v.,..,. 4.2J90 
Parla &:Jll lılatls&a ~ 
Mil•• "78l S.dla 1,9138 

BrUkee? ıs,3945 V1tııon 4,197~ 

Atlaa UJW P .. t• 4,2()o3 

Ce•e•r• ~ ... » Bİkr$1 '19,U58 
Sofya 66.0s&I a~ıırcat 34,9532 
Am.terıfa• 1,17Jt llo•40Q 108d,25 -

ESHAM ve TAHVlUT 
Lira ı Lira 

............. ) IO,- ..... l:l,Ol 

• --·~ ..,_ 19ll tataır.. IJ 
• 41&11•• •• 15,- 1.11,raa D.wll l-'125 

Oama ılı &>Mail. 24iO ~.._ aa. 00,
Sella.ıc ,. 5-- Bai~al &.eraip 1 ~G 
ŞI. keti H-rtre 16,- • • a fS,30 
~ e.n R.Jl 2.2D 
~-en. 27.M T~ M-

• .. ., 1'. 2.7,~ R>bbaa 17-50 

,.. .. ~.··" ıoov. 45,1! Oa111c1. .. ıos.sJ 
Şark D. 'i. llOi- Tv.,oe Clll~ 
l•. Tr.11 .. •1 s&,:;o llaauKrJl'o.11115 J 18,-
().ııı 1 +, - 1 a.- • • • 1IJ.J lli.'il 
1-.ı...a U.75 • • • lııU& 94,00 tt....... 21,- ~·· -.-T...... il 

MESKUKAT rl 
Kuru, \ Kuruş 

Tl·k a\U. 9361 (Hamit) 48JJ 
loı. • IQ.lt CR•1M> 1115 
Jr. • 83S (V abil) 4ô4J 
~ • JOIM ince beflbtr'llc a h ı 
........ G,lK) (Ciimluatlye.) C75J 
~a:ık .. ot (0.. iL 1 ~ lHam t) armala :;25-1 
~al o .._;Hd...c. a4u .. ptt • SJJJ 

\ l.üw•ı~u.r .. 'J t.6SJ ,vahllt • SIOJ 

~ır..ıy . 4"'111 \•ı Horu ha. id 
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Bir K'ültür Merkezinde Gördüklerim 

Nort Karolina Şehrinde 
Talebe Hayatı 

f Battarafı 1 inci yQzde ) 
beye bir otomobil iaabet 
ettiğine gire Amerikada ki 
otomobil aayıu hakkında aşağı 
yukarı bir ma16mat edinmeniz 
kabildir. Üniver1itede llç binden 
fazla gece yabaı talebealndea 
baıka (7000) kadar gllndüz tale-
besi vardır. Y edl bin gtlndiil 
talebesinin ancak J•nsı munta• 
zam bir şekilde Üniverıiteye de
vam etmektedir. Kalan kısım 
ancak ı6meıtr ve ıene sonu 
imtihanlarında bulunuyor. Bun
daa b .. ka Üniwersitenin, dllny .. 
nm cl&1 tarafındaa (2000) kadar 
elen takib eden talebeal de 
meYCattar. Bunlar senede ( 100 ) 
lira pndcrerek Oniveruteye ta· 
lebe kaydediliyorlar ve deraleri 
kendi memleketleriDde takib edi
yorlar. lmtilwa wermek için 

Ameribp gelinmeye ilzam yok
tur. Üniftlaitedeo pnderilecek 
dera auaı:eriae cevap vermek, 
mezun olmak için klft pllyor. 

Ünivers:teye deTama baılach
ğım gün der• esnasında talebeler 
bir muallimi protesto ıa!ıklarlle 
kapıdqan ettiler. Sebebi : Profe
llÖl'iin den eanuanda fırkacılık 
1aparak liyuetten bahıetmesidlr. 

Omeniteclen mezun olmak 
lçia her talebenin, sporun ftç ıa• 

basmda çalışma• Ye derece al· 
mam zarureti \'ardır: Talebe bu 
tiç apordan ikisini kendisi tercih 
edebilir. Sonuncu ve en mühimmi 
olan "Crou Country.. tahammül 
bp• •acl.ridir. Talebe clen
ı.iaclea wwwweffak olduktaa 80D

na ba iç dereceye eritmek mec
buri7etindeclir. Ancak teahail de.
rai emuıada bunlarin ikisini 
temin etmmi de mtimknndnr. Ben 
mektebe per pmez Amerikan 
futbolftne başladım. Bir ay ıonra 
Üniversite takımında yer aldım. 
Üniversite akademi timinde yer 

almak mtıhim bir hadise ıayıbyor. 
Bu takımın ( 500 ) den faıla 
oyuncusu ••dır. Yani, mliaa• 
bakada yer 'almak için bunlarıa 
hepaine tefenuk etmek mecbu
riyetindeyim 

Geçen hafta pazar gUnO öğ
leden ıoora mekteb &tadında Ont
veraltemiz takımile •'Duke,, Onl
Yeraite takımı arasında futbol 
maçı yardı, Futboldan kaıtiaa 
Amerikan futboldur. BUtün teb
likelerlne rajmen her halde ıpor 
bakımından bizim oynadığımız 
futboldan çok ela zevklisi ve fay
daluı ••• 

Mektebin beı ıtadyomundaa 
en bllytlğft olan "Kenan ıtad• 
yom,,da maça başlandı. 70,000 
kiti alan bu atat tamamen dolmut 
aayıJabilirdL Tahmini bir beaabla 
(50) bin kiti oyun esnasında bu
lunuyordu. 

Takımlar aahaya çıktığı za• 
man oyuncular coşkun bir allat 
fırtınam içinde karşılandı ve 
oywıa başlandı. 

Oyunda çıt yok... Oyuncular 
7aylanndan fırlıyan oklar gibi 
mefio topaa arkasında... FavuJ, 
fawl llaUlne devam ediyor. Ha• 
kem ilk ak oyunu durdurmak 
mecburiyetinde kalıyor.. Müsaba• 
ka ( 5-2 ) bizim mektebin lehine 
bitti. Ancak bllttlo OJUD eaoaıında 
biriblrini botarcuına koğalıyan 
oyuncular, maçtan sonra biribitinla 
kolunda sahayı terk ettiler... lıto 
bir ıpor terbiyui -aüm~ ... 

Aaıl g6ze çarpma ~ aeyfr
cilerdeld haleti ruhiyedir. Halk 
lyl hareketleri alkııhyor, fakat 
yanlıt ve hatalı hareketleri mUthlı 
bir ıftkutla karplıyor. B:zde sporun 
kaYgalı tekli 6n6nde buradaki 
aeyircilerin ha diif(lnllfii nekadar 
dikkatle takibe değer. 

Nihat Ferid 

Maliye V ekiletinden: 

. 

Muhtelif Villyetlerc:le mlinhal olan 17, 5, 20. 25, 30, 35 lira maaıh 
Ta~il mfifettişlikleri için 151121934 ıftn6 latanbul ve Ankaracla 
bir imtihan yapı!acaktır. 

Program apğıdadır. 
1 - Heup : Amali erbaa •e tenaa6p 
2 - Hendeae : Mesaha ve 6lçlller 
3 - Tlirkiye coğraftyaıı ve devlet tetkilAtıoa ait mtıcmel malumat , 
4 - Kitabet ve Yazı. . 
lnitihan gftnllnden bir gUıı evveline kadar kayıt muamelesi içİD 

Ankara Defterdarhğma Yeya lstanbul murakipllğioe Uzerierioe 
fotoğraflan yapışık arzuhal ile mllracaat olunacaktır. 

imtihan şwaitl: 
1 - Use veya yedi ıenelik idadi mezunu olmak. 
2 - Memurin kanununa ıGre memur olmak için llzımgelen ev· 

aafı haiz olmak. 
•Ban alt nrak lstidap npteclilecektlr.» 
lmtilaa"cla muvaffak olaalar imtihan •• tahlil derecelerine 

gke hwm dair..mde alabilecekleri maqlarla Ye tayin edilecekleri 
Viliyet •ududaadan itibaren ban:lrah ..U..k 81.ere mllfettiflildere 
tayia olmmrlar. Bualal'a maqlanndan bqka a7da Hkiz •• 
hayvan yem bedeli verilir. (8371) 

K A ' E 

NEOKALM-iNA 
Grip· NevralJI • ea, ve dit aQrllatı • Artrltlzm • RomatizM• 
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Yalnız 
bir 

adet 

SON POSTA 

A 
Birinci kAnun ı ~ 

E UNUZ Mark•1 
dlkkal ç 

Şimdiye k · <in~ ic:ıt olunan bClttın tmıt bıçakları araaında en mlkemmel •e en feYkalAde oldutu tahakkuk etmittir. Piyanda mncut brat bıçaklarını t•tırtmıttır. Ha1an tırat blçağının 1 • 2 • 3· 4 
numaralı yııy t keskin ve bzaua tlll'afları v;rdır ki berbir tarafile lbkııl on defa t:raı olmak kabildir. Bu hesapla S kuru,~uk bir adet Haman tıraf bıçağı ile 40 defa ve ııılak bardak ile bllendikte 
yCb: defa tıra<ı y pılmak mQmkilndOr ki c.ilnya nın hiçbir biçııtında bu meziyet 1oktur. Hasan bıçağı lıtedij'iniz halde batka marka verirlerae aldanmayiaıı. Taklitlerinden 1akınınaz. Fiyatı 1 adedi 
5 kuruıtur. 10 adedi 45 kuruıtur. HHan depo.o lıtanbul • Beyotlu 
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FABRİKASI : İstanbul, AyYB11 
ıaray, Vapur iskeleai caddesi 

TOPT AC SATIŞ YERi 
Sirkeci, M hürdar Zade Han 

No. l • 2 

NUR ~ALEM 
L TD. ŞiRKETi 

Tel: ~ 1711 

Ha.!J'rel!!iL\ 
/934 

AnKa..ra. 

•• 

' ·~ ,, 
1/ ~r 

l•~--ı _________ ı # _nh:sarlar U. Müdürlüğünden: Denizyol ları 
1f LKTMRS1 

1 - "5000,, ·'Kilo Mazot,, 19/ 12/934 : Çarşamba aaat 11 14,. 
2 - " ıu,, "Sandık gayet ince teneke,,24/12/934 Pazarteai saat"l4., 

Satm alİ:ıacak mezkfır iki nevi mab:emeyi vermek iıtiyenlerln 
ıartname!er! gördükten sonra pazarlığa ittirak edebilmek Uıere 
"''o 7,5,, t c.minatlarile beraber hizalarında gösterilen glin ve saatte 
Ciballde Levazım ve mlibayaat şubesine mUracaatlarJ. "8433,, 

kolonları kullanmıyorıan\Z el işlemeniz neye yarar? 
Zira bunlar; Parls'ln yegane kotonları olup el 
işlemenize bir parlakhk ve zarafet verir. 

Renkleri solmaz, garanti 4 2 O rengi vardır. 
Nikolaldl • EftJ, Galatasaray Ko. 405 

AeHt"l•rl ı Kara'dS1 Klhrll)afı 
Tel. 056l - Slrkeol MUhQrdarudo 

H.. 1'el. 227 41> 
...... im> ....... 

Karadeniz Yolu 
KARADENİZ vapuru 1 t Bi· 

rlııci Klnun SALI gUnU akıamı 
saat20 de Rize'ye kadar."8410,, 

Ayvallk Yolu 
NİLÜFER vapuru 12 Birinci 

Kanun ÇARŞAMBA gl\nii ak· 
şamı saat 19 da Ayvahğa ka
dar. "8436,, 

BARTIN YOLU 
Yalnız bir ıefere mahıua 

olmak üzere BURSA vapuru 
11 Birinci ·Kanun SALI gilnil 
&aat 11 de Sirkeci rıhtamından 
kalkacak gidişte Ereğli, Zon· 
guldak ve Fılyosa uğrayarak 
Bartına kadar gidecek ve av· 
dette Filyos hariç olmak üzere 
aynı iskelelere uj'rayak döne• 
cektir. "8448,. 

'----------------~ 
Dr. A. KUTiEL 

Karaköy Topçular cadd11i No. 83 

SOYA Dl 
Bulmak lıtlyealeıe kolaylık 

Zeki Vuralın (Öa Türlcç) Erkek ve 
. Kadın Adları kitabı. TEFEYYÜZ 

KUtUphaneslnde 7 ,5 kuruta •• 
~.... . .... _.., ......... --. .-.--... ............ ~ 

Son Posta Matba••J 
Sahibi: Ali Elu•1-
Neıriyat MildilrUı Talm 

Elektrik makbuzunuz 
çok mu pahalı ? 

ampullar .. nı 

k anınız. 

Az 
As " r 

• 

t 

Güzel, Ucuz Sağlam, 
Beykoz Kund 
Beykoz Ku 
Beykoz K 
Beykoz 
Bey 
Be~ 
Be~ 

B 
B 
Beykoz 
Beykoz 
Beykoz 

• • 
ııyınız 
• • • • 
ıyınız 

Giyiniz 
rı Giyin~z 

aları Giyiniz 

Erkek, Kadın; Çocuk 
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SOMER BANK 
erli Mallar Pazarları 

lstanbul Beledlyesl llAnları 1 
Yeni Saylav seçimine alt defterlerin çoğaltılması için daktiloya 

ihtiyaç vardır. lstiyenlerin Belediye Merkoı:inde Umumi Meclia 

Muamelit Müdürlüğüne &elmelerJ "8441 .. 


