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Bir keşif: En Zengin Altın 
Kuyusu lstanbuldadır 

-----
Bugün Toprak Altında küpler Dolusu 

Altın Ve Gümüş Var, Deniliyor 

G~ç•nl•rtl• Kilıt!111••"• 6•l••art tl•/lr••«•• 61r •"uç 

Son gOolerde yine bazı kim- 1 aUmUt ve bakır para ~ulunmuıtu. 
ıeler tarafından tehrlmlzde defi- Birkaç glln önce dr T opkapı• 
lleltr arandığını bu ılitunlarda da bir defin• arandıtını yaımıt· 
okumuı olacakımır. Bir mUddet tık. Şehrimizde ıık ıık defineler 
•vvel Kiğıthanede bir küp altın bulunmaaı, bazı mUteha111ılara 
•• allmllf para çıkmıı, geçenler- ciddi tedkikat . yapmak lllıumunu 
tle de Meaih p•ı• camlinde (e1ki hluettirmiıtir. MOtehauıı bir zat 
Mireleoa mana•bn) kllpler doluıu ( Duamı ,s ı .. ı . Jlıde ) 

CUMARTESi - 22 BiRiNCi KANUN idare lflerl telef••~ 202D3 Fiatı 5 kuruı 

• 

• ambi•o borHaı11dc alııv•rlş 
, .J.50), Anadolu D. yolu 1H .tO 
hiase Hnedl (27.50) (28). 

Milli kıymetlerde görllleı bu 
yükseklik aağlam 6konoml gidi
ılmizin neticesidir. Bununla be· 
raber Hkl Oımanlı borclarının 
payla1ılma11ndan meydana gelen 
1933 yılı % 7,112 Türk borçları 
tahvlllerlnin fiah ancak aslının 
dörtte birinden biraz fazladır. 
Bu yüzden normal geliri yUzde 
3, 1 O olan Türk borçları çok ve• 
rlmll birer gelir olmuıtur. Bun
ların bugUnkU borsa fiatı Uze .. 
rinden yıllık verimleri yüzde 11, 13 
ile 11,62 arasındadır. 

Anadolu Demiryolları tahvı• 
latanın ielirl bu heaapla yUzde 
ondan fazla, hiase ıenedlerinin 
lıe bu mlkdara yakındır. 

En iyi TUrk kumatı 
•• 

YUNiŞdır. 
Satıt deposu: 

Yeni Postahane caddesi, Tay• 
yare piyangosu karfıa111de 

Telefon ı 20485 __ _, 

Bir laboratuvarda lübler tçl11de aalcla11a• ölüm milcrobları 

Şu günlerde çoğumuz gripten kıymetli bir bakteriyoloğumuzu 
yatıyoruz. Ortalıkta bir grip mu- ziyaret ettik. Bu fen adamı da 
kelleflyeti ıar vesselam. bizzat hasta ;tiıeğinde değil mi? 

Bunun sebebi nedir? Haklka· Onun lçln hayret verecek bir 
t n iddia edildiği gibi kar yağ• asabiyetle pek merakla ı,eyler 
mHının bu .ene epeyce l'•c:İkmlt aöyledf: 
olmaıımn bunda roln var mıdır? - Tam UıtUne dllıtUnUzl dedi. 
Sonra bu mUz'iç hastalığa bir Biz ıehirJller, kardan ıon derece 
çare bulunamadı mı? korkarız. Elimizden gelH kııı bu-

BUtUn bunları okuyucularımız dut harici etmekte tereddüt et• 
namına ıormak için çok tanınmıı ( Devamı 3 üncü ,U:ıde ) 

Öz TUrkçe 

Akça, Yurdun Temelidir 
Akça bakanlıtının, bu 7ıhn nrıi 

devılrlmini kar~ılaıtırmalı olarak bil
diren belıeslni birkaç ıün l:Snce ıa:ıe
teye koyduk. Saaı7oruz kl okudunuz 
ve anladınız ki bu yılan ilk altı ayında 
devıirilen verıi tutarı ıeçen yılın 
i.k alb ayından daha çoktur. Bakan
lık ayrıca bildirdi ki bu yıl vergi 
devtirlmi daha kolay ·n 11kıntıaı:ı 
olmuıtur. 

Akça bilıinlerl, bu yurdun 8ko-
nomik ılditinin aatlamlıtını anlamak 
tçin vergi dntirimlne bir l'ÖI atmak 
y•titir derler. Vergiler kolay •• 
ekaikaiz toplanırsa yurdun ökonomik 
durumu iyi ıtdlyor demektir. Demek 
ki bu yıl TGrkelinla l:Skonomi n 
akça bakımından durumu n ıidltl 
çok iyidir. Bu iki bakımdan ılditl 
iyi olan bir yurdun genel gllçlGlClttl 
de çok yOkHk demektir. 

Doğruıunu aöyliyelim; bu yıl alıt 

verit çok y•· 
riade oldu. Dı· 
farı çok aattık. 
Yurd içinde de 
alam ıatım it 
lerl çok kaynat· 

malı 4ıtti. Şuna 

da parmak ba
salım; vergi dev-

tirlmlnln bu yıl 
aıönCll iatetinde 
ıltmeai de alıp .. 
veriıln n 6ko 
nomik kaynat ~ Akça h•ka111 
manın doğurdu- iL Frı•tl 
tu bir uturluluktur. 

Akça, yurdun temelidir. Akça 
itleri utlara olursa o yurdun ıırb 

yere l'elmn. - • 

Beşiktaş Galatasarayı Yendi 

Diba ilk •aılarıaa devam edUdi ve Beıiktaılılar G:ılataaaray ı 2- O 1endiler. 
Tafılllb Spor ıa1famızda t:u'nc •. k11nıs. 



2 "n~ fa 

( ~ lkın 
Fakir 
Talebelere 
Yardım .. 

Maarif idaresi, ifkmektehlerdeki 
fakir çocukların sayısını iiç bin 
kadar bulmuştur. Bunlara gıda 
verebilmek için Hilalialımer Ce
miyeti, her sene olduğu gibi 
şi•rıdi de çalışmuk İıJtiyor. Fukııt 
J rılıiliah ner Cemiyetinin btidçesin
de Lu işe aid tııhaiad ayrılmadığı 
için fakir çoC'uklflrın sıkıntı çek
tikleri mulıakhktır. Bu it için 
mutıılealarını iatedığimiz kimse
lerden şu cevabları aldık: 

Bay A~ım ( Cıhangir, Havyar 
flokağı) - Şehrimiz ilkm .. ktehlerinde 
ki fakir talebenin •3yıaı üç bini atı

yormuş. Bun' arın içinde her hııldo 
zeki olanlar da vardır. Eauen çocuk 
her ya şta zekidir. İ erlemek için zeki 
eleman ara muhtac bulunduğumuzu 

itiraf etmeliy:z. Benim lu hurn<ıta ki 
fikrime a-el.nce; fakir ta"e~en in zeki-
• ndan iı tifade iç"n şahsi fad zkirlık
lar yapm 1 ve o çocuk: arı okutm alı · 
yız. Bu da onları iyi bir rejim alt nda 
bQyGtmek Ye fakir olanları gıdalan
dırmakla olur. 

* Bay Niyaz ( Fatih Sultamı,.Jim ) -
Cümburiyet idaresinde yurdun her 
yanında yeni yeni mekteller kuruldu, 
bu mekteblere talebe akını b~t 
g6sterdi. Demek ki gençlerde okum& 
henıl pek faıladır, bana kal na 
llkmekteblerdeki fakir talebeyi hule
meliyiz. Bunun için, diğer memleket· 
Jerde olduğu gibi. huııuıi letekkü.ler 
vilcude a-etirilmek l6z.ımdır. Bu ıuretle 
fakir talebelere gıda verebilmek lm
lcaoları kendiliQ-inden meydana çıkar. 

* Bay Refik ( !lk:mekteb muaJJimi )-
Fakir talebeleri naııl l:ıealemeli1 Buna 
uvap verebilmek için •·kıotılar na 
gözden reçirmek llzımdır. Fakir 
talebeleri bir teıekkQle batlamalı 
Belediye c!e bir taraftan yardım elini 
uxatmabdır. Fakat bu rapılacak yar
dım Hdaluı cinıinden olmamahdll'. 
Çocuk çok uki bir mabliı.kdur. Ona 
yardım etmek borcumuzdur. 

Ticaret Odası MecUsl lçfn 
Son Seçim 

Oda Mecliıi seçiminin yenilen· 
mesl için ikinci mllntehiblerin 
ayrıldıimı yazmıştık. Asli Mecliı 
azalarının ayrılma11 için münte
hlbler bugUnf erde Odada topla· 
nacaklardır. 

Öğrendiğimize göre, bu ıene 
Asit Meclis azaaı seçiminde bazı 
-değiıiklikler olacaktır. Her ıeyde" 
evvel, ıimdiye kadar tatbik edl· 
legelen ayırma ıistemi değittirl· 
lecektir. 

Oç Hırsızlık 
Sabıkala Kadri, Fatih camiinde 

ıerbetcl Oımanlfl ceketini çalarak 
kaçarken yakalanmıştır. 

'1- Hüsameddin adlı biri Mah· 
mudpaıada ıeyyar ıat.cı Sebata· 
) m iki düzUne maka raf.mı çalarken 
tutulmuştur. 

• Marko ve Kemal adlı iki 
çocuk Galatada 191 numaralı 
bakkal diikkAnından ıigara ve 
saireyi çalarken cOrmümeşhud ha
linde yakalanmış ·ardır. 

SON POSTA 

• 
ır Adam Bakkal Kiğıdını 

Para Diye Sürmüş! 
Mehmet isminde blr zat, karısını 'Te çocuklarını 

yanına alarak bayramlık tedariki jçin çarşıya çık· 

mıı, Kapalıçarııya girerlerken tammadığı bir adam 
Bay Mehmede yaklaıarak göğıündeki saat kordo
nunu yoklamıı : 

paranın ucunu göstermiş ve aonra da pazarlığa 
giritmitler ve saat ile kordonu 65 liraya almıya 
karar vermİf. Sonra müşteri: 

- Fakat ben bu saati ıurada bir anlayana 
g~stereyim. Al ıu para zarfı ıende dunun, d .. 
mit ve zarfı da Bay Mehmedo vererek oradan ay• 
nlmıı. Bay Mehmed orada bir aaat kadar bekle· 
miş, mUşterl gelmeyince :ıarfı açmıf, içindeki bak· 
kal kiğıtıanm görünce dolandınldığmı anlamış ve 
ve doğru poliıe gitmiştir. Tahkikat neticesnde bu 
adamın Ali oğ:u Bekir adında bir sabıkalı olduğu 
anlaşılmıt ve tutulmuıtur. 

- Nereye bemşerim. Bu aaat kordonu sabhk 
mı ? Diye ıormuf. Bay Mehmed de : 

- Eyi bir müşteri çıkarsa satarım. Fakat ha· 
kalım senin bunu alacak paran var mı? Demiı. 
Bu garib alıcı hemen elini cebine atmış ve bir 
zarf çı~ararak içinden iki tane ellişer liral!k kağıt 

Bir Hücum 
Iloğaziçinde Milyonlarca 

Karabatak Var 
Boğaziçiode oturanlar iki glln· ı 

denberi boğaz sularımn Karaba
tak hiicumuna uğradığını görll· 

1 
~ orlar. Karadenizden gelen ve 
boğaz sularmı bir kara çul gibi 

1 
örten Karabatakların adedi mil· f 
yon'arla ifade edilemiyecek ka- / 

dar çoktur. Dün 1abah bir Kara
batak aürüıll tam bir çayrek Şir
keti Hayriye vapurlarından biri· 
nin yanından uçmuitnr. ihtiyarlar, 
ıimdiyo kadar bu derece bol bir 
Karabatak geçİ§i görUlmedlğini 
alSylUy orlar. 

Bu uzun boyunlu mahlukların 
çokluğunu Karadenizde balığın 
azaldığına ve bunun için Marma
raya ve Akdenfıe geçtiklerine 
hükmedenler olduğu gibi bu se• 
ne kışın az olacasl'ma delil tu
tanlar da vardır. 

Yine Keçi 
Meselesi 

Istanbul belediye meıbahaaın• 
da her ay üstüıte (2500) ka· 
dar geçi keıildiği teıbit edilmiş· 
tir. Bu hesaba göre hergiln lı· 
tan bul kasablarında satılan etlerin 

yüzde 85 kadarı keçi etidir. Fakat 
hiç bir kaaab dükkanında keçi 
damgası bulunmaz. Bütün etler 
koyun eti yerine aahhr. 

Mezbaha idaresinin yaptığı 
l&tatiıtiklere göre en fazla kesi· 
len hayvan karamandır. 

Küçük San'atler 
Tnrk vatandaşlarına haaredl

len küçük san' atler kanununun 
tatbik edilmeaine rağmen, bazı 
ecnebi berberlerin hala muvazaalı 
tekilde çalıımakta oldukları gö .. 
rUlmüştür. 

Berberler cemiyeti, bu glbilerin 
vaziyetlerini tedkik etmişJ kanu· 
nen işlerini bırakmaları Iazımgelen 
yabancı tabiiyetli berberleri tesbit 
ederek alikadarlara bildirmittir. 
Bunlar hakkında kanuni takibat 
yapılması iıtenilmektedir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu aktt: m nöbetçi kalacak ecza• 
neler funlardır: 

Hamdi eczanesi ( Şehrdebatı ), 
Ali Kemal GUndoğdu eczaneai (Fatih), 
Naz m eczanesi ( Topkı- pı ), Arif 
Muıtafa eczaneli (Defterdar), Hikmet. 
eczanesi ( Eyüp ), Necati eczaneıi 

(Cibali ), Rıdvan eczanesi (Kocamu1-
tı?fapaf'l ), Aıadoryan eczanesi ( Ge
d :kpaşa ), Sırrı Raıim eczanesi 
( Çemberlitaş )1 Salih Necati eczanesi 

· ( Bahçekapı ), Şeref Celal eczaneai 
(Cerrahpaş~). Hilal eczaneai (Bakır
köy ), Leon ec:z.aneıi ( Kadıköy Mu
va kkılhane), Cu"üıi Oıman eczaneıi 

( Kuı:lili), fttihad eezane•i (Yeoiçeı
me ), Halk rczanul ( Büyükada ), 
1 İmad ecz · neai <Takaim Boıtan 1· aı ), 
Kspıiçi eczaoeıi ( Kapıiçi ), Maçka 
eczaneııl fM çka), Yt:ni Turan ecza· 
neai ( K s mp·ıa ), Yeni Tllrkiye 
eczt neai ( Haüc oğlu ). L ___________________ _, 

Garso luk 
f ıtanbulda Yakında Bir 

iV, ekteb ~ çılacak 
Berberler cemiyetin"n açtığı 

berber meslek mek~eblnde bu 
yılın tedr:sab nihayet bulmuştur. 
Bu aene mektebe 64 kiti devam 
etmiş, 40 k~l diploma almıştır. 
Geri kalanlar, mektebe önümüz· 
deki yıl da devam edeceklerdir. 

Diğer taraftan, garsonlar ce
miyetinin açmağı tasarladığl (Gar
aooluk mektebi ) için de bazU'lık
lara giritilmiştir. Garso:ıluk mek
tebinde dera vermek için bir mil· 
tebanıa garson getirtilmeıi düıil· 
nftlmektedir. Garionluk mektebine 
büyük bir lüzum gören garsoalar 
cemiyeti, bu iıe ait hazırlıkları 
yakında tamamhyacaktır. 

Tehdid Etmiş 
Naim adlı bir seyyar boyacı, 

Ereuköyünde Isma"Jin kakvesine 
girerek tehdit etmek suretile pa
rasız kahve içmek isterHen yaka· 
lanmıştır. 

İyi f ş 
Buğday Nakliyatındaki 
Ucuzluk Fayda V«:rdi 
Devlet Demiryollan idaresi, 

geçen haziranda zahire tacirleri
ne yardım olmak üzere iyi bir 
karar vermişti. BJr sene içerisin
de, demiryolları ile en aşağı 50 
hJo ton zahire · nakleden tacir 
ve mtlesıeselere navlun Ucretinin 
yüzde 30 u iade edilecekti. 

Bu karardaoberl, zahire lıl..
rlle uğraıanlar muayyen miktarı 
doldurmıya baılamış!ardır. Ôğ
rendiğinılze göre, ~imdiye kadu 
bir kı11m zahireciler, birlikte ça• 
hımak ıu,etile, bu miktarı dol· 
durmuşlardır. Hazirana kadar 
hemen birçok tacirlerin (50) bin 
ton nakliyat yapabilecekleri an• 
latılmaktadır. Demiryollan ldare
ıinin koyduğu bu tenzilat iyi ne• 
üceler vermektedir. 

Devamsız 

Muallimler 
Maarif idareıi ecnebi ve akaı .. 

liyet mek.eblerindekl ttlrkçe mu· 
alıim :erinin devam vaziyetlerini 
yer.iden tedkik etmeye başlamış• 
t.r. Ban mekteblerde, bir kısım 
mual imlerin devamsızlaklarmdan 
ıikayet edilmiştir. Mekteb müdllr· 
leri, mua Jimler için ayrı bir de
vam defteri açacaklardır. Mudur 
her muaJlim hakkındaki kanaatini 
bu deftere yazacak ve maarif 
idaresine bildirecektir. Devamıız· 
lık gösteren muallimlerin vazi~e
lerine nihayet verilerek yerlerine, 
muallim mekteblerinden mezun 
gençler tayin edilecektir. 
F1rkay11 Yazılan Kadınların 

Sayısı ArliJfOr 
Kadınlar aa}·lav'ık hakkını kazan

dıktan ıonra Cümhuriyet Ha'k fırka-
8 n ı yazı mıya b!lşlam ·ş"ardı. Ötrendi
ğim'ze gÖrf>, yaz ima işi gittikçe ha
raretini artt rm aktaciar. Bugüne k adar 
ist nbul -ia Halk F.rkzsınm muhtelif 
t emtle-deki tubelerine m llracac.t edip 
yıız aDrka ını. rımızın saysı ilç binden 
f,ızlaaır. F rk ya menıub erkek erden 
hf men hepsinin be-ya nları vo diğer 
akral: al arı fırkaya gir mitlerdir. 

Birinci kanun 22 

r Giiniin TariM J 
Bir Şirket Fesih 
Kararı Verecek 
Harbdan evvel iki hattan ibaret 

bulunan Trakya hattı, " Ş:ırk Demir• 
yolları işletici kump anya11 ,, tarafın• 
dan idare ediliyordu. F akat Lo&a• 
muahedeaile Dedeağaç -Köaemuıtafa• 
pqa battı hariçte kalmıı, n i~leticl 

kumpanya da ikiye bölünmf.ıtü. 
Ôfrenditimize göre, o zaman bu 

iki hattı idare eden Şark Demiryol• 
lara iıletici kumpanyaaı Ur.ıumi heyetl 
bu ay aoouaa doa-ru f ehrimizde top• 
!anarak fHih kararı verecektir. 

Hattın ikiye bölünmea:nden beri, 
çalıtan Şark DemiryoUarı Türk Ano• 
nim Şirketi eaaıen evvelki tirketten 
ayra bir vaxiyettedir. 

Feıih kararı verilmek Ozere yapı• 
lacak toplantıya Nafıa Bakenhlı 
namına Şark demiryolları Haşmüfettlf 
nkili Bay S alahaddin, Nafıa Bakan• 
ht1 Muamalit Müc.üril Bay Ziya, 
lktıaat Bakanlığı nam na di Murakıb 
koaıiHr Bay Fuad ittir; k edecek'erdir. 

OtobUs Şoförleri 
Belediyenin verdiği lir kararla, 

otobilılerde çalııan ıoför1erin ikiye 
çıkarılmuı fçin alakadarlara teblitat 
yapıldıtJnı yazmııt ık. Bir aydımberl 
tatbik edilegelen bu usul için otobG• 
ubfüleri Belediyeye müracaatte bu
lunmuılar, kendilerine iki ıoför 
kuJJanmaaınm zarar verdiğini il•rl 
aürmilşlerdlr. 

Kayseri Fırınlar1 
Kayseri, 20 - Belec. iye hamut 

mal..i11Hi koyamıyan bir fırının hamuı 

makine•i kuyuncaya kadar biriael 
ekuıek çıkarmaaını yasak etmittir. 

Belediye arabacı •• toförlerin de 
bir biçimde elbiH S(ymelerİnİ karu 
albııa almııtır. Verilen mühlet içinde 
belediyenin buyruğunu yerioe getlı• 
miyeoler tıten ahkonulmuıtur. 

Yine Yakalandılar 
Ankara. 20 - Geçen bir hafta 

içinde ıümrOk muhdaza teıkUlh 

tarafından blriıl ölil, biriai yaralı on 
doku& kaçakçı ve E yrıca muhtenf 
mllletlcrden mClrekkeb on bir klıillJıı 

bir eroin kaçakçı ıebekul ve yirmi 
yedJ kaçakçı hayvanı yakalaomlft 
579 kllo gGmrnk kaçağı, 832,103 lcllo 
iohiıar k" çağı, 6990 defter ıigara 

kafıdı, 62 kilo afyon, 50 kilo earar, 
bir kilo eroin, iki b l kçı motöriJ, h•r 
tabanca Ye 70 Arnavut fran~ ele 
reçirilmiıtir. 

Bir Çocuk daha 
Y eıildlrekte Molataıı aokağ~ 

da beyaz bir kudağa sanlı iki bit 
aybk erkek çocuğu bolunmuıtur 

Yeni Afyon 
Mukavelesi 

TOrk - Yugoslav afyon mukah.&• 
ılndeki bazı madc. elerin değ" ttirUmeıl 
için Belgrada giJen Af yon heyetimi•, 
yarın ıehrimize dönecektir. TUrk hey• 
etinin Belgraddaki temaalarana büyük 
bir ehemmiyet verilmekted ir. 

Yapılan konuşmalarda muka velenln 
değittı rilmeai lüzumlu ve faydalı gö
rülen maddeleri teshit edllmittlr• 

Değ şik maddeli mukevele, Türk 
ve Yugosl'lv mec is1e rin en geçtikten 
sonra katiyet keshedecek ve bu 
eııc:: slara gör• alıııveriı Y• pı!masına 
srirıfİ ecektir. 

Son Posla 'nın Resim_li_ll_ik_a....:Ay:...e_s_i_: ________ R_a_za_r_O_la_· _R_a_sa._n_B_. _D_ig_o_r_KJ __ ı_· ._· _I 

lııteueniz Lu tayyareler, 

llf'J> uçımul u· havulııra; 
Yıil: sal:-ın!e r l•İrer birer, 

Dulı...Lla•·ı ~ı:ırı. yura )'&ra yara •• 

Bin mi; d• ğıl! Olıuo yüzhln 
Ben u ıi)ylemi,ım dewuı, 

Tıtyyaremiz çok oJursa 

Y-şanz herıeydeıı emin .• 

Eliudedit l.ıu iı ) ur Mat ; 
Bilmdisin ey arkadaş, 
Tayyareyle olacaktır 

01-cı.kta birgün -nvaf.. 

Yurdda~ ıeui k urtııracak, 

'l'ayy.u~dır yano ancak; 
'l'cıyya.r~uın kanadı ıda 

Dalgalanır bu al aanca.t.. 

Çıığ-ırırım timdi ıenı; 
ll.kkat edip dinle ht>ııi; 

'l' .. ryareye •er < üı iııme 

Z"kium kem für~ui .. 



22 Birinci kanun , ______________________ " 
-un Her ---

Silahlanmadan 
Barışa 
Hazır/anılamaz Mı? 

* -İtalya baıbakam bir aöylev 
daha haykırdı. Yeni blr kuru
ftlun (müesseae) açııına yaparken, 
lop ıeılerl arasında şöyle dedi: 

.. - Bqladığımız işlerin bo· 
ZUlınamaaı ve durdurulmaması için 
çek ı:lahlı olmamız gerektir.,, 

)f 

F ransada uluı kurultayında 
baıbakan, ordunun gücünü ço
ialtmak için (800) milyon fra~k 
daha gerekleştiğini, bu para ~I~ 
••kimiı silih.arm yenUettirileceğını 
ıöyledi ve ıunu ekledi: 

" - Biz silah yarışı yapmıyo
ruı. Almanyamn günden güne 
•llAhlanması karıııında korunma
Ya uğraııyoruz.,, 

* Bir kaç glln önce İngiliz uluı 

Resimli Makale 

SON POSTA 

a Hadiselerin Takibi il 
Hayatta daha eyi vulyette m ol mak l ıt .yorsum.ı ? Hl· 

dlHleri glinG gllniine teklb ediniz. S lu hldise lori öğ·etec l"k tek 
vasıta r•zetclerdlr. üaxete okumıyaıı, dünyada olup bıl•n ı, e ri 
öfrenmlyen ada m, ne- kadar bi a-Iç ve ne kadar ukt oluru ol· 
aun JAflm adam eayılır. Hele it adamı laenı:ı, g:ızetc ıis i• nğ 
eUni:ı c!eme,ttlr. Fakat ıraıteteye na dec e göı gczdlımeyinı ı. Onu 

okuyunus. 

Sw"a 3 

özün Kı ası 
!vfünderecatımızın çoklu
gıından dercedilememiş
lir. 

--" 
--------------------------· 
i<uhani Kılık 
Ve 
Bir 

Mühim 
Vesika 

Millet meclisi ruhani kılıkla
rm yalnız ibadet esnasında giyil· 
mesini, sair zamanlar hoca· 
: arın ve papaıların ve sair din 
adamlarının aivll elbise ile gez
melerini bir kanun n. yasalandır· 
tJı . Bu hAdise bazı hoı 
olmıyan akisler uyandırdı. 

kurultayında da ordunun glkilnü 
Çoğaltmak iti Ozerinde konuımalar 
0 ldu, Almanya korkuıu öne. ıti· 
rtıldtı ve lngiliz orduıuna yenılmez 
ıaır durum verilmesi iıtenildl. 
Şu dakikada lnglltere tezgAhia: 
rında yeni yenl aavaf gımller1 
Yapıldığını da blllyoruı;. 

......-=- -

Fakat ale qeçen bir vesikaya 
göre, J 923 se rı eainde İstanbu l da, 
o zaman patriklik makamında 
oturan G iridli Mele tyosun rlyaae· 
tinde toplanan vt- muhtelif orto· 
doku kilisesine mensub yüksek 
rütbeli ruhanilerin İftirakUe yapı· 
lan bir panortod oks kongreıinde 
papaaların kisveleri me1tlesi de 
görüttilmUştür. 

* Amerikada Cumhur relıi Bay 
, ~uzvelt, gelecek aavata kartı 

t•mdiden Amerikanın korunmaıı 
için neler gerek olduğunu araştı
rıyor. Ordunun ıilahları yenilcı· 
tlrilecek. yeni harb gemileri ya· 
Pılacak, büyllk bir kanal açıla· 
cak v• bu.1lar için de bir milyar 
•otar kadar para harcanacakmıı. 

* BUUln bu saydıklarımız, enen-
ıel aavaı hazırlığını apaçık aıHı
terlyor. Siz diyecekıiniz ki bUtUn 
l,u huırhklar uluaal korunma ve 
r•nel barıt içindir. Barıı istiyen 
aUçlU olmalı .. Sözünü bilmiyor ve 
buna inanmıyor değiliz. Ancak 
iıtiyoruz kı uluılar bir de ıllahsız 
llarıw denemesi yapımlar. Bb:e 
kalırsa ıilahh barıt ııUnlln birinde 
aavaıa yol açabilir. ÇUnkll hep 
tetikte duran parmak, oh· Jlln 
olup yanlıt l)lr kıpırdama ile tU· 
feğe ateı Yerebilir. Fakat kılıç 
lıunda iken el keamez. 

Hastalıklara 
Kestirme Çare:">~ ,, 

( B. ıt~rafı 1 inci yüzde ) 
meyiz.. ha:buld karlar, buzlar 
içinde gözgözü iÖr,mi!en tehirle· 
re ne mutiul,, Mevıımlnde karı 
rağmıı bir şehri ıu anda kıskan· 
llıamak ııhhat ve saadetlerine 
hnrenm~mek mUmklln mU? 

Bugünkü bayat ,artları içinde 
t•hir!er bir nevi mikrop çoğal
lnitsı t•k inde adeta bitleniyorlarl 
Ya:ıın ml'•rop yıkayıcı kızgın gU· 
beşlerinden sonra şehirlerde o ka
dar mikrcplar tUreyüp çoğahyor
ltı a partımanlar mikrop denizleri 
içinde yllzüyor denilebilir .. 

Mikroplarm bu kadar artması 
tehirleri mikrop cehennemleri 
haline g et rir. O derece ki bun· 
ların dehıeti vilcutlermizin muka· 
\'emet kabi iyetini geçer. Ve lıte 
l>öy.e bizzat mikrop mUteha11111 
bir doktorun bile yatağa aerildiğlnl 
l~rlirsUnüz ... Şehirlerde ençok türeme 
ıat:dadı g~ s i:eren mikroplar~n ba
fırıdıt verem, grip mUvellldl mik· 
roplar ge ir. Bunlar daha çok 
•okakları do~dururlar ve korkunç 
dalgalar h ltıde hava cereyanla· 
tile hareke t erler, öte ber:ye bu· 
t•hrlar. Y<'ğmurlu, rüıgArh ve ilk 
kar yağma zamanlarında umumi 
itip vak' :-1 larmın artmaıı bundan
dır. Rfü:ga r ar ıokaklarm bu 
ıtılkrop deniz erini kapdh yerlere, 
evltre de 1 ' ururlar. 

Kar ve buzdur ki her kış mev· 
•lnıi şehir ri yıkayan yegane va• 
ııtadır. Zira, buzda ölmiyen pek 
Ilı mikrc f-. vardır. Fakat halA bu· 
ton şehir'{' ·h mikrobdan yıkanma
ları için , yrmur bekliyen köylüler 
gibi taş ;ı . ., r i insanlarının usulüne 
lc:atıanmf' · rı, bugün kil fen insan
lığı için , , ': acıklı bir facıadır! .. 

Böyle z manlarda grlp ve has· 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Hindistanda Salgın Ve Açlık 
Faciası Baş gösterdi 

Kolombo, 21 ( A.A. ) - Ma· 
!arya aalgınına tutulmuı olanlara 
yiyecek ve içecek dağı~mak iti 
glln geçtikçe gUçleıen hır m11ele 
oluyor. 

Uzak birçok köylerde oturan 
bütün halk bir yerden diğer bir 
yere gldomiyecek kadar halılz-
dir. Böylece açlık ta kendini (Öl· 

Sitroen Şirketi 
Mahkemece Tasfiyesine 

Karar Verildi 
Parlı 22 (A. A.) - Sen tica

ret mahkesl Sitroen olrketinln 
durumunu tetkik ederek adlt 
tasfiyeye karar vermiıtir. 

Fabrikaların kapanıımın doğu· 
racağı slyaaal neticeler slndikalist 
muhafili çok dUşllndUrmektedir. Hu 
mahafil Iı Bakanına bir heyet 
göndererek memur ve fıçllere yol 
verilmemesi için tedbirler alınma
ıını lstemiılerdir. 

···················································•·········• 
talık aalgınlarmın öniln• ııeçmek 
için istikbale hazırlanan mikrob 
muharebelerinden istifade etmek 
IAzımgeliyor. 

Bugtin bile hastalık mlkrobları 
bombalarma kartı lcad olunan 
mikrob öldUrUcU ga:ı bombalarını 
tecrübe etmek mUmkündtir. 

Hiç ıUpheslz bir glln gelecek-
tir ki bütün dünya yllzll senenin 
muayyen i Unlerlnde bu mikrob 
öldürUcll bombalarla baıtan bata 
yıkamb temldonecektir. Fa~at 
bugUn çar• yok. O günler gehn· 
ceye kadar bjıler ancak böyle 
gökten kar helvaaı lnmeılni bek· 
letlb duracağız!..,, 

Velhasıl muhterem bakterlyo
loğa bakılmıa kardan çok gözü 
yılmıf olan latanbul!ularm eski 
ağmur dua11 gibi Adeta kar 

~ua1ına çıkmaları icab ediyorl 
/. M. 

termlş Ye haıtalara iyi olmak 
ihtimallerini de hemen hemen 
yok etmlttlr. 

Fazla ölUmtln önüne geçmek 
için tek çare, ~imdikl halde yüz· 
lerce yardımcı bulabilmek ve 

· paraaız olarak bUyUk miktarda 
yiyecek içecek tedarik etmektir. 

Şimdilik hükumet uluaal yar-

Yug oslav 
Kabinesinde 
Kimler Var? 

Belgrat 21 (A.A.) - M. Yev• 
tlç kablneılni fU ıuretl• teıkll 
etmittlr: 

Bogozip Yevtiç Baıbakan ve 
Dıı Bakan, Jeneral Jipkoviç 
Harbiye v• Bahriye Bakam, 
Koyis Adliye Bakanı, lszoyadino
vlç Maliye Bakanı, Popoviç Or· 
manlar ve madenler Bakanı, 
Vellmlr Popovlç Dahiliye Bakanı, 
Çiriç Maarif Bakam, Vuylç mil· 
nakalAt Bakam, Kojul Nafıa 
Bakanı, Maruıiç Muaveneti içti
maiye Bakanı, Urbani Ticaret ve 
Sanayi Bakanı, Yankoviç Ziraat 
Bakanı, Aur Bedeni Terbiye 
Bakam, Haunbeyoviç Vekalet 
Heyetine memur Bakan. Yeni 
Bakanlar yemin etmiılerdir. 
Yeni kabinede eski raciikal mu· 
halefet fırkasına mensub M. lszo· 
yadinoviç muhalif Radyosiç fırka· 
sına m~nıub M. Kojut ve köylü 
demokrat birliğine mensub M. 
Yankoviç bulunmaktadır. 

Asılsız 
Bir Şayia 

Ankara, 21 (A. A.) - lımet 
lnönU kabinesinde her hangi bir 
anlaıamamazlık çık.tığı ve kabi· 
nenin iatifa ettiğine dair çıkan 
tayialarm tamamen asılıız oldu· 
ğunu bildirmeye Anadolu &Janıı 
izinlidir. 

dım için iane toplamıya çalıı· 
maktadır. 

Hüktimet 26.250 inglliz liralık 
kinin 11ı1marlamııtır. Bu klninler 
gelinceye kadar kinin pahalıhğı 
ıUrecektlr. 

( Son Poıtaı Bura11 Hindista .. 
nan cenubundakl Seylan adaıın• 
dadır. ) 

SayJavlık 
Urla Kadınları fzmirde 

Şenlikler yaptılar 
lzmir, (A.A.) - Saylav aeç• 

me ve Hçilme öneninln ka
dınlarımıza verilmeal mUnaae· 
betile Urla kadınları bugün aaat 
on beıte lzmlre gelerek, CUmhu· 
riyet alanında AtatUrkUn adakı 
önUnde ıenlikler yapmışlar aba· 
ka çiçekler koymuılardır. 
Bundan ıonra Karııyakaya da 
ıeçerek ıoğukkuyuda AtatUrklln 
anneıinln mezarını ziyaret etmiş· 
ler ve mezara çelenk bırakmıı· 
lardır. 

Suikasd 
Atinada Birkaç Yerde 

Bomba Patlahldı 
Atina, 21 (A.A.) - Bay Ve

nizeloıun hayatına kasdetmekten 
ıuçlu on yedi kiıinin muhakeme
&ln• karar verecek jUri heyeti 
azasından dördUnUn evleri yanın
da dört bomba patlamıfhr. Jüri 
azaları şimdi kuvvetli bir muha· 
faza altındadırlar. Poliı büyük 
ihtiyat tedbirleri almıştır. 

Muhakemeye yarın pirede 
baı'anacaktır. 

Büyükderede Yangın 
Gece yarısından aonra EUylik· 

derede piyua caddesinde sa ylav 
Bay Tahsin evinden yangm çık· 
mıf, bu ev tamamen yanındaki 
ev de kıamen yandıktan sonra 
aabaha karıı ıöndürt1lmUştUr . 

r /STER /NAN iSTER [ NAflMA! 
. !stımbulda hangi kaaaba gitseniz kendi.sinde ke~i 1 ay '.çi~d.e , İıtanbul mezbah~sında üç b~nden fazla keçi 

t' bulunmadı~rnı 5 öy1.r. Şehirde ilac için olsun bır kesıldrtme ve bunların çop tenekesıne ahlmadığına 
:i~hem keçi eti yoktur. Onlar hep koyun eti sattıkla· göre, keçi eti satılmad ı A"ı iddi asına biz inanamıyoruz. 
rı nı söylar!er. Belki de dotru .söylllyorlar. Fakat geçen Sen de ey okuyucu, 

JS I NA N [ S T E ll J '/Afi At 

lL--------------.....;...--------------------------~-----------~ 

Bu gor ütmelerde, bugl\nkU 
papas kıyafetlerinin dini kaide· 
lerle bir alakası olmadığı ve pa
pazların &açlarını keatirebilecek• 
lerl, ruhani kıyafetin de kilise 
lçerlıine hasredilmesi ileri aUrUl· 
milf, kongrenin kıyafet encüme· 
ni de böyle bir rapor hazırlamıştır. 

O zamanki patrik bile eski 
devirlerde ruhani kılığın sivil kı· 
lıktan farkı olmadığını söylemlı· 
tir. Neticede kongre kıyafet 
meaeleainde şu kararı vermiştir : 

"Ruhbanın saçlarmın kesilme· 
sinin ve cemiyet içindeki harici 
kılıklarının, mevzuatı kadimedc 
zikrolunan tantana ve renklerden 
içtinab olunmak tartile, sivil 
elbiselerin Ualubundan uzak ol· 
mamasının, gerek havari Palo· 
sun emirlerine gerekse klliıenln 
kadim muamelitına uygun ve 
mutabık bulunduğu busuıunda 
ittifak edUmiıtir . ., 

Bir Keşif: En Zengin Altın 
Kuyusu Istanbuldadadır 

Baıtarafı 1 inci yüsde ) 
bir muharririmiıe bu husuıta 
ıunları söylemiştir: 

11 
- latanbul topraklarmm alta 

iyice aramp elendiği takdirde 
milyonlarca altın ve gümüı para 
çıkmalil kuvvetle muhtemeldir. 
ÇUnkll eskiden toprağa para 
g ömmek adetti. Bizanı devrinde 
küpler doluıu pilAtin, altın ve 
gUmUt paralarm Bizanılı zengin· 
ler tarafından toprak altlarına 
gömUlmüı olmaaına muhakkak 
gözile bakabiliriz. Bu ıervet kay
nakları henüz meydana çıkarıl
mamıthr. ÇUnkU nerelere gömül· 
diiğn mech uldUr ve bu servet 
kaynaklarının ele geçmesi, ancak 
teıadllfler neticesinde mllmktlndür. 

Osmanlı saltanatı devrinde de 
küpler doluıu Dtıka, Venedik, 
İspanyol ve Macar altmlarınm 
toprak altlarına gömUlmüt oldu
ğu muhakkaktır. Bu definelerden 
bugüne kadar pek aıa çakarılmış· 
tır. Eğer ciddi bir araılırma ya· 
pılacak olursa lıtanbul toprağının 
aitında hazineler dolusu ıervet 

bulmak mümkündür.,, 
Bu mütehaasıı zat, iddiasında 

okadar ileri gidiyor ki; 11 Şayet • 
diyor • esaıh ve uzun tetkikat ya· 
pılacak olursa eski zenginlerin 
küpler içind~ki paralarını nereye 
gömdUklerl keşfed ilebilir.,, 

Kırt - ı· ~ ecilikle Mücadele 
Ankara, 21 - Ö ko oml Ba .. 

kanlığmda kırtasiyeciliğe karşı 
tedbi!e:- dınmıt, itlerin hiçbir 
memurun önUnde beklememesi, 
derhal görtilmesi ve çıkması temin 
olunmuştur. 

Fırtına 
Dün öğ!eden sonra şiddetli poy• 

raz fırt ınası başlamıştır. Bütün ge
ce sabaha kadar devam elmiştir. 
fırtına yilzünden kaza vukuu.ıa 
dair bir haber aLnamamıjhr. 



Memleket Manzarası _,.... ____________________ ....,.,_ 

Amasya da 
Duvarlarından 
Su Sızan Mağara 

Amasya, ( Huıuıl ) - Burada 
eski devirlerden knlma itikadlarla 
mukaddes tanılan birkaç yer var· 
dır. Venk, l..okmandağı, Kekfur
dağı, Kırklard0ğı1 sarı lık ismini 
taııyan bu yerlerden Venk Toka· 
da giden yol üzerinde ve oldukça 
dık bir yamaçtır. Burada bir taı 
oda vardır. Bu tat odanın iki 
tarafı da eakiden Rum ve Ermeni 
mezarlığı idi. 

Bu oda kireçli taılardan yapıl· 
mışbr. Odanın kireç taımdan 
duvarlarından mütemadiyen sular 
ı ıar ve bu sular odanın ortaaında 
siyah taıtan yapılmıı bir havu.ı 
içinde birikir. 

Eıkiden mutekld hristiyao)ar 
bu havuzun bqında toplanırlar, 
ilem yaparlar, çamurlarını da 
abnlarına ıOrerek tifa beklerler
miı. Şimdi bu adet terlcedilmit 
gibidir. 

lntlan bu ya: Gilya buraya 
Havariyundan Obanneı ıaklanmıf, 
susuz kalmıf, dine davet ettitl 

Venk 
Ermenileri inandırmak için de 
büyük mucizesini göstererek tat
lara ıu vermelerini emretmif, 
taşlar da oıamandanberl ıu akı· 
tırlarmıı. Bu Ohanneı lami Rum
ların dilinde Yuvania diye ılSy· 
lenmekte, Rumlar da l:tu efaaneye 
inanmaktadırlar. 

Bittabi timdi bu efsanelere 
inanan kalmamıtbr. Taı oda top
rak altındadır. Toprak içindeki 
ıu kireçli tabakadan kolayca 
anznlmekte ve duvarlardan kul· 
lanmaya elveritH olmayan bil' ıu 
ıı:ımıktadır. Ve bu 11:ıınb da bir 
mucize değil, tabii bir icabdır. 
Buna mucize olarak inanmak ilk 
devrin cehaletini g&ıterir. 

Dumlupınar Fırka Kongresi 
Dumlupınar (Husuıl) - Dum• 

lupınar nahiye kongresi yapılmış, 
Başkanlığa Bay Mustafa Yılmaz. 

azahklara da Bay Mehmed Ali 
Pekmezci, Cafer Bnyük, Mehmed 
Bektq, Nuri Çekiç ıeçilmitlerdir. 

Orhangazi Belediye Bütçesi 
Orhangazi ( Huıuıi ) - Bele

diye bUdceai 12 bin lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

&umuşhacıköyde Pancar paraları 
Gumüıhacıköy ( Husuai ) -

Burada benü:ı piancarcılara pan· 
car paraları dağı~ılmamıştır. Köy· 
lü p a• cu paralarının biran evvel 
dag 'ıl aaı ı ~ an alakadarlara 
tı ürac:rnt etmektedr. 

SON POSTA 

.. 
H RLE I 

Gaziantebde Sıhhat 
Noksansız Bir Hale 

işleri Hiç 
Getirildi 

Gazlan te b 
(Huıuıi) - Va• 
li Bay Akif iyi 
Doğan, Sıhhat 
MUdürll Bay Stı· 
Jeyman Faik ve 
Memleket has· 
tanesi Baıheki· 
mi Bay Nuri 
Hakkı feYkali· 
de çalııarak 
mef!lleket sağlık 
teıkilatmı çok 
iyi bir vaziyete 
getirmiı 1 e r d i r. 
Artık burada 
hiçbir hasta te• 
davi için latan• 
bula gitmek ih· 
tiyacını hiHetme 
mektedir. Sah.hat •Ge11eaelerl 
aramnda bilhaua Memleket has· 
taneai bittin te.Uab tam ve mO
kemmel bil' mlluseıe halindedir. 

Bu haatanede ıenenin Uk alb 
ayı zarfında 5393 polikil· 
nik tedavisi yapılmıf, 520 
ha1ta yatırılarak tedavi edil· 
miı, 201 mühim ameliyat ve 
1000 llboratuvar muayenesi icra 
edllmiıtir. Haatahane 75 yataklı· 
dır. Haatahanenin Dahiliye milte-
ha111sı bay Ekrem Galib, kulak, 
boğaz, burun mUtehaurıı da bay 
Haıimdir. 

Burada bir de 25 yataklı ha ... 
tahane vardır. Bu hastahanede de 
Hneala ilk 6 ayında 930 poliki· 

Gaziantebdtki sıhhat mü111eaelerindeo biri 
llnik tedavisi yapılmıı, 169 haıta 
yatınlarak tedavi edllmlı, 77 
ameliyat, 462 de llboratuTar mu
ayenesi icra edilmiıtlr. 

Trahom teıkilitı Antebde ve 
Kiliade çok muvaffakiyetli netice
ler almıtbr. Bu teşkllAt altı ay 
zarfında Antebde 4760 muayene 
yapmıf, gg kiıiyl yatırarak tedavi 
etmiş, 342 kltiye ameliyat yap
mıı, 177,409 kiılye de lllç ver· 
mittir. 

Yine bu t .. killt Klllsde 2804 
kfJiyi muayene etmiı, 83 haıtayı 
yatırmıı, 277 ameliy at yapmıf, 
103,945 kiıiyl de lliçlamııbr. 

Sıtma mücadele tetkilltı lala• 
hiye kazasında 6 ayda 5162 has-

tayı tedavi etmiı, ·-' 2366 kitinin 
kanlan muayene 
edilmif, 18, 154 
ki9iye bedava 
kinin vermiıtir. 
Sıhhat idaresinin 
açtığı mDcadele 
sayesinde 29,600 
kişiye çiçek, 
6890 kişiye me· 

nenjlt, 2064 kişiye 
de tifo aııtı tat· 
bikedilmlıtir. 

Bütün vilAyet 
13 sıhhi mınta
kaya ayrılmıt, 

her birine bir aıh· 
bat memuru ta-
rfn edilmif. kör 

lere kinin dağıblllllf, gizli kalını1t 
teı:ahnr ıöstermemiı firengilller 
bulunarak tedavi altına alınmıfttr. 

Resmi mOesseselerden başka 
tehrimizde f ki huıuat hastane ile 
bir huıuıt doğum avi vardır. Ay· 
rıca bir resmi diıpanser, yedi hu• 
ıusl doktor, beş eczahane çalı,.. 

maktadır.Huauıt idare tarafından 
Mehmed paıa camii karşııındakl bi· 

nada bir trahom dispanıerf de 
yapılacaktır. Burası Evkaftan lı· 
timlik edilmi,tir. Memleket has· 
tanesinde polikllnik tedaviıi için 
yapılan pavyon da yakında bite
cektir. Belediyede umumi bir 
tebhirhane binası yaptıracak, 
inşaata ilk yazda baılanacaktır. 

Gemlik-Armudluı 
Şosası 

Merzifon Suya Kavuşuyor 

Gemlik ( Huıuai) - Gemlik• 
Armudlu yolunun yapılmaaı için 
çalıımalar artbrılmııbr. Yolun 8 
kilometrelik bir kıımı kalmııtır. 
Yol iki a7da tamamlanmış ola• 
caktır. Yol 41 kilometre uzunlu• 
ğundadır. Belediye Fen memuru 
Bay Bekir Sıdkı bu itte çok ça• 
lıımaktadır. Yol daima sahili 
takib etmektedir •• pek güzel 
manzaralı dır. 

iki P.aylazm Marifeti 
Soma ( Huıuai ) - Bir müd

det evvel llkmektebde Maarif 
memurunun maaaıından bir mik· 
tar para kaybolduğu nazarı dik· 
kati celbetmiı, hademelerden 
ılibhelenilmlı, tahkikat yapılmıf, 

fakat bir netice ahnamamııb. 
Geçenlerde onbirer yaıında 

iki haylaz bu (fi tekrarlarken 
tutulmuılar •• tablt kulaklann
dan tutularak mektebden atıl· 
mıılardır. lld haylazın bu hare• 
ketlerinin aekadar fena blrıey 
olduğu da mekteb talebelerine 
aolablmışbr. 

Konyada MUsikı Çah,ması 
Eonya ( Huıuıl ) - Burada 

Doğum Evi büyütülmektedir. 
Halkevi bir Koro heyeti teıkil 
etmekte Ye Koroya haftada lld 
gün dera verilmektedir. HaJkevl 
Orkeıtraaı da yeni parçalar hazır
lamaktadır. ÇalıfJDalar bittikten 
ıonra temsil kolu ile birlcıilecek 

ve bazı operetler temsil edile
cektir. 

GUmUş Spor 
GUmUıhacıköy ( Huıusi ) 

Gilmüıspor adlı gençlik teıekkil· 
Ul varidatı az olduğu için çalışa• 
mamaktadır. Bu teşekkülftn faa· 
liyete geçmeai için Huıusi 

Muhasebenin veyahud fırkanın 
vardımı bekl-.nmektedir. 

Merıifonun bir parçuı 
Merzifon (Huıuıl) - Buranın 

en bUytık ihtiyaçlarından biri 
ıudur. Bundan «6,. aene evvel bir 
mtitaha1111 ıetirtilerek, 600 kft. 
ıur bin liralık bir proje yaph· 
rılmıı; fakat hiçbir belediye reisi 
bu projenin tatbikine ceaaret 
edememiıtir. Bu defa rela olan 
Abırzaman nde Bay Hamdi bu 
projenin daha mllsald bir ıekilde 
tatbikine karar vermfı ve ite 
batlamak Uzer• hazırlanmııhr. 
Bu faaliyetini meı:kür projeyi iki 
kısma ayırmak auratile yapmak· 
tadır. Şimdilik su tahliline git· 
mlıtir. Geldij'lnde projenin birinci 
kıımı tatbik edilecek ilkbahara 
kadar ıu ıelmit bulunacaktır. 

Bu it için V ekAlete müracaatla 
bir mütaha11ıa ıönderilmesi iıten· 
miştir. 

Belediye liğmaların ıılahma 
da başlamıştır. Bütnn liğımlar 

yeniden yapılmakta ve bu auretle 
mahalleler pisliktea kurtulmak· 

tadır. Lağımların üç taneai yapıJ. 
mışbr. Diğerleri de bir seneye 

kadar ikmal edilecektir. 
Kaaabada yem caddelK açW 

makta ve bOyllk caddelerin 1&yw 
Uçe çıkarılmaktadır. Şehrin, en 
havadar yeri mezarlık kıımı ol
duğundan blitlbı 7apalar bu lo
ıım da yapılmıt ve .. bir dar bir 
ıahaya mtlnha11r kalmıftl. Bu 
defa ıehrln fimaUne Ye batıya 
doğru açılan iki bUyftk cadde ile 
ıehir darlıktan kurtanlmıft1r. 

On ıenebenberi kaldınmııs 
duran caddelere, kaldarım yapıl· 
mıya baılanmııtır. Kaldınm in· 
ıaah ilkbahara kadar ikmal edil· 
mit bulunacakbr. Sonra, ayrıca, 
yolların, iki tarafma da 11ağaç,. 
lar dikilerek, caddelere gOzel bir 
manzara verilecektir. 

Şehrin mOteaddld 7erlerinde 
ıu depoları yapılmaaı kararlaıtı· 
nlmıı, yerleri teabit edilmiı, it· 
faiyenfn de nokıanJarı tam•nı· 
lanmııtır. 

Düzcede Havalar Çok iyi 
Dllzce ( Huıual ) - Hayalar 

çok iyi gitmektedir. Soğuklardan 
sonra aicak bir günq herkese 
paltolarını attırmıttır. BUtUn çift· 
çiler bUyllk bir sevinçle tariala· 
ruıda çalıımaktadulaı. 

t- Konuıma J 
Beklediğimiz 
Güzel 
Yazı 

Naral lalı Ataç 
• O. dile -

Geçen gUn yazarlanmııdad 
biri, öz tnrkçe Ue güzel yafJ 
beklediğimb:I söylüyor, bunuO 
için de dil hocalarını İf başın• 

çağırıyordu. Gerçekten gönülleri
ml.ı güzel ya:ııya suaamııbr• 

Ancak illzel yazı, bele dil hocr 
lanndan bekliyebileceğimlz gl
ı:el yau nedir ? Bu pek ı,t 
anlatılmıyor. 

Bu yurdda uzun uzun senelel 
sıüzel yazı, llzenile bezen:le arar 
mış sözlerle ortaya konula~ 
denilmiştir. Bunların çoğunun ıçl 
herkeain bildiği iılerdir; ancık 
yazarlar bu içleri anlaşılm~ 
kabuklar içine ıokarlar. Bu ...-. 
layışm bugUn de bU blltDn ortr 
daıı kalkmadığını gtizel yauyt 
dil hocalanndan bekleme!lllf 
16termiyor mu? 

Güzel yazı sözleri hepimize• 
bilinen, aııcak okuyana bilmedik .. 
Jerini, kendinde olmıyanları ie:&• 

diren yazıdır. Onda çoklui•• 
duygu ve oy acununun bilinmedik. 
belki de umulmadık bir yerin' 
açıveren bir gllç vardır. B5yl• 
yazıyı yalnız dil hocalarmdan 
değil, dUşUnen ki. :lerin hepsindeıı. 
bekleriz. 

Y alnıı. dil oyalarına gthel 
demek, onları birer oy saymak 
bu ülkeye en büyük köttilllğtl 
etmiıtir. Buglln yerleşmiş, dUşUn
celerimize uygun bir dil!mi• 
yokaa, tUrkçe tatırtacak bir hıda 
gttadea IJ6ne dei=.iyoraa, açık~ 
düşünmemize yarıyacak bir a•A4 

danlık değilse 'uç hep o biçim 
sı5rUtilndür. 

Benin anladığıma göre öz•Urkır 
çeliği yalnız yabancı sözlerden 
kurtulmak aavaşı sGymak doğru 
değildir. O, diiftlncen:lzl açıkça 
aöyllyebllmek isteğind n doğ• 
muıtur; bu ise açık düşDnmekl• 
olur, çünktl doğru '..,. aç•~ dU~ü· 
nen, ne demek istedigin: öne• 
kendlıl iyice anlamıt olan bar 
kalanna da lyiet anlatabilir. 
DtifUnlip anlatabildikçe de dil• 
ıtınmek, daha derine gitmek 
lıtetini duyar. Dar bir dil buna 
engel olur. Yıllardanberl T&rk 
yazarı oymanı bu sıkıntıyı duyu
yor ve bunun için başka başka 
yollara başvW'msk dilini, dütllnme 
awadanbğını geniıletmek iatiyor. 
Ôz.Ulrkçe bw dil oyuncularmdall 
kurtanp derin dUşfinmeğe götU. 
recektil'. 

Evet ınzel yazı bekliyoruz. 
Gllıel yan: yeni oylarla dolguP 
yazı demek latiyorum. 

Oy -Fıkir. Oyman · Fıkir adamı 

Eskişehirde h.ezarhk isi 
Eıkiıehir (Huıuıi) - Burada 

iki bftynk mezarhk vardır. Birili 
aıağı mahallede d.ğefi yukarı 
mahallededir. Aşağı mahalledeki 
mezarlık çok harab Ye bakımuı• 
dır. Mezarnkta her zaman bir iki 
inek bir iki koyun görürsünUlo 
Son zamanlarda aıağı mahallec.-.ld 
mezarlık dolmuı vaziyet.edir. Be
lediyenin yeni yapac ğı mezı:rhfl 
duyarla kuşatacağı ve iyi muha· 
faza edeceği umulmaktadır. 

Adapazarında l\onser 
Adapazarı ( Husu i ) - Ço

cuk Esirsıeme Kurum1J mcnf ati
ne Belediye oteli ı -. Ionunda Jlt 
konaer verllmi9tir. Pek kalabalık 
bir dinleyici kazanan bu kon.., 
pek ıtlıel olmuştur. 
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( Siga•et Alemi ) 

Ulu /ar Arası 
işle i Müzminleş
tiren Sebebler 

Bütün dilnyada yer yer yapılan 
11Y•ıal konuomalara bir göı attıjımız 
ı~nıan ş bit olduğumuz manzara, 

ır lnrafın diğ r taraf aleyhine büyilk 
ftlenfantler kopnrmıyn çalıştığını gös
~•rlr. Bu, yeni biroey değildir. Acun 

Uruldu kurulalı cem at ve uluı 
~erafa ti ri hep böyle çarpıfmııbr. 

lnrna bu çarpıımayı )'•panlorın 
•hında hep barıf sözleri vardı ve 
t•rdır. Size denh: ailahlarının ihaari 
0•uım \arından bahsedeyim ı Bu 

~•bi.te tarafları te9kil eden lnıiltere, 
llltrilta, Japonya hep barıı namına 

~llrp gemllerL'lin küçüJtGlme1iaden 
•hsediyorlar. Silah ynrıoının uluslara 

tıkırn olduğunu söylüyorlar v• el 
~tından iatedlkleri gibi at oynabyor• •r. 

Bunu bir tarafa bırakıp akametl 
IÜpbe glSUlrmlyen umumf tahdidi tH
l'b 1 at konferansma göz attığımız zaman 
daha genif mikyasta bu mÜ% kerelere 
lttlrak eden acun uluılannın aynı 
j0 lll oynadıklarını görllrll:ı. Fransa ile 
Lt!lya arasındaki mOzakereler de 
'90Jledir. Bunlar, ulualar aruı pOrüz
ler(Q niçin kGçGk birer ıivlle• iken 
dahi b lledilip tedaYİ olunamadılda· 
tııu 2~aterlr ibret nricl misaldır. 
9hıaenaleye lnaan hırsı devam ettikçe 
•lu.lar aruı en hafif anlaıamamaz· 
lıldarın da kangren olmak i.tidadını 
18ıteren birer çıban bqı haline ıel· 
llleleri mukadderdir. Bunun tinöne 
reçebilecek tek çare uluslar kurumu 
leli. Fakat bugünkD malaiyet n hüvl· 
Jetle o da kendisinden beklenen 
hizmeti g8rmekten uzak bulunuyor. 

Süren• 

Sovyet Rusyada 
Bir Tevkif Mi ? 
MoskoYa, 21 (A.A.) - Röyter ajan .. 

ı~nd~n ı D tt'•r Bakanbtı So-.yet 
rı alınden Zinovfyev'in tevkif edildl

DC dair döae. balHrlerl te,.w ••J"• 
tek:r:.lb etmekten çekiamittlr. 

Arn vudfukta K r aşahk 
Çıktığı Yalanmı 

Tiran, 21 ( A. A. ) - Arnavudluk 
lbatbuat bOrosu, Arnnvudlukta karı
tıklıklnr olduğuna dair yabancı 
kaynaklardan çıkan kabcrlerln doj'ru 
olrnadığını ve bütiln ülkenin tam bir 
•ükunet içinde bulunduğunu bildir· 
~ktedir. ..... -

SON POSTA 

HARİCİ 
lngilterede 
Silah Ticareti 
Tahkikatı 

Londra, 21 ( A.A.) - Anm k .. 
marasında, ıilAh ticareti tahkikatında 
lngilterenin ailih sanayii ile allkadar 
ve bunda menfaat aıı.hibl bir uarun 
almmıyaca{tma dair teminat vermeai· 
ni lstıyen bir meb'usa ceva n, & 
Makdonald, tahklkatm krallık komi .. 
yonu tarafından yapılacatını ıöylt
mittir. 

Meb'uı, komiıyonun, lngilterede 
mütemadiyen tllbhe tohumları saçan 
kimseleri davet edip kendilerinden 
lddialannı labat etm•lerlni iıtemlye 
ıalahiyeti olup olmıyacatını aormuıtur. 

B. Makdonald, buaa ''tllbhHla,1 

cevabını vermiştir. 

Bir Facıa 
Yedi Kişi Bir Tayyare 

ile Düşüp Öldüler 
Kahire, 21 (A.A.) - F.Iemenk ile 

Batavya araaıadaki ban yolc11lujunu 
beı ıOnde yapmak Ozere Amıterd .. m· 
dan üç yo'cu v• dart tayfa" n. kalkan 
bllyDk Felemenk tayyaresinin Rutbah· 
dan on mll cenubunda fırtınaya tutu-
lup yanarak dOıtütu tahakkuk etmiıtir. 
T yyareye yıldırım isabet ettftl hh· 
mla ediliyor. lçiadekilor hep llmGı
lordlr. 

Amaterdam, 21 ( A. A. ) - Bntln 
F•lemeok matem ipndedir. 

&11r Yolunda 
Stokholm, 21 (A.A.) - Sara gide

cek lsveç aıkeri müfrez.esi nlkıılar 
arasında yola çıkmııbr. 

Loadra, 21 (A.A.) - Kırkı zabit 
olmak Ozere 980 kiflfik İngmz lcuvvetJ 
Sara ~tmek (iıı:ere bugün Duvrdan 
vapura biuecokler. 

Berlin, 21 (A.A.) - Sar plebist.ine 
tıtirak etmk Ci.z.eH 32 Sarb Alman 
Cenub Amerikasındnn buglln Ham
burga gelm't erdir. 

• y ımon 

t Japonya Deniz Mu he
desi Feshediliyor 

Alakadar Hükumetlere Bu Yolda Al
dığı Kararı Bildirmek Üzeredir 

Japon donaumaaının ana g milerindcn birkaçı 

Tokyo, il (A. A.) - japoayamn ıinl k t'i olarak fHhedinceye t r dar 
bugün bir telya.z.111 ile Vaıinsrton Amerika hiçbir harekette bulanmı -
muahedesinin feahini bildlrmeal bek· caktır. Fakat 1:.lyük bir uyanıkl k 
leniyor. Telyaıı111, Vaıioııton sefiri göstermekten de geri durnuyacnktır.,, 
Bay Sı.ıito'ya, Amerika hilkümetlne Londra, 21 ( A. A. ) - Kral diln 
verilmek llzert giSnderilecektir. akıam deo'z konuıaıalarına yapan üç 

Amerika Ne Yapacak? Amerikan murahhasını kabul ederek 
Va1ington, 21 (A. A.) - Dıı itleri kendilerini yarım satıt kadar ahkoy-

bakanı b y Hul, dcmiıtJr ki: muı ve murahbaelerın kıırı laımıı 
"- Japonya Vnıington muahede- oldukları meseleleri görfişmilşlfir. 

Silah Satışı 
Belçika ile Norveç l\~uha
riplere Silah Gönderi

yorlarmış 

Samoel İnsül 
Dolandırıcılık Suçundan 

Bu Sefer Mahkum 
Olacak Mı? 

Şikago, 21 (A. A.) - Samual ln
sule kartı açılan davada jtirJ heyeti 
geçen gece aaat 8,45 den itibaren 
mfü.ake-rcye ç kllmit ve kapalı knl· 
mııtır. 

Parlste Fransız Başbakanı 

Londra, 21 ( A.A. ) - 1nuiltere 
hükumeti, biribirlle muharebe halinde 
bulunan Bo''vya ve Par guay'a s lih 
gönderilmesi yasağını Belçik ile 
Norveç'in bozmakta oldukJan huau
•un::a uluslar kurumu danııkomituinln 

dikkatini eelbetm"ıtir. 
MDddeiumumi lnaul aleyhine do

land r cılık ittlhamında bulunmuştur. 
fnsnl "Midde• Vest Utlliti., ı'rkc• 

tin·n 344 bin 729 dolarım dolandır• 

mnktnn su çJudur. 

ile Görüşecek 
Londra, 21 (A.A.) - Dıı işleri 

bakanı Bay Simon, yarın Bayan Si· 
mon He birlikte noel yortularını g .. 
clnn•k Clz re Fıanaanıa cenubun• 
ııldecektlr. Bay Simoa Parlıten sreçer
kon Bay Flaıaden ve Bay Laval ile 
rörOıecektir, 

Cenevre, 21 ( A.A.) - lnıriltere
nin Belçika ve Norveç hakkında var~ 
dlği rapor danıt komitesi tar fın an 
bu iki hllkümet• teblit edilecektir. 

Uru~ay n ş·li hfimetleri de, tran· 
ait hakkının ambaıroya dahil olmıı· 
dıtına dair birer i.z.ahname rönder•· 
cekle.rdir. 

Bir V purda Yangın 
Bostan, 21 (A.A.) - Aınbarlarındn 

yangın çıkan Amerika bandıralı 
Ontariı vapuru yedekte limana ııet1· 
rilmiıtir. Yangın devam ediyor. 

evmediğlne 

--Aı 

Harun Şikaıi, yumruğunu ha
Yada salladı: 

- Ben, b"alerimde yanılmam. 
Cevad Galib, arkadaşının 

kolundan tuttu ve kuvvetle sıkLı: 
- Bunlar, çocukça bUkUmler .• 

- Adamına göre ... Tasa\vur 
et ki ben, Beyhanı, tanıma
dığım, görmediğim halde, buna 
muhalifdim. Şimdi onu gl>rlib, 
tanıyınca, senin çocukluğunun 
manas zlığı:ıı derhal anladım. 22 ! 12 I 934 

- Se11t se\ diğin lçln, bu hu· 
•usta bitaraf olamazsın .•• Şimdiye 
kadar seni, hep dinledim. Fakat 
bugUn, ben, rey, fikir sahibiyim! 

Cevnd Galibin ciddiyeti, Ha• 
t\uı Şinasinin hoşuna gidiyordu: 

1
_ - Ya,a, Cevad... Zamanında 
•onunşmasını biliyorsun. 

Cevad Galib, bu iltifab duy· 
lnamıı gibiydi; araya s6z karı· 
tırıa, ciddiyeti bozulacaktı : 

- Evet... Buglln, bir r y, 
ftklr sahibiyim... Seein btitiln 
ICSylediklerinl dinlemittim, Amma, 
bak, yalanım yok, biraz da ya• 
tını kulak!~ ••• 

Ciddiyetini bozmıyan kurnaz 
bir ililllıle bıyık altından gü· 
lGyordu: 

- Kuıura bakma, iıık sözü 
dalma böyle, yarım kulakla din· 
lenlr ! 

Cıgarasını yere atmııtı : 
- Gene, diyordun; güzel di· 

Yordun; aevlnıli, cana yakın di* 
Yordun l Ben, hep dinleyordum. 
Bunlar, bir kız, bir kadın için •z çok, tabii vasıflardır. Fakat 
çok mabcub, çok toy, çok ııaf, 
çok maaum; dediğin zaman, içime 
Pek inanmak gelmiyordu. Sen do 
benim yerimde ol&a idin, inan· 
lllaıdın, lnanamazdın... Fakat bu· 
ıun, yanıldığunı anladım. Demin 

aana, söylediğim zaman, kızd n. 
Halbuki haksızsın. TS&avvur t, 
bir kız ki memuriyete gid"yor, 
erkek erkadaşlarla hergiln bir 
arada bulunuyor. Peki, nasıl 
oluyor da hAIA. bir mekteb ço
cuğu gibi toy kalab"liyor ? .. 

Behice ile ahbab oluou da, 
beni hayli dtiıUndUnnüşttl. Behice 
aıifte değildir, fakat çok ıer
besttir, boppadır, delişmendir. 
Halbuki Beyhan, çok masum, 

çok saf .•. 
Harun Şinasi, Beyhanın me· 

ziyetleri, biraz da kendi marifeti 
lmit aibl göğ&ilnU ıere ıere övU .. 

nUyordu: 
- Ben sana demiyor mıydım? 
- Demek, dinlemek başka; 

16rmek başka... Doğrusu bu ıa· 
manda, böylesi gDç bulunur. Şa
yanı tebriksin, Harunl 

Harun Şinaai, akılı yumruk· 
larını dizlerin• vurdu, ıözlerl do-
lu dolu idi: 

- Ben, • fikirde değilim .•• 
Beyhan, beni sevmiyor ... 

Cevad Galib, kafasında ken• 
diılnin de karar veremediği biri· 
birine uyar uymaz birçok fikirleri 
kanaatleri, birden toplıyamıyordw 

- Neye bu kadar kat'ı hll· 
kUm weriyoraun? 

Kendi aleyhine telkinlerle, hayata, 
kendine zehir etme... Seni, bun· 
dan menederim. 

Harun Şln si, ~aşırm14b: 
- Bana Çlkışı}orsun amma, 

ıen de kat'i hüktlm veriyorsun. 
Cevad GaHb, ıiddelle ayağını 

yere Vtırdu: 

- Hayır... Sadece, doğru dU
vnnnyorum... Beyhanın seni sev· 
mediğine ne ile hükmediyor
sun? Gönderdiğin çiçeğ-1 bir ar-
kadaşına verdi, diye mi? Bir kere 
bu çiçek meselesinde, sen, hak· 
sızsın. 

Harun Şinasi, gözlerini açarak 
bakıyordu: 

- Neden? 
Cevad Galib, tekrar, ayaklar!'" 

m yere vurmuıtu: 

- Neden? diye ıormaa bile 
manasız... Hakıııaın... Bunu ka· 
bul et. 

- Peki, amma, neden? 
- Israr etme, haksızsın .•• Za· 

ten, ben, ona muhaliftim. Tanıttı
ğının erteıi gUnU, koıkoca bir 
buket göndermekte mana var 
mıydı? 

Harun Şlnasl, tutuk tutuk ce· 
vah verdi: 

- Arkadaşlar arasında, böyle, 
kUçiicek hediyeler, batta hediye 
de değil, hatırlamalar, hatırlat· 
malar, olmaz mı? 

Harun Şinasi, yutkunuyordu. 
Gevad Galib, ayağa kalkmış, 
kollarını kavuşturmuıtu: 

- Hiçbir ıey öyleme... Bey· 
han tipde bir genç kız, böyle 
sallapaU g5nderilen bir hediyeyi 
kabul edemezdi. Bir kere buketin 
arasına, karhnı koymamışsın! 

- Şirkette, dedikodular olur
du, başka tnrlU yapamazdım. 

- Peki, Beyhana, mechul 
bir yerden hediye gelme.si dedi-
kodu çıkarmaz mı ? Beyhan ga· 
yet ciddi, dttrfiat hareket etmiş. 

Harun Şinasi, kamaranın pen· 
cereıinden bakıyordu : 

- KAfi, Cevad... Zaten sinir· 
lerim yoriun, sen de OıtUme 
dlltme ..• 

Cevad Galib, ellerini göbe· 
ğindo kilitledi. Sa§'ır bir kahkaha 
ile gllldO: 

- Senin fenalığın içia, söyle· 
mlyorum ki çocuğum... Boı, mU· 
naaebetsiz düşllncelerle kendini 
Umidsizliğe kaptırma... Bilikiı 

Umidlenmen için çok mtiaaid ze• 
minler ve zamanlar olacak ! 

Harun Şinasi, birden don· 
muıtu, pınarları yaşla dolu göz· 
lerl, sevinç, Umid kıvılcımları ça· 
kıyordu: 

- Söyle ... Bana timld ver .•• 
Sonunda, kırılacak, yıkılacak da 
olsam, yine llmld ver... ÇOnkU 

Sayfa 5 

( Gönül işleri J 
Okuyucularıma 
Cevablarım .. 

Maçkadan Perihan imzaıile 
mektub gönderen bir kadın oku· 
yucum, evH, battA iki çocuk sa· 
hibl olmasına rağmen ayni su
rette evli ve bir çocuk sahibi, 
fazla olarak yaıı da geçkin bir 
erkete aşıktır. Dil or ki : 

«Her aabah karşı apartıman .. 
dan çıkışını, her akşam oraya 
gelioinl adeta sabırsızlıkla bekle
rim. Kııı~ geyinlşinde hiç deği· 
şiklik yapmaz, bir melon şapka· 

ıı, İıtanbulun on iyi terzisinden 
çıkhğı belli, siyah bir paltosu 
vardır, bu iki ıiyahın arasında 

beya:ı saçları ne iyi durur, bil· 
sen\ı 1 

Artık bende sabit bir fikir 
haline geldi, kar&sını tanıdım ve 
onun1a konuıuyorum, konuştu• 
ğum zaman bazan göılerlml ka· 
parım, kendimi onun yanında 

tahayyül ederim. » 

Eski tabirde marazt aık deni· 
len bir ibtilA vardır. Bu kadın 
oku)ucumun mektubunda bu 
marazi aşkın ilk devreıiai görll· 
yoruı. Maalesef zamanla ilerle
yecek, kendisini belki "hayalini 
geniıletme., zaruretlerine sevke· 
decektir. Bana ne yapmaıı lbım 
geldiğini soruyor. Gidip erkeği 
bulunuz, aıkınızı ilin ediniz 
demiyeceğlm tabii, yapacağı ıeyf, 
berşeyden evvel bir sinir ve ruh 
tedavisi geçirmesidir. Bay Mazhar 
Osman, daha doğrusu, Bay Fah· 
reddin Kerim, yerinde müracaat 
edilecek bir hedimdir. 

• Bay Subhi Güntekin; 
En fena aşk mektubu, llı.erin· 

de çok düşOnülerek yaıılandır, 
mutlaka soğuk olur, maddiyat 
dUşkllnU bir adamın kaleminden 
çıh:mışa benzer. Farz: diniz ki nv .. 
diğiniz kız karpnızdadır. Ne afty· 
leyecekseniz, kAğıda onu dökUnUz! 
fakat ailtunumu takib ettiaeniz 
billrslni.z aşk mektublarmın daima 
aleyhindeyim, yapınacak telakka 
ederim. 

TEYZE 
= 

bugünlerde, ümld ve te111liye çok 
muhtacım. 

Cevad Galib, Harun Şinaslnin 
toyluğunu& için için gUIUyordu; 
fakat yine ciddiyetini bozmadı: 

- Ümidsizliğe kapılman da 
çocukluk... Dur bakalım, daha 
perde yeni açıldı, «Feerie» Unin 

' daha henüz «Ouverture» ndeyiz. · 
Sen, hemen kendini faciaya kap
tırıyorsun. 

Harun Şinaslnln, ensesinden 
tutup çekti: 

- Sen de hazırsın.. Çok ko
nuıtuk, artık çıkalım. Dııartda 
gllneı var, deniz var, ha-.a var, 
kadın var, a~k v~r, saadet var, 
genelik var, gtlzellik var ... Bunla· 
rın yalnız bir teki. ölUlerl dirilt•· 
bilir. Bu havada mağmum olmak, 
mecnun olmak demektir. 

Locadan çıkıyorlardı, . Cevad 
Galib, gazinonun taraıında duran 
garsonlardan birini, elile çağırdı 
ve gelen garsona: 

- Motöre bir kasa bira götur. 
Dedi. Harun Şinasi, glllnyordu: 
- Bıravo, iyi hatırladın. 
Cevad Galib, garsona emirler 

veriyordu: 
- SöğUf, aalam, sandoviç gibi 

soğuk, kuru mezeler de haı1rlayın. 
Sonra hUyUk bir parça da buz 
getir. 

Garson, kurnaz kurnaz gülerek 
eğilmitti: 

- Merak etmeyiniz Bay Ce· 
vad lstedlğlniı.den itasını hazır 
ederim. 

(Arkası var ) 
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Mançini Metresini Öldürdü Mü, Öldürmedi Mi? 

Küçük Bir Kız Mahkemede Maznunu 
Dünga Hddisel'- -

~- Kari Melctablc;.rı 
ı.-

Bir Adam 
Dudaklarını 
Diktir iti 

Şiddetle itham Ediyor ! Akçakocalılar 
Radyo 

Bir gazetecinin ba,ma dUşUndü· 

Jjfr gazele ğfö:ıü söylememek, 
hatta aksini yaz· 

baımuharl'I· mak mecburiyeti 
rinin başına de dahil olmak 

geltmler... Uzere herıey ıe· 

Hayatı Esasen Tehlikede Olanı Ölüme 
Bir ifade, Avukattan Gelen Şiddetli 

-3-
Lewı (Birinciklnun)- Bu· 

,.on mahkeme huzuruna 
öyle bir ıahid geldi ki, din· 
leycnler Gzerinde, tiyatroların 
bekJenmiyen• hidiıeleri te1i· 
rini ynptı. Bu ifade, ma:r.nu• 
nu, ileride yapaea tı cinayeti 
haz rlar bir adam halinde 
gösteriyordu. Okadar atırdı 
ki, eğer Franaada ol1aydık, 

uııscn haydı tehlikede olan 
maznunu ölüme ıOrOklerdl, 

derdik. Fakat ma:r.nun ken
disi iç"o de beklenmez bir 

ıey olan bu ıehadetl bi11iz 
ve proteıtoıuz dinledi. ÇOnka 
lngil"z kanunu böyle emre
diyor: M znun ıöyleneal ıa· 
dece dinlemekle iktif,. ede
cektir. 

Sevkedebilecek lstigorlar 
Bir Mukabele 

evvel reiıe hltab etti ı 
-Maylord yemin etmeden 

en·el, iımimi ıOtünJarına ~e 
çirmemelerini gazetecilerden 
letemeaiıi rica edecetlm. 

Reiı - Gazetecilerden 
bunu latemek için hiç bir 
aebeb göremiyorum. 

Herkes merakta, acaba 
ihtiyarın ismini gazetelere 
geçmfı görmekten kork· 
maıı için, aöyliyeceğl 
neydi? 

Meğer, Manclni tahmin 
edebllecetiniz aebeble el· 
biselerinln son kırıntılarını 

dağıtırken bu ihtiyara eski 
bir göm!ek satmıı, meıele 
ıadece bundan ibaretmiı! 

Şimdi sıra, Mancinlyl 
tevkif eden polia memu· 
runu dinlemeye gelml9tl. 

Poliı - Manclnlyi bu00 

Deniz yolları idarealnln vapur
ları buraya gece uğruyorlar. Bunu• 
için halk müşkilit çekiyor. ldr 
reden vapurlarını gUndUz uğra~ 
masanı dileriz. Bir de Agva nabi• 
yeıfnde iki tane radyo vardır. 
Buraaı kaza olduğu halde burada 
dir tane hile radyo yoktur. Rad
yo almak için 2·3 ay evvel bit 
pehlivan güreıl yapalmıı, fakat 
buna rağmen henüz radyo alın• 
mamıştır. Bu radyonun biran evvel 
teminini dileriz. 

Akça.kocada Mahbubuoihan motöril 
aahibi: Reşad 

Bir Sokağa Kaldırım Va 
Faner isteniyor 

Beyoğlu Tarlabaıı Çukur IO

kakta kaldırım taıları çok bozuk· 
tur. 

lebilir, fakat dudaklarının dikile· 
bileceği şimdiye kadar hiç habra 
gelmemişti. Bu İfitilmemlş vaka· 
nm kahramanı bir Hindlidir. 
••Gandi,, n:n f kirlerini mndafaa 
etmek üzere çıkarılan haftal ık 
"Gene H indistan,, mecmuasının 

Başmuharriridır. Adı Beansali'dir. 
Bu zat ıimdiye kadar başına 
geLm birçok vak' alardan ders 
alarak bundan sonra aöz ıöyl~ 

memeye k arar vermiı ve bu ka· 
rarını mut;ak surette tutmak 
lç'n de ağzını diktirtmiıtir. 

Sabık gazete Baımuharrlri iki 
dudağının arasında bırakılan 

kUçUk bir delikten besleyici ilAç 
akıttırmak auretile yaşayacaktır. lıte Oç gGa oluyor kJ, ft:cl Maznwıun vekili Birkett bir cebeden 

bir zan altında bulunaa Tonl Mançlni ı3yleylnlz, diyordu. 
çıkarken., )unca, efendi Brigthon ci-

Geceleri elektrik feneri olma
dığından zorluk çekilmektedir. 
Y eniıehlr ve Kurtuluıun Beyoi• 
luna en yakın yolu olan bu aoka• 
lan tamiri ve hiç olmazsa bil 
veya iki fener konulmasını Beyot
lu Beledi yealnden bekleriz. 

• 
, Londrada deniz ailAhJaranın 

azaltılmaaı itini müzakere 

Müzak•I'• etmekte olan in· 
sq/ıası gliiz, Amerikan ve 

Japon murahhas• 
değiıtl ları yekdlğerile bir 

defa daha kartılaşmıılardır. Fakat 
bu karşılaşma yetil örtnlU masa· 
nın batında değil, apor aahaaında 
olmuıtur. Golf oynamışlardır. Dört 
kiti ile oynanan bu oyunda lngiliz 
Nazırı Sir Con Simon ile Japon 
murahhaaı birlik olmuılar. Ame· 
rikalı Norman Davia ile Amiral 
Stanle} der bunların karıılarına 
•eçmiılerdir. ilk galebe lngiliz ile 
Japonda kalmıştır. Fakat ikinci 
parti haıumlarınm muvaffaldyet 
ile neticelenmiıtir. Bahla yarım 
dibine golf topu Ozerlade cere
yan etmlıtir. 

* "N evyork ,, ta muazzam bir 
aermaye ile yenJ teıek-.------Bedava rad- kili eden bir fİr• 

go almak ket halka beı pa• 
ra almadan beda

J .te,. misinizi 
va radyo dağıt-

maya baılamııbr. Bu radyolan 
ufak tefek ehemmiyetsiz birıey 
aanma) ınız, elektrik cereyanı ile 
itler, on iki lAmbaıı vardır. Yani 
dünyanın telıiz neırlyahm yanı 
başanda imiş ıibl pOrUzaUzce alır. 
alır. 

Amerikab ıirketin elbette mD· 
himce bir para eden bu radyolara 
bedava dağıtm&11anın sebebi ıudur: 

Ahizenin ~çlnde bulunan llm• 
balar o tarzda yapılmışhr ki an
cak bir ay lfleyebilir. Bir ay 
sonra bozulup ıöner ·re radyo 
ftlemez olur. Fakat bu mllddet 
zarfında bedava radyo)'U alan 
kim•• bu makiueye okadar ab
ıar ki onsuz vakit geçiremez, 
limbalarım değiştirmeye mecbur 
olur ve değiıtizken de makinenin 
parasın ı öder. 

ikinci d efa alınan limbalarm 
ömrU artık bir ay değil, en aşağı 
bir buçuk senedir ve bu limba
lar anca k o ıirkette bulunur. 
Yani piyasadan ucuz bir paraya 
tedariki mümkün değild "r. .............................................................. 
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kendi muhakeme1inde bir ıeyircl ribl Müddeiumumi ayaA'a kalktı: 
bulunmakhdır. Jilri heyetini temsil - Mançini ıize bu der1I verir-
eden zent, bu mOddet zarfında onun ken bu yalan tahadete neden ihtiyacı 
ıuini ancak bir deia, o da muhak•· olduj'unu taarih etmemtı mi idi? 
menin ba tında titrek bir ıule ıuçıuz - Yakında mahkeme huzuruna 
oldutunu ıöyleditl :ıamı'° ltilmitlerdir. çıkacatını n böyle ı<iylenem kurlu· 
Bundan aonra m11hkemeye birçok labileceğini ıöyledi. 
t ıı hid a-elmiıtir. Mançinl aleyhinde Milddeiumuml - sonra ne oldu? 
birçok t•Y ıöylemi11lerdir. Fakat o, Dorfı - OtobGı durak yerine gel-
bu f hidlerin • ıözünG keaememittir, mitti, indik, bana 60 kurut nrdi, ay-
itirazda bulunamamııtır, her ıeyin rıld ık. Kendiıinl bir daha ~lSrmedim. 
kendi aleyhinde olmuına rağmen lf 
katil olmad ıj'ı nı ıöyliyememiştir. 
SOküt etmekle iktifa etm"ttir. Çünkü 
lngiliz: kanunu böyle emretmektedir. 

Öteyandan jüri azaaı da Mançini'nin 
naaı bir adam o' dutunu b:lmemekte· 
dirler. Oduında, bir kadın ceHdini 
iki ay ıaklayan bu adamın daha evvel 
nuıl bir hayat reçlrmit ve ne yapmıt 
oldufundan haberleri yoktur. Namusiu 
bir adam mı idi. y hut ta ipten 
kazıktan kurtulmuı bir aen erl mi, 
bilmezler, ötrenmek hakları dej'ildir. 

* Bira& ıonra anlatacatım, o aley. 
hlndeld deıetli tehadet .. na1ında 
atzını blle açmak hakkına malik 
olmıyan Mançini ancak, muvafakat 
ederıe kendi dava1ında ıabid ııfa
tile çatnldıtı :r.aman ıaz ıöyliyebile
cektir. Butakdlrde dahi nk'a hakkın. 
da umumi mDtalealar ıerdiae hakkı 
yoktur. Sadece kendi nukab tara· 
fından, Yeya müddeiumumi tarafıadan 
ıorulacak, muayyen ıua lere cevab 
verebilecektir. .. 

Maamafih a.ukatlar ile müddei
umumi tarafındaa ıahldlere ıorulan 
kurnazca ıualler Mançlni'ntn hGviye• 
tini klfl derecede anlatmııtır. Bu 
adamı bize, Tahıl, kaba, kan içici 
bir mahlOk olarak g<iıtermiıtlr. 

Mançini oduıaın bir klStuinde 
bir 1andık içinde iki ay evvel l5ldo. 
rllmüt bir ce1et tefe110h ederken 
ıenç •e ,Ozel kadınlara hayatını 
paylatmayı teklif etmekten çekinme 
mittir. Poliı tarafından takip edl!· 
diğ"nl a-örd0t0 zaman Londraya kaç• 
mııtır ve orada daha çocuk olmaaına 
rağmen ıef ahet •muhitine dilıen bir 
a-enç kı:r.ı bulmuttur, meyhaneden 
meyhaneye dolatmıttıır. Sonraları bu 
ıenç kız bir bayır ceıniyeti tarafından 
tutulaıut, bir 11lahaneye verllmiıtlr. 

Dorlaln lurafları 
Buıınn celH açıldığı zaman mOba· 

şlr ıahid mevkiine (Miı Doriı)I çağır· 
dıtı zaman içimizden hiçbiri, bu kQ
çilk kı:r.ın menuubabı olduA'unc an 
tllphe etmdl. Gözleri yerde, mahcub 
ve periı o )'ilrilyordu. Kenciı"ne bir 
ıncil uzab ldı, bebek elinden hiç bOyük 
o mıyan elini uzat rak ald r, mutlek 
bir H mimiyetle ıöylOyordu. Bir pazar 
gilnil Londr ıokeklarında dolatırkcn 
Mançlninin kendilloe yaklaıt tını, alSze 
giriştit' ni, nihayet bir meyhaneye gır
meyi teklif ettitini anlatıyordu. 

Doriı - 11Bır meyhaneye ıirdik, 
içtik, sonra bir parka gittik, hava çok 
güzoldi, çimenlerin O:r.erine oturarak 
y.ı kıt geçirdik. Ôtleden ıonra da oto
bilıle a-erl döndük.11 

Bu baıla ngı çtan ıonra Dorlı oto· 
mobil aeyahatl eanaaında Mançininin 
yapt•j't ricaları anlattı. 

Doria - Yakında beni mahkemeye 
nreceklerdlr. Sizden latediQ'im tudur: 
Temmuz ayında beni :r.iyarete ıeldi· 

tini:r.i, Himde itenden ltatka bir kadın 
~e iç erkek· '9alchaf1u11i:ı:u .. ...ı.rı 
yalnı• ltırak•rals lt!rllkte ~·khtı"'twı 

Bu t•hadet maznun için pek n
himdi, avukatı S'r Ka11el ıahide bir 
çok ıudler ıormıya bat!adı, maksadı 
onu tenakusa düşürmekti. 

AYukatı - Hatıralarınızda do§"ru· 
luk olmadıtını iddia ediyorum! Siz 
Mnnçiniye rtı1tgeldiQ'ini:r. zaman a-aze• 
teleri okumuttunuz:, hldiHyl biliyor
dunuz, onaı 

"8ri2'l}ıoa11den 1ellyor1unu:r. lSyle mi, 
o halde orada bir bnul f çinde bir 
kadın ce1edl buiundutunu billr1inizf 
N• mflthlı fey detil mi? Dedinh:, •e 

r 

Muhakeme eınaıında Mançini 
tabii çocuktunuz, bu 1Ualin arka11ndan 
da lltife ettinia, "sakın bu kadını ıi:ı: 
6ldilrmilt olmıyaaınız f 

KOçllk kız batını ıalladı ı 
- Hayır, hayır, bütOn bu teylerin 

hiçbirini ılSylemedim. Zaten o da bana 
Brigthondan ıelditini anlatmadı. Blli
ktı iki üç ıGn enel hapiıbaneden 
çıktıtını aalattı 1 

AYukat - O halde Manç:ninln 
ıize bu tahadetl, yapmadıfı bir cina
yetin yönünden kurtulmak lcin ilte
ditini ıöyleditinl neden anlatmıyor
ıunu:r.? 

Doriı - Fakat .. 
Şehadet bitmlıti. Kız çekilip gitti. 
Bun dıı n ııonra ıahi t mevkıi nde 

(M' ıtr Fredrik) 1 gördü k. Bu Zl\t ha· 
yır cemiyeti taraf nd n teıiı edilen 
gece yatakhanelerinin kt ı ıı darıdır. 
Onun ifadeainden anlad ık ki M •nçini 
otobüıten indikten sonra bu y t k. 
haneye gitmit1 bavu'unu bırakm f, 
bir oda tutmuştur. Bundan ıonra 
111 hid mnkiinde bir ame'eyi ve bir 
eskiciyi gfüdük, on1arın ifa elerinden 
de • nlad ık ki Mançini tan ımadığı bu 
ameleye yolda rut gelmif, lrendiıini 
çok yalnız hiaııettitini ıöyle mlı, bir
likte bir kadeh içmeyi teklif etmiı, 
daha ıonra da eakici dükklnında el· 
biıler"ni değiıtirmiıtir. Kimbilir po• 
liıçe tanınmamak için kıyafetini teb
dil etmek lıtemlıtir. 

Esrarengiz Bir '8hld •• 
Mübatir tahid mevkiine Blach 

iımlnde bir :ı:ati çatırda. Bu, ihtiyar, 
temizce rtyhunjı bir a~mdı, uub
lıt• l•u·ill aldı, fıtkıtt yemin et111.,dea 

nayeti mllnaaebetlle aranılan ada• 
me benziyorsunuz, dedim. 

Tarl:ıba~ı Çukur l!okak T. Gönenç 

Evet cevabını Yerdi, benim, 
fakat cinayeti yapan ben deği· 
llm, tuavvur ediniz, altı aydan 
beri beni doyuran bir kadınan 
kllçUk parmağına bile dokunmak 
istemezken, hayatına nasıl laya• 
bilirim.,, ( ) 

Jurlnln Glyabında Bir MUnakaşa ~------------·" 
Cevablar 

Polislerin şahadcti dinlenirken 
hukuki bir lbtilif çıktL Bu ıırada 
jüri heyeti ayağa kalkarak, aalonu 
terkettiler, çllnkn lnglliz kanunu 
jllri heyetinin muhakeme Hnaaın• 
da mUnhasiren meHleye alt ıa .. 
badetler haricinde bir ıey din
lemesini meneder. 

Jilri heyeti çıkınca mazaunaa 

Yeldll bir numarala baYUI mese• 
lesi hakkında pollaler tarafından 
Mancfnlye aorulmut olan auallerln 
burada tekrarına muhalefet etti· 
tini ıöyledi, reiı bu talebi haldı 
iÖrmedi, jllri heyeti tekrar aalona 
geldi •e polialer phadete devam 
ettiler: 

-Londra btaayonunda bir ha• 
wl içinde baı•ı• bir kadın ceH
dl bulunmuıtu. Dlfer taraftan 
Mancini iaminde bir adamın orta• 
dan kaybolduğu, ayni zamanda 
da bu adam tarafından enelce 
bir bavul aatın alınmıı butundujıa 
işitilmiıtl. Manclninin evinde ikin· 
el bir ha vul içinde ikinci bir ce
aed bulununca, tabii bir numaralı 
bavula da tema• edildi. 

Batmüfettlı Dondıon - Mançinl 
bu bavulu Wloley Koy Hyyahate 
çıkacatı zaman elbi1elerlni koymak 
için aldıtını ı8yledi. 

Uaul Haricinde Bir 19 
Muhakemenin bu nolrtaaında mas• 

aunun nkill Miıter Norman Birkett 
öyle bir karar Yerdi ki, uıul haricinde, 

daha dotruıu, alıtılmamıt bir it tellkld 
edilir, fakat ankatıa berku tarafın. 
takdir edilen yGk1ek kudretini ,a .. 
terir. 

Size daha enel de ıaylemlttim. 

Jurl heyeti a:ıaaı muhakeme bitinceye 
kadar maznunun maziıini ötrenme:r.
ler, müddeiumuminin bu bahse temu 
etmui caiz detildlr. Fakat bir adam 
iıterae bu muiyl lfta edebilir. Bu 
adam maznunun kendiıl yahut da 
vekilidir. Binaenaleyh bu hakka lıtl· 
nad ederek Maznunun Vekilil Bir
kett anlattı: ki, Mançinl timdiye 
kadar fiç defa bıu ı:r.lıktan dolayı 

mahkeme buruna çıkmııtır. 
Blrinciılnde ilk ıuçu oldutu için 

lngillz kanunu mucibiace affa utra· 
mıthr ki bi:r. buna tecil diyoruz.. ikinci 
n üçGacllıilnda S Y6 6 ay hapae 
mahkQm olmuttur. 

Avukabn bu maılyl jtlrl heyetine 
anlatmakla takib ettiji mak1ad ati· 
klrdar; Mançiai'aln aefabet H HH• 

lette I OD derke1e cllımeditlai, ıonra 
it defa •••lı'- eluca elMtte 

Erzurumd1&n Tora iıaretli mektub 
eahibine: 

Mektubunuzu okuyamadık, 
okunaklı yazı veyahud daktilo ile 
yazab g6nderinlz. 

lf 
Sa~Jık Bakanlığından Ekrem Oıana ı 

Ôitldllnllz sıliaeldiJ'. Ancak 
biz gazeteye düzgU koymuyorm. 
Edebi mecmualara ıönderlrnnfa 
koyarlar. 

* Barem hakkında yazan oknyu• 
0111Duıa: 

lmzauz, adreuJz 
aazandikkate abnmaz 

mektublar 

·-·--············ .. ····· .. ··-·---··-.... ·-----
poliıin ı~bOnde tGbbell oldufuau •e 
aiha7et keadiılnln de aldlrmeditl ltlr 
kadıaıa cHedl karııaında kabaca 
elbette korkacajını anlatmaktı. 

Bir Doktorun Uylecllklerl 
Burün dinlenilen ıoaunou talalcl 

Adliye Doktoru Spilıbury oldu. in. 
,ııterede hiçbir cinayet davaaı yoktur 
ki, bu zat a-elmedea ılSrllıGn. Çlakl 
etaedl muayene edea, açıp tedkill 
eden, nedea ölmüt olabilecefinl 
tahmin eden odur. 

Bu zatln ı6ylediklerlnden an• 
ladık ki, ceaedln başında muhtelif 
bere lıleri vardı ve ölümden eY• 
vel bir çekic ile vurulmak aure
tile meydana gelmitti, 6llımli intacı 
eden de buydu. 

Avukat ayağa kalkh, doktoru 
btlcvaba koyuldu ve bu lıticvab 
tamam iki ıaat ıllrdll. Bu m0aa4 
kaıa eınaaında anladık ki, doktor, 
61Dme fazla miktarda alanan mo,. 
finln Hbeb olmut olmaıı ihtimallal 
kat'iyyen reddetmektedir. 

Maamafih avukat Birkett lnad· 
cı ve sabırlıdır. Doktora Hi zor 
kabul ettirdi ki, cesedin baıı 
Ozerinde görUJen bere izleri aı 
çok morfin aldıktan aonra Hl"" 

aemlik eına1tında merd!vt1ntl"'n 
dOıme neticesinde de olabilir. Ve 
bu takdirde, dllten insan gaıriıuurt 
bir vaziyette tekrar kalkıp iki n, 
ayak merdiveni çıkarak yatağına 

iirebilir. 
Milnakqa yarın devam edr 

cektir. Maamafih bu aon ı5zler• 
bakarak, mlldafaanm ne olacağını 
timdiden tahmin etmek mllmkOn· 
clOr, 1a11ınm. G. L. 



22 SON POSTA 

Beşiktaş Galatasarayı ye- 1 Cim Londos Dinarlıyı 
nerek Birinciligv i Ku tardı yendi Mi, yenmedi Mi? 

Yunan Gazetelerinde Görülen Bu 
Dünkü aç Nasıl Oldu? Haberin Aslı Olmadığı ileri Sürülüy 

evvelin 14 Uncll gtinll Mandi 
Gardende ( Mfithit Türk ) di. 
tanılan ve tlmr.liye kad~.r kazan· 
dığı galebeierle bu sıfatı almak· 
ta yerden göğe kadar haklı olan 
Mehmedi de nihayet hlki mai
li'ıbiyete aerdi. » 

Geçen haf ta eksik ve fena 
Yapılmıı bir takımla Fenerbahçe 
karşıs.na çıkarak mağli'ıb elan 
Beıiktaılıların dUnkU oyunlarını 
herkes merak ediyordu. Türkiye 
futbol birinciliğini kazandıktan 

•or.ra kadrosu epeyi sar11Jan Beıik· 
taşın Galatasaray önilnde de mu· 

taff aklyetsizliğe dUterek lıtanhul 
ilkinin Uk devre birinciliğini kay
betmesi ihtimalini dllşUnenler 
fıtılalaımıftı. Bilhas .. , TUrkiy• 
hirioclliafode ağırca ıakatlanan 
•o' açık Eırofln yerine konacak 
l} l bir oyuncu buluna mamııtı. 
Birlbirine ı:ıd ıayialarla kulakları 
dolan meraklılar havanı11 yai
lnurlu olma.ana bakmıyarak Be· 
tiktaı stadını doldurmuılardı. 

Oalataıaray • Bııiktaı maoından bir en1taataae 

Hakem Boıutun ldarealnde 
ınaça baılamak Uzere meydana 
dizilen iki t11kımın kadrosu ıu 
tekilde yapılmıştı : 

Beşiktaş : Şevket - Nuri, Hüı• 
nu - Faruk, Ali, Feyzi • Hayati, 
Hakkı, Nazım, Şeref, Cahid. 

Galatasaray: A•nl - Oıman, 
Lutfi - Suavi, Nihad, lbrahim -
Necdet, Münevver, Sallhaddln, 
Danyal. 

Oyunun baıladıtı dakikadan 
bir çeyrek ıaat ı•çincoye kadar 
olanca ateılerile hücumlar yapan 

Galatasaraylılar hazan Beıiktaı 
ınuu'fnlerlnin, baıan müdafilerinin 
karşılamalarile bir aayı elde ede
llleden çalışmıı oldular. 

On beıinci daldkadaa ıonra 
karşı ta;af akıncılarının bir neti
ce alamadıklarını ıören Betik· 

taılılar merkez mubacimlerl Na· 
lnnın açıklarla başlayan kombine· 
tonları ile mukabil hllcumlara 
hatladılar. Bu hücumlar muavin 
hattının orta ve sat tarafından 
iyi bealenmedlği için yarı kalı
Yordu. 

Yirminci dakikada Boıik
taı ıol muavini Feyzinin ıoliçe 
Vtrdiğl birpaala Galataaaray 
IDuavin hattının içlDe dalan Şeref 
kaleye yaklaıarak ııkı bir ıUt 
çekti. Bu vuruıu karııhyan Ga· 
lataaaray kalecisi topu aektlrerek 

kaleyi bekçlıiz bırakmıı oldu. 1 
O nziyett• Nazım yetlıti, içeri 
Yurdu. 

Birinci golll böyle kannan 
Betiktaıhlar raklblerfnin beraber
liği temfo edememeleri için dilz• 
gUn Ye hücumdan ılyade mtıda· 

f aaya ıelen bir ıekllde maça 
devam ettiler. Bu ııralarda Ga• 
lataaarayın blltUn ıayretlnl dua 
güzel oynıyan HUıntı • Nuri 
Hattı kırdı. 

Birinci devre O • 1 Bqlkl&f 
lehine bitti. 

ikinci devrenin baılamaelle 

beraber çok atılgan bir oyunla 
Beıiktaı nıııf aahaaına ıeçen 
Galataaaray alnncıları 8nlerinde 
yine kusunuz mukabeleler yapan 
HUınU • Nuri hattını buldular. 
yerin rçamurlu ve kayak oluıu 
HllınO - Nuri ıibi dtızıUn oynı
yan ve sert çıkan ıyu•culara 
daha kolay ıeliyordu. Galataıa
rayın kartı mUdafa battındakiler
den daha kUçtık olan akıncılan 
yerin kaymaıı yUzUnden kıvrak 
bir oyun çıkara••y91lar ıre mut .. 
madl karı ılanmıı oluyorlardı. 

Birçok Hyircilerin iteklemediği 
bir şırada Nazım ayağına geçir· 
diğl topu uzunca bir vuruıla ıağ
açık Hayatiye verdi. Hayati biraz 
ıUrdUkten ıonra kaleye flit çekti. 

Beıiktaıın bu talihli Yuruıu da 
A•ninin elinden kayan topla Ga· 
latasaraylılara ikinci gole mal 

oldu. 
ikin ıol farkla oyunun yarı· 

Eyüp Takımı Topkapıyı Kaz.andı 

Dün ikinci kame ilk maçlarına da deYam edildi •• Eyüp - 1 opkapı 
lllaçında Eytıplüler, daha hlklm bir o~• oynayarak 1 - O galip i•l· 
diler. Bu resimde iki takım oyunculunu bir arada ıörUyorauauz. 

Bir ileıleyf ı 

ıuıdan fazlasını bltfrmlt olan 
Beyuılyahlılar galibiyetten emin 
olan bir rahatlık içinde daha 
dOzgtın oynuyorlardL 

Maçın ıon dalcikaıına kadar 
Omidlerlnl kaybe tmlyen Gaf atasa• 

ray muhacf mleri ellerinden gelen 
gayreti gösterdikleri halde bir 

gol yapmıya muyaffak olamadan 
maçın son düdUğUnU l4ittiler. 

DllnkU galibiyetten ıonra lik 
birinci devresinin birinciliğini te• 

mln eden Be11ikta,hların henıen 

peıinden aynı puvanlarla Fener· 

bahçe Galatasaray gelmektedir. 

Dinarlı Mehmed 
Parise Çağırıldı 

Amerikııda güreşmekte o!an 
Dinarlı Mehmed pehli\•anın Par:s· 
teki serbest güre§lere davet 
edildiğini ve yakında Pariıe ge
leceğini Fransızca ( Oto ) gaze
tesi haber veri) , r. 

Yunanistan Seyahati Geri 
Kah yor 

Atinadan iki ınaç yapmak 
Ozere davet edilen Fenerbahçe 
Ateı • Gnneı muhteliti ile Yunan 
kulUbU arasındaki mektublaımaca 
son · anlaıma yapılamadıiınden 
Türk muhtelitinin Atinaya gitmesi 
ihtimali pek aıalmııtır. 

Bundan bir ay ev•el Yunania
tandan ıehrimlze yayılan bir ha
ber gUreı meraklılarımızı mllte
e11ir etmlıtl. Yunan gazetelerin· 
den alınan malumata göre, Ame· 
rikada bulunan Dinarlı Mehmed 
pehlivanın cim Londos ismindeki 
meıhur Yunanlı ile kapııbğı ve 
neticede mağlup olduğu s6yleni· 
yordu. Bu husuıta etraflıca bir araş· 
tırma yapan Top mecmuasından 
aldığımız aıağıdakl yaıı gUret 
meraklılarımızı tatmin edecek 
mahiyettedir. 

Amerikada bulunan Dinarlı 
Mehmed pehlf Yanın, birçok rakip
leri yendikten ıonra nihayet Cim 
Londoıla karıılaıtığına dair Yu• 
IQID ıaıetelırlnde çıkan haberler 
malümdur. 

Yunan ıazeteleri Mehmedin 
Cim Londoaa 37 dakikada mağ
lup olduiıJnu yar;mıılardı. Yunan 
ıpor ıazetelerloin böyle arada 
bir ıOrllm yapmak için balon 
uçurma nevinden haber verdik
lerini bildiğimizden o saman ihti
yat kaydi1e yazılan bu haberi11 
dotru olup olmadığını baı ka me
nablden de ıoruıturmuıtuk. 

Amerlkadan bu hafta içinde 
gelen poıta ile, bize Şikagoda 
Yunanlılar tarafıadan nefredil
mekte olan ( lıtin Amerikl Eliniı) 
isimli mecmuanın ıon aayılarnı• 
dan biri &'Önderllmlıtlr. 

içinde edebiyata, ıan'at hare
ketlerine, 6konomiye, ıpora, ••l
haııl herıeye alt yazı bulunan 
bu mecmuanın ıpor aayf aaında 
doirudan doiruya Cim Londoı 
için yaz.ılmıt uzun bir methiye 
mevcuddur. 

Edebi bir liHnla yaıılmıt olan 
bu yasının bir yerinde denili
yor ki ı 

« Yunaalıtaıun ejderi, Teırbal• 

Balkan Futbol 

Mecmua bundan ıonra Cim 
Londosun methine devam ediyor 
ve dünyada onun sırtını yere 
getirecek insan kuvveti me•cud 
olmadığını ve dünya serbest gtl· 
reş ıamplyonl ığunu Zafiropulos 
( Cimin asıl adı J kendi rızaaile 
bırakmadan ona kimsenin yaklaşa .. 
mıyacağını ballandıra ballandıra 
yazıyor. 

Bu satarlar Dinarlının Yunan• 
lıya yenik dOttUğUne delilet 
ediyor. Fakat söyl~diiimiz gibi 
ıene Yunan menabiinden gelen 
bir yazı ile .• 

Halbuki Dinarlı • Cim Londoı 
maçının yapıldığı 11ralarda, yani 
Teırinievnlia ortalannda pehll· 
yanımız bir turneye çıkmıı ve ti 
Kaliforniyaya giderek orada maç• 
lar yapmııtır. Hatti blıe gönde• 
rilen malumat Ye resimlere a'Öfe, 
orada Sanfranıiıko ıehrlnde Ka· 
Ufornlya ıampiyonu diye tanalaa 
Manokyan ile beı bin kişilik bir 
ıeyirci lSnllnde çarpışmıı •e Er• 
meniyi 14 dakika ıibi pek kıaa 
bir zamanda mağlup etmittir. 

Dinarlı hemen bir iki al• 
ıonra Eyüp Han lıminde Afiaoh 
bir pehliYanla kar9ılaımıştır. Bu 
muaaraa çok çetin olmuı, fakat 
neticede ıene bizimkinin ielebe· 
aile kapanmıtbr. Dinarlı bu ıe
ferki galebeyi 47 dakikada elde 
etmlıtir. 

Mehmedln, Amerikanın ti 
&bUr ucunda maç yapbiı ıün· 
lerde ( Madiıon Garden ) de Cim 
Londoıun karıııında nasıl yeral
dıit ıorguya ıerektir. 

Şampiyonası 

Yugoslu n illi takımının müdafii takdir olunduğu Franıa milli takımı 

maçında bir Fransız akınoııı ile tuhaf ve çapraşık bir yaıiyette kaldı~ı 

uman alınmıt fotoğrafı 

Atmada bııt'ıyacak Balkıın fampiyona11na iİrecek takımlar Yunaniltaaa 
i•lmlt'erdir. Franaız gazetelerinin Yugoaavya - Franıa milli maçından ıonra 
Yuros)nya milli takımı hakkında yazdıkları rüzel yazılar Atina futbol •u• 
hitlerinde telAth hnadiı?erin çıkm;; aıaa ıebcp olmuıtur. .. 
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İTTİBAD ve TIBAKKI 
g inci lmım No. 1~ 

Nc$ıl lJoğdu ? .• 
Na•ıl Yaşadı? •• 

Na,ıl Ôlda? 
. ..,....----.......:c... -=--- Her hakkı m""hfuz41·•J". 

~~ -l~-~J-l ~ 
-.:======~7,'ya ~akir.ıc:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~ 

Dçrsim Taraflarında Da isyan Ve Şa-
ka vet Eserleri Görünm·ye Başlamıştı •. 

Fakat, aradan sekiz ırUn geçer 
ieçmez, her tarafı b liyük bir 
lheıerret kap'a} ıvernıiıti. Çünkü, 
(l<utUl'ammare) yi muhasara eden 
Irak or<luıu kumandanı Halıl 
Paşa, büyük bir muv~ ffakiyet 
fıtihsal etmiş.. ( 332 ıeneıi Nisa
nının 14 Uncü gllnü), lngiliz ordu• 
•unu kimiien e&lr ederek bu 
kasaba} a girmittl. Bu zafer, ay· 
lardanberl elem ve ıshrab içinde 
Y•şayan mt:letln kalbine, tatlı bir 
beı'e verecek derecede elıemmi
Y~li idi. Başta, Ordu Kumandam 
( Jeneral T u nshend) oldup halde 

( 3 Jeneral. 479 zabit, 13,309 
••kerden ibaret olan ) lngiliz or
dusunun eair edilmesi; coıkun 
Zafer ıenliklerinin yapllmaaına •• 
Ürnidlerin yeniden artmasma ae
'bebiyet Yermişti. 

Kafkas cebheaide Ruı)ar, 
( Trabzon ) u iıgal ettikten sonra 
( Bayburd ) istikametine doğru 
llerlcmektelerdi. DUımanın bura• 
daki istilA ıahaaını durdurmıya, 
S inci Kolordu memur edllmiştL 
Ayni nrnanda bu cebhenln cenub 
mu takaaın an düşmanı ıökllb 
atmak için Diyanbekirde de (2lncl 
ve 3 üncU Kolorduların 1 - 4 - 7 • 
8 - 9 uncu Fırkalarından mürek
keb olmak Uzere ) 2 lncl ordu 
t~şekkül etmiı.. O havalide ( 81-
rınci cebhe ) tinvanile bulunmakta 
olan 16 mca Kolord..a. • blitlla 
mtrı kıt.alarile - a.. •dun-
emrine verilmlştL 

Kafkaa cebbeıine yardım et· 
mek için denizden bir harekete 
ıf r"şmek mllmkün değildi. Çünktl 
Goben (Yavuz) zırhlısı, uzun müd· 
det tamire muhtaç olacak ıurette 
lorpillenm;ş olduğu gibi, Barba· 
ros, Mc:s'udiye zırhhJarile Meci
diye kruvazörü de battığı için 
I<aradenizdeki hAkimiyet, tama• 
inile Ruıların elinde idL 2 ncl 
ordunun toplanabilm~.ii ve nok
ıanl ı rmın ikmali için bir tek 
A nadolu ıimendifer hattından 
başka elde ciddi nakiJ vaaıtası 
Rörrlememekte idi. Halbuki Bal
kan Harbi esnasında, g Unde 10-12 
tren hureket ettirebilen bu hat, 
•iındi eaki kudretini kaybetmiıti. 
Ayni 1.ama nda trenlerin büyük 
h r kıamı da (p&şa nakliyatı) de· 
bİıen, Suryeye ait muhte' if leva-
2ıh'ın naldiyatma hasredilmiıti. 
l una biı aen, Kafkas orduıunuo 
Ctnub cephesinin ihtiyacı için 
ilinde ancak dört trenden istifa· 
de edileb lmekte idi 

Mlltkülit bundan ibaret kal· 
lllıyordu. Bir taraftan kara yol
ları 11lah edilerek, top, araba 
\'esairenin bu uzun yollardan 
bak ine çalışılırken diğer ta· 
raftan da batka manialarla çar-
pışılıyordu. Ordu Erkanı har-
biye Reiai lamet Bey ( 1 J 
bU,ftn bu mDıkfilih yenmek 
için var kuv\ etini aarfediyor; 
bir taraftan tabiatle, diier ta
raft,.. n da • mevcut vesaiti ıslah 
için muhtel!f engellerle mllcadele 
ederek ibtiyaçlan biran evvel 
temine çah.ı yordu... Fakat Ka· 
rargahiumumimin yolsuz mlldaha· 
leleri, baun btUl\n tertibatı bo
IUyor. yeni mll~kü:ler karpaıada 

[1 lla biikammız lsmet lnön\i. 

ka'ın yordu. Meseli ikinci orduya 
mürettep olan dokuzuncu fırka· 
n n nakli ah a baılanılmıı iken; 
Karar~ ahi mun i in gözdelerinden 
elan l:çüncü ordu kuma dam 
Veh·p Paıanın müracaatı 67.erine 
bu fırka derhal OçUnctl orduya 
ilhak ediliyor.. 6 ncı fırka, yol
d an çevrHererk Bağdad üzerine 
gönderi iyor.. Diyarıbeklr iıtika· 
metine dcğru llerliyen 3 UncO 
fırka, (lk r.ci kanal aeferi) ne 
hazıı laoan Cemal Paşanın talebi 
üzerine derhal dördllncll ordu 
emrine veriliyor, istikameti ce
nuba doğru çevriliyordu... Bu 
karıpkhk içinde (Deralm) in şar
kında da bir takım isyan Ye fil· 
kavet eserleri ıörlinUyor; 13 ün· 
en Ş.•ket Bey f ırka11 da bu 
tarafı tedibe a6uderiliyordu. MUı· 

kü)at, yalnız bunlardan ibaret 
değildi ikinci orduya tahsis edilen 
kamyon ve '1aire gibi nakil vası
taları yoldan çevrilerek 6 ncı 
orduya gönderildıği için erzak 
ve mühimmı t nakliyatı birdenbire 
duruvermişti. Ordu mıntnkasmda, 
Adeta b ir kıtlık başgöstermişli... 
Mevcud otomobiller:n lastikleri 
klmilen parçalanmııtı. Bunlara 
yeni lastik gönderilmesi için Ka· 
rargahrnmumiye vuku bulan mü· 
temadi müracaatlar da cevabsız 
kalmıştı. Hele para meselesi, mü
him bir mticadele halini almıştı. 
Ordunun ihtl) acatı için ( yllz bin 
altın lira ) tahsis edilmişti. Fakat 
bu para, Maliye Nezareti tara· 
fından bir takım esbab gösterile
rek (yetmiı bin lira ) ya lndlril-
m'. ıti. (ArkHı var) 

İstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkez 
Baş Tabipliğinden: 

Kavak lıtimbotu tamiri için 18/12/934 de vapılan açık eksilt· 
meye iatekli gelmediğinden eksiltme on gün uzatılmııtır. 

A - Tamirin Tahmin bedeli 908 liradır. 
B - Şartnamesi paraaız olarak Merkezimiz Levazım memurlu• 

tundan alınır. 
C - Eksiltme 29 Birinci KAnun Cumartesi gtinU aaat 14 te 

Galatada Karamuıtafapata aokağında Merkezimiz dalreainde yapı· 
lacaktır. 

D - Eksiltme açık olacaktır. 
E - Muvakkat teminat miktarı 70 liradır. 
F - lateldilerdea gemi ve buharla makine tamiri iflerinln ehil 

olduğuna dair 27 ikinci Teırln 1934 tarihinden llOnra Ticaret Oda· 
sından alınmıı vesika ietenecektir. 

C - Eksiltmeye girecek olanların peyler aBrUJmiye baıJadığı 
dakikadan önce muvakkat temioatlarım 1apbnDlf olmaları 

ıarttır. «8594» 

ASİPİN KENA 
Sizi soğuk a1gı !ığından, nez:e ... eµ gr.pten, 
baı ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç 

budur. ismine dikkat buyurulması 

İstanbul Orman Müdür üğünden: 
Malzemesi Orman idaresinden \'eril,mek ve her. Y.aprağın dip 

ve uç kısmına cilt varak numara11 konu.mak ve bu ıkı kısım arası 
dıı zımbalı olmak şartil8 beheri el:işer yapraklı iki bin cilt orman 
müruriye tezkeresi baslmlacakbr. 30/12/9J4 Pazar g.lintl lıtanbul 
Orman Müdürlüğünde maat içte alen1 mtlnakaaa ile ihalesi 
yapılacaktır. Taliplerin mezkur ıthıde Orman Mtidftrlüğüne 
müracaatları. ..8409,, 

~------~!~ DABCOVICH vı ŞUraklsı' 
Denizyol ları Teı. 447oa- 7. 41220 

Jf L 1TM1 Sl Amıpa n Şuk limaıılan aruında 
A ... t .. lerl ı Karadt1 Kfhrl'utı muntaıam poıta. 
TeL .nuı - llrkee ı M1Uılrdaraa4• Annrt, Rotterdam, Hambuq •• 

••--•~ .. Tel. 22740.,.•••I lıkandlnaY1a liaıaolan 19io yakında 
... laanket edeoek npurlan •• dttııyaoıo 

Karadeniz Yolu baıhoa Umaolannda transpor demen 
VAT AN vapuru 22 Bi· Yakında geleoek npurlaı 

TESI 
Auguet Leonherd vapuru 

rinci Kanun CUMAR ıll· lımauımızda 
nll H&t 18 de Hopa'ya ka· Norburg np. 30 K. enele doğru 
dar. •'8620,, Yakında banket edeoek T&purlar 

Auguet Leonherd •apuru 
Mersin Yolu lımanımızda. 

ERZURUM npuru 23 81- Norburg •apuru 10 K. saniye 

AZAR doğru. 
riacl KAnun P ınnll aaat Faal• tahlllt ioln Galata, Frenkyan 
10 da Mersln'e kadar ... 8602,, ban umumt aoentelitine mtlraoaat 

Tel. '4707/8 • uno 
Ayvalık Yolu 

MERSiN vapuru 22 Birinci 
Klnua CUMARTESi günü 
akıama ıaat 18 de lzmir' e 
1--da .. 8603,, ııua r. 

(5291) ..ti 

Dr. ibrahim Zati ~ 
Catalofl• : Mahmudiye caddui 

Çatalçetm• ıokatı No S 
HerıBn öj'ledeD ıonra baıtalarııu 
kabul eder. 

Soyadları 
Yeniden Soyadı Alan 

Adlarını Aşağıya 
Okurlarımızın 
Yazıyoruz 

Boıtanbaıı poliı mevkii 1M7 No. 
lu poliı bay Kbım Olcay, Üıkildar 
doQnma aUSlyui ıahiblerl bay Sali• 
hı ttin ve bay Nedim Aokarada bu· 
lunan amcalan bay Şükrü Özel, 
Üniversite Fen Fakillteal Doçenti Dr. 
bıy Ahmed Can ibre him, k rde tl 
Ankara Yllkaek Tiearet Ml'ktebin -! e 
Baıaaiat 11 Dr. bay Mecid İbr him 
O kay, Ft'n Fa k ü t si La l: or tuv r 
me muru bay Ak"f Aykut, H y arpa-
f n D evlet Deın ryollannda kat r 
B ımemuru bay Ahmed Tunıı , kon
do dör bay -Ha mdi S lçuk, bay 
Ahmed Kurtc be, bay Emin Çetin, 
b, y H yri Daraç, M.M. V. ( 10 ) l f' fer• 
bc rlik §Ubeainde Binbat brıy Rasim 
kudeı eri Uş k kaymakamı bay 
Buim, M. K. paıa aakerlik 9ubeai 
kitibi b: y Hamdi Tuk y, K araman 
M Jiye v rida t yaıi'an'arıodan b y 
Ethem Karac , bfl J Cemil Er.lem 
bay Talat At li. bııy R if K avrak' 
Karaman baytarı b .. y Ekrem Oakay: 
Tr.kirdat YO:ı.baıı bay M. Ruhi Gök
çe, fznik t pu meınuru C. lntepe, 
ı .. tanbul Ticaret Boraa aı teY:r.İ memu· 
ru bay SOleyman Yunua Yalçın, 

Bahriye mOtekaidlerinden Binbaıı 

muallim bay Ahmed Refik Aytut, 
Ankara Emniyeti Umumiye komiıer· 
ler·nden bar Mehmed Salim Demir· 
c. D, Ankara Emniyeti Umumiye 90-

r A ıs 

flSrii bay Hlz"m Alkan, Kadılr.11 

cevizlik ltay Ahmed No. 4 te mllt•• 
kald TraLzenlu bay Yakub eıi n 
k z.ı Dikmen, Karaman Ortamektelı
ten 1 bayaa Nevin Etitek 3 bayan Nadi• 
de birsen, 8 atayan mebrure Korveren, 
v• bayan Belklı Gültekin, 6 bayan 
Remz.ıye Glner, 10 b yan Turan 
Özkan, 98 bay Hüanll U ut. 23 bay 
lbrahim En.in aoyadlarını almLfhudır. 

Bulanc:ak'd• Soyadı Alanler 
Bulancak, ( Huausi) - Kaza kay· 

m akamı bay Hayreddin Yavuz., maarif 
memuru lıay Aaaf Gilney, Merkez 
yatı mektebi muallimlerinden bay 
Celal Okutueu, bay Cavid Glln< r, 
bay R za SlSamez, b y Atalay Erden, 
bayan ŞOkriye GGney, bayan hatlc
Olcay, bayan Nuriy~ Okay, ŞehliklJİ 
yatı mektebi baı muallimi bay Br sr1 
Gilmenç, mezkur mekteb muallimi 
bay Cemal Olray, bay Utua Yalaç, 
bay Hulüai Turaa, bay Adil Gher 
aoyad larını almıılardır. 

Okurl•nmıza Cev•blerı•ı• 
:Edirne' de E. T. G. 1~: 
Göaterditialz keli•eluiıı manaları 

lltöncf edir. 
Glngör, çok yafa, pn gir demek, 

Tunçay, aytunç, tunç renkli •J ele. 
mektir. Tuaay'da ıü unet lpade, 
rahat, Hkio, uz.ak l!J demektir. 

m T911!l!!~~jiii;i!!;il!m!l!!!lm ... 

j Borsada 1 

Hafta İçinde 
Neler Duyduk ? 

·--·······--··········· .. -··----... ··· 
Afıon - Uyuıturucu mad

deler inhisar idaresi bü~ ilkleri 
ile Türkofiı memurundan meydana 
gelen heyetimiz daha Belgrad' dan 
dönmedi. Orad ki konuımalarm 
iyi gitti~i, bu gcrüşmelerin sonun· 
da afyon sat1şımız bakımından 
faydalı bir duruma Yarı1acağı 
umalmakt•dır. Hafta içinde lnhi
ııır yine afyon almamııtır. Geçen 
yazımızda da bildirdiğimiz g bl 
Belgrad'dakl inhisar adamlarımıı 
dönünce Uzakıarka yapılan 600 
ıandıklık ıatışa karşı piyasad an 
ve yctl1tiriciden mal alınacağı 

)Olunda bir rivayet dolaımak
tadır. 

Serbeat piyasada, hafta için· 
de, on ıandık kadar Karah'.aar 
malının 525 kuruıtan 11ahldığı 
duyulmuıtur. 

Tift1k - Tiftik piyaeası bu 
hafta da aessiz geçti. Dışarı için 
biç bir a{ışveriş duyulmadı. Artık 
önUmllzdeki haftadan sonra Av
rupa paıarlan yortulardan ötUrO 
çalışmaz; bu yüzden 1935 yılı 
ba4layıncayakadar yeni bir it bek
lemek )ersiz olur. Bununla bera
ber itlen anlar adamlar piyasanın 
gidi.tini iyi ıörmftyorlar. Herkeı 
Almanyadan ıürekll isteklerin 
ıelmeıinl beklemektedir. 

Yapalı - Bu piyasada da 
dışarı için yapılan 1&tı1l2r dur· 
muştur. Yalnız hafta içinde 30-40 
balyalık küçük partiler 43 ile 49 
kurut araıında aatalmııtır. Piya
aada can yoktur. Seu z ve our-
ıundur. Bu alışveriılerin eski aa
hılan tamamlamak üzere yapıl· 
dığı ı6ylenmektedir. Yeuiden it 
yoktur. Genel durum tif .. ikie eıtir. 

Bulday - Boraada satılmak 
için hafta içinde günde 1 O • 15 
•agon buğday gelmektedir. Eu 
ıellı azdır bununla birlikte zi· 
raat banka111wn eski buğdayları 
çokça borsaya çıkarmam piyasaya 
dolmnmuftur. Fiatlar kiloda on 
para kadar gerilemiştir. Pfr-
eembe 16nft kapan ' fiatları 
ekstra beyazlar için dört ku
nıı yirmi beş, dört kuruş otuz 
para; 40 çavdarlılar 4 kuruşa 
kadardır. Mal nazla aablmaktadır. 

Arpa - Dışarıdan istek yok
tv. PiyU&)'• selen arpa- a~dır. 

Ancak yemliğe )"etiyor. Bu ytlz• 
den fiatlar 3 kuruı 27 ,5 parada 
aağlanı duruyor. Bu fıatla dışan· 
ya mal göndermek elvermemek• 
tedir. Dııarıdan iatek de yoktur, 
Plyaaa yavaı 'te isteklidir. 

Fındık Fındık piya1111 
çok utlamdır. Fiatlar aağlam 
olarak 45 kuruı etrafındadır. 
Al cıl21, bu fiatlann Avrupaya 
elverişli olmadığını Ye yftkaek 
bulunduğunu söylemektedirler. 
Hafta içinde ya!n z ıki Uç yagon 
gibi az alııverit olmasının bundan 
ötürü ileri ~eldiği umu maktadır. 

···················--·····················--····--·· ... , 
BASAN 

ÖKSÜRÜK PASTiLLERI 
.. 
Oksürük, Nezle, 

Bronşit, Boğaz ve 
Göğüs Hastahklarile 

Sesi Kısllanlara 

şif ai tesirleri çoktur. 

30 kuru,tur. 

HASAN DEPOSU 

BASAN 
KUVVET ŞURUBU 

Zaafı Umumi, 
Kansızhk ve Kemik 
ha~t hk'arına şifai tesir
leri çoktur. Çocuklar, 
gençler, genç kız l ar ve 

ihtiyarlar her yaı ta 

istimal ed~bili 1 r. 

HASAN DEPOSU 

'-------~---~ 
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Kan Lekeleri •• 
Kalyonu Basanlar, ltalyanlardı, Şövalyenin Kama
rasına Girdiler Ve Onu Sıkı Bir Sorguya Çektiler .. 

Topların mlitemadiyen ateş 
etmeainden dolayı sıklet mer lcezial 
kaybedea kalyon, iki tarafına 
yalpa vuruyor, güvertedeki eşya 

altti•t oluyord.ı. Zincirle birbirine 
merbut çift glllleye hedef olan 
baıtakl direk bu darbeye tabam• 
mUI edememif, bOyük bir çatırdı 
ile devrilmif.. Orta diretin yelke~ 
leri:ıi de parçaladıktan aonra gU. 
'Hrtede bulunanların bir çoklarını 
yere aermlıti. 

Kaptan Loranzonun boğuk 

.... ltidildl: 
- BaltacJarl Okçular •• Haur 

olun.. Hep birden •.• 
Fakat arkaaı ıelmeclf. Kaptana 

) akın olan toplardan biriain tı .. 
tllnde kulda bir alev ylkaelc:ll. 
Blribirlae kanpn feryadlar ara• 
11nda, paramparça olmuı Ylcucl
lar, kanlı birer et yılını halinde 
yerlere serildi. Beyllk bir barut 
fıçısı, fttial etmif ti. 

Bir anda geminin bltlln ıG
Yertealai kaplayan dumaa araıın
da, btl,tlk bir çabrdı koptu. 
Şimdi, ,nvertede, hu dalıa dalga 
dumanlar aruında, JUi çıplak 
•llcutlar kotuıuyor, ellerindeki 
•iri lolıçlann her aavrulutunda, 
ltlr lapanyol yere deniliyordu. 
Gnverte, tam maaaılle korkunc 
bir maktele benziyordu. Buan 
iki vDcud blrlbirine aarıhyor, yer
lerde JUYarlamyor. Ye ıonra 
lklıl de kanlu içinde uaaaıb ka
layorcla. 

Arbk topların ıtrllltUıll ıua
muıta. Kalyona rampa edea 
ıemid• fll•erte1e 11çrayanlar 
çojalıyor .. Her tarafta: 

- Teslim.. T e11im •• 
Diye bajırmalar ylkHliyerdu. 
Şöyalyenia kapıaında duran 

baltacılar, kendilerini ıeminin di
reğine aaacak olan Loranzonun, 
k r nlar içinde yere aerlldliinl ılr
mlltler.. Arhk it lıt•n ıeçtijial 
anlıy1rak kendi canlanma kayp
ıuna dlfmftfler.. Hepıi birer ta
rafa datalıvermif lerdi. 

Yan çıplak vllcutlan, pençe 
pençe kan leke!erile kızaran llç 
dert korsan, ellerindeki kılıçlan
nın ucuyle ŞBYalyenin kamara110-
dın tarafı ı-stermitler; korkunç 
niralar atarak hDcum etmlşlercli. 

Bunlann bllcumuna 16ren ŞB•alye 
adım adım ıeri çekilmif.. kolla
nnı ıöplnOn DıtOnde çapraıbya-
rak ıırbnı, bir kaıeye ••rmlfti. 

Kamaranın kapııı, tiddetll bir 
çatardı Ue arkaıma kadar day ... 
••f, çeftk bir ulan fibl ortaya 
ahlan ıeaç bir TDrk: 

- Tuliml •• 
Diye baiırlDlfb. ŞIYalye, lüç 

vaziyetlal bozmamıf.. Ba Mrt 
laltabl, tath bir tebenDale k.,... 
lamtf.. Karpaıada, bir tunç ıtbl 
dikilen rence, hayraa •• takdir- ' 
kar bir nazarla bakmııb.. Ba 
ıencin batanda, klçlk Ye kırmızı 
bir takke Yardı. Yllcadll, yar .. 
beline kadar çıplaktı. Dbkapak• 
lanna kadar bile inmeyen kıaa 
donuDUD bel Dİ 11m11la ipekli bir 
Trablm kuıağı Hnyor, gllrbllz 
yi!cudlnla kudretli adaleleri bir 
anda ~ze çarpı)ordu. 

- Tealim L. 
Şövalye, bu ikinci hitaba kartı 

da, dudaklar.oda ayal tebeasllm 
olduğu halde, haf .fçe omuzlarına 
kaldırmakla ktıf a etmitti. 

Gözleri.od• ıekl •rlan p•r-

layan TOrk ıenci, kHldn n•zarlan 
ile teped.ea brnata kedar •lb:dlğll 
ıövalyenın, ne olabUecejiai kes
tirmişti. Oluklanndan kan aızan 
enli palaaını ucunu yere, ıol 
yumruğunu da kalçasına dayadı. 
Bozuk t iveli ~r ltalyanca ile 
ıorde: 

- Ne millettenaio ?. 
Şövalye, türkce bilmediği için 

karıııındaki ı•nçle naııl anlata· 
cağını düıllnUyordu. Şimdi o ken• 
diıirıe ital} anca a6yleyince mem· 
nun oldu. 

- Ben .. Franaızım . 
- Bu, iyi.. 6yle IH dostuz. 

Adın ne? .• 
- Cem. 
- Cem, mi?.. Bu adeta Tnrk 

adına benziyor. 
- Babam Tlrlderl çok HY· 

diji için aclımı bayi• koymUf. 
- Bu da, iyi ••• Ela ıayle ba· 

kalım. Bu gemide ae Dlıltin var. 
- Hiç... Beni eıir ettller .• 

Götllrll yorladı. 
- Nereye? 
- Bllmiyoru•. 
- Gemi neredea kalktı. 
- FondJdea. 
- Fondi, ltalyadadır. Hal-

buki ••n, Fransız oldutuna 
18yllyor1un: 

- Orada iıim vardı. 
- Zenıfn milin?. 

( Ark3•ı • 'r ) .............................. ~,....·- ... 
( Topl•ntı2 D•vetler ) 

Ant•kyalllar Teessür· 
terini G6sterdller 

Şehrimizdeki Aatak1ahlar dan Halk· • 
••iade toplaaarak, geçende Antak· 1 V1 Dl 
yada bir 1obazın teı•ikile Yuk• 

1 ~::~e:ı!~i::;:~~:~:~ ı!~~r"=~~er~e;~ ... Ri llıl!.ft. BA il " • m.u.u ft•A s.a · I D ••• 
buauata ,ıce liader Atatürk• bir tel lill ... rM..... T'l .. T...... n 
1 
..... ç~~·k-::·~~.::.~~~i T ~ Q k'. i Y b 0 1 -(j) 0 B /\ N 1 /A /)1 

Ankara liıHiaden •ezua elaal•r ~ ~ K J rv 
<aSwl 

cemiyetinia din Halke•iade yıllık ·------·---------------------------------
konpeal yapald1. Azadaa ltazılan 
cemiyetin llzumıuzlufunu ı51ll1erek 
fe1ih karara •erllmemini ileri ıirdl, 
fakat reddedildi. Soara reni idare 
heyeti ıeçllenk konrre bitirildi. 

T•l•be Blrllllnde 
DDn Milli Talebe birlltiaia de 

koarrHine dnam edildi n itlare 
heyeti raporu okunar•k konpeye 
ailaayet verildi. 

-- • 1 • ı 11 ... -.. .... .... 

.... 

VAPURCULUK 
T0RK ANONiM ŞIRK111 
fatanbul Aeentalılı 

•U.aaHu,Telefo•n•••• 

Trabzon Yolu 
SAKARYA y~~~.~ 
Pazar ,.. .... t 20 de Galata 
nhbmadaa kalkaeak. Gldlıteı 
Zoapldak, laebel., Ayaneak, Sa•· 
Ha, Onye, Ordu, GlreHa, Tfnltolu. 
Glrele Trabaon H Rbe,.. Dlalt
te bualara IJayetea, Of Y• llr•e
••1• •tr979eakbr. 

Karabiga Yolu 
CUMARTESi, ÇARŞAIBA 

rtalerl ıaat 20 ele Tophane rılab· 
maadaa bir Yapur kalkar. Glclft •• 
cllalıt• •utat lıkelelere utrar. 

İZMIT YOLU 
Cu•a, Puar, Sah, Çarıamba, 

rtaleri bir npur 1Ut 9 da, Top

Sahlık Un, Kereste, Çivi, 
Galvaniz Fabrikaları 

Fatih Kazası Kaymakamlığından 
Mahalleal Sokağı Kapı Cinai Satılacak Tamamlaaa 

Numara11 Hiue Kıymeti 
Mıktan Ura 

Balat Karabq Vapur iıkeleal 59,59/2,59/4, 5915 Klrılr un fabrikaıı 108 Hhlm 80000 

• • " 
" 

,, " .. 

67,5711,57/2 
61,6111,61/2 

5911,59/3 

Ye mlftemillb Ye aa· 
bit alltı. 
Klrılr çivi fabrikaaa 
Klrılr ıalvanlz f ab
rika11 Ye mllftemili
tı ve kip depo. 

itibarile 44 
Hhml 
Yanaa 
Yan11 

Klılr kereste fab- Y U111 

rikaaa Ye aablt aletleri. 

3000 
16200 

18750 

Haılaey• muamele Yerglainden borçla O..p DeilnDenciyan efendiye ait eYıafı 111karcla JW 
fabrikalar taluUI emYal kanununa teTfiku Atılmak lzere 21 flln mllddetle ayn ayn arttırmaya koaul
muttur. lateldllerln prtnamelerlnl ı&rmek için ller ,an. arttırmaya lftlrak lcln de Dk lhalelerinia 
1apılacatı ildacl klnaan on lldacl Cumarteai ,Onl ıaat ikide teminatlarlyle F atlb Kaymakamlıtma 
mlracaatlan Ula olanar. (8801) 

Sipahi Ocaiından: 
Yılbaıı ıecHI lıl• tertip edilen 

....... ,. ı•••cek ...... r•rlerlal .... 
ıırlamak lçla 281121934 alqamıaa ka· 
dar Ocat• bUcllrmelerl rica olunur. 

Oeak Hnelik koape .. 18-12-98' 
de Japalacaktır. ( 8070) 

~~~-~~~ 

Kendi kendine bilenen Tır•t makinesi 
uy elet,, Aatoatrop brq makineal, braf olma
ma için •• baalt, en Hrİ, ea ııbbl Ye ea lldı· 
Adi uaull temin eder. Her •kal için mllkem
mel •e kealdn bir bıçak elde ederalDİL Bıçaiı 
bilemek için 10 aanlye Ye makiaeyl temizlemek için 10 
IUlye klflc:llr. Bir uy alet,. oba alınıL Hem umandaa 
tuarruf edecek, hem de ıinirlenmeden kartulacabıoız. 

Dr. NIŞANYAN:;J "VALET.. Safety Razor 

~-----------~ Mekttp aokak Ne. as 
haa• ,Wbmadan kalltar. 
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L RADYO 1 
1
23 Kanunuevvel Pazar 

"l:·"~nbul - 17,80 Üniverııiteden 
l ıl ınkılAp dersleri, Sayın profesör 
ı:~ııf Kemal, 19 jimnastik Belim Sırrı, 
•rkuO dünya haberleri, 19,40 Kitar 
llllıneatraın, 20,10 Ziraat V naleti na· 
.\n a konferans, 20,40 Ege caz, 21.25 
Ot~adolu ajn.nıı borsalar. 21,80 radyo 
•rk eetraeı, 22 radyo caz ve tango 

eıtrası. 

tlJt Bükreı 364 m. - 11,80 ruhi net
lik· t, 12 ruhi konser, 12,30 hafif mu· 
~ ~·1 . 14,15 haberler, 14,40 plAJr. 17 
ht~ı il Proğramı, 18 hafif musiki ha· 
kot er, 20, 15 konııerin dnamı, 21 
'-i ııf:rans, 21,20 pllk, 22,30 Vicleimol 
le~' Popüler temsil, 21,30 koro kon· 
~ rı,I 22 Rumen musıkiıi, 23 aon ha-

r er. 

löı}Varşova 1845 m. - 18 şarkılar 
lerır· . 20 orkestra konııeri ıözler, 21 
Jlt •0nık konser haberler. 22 ten 

13°~arn eözler, 28 reklamlı konaer, 
' danı mu ikisi. 
~4 Kanunuevvel Pazartesi 

11 
k lıtanbal - 18 Fr. dere, 18,aO plak 

)~·~tra, 19.80 dünya hRberleri. 19,4C 
'111 dans musikisi, 20 Üniversite na· 
-.'.~a konferanı, 20,30 !ıladam Voline 
s:ı. Yö Azarınanof ıan, 21 muıahRbe 
h ırn Sırrı, 21,20 Anadolu ajansı 
b
0'•alar, 21,80 '.l'ürkçe sözlü musiki 

'lt:d . 
rıye Un radyo caz ve tango. 

0 
k Biikreş 364 m. - 13-15 plik 18 

~? e tra konseri, rn haberler, 19.15 

11~.ıı8erin devamı, 20 Üniverıite, 20,20 
) ak. 20,45 konieranı, 21 Noel neıri· 
•tı lıu11usi plaklarla, 24 haberler. 

k Varşova 1345 m. - 17,50 Triyo 
leonser, 18,05 ıözler Org koneeri ııöz
'8~ 1~.15 ~anıık koro konseri, 20,10 
tı erı n~rıyat, 20,SO ıarlnlı konHr, 
~20 şarkılı konıer, 21,35 halk danı
}i 1 Ye kanaık eğlenceler ıözler, 22,25 
l ~l §arkılan, 28,0lS pllk, 24,aG ıözler 

oel panayırı. 

25 Kanunuewwel S.11 
lstanbul - 17 80 Ünlveniteden 

'8.k·ı . , l ı , ınlı:ılib dereleri, Sayın prof eaör 

19
u;uf ~~•mal, 19 plak, karıoılı: muıiki, 

B ' O dunya haberleri, 19,40 jimnutik 
ayan Azade, 20 Maliye Vekaleti na-

~ına .konferanı. 20,30 Möıyö Golden· 
err ıdare.ıode lı:oro ~... •ı ko

llugma Bayan Selma, 21,IO Aaadola 
•janaı borsalar, 21,ao radyo orkeıtruı, 
22 rndyo caz ve tango orkeıtl'Ul. 

BUkret 36i m. - 12,31> Notl plak· 
ları, 18 hnb .. Ier, 13,05 orkestra kon· 
;eri eöıler, 13,50 orkestranın devamı, 
_,4.15 haberler, H,40 Sibiceanu orkes· 

•ııı, 18 rarlyo cazı, 19 sözler, 19, 15 
~dyo cazı, 20 Noel konferauaı, 20,20 tak konferanı, 21,0S Noel ıarkıları 
~nforanı, 22 llumen m\lslkiııi, 23 ha· 

rler, 23,25 Fanika Luca orkeetraaı. 
. 'Vnreova 1S45 m. - 18 danı mu
:~İei, 18 50 ıözler, 19,05 skeç, 19,3~ 
'-ı~k •özler, 21 Viyana muııikisinden 
hau~ekkep popüri sözler, 22 plak, 23 

4 
fif muııiki, 23.30 danı mueikiıi, Lon• 

11.{~ radyosu cazı Hanry Ilallun 
••klan. 

as Klnunuevvel Çartamba 
JI 1.ta~bul - 10 Fraaaızca derı, 18,80 
llınaıtık Selim Sırrı, 19 plik, hafif 

:1.l•ikl, 19,30 dilnya haberleri, 19,40 
&k, orkeatra, 20 lııhiaarlar nkll•ti 

'•ın 
Orlc 

ına konferHı, 20,SO balalayka 
eıtraaı, ve koro heyeti tarafından 

:~n, 21,20 Anadolu ajan11 boraalar, 
• ılO r•dyo orkHtraaı, 22 rad10 caz 

e bnıo orkeatruı. 
BGkret 864 m. - 12 pllk. 13 rnl 

muılklıi, 14 populer, Romen muıikiıl, 
18 hafif musikiıi, 19,15 ıarkıh orkea
tra konHrl, 20 konferanı, 20,20 revO 
musikiıi, 20,45 konforana_ il johann 
Staruaa akıamı, bu konaere Bnkret 
operaaının en iyi artiıtlerl lttirak 
edeceklerdir. 22 a6ıı:ler, 22,15 ıtraus 
konaerinln devamı, 23 haberler, 23,25 
kahvehane konseri. 

Varıon, 1845 m. - 10,00 danı 
muıikiıl, konferaoı, 20 hafif populer 
muıikl, 20,45 ıözler, !1,10 ıronfonik 
populer radyo orkestraaı, haberler, 
22 Choplnla .. erlerinden mürekkep 
konıer. 22,40 koro konıeri, 23 a6:ıler, 
rekJ&m konaeri, 23,30 ıpor, dau 
•usildıi, pllk ıı3n1er, 24,0S dana 
muslklııi, dana plakları. 

27 Klnunuevvel Per,embo 
lstanbul - 17,30 Üniveuitcden 

nakil, lnkılip dersleri, S yın Profeıör 
Mahmut Esat Bozkurt, 19 pllk dans 
muıikl, 19,30 dilnya haberleri, 19,40 
neı'eli muaiki, 24 aıhh t ve ictimat 
muavenet namına konferans doktor 
Mahmut Sabit, yeni bir a tma mikrobu 
ve 11tma nakleden ıivri sinekler hak
kında yeni kFtifler, Adana Sıtma 
Enıtitlsl tetkikatı, 20,30 Slgan orkeı· 
tıraaı, 21, 1 S Aoado!u aJ nıı, boraa ar. 
21,30 radyo orkestrası, 22 Rardyo caz 
ve tango orkeıtraıı. 

Bükret 364 m - 13 haberler, or
kestra konseri, 78,85 borsa haberleri. 
13,50 Sandu arkutraaı, 14,15 haber
ler. pllk 18 radyo salon orkestrası 
19 baherler. 19.15 konferas ve saire, 
21,IS Noel ı3zleri, 20,30 BUkret ope
raamda• nakil, 

Varfo'H 1345 m - 18 Tiyatro, 
18,SO ı6zler, 19, HS piyano konseri, 
19,45 ı6ıı:ler, plik, 20,20 aktilalite, 
20,80 plak, a6zler, 21 hafif muıikl, 
22 senfonik orkeıtra konHrl, 22,45 
koaferaaa_ 23 rekl&m konHrİ, 23,15 
dua •uaklıi, 23,35 danı muıikiıl, 
23,45 ltalyanca konferana, 24 sözler, 
14,05 dana muıiklai. 

28 KGnunvevvel Cuma 
lataabu.l - 12.30 pak. karıtık mualkl, 

JI ~ay ıaatl, otel T•kat lıyandan nakıL 19 
~ocuk Mklyelerl, 19,SO dlnya kaberlorl, Jg,40 
Ba7an BedrlJ• Oa ıan, 20 Nafıa Vekllatl 
•••• konferans, 20.30 neılr esnasında 
... ...._.... 21.d Aaa•aa. .. -. 21.30 
eri&eatnı. 22 radye - - taa•e erk-treaa. 

BUia .. 364 a. - IJ.1' plak " haberler, 
ta ka ıtık lııenHr, 19 laaber~er. 19.15 radyo 
ork .. traı , 20 al:der. 20.20 pllk ( hpanyol 
muılklıl) 21 pl7ano cası, 21.s:> ıarkı ar. :n.so 
MS.s\or. :n radyo ealon orkeatrası. 23 haber· 
ler, 73.21 salon orkeatrasının devamı 

Varton 1345 m. - 18.15 Dile ı•rkılar 
kanaerl. 18.25 piyano konaorl, 19.IS kuartet 
1 eaıerl. 19.45 ılyasi bahlıler. 20 hafif mu· 
alkl. 20.45 ıöıler1 21. IS ıeıdonlk konıor. 
:JS,SO ıllrler, 23.40 rekllm konacrl, 2-& aöder, 
24.0S danı muıik lıL 

29 Klnunuevvel Cumartesi 
lıtanbul - 17,30 ünherıiteden na'ı.ll 

lnlullb dora'erl, Sa1ıa Profeallr Mahmud 
EaapB oıkurd1 19 jlmnaatlk Bayan Adde, 
19,30 dünyn .. aberlerl, 19,41 El'• caa, 20 
Maarif Bakanlıiı namına konferana. 20,3 
apor koautma11 Eşref Şafiı< , l:t, l!l Anadolu 
ajanaı bonalar' 21,Sl radyo orkutraaı 22 
radye caa -we tanro orkeıtraıı. 

BQkret 364 m. - 15·1 ~ pllk YO haberler 
18 radyo orkeatraaı, J9 baber'er, 19,t~ rad1e 
orkeatraaı. 211 Unlveulte, 20,..ıo pllk, 21 dana 
muılklıl 22 kooferanı, 22,1!; rad10 cas.ının 
de.ama 23 haberler JU:byebane konıarL 

Varıon t34S m, - 18 hafif mualkl, 18,50 
konf.,.ans, lg alaler, 19,15 kem•• konıerrl 
19,41 ıtialer, 20 pllk, 20,20 koaferaaa, 20,SO 
konser. sözler, 21 orkea'ra refa atUe ıarkılar 
2t,4S haberler. t2 aeofonlk koaaar, 22,45 
edebiyat, 25 rekllm k ... erl, 23,IS dana mu· 
elldal ıöıtler. 24,35 dau auı.ldal 1 dana 
aualklal. 

MOCEVHER 
isteyenler için 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Borca ldenmlyen rehinler Suadıtıam laollade 

rlSsterllmet• baflaamııtır. 

Pırlanta, Elmas, Altın ve Gümüı 
Uıerine her tUrlO lıt .. diğlnlrl ıidermeden enel bu &enp 

kolleksiyonları ıörmek menfaatlerinize uyıun dOıer. 
s-n<!tğnmzın Sandalbedestenindekl aatit ptl ÇA~AMBA dır. 
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SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

DUnkU Bilmece 

12345678 

BugUnkU Bilmece 
Bot dört kötelerl aıağıda ya· 

alı manalara gelen öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
yede hem vakit geçirmİf, hem 
de 8z Türkçe kelimeleri öğren· 
mit oluraunuz 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Soldan saaa : 
1 - DükkAo, ok atan alet 
2 - Hiddet • teharri et 
5 - Vez"n 
4 - J:lir nota • rutubet 
6 - Ümit 
6 - Kamer • çift dotan çocuklar 
7 - Me4rubat 
8 - MOddet 

Yukar1dan •!alı= 
1 - Mücrim - rnemlokel 
2 - A11l - hedef 
8 - Defa • nevm 
4 - Yemin - •mmare 
fi - Bir nota 
6 - Uyumak için bir yere uıaamak 
7 - Bai yapan bacek ı 
8 - Hayret edatı • hiddet 

Fazla •• sozc 

6RT~V 

lüzum yoktur 

K 
R 
~ 
M 

Gençliği muhafaza eder 

Tam atlaı ooıiuğu dolduran bir yeniliktir. Umum mekteb 
talebelerUe haikın birer tar.e edinmeı• ilıım ve batta elzemdir. 
Tam atlaa ( 33 pafte haritayı "e ( 88) aalılfe bakalory~ malfı
matmı havi oluo ( 125 kurut gibi ucuz hır tatla sablmaktadır. 

Satıı yeri : 1 K B A • k1taphaneaıdir. 
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Milyonlarca • 
ınsan 

E 
P L A Y tıraş bıçaklarını tercih ediyorsa 
elbette bunun bir sebep ve hikmeti vardır. 

Birinci kAunn 22 

Botun dUnyada fevkalade rağbet kazanmış olan 

Pilleri ve 

Cep fenerleı:_j 

Deposu İstanbul Tahtakale No. 10 
SSJ E 

NUR EMH 

Kurşun, Kopya ve Renkli 
Kalemlerini her kırtasiyeciden 

isteyiniz. 

Fabrikası: lıtanbul, Ayvansaray) 
vapur iskelesi caddesi. 

Toptan Satış Yeri: 
Sirkeci MUhDrdar Zade Han No. 1 - 2 

LTD. ŞiRKETi 
Tel. 21711 

l(AŞE 

,\ BAŞ ve Diş ağrıları GRiP • NEZLE için ismine dikkat ediniz. 

·- •. :_-: . .1 .......,t . ·" .Y.·"'-: .,_·.•;'li ...... -;. .... . . ..,.tlffı:·-. .ı:::,._ .. ~~~-· ~t •. . . '•..,::'. -. . . ~w.. _ . . " . , . . .... i.~~-'1!''1;0:"'Xi.~",,_·.,t-~~ ... ·-.... .. . ... · ~-- , ""' 11 Foloğral makineleri-se•li ve aöılü 1fnewa m.:ıneieri, kulüb *ı-. il"' Dr. KEMAL NURi • 
fi::ŞJ.ı,."!§ti ve mektepler için projeksiyon makineleri • Teminatlı tenvi- 1 Cilt •e Zührevi haetahklar mütehasıısı ••a li~· rat lambaları - Ewniyet kilitleri 1 Beyollus Rumeli han 16 

Qt ,.. Tel: 40153 ~ 

1---------------------.ELEKTRIK Radyatörü 
TAM SICAKLIK 

Fiatlarda TenzilAt 
• 

de 
VERESiYE SATIŞ 

Süper 35 ==:===::t:=:~i=J 
Madenl ses insanın · kulağını tahrif 
eder, fakat tatlı, pürüzsüz su gibi akaıı 
sea insana neı' • heyecan verir. Bu 

yUkıek haaaaları yalnız 

ŞAUPRADYOLARDA 
bulabillrsinlz. KuJlananlar memnun kal· 
mıflardır. Siz de tercihen bundan ahnıı. 

Satıı yeri: 
Rikardo Levl Müessesesi 
lıtanbul, S ultanhamam Havuzlu han .N"o. 9-11 
lskişehlrde: İstanbul Pazarı M. Kamil 

(J/ftf • .,.,.,,..,,, F ~toğraf marka mikroıkoplar, dürbünler .............. ; ........ - .................... - .............. . 

"lllfllfftvoJO kaiıtları ~ ve mütoneni fenni aloUer aon Poeta Matbaaeı 
'---/ 

JACK RoTTENBERG 
Yazıhanemlı Beyoğ:u laHklll caddeal eakl Terkoa Hanı11ıa J iacl kat ına aakletttlm. 

~-... --..... Poata kutuıw Beyo;ıu 2281, Tel. 42206 

Sahibi: Ali Ekrem 

Neırlyat MlldürUı Tahir 

1935 CEP MUHTIRALARI nın •n muntozar11• Yeni Postahane 

A. Memduh tlcarethanesidir. Fiyatlar çok ucuzdur, görUnUz. (6os~) 

Nakllyab 
Umumiye 

• nln GALATA Şarap lıkeleal ŞUBESi• Ay batından itibaren MESAJER• I"t GOmrllk ban her UlrlU ldhalAt ı muame a 1111 

yeni altında 35 No. da ihracat ve naklly~t baılıyacaktır· 


