
PAZARTESi - 17 BiRiNCi KANUN idare iti-' telefoaıı: 202J3 Fiatı 5 kuruı 

e 
Hariciye Bakanı Ankara ile _aaıa_!a Köprüsünün Esrarı ı 
B·rTelefonMuhaveresiYapdı Ko~ru Altında 50 Yıldan-

K 1 
B - .. 

8
. B berı Yaşı yan insanlar Var 

onaşma ar ugun ıterse ay Bu Garib Adamlar Büyük Zorluklarla, 
Tevfik Rüşdü Aras Akşam ftalya FakatEmekVeNamuslarileYaşıyorlar. 
Vapurile Dönecekdir 

Muhabirimiz bu sabah 
Atlna'dsn bize a,aAıya 
lloydu§umuz haberlerl te
t•tonla blldirdl : 

Bay Tevfik RUıttl Cumartesi 
ıtınu alqamı tekrar Baıbalcanın 
•~ne gitmiıll. Hariciye Bakanı 
M. Makiimoa bı fiaba evvel 
Oraya gelmiıtl, kendiıini hekll
tordu. Üç devlet adamı 1abahle· 
f'ln konuıtukları işlerden ıeriye 
'!ltalanlan gözden geçirdiler. Ko· 
~u,maları uzun müddet sürdü. 
~~y T cvfik RUıtll bu konu9ma· 
dan ıoRra telefonla Ankarada 
'Başbakan General Jım•t lnöıtUnU 
~uldu. Konuıtuğu itler hakkmda 
llJalOmat arzetti. 
. Tevfik Ru1uı Aras Ue M. 

( Dft~ nıı 9 unııu ~ ilzllle ) 

Bu Yll 

1 

Portakallarımızı 

lstiyen lstiyene 
Yurd içindeki portakal •ınta· ı 

lıaiaramızdao buraya ıeleR haber· 
lerc göre, bu yıl portakallarımızıa 1 
!Yl aatılacağı kuvvetle umuluyor. 
{)«Srtyoldan blldirildiiints gör• bu 
lyın on beıinde oradan Iatanbula 
4talkaR poıtadaa ıoara bu yıl 
l:>örtyolda, portakalın pek aı 
•lınuı dolayısll•, yatalı ytini ıen 
~erece dayanıklı malın ancak 
75 • 80 bin paket kaldığı söylen• 
llbektedir. Her paket iki aandık· 
«ır, her Hndıkda bUytH::H..ı~~ne 
6tl dan yüz elli pertolrnlcs kııdar 
inal bulunur. 

Mersinde yeni açılen Türk 
Ofial ıubeıi portak~llarımızın 
'-tııile yakhıdao uğr~ir:mkdodır. 

~unların d.f pazarlara iyi fiatlar• 
a eatılabilmeai için Aakara mer• 
lcezıerile aıkı muhabere yapılmak• 
dadır. 

İyi ltaber ala• bir yerde• duy
( Denmı 3 inen yüıd• ) 

M. Çalti11rls 11e M. llalulrno. 

Iıtanbul Ma· 
ar•f MUdttrn 
Bay Haydaran 
aıll bir maaıı 
1eklz isinden 
9 bin kuruıa 
çıkarılm(J t ı r. 
Bay Haydat 
Maarif lıaya
tında 35 ıe
neden fazla 
hizmet etmiı-

~ tir. Sekiz aene
"" dir lıtanbulda 

Maarif mUdUt· 
lllğB yapmak Bag Hagd11r 

tadır. Daha evYel Burıa Maarif 
mQdUrlUiUnde, lstanbul erkek liae• 
al, miilga Maarif nezareti Orta ted .. 
risat şubeal mlidürlüklerinde bu· 
lunnıuıtur. 

-

Nama•larll• 11aııg•• lcl••••lzlerl il• 6aruulıraıa Galat• lcaprid 

Şüpheıiz hayrette kalacakıı· mUt insanların köprü altında ge-
mz. Belki bergUn üzerinden gelip celediklerini işitir dururw:. Fakat 
geçtİg~mİz~. ls~elelerlnden Tapur- nihayet bir gece, lkl acce geçir~ 
lara bındlgımız Galata k&prilsll· bileceğini zannettiğimiz köprD al• 
nün ~eğer ne mühim earan var- bnda 40-50 ıeoedenberl yaıayan 
mııt Öttdenberl çok sefalete dUt· { Devş.mı 11 Lcı yüzde ) 

Öz Türkce: 

ıs r. 
• 

Fakat Fransa Bunun için Kat'i 
1 

DenenmişDeneme
ni nSonulldemliktir! 

Bir Yunan Generalı ıöylOyor: 
'

1
- Anadolu kıyılarını zorla almıya 

kalkıımak, yanlıttır. Biz, o kıyılara, 
Tilrkiyenln eli kolu batla iken çık
mıttık. Sonumuzun ne oldutunu ber• 
kH biliyor.,, 

Şartlar Ortaya Atdı 

Y•kı,.J• Romatia 61116•10 t1•r•c•k ol•n M. L•o•I, Fra .. aıwı Roma elçisi Xo11t dö Şam•rlJ• oe M. M11soll11l 
( Alil• Rom•tla Viıtter E•••••I dbitlul ) 

Pariı, 17 ( Birinci kiaun ) - 1 ' - ,..,_ 

Heriglye Bakanı M. Piyer LaYal' Düğün Evind11 
ın ltalyaya yapacaiı Hyahat ıtt· 
eth•Ö• yakıa,111a11, bnrnn dtkkati Bir Facia I 
bu mHelenia Uzeriae çekmlttir. 
lıtenilen laerıeyl, Fransa ile ita!· 
ya ara1ında yıllardaaberl lzerin
de uyuıulamamıt nekadar mesele 
Yana, hepalaia birden hallidir ve 
bunun için de yarı re1111i mUza· 
kere ile zeminin temizlenmesi, 
Fraosa Hariciye Nazırı Romaya 
vardıtı zam~n ortada uyuşula· 
mıyncak bir mesele kalmamaaıdır. 

Fransı:ılarm görUşlcrine göre : 
Franaa ile ltalya arasında 

lhtilifh hiçbir meselenin kalma· 
ntaaı her ~eyd@n evvel Avrupa 
lileri hakkında uyuşulmasına baa· 

( Devamı 8 İDci yilzde ) 

Yüzden Fazla Kadının 

Eğlendiği Bir Evin Tavanı 
Birdenbire Çökdü 

Mudanya ( Huıuıt ) - Kaza• 
1aıza bağlı Tlrilye nahiyesinde bir 
dUğltn eğlentiıl çok acıkb bir 
surette neticelenmiıtir. 

YUzll mütecaviz kadının dU
gllnde eğlenti içle toplandıkları 

evin döıemHI çökmUt ve bun• 
lardaa sekiz kadan ağırca yara• 
lanarak Buna haatane1in• gGn· 
derllmiıtir. 

Generala bunları yazdıran bia 
dıtillz. Yunanla komtularımız, Türk 
varlığının ne aatlam temellere day n• 

dıtını, çok acı deneyıflerle öğrendi

ler. Bir deneyiı, bin öğiltten yeğdir. 

Ege ve Akdeniz kıyJlarımııda göıll 
olanlar varsa, bu temiz elin yazdık

larını, içlerine •indire ılndire okuma• 
hdırlar. 

Sonunda; ellerini dizlerin• Yurubı 

- Biz ne yapmıtız! demek bottur. 
Gerçek, Yuı.anhların Anadoluya 

çıkmaları, bizim için, çok kötü gün· 
ler de olmuıtu. Ne ordu Yardı, ae 
donanma... Ne tOfek kalmıttı, ne 
alingO .. fıtanbulda, satılmıt bir padi. 
tah, Anadoluda yer yer kargaıalıklar 
çıkarmata yeltenen bir takım, bozun· 
tular ... Yunan, İırnirde, İtalyan Antal
yada, Fransız Meninde, lngiliı Anka-

rada ... Yurd, baıtan bata çitnenmff, 
çiğnenmeyen topraklarda da ayakta 
durabilecek t~k kiti yok. 

fıte bu dört yanı datıhp içinden 
çöken Oımanlı Olkeainde bile Tllrk· 
ler, derlenip toparlanma11nı bildiler. 
kendilerine bat 1eçtikleri Ata Tor kün 
bayra~ı altında, yer yllzündekilere 
parmak ıaırlacak öyle itler gördüler 
ki, bugün bile dOıüadükçe insanıa 
inanamayacağı gelir. 

En kara gllnOmüzde, dört yand n 
yardım görenlerin baıaramadığı b·r 
ıavafı, bugün on 1ekiz milyonu bulan 
Türklüğe karıı yeniden denemek 
uıatı gören ve yerinde ddıünenlcrin 
iti olmaaa gerekL. 

Arabların bir atalar ıl>zQ nrdır: 

''Denenmiti deaıem•t• kalkıtanıa 
aoau ildemlik (pifmaalık) tırl., - ltJfo 
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17 Birinci kanun 

-rıu 

Yabancı 

Gözü 
------ Falih Rıfkı Atay -

Geçenlerde Ankara'ya bir Vi· 
Yanalı gazeteci geldi. Burada gUn· 
lerce gezdi, gördü, aradı, ko
~~ftu. Kendisi ile ancak ıidece· 
ilne doğru buluttuk: - Türk dev· 
rlnıinin ökonomik ve aoysal ana 
Yöndemleri ile iki fatizm arasın· 
~aki ayrıhkları biliyorum, dedi; 
~rada yeni olarak ıunu gördüm: 

Sıı yeni rej:mlerden ne biri gibi, 
ieniı prov.ıganda kurumlarına, 
ile de bir başkası gibi polis zoru· 
tıa dayanıyoraunuz. Şefinizin öz 
~Uyüklüğü, yaptıklarınm hepsini, 
1 ürk ulusuna kurtuluş gerekliği 
olarak tan:tap benimsetmesindedlr. 

Bu gazeteci aramızda biraz 
~aha kalsaydı, ıon söıllnü değiı· 
lırecek, belki ıöyle diyecekti: -
Şefinizin öz büyUkJüğtl, yapacak· 
larına, 1-;urtulut ve yaşayıı gerek· 
liif bakımından seçmek, uluaal 
Kilcü yersiz, sırasız amaclar arka· 
•ıııda dağıtmamak, ıröaterit uğru• 
lla yıpratmamaktır. 

Bugün, baımızı çevirip on iki 
Yıllık cumurluk tarihinin belH 
batlı dönemeclerinden hangi biri· 
Ilı baksanız, kendinize tunu ıo• 
rarsınız ı - Eğer orada yolu dön· 
llıeyip, eski gidiıte kalmıı olay
dık, kurtulabilir miydik ? 

Bir rejimin tutup tutmadığını, 
•ucak, gözU arkada kalanlaran 
lzlığı çokluğu ile ölçebiliriz. iki 
:_llngll dizisi araaında, ıerlye ba· 
1tarak, dilte kalka yllrUmekte 
olanların ilerlediğini sanmak, al .. 
clanmak olur. Onlar nereye var
•alar kendilerini bir ıUrgUnde 
•anacaklar, geriye göreıimekten, 
a6çemenlik acısı çekmekten kur• 
tulamıyacaklardır. 

Viyanab ark•daşımız dofru 
görmilıtnr : Biz koyu bir karanlı· 
tın bağrından reli)Cr duyguıu 
içindeyiz. ileri adımlarımızın hep
ıin de, yolun bir az daha ağardı· 
tını görüyoruz. Son ıJalerden 
•ıyrılıb, büyllk aydınhğa çahuk 
kavuımak için hızımızı artırıyoruz. 
hır yandığımız vana, kanadlan· 
lnamakhr. 

Bizde yeni rejime durluk (iı· 
tbtkrar, veren iki bUyük duysudan 
iri, yakın geçmlıi ttramak dı.:ğil, 
•noıaktan bile korkmak, öteki 
de, uz yolu bulduğumuı. on bet 

1~ıldanberl adım athm dene:mit 
olınaktır. Hepimi:ıln içindeki 
lnanc şudur: 1919dan 1934e doğru, 
'~ kısa, an kese, en dUz yol, 
~tzinı bulduğumuz, bizim yUrlldil· 
~Umu~ b~;m gUddU~UmUz yo~ 
dur. Biz arkada yalnaı geriliği 
fırakblc: T &rihte pek rt.'ll &n.ıc:c· 
arına ulaşan bUyUk devrimlerin 
tetinliği, iıte yürekler bu duygu 
:ıe kaplamb, ulua&l varlık içinde, 
naıımak denen en bll)llk kUltür 
Y•rletinciye kadar süreır. 

-----· Uluıtan • 

Bu Yıl Portakallarımızı 
f stiyen isti yene 

d ~ ( Baftarafı 1 ırıcl yüzdt ) 
ugumuza göre Sovyet Ruıya 

l'icret Mümeısllllği bu yıl Dört· 
Yoldan portakal almıya karar 
'fernıiştir. 

Bundan bqka Mısırdan ve 
ke Almanyadan birer bUyük tir· 
ttde portakallarımıza alıcı çık· 

kıştır. Bu vaziyete göre Sovyet 
d llsyaya 30, Mı11r ve Almanyaya 
t a ancak 25 ıer bin paket por• 
•kaJ verilebilecek, geriye kala• 

kak rnal ülkenin iç isteklerini zor 
artılayacakbr. 

SON POSTA 

Resimli Makale a izafi Varlıklar il 
-------------~~--~--~~-:-------------------------------------------------------,--·.:or;.., BUyUk yurt .. v•• Namık Kemal dlyorldı 

Ne hal iledir, ne mal iledir 
Beyim ululuk Kemal iledir! 

Buglin çok glh:el o'ablllrılnll:. Kaaalardan taıan 
paraya aahip bulunablllnlniı. Har geçtiğiniz yarde 
sonıus aaygıtarla karıılanmanuı: da mllmkUndlir. 
Fakat, eğer gönllinUıden taıan, kafanızdan fıtkıran 
sağlam H fıe yarar bir •1.rlıiJnıs yokH bu aay• 
g'lDID glin geçtikçe ekıildfğlnl sörllnllnÜS. ÇüAki 
,azelltk lzafldlr. Günün blrlnde ka1bolablllr, An• 
aızın gelen. bir felAket atıl ekmek paraaına d• 
muhtaç edebll!r, Eğer yaradılıt nrgl•I olarak Ka• 
mil ifade eden bir varlıla aahlpaanb 
aırtınıı yare gelmez. lıte n• geHllllıı:, De 

zenginlik .. Hakiki varlık budur, 

# 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Barem Kanununda Tadiıit 
Yedi Derecenin Kaldırılması, Yeniden 
Üç Derece ihdas Edilmesi Düşünülüyor 

Ankara 16 - MUıteıarlar ko· mekteb mezunlarının terfileri de kaldırılacak, mevcut memurlann de· 
mi•yonu Barem kanunu üzerinde 4 Hneye çıkarılacaktır. rece ve hakkı müktesebleri baki ka· 
yap?1akta . olduğu t~tkikleri bitir· lıtlhkakı ve liyakatı olup ta laeaktır. 30 seneyi doldura, takalit 

mck üzeredır. Bu tetkıkler blttl~ten altı sene~enberl terfi görmemlt edilmeyen memurlarm ikramiyeleri 
sonra ücretler meselealle ugra• olanlar hır derece yiikıek maaı de vefatları takdirinde ailelerine 

şılacaktır.Üzerinde fikir mutabakatı alabileceklerdir. Barem derecele· verilecektir. Mamafih bu esaslar 
hHıl olan bazı esaslara ııöre riode 15, 50 ve 60 liralık dere- komisyonda üzerinde fikir mutaba· 
yüksek mekteb mezunlarının ter- celer ihdas edilecek 12, 14, 16, kati hasıl olmuı esaılardar. Henllz 
filerl 3 aeneye, Jiae ve diğer 17,5, 22, 45, 55 liralık dereceler kat'i bir mahiyet almıı değildir. 

Atina Metrepolidi 1 Dakti.f olar için J 

Papası.arın A~rupa .ve Bir Örnek Elbise 
Amerıkada Cubbe Gıy-

dikı · • S •• 1 .. Ankara 16 - Reamt daire· 
me erını oyıuyor 1 d b kalarda çalıcıa d kt'· 
A . d ıld ~ ö Atl er e, an Y n a ı 
tına a.n yaz ıgm~ g re • lolar için hususi bir kisve ihdas 

na ~aşpıskopoau Hırlstoştomoı edileceği, blltUn daktiloların vazife 
ruha.nı kisveler kanunu hakkında batında bir örnek elbise giymeye 
demııtl8r ki: 

1 
d d T ki mecbur tutulacağı ıöylenmektedir. 

- il mese e e oıt Ur • v·· .. :J Ak 
yenin hüsnüniyeti aıikirdır.Rahib- nopruae ay 
lerimiz Avrupaya ve Amerikaya • 
aiderken cübbe giymezler. Şimdi· lskelelerı 
de Tnrkiyede ayni şey olacaktır. 

Tıramvay Şirketi 
Ücretlerin Arttırılmasını 

f ıtedi 
Tramvay ücret tarifesini tetkik 

eden komisyon bugünkü ücretle· 
rln ibkaıım kararlaştırmış, karar 
eıbabımucibes! ni de bir rapor 
halinde Nafıa Bakanlığına gön• 
derrulştir.DDiğer taraftan şirket bu 
kararı muvafık bulmamı,, itiraz 
etmiştir. Şirket licretlerin bir 
m~ktar yUkselHlmesini iıtemekte· 
dir. Bu huaustaki şirket itirazna4 

meainin bir nUshaaı Devlet Şura
sına, bir nilshaaı da Nafıa Bakan· 
lığına verllmltlir. 

Makarna Ve Şehriyeler 
Ankara, 16 - Muhtelit encll· 

men makarna ve ıehrlyelerin pa• 
ketler içinde kapalı olarak ıatıl· 
ması teklifini kabul etmişf r. 

Ankara 16 - Meclise gelen 
bir layihada 1

' Karaköy köprüsün· 
de Akay işletme idaresince ku
rulacak lıkeleler için harcana· 
cak paranın yansı Atatürk 
köprüsünün yapılmasına tahsis 
edilen paradan lstanbul Şehir 
meclisince uıqlllne g~e ayrılır,, 
denilmektedir. ikinci bir madde· 
de bu iıkelelerin tehrin ve köp· 
rllnün güzelliğine düzen vere.ceği 
projelerinin, ihale ve kabuHlnUn 
Istanbul Belediyesince yapılacağı 
kaydedilmektedir. 

Göçenlerle Muhtaçlara 
· Yardım 

Ankara 16 - Mecliıe verilen 
bir IAyihaya göre Göçenlere (Mu· 
bacirlere) kuraklık, dolu, ıel gibi 
afet gören mühtaçlara maliyet 
flatı üzerinden zincirleme uıullle 
borçlenma 11uretile bir milyon 
liralık tohumluk verilecektir. 

Boğazda 
Bir Yunan Şilebi Şirketin 
56 Numaralı Vapuruna 

Çarptı 
Dün akıam Karadenizden ge

len bir Yunan ıilebi ÜıkUdardan 
Beşik taşa gitmekte olan Şirkl ti 
Hayrlyenın 56 numarala vapuruna 
çarpmıştır. 

Varıurun kamarasında bulu
nan Ôskcdar poıta memuru 
Kenan korkudan camı kırarak 
dışarı çıkmak isterken yaralan· 
mıştır. Çarpışmada vapurun ma
makinlsti Tahain de yaralanmıştır. 

Antakya'da 
Bir Yobaz Beş Türk 
Gencinin Kanına Girdi 

Adanadan bildirildiğine göre 
Antakyada Y enicamide bir Kurt 
hoca vaız ederken ıapka giyen 

Türk gençleri hakkında tefevvuhatta 
bulunmuş ve cemaati gençlerin 
üzerine saldırmıştır. 

Cami içinde vukua ıelen bo· 
ğufmada beı gene ağır ıurette 
yaralanmııtar. Hidise muhitte 
gayet fena teair yapmııtar. 

Sofyada 150 Komünist 
Yakalandı 

Sofya 16 ( A.A. ) - Poliı, bir 
komünist kurumu azasmden 150 
işçiyi } akalamışhr. f. Bundan ötllrU bu yıl portakal 

1
1atiannm bir müddet aonra fır· 
:~~~ ~ ~fara~ ubla~k r------------------~--~-------------------
h İc la.rdan ticaret blinçosunun /STER /NAN JrSTER [NAN11if'A.f ,;ı. 1kıle fayda göreceği Umit lYl 

• • 1 tnektedir • . . 
--·' 

1 
• •:..t, .,. , ı ı t ı ı ı • t ı:t ı ı ı ı 1 ,, 11 , 

lstanbul Ticaret ve 
Sanayi Odası intihabatı 

l7, 18 Kanunuevvel 93.J: Pazartesi, 
Sah gilnlerldir. 1 

~2 ııci eayfadaki ilAna müracaat. 

Bazı işler oluyor ki insan, giilmek mi, ağlamak mı 

gt rt>klendiğinl bir türlü kestiremiyor. Geçende bir baba 

mektebten gelen çocuğunun çaotaıımı karıştırmış, içinden 
" e:lebiyat ,. başlıklı kitabı almı,, evirip çevirirken bazı 

.il I 

şiirlerde •• şarab, bide, ıiiki, ılilber ,, sözlerini göriince 
kitabı fırlatıp atmış ve ı;ocuğıı. da bu kitabı okumayı 

yasak etmış. IIadiaerıin tulıaflığı karşısında fazla birşey 
l!Ö)'lemiye dilim"1. varmiyor. 

------------------~-----------------~~----~--~----------------_J 

S:ıyfa 3 

r-------=-=---==--, 
' 

Bay Molia 

Selam Ediyor! ... -
Aramızda, ağa, efendi, bey, paıa 

ıöz'erinin kalkmaaı, herkeain 1 ir Ör· 
nek bay olması çok iyi olduğunu 
koııuşurken, bizim molla bir yana 
ıinmif, kıs kıı gülüyordu. İçimizden 
biri: 

- Molla neye gülüyoraun? Böyle 
ciddi konutulurken glllecek ne var? .. 
Diye ıorunca moJla hemen cevab 
verdi : 

- Sevincimden lfÜIQyorum ayol l 
Baksana, beylik paıalık, bacıJık hep 
kalkb da mollalık unutuldu, yerinde 
duruyor. Amma, bundan sonra molla 
bey denilmiyecekmit te, onun yerJne 
bay molla denilecekmlı. Zararı yok, 
babamdan miras kalan mollalık ye• 
rinde dursun da, bana okadarı yetişir. 

* Blzim mollanın sevinci kendi he• 
nbına belki haklıdır amma, bana kıılrr 
H, molla ıözünfin kallrmamaaı onun 
unutuimuf olmasından değil, mollalık 

Onvanını kazandıran ıebebler saten 
çoktan beri kalkmıt olduğundan, 

timdikl mollaların en ıon molla 
t ". pleri olmuından, yani bundan sonra 
mollalığın zaruri olarak kendi kendine 
aöneceğ:nden:lir. 

Benim anlayabildiğime gfüe, moll& 
diye daha çocukluğunda, çoğu beşikte 
iken, ilmiye rütbe1i alftlıf olan eski 
zaman kaıuker, y•hud pata çocuk
larına derlercii. 

Nitekim bir ıiln Sulta Mahmud, 
yangın alayının batında bir yangın 
ıöndürmek için acele acele Sfiderken 
blr kazaskerio konatınm öoGnlen 
1r•çer. Kazaııkerln oğlu molla Bey, 
yangın alayının gürllltüaünG duymu,, 
pencereden aokağ• bakarauı, alay n 
batında padiıahı görünce bir peltek 
aeıle; 

- Sultan Mahmud, Su!tann Mahmud, 
yangın nerede?.. diye ıorar. 

Sultan Mahmud yangın alayının 
batında yangın söndürmeye rldeeek 
kadar yenilik gödermekle beraber, 
her ıorana yangının nerede oldupnu 
aöyleyecek kadar aabırlı olmadığın• 
dan, molla Beyin ıorrauna kar41, 
batını pencereye doğru kaldırırı 

- Düm molla! .. diye cnab verir, 
1ıeçer. 

Her neden1e, benim tanıyabildi· 
tim mollatarın da çotu, padltaha 
yangının nerede olduğunu soracak 
kadar dirayetli n onun gibi peltek, 
yahud: 

- Atabaya bindik, ğıt diye gittik ... 
Diyenlerin çeıidinden dığdığı idi. 
Bununlaberaber, mollaların ara-

sında çok zeki olanları, yahud herkeH 
çatmaınnı bilerek iatedilderl her ,eyi 
yaptırmaııını bilenleri de vardı. Bir de 
uki zamanda Mağni1a kadısı kazas~ 
kerin oğlu bir molla bey varmıt ki, 
zamanında muzibliğl ile meıhurmuıı. 
Bu molla bey bir teker bayramı glinD, 
babası kazaskere bayram tebrik.ine 
gelenlere, litilokum yerine, ciğeri 
küçük ktiçük parçalar haline getire• 
rek ııekerll una buladıktan sonra ye• 
dirir, bunu yerken kazHker efendi 
hazretlerinin huzurunda, Hl çıkar· 
madao yutmaya mecbur olan zavallı· 
ların haline bakarak eğlenlrmif. 

* Eskiden zadegan 11nıfı denilen bu 
UirlD mollalıktan baııka, bir de rah
metli hocamız Abdürrahman Şe.-ef 
beyin t alebesine molla! demui vardı. 
Bir gün derste, Sultan Oımandao 
bahsederkenı 

- İçlnizde Bursalı var mı? diye 
sorm uftu. Bura ah bir arkadaıımız 
ayağa kalktı. R o.hmetli bocııı 

- Oku bakalım molla, dedi, 
h.rniya, Sultan Osmanın baş ucunda 
aaıh levhadaki kıt'ayı okuyıver. Ben 
timdi onu unuttum. 

Arkadaşımız bu kıt'adan hiç ha· 
beri olmadığını söyleyince, rahmetli 
baoım sallıyarak: 

- Bilme21in de a molla, ne diys 
ayağa kalkarak boy gösterirsin? •• 
dem itti• . Buradaki a molla! ıözü de, 
Sultan Mahmudun, dUm mollal S<nüne 
pek benzerse de, gene benim anlıya• 
bildiğime göre, e1ki ıı:aman medreu 

lerinin t alebesine verilen molla ıözQ 
glbi bir ıeydi. ----
Türk Parası Hakkında 

Kanunlar 
Ankara, 16 - Tllrk paraaınm 

memleket• serbestce girebilmesi 
için Maliye Bakanlığı bir karar· 
name prvjeal hazırlamıı ve Baş· 
bakanlığa vermiştir. Ayrıca ufak
lık paralar hamurunun } üzde 75 
bakır, yüzde 25 nikel olması ıçm 
de bir kanun projesi hazırlan
maktadır. 
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_ı__ 1 
1 Balkan Haberleri 

- --r 
: omanyada 
ihracat 
Primleri 

Romanya da Baka lıkl~r Ö ko· 
nomik komitesi, ihracat için ve
rilecek pr:mlerin ne oure tle tevzi 
olunacağını kararlaştırmıştır. bu 
primler, bir kı mı p etrol, hububat 
ve odun için ve diğer kısmı da 
geri kalan m llar için eyrılmışbr. 

Birinci kuıım için verilecek 
primler sabittir, ikinci kısım için 
fıe sabit pr;me mütehavvil b"r 
prim ilave olunabilir. Primlerin 
tevzii keyfeti, ibracatçılerın da 
l~tirak edecekleri bir müesaeso 
tarafından yapılacaktır. 

Yunanistan Bulgar ic:tandan 
inek Satın Alıyor 

Bulgar gazetelerinin yazdıkla· 
rına göre, Yunan ziraat bankası 
mlifetti~lerinden Baamacidis Bul· 
garistanda hilen, sUt veren 
ineklerin fi} atları hakkında tet• 
kikatta bulunmaktadır. Bulınr 
hükumeti, M. Basmacidis Yunıın 
ziraat bankasına IAum olan 
mikdarda inek satın aJmaıını vo 
bu suretle Bulgariatanda ka1an 
Ye Yunanlılara aid bulunan Rodob 
ormnnlarmdan dola1·t Bu1gariata· 
nm Yunaniıtana olan borcunun 
kapatılmasını teklif eylemiştir. 
Bulgarlstan'da GUlyaCjı ihracat. 

Bu!garistan Ziraat •• Koope• 
ratif Bankası MtidUrU ve Muavin
leri gil !yağı tacirlerile beraber 
Bulgariıta•dan gUlyağı ihraca· 
tını temin etmek lhero tetkikata 
ve g8rlifmelere baılamışlardır. 
Bunun neticesinde Bulgaristanın 

!enede 1200 kilogram miktarında 
glilyağı ihraç edebilecekl anlaşı l· 

mış ve bu ihracat işinin, bir 
komisyon mukabilinde, gftlyağı 
tacirleri tarafından yapılması ka· 
rarlaşbrdmışhr. Bu meyanda 
Zir.ıat ve Kooperatif Eanka11 
depolarında bulunan glllyağı da 
dış memleketlere gönderilecektir. 

Bigada 
Canavar Avcılığına 

Hız Verildi 
Biia ( Huıusi ) - Köylnltrln 

ektikleri baklalan yer altından 
çıkarıb yiyerek herkeıi ılyana 
sokan cana varların öldUrülmesl 
için ekim fperi memuru Bay 
Bekir, kırk kadar ıilah tedarik 
ederek köylere çıkm11 Ye eha!I 
ile birlikte sUrek avnıa baıla· 
mı ıtır. 

Cana varlann en çok bulma· 
duğu yerler llç bölilğe ayrılmıt
tır. Her bölllkte ayn ayrı aUrek 
av]ari yapılacak Ye bu kötQ hay
vanlar öldlirlllmeye çalışılacaktır. 
Bundan başka her köy, nllfuıuna 
göre birer parça cuavar öldür· 
mele.le bu rical tutulmuıtur. 

Ôldürli:en canavadann kuy
rukları ekbn memurluğ"una geti· 
r;lmedikçe köylUler borçtan kur• 
tulamıyacaldardıl".. Bu çok yırtıcı 
ve ıiyancı hayvanlar, Biga or-
manlarında pek çok ftre• 
yip türemiş olduklarından bu 
dafaki uiraıma çok sağlam 
tutulacak ve cinılerl kesilmeğo 
çalışılacaktır. 

Armudluda Eczane 
Armutlu (Huauai) - Burada 

bir eczaneye tiddetle ihtiyaç 
vardır. Bay doktor Salih bir kü
çük eczahane tu:ı etmit isede 
bu doktorun tamamen husuıi bir 
ecz nesidir ve ihf yaca kafi gel
memek edir.EcıancsiTlik yüzünden 
l s bada &akıntı çekilmektedir. 

• 
ABERLERJ 

latya a E kaf işleri 
yasofyanın Küçük Bir Modeli Olan 
aş Cami Yeniden Tamir ttirildi 

Malatya, (Hu· 
ıusi ) - Evkaf 
id resi burada 
geçen seneye ka• 
dar memurluk 
kadroau ile çalı· 
şırd ı. Fakat Ma· 
latyada evkafın 
çok luğu, idare
nin ehemmiyeti 
nıızarıdikkate a· 
lmmış, ve me
murluk kadroıu 
geçen aene mü· 
c.J~ r.ük 1': drosu
na tnhvil edil· 
miştir. 

Malatya evkafı 
diğer civar vllayetler evkafına 

niıbetle çok zengindir. Idare ge· 
rek akarlarınt, gerek birer ıabeıer 
olan ve her biri güzel san'atJar· 
dan birinin bir nllmuneai halide 
bulunan binalarını fevkalAde iyi 
muhafaza etmektedir. Evkaf mil• 
dürü Bay Murad bu uğurda mUm· 
klln olan her fedakirlığı ihtiyar 
etmektedir. iki sene evvel buraya 
gelen umum evkaf müdürü Malat• 

lzmir 
Pazar Yerleri 

lzmir, (Husuai)- iç bakanlığl, 
halkın yiyecek ihtiyaçlarım ucuza 
temin etmeıl ve köy]ünUn yetiş• 

tirdiğl mahsulü k endi elile ıehir 
pazarlarında değerleri!e ıatabiJ
mesi için her yerde Cuma günleri 
pazarlar kurulması onaylamıftı. 

. lzmirin her ıemtinde kurulan bu 
pazarlardan iyi neticeler alınmıı; 
halk büyük istifadeler temin 
etmiştir. Bilhaaaa GQzeJyalı paza• 
rmda çok bararetll alıf verif ol· 
maktadırlar. 

Kırk ağaçta 
Pamuk Piya•ası Yeniden 

Yükseldi 
Kırkağaç ( Hususi ) - Vali 

Bay Murat ile Sıhhat Mlldürtl 
Sıhhat Mtldür ve jandarma Ku· 
mandauı kazamı~a gelmişler, yol
ları, mektepleri, yeni açılan köy 
mekteplerini, köyleri, gözden 
geçirmişlerdir. içinde herglln 80-
100 amele çalııan çamlıkta göz
den geçirilmiştir. 

Pamuk piyaıaaının birdenbire 
dütlitO halkın gözUnll korkutmuı, 
fakat bu diltUklük çok devam 
etmemiş, piyasa tekrar 46 kuruıa 
yllkaelmiştir. 

Emetde 
Belediye Kadın Kıyafet

lerini T es bit Etti 
Emet ( Hususl ) - Belediye 

meclisi, peçe Ye peıtemalın kal
dırılmasına karar Yermiştir. Kur· 
ban bayramından itibaren tatbik 
edilecek olan bu kararın son 
mühleti beLr.lenmemiı, kadınları· 
mız bu çirkin örtüleri daha t im· 
diden atmaya başlamışlardır. 

Emet Belediye zabıtası talimat
namesine bu huausda fU madde· 
ler ilave edilmiştir. 

"Belediye sınırları fçinde ka· 
dınlarm kıvrak, peçe, peştemal 
i le gezmeleri ve görlinmeleri ya• 
saktır. Muhalif hareket edenler 
cezalandırılacaktır.,. 

Malatyada Tat oami 
yadaki ••kaf eserlerin ve binalanaın 
gllzelliği, çokluğu, kıymeti •• 
temizliği karşı91nda hayrette kal
dığını ıöylemiştir. Malatyanın yal• 
nız ıebrinde değil, kaza ve köy• 
lerinde de evkafa ait olan uyıuz 
tarih eserleri Ye her biri bir ha· 
ıine kıymet:nde binalan vardır. 

Evkaf idaresi memleketin iman 
sahasında da takdire değer biz· 
metler yapmaktadır. Adıyamanda 

yaphrılan 40 kir• 
gir dükkAn yalnız 
evkaf iradlannı 
artırmakla kalma• 
mış, kasabanın 
gUzelleımesl için 
do bOyllk bir 
adım ve hizmet 
olmuştur. Evkaf 
Umum MüdürO 
Bay Rüıdü Malat• 
ya evkaf mlidUr· 
lnğnnnn çalııma· 
ıını teıvik mak-
ıadile icab eden 
talısiaatın veril· 
meıinde hiç te• 

reddnd etmemiştir. 
Bu suretle de harablaıan ve elden 
çıkmak tehlikesi göateren birçok 
kıymetli eserler kurtarılmlfbr. 

Su meyanda Yeni taş camii de 
vardır. Burası Malatyanın en bn
yllk camiidir. Bu cami lstanbul· 
dnki Ayaıofyanın kOçllk bir nu· 
munesidir. Evkaf müdllrlUğü bu 
camii hem tamir ettirmif, hem de 
etrafını ağaçlarla ıUslemlı, bahçe
sine büyük bir havuz yaptirmıı 
ve ıu getlrtmiıtir. 

Akseki bymakamı köylüler arasında 
AkHkl ( Husust ) - Kayma• ı Bay Kimli kaza ile köyllmfh: 

kam Bay KAmil gerek kazanın araaındaki yolun ıoıo haline 
gerek köylerin gOzelletmeıi, me- lfrağı için do ıCSz vermiıtlr. 
deni vaııtalardao istifadeleodiril• Kaymakam köyümüzdeki lçin-
meıi için çok çalışmaktadır. Or- de 300 yavru okutulan yatılı 
nıana köyü Akseldnin nllmune mektebi gezmif, pek beğenmiş, 
köyUdUr. Kaymakam bir iki gün baımuallim Bay Mithat'la arka· 
evvel buraya gelmif, telefon teai· daıları Bay lbrahim Nevıadın Ye 
sabam bir an ev•el bitirilmesi Bay Uğratın çalıımalannı takdir 
için lizımgelen emirleri vermiıtlr. etmiştir. 

Diyarıbekirde Çocuk Esirgeme Kurumu 

Diyarıbekir çocuk Hlrgeme kurumunun beslediği talebeler ve baokan 
Bay Muhiddin Özkan 

Diyanbekir, (Husust) - Çocuk mışlardır. Yurdda gece için dera mil• 
eairgeme kurumu başkanı avukat zaker~leri açılmıı, talebelerin hafta-
Bay Muhiddin Özkan, llye Ziya da bir defa sinemaya göttlrülme-
Haı Bay, defterdar Nusret Altay leri de kararlaıtınlmııtır. Ayrıca 
toplanarak bakım yurdunun yatak· kurum aut emen çocukları da 
larmı ondan yirmiye çıkarmışlar, himayeye baılamıştır. Bunların 
ilk ve ortamektebde okuyan 20 analarına da yardım edilmektedir. 
çocuğun yiyeceğini, içeceğini, yata· Çocuk ea·rgeme kurumunun Uye 
cağını ve giyeceiinl temine baola· mlktan 300 ll ıeçmiıtir. 

Tarihi Fıkra 

Ne 
Gereği 
Var? 

Şu dil savaıi sırasında ll 
boyun kesip, yahut boynunu 
rıp ortadan savuşacaklardan b 
de: "Ve., idi. Nedense y lizsü 
lfik etti, tiz Türkçe " de ,, J 
" dahi ,, ler "bile " lcr, " ile ., 1 
araıında sinsi sinsi sln~i yaıam 
yolları aramıya koyuldu. 

Otuz yıl evvel, Osmanlı 
Üçllkler içinde en gilçlll görün 
bu " Ve ,, idi, onu gücendiren, 
marıklaştıran da llnlil yazganlar 
mızdı. Eıkl aykaçlardan yazıc 

fardan " Ve,. ye yazıaında yer v 
ren yoktu. Gelişi güzel ö~ 
olarak işte Dede Korkuddan b · 
iki dizi yazı: 

" Hanlar hanı han Bayand 
yılda bir toy Edip ugu:ı beyle 
konuklardı. Yine toy Edip atta 
aygırdan, deveden, bağra koyund 
koç kudırmııtı. Bir yere ak otag 
kurdurmuıtu. Kiminki kızı, oğl 
yok. Kara otağa konacaktı, Kar: 
keçede oturacaktı, kara koyu 
yahniıinden yiyecekti,, •. 

Bu yazı, dizi dizi böyle g;der 
içinde bir tek .. ve 11 görülmez 
Demek ki tllrkçe yazmak, dlişü 

cemi:ıi güzelce anlatmak için biz: 
bu " ve 11 nin gereği yoktur. 

Ya onu dilimize çhl gibi s 
kanlar, kendinin ne olduğunu 
nuelerde kullımılacağını derinde 
detloe öğretmiıler midi? .. Ne g 
zer? inanmazaamz itte ıiıe es 
bir dinlemece: GUnlerin birind 
Şeyhislimın oğlu Soraltı kurumu
na girer, oradaki büyük kavuk· 
lulann önUne diz çöker, sorguya 
çekilir. Kendine sorarlar: 

- (Vallahi)dekl .. ve ,. nedir. 
Arab gramerinde bu "ve ,.nin 

adı " and vavı ,, dır. Şeyhislamın 
oğlu bunu dahi bilmiyor, şöyle 
karşılık verir • 

- Vavıihfa!. 
Soralbda bulur.anlar için için 

ıakalh çocuğun yllzUne tllklirür
ler, "haydi git,, diye onu makı
laıtırdıktan ıonra ölçümün(l aşağı 
saymak isterler. lçler:nden birl 
abhr: 

- lvmeyin .. der· Ben onun bı 
baıını da böyle bir soralLda gör
dOm, onada bu ••Ve,, yi sormur 
)ardı. Hiç sıkılmadan vallabidı 
(ve) yoktur, demiıti, oğlu, vavıo 
ne oldıığunu bilmiyorsa da şu tek 
sözde bir vav bulunduğu "lU anlt" 
yor. Ölçllmünü biraz yUkıek t~ 
tun!.. 

Arbk bu "ve,, de dilimizden 
gitmeli. işin tutumuna bakôrsa 
yürümeğe baıladığı da seziliyor. 
Haydi uğurlar olaunl.. 

M.T 

Uşak Şeker Fabrika• 
Semt Ocağı 

Uşak, (Hususi) - Uşak şel er 
fabrikasında bir fırka s emt ocağı" 
nın açılması kararlaştmlmış, sene
lik konrede küıat resmi yapılmak 
üzere Uç kişilik bir müteşebbi• 
heyet ıeçilmişti. 

Bu heyet azasını iki ay zar
fında 115 den 232 ye çıkarmıf 
ve bu iki ay zarfında mütefebbis 
heyet reisi Bay Bedri Güvene ·o 
çok bUyük gayretleri görülmüştür. 

Müteiebbis heyetin dnvetl 
üzerine biltUn azalar Şeker klüb 
salonunda toplanarak kUşat re11nıl 
ve kongralarmı yapmıılardır. Fab· 
rika muhasebe müd:>rü Bay Bedri 
Güvencin öz tilrkçe nutkundan 
sonra idare heyeti intihabı ya ıl· 
mış ve murahhaslığa Bay BedrJ 
Güvenç ve Bay Afif lhsa,1 e 
idare heyetinde yine Bedri Güvenç. 
Afıf lbaan ve Cahid seçilmişlerdir. 
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( Sigaaet Alemi ) 1 

Paskalya 
Sonrasını 
Bekligelim 

HARİCİ 

"Nol ve paskalya,, bence yDı yıl
lardanberi evrenıel ıiyaıa tarihine 
katıınııı iki mevzudur. Uluılar araaı 
lnlatamamazlıklnr, nekadar no türlü 
Ohırıa olsun, Noel veya paskalya 
tellb çattı mı aİJ&•il lcodam'arı it· 
!erini paydoı ederler, bir ay kadar 
Ortalık ıüt limaa olar. Bu yıl da öyle 
oldu. Londrada Japonya, Amerika ve 
Laıiltere murahhasları deniz ailihfora
•ıa azaltılması itini konaıurlarkea 
~ anlaımaya bir Ulrlll nramadılıu, 
ft •arpaaardı, Kodamanlar az kalıın 
J'lnıruk yumruğa l'cliyorlardı. Fakat 
ffoel baba alr sakalım bulut-
1.r ara11ndan sr6ıter"p paskal-
,. yortularımn raklaftıtın• biJdirinee 
b"a-alar kesild:, lfGrülUHer duruldu. 
8irU öne& birıbirkrloe yumruk gös-
teren yeıil maH kodamanlan 8Uıtu• 
'- ve ftl paakalye ptuJaruadaa 
IOnraya attılar. 

Şimdi aiziole birlikte dlfönellm; 
ltitay kadar uzayacak o1aa paakalye 
1ortularındaa aoara alyaaa alhıada 
C..eydanında) aelor caalaaacak ? 

Bize kalıraa üç dnlet deniz aillla-
1-ı iılade kola1 kola1 aalapmıya• 
taktır. ÇünkG Japonya Uk ve aoa 
llaiino birlikte aayledi. De~b ıillblan 
itinde beraberlik iatiyor. ÔtekiJerin{a 
Çolc, kendiıinin u harb ıemi11ine 
••bib olmak itin• ıelmiyor. 

• Amerika iıe J poayanıa kendiıl 
t~dar deniı kuvvetine aahib olmHını 
ıç istemiyor. Şu halde pHkalye yor

tularından aoara prüaeeek manzara 
1~rtulardan enelki gibi olaeak, cilye
biliriz. Bir anla9maya varılsa bile bu, 
raz boyamacadan ileriye r•ç•mez, 
aıyoruı. - ir -----Deniz GtirUşmelerl Netlce-

alz Kaldıktan Sonra 
Lonra 16 ( A.A.) - Dıı Bakanı 

SU Co11 Shnoa ile Japon aefıri bay 
llatıudeyra b'r tcırafta, bay Norman 
Davis ile Amiral Stanl~y kartı ta
rafta olmak Gaere da. bis aolf pu
t~i yapmlfbr. Neticede İaglliz·japoa 
tarafı 3-2, Amerikalılara g-alib .. ı. 
llllttir. 

Fransaya Bir Hediye 
Paria1 16 (A.A.) - Han sel'giıinde 

'8aterilea ba!on aepetl lie birkaç 
tanare mot<SrQne aM kiiçDk ölçüde 
'İr•r nlmune, SoYyet bOylk elçiıl 
tıtafından Hava bakanlıtı müzesine 
1'edl ye edilmi ıtir. 

Macar Ve 
Avusturya 
Görüşmeleri . 

Budapefte, ıs (A.A.) - AYuaturya 
Baıbakanı bay Şuı"ng Budapeıteden 
hnrekrtind•a eYnl ıu beyaaatta bu• 
lunmuıtur: 

"- iç alyaa mı:ıu yalaıs olarak 
idare etmek l.tiyoruz. BUJ1un için 
herkeaten daha iyi meYkide bulunu
yoruz n kendi evimizde hakim olda-
tumuza inanıyoruz.,, • 

Öb&r ylSndea Harici1e Bakanı bay 
Berwer Valdea de, Macari.taaıa, 

Avuaturya iatiklllinl .banflll cleYamı 
ve Tuna bavzaaınm 6konomik tefkl
lı\tlanmaaı için tart olarak taamma
aından dolayı mutlu oldafuna bildiı
miıtlr. 

Budapeıte, 16 (A.A.) - Apfıdald 
teblit neıredilmiftirı 

Avueturya Baıbaka.. baJ Şutlaı 
ile ba1 Berıerin Macar Hlkimetine 
yapblWın iki pallk ıdyaret eaauuı
da, lld 8lkenia devlet adamları pek 
doatp 1'8rüımeJer yapmqludır. Ba 
1r6r01meler Roma -ıaımaluı rulmn
dan ilham almıı Ye lki ala• lyelerlniıa 
tam rBrlt uypalufan• teabite lmllh 
•ermiftir. 

Bir Tekzib 
Almanya ile Fransa Ara· 
sında Anlaıma OJmamıı 

Rari1, 16 (A. A.) - Han Baka ... 
lığı, C.aubi Amerika batlarlDID ifletil• 
meal için Franaa ve Alman hava 
kumpanyalan araaıada bir aalaıma 
yapıldıtıaı teblb etmlftir. Bakanlık 

ve Fran1a haYa kumpaayalan timdi 
yapılmakta olaa püımelerin yalnız 

tarife ve Hfer zamanları laaklunda 
oldutuau •Bzlemittir. 

.Almanganın 
ihracatı 

Berlla, 18 (A. A.» - Al•*••nıa 
aoa tefrin ticaret muYazeaal 10 mil• 
yon marka varan bir ihracat fazlahjı 
ile kapanm•ıtı~ lllıı ~rindekl ihracnt 
fazlaaı 16,000,000 du. Fransa, Sovyet 
Rusya, Çekoalovakya, Holanda Yo 

Danimarkaya olaa ihracat azalmıf ve 
Amerika ile Romanya Ye Anaturyaya 
olan ihracat çoğalmııtar. Her memle
ketten yapılan ithalit azalmıtbr. 

Sevmedlllne 
Edebi " 

Te~~ka Aşık 
17 I 12 I 934 

- Hayret ettiğim cihet, me
lllur oluşul 

- Oğlum, tüccar ıade ol 
Paranın gtımUf olduğıınu biHyorl 

- Hava imbad... kotralar. 
~ad açamıyorlar. Tam mot6r 
•••asıl 

- Buradan PavU adasına 
doğru bir açılmalı! 

- Y abut ta Boğaı.lçine •• 
Behice, artık birşey söylemi• 

t~rdu; komıulan. onun hesabına, 
ue1hana daha fazla•ile aöylemif 
0 1uyorlardJ. 

Motw, plAj lakel..tnin bir az 
Üeriainde dmmuştu, plajdaki ka
)ddardan bir tanul, çala kürek, 
:~Uire yanqtl. Motördea kayıga 
... genç atladı. 

ı_ Behice, gözlerini luımıı, dik· 
••tle bakıyordu. 

Cevatla Harunl 
Beyhan, son bir tereddUd ge

flr~y?rdu. Artık, o, kalbinin, his
erinın, alnirlerinin emirlerinden 

e)'ade, etrafındaki esen havaya 
•nelini kapbrmııh. 

b ~bkayık, iskeleye yanatırken, 
~ ice sordu: 

- Karar ver, ne yapacağız? 
Beyhan, bu kadar ürkek ve 

-•naaız korkak görilnmekten 
Ç•ldndi omuzlar1Dı ll,aldudı: 

- Ne yapacağız; hiçi hoı 

Behice, neı'e ile Beyhanuı 
omuzuna vurdu : 

- Y aşal.. DUnyanın zevkini 
çıkar! •. 

Harun Şinasi ile Cevad Galib 
kayıktan çıkmışlar, iskeleden yft· 
rilyorlarlardı, Behice sllr'atle 011-
tUnftn kumlannı temizliyordu : 

- Eğer ıen, kaçacak o!ursan1 

ba sersemler, kuıkuılanırlar. Biz 
direnip duracak olanak, bak ne
ive ıahit olacağız. Y alam ıim
clilik olduğumuz yerden lmml
danmıyahm. Hattı uyurmutuz 
gibi uzamp yatahm. 

&1hanın bu oyun titana 
gltmlye bafhyordu : 

- Uzanalam, daha lyL •• 
Y anyana, kumlann ltatllne 

uzandılar, ikili de, gözlerini z&aıef'" 
ten korumak için kollanm yUzle· 
rlne ılper etmif lerdi. 

Behice, yattığı yerden kaa kıı 
gOltlyordu: 

- Cevad, beni arayacaktır. 
Harunun buraya geleceği fftphe
liycli. Şimdi aenl görünce öyle 
ıaşıracaktır ki. •• Cevad. kimbilir, 
ne maskaralıklar y apacakhr. 

Beyhan, yalvardı: 
- Kuzum, pek lllibalileıme 1 
Behice, kendi ,kuvvetinclen 

emindi: · 

1 
. 

Habeş Hududundaki 
Kanlı Kavgadan Sonra 

ltalya Bu lşde Ken$1isini Yerden Göğe 
Kadar Haklı Gösteriyor 

Roma, 18 (A. A.) 
- Habeı hükü
rnetinin ulualarder
netf yanındaki 
teı~bbGsü ltatyan 
bükOmetinla Va}. 
nl hAdiaul hak
kındaki hareketini 
detiftir me mek ti
dir. 

Durum, diplo
mul bakımıadq 

fU t•klldedin 

Habeıiatan 6 illr 
K 1 a a n taribiade 
ftalyama Adlaaba-

badald •a•!ataat,a
zan nezdinde pro-
teatoda bulunur- Babeı lmperatona bir av 88DUlllda 
kea ayıal zaman4a hl»efiataaıa Ro- ltaıyan-Habet makanleleriaia, ltaıy .. 
madald maalahatgilzarı ela ltaı •• DID Valnl lzeriadeld hkalmna -. 
h0k6metlae verdlji protestoda Val bata yeltea.. aacldelerial nepet-
Val n Vuderin Ogaldee Vlllyetl me ktedirler. 
içinde bu1unchafanu n 800 kifilik Neticesiz mi Kalacak? 
kuvntile ltalyaa kata11•ta la8'iliz • Cennre_ 16 (A.A.) - Havu ajaasa 
Habeı muhtelit lı:omiayoDUDa taarruz bildiriyor. Habef laAkfuaethüa alaalar 
ettiklerini bildirmekte idi. 9 ilk Kt- dernejiade yaphfı tepbba.. 19269• 
aua tarihinde Habefistaa hakeme ilk Kanan 925 tarihli l:.pız • lt..Jya• 
müracaat iıtetinde balan•Dfhır· antlqmuı.. karfl yapbfl pwoteat.,. 
Adiaababa'daki ftalyaa maalabat~D- beazetilmelırtedir. Adiaabah.. aluJar 
zan, bBkümetinln tarziye ve tamirat deıraefialn di.lduatini çekmit ._ fakat 
iatetini bil irmiftir. Roma hökümetl, Londra ve Roma hlk6raetlerilld-
bakem mHe'ea"nin ileri ailrllmiyecetf kendiainl teakia ed .. melırtablar ahnca 
kanaat"• ed"r. ÇGakl, bu hlkllmete tepbbü.slal takib etmemlf .,.. alulu 
g~re, ha İ•e ltal7an topr.ajuada ol- kon .. yjne miidahaJeye libma sclrll-
muftur. Yarı r••mi ftalyaa .. zeteler1, memişti. 

Şarab Derdi 
Fransa Meclisinde iki 
Yia Tddr Vetlhniı 

Pu., lf (AA. ) - Meclia nb1 
M. Pu·aoa, meeJim aprkea ıarap 
piya1aaı bakkıadald kanım llyil.aaı 
lçia mecliM nrilea 208 dea fazla 
detiıtirme iatelderial İfaret edere~ 
bu ı rtlu içinde parlemeato çalııma
ama imkla oau•dıfmı .c5yleaaiftir. 

lleclia toplub esaaa:nda artılı: 
defittirme iatek1eriala kabul edilme
naeıiai oaaylamıfbr. 

Mebuı Bart. arkadqlanndu bu 

- Sen, biç korkma, hen idare 
ederim: 

Beyhan,. kendi kendine içini 
çekerek dÜflhJftyordu; Türkla da 
bayi• aöylemifli. Ba aeferde, Le
hice idare edecektL Bu, idare 
edilmek bir taraftan fena değild'; 
çftnktl vak'alann geçişine, İDlan 
bir seyirci gibi bakıyordu. Fakat 
bir taraftan da, kendi hilTiyeti 
allind.lği için, bir kulda mevldinde 
kalay ordu. 

Beyhanı, garlb bir beycan aar-
IDlfb; kalbi, 11kıtarak çarpıyordu. 
Sankt hiç birtey dfttiinmlyor, 
hiç bir ıey beklemiyor gibi, 
kumların llzerlne aereaerpe yat• 
mıtlardı. Halbuki birkaç dakika 
aonra onlann etrafında belki de 
bir fırtuaa, bir kıyamet kopacakb, 

Ytıztlne ıiper ettiği kolumm 
araımdan Harun Şinasi ile Cevad 
Galibe bakıyordu. Harun beyaz 
iskarpin, beyaz fanllA pantalon 
beyaz g6mlek giymişti. Kolunda: 
koyu lacivert bir ceket tutuyordu. 

Beyhan, eludaklannın araıın
daa mırıldandı: 

- Aman, bu çocuktaki •Mrtl 
giyinmek merakı ••• 

Behice J&Yqça aorda. 
- Ne eliyorsun, Beyhan? 
- Beyhan kıs kas gllldU: 
- Hiç... Dalmıtım ela, keadl 

kendime a6yleniyorum. 
Behice, cevab vermedi. Onun 

bütiin ailkUnetine rağmen. ırayet 
UJanık, tetikte durduğu anlaşılı
yordu. En kOçUk çıtırdıya fısıltı
ya kulak kabartıyor; en küçük 
bir hareketi, uzakta ve yakmda-

Zelzele 
Hindistan Sarsıntıu lngil

terede Bile Duyulmut 
Londra, 16 ( A.A. ) - Bombayda 

hlHedi.en Jet aaraıatıaa, Loadra, Dult
lia ve Studprd gibi mGhim Anapa 

iataayonlannda da kaydeclllıaiştir. Sar
aıntıaıa mukeıri ya Tibet n yaJmt 

ŞimaD Afganiataadır. , __ ...... ________ _, ______ ,___ ____ _ 
alqamdaa tezi yok, bir neticeye nnl

•••ını dllemiıtır. 

kJ en ehemmiyet.iz bir kımalda
Dlfl bile gözdea kaçırmıyordu. 

Onun ba uyanıklığı, Beyhaam 
aklım b8fdl8 getirdi. O yine 
kendini hayallere kaplJnmt, ken· 
dinden geçmif, dalmlfb. 

Harun Şiauiye babrkM, 
der:ainiD lzerinde 6riimcek dola-
flYOnDDf gibi bDtün Ylcuda tik
ılnerek gıoldamyordu. Beyhan 
anlamıyordu: bn, nedendi ? 

Harun Şinasi, iskeleden kum• 
sala doğra yürilrkeu denizden, 
aiyah aaçh bir genç kaz, ellerini 
çırparak onu kal'fllalDlf ve auyuıı 
içinde aaçraya sıçraya koımıya 
bqlaDıJftı. Kum•alda, kadınlı 
erkekli bir gurub; ellerile ifaret 
ederek, Harun Şinaayl yanlanna 
çağınyorda. Bqka ıarublar ela 
onunla allkadar g6rln6yorlardı. 

Beyhan, göz ucile dikkat edi· 
yordu. Harun Şinaıi, ba hararet
li karşalamıtan, pek tımarmışa 
benzemiyordu. Dudaklarında na• 
zlk bir tebeuilm varda. 

Harun Şinaıi se•ilmlyecek bir 
erk•k dejildi; belki ona. içten 
1llnktea ••enler de Yardı. Fakat 

Beyhan bunu tasdik ve itiraf etmekle 
beraber, yine yılan görnıilf ıibi 
Grpermekten kendini alamıyordu. 
Tlb'k&n, söylemlıU; Behice. aöy· 
lllyordu. Kendi gö:ıile de görll• 
yor ve kulağile de ititiyordu. ve 
bUUln bunların biri, ne hislerin
de, ne de dllşllncelerinde, Harun 
Şinaai lehine, kllçUk bir değiıik· 
lik bile yapmamıştı, yapamamııtı. 

Beyhan, dOıünfiyordu: 

( Gönül l,ieri J 
Okuyucularıma 
Cevablarım .. 

lzmirdea K. A. F. hmaıile 
mektub glnderen olnay'llCUmun 
derdini pek iyi bwayamadım. 
Daha dotnua anlatbğı hikAyeyl 
aeden derd edinditini anlayama
dam, halbaten diyor ld : 

.. 18 yapnda bir genç kız, 

eTlnia 6nlbıclu her geçtiğimde 
beni gtlllm..yerek karplardJ, fa
kat birgtm dudaldanndaki tehea
ıümft uçmq buldum, keadisile 
o vakte kadar konuşmamıştım, 
koDDf1Dada 1eviyordum, bana 
karp pterdlğl ytlzl\ deiiftlrinco 
ilk karfllaftıjun zamu sebebini 
sordum, yanmada her vakit gör• 
dlil erkek ubdapmdan ayrıt
.... latec:IJ, halbuki bD arkada .. 
fU11t çocaldulr do.tumdar, nasıl 
aynhnm, hem de ne diye? 

Aruara .aJlerim; k•UflMdau, 
anlaımadu. arada lda birliği 
olap obnadajuu pmed• sev• 
melr olmaz. olana alnema 
pchzlaıma gidi kaptınmJa ben
zer. Fra•mca aclma Coap de 
Foadn derw, atlun • kısmi 
mublr ldtabmcla JWİ yokbır. 

Banda baW geçea lıanım 
lmm lllylenllea arzuyu aeden 
azlaar efliilne plince, .u da 
k.HW ..ı....w.. .. 

F.dişehirdea mektab yollayan tale
be okoyncoıanma ; 

Samyorum, iatediğlmz kUçlik 
Wm olacaktır. lft• hatırıma ge
len birkaç im, birkaç ta erkelc 
ada: 

GanlU, Gtllbeyaz, Fabıf, Yıldız, 
Erdem, Er, Kok· Bey. 

TEYZE 

Romada GUruıtU Savatı 
Roma 16 ~ A.A. ) - Diindeab•l 

Venedik sarayının etrafında 150 met• 
relik yarım kutar iç.iade. N tUrlil 
otomobil kornarannı meneden bir 
ıuama haftaeı yaptlmıfbr. Bu hafta 
içinde her tllrlü aokak sUrlltlıü ya
sak edilmittir. Dan Romanın merke
&iad• ba.tlanaa tecrii.beyi öal•lzdekl 
ıon kbua a11dda yapılacak ıeaiı 
tecrllbe!er takib edecektir. 

- Acaba kendimi zOl'lasam, 
sever miyim? Motör var, bir de 
otomobil alınz. Dünyanın zevkini 
çıkarmalıl Yaıa11n hayatt Kendiol 
plijıa m ve lmmlannda fHp1nan 
ten tabak luanlana kahkaha· 
lan, aqeleri ara81nda; gDnqe 
•uya ve ha•aya b1T11knermek; 
lflk canlb ve ppırblarla kayna• 
yan kamaşan canlanan bir hulya 
Aleminde kayboluvermek istedi. 

Gülecek gezecek eğlenecek 
yqayacaktı. 

Fakat?!. 
Beyhan keadi de farkında 

olmakmzm düflacelerinde birden· 
bire gerfleyiyerlyordu: 

Fakat! bayat yahuz ılllmekten 
gezmekten eğlenmekten mi ibaret 
hayatın daha ciddi tarafı yok mu? 

Bu a ot gerileylı, beyninde 
i•yanlar kopanyorda: 

- Peki, ne iatlyormu 1 Gtll-
melr, gezmek, etJenmek, fena mı? 
Hayat, zaten nedir? Buna değ· 
IDft mi? 

Fakat?l •. 
Tekrar gerillyorduı 
- Fakat, bmıoa için kendimi 

zorlamam, iiı.ım... S.Ymezkea, 
hatta tiksinirken uviyor, ı&rilne· 
ceğlm... Bu. bir uab değil mi? 
Ereceği saadet, çekeceği azaba 
değermiydi? 

Kendi kendine kızıyordu: 
- Ne istiyorıun Melle Bovary? 

Sen, ne ile memnun olacaksan, 
yavrum? 

( Arknı var ) 
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Televizyon 
Tecrübeleri 
llerligor 

Bundan yedi Hile enel, 1eall 
filim icad edilmit denildiği zaman 
inanmamış, fakat bu ıözden biraz 
sonra beyaz perdeden etrafa aeı 
yayıldığını görüp duyunea hayret 
etmiıtik. 

Bir milddet eyv~I ylae bu ıl· 
tunlarda Televizyo11 çalıt•alan 
hakkında malumat vermiıtik. Bu, 
telsiz vaaıtaaile bizden çok u11k 
olan yerlerdeki hidiıelerJ, aankl 
yanıbaıımızda oluyor•nıı ıtbı a6r· 
mekten ibarettir. Soa relea AY
rupa razetolerlne göre, fen adam· 
ları tarafından bu lıusuıta yapıl
makta olan tecrübeler hayli iler
lomiıtir. Kısa bir zaman ıonra 
çok pratik makiaelerle, oturd..
ğumuz l •rdea dftnyanın dört bir 
tarafını Hyretmemizln mlmklln 
olacatı kı1vvetle ileri ıtlrtUmek· 
tedir. 

T elevfıyon bu ıekilde pratik 
bir vaılyte rfrlace ıla.ema dOaya· 
ıında çok blylk bir lakdab pat• 
lak verecek demektir. Çnakl bu 
takdirde ıu dakikada Amerika 
ıinema 1alonlarmda . röıttırilea 

filimleri buradan 1eyretmemiz 
mUmklln olacaktır. Buwn için 
de Amerikadaki •eya bizden 

• uzak olan diier baıka me•le
ketlerdeki ainema aalo11lanoa 
abone olmak kAfi a-elecektir. Iıte 
bu sebepten ıinema kumpaaya• 
)arını ılmdiden bU}ilk bir endiı• 
•lmışhr. Eier Televizyon tam 
manasile icad edilecek olursa ıi· 

· nema k-uıapaayaları bu gOnkU ka· 
zançlarmı elcfe ed~mlyecelı1erail'. 

Orl•tl•lcl r .. lııtler: Yakar•'• Fraruız gdılul•r11ul•11 Siloel FılHg•, •lif• 
Pi11•r IJr••lr. Diler re•l•l•rtle ıle •l11ema gılJızlorı11ı11 e11 •on •odel· 

lerde11 dllctıll'ln.iı o/cultları •••I taualetleri •lriigorsunuz 

frlarsıl Şıntal 
Fraaıız yıldızlarmdaa Manel 

Şıatal, denebiiir ki ıiaema yıhhı
lar1 araaıada en çok çalııanı, 
tabit ea fazla yorulanı, fakat o 
nlıbette de çok para kazaaaAıdu. 
ÇDnktl bu ıü:z:el yıldız hem ıinc• 
111ada, hem de tiyatro ıahne1in
de çalatmaktadır. Bir gazeteci 
kendiıiie lconuşurken, bu kadar 
çok çalıfmak yüz.llnden çabuk 
ihtiyarlamak lhtima:i olduıiunu 
m.atta .&ytem.11& F.kat ıüzel 

Parasız Mı Kalmıf? 
Si!viya Sidney geçenlerde 

Nevyorkta gezerken çantaaım bir 
mağazada unutmuı, hayli ötede 
tekrar bir mağazaya airlb etya 
aldığı zaman~ çantasının yanında 
olmadığını görünce akb başına 
gelmiı derhal geri dönUb para• 
lar.ını unuttuiu yerden almııtır. 
ydch·z·~~;;~b;··~~;~ifıir-;--· -·· 

«- Şimdi buhran devrindeyiz. 
Bu fırsat bir daha kolay kolay 
ele geçme~ Ya işler dururaa Dft 
yapacağaz?,, • 

Birir.ci kanun 17 -=-

Türkmen 
Sesli 
Filmleri 

Moıkovadan yazılıyor : 
" Azerbaycan linema fabrikaıı 

timdi göıterilmekte olan ve aahn• 
koyucuau Mikaelov bulunan uzun 
" lımet filminden baıka bir aerl 
kı1a filimlerln yapalmaaını ikmal 
etmittir. Bu kııa filiml.sr arasmda, 
birinin ıahne koyucusu Makovıaki, 
diğerininki de Ago aza Ko)iev 
" Le Camarade • yoldat , , ~ 
.. Muhtar ,, adla iki çocuk filmi 
bulunmaktadır. Bunlardı.n maada 
yazıcıaı ve aabno koyucusl. Kou· 
llamıki olan " La Sympbon.e d" 
Petrole ., adlı ıuU film ile aahnf 
koyucuıu Hravinıkl olan " L'artd' 
Azerbai'djan,, adlı dij'er seıli film 
çevrilmlştJr. . 
· Bu iki film llo 0 1..ea Malheurı 
d' Abuaa " adli •• yazanlal'I 
Popov'la Kbatckuman Ye aahneye 
koyucuıu Dlkarav olan canlı , ... 
ılmll bir komedya tek bir hU_)' f·ı 
aeıll programda blrleıtirilecekt.-r• 
dlr. Bu program, Türkmen dilin<M 
konuıulan ve· Azerbaycan muılJd.. 
c-''~ seılendirilen ilk ıözlll 1eall 

• programı olacaktır. Bundaa 
-tı.onra Azerbaycan ainema fabrikaa 
daha bqka aeıli filimler çevlrmlY• 
huırlanmaktadır.,, 

Cevab lıtiyenler 
.lımirde Bay Sıdkı Huana: 
Almanyada ılnema çok lakı 

bir 1anıör altındadır. Orada ıe
naryolar henOz film çevrilmede11 
aanaör edildiği gibi film çevrllib 
bittikten ıonra da kontrol yapıl~ 
Bu sebeblo teıebbU.e giriımedeD 
evYel bu dhetl de dtııilnmenls 
llzımdır. 

Yeni Çevrilen Filmler 
Mirna Loy, Bütün 

rede Geçen Bir 

«Gülleler içinde kanatlar~ bu, 
Holivut' da yeni çevrilmekte olan 
bir filmin iımidir. Tayyareler 
içinde ve havada cereyan eden 
bir hadi1eyi canlandıracaktır. Fil
mi çenrecek olan kumpanya beı 
tane tayyare ılparlı etmek 
ıuretlle blyUk masraflara katlan• 
mııtır. Gelecek yıl içinde bitecek 
olan bu fllim baylı bahah çıka
cak demektir. 

Mirna Loy, Kari Graat ve 
Roskoe Karnı bu filmin baılıca 
yıldızlaradır. 

lf- Kaliforniyada sporcuların 
bir cemiyeti vardır. Aza ıayııı 
tamam 70 bindir. Bu cemiyet 
ydbaıında bir balo verecektir. 
·Bu baloda bulunma11 ve himayeal 
altına alması için cemiyet 
tarahndan glzel yıldız Mae V elle 
müracaat edilmiıtir. fakat yaldız 
yakında çevirmiye baılıyacağı 

" Ben timdi tam bir kadınım ,, 
filminin ıeaaryosunu ezberlediği 
için bu baloda bulunamıyacaj'lnı 
blldirmiıtlr. Bunun üzerine elll 
aporcudan mllrekkeb bir heyet 
Mae V Htin villasına gelerek 
rlcalannı ağızdan tekrar etmiıtir. 
Fakat Hrıfm yıldız yine red ce
vabı vermiıtlr. 

lf. BugUn Amerlkada hAll el 
OıtUnde tutulan kadın yıldızlardan 
Joan Bennet yakında ., Uçan 
trapez tiıtUndeki adam ,, lılmli 
bir film çevirecektir, Bing Kroıbi 
we Klenl Son de l>u ftJl•A . 

Sahneleri Tayya· 
Film Yapacak 

mllhlm roller ifa edeceklerdir. 
Mimi Jordan Amerikada par

layan yeni yıldızlardandır. Ge
lecek yıbn sinema mevılmln• 
yetiımek tlzere Uç filim çevir .. 
cektir. Şimdiden alb flim çeYir 
mek için bir mukavele imzala• 
auıtar. Geriye kalan Oç filmi de 
daha öteki ıene çevirecektir. 

. lf- Amerikı. ~,.. .,. .. :ı i 11 F ran•Z 
erkek yıldızlann en meıhurlan• 
.dan Şarl Buvaye Hollvutta yeDI 
bir filim daha çevirdikten ıonr• 
Franaaya döomek arzuıundaclır. 
Bu kudretli artfat bundan ıonra 
hep Franıada çalqacağmı da 
ıöylemlttir. 

Jf. Franıız yıldızlarından Mari 
'Glorl gelecek yılın llnema me\ .. 
aimi için iki yeni fil.im hazırla
yacaktır. Bunlardan birlıl .. beni• 
ıaadetime g&ı koyma,, iımlal 
taııyacak •• menuu çok meılaar 
bir romandan iktibaı edilecektir. 
Öteki filim de, ıonu acıklı bldl
ıelerle biten bir ıevda macera• 
amı canlandıracaktır. 

Komik Şarlo 
Cihan kahkahalar kıralı ko~ 

Şarlonun sinir haıtalığına tuta .. 
duğu haber veriliyor. Bu ıebebl• 
cihan komiğinin, geçende yeal 
baılamıı olduğu filmi yar1d• 
buakmıya mecbur kaldığı d• 

' Amerika gazete!eri tarafınd .. 
Bari lllrllmektnir • 

. .. 
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Dişçide 

Yeni Pantolon 
Afacanla Cingöz bahçede 

oturmuı, oynuyorlardı. Afacanın 
babası da, çiçekleri çapalıyor, 
koruluk araaında öteberi arıyordu. 
Bu ıırada pantolonu bir yere ta· 
kıldı " cart!. ,, diye boydan boya 
yırtıldı. Cingöz Af acanıo kolunu 
dUrttn: 

SON POSTA 

NiNNiLER 
Karga aeni tutarım 
Kaaadına JOlaram 
Ye' pazeler Jıı parım 
Kıtın mangal yakarım. 

lfı. 
Yanımda gezer batcı baba, 
Ar~uında yefil aba 
Himmet edin uyuauo 
Zindandaki Caf13r babaf • .. 
Bahçeye kurdum aalıocall. 
Eline verdim oyuncek 
Uyu.an a yumurcak 
Fena çocuk olacak! •• 

Haminne ___________________ .J 

Yazııını bakarak okuyun 1 

MASAL 

Sayfa 7 
-=-ı 

Fotoğrafçıda 

Sarhot 

- Hiıt, bitti. Bak, baban 
pantalonunu yırttl. 

Afacan ae•incle haykırdı: 
ÇiÇEKLER PERiSi 

Akıam llzeri Afacanla anneal 
V aniköyUndon ihtiyar balanın 
evinden dönOyorlardı. Köprüye 
çıka11a kadar ortaJık adamakıllı 
kararmıştı. EminlSnUne Yarır var• 
maz, Afacan karııda iki polisin, 
kollanndao ııkı aıkı tuttukları 
zil z.urna bir 1arhoı gördü, ann ... 
aine göıterdi: 

- Bak anne, bu adam galiba 
poliılerln iyi arkadaşı olacak. 
Kol kola gidiyorlar. 

- Oh, bana yeni bir pantolon 
çıktı. ............................................................. 

Hayvanlar Konufuyorl .. 

- Kıt aeldi. ~eniu s~ ain Le
~Udi,. Eakiden boyuna öterdin !. 

- SHiml bahara biriktiriyo-o 
rtım 1 • ............................................................... 

Notalar 
Blrglln Afacana kartı komtu· 

nun büyük kızı çağırdı. Bu kız 
gUzel piyano çalardı. 

-GitAfacan,dedl, Ankara cad
ıleıinde köşe batında bir piyanocu 
'lar, ondan piyano parçalan fıte. 

Afacan dUkkAna girdi. Baktı 
elrdta yıgın yıgın piyano var. 
Köşedeki adama dedi ki: 

- Bana JJİyano parçaları Yer 
llmına, kUçUk ot.un, ıonra, tqı· 
Yamam, dedi. · · 

HaJbuld ~'faca'aelaa ' lıttrİea 
Piyaao notalan ldL 

Çok eskiden, Altay dağlarının 
ardmda, Demir koyalar ve tunç 
tepelerle sUılU bir memleket 
yardı. Buraya tUrkJer "Ergeme· 
kon., ~erlerdi. 

Erge11ekonda, heriey gUzel, 
herıey Cinli idi. Sabahları gün 
doğark~ıı, bUtl\n Ergenekonun 

çiçekleri, tomurcuklarından fırlarlar, 
ıarkılor söylerlerdi. Yine Ergene· 
kon kuzuları, yeıil dai etekle· 
rindon çıngıraklarını sallıyarak 
ovaya inerler kuşlar uçuıur, cıvıJ .. 
daıır, gllneı neı'e kollarını gererdi. 

Çiçekler Ergenokonuo en gU .. 
zel feyleriydl. 

Çiçekler periıl dağlardan, 
uzun kavalını öttürerek indi, indi 
indi ve g&l kenarında bulunan 
geniı daUı çiçeklerden biri CıtUne 
oturdu. 
· Gölde Kuğu ku,ları yllzUyor· 

-················~··· ll••···········-······················· 

- Vallahi anneci~ım, kaba
hat bende değil. Tol dolabı açar· 
ken elmalardan biri ha§ıma dtittU. 
acıttı. Ben de ~-kızımlığımdaa 
Cliıley• 'aişleye 7e4im J. Kababd 
beoim cleill I. 

Çiçekler perisi §arkı! ·ı söyliyerek 
dahlao dala g zerdi 

dv. Jçlorh1den biri yavaı yavaı 
geldi ve ıelAm ver_di: 

- Giinaydın çıçekler periıif. 
Buiün ne kadar neş'~liıin!, 

- Elbette, çünkü ovalar dat· 
lar, bayırlar hep benim!. Ben ıe· 
vianıouem kim ıevinir? 
. Kuğu kutu gUldU: 
. - Çok ıevinme çiçekler pe
risi dedi. Sana kara bir haber 
vereceğim. 

Çiçekler periıl merakla baktı. 
kuğu kuıu de'fam etti: 

Sen galiba hiçbir ıeyden -··-·· .......... _. ........ _...._.. ...... _, ...... --....__ ... ,_ 
NiNNiLER 

Yolda rcçer yolcu yaya, 
Arkasına giyer aba, 
Kooyadald koyun baba, 
Gel kızımı uyut babaL. 

lfı. 
Hu hu hoppala 
Koıar rlder bakkala 
Bakkal yolu tatlıdır, 
Yavrum bil&l katlı dar. 

lf 
Hay hay haylaklar, 
Masayı kapta çaylaklar, 
Otluma iyilik aatlıldar, 
Uyur •uda balıklnl.. ., .......... 

haberdar değilıin!. Ta Çlomaçln· 
den kocaman glh'deli, iri gözlU, 
kara sakallı bir adnm gelmiş.. 
Üsttı başı hep kokuyor. Hu nevi 
çiçeklerin kokuları onun elindeki 
ufak şifeierde .• Bu ufak şiıelerde 
neler yok ki ... 

- Eyvah, büylik babalarımııın 
anlattığı " Gülyağcılardan ., biri 
olacak.Bu sırada ta kartı tarlalar 
arasından dev gibi vücudile gtıl 
yağcı götUndU. BUtUo çiçekler 
f eryad ediyorlardı, bağnııyor· 
lardı. Çiçekler periıi koıtu ve 
glil yağcının önüne geçmek 
onu öldürmek istedi. Fakat ne 
çarel. Gül yağcı koca ellerile onu 
tuttu. Parmakları arasında ezip 
boğdu!. 

Altayda timdi her bahar çi· 
çekler perisinin ya11 tutulurl. 

Veded Sunaye9lm ............ _....._ .... . ....... -···-··------

- Ne, denize mi giriyoraun?. 
Bu soğukta mı? •• 

- Annem kı~dı: usenl de
nize atacatıml,.. c&.dL :Yez.e,ı 
unutmuı muvum div• Jtakacaiim-

. ............................................................ . 
H a ' Yenler' Konuşuyor! •• 

--
- Ne o Kv.iiŞU, n.çin uçnıu• 

youun da, yürüye } UrUye gidi• 
yoraun 1 

- Annem geçen gUn kııdı. 
Fada haYalanıyonun dedi de 1.. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• ..... •-._..••••••••v••~ 

Merak 
Afacan bir demirci dnkkinın• 

dan geçiyordu. seyretmeye baı• 

ladı. Demirci, 
- Ne o kUçUk, beni mi sey

rediyorsun? 
Galiba demirciliğe heveıln 

var ha?. Aferin sana .• 
Afacan omuzlarını ıilkti: 

Hevesimden değil, acaba 
fekiç .aıı.,.ken çokid eline vuracak 
lal8ID diye bakıyorum. 
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Italya Toprak istiyor 1 •• Bu Perıembe akıamı 

JU RK Sinemasında 
CLAUDETTE COLBERT 

CLARK GABLE Amerikada ıimdı 
682 ıinemaıia 
birden goıterilen 

muazzam bir ha
rıka fılmi ! 

---·········-················-···-....... 
Fakat Fransa 

Şartlar 
Bunun 

Ortaya 
için 
Atdı 

Kat'i 
Şimdiye kadar görDlen filmlerin 

mükemmeli!.. Bir san'at taheseri 

iKi GÖNÜL BiR OLUNCA 
en " NEW - YORK MIAMI ,, 

F'rırn ızc11 l!ozlü 

( Battarafı 1 inci )Uzde ) 

lıdır. Bu İiler tonlardır: 
1 - ltalya ile Yuıoslavya 

arasında ve, 
2 - ltalya Ü• tekm'l küçük 

ltilaf arasında tam bır yakı tık 
temin edilmelidir. ÇOokU ltalya 
ile bu devletler arasında yakınlık 
olmadıkça italya ile F ranaa ara
ımda da anlaşma o maaı mtimkün 
değildir. 

3 - ltalya hükumeti, Avus
turyanın istiklali ve tam serbeaU 
Iİni almuı üzerinde Franaa ile 
anlatmalıdır. 

4 - MUteferrik meıeleler bal· 
ledilmelidir. 

Franıada bu milteferrlk me1-
elelerin ne olduğunu katiyetle 
tasrih edilmekte ise de ltalyanın 
Almanya karp1mda g~receği slya
U} ı katiyetle teabit etmesinin 
lıteaildiil anlqalmaktadar. 

Fransa tarafından ortada muğ
lak bulunan meselelerin bu 
.-kilde görünmu ne mukabil 
ltalya bakımından başka mesele
ler vardır ki, bunlar ltal} a 
tarafmdan lıtenilen bazı tavi:ıat 
ıeklfnde görülmektedir. V • bu 
tavizlerin bat oda Trabluıaarbt .. 
cenub ve cenubu garbi bududla· 
rtn İtalya lehine taıhih edilmesi, 
tunuıda yerletmlt külliyetli ltal· 
yan tebaasını ukan baıı kanun• 
larm değiştirl!mesl &ibl noktalıır 
Yardır. Maamafib bu noktalnr 
llzerlnde Franıanın taviz vermeye 
yansıtığı hakkında İtalyada gelen 
haberler Fransız gazetelerinde 
oldukça ıuğuk kar,ılanmııtır. 

(Maten) gazetesiı 
- "Bu rivayetleri biç değllH 

mevslmıiz,, bulmaktadır. 
jurnal gazeteıt: 
- "Bazılarının, arabayı bey• 

afrlerio önllne geçirmek istekleri 
ınlaıılmaktadır. Yapacağımızı ı&y· 
ıacukıerl tavizattan Afrikaya alt 
kıaımlar biç olmaıaa zamansızdır, 
F.ransa ile İtalya araıında ihtilifh 
meselelerin halli, berıeyden evvel 
Yuatl Avrupa işinde daha geniı 

bir an1aıma yapılmasına bajlı 
olduğu unutulmamalıdır.,, De
mektedir. 

Bu bOyllcek haber gazeteleri 
gibi fırkaların fıklrlerini neşreden 

alyaai gazetelerde bu fikirdeler. 
Bunlardan sağ cenabcıların ga• 
ıeteai olan Ordre ve Radikal soı· 
yalistlerin gazetesi olan Er Nu
vel gazeteleri çoktan iç meHle
lerde yekdiğerinden tamamen ayn 
dtışllnmekte olmalarına mukabil 
bu meselede blrleşmiılerdir. 

Ordre diyorld : 
Italyan yolundan gelen haber

lerde mllbalaga olmak lizımdır. 
Eruuvel de diyor ki°: 
- Trabluıgarbın hududu bu 

.. kilde genif!etilemez, ltalyanla
na ıöz diklikleri toprak ıimali 
Afrika topraklanmızın prk kıa· 
mını (Çat) ıölllne bağlıyu par
çadır. Bu parçayı verirsek atide 
çok yananz. 

Ordre diyor ki: 
- Kervanların geçtikleri tabii 

yol bizimdir. Eğer biz bu yolu 
bırakırsak kurak, suauz, kum dal
galarının geçmesine bağlı patika· 
lara düşmllı oluruz. Hayır veri· 
lem ez. 

Figaro gazetesi de diyor ki : 
- Bu ıa,.tlar a anlaıı acağı 

hakkı da ıızan haberlere inamla· 

maz. Mamaf.h Şimali Afrika işleri 
f\zerinde kolaylıkla uyuıulıa bile 
~qati Avrupa meselelerinde mu-.. 

tabık kalmak pek kolay olmı· 
yacaktır. 11 

Görlllliyor ki bu son kısım 
gazeteler fazla nikbin değildirler. 
Fakat sızan haberlere göre Harl· 
clye Bakanı M. Piyer Lava) ltal· 
ya ile anlaşmayı çok istediği 

cihetle bu meseleler Uzcrinde 
pek çok gayret aarfedccektir. 

ltalyanın Fransadan i tediği 
baıka tavizab olub olmadığı be li 
değildir. 

Uyutuldu mu? 
Paria 16 (A.A.) - Lötan ga· 

zeteaine göre, Tunuı'taki ltal}an· 
lar ve ltalyanın timali afrıkn 

mUıtemllkesi hududları hakkında 
Framıa ile ltalya arasıııda anlaş· 
ma basıl olduğu bildirilmektedir. 

·······················••taı••-.. ···························· 

·'I A cca 

a: ·-m 

,.. lıtanbul Halkına 
Bugün 

mUjde I 

Milli Sinemada 
Snbın zl kla bek eni en senenin en 
mu zı: m, h ssi Ye milyonlarca ir ya 
mal olmuş ve 100 binlerce asker, 
sayısız top, tüfek ile Alman, 
İngiliz:, Amerikan art stlcrintn ir;t·
rnkilo yapı mıt misi sız bir film o] n 

1 · BEN BiR CASUSTU 
2 - KARA CAY LA 1( 

' Hava korsanlığını gösteren 
ı~rgüzeıt filmi. 

,-.A.LKAZAR 
Sinemasında 

gösterilmekte olan dünyanın 
8 inci harikası olan 

Ki G 
KONG 

Türkçe ı5zlU filmin 
son iki glinünden istifade ediniz. 

'- si 
Eski Fransız tiyatrosunda 

Bu akıam 1aat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 3 perde 

Yazanı Ekrem Reflt 

Urolog • Operatör • 

REŞiT SAMi 
İdrar yolları hn talıklart mütehallBt ı 
Beyoğlu lc1tıklill caddesi (Mulen Ruj 

karşı ı ) Velıap B. Ap. ·o. 61 

latanbul dördUncU icra me• 
murluAundan: Tamamına (2520) ıki 

bin be, yuz yirmi lira kıymet takdir 
edilen S rver mahallesinin Mahmutpaia 
ca.ddeainde eski 195, yeni 124 No. h 
yBprak kepenkli zemini toprak üzerine 
ah~ap döıemeli ve yedi buçuk metre 
terbiinda ayda otuz beş lira muntaıa
men kira getirmekte olan kagir çorapci 
dükkam açık arttırmiya konulmuı olup 

20-12-34 tarihinde ınrtnameıi divanha• 
neye talık edıJerek 19-1·935 tarihine 
mUsadif Cumarteıi günü saal 14 den 

1 ı ya kadar lataobul Dördüncü İcra 
dalre!inde .atıl caktır. Arttırmiya işti
rak için yUzde li edibuçuk teminat ak
çesi alınır. Müterakim vergi, belediye 
vakıf icare&i mü~teriyo aittir. Arttırma 

bedeli muhammen kıymetinin yüzde 
yetmit beş'ni bulduğu takdirde ihalesi 
~ apılncaktır. Akııi halde en son nrttı
ramn taahhüdü baki kalmak uzere 
arttırma onbeş güe daha temdit edile
rek S-2-935 tarıbine mUsadif Pazar 
gunti aynı ıaatte en çok arttırana ıh le 
edılecektlr. 2004 .. o. h icra kanununun 
126 ıncı maddesine tevfıkıuı jpotek ıa. 
hibi alacaklılar ile diğer alakadarların 
ve irtifak hakkı sahiplerinin dahi gay. 
rimenkul üzerindeki haklanm Ye hu
euıile faiı n mutafa dair olan iddia. 
larıoı evrakı müsbitelerile yirmi gön 
içinde icra dairelerine bıldirmeleri lil· 
zımdır. Aksi halde haldan tapo ıicillerile 
aalıit olmadıkoa eatıı bedelinin paylaş· 
masından hariç kalırlar. Al8kadarlann 
işbu maddei kanuniye alık&mına göre 
hareket etmeleri ve daha fazla mala. 
mat almak iıtiyenlerin 934/3022 dosya 
uuruarasile memuriyetimize miirıcaat

Jarı ilAn olunur. (5940) 
Almanyada Bir Y•••k 

• ~~rlin, 16 (A.A.) - Hanı ajanaı D NIŞANYAN -

,, Bu Çartamba akıamı •~--------s U M E B (Eski Artistik) Sinemasında 
Şarkılar kralı ve 

kadınların mahbubu JOSE MOJİCA 
ve rlılber dansöz 

ROSiTA MORENO 
Şayam perc3fü 

MONA MARIS 
He beraber temsil ettikleri 

ve 

KALBi 
~::DC111 .. m::D> Aşk, tiir ve his fi'minde görüneceklerd'r. •••••_,. 

--·------------_..:===--

1 Emlik ve Eytam Bankası ilanları 1 
.Taksitle alılık Arsa 

Euaı 
No. 
458 

Mevk'i ve Nev'i Depozito 
Lira 
1020 Tarabyada Tarabya caddesinde 288 No. 

3957,50 metre murabbaı arsa (arsanın 2717,50 
metre murabbaı ağaçlı ve 1etlidiı). 

Yukarda yazılı arsa ilki peşin olmak üzere aeklz takaitle ye 
açık arttırma i.e satılacaktır. Alıcı arın izahat almak için her gllo, 
artırmağa girmek için de 2911d934 Cumarteıi auntı aaat onda 
şubemize gelmelerl. (622) 

lıtanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Kadıköyı Raaimpafa mahallesinin Rıhtım iskelesi so· 
kağanda eski 37 ve yeni 57 numarah ha .. 

Ura 
J 125 Peıln 

para 
ntınin tamamL u. 

Mercan: Mahmutpaıa mahallesinin Çifte Saraylar 500 ,, 
caddesnde liıtünde odası olan eıkt 28 
ve yeni 20 numnralı dükkanın tamamı. 

Mahmutpafa: Mahmutpaıa mahallesin'n Kılmççılar ıoka• 
ğında 4 metre murabbaındaki 15 numaralı 
dükkin arsasının tamamı. 

50 
" 

Mahmutpafa: Mahmutpaşa mahalle inin Kılınççılar aoka· 
ğında 4 metre murabbaındakl l 7 numarala 

50 .. 
dUkkan arsas nm tamamı. 

Üs kil darı Selami Ali Efendi mahaUeslnln Sarraf ao- 550 " kağında 4 numaralı hanenin tamamı. 
Yukarıdaki mallar hizalanndaki kaymetler tl:ıeriaden 25/121934 

tarihinde saat on dörtte açık arttırma ıuretile satılacakbr. lstek.u. 
lerin muhammen bedelin yllıde yedi buçuk nlapeUndold pey akçe
lerile mllracaatları. (M) (8257) 

lstanbul 6 ncı Hukuk mah
kemesinden: Bayan Hikmet tara
fından aabık poliı memarlarındaa 

S raçbane batında Mimar Uyu ma• 
hallu'nde imam efendi ıolutmda 
4 numaralı hanede aakin iken lk met· 
glhının meçhuUyeti anlatılan Bay 
lsmail Hakkı aleyhine açılan lıofanma 
d vaıının muhakeme günil 21/l/93S 
Pa:r.artetl ıaat 14 de tayin kılınmıı 
ve bu baptaki davetiye mahk me 
dlvanbanesfoe talik kılınmıt .,. on bet 
gllo mOddetl• Uinen teb'itat icrasına 
karu nrilmit olduğundan mezkur 
gün ve saatte yeni postahanede latan· 
bul asliye mahkemesi 6 mcı hukuk 
dairesi heyeti hakime huzuruna gel
mediAi takdirde lllynbında mahkeme 
icra, lulınacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere llln olunur. (5927) 

latanbul 6 ıncı hukuk mahk • 
mesindenı Zeytinburnunda Dem r
hane cnddeaiade 161 No h hanede Naz· 
lı tarafından Yedikule Gazlı çeımede 

Demirhane caddeıinde 169 Noda berber 
Abdllaaamed aleyhine açılıan boıanma 
dnva•ıaa mltedair daveti1eaio mez
kör haneden çıkn111 oldup •• ika
metgibınıa meçhuliyetine mebni 
tebliğ edileaedlti mDbaıir tarafındaa 
nrilea m•truhattan anlaıılmıt •• 15 
glln mlddetl• dantiyenia llinen teb-
litine 'H tahkikahn da 17/1/93S tari
hinde aaat 10 da taliklae karar nril· 
mit ••bir ıuretl de mahkeme diven· 
baneain• a1ılmıt bulunduj'undan mu· 
ayyen ıtl• Ye ıaatt• tahkikat hakimi 
huzurunda buluaulmuı llzumu tebJlt 
makamına kaim olmak Gaere illa 
olunur. (199) -----

Demirci icra dairesinden ı 
lzmirde Hacı Sadık tllrekhıaa 105 
lira borçlu Demirciden ıera-ell ot:u 
Oımanıa Demirciola ay.alık mnki• 
bade klia Hacı laman ve dere •• yol 
•e ukl biaarlıma arıl lle maladat Ud 
d8nDm kesik tarla ile dört alaarlıde 
kabaklı oA-tu Ahmed •• Hacı oğl• 
Hasan ve çay ile m hdut dlJrt dönüm 
Ye ayni mevkide aerkell Hüaeyin AU 
boca oğlu HUıeyin ve çay ile mahdut 
ilç d8nilm .,.. kuz yaka mevkiinde 
kain detlrm•ncl oğ u Ahmed, im m 
oA-lu bedeU lbrahtm ile mahdut üç 
dCSnilm bat 25/12/ 34 tarihinde ihale! 
katiyeai icra kılınacağından t.lp olan• 
ı.na yüzde yedi buçuk peJ akç~si 

koyarak pey komaları •• ıartnameyl 
anlamak için 114 No. ile Demirel icra 
dairesine müracaat etmeleri ilin 
olun"'· 

latanbul birinci lflla memur· 
luQundanı Mtifliı Vahram Sebuhyan 
efendiye ait ve evvelce yanlDlf olan 
ifiaa evrak ve muameleıi 1enilenece
ğinden evvelce masaya müracaat etmi§ 
olan alacaklıların ellerindeki enak ve 
vesaikle •• •ekili olanlann nkllet
nam•lerile birlikte 934 Mlltel l inci 
kanunun 24ncü Ruarteıi gönü aut on 
buçukta memuriyetimise müracaatla 
kayıtlarını yaptırmaları •• aynı ıutte 
yapılacak toplanma arumclaki tetkikat 
eawuıında hazır bulunmalan •• möfii· 
sinde memuriyetimiıe mtlracaata ilin 
olunur. (5928) bildır yor ı E r. ::> 

Tan gazetesi dün Almanyaya gl· Beyoğlu Tokatlıyaa Oteli yanında 
derke.n milaader• edilmiıtir. Bu Hbebl ~ Mektep ıokak No. 35 y • d } 
biJdirılmedea vapılaa lçüncll mlaa· • • • ·------· enı en açı an 
deredir. • ..•..•• -· ......... _ denl~tanbul MUddelumumtlllln· •'"'u• B E .. PEBWAL OTELJ• 

Dolum - imtiyazlı tirk tler ma· • U & IWA & 
lı)e mütebuıuıı Bay Samı Kbımın 35 lira maaşlı Gaziantep MOddciu• B ğl J ·ı· refıkası gau~temiıin (Le7liklar Altında) mumi muninliğine tayin edildiği yük- eyo u, ngı iZ ıefareti yanında 6 - 8 No. 
~e ( Çöl ıibi ) tefrikalanom yazıcısı ıek adliye bakanlığtndan telle bıldirılen Temiz ve Hallç'e bakan odalar • SUslU salonlar • Ba•ro 
Bayan Mebrure Samia.Uı bir erkek oo- Kulp hakimi Retaduı memuri:retimize daireleri • Teahlnat • Mutedil fiyatlar_. (5028) 
oui• dünyaya gelmiştir. ıelmesi. 
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İT'ı'İBAD ve TERAKKİ 1 
Nasıl Doğdu ? •• 

ti inei kmm K•J. 141 

~~·~~~~~~,~ z;y. ~okiı ".:='=~=:=~=k=l~=i =~=:=Jh=.ı'=u=z=d=u=r=. =========Nı=a=s=ıN,=l=:=$a=':=a=~=!=:d= .. ı1=?=====-... 
ı gi1.zler· Arablar Uze inde Y apdığı 

•• 
T "tın [( sme '··neG çilmişdi .. 
Bütün bunların esbab ve müvellidJ 
İse, ya hancılar değil, Emaret makn• 
rnına göz dikealerdi. Bu dediko· 
duya Alet olan Oımanlı hUkume· 
ti memurları iıe, gafil birer ''a&ı· 
tadan ibaretti ... Aradan• çok geç• 
nıeden, Suryedeki feci hadisdor 
zuhura g~Jmifti. 

Mevki ve makamı itibarile 
Arablar üzerinde bir ( velayet ve 
vesayet) idd:a eden Şerif Hüse) in, 
oğlu Faysal Beyi Cemal Paşaya 
g5ndermiı, mabkumlann nffını 
İstirham etmifti. Fakat.. Suriye 
badisahnı naklettiğimiz zaman 
• bizzat Cemal Paıamn ifadalıııa 
atfen • arzettiğimiz veçhile. mab
kumlann affı fU tarafa durıun; 
mesele Cemal Paıanın bu istir• 
hamı huıunetle reddi ve acı bir 
tehdidi ile neticelenmiıti. işte bu 
hareket, - ( lltibad ve Terakki 
hükumeti ) nin bir tfirlil emniyet 
Ye itimad telkin edemediği Şerif 
Hüseyin Paıayı, artık en müessif 
ç~relere başvurmıya mecbur et· 
nıişti. 

( Tan ) gazetesinin neıriyatına 
latinad eden Cemal Paıa, Şerif 
HUseyinln lngilizlerJe müzakerata 
girişmesini Aliye divanıharbi ahka
nunın lofazmdan evveline [ yani, 
1951 senesi Temmuz iptid&sından 
1916 Kinunusanl nihayeti tatih
lerine] atfediyor. Halbukit emaret 
makamına geldiği zamandanberl 
mevkiindea emin olamıyan Şerif 

HUseyinin; yakalanan evrak ile 
oğlu Faysal Beyi lstanbula gön· 
dererek aleyhindeki ifsadatı red
detmeye ça 'ışmaıı, hükumet ve 
cemiyet erkanından bu babta 
teminat almasına rağmen yioe 
bu tezvirattan kurtulamamaaı 
nazarı dikkate alınırsa, bu tarihe 
inanmamak lcab eder. ÇtınkG 
Şerif Hüseyinin lngilizlerle 111üza
kerata girişmesi, 1915 senesi 
temmuzu iptidalarmda başlamıı 
olsaydı, Osmanlı hUkfımetinden o 
tarihte alakasını kesmesi için ze
nıln ve zaman pek mtisaid fdJ. 
Unutmamahdır ki, (330) temmuz 
ayında (Heda) da ureban ve ahali 
tarahndan vukua gelen müsellah 
isyan, çarçabuk ıulban tesviye 
edilivermiı.. Hükumet ku•vetlerl· 
nin o eanada pek zayıf olmasına 
rağmen Mekke, Medine, TAif gibi 
Şerifin nfifuz mıntakalarına sirayet 
etmemişti. ( Birinci Kanal seferi ) 
yapıldığı zaman ise, "koca Hicaz 
Yilayetindeki asker kuvveti, ancak 
( Uç piyade taburu ).ıdan ibaretti. 
Buna rağmen yine bu ha~a'.ide 
sükunet muhafaza edilmekte idi. 
Hatta, Hicaz vali ve kumandan· 
lığına tayin edilmiş elan Galib 
Patanın ( 30 Ma} ıs 331 de ) bir 
alay piyade ve iki cebel batarya• 
ıile (Mekke)ye gelmesi, ve vaziyeti 
biiylik bir dirayet ve kiyasetle 
idare etmesi, hem Şerif Hüseyini 
tatmin etmfı, hem de lngilizlerin 
Arablara karıı el altından vuku-
bul~n tahrikillaıo bir haylı 
«Snüne geçm:,u. Hatti, ( 9 
haziranda ) fogiliz tayyarelerinin 
(Cidde) ye beyannameler atması, 
denizden de nümayişler ·yapılması, 
arahlar üzerinde h:ç bir tesir 
hasıl etmemişti. Ancak, lngilizlerin 
bUtün ( Bahrjahmer) Oımanlı sa• 
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Suret 
İboirreşi::le 25 Ev'ül 3"0 

,, ,, 19 T~şrini&ani 330 
,. ~ 22 Teşr"uisani :330 on Uç bin Ura meyanındadır. 
., ,, 28 Şubat i:S30 

İhDirreıitin vekili umumjsi Reıit paıaya 8 Aj"u.tos 831 
,, ,, ,, ,, ,, 17 Atuatoa 331 

Haile lı.ın·rreti 1e 27 Ey-ul 331 
fbnirretidin vekl'i Rctil parya 8 Teşrinievnl 381 
lboirreti • e 8 Kanunue·ncl 3J1 elli bin l"ra meyanındadır. 
lbnirreıi fn vaki i Reı·t pnfaya 1 Mart 832 
fbnirreşi:le 25 Mart 332 
İl.mirreıid lç"n Ş ında bulunan veki1i Rcıit pafaya 17 Temmuı S32 
llınirrttidin .ekili Reıit paıa içio Üaküdarda Seyld RetuJ efendiye 
27 Eylul 332 
İbnfrreı·t için 17 Mayıa 832 
fbnirreşit için 30 Teşriniaanl 532 
fbnirre9it için mah:lumları ile adamları •• Reılt paıanm mahdum 
!• kerim,.Jel'i 23 Kinunuenel 332 1512 lira m.,yanındadır. 
lbnirreı'.din mahdumları ile adamlar:nıa ve Reıit paf8DID aıabdum 
Ye kerimelerin:a Mart 332 na Ey!GI yedi aylak muhasauab mecmuu 
altı aylığı Şamda Re9ft pa9a namıea bf r aylık burada müt.rüaileybe. 

[ Bu senet kıliteye alınamadığı için harfle dizilınittir. J 
hillerinde abluka i~in etm~leri ve Mese:enin nezaketi anlaşılmış; 
halk üzerinde tesir yapacak g"zli hllkumetio başına bir gaiJo çıkar• 
propagandalara giriJmeleri neti- mamak için sükUnetle davranıl· 
ce~indedir ki vaziyet baıka bir mış.. Ayni umanda Şerif Hlise-
şekle girmişti. Halk birdenbire yinio de aha iye hitaben vesayada 
ayaklanmış, ıilah:anmıJ, (Mekke) bulunması \berine, bu mesel& de 

kapaomııtı. Bundan sonra ise 
eokaklarında fctimalar yaparak Hicaz havaiisi, tam bir sene, 
iatıklaldcn ye lngiliz himayes;ne derin bir alikiin devresi yaşamıftı. 

.i!_ticadan bahse baılamıı~ardı. ( Arkas· var ) 

Hariciye Bakanı Ankara İle Bir 
Muhaveresi Yapdı Telefon 

C Baıtarafı 1 inci yüzde ) 

Makıimoı bugün öğleden sonra 
tekrar buluıub müzakerenin son 
kısımlar mı da bitireceklerdi. Fa• 
kat Tevfik Rilştn Araaın Anka· 
radan bekledıği malumat 6ğleye 
kadar gelmediği için müzakerenin 
son kısmma başlanması yarına 

bırakıldı. At:na mülakatında elde 
edilen neticeler hakkında neıre• 
dilecek tebliğ, bu müllkattan 
ıonra verilecektir. 

Atina gazetelerinin yazchkla-
nna göre: 

Bu dakikaya kadar muhtelif 
meaelelerio gözden geçirilmesi 
ile iktifa edilmft, bu meseleler 
tb:erinde yekdiğerine uygun ka· 
rarlar verilmesi son mlizakere 
celsesine bırakılmıştır. 

Bu müzakere edilen mese· 
lelerin no olduklarına gelince; 
Baıvekil M. Çaldaris bu sabah 
gazetec:Iere tunları söyledi; 

- "Tevfik Rüştü Araı Millet• 

ler cemiyetinde cereyan eden 

müzakereler ile Balkan Hariciye 
Nazırları arsında Cenevrede ya· 
pılan müzakere!er hakkında bizi 
tenvir etti, bu fırsattan i&tifade 
edilerek, sadece TUrkiya ile Yu· 
nanistana dokunan işlerde ko· 
nuşuldu, ve tam samimi bir ha va 
lçindo fikirler teati edildi. Fakat 
bu müzakere daha devam 
edecektir.,, 

Şimdi çıkan akfam gazetele· 
rloio yazd!klarına göre: 

- Başvekilin bahsettiği bu 
mllzakereler eğer bugün ikindiye 
kadar biterse Tevfik Rüşdü Araı 
Italyan vapurile lstanbula döne• 
cektir. 

Türk Sefarethanesinde muh· 
teşem bir ziyafet Yerilmiştir. Bu 
ziyafette Başvekil ile M. Makıi
moe ta hazır bulunmuşlardır. 

A. V. 

Eg .. 
~'"'" ve '"h'" '°''""'·'"" ,. b""''" dol•» ı.m '"imi• Ç'hŞOm•· 

yorsanız; işlerinizin İ)'İ gıtnıcsini nasıl istcyebılirsiniz 1 Unutnıayınızl<i 
birkaç gecelik uyl.ıısuzluk )ltı bu hale sokabıliı. 

Bromural .ıcnoıa .. 
siııirlcrı y:.tıştırır, ııyl.11;-11 getirir, zararsız, tesiri hoş ve rnınıyclli l.ıır ıl!I~ 
olırp sinırlerinızin sükiııııınu çok kıs:ı bır z;ını;ıııd:ı i:ıde ve bu sayede sızi 
yeniden dinçleş!irecek olan 11yl.:unu1u lemin eder. 

10 "" :'O 1-ou•p<İmcıl lı3·ıi ılip-
lud~ rcnııtlrrd~ rrçtıt llt s:111111 . 

Knoll A.·O., kimyevi ınaddelcr fabrikaları, Ludwigshafen s/Rhin. 

Bir Şeker Kaçakçılığı 
Meydana Çıkarıldı 

Dolandırıldıkları söylenen muhacirlerden bir grub 

Gümrtık muhafaza teıkilAtı 
mUhim bir kaçakçılık meydana 
çıkarmııtır. BuJgaristandan iltica 
eden muhacirler vasıtasile mem· 
lekete epi zamandanberi kaçak 
teker getirten bu ıebekenin ıeh· 
rimizdeki elebqılan tamamiJo 
yakalanmıştır. 

iddialara glSre. hldf senln esası 
ıudur: Bulgaristandan memleketi· 
mize muhacir kafileleri geJmeğe 
başladığı ıırada bir Bulgar ticaret 
mtleasesesl, bu vaziyetten iıtifade 
etmeğe kalkışmış ve bir şebeke 

kurarak çalıımağa baılamıştır. 
Muhacirlerle Türkiyeye şeker gön· 
dermek işinde Iıtanbuldaki vazl· 

yeti idare etme1' Uzere burada da 
SelAhaddio Rufat, Burhan ve 
Galib isimlerinde Uç kiıiden mU· 
teıekkil ikinci bir ıebeke teıkil 
edilmiıtir. Üç ıenedir çalışan bu 
ıebekenio, Bulgariıtandaki TUrk· 
leri muhacerete teşvik ettiği ve 
gelenlerin paralarile ıeker alarak 
getirttiği anlatılmııtır. 

Muhafaza teıkilab, ilk parti 
olarak getirilen tekerlerin (320) 
bin kilo olduğunu tesbit etmiftir. 
Y ekiin olarak da yarım milyon 
kiloya vardığı anlaıılmaktadır. 

Bunlar. vergi cezalarile mühim bir 
yekun tutmaktadır. Tahkikatr. 
devam edilmektedir. 

ı:=z=ıı=:::=::ı============::zıc=======================----=a--=:ax:; 

Yeni Soyadları 
-----

Bugün De Soyadı Alanların Bir 
Listesini Yazıyoruz 

lçbakanhğınm ''köylerimiz,, adlı bi
tiğinde soyadı olalilecekleri Atalay 
aeçmeldecUr. Bugün de •ıaj"ıdakileri 
yazıyoruz r 

Kertmen, kılmamas, kınık, kırgıJ, 

kırkıl, kızılcın, kı:zıJçın, kızılkaya, 
kız.ı.koca, koçak, koçı, koçıbaba, 

koçkazı, koçman, koçu, koçur, kodas, 
kokcığa:ı, kola, kolağu, kolpar, koltan, 
koman, konaç, kondoz. kondupen, 
kongııl, korkmaz, korkut, koşaca, 

kofmat, kotancı, kotumar, kozan, 
köbaen, kökez, kökyar. köremen, ku· 
cak, kula, kulr guz, kul tak, lrumsar, 
kumru, kumduzlu, kura, kurcan, 
kurtdotmuf, kurum, ku,teğan, kut• 
luca, kuzgun, küez, kündüz, kilrnün, 
laçin, mağol, malgaç, mamak, maman, 
manay, mentef, mintef, moran, mor• 
gul, mortgan, mortogan, moııun, mu-
gan, murtoğan, narman, norçil, norgaz, 
oluz, okıar, oğurlu, ohtamıf, okam, 
okşit, o'gar, oltan, olukmao, omaç, 
onaç, onen, opaar, orman, otar, otay, 
olman, ozan, ozgur, o:ı:mu,, <Sdemiş, 
ökdem, ökmen, ölmez, önkür, örcün, 
örçen, arek, arıı, öz:bek, 8zcn, aaloa, 
aalt.ın, saltık, salucı, aalur, aalut, 
sama), ıama:r:, ıamut, aancar, ıapmaz> 
ı: rath, sargın, sarıca, sarı:r., sarucan, 
ır.tı , satılmış, savr ş, savcun, s1vrım, 
ı t vrum, sa ıırur, ıayaca, sa yır. aekitmen, 
ıekmen, 11elcin, ıencer, aevim. aevl
nebek, ıigan, sincik. ıindel. .. 

Öz TUrkçe Ad Alanlar 
Geml.k mar rif memuru bay Cemil 

Güzen ErdU, muallim bayan Nerime 
Tankız Öxbey, b . yan Hryili Hatay 
Oruc, bayrn R - gibe Türköz Oruc, 
bay Nureddn Yalçın Soyoğul öz 
Türkçe adlamıını <Jlmı,ıardır. 

"" Hil&liııhmer sat ış bürosu mildilril 
Hııydar AU Kermen'i soyadı olarak 
aeçmiftir. 

Özdemlr Soy Adı Ve Bir Rica 
Fatih j <>ndırma ! ö ük kumandanı 

yüzbaşı bvy H. Özdemir bize gön
derdiği bir mekh•pta, ötedenbcri 
kendi soy ad:nın Ôzdemir olduğunu 
ve ıimdikl halde bu soy adıorn aile 
ve efradınca ko~lanılacağını, fakat 
G'erege sandık emini bay ldrisio Je 
bu aoy adını aldığ nı bildrmekte ve 
ortadaki yanlıt'ığ n ve ikiliğin düzel. 
tılmes:ni kanuni bir z ruret görerek 
bay ldriıten bir l:afka soyadı aramııa 
aını rica etmektedir. 

Afyonda Soyadı Öz TUrkçe \ 
isim Alanlar 

Afyon. C Huıuıi ) - Afyon Yalisi 

Enan iımini ve D:Jek ıroyac'ını almıt· 
tır. Belediye reisi Bay A. Saim 'iır
yaki, C. H. F. reiai B y Safter Taı
p·nar, Duyum gazetesi sahibi Bay A. 
Mahir Erkmen, aoyadlarını, JiEe oku. 
tuculcrından Bay Sab .. haddin Öz, Bay 
Zeki Ergun, Bay Edib AH Tokpioar, 
Bny Nimet Turgun öz Türkçe fıim· 
lerini almı,lardır. 

(_ Toplanb, Davetler 

D Grubunun 4 üncü 
Sergisi 

Genç resaamların kurmuf o1dufu 
D grubu bu ayın yirmi betinde istik• 
lal caddeainde Saray ainemaaı kartı· 
ıında hususi l:ir salonda 4 üncO ıer· 
giısini açacaktır. Bu aefer sergidf 
Elif Naci, Abidin Dino, Bedri Rahmi, 
Nurullah Cemal, Turgud ve beykeltra: 
Zühdünün yeni eserleri t•thir edile
cektir. 

Çocuk Esirgeme Kuru· 
munun Balosu 

latanbul çocuk eairgeme kurumu 
bu yıl kışlık maskeli balosunu 21 
Şubat 935 Perşembe ak11mı Mnksim 
salonlarında verecektir. Balo haz•r
hklarına timdiden başlanmıfhr. 

Halkevl Kuralar1 
Halkevi temail fUbeaine faal aza 

kaydine başlanmıştır. B'rinci tiyatro 
kursuna orta tahsilini bitirmit bayatı 
ve baylar al nacaktır. Bundan başka 
güzel san'atlar subesinin tez"ni ko'un· 
da da bayanlar için tezyini reıim dera• 
leri verilecektir. iki kurs da para11z
dır. lsteyen!er hcrgün ıaat 16 dan 
2:l ye kadar Gfilhane parkı alayköt· 
künde içiş'eri çevirenine mııracaat 

edebil"rler. .............................................................. 

TAKViM== 
aı. PAZARTESi Kasım 
31 17 1 ncl KANUN 934 40 

Arabi Rumi 
9 Rıımnan 1 3 4 1 el KAnuo ı .u 
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BilAI ·ve· Z mbak , 
BüyUk TarihT Roman 

!.!uhaıriri: A. R. Ko.ı 114 17· ı~ . 934 

Öldürülen Köpek .• 

Antuvan, Atlara Birer Kılınç Darbesi Vurmak 
Ahırın içini Biribirine Katmak istiyordu •• 

Kılıcının ağır kabzasını bir 
tokmak gibi köpeğin kafasın İn• 
dirdi. Zavallı hayvan, en kllçilk 
bir scı bile çikarmıya muktedir 
olamadan kafatası dağılmış, yan 

liıtü yere yıkılıvermitti. 
Antuvan, geniı bir nefes aldı. 

ÇUnkU, en çok çekindiği tehlike, 
arbk ortadan kalkmıştı. Kılıcının 

kabzasını avucunun içinde ııkarak 
etrafı dinleye dinleye yavaı yavaı 
ilerledi. Duvarlann dibinden ıine 
ıine şato binaıına geçti. Alt ka .. 
bn pencerelerini birer birer mua .. 
yene etti. Hepsini sımsıkı kapalı 
bulunca yllzUnO ekıitti. Halbuki 

.~.: l oya girmesi.. HattA Şövalyeye 
bHc biasettirmeden gizli bir yere 

'.yerleımeıl.. Hiaaettiğl esrarlı hl .. 
cliıelerin mahiyetini oradan tedkik 
etmesi elzemdi Eğer bu tedklkab, 
onun tlibhelerlni takviye ederıo, 
Ş6vaJyeyi haberdar edecek v~ 
onu buradan kaçırıb g6tllrecektl. 

1
X ok eğer, hialerinde aldanmıı i1e, 
ıeaıizce çekilecek.. Mealna yolcu
Juğuna devam ederek Şövalyenin 
'emrini yerine getirecekti. 
~ Fakat bu diiıündliklerinl yapa· 

ı 
bilmek içJn, herıeyden evvel ıato 
~loasının içine girmek elzemdL.. 

, Antuvan, bu müıkUlü nasıl halle-
1 de bileceğini dütUnUrken birdenbire 
~ 1Blümsedi: 
~ ~ - Baravo!.. Muhterem hocam, 
Şeytan hazretleri; yine imdadıma 
yetiştie... ŞimdJ, ahıra giderim. 

1 Hayvanları çözerim. liunlara bir 

1 kaç kılıç tersi indiririm. Tabü, 
• ~iribirlerlne girerler.. Ortalığı 
altfiıt ederler. Baba Karlo bunu 

1 
ititir .. Yine tabiidir ki bu gUrUltU
nlln ne olduğunu anlamak için 

>• ahıra gelir. O zaman mutfak ka· 
pıımı açık bırakır, ben de uıulca• 
oık oradan girerim. 
t Dedi ... Baba Karloya oynayacağı 

1 
bu oyunun muvaffaklyetU netice• 

, sinden emin olarak, aralık duran 
r ahır kapısına Ueriledi. Fakat tam 

1 kapıdan gireceği zam~n, ağır ağır 
ıatonun bahçe kapııından giren 
bir araba seıi itilti. 
i Araba yavaı yavaı gelmif, 
~ ıatonun arka cihetine dolaıarak 
mutbağm önünde tevakkuf etmiş· 
ti. Bu sırada atının üstünde dim 
dik duran bir adam, yere lnmiı, 

~
.hutbağa doğru ilerlemişti. Baba 
Karlo, mutbak kapısından çıkmıJ •• 
:Vüzünde simıiyah maske bulunan 
hu ada mı görür görmez, yerlere 
kadar eğilmişti. Bu iki adamın 

•arasında, fU kıaa mükaleme 
cereyan etmiftf. 

Maskeli - Na~ıl? .. 

Karlo - Henliz yemek yiyor. 
Ve verilen Uaç tesirini ıöstermek 
için bir saat kadar beklemek iıter. 

- Şu halde, adamlarım ara
badan inalnler.. Bir köşede bek· 
lesin:er. 

- Arıu buyurursanız ıatonun 
alt kat salonunu açayım. 

- Hacet yok. Şurada bir 
köşeye de çekilebilirler. 

Mükaleme bilmiıtl. Maske!i 
adam, arabaya gitti. Bir şeyler 
ıöy:edi. Üıeri baştan baıa meşin 
kaplı bu arab<ıdan sessizce sekiz 
k:şi indi. Bunlar, ) avaı yavaı 

ahıra doğru ilt:r!eıneye başlamıı· 
lardı. Antuvan, sağına aoluna 
hakta. Ne tarafa gitse, bcn~ar 

tarafından i:G.rü;ect"ğini anladı._ 

Bu adamların ne yapmak 
istediklerini bilmediği için timdi· 
lik bilyük bir ihtiyat ile hareket 
etmek.. Onlann harekAtını takib 
eylemek.. Şayed Şövalye için bfıı 
tehlike zuhur ederse, ite tam 
r:amanında müdahale edebilmek 
liztmdı. Bunları zihninden şimşek 
gibi geçiren Antuvan, bu dUıUnce 
ile derhal ahıra dald1. Pencerenin 
önündeki ot yığım Uzerine uzandı. 

Maskeli adam, ortadan kay• 
bolmuştu. Arabadan lnenlerde, 
ahırm önünde, ıatodan görUlmlyen 
cephede geziniyorlar, seslerini 
mUmkUn olduğu kadar lnımıya 
çahıarak gülUb ıakalaııyorlardL 
Birer ikiıer gelmlılar, Antuvanıo 
bulunduğu pencerenin altına ııra• 
lanmıılardı. AntuvanJa aralarında 
ancak sekiz on karıtlık bir mesafe 
vardı. Boğuk Hılerle koouımakta 
devam ediyorlar, sırUannı ahırın 
duvarına vererek bfııer birer çö• 
meliyorlardı. 

- Ah dtta ıecekl ej'lence ... 
- Sorma, ıorma .• Hiçbir yor• 

tu gecesi bu kadar ej'lenmedlk. 
- Boı ıarab fıçılarının yuvar· 

lanmaıını unutmıyacağım. 
- Ya fıçılann dibinde 11zan 

ZRvalJı kızlar.. Onları-. horla-
ması •.• 

- Evet.. O da uıuatulacak 
l•Y değildi. 

- Uykuıuıluktan bayılıyorum. 
- Ben de öyle ..• 
- Acaba çok bekliyecek 

miyiz? ... 
Kim bilir? ... 

- Belki de sabaha kadar .•• 
- Yarın ıeceyo kadar olma• 

sın da •. 
- Dostum, ben ıana bir ıey 

ıöyleyim mi?.. Şuraya uzanıp 
tatlı bir uyku çekmek filutndeylm. 

- Hiç fena bir fikir değil. 
Yarım 1&at uyku kestirsen fay• 
dadır .• 

- Onuun daha eylıi var ?. 
- - Ne? .• 
- Gel... 
Bu iki adam, arkadaılanndan 

ayrılmıılnr ahır kapısından içeri 
dalmıılardı. 

Yalnız biri, ellerini boru gibi 
ağzına koymuı: 

- Giderken bize haber ver· 
meyi unutmayın ha.. Sonra mil· 
kifattan mahrum kalınz. 

Dedikten sonra, kolundan çe• 
ken arkadaşını takibe baılamıştı. 

Antuvan, birdenbire ıaıırmıı, 
yattığı yerde, llfUmUt bir yılan 
gibi kaskatı kalmıştı. Eğer kı· 
mıldanacak olıa, otlar haıır dı
yacak, oradaki mevcudiyeti du
yu~acaktı. 

iki arkadat, ahıra girdikleri 
için serbeılce konuşuyorlardı: 

- Böyle ıahane yataklar 
varken, kuru toprağa uzanıb 
yatmaya ne IUzum var. 

- Fakat dikkat et •• karan• 
lakta hayvanların ayağının altına 
yuvarlar.mı. 

- Benden tarafa gel.. Ben 
ot l tğmlarını buldum... Hooop •• 
Sen de şöyle sıçrayıver. 

- itte ben de, sıçrayorum •• 
Hooop... Ah.. Bu ne?.. Burada 
bir adam var. 

- Ne adamı? .. 
( Ark .. ı vu > 
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işine 
Gelince! 

Annem dedi ki: Oyuncak· 
larmı kırarsan bir daha oyuncak 
almam. 

- Kitablarına da yırtarsan 
bir daha kitab almıyacak mı 
acaba? ................................................................ 

'f eaı lf eırırat: 
Kadın glylml ra•ası - Aydın 

btlediyeai şehir içinde kadınların ııiye
cekleri elbiseler. üzerinde verdiği ka· 
rarları, küçük hır broıür halinde neı
retmlıtir. 

Hlpopljlyum - Dr. Bay Tevfik 
Halil, notlarından topladıft bazı tıbbt 
bahialerJ, bu itin& altında ve küçük bir 
kitap halinde neşretmif tir. 

-

# ' OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANON!M ŞIRKE11 

TESİS TAR!Ht ı 1868 

Sermayesi: 10.000,000 İngiliz lirası 

Tilrkiyenin başlıca şehirlerile 

Pariıı, Mareilya, Nis,Londra ve 

Mıınçeeter'de. Mısır, Kıbrıs, Irak, 

İran, Filistin Ye Yune.nistan'da 

Şubel~ri, Yugoslavya, Romanya, 

Suriye Ye Yunanistan'da Filyalleri 
vardır. 

Her tUrlU ban!<a muameleleri 
yapar ... , 

BANKA KO ri•ERÇiYALE ., 
iTALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
lhtiya.t akçesi ,, 580,000,000 

1 
Merkezi idare : M i L A N O 
İtalyanın başlı ca şehirlerinde 

ŞUBELER 
İngiltere. İsviçre, Avusturya, Maca
rist11:n, Çekoslovakya, Yugoslavya, 
Lehıstan, Romanya, Bulgaristan, 
Mısır, Amerika Cemahiri Müttehideei, 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekvatör Ye KoJumbiyada 
Afityasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Kara.köy 

Palas ( Telef. 2641 12131415 ) 
Şehir dahlllndekl acentelerı 

İııtanbulda: Alalemciya.n hanında 
Telef. 2821. Beyoğlunda. : 1ıtiklal 
caddesi Telef.1046.Ka.mpiyo daireıi 
Borsada Telef. 1718. 

...__ İZMIRDE ŞUBE 
~ .................... r 

.m;t.1.ET1 
1 
l 

, 
,,.. .... p. 
HVL.V.I" ı 

~ 

j 
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HASAN KREMi 
ihtiyarları gençleıtirir 

ve gençleri güzelleştirir. 

Hasan Kolonyası 
Dünyanın en 

limon çiçe~deri 
yasıdır. 

nefis 
kolon-

BASAN 
Yasemin Lila 
Viyolet losyon ve 

lavantaları çiçeklerin ve 
inceliğin ruhudur. 

Nesrin Kolonyası 
Hasan kolonyasının 

yavrusudur. Çok güzel 
ve çok ucuzdur. 

Hasan Briyantini 
Gençlerin hayat ar· 

kadaşıdır. Likid ve 
arjantina nevileri bir 
ıahescrdlr. 
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Galata Köprüsünün Esrarı l 

ö rü Altında 50 Yıldan
beri aşıyan insan ar Var 

( Baotarllfı 1 inci yOzde ) 
lnsanlı:ır bulunduğunu aklımızdan 
geçirmezdik. Yaz ve kış köprü du· 
balarının üstünde yabp, kalkmak, 
bu, demirden eçık hava oteline 
( 40 - 50 ) sene sadık kalabilm•k 
hangi babaycğitin karıdır? 

Halbuki {ehrimizde çok tanın
mış ve bahk tutmaya pek merakı 
olan bir ıpcr muharrirlmiz bir 
tesadü le koca lıttanbul şehri 
içinde böyle akıl \le hayale gel· 
rnez bir \•atar olduğunu, nstündo 
yılJardanberi kilçük bir milletin 
yaşadığını keşfetmiştir. Eu spor 
tnuharririmiz, kendilerine ( duba 
adamlan ) adı takılan bu gar:p 
insanları fevkalade merak ederek 
bir müddettenberi gece:t gündüzlü 
hayatlarrnı tedkik etmiş, teclkik 
ettikçe bnyretten hayrete düımUı 
\re nihayet bu lnıanlar iç·n bir 
e5er yazmıya karar verınişlir. 

Bu havadisi okuyamn ıpor 

muharririnden daha fazla hayrete 
düşdüğü muhakkakdır. Meşhur 
bir spor muharririnin balık avlar
iten J eni. ve esrarengiz bir ada 
keşfetmiş gibi bir eser yazmıya 
lcalkmaıı hakikatte hayret vere
c~k bir şey. Ancak spor muhar
riri, bu lnaanlan şimdiye kadar 
Ltanbul balkının görüb lfitmediği 
derecede garlb bir hayat yaşa• 
dıklannı, kimsesiz olmalarına ve 
fcvkalide meşakkatli bir bayat 
geçirmelerine rağmen hiçbir feye 
boyun eğmiyen yüksek bir ahlak, 
namua Ye latikamet aahibl olduk· 
lannı, (duba adamları) arasından 
mekteb!erl devam ederek ha
yata çıkanlar bulunduğunu gece 
gündüz kendilarile birlikte yaşı• 

yarak iyice görUb anlamııt.r. 
Bu garib insanlar hakkında spor 
muharririnin söylediklerini dinler-

Bu yeni pudra 9 ıaat 
müddetlP ,. ı.·t kal r 

Bu 
tecrübe; i 
yapınız 

Artık burnum pnrlamı) 
eminim kı tenim bütiıu gün 
tazeliğini ve kadife gıbi yumu
ıaklığıoı muhafaza edecektir. 
Sabahlan benim •• 9 saatlık 
pudra ., tabir ettiğim ( kıema 
kijpOklü ) Tokaloo pudrHıııı 

kulhrıınız. Şimdiye kadar kul• 
lanclığım bütün pudralardan 
fazla olarKk uzıao mUddı t ta· 

bit kalan bu pudradır. Terle
meden katiyyen müleeseir 
olıtmaz. Uüzgirdaa veya yağ
murdan l:oıulmu. Bu pudra 
cildi kuvvetlendirir Ye müo
beıit me1amatı giderir. Siı de 
9 aaaUık tecrtibeaini yapıuız. 

Yeni ıevimlıliğioize hayran 
ol•cakeınız. 

---~T. K . ..__ • ._ 

BiÇKİYURDU 
Dışardan ölçü ve model üzerine 

ı'pariş alınır. 
Divanyolu lflk aokalı No. (3) 

aeniz çok daha hayrette kalırıınız: 
- Siz, diyor spor muharriri, 

bu duba adamlarının kaç k·ıi 
olduğunu ı.annederaini:ı? Bir, iki, 
Uç?.. Hayır, Oç yllz kişif.. Bu 
tehrin kimıesiz namuslu adamlan 
burada yalnız bannıyorlar. Hepıi 
istisnasız çalıııvor. Çok meıak· 
katle, çok büyük kanaatkirlıkla •• 
Meseli balık çıktığı zaman gece• 
leri, uyumadan en idi o!ta .• uile 
balık tutuyorlar. fcabederse iki 
gece, Uç gece hiç uyumayorlar. 
Dubalar, kovuşlar gibi (1), (2) 
(3) numara numara ayrılmıştır. 
Biribirlerine, timdi pek görUJmi· 
yen bir büyUklükle yardım ediyor, 
ıehrin garib ve dü§müş kimsesiz· 
!erini ara da sıra da babayiğitçe 
bir mertıikle misafir ediyorlar. 

Çoğu, gllndüzleri şehrin en 
ı.ahmetli işlerini en küçük tkretle 
yaparak hayatlarını temJn edfy or. 
Bun'nrın cümlesi TUrktür. Hari· 
kolide milliyet ve vatanse\ı·er 
adamlardır. Namumsuz!uk irtikab 
edennl içlerine almazlar. Zaten 
içlerinden ahlaksız tek bir adam 
çıkmamıştır. Zahmetle maişetlerini 
temin ett:klerl halde mekteplere 
devam edenleri var. Milli har~ 
ketleri herkesten evvel benimser
ler. Meaeli ıimdl hepsinin her
kesten evvel soy adları vardır. 
Velbaaal lataobulun en zahmetli 
Yazifelerlni gören bu kimsesi%ltr, 
lstanbuluo en az ekmeğini yiyen 
adamlardır. içlerinde (40-50) ae· 
nedenberi dubasındaa aynlmamıı 
olanlan vardır. 50 • 60 senelik 
tarihlerinde bir defa göç ge~r 
mişler. Eski kl5pr8 Unkapanına 
nakledildiği zaman ... ,, 

Spor muharriri bu ahlAk ve 
hayat sanatoryomunu adeta tav
siye ediyor!- /. M. 

Dişleri 
Kurtarır 1 

Diş et~erini 

Kuvvetlen -
dirir ! 

Ağız kokusunu 

defeder f 

Ağızdaki 

Bütün 
Muzir 
Mikropları 

0
/ 0 100 

Öldürür 1 , 
Denizyol ları 

ifLETllKSl 
Aeeat"'lerl ı Kara'dS1 K~hrl'utı 
Tel. '2162 - llrkeel MGhlrdarucle 

Haa Tel. 227.0 ........ ~----
iskenderiye Yolu 

ANKARA vapuru 18 Birinci 
Kanun SALI 11 de lskenderi· 
ye'ye kadar. 118512., r,---

Karadeniz Yolu 
İZM.R vapuru 18 Bırinci 

l<inun SALI günft akşamı saat 
20 de R ze'ye kadar. "8524,. 
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Öz Türkce 
Bilmecemiz 

1 

-,- 1 
~.a-o&..-.L:..:: ... .L-~---
Soldan saQa ı 

1 - Talebe 
2 - Hasta • bir nota 
3 - Bir nota • gayret 
4 - Uh m - ,ahıi zamir, mtıfred 

ikinci ••hıı 
5 - Söyledim 
6 - Birden sonra gelen • beyaz 
7 - Ciddinin zıddı 
8 - Cüsseli • atmak mastarından 

İlmif il 

Yukar1dan •••il• ı 
1 - Muallim 
2 - Damen 
3 - Bir nota - aıoonn :zıddı 
4 - Haata 
6 - Rutubet • alet tutan alet 

işte 
AOrılara ve s<>OufC algınliQını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha
tırlayını:z ! AlacaOınız mal, hakiki ol malt. 

Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde E0 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

~TAM ATLAS~ 
Tam atlaa boıluğu dolduran bir yeniliktir. Umum mekteb 
talebelerile halkın birer tane edinmesi liz.ım ve hatta elzem ·ır. 
Tam atlaı ( 33 ) pafte haritayı ve ( 68 ) sahife bakalorya malü
matını havi olup ( 125) kuruı gibi ucuz bir fiatla satılmaktadır. 

Satıı yeri : 1 K 8 A L kitaphanesidir. ~ 
6 - lıpıin mutanndan emrihazır

cefa 
•••-••• .. -•••••••••••••••••••••••••••••••••••--• .... .-- m • -·••••••----• ---, 

7 - Müzekker - aonuna bir N ı•· 
tirince dem 

Sahibi : Ali Ekrem Neşriyat müdürü : Tahir 

Son Posta Matbaası 
8 - Taraf 

Sıra 
No. 
ı 

TAKS iM'DE 
CUMHU R-YET 
MEYDA NINDA 

SATiE'nin 
Elektrik Sergisinı 

ziyaret ediniz. 
Bu s~rgide elektrik ALE;TLERİNİ_N EN . SON ve 
SEÇlLMiŞ ÇEŞiTLERI iLE ZARiF A ViZELER 
ve faydalı BAYRAMLIK HED~YELİKLER 
bulacaksınız. 

lstanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Gittiği mahal 

Şubeıi Mükellefin Ticareti 

Hocapaıa Mi maryan Tnccar 

Ticaret etti- No. 
ği yer 

Emir mahallesi 15 
Ralli Hao 17 

Aranılan defter 
ve vesaik 

930 takvim yılı Avrupaya gitmlftlı. 

2 Eminönü lspiro Zahireci Umon iskelesi derebaıı 68 931 ., " 
a Jak Kapon Kombyoncu Yağ iskelesi 7 "16n /931 den 

Arnsvut?uğa gitmlşUr. 
Filistine gitmittir. 

" Kantar ocağı 1517/933 kaddr .. 
4 KUçUkpazar Vehbi Ce- Komisyoncu Orail oğlu 2 931 ve 932 tak- Halebe gitmiftir. 

mil Hariri Hanı \im yılı 

5 roıef Sasaon Balkan Hanı 3 931, 932 " Bağda da gltmiıtir. 
" J' " Hoc:apaıa, Eminönü ve KUçUkpaz:ar Şubesi mükel'eflerinden buradaki işlerini terkle yaba~cı ~em-

lekete giden ve adrealeri bulunmayan yukar.da ~vleri ve t' carellcri ) azılı mükellef .erin verc.ıklerı be
yannamelerinin tetkiki için ıeneleri hizasında göstt:rilen takdm yıiı_nl ait defter"erini ilandan it bnren 
iki ay z.arfmda ıubelerino ibraz etmeleri ve bu müddet z.arfı:ıda ıbraı dmcdıkler halde haklc:rıada 
muamelei kanuniyenio yapılacağı ilin olunur. ••8525., 
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Dün piıirdiğinizi ve teldolaba 
koyduğunuz yemeği niçin 

kokhyorıunuz ? 

Yoksa tazeliğinden 
fÜphelendiniz mi ? 

Size bir 

FRiGiDAiRE 
tazım. Hiç diiıünmeyin ve 

bunu derhal alın 1 

Taze ve •ıhhi yemek için 
baıka çareniz yoktur l 

Soğuk hava dolaplarından iıtlfade etmek için yazı beklemeyin. Onun kıtın 
dahi size bir arkadaı olduğunu unutmayın. 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı. 
lstan bul - Ankara - iz mir 

n 
En ıou uıullerle terbiye edilmiı gayet 
sağlam ve güzel derilerden yapılmıştır. 

Beykoz F abrikaıının ıon moda kadın iskarpinleri 
en çok beğenilen ve aranan şık kunduralardır. 

Sümer Bank . 

Yerli Mallar Pazarları 
BEYKOZ kunduralarının satış yerleridir. 

insana hayatından bıkdıran ve bir çok üzüntülere uğratan şey akız tadile 
yemek yiyememek nya o giln pİfccek yemeği tayin edememektir. Fakat 
açık bir lisanla ve hurkuin yapabileceği bir tel<ike anlatıcı ve öğretici olaa B~ıkpa<ar ~u~ H~o~ 

Derviş Uğur Tel. 23397 (588~) j-:J . A a urka ve la ra ga 
YE EK, TATLI ve PASTALAR Doktor 

kitabından bir clane aiınan z bu lh:ün'G-lcn kurtu:ursunz. HORHOR UN •ı 
Fiyatı 10.>, ci:ff ıi ı ·,5 k urııttur. Sııtıt yeri : 

\a iNka~ p KOTi'!!p .. ESı· I Emiııönii Valido Icırantbanesi yanında. 
v - ~~ 'l'tl ı 24131 .. (5408) --

Ditlerinizln 

Dislerinizi 
kokusunu 

DiŞ AGRISI 
lıf kı hiçbir •I· 
r1ya llenzamız 
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çürümemHinl latiyoraanız ağzınizı ıabah akşam 
RADYOLIN ile temizleyiniz . 

beyazlatacak, mikropları öldUrecek, nefes 
izale edecek, diş etlerini kuvvetlendirecek 

en mUeasir dit macunu .. 

ADYOLiNdlr 
Sabih ve amilleri ı Necib Cemil Biraderler Sirkeci 

Sanasaryan No. 38 lstanbul -

., 

iN SEfi&T 
SAKALLAR • • • 

• 

iÇiN BiLE PEK •• 
"UKIMMELDIR 

Ticaret Odasında intihabat 
İntihap Heyetinden: 
1934 ıenesl nihayetinde müddeti bitecek olan lstanbul Ticaret 

ve Sanayi Odaıı Mecllai azasını yeniden intihap için tefriki 
lAzımge!en kırk mUntehibi saninln intihabı 17 ve 18 Kinunuevye} 
Pazartesi, ve Salı günleri ıaat 14 ten 17 ye kadar icra olunacaklar. 

A - Tilrk olan Ye en aşağı bir aenedenberl lıtanbulda Tica
rethane sahibi bulunan ve en aıaaı dördilncll sınıfta kayıtlı 
olanların 

B - Aynı evaafı haiz kollektif ve komandit ve Limited 
Şirketlerin mukavelenamelerHe selahiyettar bir ıerikinin Ye kooperatif 
ve Anonim Şirketler ile Resmt müe11eael~rin Mecliıl idarelerince 
tayin edilen mürahhaı aza ve mUdürlerin 

C - Adedi aza8t elliden aıağı olmıyan Cemiyet ve birliklerden 
Odaya mukayyet olanların selahiyettar murahba1lar1nın Odaya 
gelerek 1934 sene.ine mahıuı Oda hUvJyet varnkaıını intihap 

'heyetine göıterip reylerini istimal etmeleri lüzumu ilin olunur.(5930) 

İnkibaz, sihhat avarizio.in 
menbaidir. Bunu, altmiş se. 
neden fazla muvaffakiyeti 
ile bütün dünyada taninmif 
Eno's "Fnıit Salt" müs-
tahzarindnn sabah ve 
akşam bir bardak su deru
nunda bir kahve ka§igi mik
darinda alarak def'ed.inif?. 

·~ruıı S.IP' 
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