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Deniz Sil&hları Çıkmazı 
Venizelos Suikasdi 

~~~~~~~~~~-

Bu Çıkmaz Niçin Bir ~~-~!~.~-~-~!!.? __ ... ...! · 
Muhakeme, Bu Defa 

Yine Kaldı 

Jlit .. ••••l•, la•nıl alaııı11 dala• aza• to11 gap•Oll ••lı•i•cl•• ~ılcı11or 
[ Yazıtı 8 inci uyf9.mızdadır ] 

· 12 Kuruş Yüzünden Bir Cinayet 
. Cuma gUnU sabahleyin Emin· 

6nllnde bir kahnhane HnUnde 
kanlı bir boğuşma oldu. Kazım 
adlı bir gencin vilcudU bıçakla 
kalbura çevrilerek 9 yerinden 
derin yara aldı. Kiıım Cerrahpaşa 
baıtancsine kaldırıhiuıtı, dUn 
haatancde öldü. Bu yaralan• 
ma ve ölümü doğuran aebeb de 
" 12 ., kuruş gibi az bir paradır. 
KAzımla lnebolulu Receb iki gün 
evvel ayni kahvehanede para ile 
lıkambil oynamışlar. Kazım, Re
cebe •• 12 ., kuruı vermif, Cuma 
ıUnU Receb KAzımdan paraıım 

iatemiı. O da başka bir arkada
ıile yine para ile kiğıd oynuyor• 
muı. fatenllen parayı vermemiı. 
Receb kiK"ıtların llatllne oturarakı 

- Ya paramı verinin veyabud 
stze kağıd oynatmam! demiş.Bunun 
üzerine iki arkadaı kapıımışlar. 
Kahvehane aahibl bunları sokağa 
atmıı. Sokakta boğuşma fHh 
d~vam etmiı ve Receb cebinden 
çıkardığı bıçakla Kazımı yere 
sermiştir. Poliı Recebi yakalamıı 
ve Müddeiumumi Muavinlerinden 
Bay Nureddin tahkikr.ta elkoy• 
muştur. Receb tevkif edilmiştir. 

~porcuların İhtiyacları 
T esbit Edilecek 

Ankara, 29 (A.A.) - idman 
cemiyetleri ittifakı umumi merkezi 
bnıkanı ve Erzurum aaylavı Bay 
Aziz, bu hafta ıonunda bir tetkik 
•eyabatine çıkacaktır. Tetkike 
lzmitten başlamaaı mukarrer olan 
kurum başkana sıraaile Adapazarı, 
Bilecik, Afyon, Konya, Antalya, 

Adana ve Mersin mıntakalarını 
ıezecektir. B.1 seyahatin hedefi 
ıporcularla yakından bir temas 
yapmak, ihtiyaçları ve dertleri 
&ğrenmektir. Bay Aziz, alacağı 
lntıbalara göre, iik umumi mer· 
kez toplantısında bazı tedbirleri 
mevzuubaha edecektir 

1 

1 
Devlet 

Demiryollarında 
Yeni Eir Tarife 

Hazırlanıyor 
Ankara, (Hususi) - Haber al

dığımıza göre Devlet demiryolları 
yeni bir yolcu Ye eşya tar:fesl ha· 
:ı:ırlt.maktadır. Bu tarife, halk, ti
caret biletleri Ye aylık tenzillth 
tarifenin deği~lk bir ıekilde c\eva• 
mım temin edecektir. Devlet de· 
miryolları lizllm, incir, portakal, 
fındık gibi uluıal QrOnler:mizJ ve 
Y•t aebzo ve saire gibi yiyecek, 
içeceğe ait memleket içinde çıkan 
tirünlerimizl çok afağı bir tarife 
n. taıımayı, böylelikle hayat ba· 

( Devamı 8 nci yüzde J 

Mevsimin 
ilk Karı 

Mevaimin ilk karı dUn dn,ut 
Öğleden ıonra aulu bir halde ve 
kıaa faı.lalarla ıehre aı mikdarda 
kar yağdı. Dün, en çok sıcak!ık 
(5), - as •ca~ ~1) derece fCli. 
Barometre, (767,5) milimetreden 

) (766,5) milimetreye dUşmiltUr. 
1 dllşllklllk de't'am ettiğine göre, 

1 

... .,pra ast6.11d• titr•ı•r•/c girÜy•nl•r 
havanın bu ıekilde devam etmesi 
ve kar yağmaıı ihtimali kuvvet· 
lidir. Dün rU:ıgir, yıldızdan ve 
saniyede (JO) metre sOr'atle es• 
mittir. Dıı denizlerde oldukça 
hatırı sayılır bir fırtına vardır. 
Fakat, posta Yapurları yollanna 
devam edebilmektedirler. 

Bir TUrk Kimyageri Hicazda 
Kahire, 29 (Hususi) - lbni ... 

suud Hükumeti Tllrkiyeden bir 
kimya mlltehauıaı celbetmiye 
karar vermlı ve Klmyaker Bay 
SalAhaddlnle bir mukavele yap
mııtır. Bay Salahaddin Mekkeye 
gitmek llı:ere Mısıra gelmlıtiı·. 

........ ~ ..... 
r üO ' 

1 
Hav yapmıyan, t tutan, çok 

dayanan en i1i desenli 
ilk TUrk Kumaşı 

YÜNİŞ dir. 
Satıı depo••: Yeni Postahane 
caddesi Tayyare Piyangosu 
karşısında Zeki Rize maıazaaı 

~--- Telefon: 20485 ---r 

Geçen Sefer Jüri Azası Gelmemişti, 
Bu Defa Da Hakimler 

llalaakem• c•l•HI •• başlıca ınoznanlar 
Atina (Huaust) - Bay Veni· fıtememlşti: 

:ı:elosa kartı evvelce yapılan ıui· Bu defa tekrarlanan muhake· 
kastın muhakemesi geçen glln me celsesi, mahkeme e:ıalarından 
geriye bırakılmııtıı ÇOnkU meç- ekıcriıiofn bulunmamaıı yUzlln· 
bul eller tarafından atılan bom· den yine kalmqbr. HUkumet bu 
baların tesirile 30 jüriden on dör- davanın, Atina ve Pire ıehlrle· 
dn mahkemede hazır bulunmak ( Dnamı 8 incl ylhd• ) 

Öz Türkçe 

Yabancı Okula lara 
Gözümüzü Açalım ! 

Yaza çize dillmlzde tQy bitti, yaz• 
ıac•mızın ucu yoıun tuttu: 

Yabancı okulalarda, TOrk kültQ .. 
rüne yer nrllmiyor. Düıüncemiu, tu· 
tumumuza, OlkümUze taban tnbaon 
aykırı gidıliyor. 

Birçoklarında TGrk tarihinin bir 
masal gibi Btretildiği, yurd lıilıiılnln 
''iıter belle, iıter belleme!" sılbilerden 
Oıtün köril geçilditi bu okulalarda 
Tllrkiyenin yeri Avuıtraly• kadar 
uı:ak Ye siliktir. Çocuklara cllmhurluk 
kurumumuzun tarihi, bli}'ük Franıız 
devriminden ıonra göıter:llr. 

Rol espieri, Mlraboyu, yaphğl İl• 
lerle; enikonu aayıb dökenlere, yeni 
Türkiyenln hangi yılda doğduğu ıo
rulsa, doğru kartılık alınamaz. 

Şimdi, bu oldu mu? Topratında 
y•tadıkları, hayratının gö.geslne 11-

tındıkları ülkenin adı Türkiye oldu· 
tunu, bu tatlııu frenklerlne kafalarına 
Yura vura, daha böyle yıJIH yılı ıöy .. 
liyecek m:yiz? 

Çocuğuna geçer yabancı dillerden 

bir nya birkaçını ötretmek için; 
geçinmek darlığına bakmıyarak, bo
ğazından kestiği akçe ile onları bu 
okulalara veren babalara az mı ötOd 
verildi? Az mı ıöy' endi ki: 

Türk doğanlar: Türk olarak ölme• 
lidirlerl Adınızı taııyanlar, TOrk 
kafasına aykırı yetitmelerl, blrıGn 
Türklüğün temelini sarsabilir. 

Hu korkuyu, bütün babalar içinizde 
taıımalıaınızl ÖgüdümO ciinlemeyip 
çocuğunuzu yine yabancı okulaya 
Yerecekıeniz, biç olazaa onu gözUnU· 
ıün önilnden uzak tutmayınız. N' 
belktlyorlar, Neler ötretlyorların; Ne
leri unutturmağa, çalıııyor'ar, iyice öt 

renin!z. Yokaa, ıoou k5tııdür. Hem ıi:ı, 
Hem de Türklük iritkin kafalı birer 
oğuldan oluraunuz.11 

Bu öğüdlere kulak nrmeyenler 
lyl bilıinler kiı 

Türk toplu'utu, kit:lerin bir araya 
ıe~meıinden dotar. ipin ucunu birer 
ikiıer b:rakuaak çok ıcçmeı, on yedi 
milyonu engine H1arı:a:. - ıt • 

\ 
Hazır Cevab.. 1 a---------

- Karıcığım ata sözüdür: "Dişi kuştur, yuvayı yapan l" 
- Sen bayrama mantomu almaz.aan bak o z.aman naııl yuvanı 

raparım ı .. 



/' 
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ış· Severlik 
,,,{)zgasamızın 
Yeni Kazancları 

Cumhuriyet Tiirkiyesinin barış 
yoluutla attığı kuvvetli adı.mJar, 
lıPr tarafta t kdirler uyandırıyor. 
K >ınşularımızıı kar~ı geniş bir 
lııı -nün yetle duvranıyoru7.. Dunun 
içim! r ki geçende l ran ile Afga· · 
DJ dl Rrı n• asıudaki hudud ihtılıiCı 
biz ı ın hakemliğiruizle halledildi. 
Şıındi de Ir.ık ve İran hükumet
leri e.rasındııki sınır en1aşama
mazlığını da halletmek için bize 
mlirıı.cıuıt eılilıyor. Yüreklnimize 
ki\ llnç veren lrn lıiidise lıakkın<l~ 
halkın kunaatlerini EJU ntırlarda 
bulacakınııız: 

Bay Şaban Songır (Sirkeci Melek 
ıcıraathanes) - 8 z m a1yasamız, kal
bimiz g:bi aç ıLtır. Dünyad:ı barıııklık 
lateriz. Bu aı ;yaa ·ı m.zı bütün dünya 
tanıd ~. Kim•enin toprafında, htikli
linde gözümüz yoktur. Iranla Afgan 
arasında aenelerdenberl •Üren bir 
budud ihti lfı vardı. Bu iki devlet 
aen •"Te bi:ıim bakeml:ğimizi i•te• 
diler. Biz bunu kabul ettik. Şimdi 
her iki taraf ta bizim bulduğumuz 
h:ıl ıel~linden memnuniyet:e bahH-İ• 
yorlar. Epidenberi frakla lran arasın
da da bir hudud ihtillfı vardi. Gzza• 
telerin ya:ıdığın:ı göre Irak Baıveziri 
ile ıran H ric:ye Nzzırı bu hususta 
da bizim hakf'mliğimizl lııtemelt iç'n 
Ankaraya ge'iyorlarm:.ı. Komıularımı• 
ı:ın ıu İ•teği de bizim hilsııüniyetimiz:i 
ve bitaraflıfımızı gösterir. 

* . 
Bay İhsan ( Kadirgll Cincimeydanı 

84 ) - Açık kalbli ve nçık • yasalı 
olman n neticelerini biz top'amıya 
baıladık. Biz bu aıyuamızla Balkan· 
ları sulh cennetine çevirdik. Ş"mdi de 
Şark memleketleri u21ındaki iht;Jif· 
lerı hallediyoruz. İran - Afgan ihtilafı 
bizim hakemliğinıizle ortadan kalktı. 
lran ile Irak arasındaki hudud anla
ıamamulığında da bizim hakemliği• 
mize müracaat tdilecetf aa1aıı:ıyor. 
DikkAt etmeli; biz bu mi:letlere ı 
aramu bulahm, bizi hakem yap·nız, 
demiyoruz. Onlar içlerinden doj'an 
bir emniyetle kendileri bizi arayıb 
bu'uyorlar, Bu, bizim ga~aUmüzil 
kabartıyor. 

* Bay Fazıl ( Beşiktaş Ihlamur cad· 
deri 8 ) - Biz aulh severiz. Su:h için 
can ver:riz. B z ayni Zlmanda Avrupa 
medeniyetinin doğuya akm~a· na 
köprü"iik vazifeaini görüyoruz. Doğu 
mil1et2i bizim terakkimizi ve kur
tu 'uşumuzu imrenerek l:eğeniyarlar. 
Bu befenmelerini de fıraat dil( Gkçe 
göste.-:yorlar. İıte İran ,,. Af za.ı> hü
kumetleri bizim bakemlitimizlc ihti
JAflarını hallettiler. ŞiııııdI Jı frakla 
lran·n hudud mftnazaalıarını L&l 1~dr.
cetiz. Bun• ar göster. yo k; bf:. u 
s· manda mO.him Lıir ffUlb ur•uru 
olduk. Bu, Cömhurıyet 'rtırkiyeai içiu 
çok bQyilk bir k-.. an~tır, 

Adliyede Oeviı için Yılbafı 
Tatifi Yapıhyor 

Adliyede senebaıı milnasebe· 
tile devir hazırlıkları baılamıştır. 
Asiiye Üçüncü ve Bir:nci Ceza 
mahkeme:eri IkincikAnunun llçtlncü 
gününe kadar muhakemeleri talil 
etmiştir. Diğer mahkemelerden 
birçokları da bugünler için az 
muhakeme koymuıtur. Mahkeme 
kalemleri yeni seneye devredile· 
cek dosyalan hazırlamaktadırlar. 

SON POSTA 

Sonund Yakayı Ele Verdi 
Sabıkalı Altındiş Ömer, Bir Tütün

Göz Önünde Dolandırıyordu 
Ev\·elki akşam Beyoğlunde dolambaç!~ bir ha· ı Polis memuru da bu ihbar üzerine bir köfeye 

•• •• cuyu 
dfıe olmuı, azılı aabıkalılardan Altındi' Ömer, bir glzlenere~gözetlemiye baılamıştır. Y 11rım ıaat sonra 
tütüncüyü dolandırmak isterken cürmüme,hud ha· Altmdi~ Omer Nevrea:n yanına gelerek bir sıgara 
!inde yakalanmıştır. HAdise şöyle olmuıtur: istcmit ve sigarayı cebine koyduktan sonra cebin• 

Cuma günleri Beyoğlu caddesinde tü tüıı ve aı· den çıkardığı bir oa liralığı tütüncüye göstererek: 
gara satan Nevres ad:ı birisi kendbini birkaç defa .. - Şu on liralığı boz demiıtir. Tütüncü on li· 
dolandıran azılı sabıkalılardan Altındiş Ömerin ~alığın üzerini de Altındiş Ömere vermişt:r. Fakat 
caddede dolaımakta olduğunu gorunce baıma it Ömer cebinden çıkardığı on liralığı ve tfitnnciiden al· 
açacağını anlamış ve orada dolaşmakta olan bir J dığı paralan cebine indir.p hemen uzaklaşmak isterken 
polis mem:.ırunu haberdar etmiştir. köşede gizlenmiş olan polis tarafından yakalanmıştir. 

Teftişler 
f ıtanbuldaki 700 Şirket 

Kontrol Edilecek 
Ôkonoml bakanlığına bağlı 

mOesseseler.in vaziyetini g~zden 
geçiren bakanlık mllfe.ttiı ve 
komiserleri, ticaret odasının r:ıua• 
melatmı da tetkika başlamışlardır. 
Şimdiye kadar Türkofia lstan
bul şubesinde ve bir kısım ıir• 
ıirketlerde teftiş bitmiştir. 

Öğrendiğimize göre, şehrimiz• 
de her cinsten (700) tirketin iş· 
leri de gözden geçirilecekt:r. Bu 
arada, tatilifaaliyet eden (200) 
kadar mflesseaenin heaaplan da 
toftit edilmektedir. Murakıb, ko
miser ve müfettiılerin ıehrimiz• 
deki çalışmaları dua bir ay 
kadar ailrecekUr. 

BlitUn bu teftiılerde bilhaaaa 
fff erin ıürüncemede kahp kalma• 
dığı, muamelatın gecikmeden do .. 
ğan bir aksaklığa uğrayp uğra· 

madığı araştın!ınaktadır. 

Müdürler 
Baıka Mekteblerde Ders 
Ve Vazife Alamıyacaklar 

Son çıkan orta tedrisat tali· 
matrı.c.mesi mııcibince mekteb 

mOdür!erinio haricte, başka hiç 
bir vazifeleri olmamak lazımdır. 

Mekteb müdtırlerine haftada yal
nız 6 aaat ders Yerilerek, idare 
itlerile uğraımalanna imkan hıra· 
kılmaktadır. 

Şehrimlzdeld Lise mlldllrlerin· 
den bazdarmın, diğer mektebler
de d• ayrıca ders aldıkları Kültür 
Bakanlığına ihbar edilmiştir. Söy• 
lendiğ:ne göre, şehrimizdeki bil· 
yük Liselerden bir:nin müdürü, 
Kültür Bakanlığına bağlı olmıyan 

diğer bir mektebde dera almıştır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Yefi:köydo o~ran Ahmed, o 
civarda avlanmakta iken d~kkat· 
sizlikle Hasan adlı bir genci gö
zünden ağır ıurette yaralamışt.r. 

lif- Şoför Dikranıo idaresin .. 
deki 1871 numaralı otomobil 
Balatta Rejina adlı bir kıza çar• 
parak yaralamıştır. 

~ Kumkapıda Fodonun Uç ay 
evvel çalman paltosu Beyazıtta 

Mustafa adh bir:nin üzerinde 
bulunarak yakalanmııt.r. 

'1- Sabıkalı Mustafa De Tatar 
Yusuf Y emiıte lsakıo paltosunu 
çalarak kaçarlarken yakala~ 
m.ışlardır. 

>f Büyilkadada oturan bamal
ba~n Timür köprüde tramvaydan 
atlamak isterken yaralanmışbr. 

ŞUbhsli Bir OIUm 
On glin evvel Küreden gelen 

ve Aksarayda kadayıfçı Ahmed 
ustama dükkanmda yabb kalkan 
l 7 yaşlarında Hasan adlı bir 
çocuk dükkanında ani olarak öl· 
müştür. Hasanın ölümü şübhe!I 
görülerek cesedi morga nakledil· 
miştir. 

..... - ..-.-·-----------r 
Sadakal Flhr ' lata.abul Miıf tü. üA imden: 

En~yi Eyi Sorı - --
Butd•J 13 11 10 
Arpa 20 16 o 
Üzüm 104 78 6S 
Hurma 312 260 o 

Hava kuvvetimizin yükselme 
Ye artm-n için her türlil yardımın 
yapılma•• yurd lorç ar.m zıo en 
iJeri ırelenlerjnC.:en ol C-:uğunllcn 

Djyanet fıı ' eri Reis:i§"inden verilen 
fet... ya göre aadak11i fıt r ve zekat 
ile mlikellef olanl rm T• yyare 
Cemiyetine yardımda bu:unmaJan 
beyan olunur. 

Saat 
1 

~ltııı 

1 

Bir Delikanh Arkadaşını 
Çarptı, Fakat Tutuldu 

I Gedikpaıada oturan bakkal 
f Artin evvelki akıam Karaköyde 

bir b:rahaoede işret etmekte iken 
Cemal ad.1 bir:ai ile taoışmJ.Jlır. 
iki ahbab bir müddet beraher 
içmişler, biraz sonra Cemal: 

- " Dostum, biraz da Beyoğ· 
luoa çıkalım.,, -Demiıtir. Art.n 
bu teklifi kabul etmiş ve iki ka· 
fadar bir otomob;Je atlayarak 
Beyoğiuna çıkmışlariu. Beyoğlunda 

otomobilden inildikten sonra Cemal: 
11

- Şurada iki dakikalık itim 
var. Bekle ben şimdi ge:irim, 
diyerek sokaldardao bir:ne dal• 
m:ıbr. Yarım saatten fazla bekl~ 
diği halde Cemalin gelmeoiğini 
gören Art:o saatine bakmak bte
miş, fakat cebindeki altın köstıekli 
altm Eaatln ve köatekte bulunan 
iki yanmıtar liralık altınların 

yer:.Ude yeller esmekte olduğunu 
görünce meseleyi en'amıJ ve soluğu 

karakolda almı~br. Birazsonra Cemal 
)'akalR.nm f ve çaldığı atın aaat 
ile köstek Artin.a iade edi:mi~tir. 

Ucuz Satış 
Mağaza:arın 1 icaret Oda
sından İzin Alması Lazımdır 

Bayram yaklaıtığı için birçok 
mlieısese ve ticarethaneler tenzi
latlı aatıf )'&pdık!annı ilin etmek .. 
tedirler. T< milatlı ıat .ş yapan 
müesseseYerin vaziyetleri, Ticaret 
ve aanayi odasınca tetkik edi!· 
miye başb:nmııtır. Çünkü, tenzi· 
lath aatıt yapabilmek için eski 
yıl:arda, mmtaka Ticaret müdür• 
lüklerinden alınan müsaadenin 
bu1dan böyle. Ticaret odalarınca 
) eniienmesi lizımgdmektedir. 

Halku aldanmasına meydan 
vermemek iç:n tenzilatlı satış ya• 
pan fcarethaneler sıkı bir kon· 
trol altında tutulacaklardır. 

Birinci kanun 30 

Günün Tarihi 

Bir Kısim Hakim
lere Zam Y aplldı 

Ad"iy• Bakan! ğı yeni Hahimler 
kanununa röre huarlanın lstanbul 
kadroaunu dün telgrafl:ı Müd eium:ıı-
milite bildirmittir. Yeni kadroda 59 
hikime nıuhtelif n'• t elt• zamlar 
yapılmıtltr. Yeni kadroda Jstanbulda 
iki 80 liralık luikim kabul edilmiş ve 
70 liralık bi.kimlcrin aay s ı da 23 e 
çıkarılmıştır. Maatları yülueltiJeQ 
blkimler funlarC:: ır: 

Birinci nıüsta ntik l:ay Ramazan 80, 
ikinci ceza re :ıi bav Kemal 80, Ağır-. 
ceza azas odan bay Sü.eyman Sikıb, 
bay Ahmet Kemzl, iki nci Hukuk relal 
bay Zeki, dör üncü Hukuk reisi bay 
irfan, Alt ncı Hukuk reisi bay S · IA
haddin, birinci C eza re ai bay Necib 
Nadir, üçüncü Ce:ıa re '•i b=y Hikmet, 
azadan bay Salih Z . ki, Hayreddin, 
Kemal, Hüıeyin, Mu•tafa Faz:J, Nazif, 
Burhane- din, Nazım, Ali Hikmet, 
Aaım, Murad, Hulusio Fazı', Müstaotilc 
Hasan Cemal, İcra reisi bay Kemal, 
mun·;ai Şekib, Üskü .:f ar Ceza bakimi 
Mehm•d, Emin, Müdceiumuml bay 
Hasan T& hsn 70, Müddeiumumi 
muavinlerinden lıay Halil Klmil 45, 
bay Salih Sabri, Remzi, Uhe1id, 
H san Sadun 4(), azadr n Afü, Mil .. 
tantik Mes'ud, Su!h bikimi Oaman 
Nur~, Muatafa C eli!eddin, ibre him 
Tevfik, Mebmed Al, M. Kadri, Said, 
İcra Reia muav:ai Melımed Z<eld, 
Şile bikiml Muh ia, Ç talca Hukuk 
hakimi Şevket, 45, Sulh bakımi Şevki, 
Mebmed Ali 55, Sulh hakimi AU 
Adil, Hiknıet, Osman T.·vfik, Hasan 
Tah•'.n, Nizanıeddin Mustcfr, Mustafa 
Nusret, M. All.eddin, N zmi, Cevad, 
Muammer, S'L•ri Miiddelumumial 
Hikmet, Ç atalca Muddt>iumumiıi 
Nedim 40, Ş le Milstantiği 30 ar lira 
almak •uret.le zam görmüılerdir, 

Yeni zam gören'ere diia teblitat 
yapıldıtı ve k&nunuıaainio bir:ncl 
günft i .. bc:ı~ayacakl• rı için kanunu
sani ayhklanoı zamlarila berab•r 
alacak' ardır. 

Bir Fenalığın 
Önü Alındı 

HAdiae biraz e•kidlr. Bizim ..._ 
tun1arım za Bigadaki ark· d.:ıımıznt 
lir mektubi!e • g•çaıiıtit n kısaca 

hu!&aaaı ıudur: 
Bigada Zela İ•mİn .ıe bir kadı• 

dip!omrn n biç o mazsa Ur ehliyet• 
namesi olmadığı halde ebelik yap• 
maya sayaımıt •• bazı fenalıklara 
yol açm:ştır. 

Biz o zaman bunu yazdıkhn aonra 
bu itte en sa' ahiyetli m r. kam olan 
Sıhhat n İçti mai y.::r:Iım Bakanlığının 
d.kkat bakıt1ıırını o tarafa çekmift:k. 
Şimdi, yine Salih"yet aahil..i bir 
makamdan öğreniyo ~uz ka B::ı kanhk 
bu i4e bizim neşriy:ıtı mız Ozerine 
ehemmiyetle elkoymuf ve 11ç'u eb• 
tasl::ğı mahkemede aorguya çekilerek 
ceza yemişfr. Böy:elikle de bir 
fenalık •iisi esinin, \'ukuundan •Y'l'el 
önü ahnmıtbr. 

Mekteblerde 
Tatil 

Yılbaıı mUnaaebetile yarın akıam .. 
can itibar o bütün mek:eblf!r t tildir. 
Birkaç gii.l •onra c'a b·yr. m o'ddoô 
tundan, y lbaşı tatili, bayram tatili 
ile b:rleşlirilmi4tir. Mektep.er ik.iııd. 
kinunun 9 unda açıtacaktır. 

l._S_on_R_o_s_ta_',_n_ın_R_e_s_im __ li_R_ik_a_Ay_e_s_i_: ________ R_a_z_a;__r_O_l_a_R_a_s_a_n_B_. _D_ig_o_r_~ ___ i_:_I 

B ı kmıy~lı o JO~ ı ~ .r~ 
l3uJmnly ı oir .• z ı a ı ; 

İyi ba.~.oıtk vrız fdııı z 
Mtı"ktc lı Jt:.lu çocub: . ım~ı 

.Kıınıuin yolc 1l yeo gı, 
Kiminin yok yiyeceği; 

Ilemen bunu halletmeli 
:ilmıkı J dıı diyeceii; 

Hasan B. in Ramazan Manilerinden : 

Az para.) la Iıu iş olur. 
Arayanlar ç&bulc bulur; 
Alay alay aç çocuğun 
.Kanolan doyurulur. ı 

Bugü.1 orıl"r lıiraz kiiçük, 
Olı:ıcaktar yarın büyük; 
Hem küçükken duyma11nlar 
Y okeulluktan hio üzgünlük 

~vy.u~ oruw l> ı.ı "'~.Jıcrıtu; 
Her vllk:ıt te buull dı:ırım, 
M ·ktebdekl çocu ,lar hep •• 
İyi olaunlar isterim 
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Kurşuna 
Dizildiler 

Atiua, 29 - Londra telsizi 
Vartovadaki lngillz gazete muha· 
birlerinin Zinoviyef ile Kamenefln 
kurşuna diz[diklerl haberini ver
diklerini bildirmiştir. 

Bu haber başka yerden teyid 
olunmamıştır. İhtiyatla telAkkiıi 
lazımdır. 

Bayram Pazara 
Ankara 29 - Diyanet lşlerl 

reisliği bayramın 6 Kanunsan! 
Pazar glhıü olduğunu ilAn etmiıtir. 

Dış Bakanı 
Atinada Hükumetimizin 

Noktai Nazarını Bildirecek 
Dıı lf'.er Bakanı Bay Tevfik 

RUıtll Araı ikinci kanunun hafta• 
11nda Ceoevreye gidecek, bu 
ıırada Atinaya uğrayacak, akalII• 
)'etler meaeleil etrafında Yunan 
hUkümetinin tekliflerine karıı 
hükumetimizin noktai nazarını 
bildirecektir • 

Buğday Ahm Satımı 
Ankara, 29 - latanbuldakl 

Buğday işlerinde ıuilıtimal oldu· 
A'u haberi tekz:b edilmiştir. Buğ· 
day abm satımında gidilecek 
yollara teabit için Ankarada bir 
heyet kurulmuıtur. Heyet ya· 
kanda lı:anbula gidecek tetki
kata başlayacaktır. 

Balkan Ökonomik 
• 

onsegı 
Balkan ökcnomlk konseyi eon 

kanunun üçünde Atinada topla· 

nacaktır. 
Bu konseye iıtirak edecek TUrk 

heyeti seçi:miı ve bir kısmı Ati-
naya hareket etmek Uzere lıtanbula 
gelmişlerdir Türk komitesi yarın 
kalkacak. vapurla Pireye, oradan 
Atinaya gideceklerdir. 

Levinski Mağlub 
Şikago, 29 (A. A.) - BUtUn 

dUnya boks şampiyonu Maxbaer, 
ıampiyon namzedi Kingfish Le· 
vlnski ile yaptığı bir maçta Le· 
vinakiyi ikinci ravundda nakavut 
ile mağlub etmiştir. 

lran Dış Bakanı 
Geliyor 

Ankara, 29 - Eski Irak Bat· 
bakam ve şimdiki Dış lileri Ba· 
kanı Bay Nuri Said buraya gel· 
miştir. lran Dıı Bakamnın gelme
ıi de beklenmektedir. Irak ve 
lranm aralarındaki hudud ihtl:Af· 
larınm halli için Türkiy~nin ha· 
kemliği :e müracaat edecekleri 
ıöylenmektedir. 

Maliye Müsteıarı Geldi 
Maliye m'lıteıan Bay Faik 

darphanede basılacak yeni para
lar ve rıhtım şirketinin devri 
itleri ile meşgul olmak tlzere bu 
ıabah Ankaradan ıehrimlze gel· 
miştir. 

Ne Kadarız? 
Nüfus umum müdUrlllğUnden 

verilen malumata göre memleke
Umizde nüfus yekunu 16 milyon 
720 bini bulmuıtur. 

Soyadı l\izamnamesi 
Ankara, 29 - Vekiller heyeti 

Soyadı nizamnamesinin yedinci 
vo yirmi b :rinci maddelerini ta· 
dil sekidnci ma:ldesini de tay
yederek m ~riyete girmesine ka· 
rar verm.ştir. Tadilata göre ya
bancı ırk ve milJet isimieri soyadı 

olarak kullanılmayacak, evli kadınlar 
kocalarmın isimlerini alacaklardır. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Onları Unutmıgalım a 
-~ 

1' ; "61'!, "' •• ...;·~"" 
... - .... :.. /.ı•,,-/ . 

Kıı güQJerlnln oiddetli ıofuldarı, arkanızda kocaman, sıcak çorbası olmayanları ıöyle tasavvur f'diııız. Onlar de. 
gOzel paltolar oldUJU halde eizi de U9Utüyor. Siz ki ıabah- yaşamı k istiyorlar. Hele buııların ırası l ıt ııwkt .. lılndeki 
leyin evinizden oıkmadan enel kuYntli bir kabnaltı yap- yvk mi çocukların acınacak hdl ri içi.Dizi ıız'ııt ıı y r mu1 
mııtınıı. Şimıii öe mükemmel bir öğle yemeği yiyecekaiııiz. Şübheııiz ki ıiz onları düjünüyoı•unuz. O halde ylirmın 
B ına rağrr· il soğuk ıizi titretebiliyor. Şimdi bir de aya· büyüklerine yardıma ko;mal< içiD daha niçin duruyoraunuz, 
ğıoda fotini, ımtında paltosu, ıofraaında bir kiiıecik olıuıı niçin vakit geç' iyo·~uııııı~ 

= 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Bay Receb Peker Söylüyor: 
Cümhuriyet Hükumeti Çalışmalarında Hayale Ve Taklitçi
Jiğe Sapmadan Yürüdüğü Yolda Emniyetle İlerlemektedir 

Kütahya, 29 (A. A.) - CUm- larma doğru hız alacaktır. 
buriyet halk fırkası genel kalibi Fırka seçim usullerinde yeni 
Bay Receb Peker Klltahya Halk bir yola girmiş bulunuyoruz. 
f.rkası tarafından verilen dyafette 
söylediği nutukta demiıtir ki: Seçlu: ierde rey vereceklere da· 

Bir siyasal fırka seçim işle· nışmaden namzet göstermek tipini 
rinde çok ciddi uyanık olmQiıdır. tecrübe ettik. Neticede iyi olmadı. 
Biz fırkanın bUtUn iç çalışmala· Rey vereceklerin önce meyille .. 
randa ve fırka hilkfımetinin tutum· rini yoklamakta lıabet gördUk. 
larında bütlln yurd işlerinde mi!· Kadın yurddaılanmızın seçime 
lelin ara bulmaz öz:i ile mUte• sokulmaları girdiğimiz yeni ça· 
madiyen temastayız. 

Fırka saylavları meclisin ça· lışma devrinin göz çeken bir hu· 
lışma aralıklarında yurdun kC>şe• susiyetidlr. Fakat fırka yolundan 
bucaklarına dağılıyorlar. Ve yıl fırkaların reyini atarak seçile· 
içinde yapılm11 kanunların tatbik bilmek için kadınlarımızın hemen 
şekillerini yeni kanunlar yapılması • .... ~ . · · · · · ' · · · · · · · --· ' · · · · ·~-·~ 
ve düze:tl:mesi !azımgelen işleri Karadenizde 
gözden geçiriyorlar. Merkeze, va· 
zi:e batına d6ndüklerl zaman 
meclisin fırka gurubunda bUtUn 
bu görllşlerle hilkfımetin dUşünUı· 
lerl karşı!aştırılıyor. işte bir yan
dan fırka teşkilAtını~, öte yandan 
gurubun bir;birinl tamamlıyan bu 
çalışmaları fırkanın ve hUkfımelin 
gidişi için faydalı olan istikameti 
çiziyor. 

Yeni bir kanunla viliyetler 
umumi meclisleri seçiminin bir
den yenilenmesi onaylandı. B:raz 
evvel belediye meclisleri toptan 
yenilenmiıti. 

Öte yandan yeni &Aylav ıeçlml 
ile Türkiye Büyük Millet Mec!lıl 
yenileniyor. Fırkanın bllyUk kong• 
resi de önllmUzdeki Mayısta 
yenilenerek geçen kongredenberJ 
geçirdiğimiz dört yıllık ıama• 
nın verd:ği tecrllbelerden i ... 
tifade edilecektir. Bu suretle 
önümüzdeki baharda Tnrkiye 
cumhuriyeti bUtUn çahtma unıur
lariJe uluı bır!fğln'n yeniden em
niyetini kazanmış bir halde, taze 
bir kuvvetle yeni çalışma •mac• 

Gemiler lş:emiyor, Trab
zon-Erzurum Yolu Kapandı 

Samsun, 29 (A.A.) - Kara
den zde korkunç bir fırtına var· 
dır. Dlindenberi vapurlar yolcu 
ve eşya alıb vermiyorlar. 

Trabıun: 30 (A.A.) - Hava
lar soğum'!ş ve kardan Erzurum 
yo:u otomobillere kapanmıştır. 

Muğ!a, 30 (A.A.) - DUnden· 
beri havalar soğumuştur, Yağ· 
mur1a beraber )Uksek tepe~ere 
ve civar dağlara kar diltmUştilr. 
Bununla beraber derece tehirdo 
henUz sıfıra inmemljtir. 

Çankırı, 29 (A.A.) - iki gün· 
denberi aoğuklar başlamışt.r. Sı· 
caklık dereceıi sıfırın altında ye· 
didir. Her taraf dondur. Ekim 
itleri durmuştur. 

Bolu 29 (A.A.) - Buglin teh· 
re ilk kar dUştU, ve h~r taraf 
beyaza bUründil. Kar devam 
edi}or. 

fırkaya girmeleri lazımdır. 

Fırkamızın bir bUyUk ana 
vasfı olan inkılabcılık hızı içinde 
durmadan ileri gidiyoruz. Türk 
dili de TUrk. toprakları Türk p a• 
zarları gibi ecnebi iıtilaımdao 
kurtulacaktır. Soyadı almada göze 
çarpan coşkunluk bütUn ulusun 
iyi duyuı ve il"ri anlayışında 
ümitler beıliyecek bir ölçüdedir. 

Hükumet yurdun her bakım
dan ihtiyaçlarına uyan bir geniş· 
likle çalıımaktadır. 

iç emniyet ve inkılabı koruma 
işleri duygulu bir titizlikle yapı• 
lıyor. Bunun yanında dıt i~:erl· 
miz hangi glln nereden belirece
ği belli olmıyan hadiselere karşı 
vaziyetimizi koruyacak bir uya• 
nıkhk ve dikkatle kovalanıyor. 
Jfütlin dış alemle ıulh vo 
anlaşma yolundayız. s·ıahsızlanma 
teşebbüslerinde en genft hUsnU 
niyetle çalıştık. Silahları eksltme 
yerine artırıµa neticesini veren 
beynelmi!el çalışmalar ta baştan 
beri milli mUdafaaya verdiğimiz 
ehemmiyetin ne kadar yerinde 
olduğunu gösteriyor. 

Hergün ihtiyacın istediği ted
birleri almakta gecikmiyoruz. 
Bundan başka olarak en derin 
araştırmalarla en iyi diye yapb• 
ğımız itlerin hayata uymıyan ta• 
rafını görünce tedbirleri değlı· 
tirme vazifesinde gecikmiyoruz. 

Cı.muriyet hükumeti bu ça• 
lışmalarmda hayale ve taklitçi
l:ğe ıapmadan yaıadığı günün 
bUtUn icablarına uygun, uluıun 
ihtiyaçlarına tam karşıhk olan 
tedbirleri hergUn en dikkatlı gözü 
ile aramakta, bulmakta ve bu yolda 
cesaretle-, emniyetle ller}emektedir. 

Üç Köpekli 

Bir Bayan 

** -Geçen gün, yabancı lir ülkede, 
p:ııraaı çok, aklı kıt bir adamın ölmüt 
köpeğine cenaze alayını yaptığını 

an!att ıktan aoora, köpeklerin tabiab 
üzerine yazdığım aözleri lütfen oku .. 
nıuı o' an bir bayan bu ılJ:ılere öfke
lenmiı, g azeteye bir mektub gönder
mit• Bu mektubda bana çıkıtıyor. 
Mektubun im'isı düzgün olı .. ydı, ba
yanan iatediği gibi, gazeteye tekmil 
konmuını mildürden ric:ı edecektim. 
Mektubun yalnız en öfkeli yazılarını 
alıyorum. Kendisinin iki değil, tamam 
llç köpeği olduğunu ıöyliyen bayan 
bana: 

- Si~ diyor, muhakkak tehre 
yeni ırelmitainiz... Buradaki köpekleri 
kıakan .yoraunuL Merak tıtmeyiniz, 

siae de bir kıamet çıkar! 
Bu bayır!ı duaya yürekten teıek· 

kGr etmekl• beraber, ıreçen gDngO 
yuımda bir tarı;fını ekıik bırakmıı 

oldutumu anlıyorum. ,,. 
V&kıi., ln1anların köpekleri nlçla 

ıevdiiderinl anlabrken, kapek ıeYen 
inı rnlardan birtakımımn baıkalarında 
koyulmaktan, d~yQ}mekten gücen• 
memek tabiatını ıörmetl iıtediklerlni, 
birtakımının da kendilerinde öyle 
tabiat olduj'unu aöylemif, fakat ao· 
kakta iki köpekle birlikte giden 
Bayanı o iki takımdan hanıialnden 
aaydıtımı ıöylememitim. 

Bu bDyük ekıiklikten dolayı özür 
dileyorum. Fakat, öyl• aanıyoruın kl 
bu ekaikliti öfkeli mektubu yazan 
Bayandan baıka okuyucuların hepıl 
kendlkendilerine tamamJamıflardır, 
çOnkil Bayanların hiç de ikinci ta .. 
kımdan olmadıklarını herkea bilir. 

Bunu iıl:at edecek meıbur bir 
vaka da yardll'. Eski zamanda erkek
lrıerin kendi kendilerine karı bo• · mata 
hakları varken bir gün • ovakitkl 
tabirle • blr Ha mm efendi kocaaına: 

- Efendi, der1 erkekler kanlarınt 
boıayabilirler de, niçin kadınlar koca• 
larını boı :ıyamaı:lar? 

Efendi, kadınlar herıeye çabuk 
lSfkelendikleri için, onlara bu bak 
veriUrıe kocalarını ıık aık ı.o,ayacak· 
larını, nikahı yenilemek kabil olaa 
bile OçüncOde "bulle,, lhım olacağın-
dan, kadınlara böyle bir hak 
verilmu;nin onlar için bir iyilik 
olamıyacağını anl~tır. Aradan b!r 
müddet geçer. Bır aktam Efendı c 

- Hanıın, der. buıılln öğrendim. 
Bundan eonra artık kadınlar da iate
dlkleri vakit kocalarını boıayacaklar
mıf. Fakat umarım ki aen bu hakkını 
hiç kullanmazaınl 

Hanımefendi hemen: 
- A, Efendi o naaıl l&kı.rdı, ln1an 

bunca yıllık eyalini biç bırakır mı? 
•• diye cevap verir. Fakat aradan bir 
ikl aaat geçince karıkoca araamda 
bir maraza çıkar, Hanım öfkelenir veı 

- Ben aeni boşadım!. diye bağırır. 

Efendi yatağını selamlığa tatt~ır. 
Orada yatarken yarım aaat ıonra, 

Hanımefendiden haber gelir. İmamı 
, .. bitleri çağutım da yine hareme 
ge'ıinl diye. 

Efendi içeriye dan er ye kar ıaına 

gülerek. 
- Gördün nıü Hanım? der. Geçen 

giln aana ıöylemit oldutum fey naaıl 
doğru çıktı. Bereket ver1in ki, bu 
ak.13m aöyledijimin aclı yok da, 
imamı tahitleri çatırtmata lüzum 
görmedim! 

Zaten böy' e, k . rılarının lated kleri 
vakit ae'Amlıkta ydtm ya ıı:den, ça~
rıld ıkları vakit tekrar içeriye dönen 
erkekler de eaki zamanda bulunur· 
muf. Şimdi ne bııyanlrr ayle maymun 
ı,tahlı, ne de baylar öyle ittaha da· 
yanacak kadar alçak gönllllü o'ma• 
dıkları için ne erkekler karılarını bo· 
ısy .:ı billyorl!r. ne de kadınlar koca• 
larını. 

/STER iNAN iSTER fNANMA! 
Yurdumuzda mekteb ihtiyacı her ıene biru daha ar· 

tıyor. Çünkii okumak istiyenlerin adedi gittikce çoğalıyor 
ve her sene yurdun birçok: taraflarında yeni yeni mek
tebler kuruluyor. Fakat buna mukabil bazı yerlerde tale
besizlik yiiziinden mekteb kapandığı göriillib işidilıyor. 

0 Viyanada talebelerin adedi azalmaktadır. Neşredilen 
bir istatistiğe göre, 1932 ile 19:J3 yılları araınnda, geçen 
yıllara nisbetle 1253 talebe eksiktir. 

B nim geçen giln ıöylec'iğim aö:ı-
'""\ ler de köpek için cenase a1ayı kuran 

ye köpek cenazesinin arkaa1odan 
ıiden adamlar içindi. A'ayı kuran 
birinci t ., lumdan, ondan aJacaklart 
he !iye hatırı için klSpek cenazesinin 
arkasındPn gidenler de ikioicl taktm• 
dan sayılabilir 1anmışt m. 

İ§te size, tuhafınıza gidecek birkaç satır: 

IS E iN 

Bazı Viyana enstitüleri mekteblerde talebe kalmadı
ğından dolayı ınnıflarını kapamı lardır., 

ST N N A 

L - ----~-------------------------------------} 

Böyle ıanmakh da yanılmışsam, 

öfkeli bayandan rica ederim, üç kö· 
peğinio reelleri geldiği vakit her birin• 
cenaze alsyı kuraun, len dt- • hediye 
almak için değil • bu tuhaflığı eey• 
retmek için. alaya ı•lirim. 
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Janiden 
ı.fektublar 

Er~ani, (Hu•usi) - Bakır tir
ketlnin çok alizel bir bnhçeal var. 
Bu bahçe memleketin yegane 
parkı. Cuma günleri bütlln firket 
memurlan burada toplanıyor. 

Erganiye tamamen hlklm b:r 
yerde olan bu bahçede havuz 
başında oturmak evvelleri kimse
ye nasib olmazmış. Anlatıyorlar: 

Burada evvelden bir müdür 
varmıt Maruf ta birile " ricali 
devletiiliyeden ,, diye On alan 
bu zat devriistibdadın bütün 
an'anelerini burada tatbika kal· 
kışmış. Bu bahçe onun mevhum 
bas bahçesi imif.. o burada kim· 
•eyi görmek i•temez. Çiçeklerin
den kelebekleri bile kıskanırmıt
Gfinün muhtelif saatlerinde ceke· 
tinin önünO J:ikier, baıını yukarı 
kaldırır azametle gezer. BUtün 
babç.eyi adımlar, ıonra elini çır

parak: 
- Gell Diye atasım çağınr. 

Kendi koltukta, ağa ayakta divan 
durur ikisinin dudakları titrer. 
Kimbilir hangi ameleyi çekiştirir
ler, hangi uatanın ekmeğini ke· 
ser!ermit-

Memurlar bir esir gibi sabah 
olmadan gelir gün kararmadan 
gidemeılermiş. içtima, misafirlik 
yasakmlf. Her gelen itçi pabuç· 
suz kaçar kendini zor kurtarırmıı. 
Aradan ıeneler geçmif, bu zat 
kaybolmuş. Bu hikAı eyi bir rüya 
gibi dinledim. Etrafıma bakındım. 
beyaz masalar kurulmuft radyo 
ile dan• plakları çalınıyor. Her 
masada herkesin nevaleü. temiz 
giyinmif lşcl banımlan birer çi• 
çek gibi bahçeyi a11alüyor. 

Çiftler dansediyor. Cam ıu· 
leri, ıu •e1!eri kahkahalar ayyuka 
çıkı)' or. Yorgun ltçiler dinleniyor. 
Cuma, onların eğlence aünll. 

"" Fabrikada ffçiler çeYik adun-
lar:a mütemadiyen bir oraya bir 
bura1a kotuyor:ar. Makineler yıl• 
danm •ir'atile işliyor. Motörler 
kulaklan yırtarcasına dlSnllyor. 

Genç, uğlam iradeli mlldh 
anlatıyor: Fabrikada herku kar
deıtir. Dedikodu, latibdad, laak· 
.W.lı.. buralara giremez. 

Burada herkesin iti dij'erlnin 
lflni tamamlar. Vazifede bntnn 
lfçiler, meaaurlar tıblu makhaenia 
birer parça11 ıibi mlttehlden it 
glrllrler. En kllçlik bir ıomun 
nual makloeJI durdaruna en 
ufak bir dnzenıizllk de if imiıl 
1ekteye utratır. Biz milleUn te1-
llm ettiği bu iti çelik gibi sağlam 
iradelerimizle betaracak bu lşde 
hiç kimHden geri kalmıyaceiız. 

Bartın da 
Fırka Kongreıi,de Elek

trik işi Konuşu:du 
Bartın, ( Husuıi ) - Kaza• 

mız fırka kongresi Yili et 
idare heyeti rebi doktor Mitat 
Altınokua Baıkanlığı altında ya• 
pılmış, kaza idare heyeti reisi 
yirmi beı oğlu Bay Hasaoa A'tın 
ok ıoy adı verilmif, kazaya elek· 
tr.k yapılması, bunun iç n hususi 
idarenin belediyeye 20 bin liraya 
nrmesi işi konuıulmuıtur. 

Yapılan ıeçim sonunda Hasan 
Albnok, Ünyeli Sezai, Kemal 
ıamancı, lbrah · m fırmcı, avukat 
Cem l, Ziya Şaban, Mehmed Ce
mil idare heyetine ıeçilmişlerdlr. 

Adapazarı Postanesi 
Adapazan ( Hu,,usl )- Poa•a· 

h me h nası "e tiden tam:r ettiri:· 
mif, güzel bir tekle konulm ttur. 

EML HABE LE J 

Besni Kasabası Yarım Saat Mesafede 
Yeni Baştan Kuruluyor 

Besni (Huausl) rllmiftir. Yakında 
- Üç tarafı dağ Adliye de Çata 
ile çevrilmiı olan nakledilecektir. 
kazamıun yarım Kaymakam Bay 
saat me•afedekl Nesib yol inşa· 
Çat ııevkiine abna da ehemmi· 
nakli lrararlaımıı yet vermektedir. 
ve Çat'ta bir do Gölbaşı • Besni 
hükumet konağı ve Besni • Adı} a• 
yapılması için man ıoselerl mll-
tahsiaat aynlmış· kemmel bir halde 
tır. Fakat henUz yaphnlmııhr. Yeni 
bu nakıl işine oak"ledilen Çat • 
baş!anamamıştır. Sarihıuı mevkii 
Besni b:n tlç ile eaki Besni ara 
yüzden fazla evll ıında da glizol bir 
bir kasabadır. fOSO yaptınlmıt-
Bu miktarda ay• tar. Bntnn k6y 
rıca bağ evi do yollan yeniden 
var. Halk kııın yaptırılmıf, yol• 
Beanideki evlerin· darda menfezler 
de, yazın da bağ Be1nlden bir görUnüt n bir milli bayram kutlulanırken •tlcude getiril· 
evlerinde otururlar. Kııın bağ kalkacaktır. Kaymakam Bay Ne- mit, bOtOn k8ylere otomobille 
evlerinde, yazın da kasaba evle- sib kasabanın Çata nakh için gidip gelmek imkln dahiline 
rinde hiç kimse kalmaz. ilk adımı atmışbr. Bir kısım hU· alınmıştır. Bu Bayındırlık faa:lye• 

Senede iki defa vukubulan kiimet daireleri Çata nakledil· tinin ilk yaza daha çok artacağı 
bu göç halk için çok mllşkül ol· mittir. Po•ta ve telgraf dairesinin ye Baininin p.ek yakanda asrı ve 
maktadır. Kasaba Çat mevkiino nakli için de Umumi Mlldllrlük modern kaaabalarauz meyamna 
nakledillnce bu zorluk ortadan tarafından tel ve direk gönde· gireceği umulmaktadır. 

Tosgada 
Dokuma Sanayii 

Tosya, (Husuıi) - Tos}& &a• 

nayı hususunda çok inkişaf et
mektedir. Şimdiye kadar japon
yadan getirilen kaput bezleri bu· 
rada mükemme~en dokunabil· 
mekte ve civar viliyetlere kaza• 
ların ihtiyaçları T vıyadan temin 
edilmektedir. • 

T osyada bine yaltın dokuma 
tezgAbı Yardır ve bunlardan haftada 
100 bin metre pamuklu mensucat 
çıkarılmaktadır. Tosyada lul tela 
imalib da mllbim •urette art
llllfl!r. 

Isparta da 
Halvevi Kıı T emıillerlne 

Baılayor 
laparta, 29 (A.A.) - Temlll 

kola Oyeleri dnn Halkevinde top
lanarak temıil tubesinia yaıaya 

g6re aJlık tomaillerine baılama
aına Ye kıtlık programa dahil 
o!ub Zinde bulunan Kozan oğla 

piyesini temsile karar vermiıterdir. 
Vazife alanlar aruında rol b6lllmll 
yaplmqtır. Şa bir kaç gGn için
de provalara batlaaacaktır. 

lzmirde Ozum Ve incir Satıtları 
lzmlr, 29 (A.A.) - Bu ayın 

ı2 ad glinlinden 27 ncl gllntl 
akpmına kadar borsada ekiz 

kuruıtan yirmi kurUf& kadar 
ıckiz bin beıytız yetmif d6rt bu
çuk çuYal lizllm Ye ~ört kuruı 

on paradan on dört kuruıa ka· 
dar aokiı yoz yetmiı altı çuval 
incir satılmı1tır. 

Ayd111 Ruhanilerinin Kıyafetleri 
Aydan, 29 (A.A.) - Kıyafet 

kanununun neşri llzerlne Aydın 
ruhanileri 1ıoysal kıyafetlerini giy· 
miflerdir. 

Alanyada F1rtına 

Alanya, (Hususi) - Bir hafta• 
danberi tiddetli fırtınalar devam 
etmektedir. Vapurlar Alanya yol• 

Kızılcahamamda Ekim İşleri Başladı 

Kıuloahamam • A•kan 101&11 tiseriodeld arulde ekim itleri 
Kwlcahamam, ( Huıual ) - denberl bazan eulu kar Hrpilltid 

Kazamızda ıoa zamanlarda hava- Ye bazaa da hafif Ye fakat mU-
temadiyen bili fasıla deYam eden 

la~ gayet IOğuk •• d~ ile g•ç- yağmurlar donlan çözmtlf Ye top-
me81Dden sonbahar zernyata epey rak ekime mli11ald bir bale gel-
geri kalmıı ve <iftçilerimiz cidden diğinden köylülerimiz artık çift• 
endiıeye diltmlılerdi. Birkaç gln- lerinl allrmeye bqlamıflardır. 

Türk Kadın•nın Yüksek Düşünceleri 
Yer Yer Toplanan Kadınlarımız Çarıaf Ve Peçeyi 

Abyor, Benliklerini Acuna Tanıbyarlar 

Diyanbekir, 29 (A.A.) - Bq 
yfizden fazla Diyanbekirli kadın 
Halkevi mliAmere ıaloaunda bft. 
yük bir toplanb yapmlflardır. 
Toplaubda aaylav Hçmek ve se
çilmek, umumi mecU. " bele
diyeye Dye olmak ııbl Tnrk ka· 
dınbğına verilen yüksek haklar 
tızerinde ateıll nutuklar verilmiş 

ye dlintın kötll mirası olan çar
ıaf Ye peçenin kaldmlmaıı lıten-
miıtir. Kadınlar lizerinde çok 
derin tesirler bırakan ba nutuk• 
(ardan ıonra çarıaflı kadınlardan 
bir k11mı hemen <ırada çarıaf Ye 
peçelerini yırtarak atmıı ve bir 
kısmı da bayrama kadar manto 
giyeceklerini Atattırk inkı1ib ha· 
reketlerinin daima ilerisinde bu
lunacaklannı aöylemiılerdir. 

kadınları Halkevinde toplanarak 
kadınlara Yerilen baldan bu 
ve bu haklar dolayıaile fırkaya, 
halkevine M çeflt kuramlara 
yazılmayı, bir gerilik allmeti olan 
çarıaf ın kaldınlma•ını g6rtlttiller. 
Baıkanhkta Bayan Saadet varda. 
Halken rei•i C. Aker tarafından 
Türk kadmhtının dtlnkll •• bu
gtıokll vaziyeti hakkında uzun bir 
kenferane verildi. Birçdı kadınlar 
bu lş!er hakkında glSrlftliler, kO· 
çl\k bayanlar fiirler okudular. 
Toplanb •ona erdikten aonra çe
ıit pozda resimler abndı. 

Çine - Muğla Maçı Yapllamadı 
Muğla, 29 (A.A.) - Çine 

gencleri Muğla geocleriyle bir 
maç yapmak için buraya geld:ler. 
Aralarında çıkan anlapmamazlık 

Birtnd klnaa ~ 

Balkanlarda 

Bulgaristanda 
Beş Yıllık 
Bir Plan 

1 

Sofyad'a çıkan Utro gazet .. 
ılnin istihbaratına nazaran, ulusal 
akonomi Bakanlığının blittın da· 
lreleri Bulgaristanın ulusal ıskono
misini iç Ye dıt vaziyetlerinin 
lcablanna tevfik etmek ıuretile 
yapılacak ökonömik kalkınma 
için bq yıllık bir program b .. 
mlamakla mefguldür. 

Bu beı yıllık programın bar 
lıca kı .. mları hububat yetiştirme 
ağaç yetiıtirme, bağ ve f8rab 
yetiıtJrmo, hayvanat yet'ıtirme, 
ıınai nebatlar yetişt;rme ile bo.
tancdıktır. Plan ayni zamanda 
memleketin tabii zenginliklerini 
de nazarı dikkate almaktadır. 
Bu cümleden olarak devlete 
aid halen lıleyen madenlerdeki 
istihsal a1rileıtirilecek ve lflen
meyen madenler de iflenmeğe 
başlanacakhr. Diğer taraftan 
BuliaristanaJ maden •ulan daha 
url vasıtalarla toplanacak ve bu 
ıulann bulunduğu yerlerde sey• 
yah celbini koiayJaıtırmak için 
Biri teıisat kurulacaktır. 

Botun bu ıslahabn lhtlyac 
göıterdiğl para devlet blltçeıio· 
den ayrılacak ve p'in, bakanlar 
meclisine, ökonomi bakanlığının 
blltçemile birlikte tevdi olu'lacaktır. 

Makedonyada Batakhk 
Kurutma FaallJetl 

Selinikde çıkan ••Le Progre1,, 
gazetesinde okunduğuna göre bir 
Amerikan ılrketi tarafından Var
dar vadiıinde yapılmakta olan 
kurutma ameliyata ba ay ao111111da 
tamamen bitecek ve bu sureti 
10 bin hektar mikdarında mllnbit 
arazi 7jraate açılmıı olacakbr. 

Şirketle bidayette yapılan mu
kaYeleye nazaran şirketin bu ara
zide ayni zamanda ıulama kanal· 
lan da yapması lhımgelmekte 
lae de Yunanistan BayındırLk 
Bakanlıjının ıimdilik bu itden 
vazgeçoceii muhtemel bulunmak• 
tadır. 

Digor taraftan, firketle rap .. 
lan koatarat mucibince, bu ame
liyatta kullanılmak &zere sretlraea 
bitin malzeme Ye makineler 
laDk6mete geçmektedir. Söylendl
tlne göre bu makineler, ald ol
duğa Bakanlığa Si bakanhimm 
tensibi ile batka itlerde kullanı• 
lecakbr. Bu muazzam Drag6rlerl~ 
Halkidlkya yarım adasında Kser
ees boğuının açılmaaı Ye dlier 
taraftan Struma körfezindeıa 
'I cıJvi gölOne bir kanal açılma11 
dOfOnOlmektedir. 

Volvi g611l bu suretle denizalb 
gemileri için çok mahfuz bir 
Gsallbabrl vazifeaini 16recektlr. 

•• 1 ••• il 111 •• ······--·--··---··· .... _, ··--

8UTUN ULKE.YI 
HE RC.UN 

6J• 

DOLASAMAZSINIZ 
FAK.ATI 

~nPosfa 
o.o.Ki ~İ R. il .uN 

6UTUN ÜLKEYİ HER c;.UN DOl.Ajlll 

cu' &rını çıkarmadan gltmektedir
dir~er. Por akal, limon, mandali:ın 
gibi mevsim ihracat meyvalar. 
iskelede yıpı kalmııhr. 

Kadınlara Halkevi musiki he
yeti tarafından bir kouer Ye
rilmiştir. 

Muğla, 29 (A.A.) - Muğla 
yUzUoden maç yapılamadL Çineliler 

Çinoye döndlller. l•-----------• 



al Blrlnd klaua S.Ott ..... ----~~ı 
Siga•et .Alemi BARICİ .. TELGRAFLAR 

Bir Sovyet Gaze
tesinin Dikkate 
Değer Yazıları 

Uluslar l 
Kurumunun Ça
lışma Bilançosu 

Cenevre, 29 (A.A.) - Uluslar ku
rumu Genel kltipliJ'i yıllık çal1tm• 
bilançosunu n•şretmittir. Bu faaliyet 
faz'a bir nikbinlik aöatermemekle 
beraber, ge'ecek yıl için bGyllk Amit
ler beslenmektedir. 

Gandi 

Bombay, 29 (A.
A.) -Gandi, men· 
ıaucat ame elaia 
davaCDa lft'.rak 
eder.ek lcretleria 
yü~de (10) ind"ril
mesiai laab::ı: bul
lmlf •• amele,-1 
protesto srcri ilia 

Yine Sahnede 
Bi• Grev 

Körüklüyor 
Leninırad Sovyet Re.dl n koml

lllst partisinin ilerl gelen erkanından 
Kirov'uo malum ııırtlaı içinde ö!dG
tülme•i, Sovyet Rusya btikümetinin 
bir takım zecri tedbir er alm •ın• 
ic p etti. Bu arada, katilin measub 
o!duğu anfot lan gizli tedhijçl :ıurobu 
ef.roıdı da yakaluıdı. Bu milnusebetJ• 
Moskova gazetesi, çok dikkate değer 
bir bend neşretmektedir. •• Tedhişçi
lere tahammül eden, onlara cesaret 
vem ,, baş"ığ nt ta1ıyan bu bendCle 
Mar•ilya cinayeti menoubclıs edil
inekte vt hidiaen·n vukuunu mtitea
kib l>QHıo nih •eYerlt:rlıı bu cinayete 
kurban olen mem!eketlere teveccüh 
röaterdikleri kaydedildikten ıonra 
•ilerinde bomba ve ai1ih1arla yakala• 
bau ve yakaiandıklan memleketlerin 
kanunlarına göre muhakeme eılilib 
cua gören kimselere kartı luill 
ıe.gi taııyanlu, onlarua harekelliıJ 
eaz·p bulanlar var. Bu H.Jede yrni 
Jeni siyaıi facialann vukuundan kor
lcalabilir, deniyor Ye mlllhan Ube 
ohuauyor: 

Bu bi .inçoya, (1933) bubraıılana
dan sonra (1934) yılı Silihaı:duıma 
m 1: kere'eriıain ~eri bır k'llnuaı ıre 
U uslar aram mGnasebetlerinin %orlq
muı ya:z:ldıktan sonra Afs aistan,. 
Ekvatör ve Sav.retler lirlifinin U us
lu Arası Demetine ·l'İrmea'ini,, Su 
rey"imınuıı bitarafane lauırhmnaaıaı 

ve D zik bir me .. ıe olan ıllaear-Ya
goslay ihtillfıauı Lalliai memıamü,..tl• 
bildirmekted::.r. Bilh'°ya ;go~ teknik 
kurumlar fayclah İfler pmqlerdir. 
Buna ibiaaea, Bay Beaea, l:ilhçoa•• 
taazi•iac.'.ea aou~ aetieeaia lüsb• 
ıuret:. :üaicl mıa .......... " 
müahet •e laaywklr b-nıet n 'tem .. 
yüUerin tahribidir kuvvetleri mağ:ôb 
ederek felce uj"rattıtını eö7le7ebil-

et.et• oj'iltleaiftira 
it kurumlan 

•akeme müracaat 
ıetm~j"i l.t•mitler
.. de ıP•tronlar bu 
teklifi reddetmif
ılerd.il'. llllcadelenia 
bilhuaa Alamed
abadda ıi:fdetli ola• 
ıc:ata uanedııaek-

" Su:&u korumak tadife-ile ulu .. 
lar arıU1ındaki iJf milna.sebetler 
için bir teb 'ike teıkil eden 
teC!hiıçilit• karp m6cadele "JO
Juna. g"rmek kararıaı Yeren hudun
larıa lıükümeCeri bİI' takım ted.hit.Çi
leriıı mevcudiyetine bili tahammilJ 
göıteriyorlar. Bunlar geçmit vukuat 
ö.ınude vicdanlarının tertemiz o'ub 
olmadıfını bir <fefa g6zden 1[•çirmell 
\'e bundan ötftril yeni yeni fac·alann 
lıazırlanıb bazırlanmad1jma tedkik 
etmelidirler. ,, 

Sovyet gazeteainia bu hitabı, 
te&hişçiliğe kartı we!inmek .. milca
deJe açılmak Ozere budunlar .arası 
•erilen kararlarm dilrüstç• tatbik 
edilmediğinden açık bir tikiyet 

demektir. 
• a halde ı Geçenlerde Cenevrede 
tapdaa anl•ı•a. w. • .,.;len ~da 
ıamimiyet yoktur. Eğer bu, blJyle ime 
acun cidden acınacak bir 7ola gir• 
IDektedir. - S irf')j'R 

\ BeJgradın Bir Tekzibi 
, Belgra:f, 29 ( A.A ) - Maca1' 
tebaasının bili yı~ ola memleketten 
d•fUJ ahlmakta olduklarına dalr 

1 rabaacı illerde çıkarll&A f8yialar, re ... 
men tekıib ed;liyor. 

mcktedir. · 
Bu bayırk&r kuvvetler ara•nda 

4'n safta UJuılar Dnneti l>ulunmak
tadı-r. 

1934 yılındaki •tyamal itlen ,..ııaee 
bi'.inço lalin Amer.ikuı mesel~erl 
üzuı.ade durmakta ye Peru • Kolom• 
biya ibti Afınm netice'enmeainden 
dolayı ae..-ioc:iai ıg&lerdikten .sonra 
b ütü11 ıt.Zaulll •illb ambB.l'Jı'OSUnu 
kabul etmelerj •urelile Şako ihtilafı· 
nın da neticelenmesi için yapı.an 
gayretler an 'ablmaktadır. 

Bay Lava/in 
Segah ati Roma 

P.aris, 29 (A.A.) - Dış i•Ieri bakanf 
bay Lavalın Roma Hyahli.tl hakkında 
entr-as j an g uteıri d yor ki: 

.. Fıaı aız <lıt iflel'f .lakaııınıa diletl 
ve bay Muso ini tarafındaa gösteri en 
hihınüniyet, müııni b'r net ce iimid .... ı-. ... 't ... _ ...... 1 ... 

başkanı tarafından Romaya hareket 
tarihinin tesbltine imkan vermektedır. 

Bau malümata göre, bay Laval 
gelecek hafta l>aflarıada Romaya 
gidecektir." 

* Londra, 29 (A.A.) - Fransa fle 
ltalya arasında anlaşma yo·undö iier
lendiği Te M. Lnalin Roma se1ahatl 
ihtimallerini bildiren Franaız haberleri 
iyi bir tes.r yapmıttr• 

Sevmedijine 
Edebi 
Tt.ıfrika 
32 

__ işık 
30 / J~ I 9J4 

Hilkatin kahkahatı 
)'llan gibiydi: 

- Firar._ 

çıngıraklı 1 

Bu imaları, bu klnayelerl anla· 
mıyor musun, Türkan?.. Artik, 
bana darılmıyor, gllcenmlyorsun, 
değil mi? 

Şimdi Euraada, dayımın Ç~ 
ldrgedeki kötkünde, pek rahahm.. 
Günlerim, hep biriblrina benzJye-
rek geçiyor •.• Fakat ben, bundan 
tiklyet etmiyorum. 

Hayat, bozuk ılnirlerhni dO· 
ıeltti. 

Bazı akıamlar, belediye hah· 
çesine gıd.ycrum. Ah, TUrkin, 
burada da bir aşkım var • . Fakat 
Harun Şinasi gibi değil ..• 
Euradakl a,kım, benJ çok eğlen· 
diriyor ..• 

Sana, evvela atıkımı tar;f •<k
yim: iki metreye yakın bir boy; 
halat parmaklı kürek gibi eller; 
baurcılarda kalıbı bulunamıyacak 
kadar hantal iri ayaklar ... 

Sırtında, havalarm ııcaklığma 
rağmen yakası kürklü avcı biçl· 
mi paltoya benzer bir caket .•• 
Sonra külot pantalonu .andıran, 
kaba fayaktan bir potur... Başın• 
da, vizyeri sola kaymıı bir kas• 
ket ... 

Yatı elli bet yar... Yarı yarı• 

ya ağarmıı, pos bıyıkları, yeni 
doğmuı bir çocuğa yastıklık ede· 
bilir. 

GDr kaşlarının gölgelediği 
açık mavi gö:ıteri o kadar masam 
bakıyorki döğiilmUı bir çocuk 
zannedersin .•. 

Caketinin önlinU .açbğı nman 
geniş bir kutak görnnüyor. Dir
seklerini kuşağına dayıy.arak ohır
duğu zaman, boyanmış ~e eıvap 
g~ycllnlmiş bir heykele benziyor ..• 

Bu, Buraaya yerle.ıtirilmiş mn
b-arlillerden bir tütün tliccan imişi 
Bursa dvarındald köylerden bi
rinde <>turu) ormuf, Ye çok zen
ginmiıt 

Ben, belediye babçuine git
tim mi, o da, Jerde• çıkıyor gibl 
birden peyda olu•eriyor. Ve ge
liyor ld tam benim oturduğum 
masanın karşısındaki masaya o
turuyor. Gar.sonların onun etra• 
fmda pervane gibi döndüklerin
den anlıyorum ki hakikaten zen-
gın .•• 

Yfizllme dik dik, arsız arsız 
bakmıyor •.. Dirsekleri kuşağının 
üılUnde dayal1, gözleri yerde, bir 
tnı yığını hnlinde, cansız, hare
kcts:z oturuyor. 

Onun toyluğuna ve aafbğına 
hem gülilyorwp, hem acıyorum, 
Bazan. bana bakabllmesi için, ona 

tedir. Hladiataaaa Yeni bir mücadeleye girilen Oancli 
ikinci me.n•ueat merkal .U• btı tehlrde (211~amele çal11malctadır. 

Deniz Silahlan Meselesi 
Londra. 29 - japoayaa,. v~t-.

ton deais llUll&fmuau bez~ dair 
buradaki Amwikaa •uraYaası llacy
etine namen malamat vuaaifUr. 
Buradaki JapcmJae1etiae ,..elea aoa 
talimata :gCSre. Japon yujyetmde ae. 
ğifme roktur re japen tsiıkimeti ön

ceden deniz aillbları itinde Japonya 
inıaat proırramım ibild;rm·y~.cektir. 

Amerikaa .murahhuları bul'Ün 
!'Jevyorika hareket .etmiı'erdir. Fakat 
lngllt~~. :göriiımeJere tekr.ar ıbaflaa-
=-

Filipinin İstiklali 
Tekrar Suya Mı 

Düşüyor? 
NevyoTk, '29 < A.'A.) - Amerikan 

g :ıetekrj, ıP.asifik denizindeki ıımu i 
ddrU'ilt ~ ttd; P'Ht,,ıii ad laı> n n 
tam istiklal tehlikesınden 'k ç n ra'k 
Dommyoo .tttilsüuü kabul •.de.ceğini 
yazıyorlar. 

Son Posta - Fdipin adaları bal
kının m'lihim bir kısmı müs iim· ndlT. 
J lponyaya yakın olaa ıbu adalu 
J\merikanuı bir müstemlekesi idi. 
Amerika l.:ur.anın istiklalini kabul etti. 
Fekat 'Son -xamanhTda japoayamn bu 
adaları iati ' a etmek nlyet:n 'e olduğu 
ileri sürüldü. Amerik::.mn timdi tam 

fırsatlar veriyonua. sa ki birşeyin 
f arktntla dejilmifim gibi, bqllDı 

bqka tarafa çevit:iyoram. işte o 
zaman, omm giizleri par~ıyor, ve 
bir ıurup içerek bakıyor .• 

Garao:ılar, onun honrda oldu
ğunu, para urfmdan çekinmedi
ğiai söylüyorlar. Ben bunu yan 
masalardaki &sLblardan anlıyo
rum. Eğer gthıün lbirinde, bu geç
kin, ihtiyar çocuk. beni nikahla 
istemiye !kalkmazsa, biç hayret 
etmi yeceğim.. 

Sana, buradaki hayatımdan 
da babse!mek isterdim, fakat 
posta zamana geçiyor .. 

Sen, bana, 1stanbul havadis· 
lerini yaz.. 

• • . . . . 
«Beyhan»dao .cTllrkan»a 

Ah, ben, ae ~ılg n.m, ne ap
talım.. Hem .aenden mektup isti
yorum, hem de adresimi yazmıyo· 
rum. Mektubumu postaya verdik
ten sonra bu aklıma geldi. 

Şimdi ı;ülecelcsin Türkan : 
- O senin eski dalgınhğm! 

dlyeceks";n 1 
Hayır, .dalgmtık ~ğil; neıeli-

yim okadar ... 
Geçen gün, KükUrtlftye git· 

tim, ~h, oradaki tki beygirin çi· 
lesine öyle içim yandı, aızladı ki •. 
Kaplıcaya, Kükürtlü su, eskisi 

kadar gelmiyormuş. Kaynak çök· 
müş, suyu motörle çekiyorlar. 
Fakat ııcak kUkllrt buğusu, 
motörleri bozuyor, kiıfletiyor 
ve işlemez hale getlriyormuf .• 
Demir, çelik motörlerin dayana-

.... içllı l;ıefeWılia edecektir. 
lf 

Undra, 29 (A. A., - M. Çet
fild ile dh yapbğı ı&rütmede 
M. Yamamoto, lngiliz teklifleri 
ha1dwıda T okyonua ban dtıştm-
ce.ermi b3dinnif n 7eaiden n
ailcr S011D11fhn'. 

japonyan.."'ll ceYabı, lagiliz ma-
hafilinde Lıgiliz lekliflednln ka
bu ft veya reddi gibi tellkki 
edilmektedir. 

Krup! 
Bu Da 13ir Hastalıkmıı 

LondTa, 29 i A.A ) - Ne"k?stel 
oe'hrınde krup hastalığı bat gö.ster
mi-ş - • .Ş'.md")-e ka ~ar ıehirde S74 
v.:ık'a kay e · mişt r. 

Bay Adaçl ÖldU 
Uhi, .29 { A.A ) - Ulua,ar arası 

adah:t rrhan n n e11ki Bııfkanı Adaçi 
dfin Auuterd m'-da Ö0milş Or. ' 
AJmanıada Yasak Edilen 

Gazeteler 
Bern, 29 ( A.A ) - Üç lniçre 

gıızetes nin Alm11nyaya -gir.mesi yasak 
e dilmişfr. 

~bir 
0i;t k 'aicİ~~ 'k~Çı~~·a~~ d~' 0

b~d~;;-
ötürl\ o'ac kt·r. 

madığı bu sıcak kilkllrt buğusuna 
timdi, iki 'beygiri habsetmiş1er. 
Go-ıleri bağlı beygirler, tıbkı 
bostan dolabı çeker gibi, bu su 
çıkrığını döndiirllb ~ekiyorlar. 
Th>lah ~ygirleri, l>o "Zavallılardan 
daha talihli; çünkü açık havada 
dönüb duru}or1ar. Fakat bunlar, 
list-eUt, penceresiz, deliksiz ka
ranlık bir knlübe içine konul
muşlar. 

Binrz yonddular, dındu1ar mı 

kuUibenin dışarısında daran uvak, 
hemen &esleniyor : 

- Diiih ... 
Beygirler dönmeye ba~hyorlar: 
- Çık çık çık. Çtk çık çık .• 

Çık çık çık •• 
Demirin, çeliğin dayanamadığı 

11cak kllklirt bubanna, bu nval
hcıkfar, naaıl ve ne 'kadar zaman 
dayanai>1H) orlar? Onu bilmiyorum. 

Bunu llorduğum zaman: 
- Mo\ör değiştirmek, beygir 

değiştirmekten daha bahalı 1 
Cevabını a1dım •. 
Bo aatırlan okurken, yine 

bana kınıcakam r. 
- Sen, gezmiyorsun, gittiğin 

yerde dcrd ıarıyonunJ diyeceksin! 
Bursanm bütün gii:ıelliği, 'j'e· 

ıilliği lizerinde... Dün, Uludağa 
çıkbm. Öyle başım döndU ki •.. 

Türkan, burada olmalıydın ... 
Çılgınlar g:bi e) lenirdik ... 

Aşıkımda biraz terakki var. 
Yavaı yavaş, bana bakmıya ce
saret -ediyor gibi... Bu kumıeti 
kaçırmıyayım mı, denin? •• 

Gönül /~eri J 
Okuyucularıma 
Cevablarım 

Izmlrden S. S. F. lmzasile 
mektup gönderen erkek okuyu
cuma: 

Evvelce gönderdiğiniz mektubu 
almadık. Alsaydık, cevap verirdik. 
Hiçbir mektubu cevabsı?: bırak
mak adetimiz değildir. Gelelim şu 
Gnümftzdeki mektuplarınıza .• Pen• 
cer~ muaıakalarının iyl neticeler 
ve1miyeceği, çalaşma çağmda olan 
bir t sanın zamanım pek boş ve 
~k gli!fuıç bir şekilde geç"rme
Elne •ebeb olacağı muhakkaktır. 
Oç kızdan mUrekkeb bir mt.iael
les içlnd• çupmmamza bakılırsa, 
kalbinize Ye ciodiyetinlze bakim 
bir gene olmadığımz anlaşılıyor. 
ip -güdl dnnyan genç kı?:lann, 
gönüllerine birer eğlence araya
baeceklerinl ,.,,utmaymız. Onun 
için evveli ıize teveccüh eden 
nt1zanann ne gibi Jaiuerle müte
hassis olduğunu tartın.. Mektubu
nuzun tanına nna~ aizin biru 
sinir zaafına mubtelA olduğunwu 
tahmhı ediyorum. Açık havada 
geziniz, kuvvetli yemekler yiyiniz. 
Ayol zamanda pek derin derin 
dUıllnmeyiniz. Sonra itinizden gü
cllnllzden olursunuz; buglln kazan
dığınız 'kırk elli liradan da mah
rum kalırsınız. Sizin için daha 
büyük bir tehlike var ki o da 
ıudur: Meslek sahibi adamlar, 
yalnız ciddiyetle iılerilo meıgul 
olurlar mademki kadın terziaislnlz 
.lw: ve kadınlara karfı, gayet 
vakur bir tavır iktlsab ediniz. Son
ra müıterHerinizi kaybederaioiz. 

Valdeniz hakkında sorduk.la• 
rııııza gel"nce; onlarada d" raı 

ıeklnetle hareket ve rahatsızlıkla 
rma bol bol ilfa temenni ederim. .. 

Betikta§ta Bayan Nedimeye: 

Ne olduğuna bilmediğin bir 
erkekle kaçmak hiç yakışık al· 
msz. Mademki birbirinizi sevl-

yorsmıuz, ailenize söyleyiniz, aonra 
pişman olursunuz. 

TEYZE 

Pek mi delice. abuksa buk 
lromqayorum? .• Ne yapayım, bq
la, yazacak b:r ıey yok kt ... 

lstersea •ana, Uludağa alt 
tuviri.r y~uy.m?.. Bunları da 
oltayuaca g11.eceksia: 

- Gazetelerde, mecmualarda 
o'kaya okuya bıkbmf de yeceksin. 

Şirkette ae Alemde8iniz? aew
gili Hilkat hemfiremi&, mı yapt
y<>rlar? Afiyetteler mi? Arkam
dan ıne dedikodular dönll~or? 

Plajlan ödemedim, deıem 
yalan .•. 

Eyvah! ben, bunu yazdığıma 
piıman oldum. Sen, hundan, tim
di tirlil manalar Çlkarırsınl •.• 
Fakat biç te zannettiğin gibi 
değil... Gün geçtikçe, izi nimin 
bittiğine lidl.üyorum. Baıka bir 
ıey camım sıkmı~ or ... 

Senden, bir de kliçllk bir 
ricam var. Mezuniyetim biterse, 
doktor raporu ile filan bir hafta, 
on beı gün uzatabilir miyim? 
Eğer hoş görlllmeyecekae, ben, 
hiç teşebbüs etmiyeyim. Sen, 
eski, kod .. man memurların ağız• 
larını arayıver. Hilkat, tika) et 
etmeyeceği; müdür Sinan Tahıin 
de, kalem amiri Şevket Yabyaya 
nisbet, \::unda bir mahzur gc rmi· 
yeceği için, vaziyet az çok leh m
de ıayıhrşa da sen yi~ tahkik 
et... 

Mektubunu bekliyorum ..• 

""' 11 Tlirkin ,,dan .. Beyhan .,a: 
• • • • • • • • 

(Arkaa varl 



Dünya Hadise{ 

Her Adamın 
Parmak izi 
Alınamaz! 

-

Bir adamın parmak lıl doğ• 
Fen akad_. duğu gllnden öl· 

misinde düğ11 gUne kadar 
değişmez. Fakat ..• 

okunan bir Rio de Janeyro 
takrir polis mlidUrünUn 

hüviyet tedkiki ıubesi müdürll 
o!an profesör doktor Ribeiro'nın 
Paris fen akademisinde okunan 
bit muhtarasıodan anhyoruz ki 
bu kaidenin bir iıtisna11 vardır. 
Filhakika profeıör «cilzam» haa• 
talığına tutulanların parmak izle• 
rini almaya teşebbUa ettiği zaman 
bunun mllmklin olmadığın g6r
müştllr. Çünkü bu hastabğa tutu• 
lanlar da parmaklarının hatlan 
gayet sık olarak değiımektedir. 

)f. 

Birkaç gUn evvel çok zarif bir 
otomobil Londra ıokakla• 

Üç tekerlekli rından geçerken, 
tekerlekler 1 n d e o 

bir otomobil birinin dlişmllt ol• 
duğu yaya yürüyen bir zatin gö
ıilne çarpar, arkasından bağırır, 
işittiremez, bakar ki otomobil Uç 
tekerlekli olmu~na rağmen boyu· 
na gitmekt .. dl.. ,.,. neredeyıe mu• 
vazenesi bozulPP"ak bir kenara 
yuvarlanacaktır. Hemen poUıe 
haber verir, nct.oıikletll memur
lar otomohilh~ arkasına dUıerler, 

önline geçerler ve nihayet dalgın 
ıoflSrU durdururlar Ye o zaman 

anlarlar ki, bu otomobil yapılııında, 
tlç tekerleklidir. Yeni çıkmıı bir 
modeldir. 

* 
Bnynk muharebenin son gU• 

nünde, yani mlitarekeden 
l1iigük mıı- az evvel kurban 

giden , ıonuncu 
harebenln zavallının kim ol· 

son kurbanı duğunu anlamak 

için Fransada bir anket açılmııtır. 
Netice henüz belli değildir. Fakat 
timdiden anlatılıyor ki, mütare
kenin akdini, akdinden 20 gllo 
ıonra öğrenen bazı müfrezelerde 
olnıuıtur. .. 

Birkaç gllo evvel hınstlyan• 
lar İsanın doğum günllnll 

1 
/su ne uakit 1 tesid ettiler, bay• 

... ram yaptılar. Fa· 
dogd11? kat hakikatte lsa-

nın b4Zılarınca zannedildiği gibi 
sahiden 25 KAnunuevvel gtlnll 
doğduğu zannedilmemelidir. Eski 
zamanlarda bazı memleketlerde 
lsanın Nisan ayında doğduğu, baıı 
memleketlerde iıe bilakis Mayiıta 
dünyaya geldiği sanılırdı ve bay· 
ram da o glln yapılırdı. Birinci 
Jüleı adını taııyan bir papa bu 
kanşıklığı mahzurlu buldu, anket 
yapb, delil aradı, fakat doğumun
dan bin ıu kadar yıl ıonra İaanın 
ne gün doğduğunu kim isbat 
edebilecek! Papa aciz kalınca bu 
tar;bı kendiliğinden 25 Birnciki· 
nun olarak tesbit etti. O ~aman
danberi bırisliyanlar hep bu ayda 
bayram yaparlar. --· .. ._. .. ,. __ .. ·-........-· . . .. ., ,.,._., ...... ---

SELANIK BANKASI 
'l'eımJ t,mJıı U:188 

• İdare merkezi 
lstanbul ( Galata ) 

Türkigedeki şubeleri: 

İstanbul, ( Galata, Yeni cami ) ; 
lzrnir, Mersin. 
Yunanistandaki şubeleri: 

Selauık, Atina, Pıre. 

• Her nevi banka muamelib 
• 

&& 

SON POSTA 

'imaret . Kapıları 
-

42 .. 15 .. 102.. Benim 36 Oğlum •. '' -
Benimkini Çiz Mustafa Oğlum! .. ,, 

Kari Mektubları 

Adapazarında 

Eşekle 
Kepçe D~~madan işliyor Ve Sıcak Buharı Tüten Çorba Ekmek Satışı 
Kazanı Uzerinde Dalgın Ve Aç Gözler Geziniyor!.. Ad d k k . L apazann a o me cı nrm· 
- Musta abi ne olursun, lanndanm maada Mekteplerde 

ıu benimkine bir kaıık koyuver ıokaklarda, umumi caddelerde, 
de ben gideyim he!. Ne olursun ve mahallelerde ekmek satarlar. 
Musta abil.. Bu hali şehirde ekmekcl fınnın 

Sabahın ayazı.. Saat aekiz, ı·' kıtlıjından zannetmeyiniz. Sözde 
sekiz buçuk LAielide tramvaydan ekmekciler birbirlerine rekabet 
iner inmez Laleli camiine doğru iı ediyorlar. Memleketin her yerinde 
yürüyün, kapıdan geniı, yaban bağırarak aatıcıhk yasak edilmlı 
otlarile örtülü aY!uya girin, ıağ• ;ı; iken Adapazannda ıatıcı alabildi• 
dan sola sapın ve karşınıza gelen ğine bağırmaktadır. Burada aa• 
medreae kapııından içeri dalın. hahları fabrikalar herkesin uyku-
Arkanıza veya önünUze biraz sunu bozmamak için iıbaıı dll• 

- Muatafa oiz benimkini .• 6S .. Ağam beni unutma 102 ... Yaz bana da Mu11tafa., 
dikkatle bakacak olursanlZ, omuıu muıtaladı ve öne geçti. 
sizinle beraber ellerinde bakraç· ihtiyar kUrd kanıı birdenbire ge· 
ları, tencereleri, gözlerinin feri ride kalmış ve ağzı açılmıştıı 
kaybolmuı, kambur sırtla ihtiya.... - Bagha bahinmi goca avrat!. 
lar, s111ka, ılimüklU, mor burunlu Bu dası gafanda paralirem an· 
çocuklar da beraber gelir. larmiaenf.. 

Burası Evkafın imaretidir. Her Ve iki kadın atışırken, birkaç 
sabah fakir ve yoksul kimseler, kiti araya girdiler. bco ytlzlU bir 
buradan beş alb kepçecik sıcak kadır, hafif titrek bir seıle mı· 
at alıb giderler ve Tanrıya nldanıyordu ı 
hamdllsena ederler!.. - Ayol. yokıulluğunuz yet· * mlyormuı gibi bir do kavaa mı?. 

- 42 .• 
15 .• 
102 ••• 
Benim 36 oğlum .• 
Ayol yUzUme ne bakıyor

aun? Göre göre hAIA belliyeme
din mi?. 83 benimki •• 

- Benimkini de çlı Muıtafa 
oğlum.. 97 benim •• 

- 76 yı unutma .• 
Aıhanenln geniı kapısı önüne 

uzun tahta bir ııra konmuş .• Yağla 
ve kirle rengi kaybolan bu sıranın 
üstünde, Medine dilencileri glhl 
kulpları ıicimden, telden, paslı 

zincirlerden bir sUrli kap kacak 
duruyor. 

Aibane uademelerinden biri, 
teneke He getirdiği çorbayı, koca 
bir kazana doldurdu, doldurdu ve 
itini bitirdi:Şimdi ııra dağıtıcıda .. 
Kırmızı çiçekler1e sUılil yün çorabı 
dar pantalonu ve bUtila vücudünü 
kapayan beyaz önlüğü l!e, dağı · 
tıcı bir eda l!e kepçeyi aldı ve 
bir elile de duvarda aıxlı du.ra :l 
kara tahta üzer:nde rakamların 

yanlarına birer çizgi çizmiye baı
ladı. Numara ıöylendikce çizgiler 
fazlalaşıyordu. ..Mustafa" diye 
diya çağmlan dağıtıcı arasıra 
duruyor. Yana kaçmıı bakışlarla 
dumanı tüten çorba kazanı 

geriı"nden bekliyenlere bakıyor 

ve ıöylcnen numaralan dinliyor. 
- Oğlum Mustafa, beni yaz

dın mı? 61 benimki .•. 
Musstafa kazana, doğru bir 

adım atınca, bekleye.n:erde b :r 
kayaaşma old\l. B ... omuz, diğer cir 

Allah kimAeyi imaret kap.ıına 

dü, ürmeainl , 

Biraz -beklemişs·n ne olur? Sıcak 
corbam alıp gtdeceksin a !.. 

Arlık MLııtafanın kepçesi it· 
llycr ve btitun gözler çorba ka· 
znnı üzerinde.. Çıt yok.. Hiçbiri 
gözünll bafka bir yere a~ ıramı· 

yor. Mustafa, Turi Sinadan ine· 
rek, ümmetine Tanrının liitufla
nm dağıtan Musa Peygamber 
gibi, mağrur, vakur ve pürazamet 
başı dik kepçesini kazana daldı
rıyor ve bir elile tuttuğu çanağa 
çorba botalhyor. Bir kepçe, iki 
kepçe, Uç kepçe, dört kepçe •.. 
Ve bütUn gözler, bu kepçeleri 
IR}ıyor: 

- Bir gepçe, iki gepçe, Uç 
gepçe, dört gepçe, beş gepçe 1 .• 

Çanak dolunca, birdenbire bir ' 
&llrOltll kopuyor ve bütün eller 

Sabah çorbale.rlle taılannı doldur· 
mut mor burunlu çocuklar 

çanaklarını uzatıyor: 

- 43 benim •• Dolduruver. 63 .• 
72 .. 102 •.• 

Bütlin bu ıahnelerl ben, içe· 
ride, kazanın başında merakla 
seyrediyorum. Mu11tafanın yakan, 
ve dilslz:lği de belki benim orada 
olmamdan ileri geliyor. Belki 
de beni evkaf idarecilerinden biri 
sanıyor ve söylenenlere hiç aldır
mlyor. 

Kalabalıkta ilk derin sukutun 
uzunluğu ya•aı yavaı kııaldı. 
Sabahın mahmurluğu, sefaletin 
çekisi Ye açlığın orucu ile göz
ler:ni birer mumya gözü gibi 
çorbaya diken yoksullar, çorba
nın, dumanı, kokusu ile &anki 
açıldılar. 

Siyah çarıaflı, buruıuk koca 
yüzIU bir ihtiyar bakracını uzun 1 
tahta sıra üzerinde sallayarak 
bağırdı: 

- Mustafaaaal. Deli Mustafa 
akı'. sız Mustafa!. Ü len koısana 
benim şu çanağa Mustafa J.. Hey 
deli Mustafa, Allah belanı vere 
Mustafa, Allah föUnU teneıiro 
yatıra Mustafa 1 •• 

Etraftan gülüşmeler.. Bir iki 
kadın fısıldaııyorlar. içlerinden 
birJ atıldı : 

- Nine hani Mustafayı eYe

recektin ? .. 
Aman Yarabbi, Mustafanın 

e!iodeki kepçe neden öyle bi .... 
denbire titredi. 

Kadın bilgiç bilgiç başmı ıal
ladı: 

- Everecedim emme, Musta
fa bana ikram etmiyor. Çöp ça· 
tana böylemi kerek ya 1.. Beni 
bekletip duruyor !.. 

Mustafa uzandı ve ihtlyann 
çanağını elin<len aldı. Etraftan 
yİie gülüşmeler.. Çorbanın sıcak 
buharları, çccukların omuzların· 
dan burunlarına doğru ylikseliyor. 
lç!ednde biri hep çorbaya, kepçe 
ile karııan çorba kazanı içine 
bakıyor.. Bakıyor, bakıyor, bakı· 
yor ve sanki bakmakla yediğini, 
çok yediğini, doyduğunu vehme· 
diyor. Bir omuz onu h~lyaıından 
çabucak uyandırdı ve bir elini 
karnı UstUne bastırarak hırçınlaıtı 

. ve gayriihtiyari bağırdı : 
- Hadi be, bana versene bel. 

Kaç ıaattir bekle}ib duruyorum!. 
Burada, bUtUn bu boğazları 

en basit ve küçUk sinek geçme
sine bile hasret kalmış insanlar, 
bir Mevlevi dergA.hında, ney'in 
sllirine tutulmuı 1111lridler gibi 1 

düklerini öttUrmezler. Eıekler at 
ıineğjn 1..:en korkar ve Urkerler 
ıaka olsun diyen!er evvelce 
hazırlamış oldukları at sineklerini 
!:>irbirlerinin eıeklerine ıalarlar 

bu sefer etekler de tepiımeye 
baılarlar kimi alablldiğ.no koşar 

ıuraya buraya çarpar sırtındaki 
sandıklar açılır içindeki ekmekler 

sokaklara dökUIUr eşeğin yedek
clal koşar koıar güç halle eıe

ğlnl yakalar, hemen eşeğini tut• 
maya uğraşır. Sokaklara saçılan 

ekmekleri toplayarak tozunu top
rağını sırtındaki kirli ceketinin 

kollarile temizler ve tekrar san• 
dıklara iıtlf ederek narayı baıar. 

"Hadi alb buçuğa taze ekmekl1 

Karaağaç dibi çiçeği bu.. Vo 
yoluna devam eder. Biz bu hale 

bUtftn kaıaba balkı her vakıt 
ıahidiz fakat her nasılsa bele· 
dlyamizin nazan dikkatini tel• 
botmlyor. 

Ad.ıpazan: A. Tevfik 

.................................... -··················-··· ... 
Matbuat Balosu 

( Basım Kurumu ) 
Buım Kurumunun baloıu bu 

aene 31 lkinciklnunda Makılm 
aalonlaruıda nrllecektir. Matbuat 
baloıunun ne derece milkemmel 

" 
olduğunu ı8ylemiye lüzum yoktur. ' 
Birçok ldmıelcr yalnız bu baloyu l 
beklemektedirler. Hazırlıklara baı· ı 

lanmıthr. Bal.o yalnı:ıı: cemiyet aza.ile 
davetUlerine mabıuıtur. 

··············································-·····--··-
sallamyorlar. 

Sıcak çorbanın iri pirinçleri, 
sarıyağı Ye yaz ıi&ine benzeyen 
taze buharları onlara tatlı bir 
rllya gibi geliyor. Arasıra gözleri 

bana ilişiyor ve akıllarından ıöyle 

birtey geçtiğini do tahmin ecil• 
yorum: 

- Ne olursun, Muıtafaya 
söyle de bana birkaç kepçe fazla 
koyıunl., 

Guride sabır ve tevekklille 
bekliyen lhtiy~rlardan biri, sicim 

saplı çanağına çorba koydurduk
sonra kenara çeki:dl ağzına dikti: 
"Gılk, gılk, gılkJ.,, su içer gibi 
birkaç yudum çorba içti ve doğ• 

ruldu. Gözlerini kapadı. galiba 
batı dönüyordu dUımemek 
için duvara dayandı, Sonra derin 
bir oh çekerek ayağını sUrUye 
ıürliye dııarı çıktı. 

- Benim 90 .•. · Benimkini çiz
din mi Muıtafa, 16 •. 101 rl de yazl •• 

imarete slirükleı en lı sanları 
birer birer açıp okumak için bir 
filoı.of olmasını isterdim. Çünkü 
bunlar o kadar doliun birer 
kitabdır. - ll-
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lng.ltere Japonya ile Dost ita/yan Gençleri 
. ) k A . d Arasında ... Ka ma zmın e lt.al~an JleD~-

••• lerlnı Jlmnaatık 

Silahlarını Azaltmak Deniz 
Londrayı 

İşinde 
Nokta Düşündüren Bir 

Deniz ııilahlan müıalcdre1inde konuşanlar: Amiral Stanley (Amerika) B. Matıu· 
ada (Japonya) Bay Norman Davis (Amerika) ve amiral Yamamoto (Japonya) .• 

Deniz ıilihlarınm derecesini 
teıbit etmek için başlıca llç dev· 
let arasında yapılan müzakere 
eanuınde en ziyade anlatamayan• 
lar Japonya ile Amer!ka oldu. 
logiltere lae bu iki uzlaşamayan 
arasında, çok nazik bir mevkide 
kaldı. Bunun sebebi her ikiıine do 
bot görünmek arzuıunda olmasıdır. 

Tan aazeteai diyor ld: 
., Londra hilkümeti Vaıiagton 

ile Tokyo)U yekdiğerine yaklaş· 
tarmak için yorulmak bilmez bir 
çahıma göıterdi. Amerika ile 
doıt ieçinmek arzuıu meydanda 
idi, fak at gUnUn birin do Japonya 

ile elele yürümek lmkanmdan 
mahrum kalmamak için Japonyayı 
incitmek lıtemediğl de göriUUyo,. 
du. lngilterenln bu hareketinin 
meıru bir aebebl Tardır. O da 
Ruıyanın orta Aıyada ve Iranda 
ağır baımaıma karıı, lngiliz men
faatlerini korumakta Japonyadan 
Iıtifadeyl dUtUnmesidir.,, 

Ha huki, yiae ayni Tan aazeteal, 
bir baıka muharririn kaleminden 
çıkan d:ğer bir yazısında Uç bet 
giln evvel: 

lngilterenln artık Ruıyadan biç 
bir korkuıu 0Ia111ıyacağını yaz· 
mııtı, acaba hangiıi doğru? 

''Sar,, Toprağında "Pilebisit,, Zamanı Y aklaıtı 

Almanlar Neticeyi Kaza
nacakları Kanaatindeler •• 
Sarlı Bir Kadın "Fransada Zengin Yaşmayı, Alman

yada Aç Kalmayı Tercih Ederim,, Diyor 

Pilehiıit eın&eında polis vazifeıini görecek olan Uluılararaın ukerden bir müfreze 
Veraay muahedHi mueibinee Fran1a Almanlar halktan yGıde dokean 

ile Almanya aruıada, lı<Smilr ocakları betinin kendilerini lateyecetine 
l!e meıhur bir toprak olan Sar kanidirler. Ve ~füfinGyor ki Franıızlar 
h:ıvzaeı, 15 yıl ınllddetle bitaraf bir da bunun böyle elına11 ibtimalindea 
idare altında yafayacaktı. Bu müdde- tibheli bir yaziyettedirler. 
tin hitamın.la da hangi devleti .Bu, hakikaten höyle olacak mı, 
iatediti kendi halkından sorulacaktı. olmıyacak m•, 1akıada rarecetiz. 
15 yıl bitti n pilebiılt z ınaoı f6ldl. Fakat " nıiyeti bitaraf bir tide 

ile aakeri ter· 
biyeyo h .1ırla
mak Ozere, lin 
talebeleri ara
ıında yeni bir 
~emiyet tetkil 
edilmiıtfr. Biz· 
ut Bay (Muso• 
linl ) nin oğlu

aun baıkanlığı 
altında bulunan 
bu cem·yote 
~·rebilmek lçla 
~öyle bir yemin 
u.1Hek IAzımdır: 

"Sporda kuv• 
~etimle, fende 
bilgimle, bütila 
.abalarda az-
mimle, ftalya 
namına d ima 
galib r•'miye 
çahıacaA-ım. Mu· 
ıolin "nin emret. 
t "Ai tekilde dö. 
tilıecefim, ye• 
ınin ediyorum . ., 

Amerikada Para 
Sahihlerinin Vazi
yetleri Değişiyor! 

Amerika hazineıi tarafından 
baaılan ıon latatiıtiklerden ·anla· 
ııldığına g61"e, bu memleketlerde 
halkın malik olduğu ıervetin da· 
ğılıı ıekli epeyce değişmiıtir. Bu 
aahada glSze çarpan en mühim 
nokta yalda (50000) liradan artık 
aelir aalı.bleri in çoiaJmaJarı, bu· 
na mukabil bundan az gelir u• 
bibi olanların aayııının da azal-

• masıdır. lıte bir iki rakkam: 
1933 yılında bir milyon dolar• 

dan fazla gelir aahiblerinln sayısı 
(46) kişidir. Halbuki bu miktar 
1932 yılmda ancak (20) kiıiden 
ibaretti. Anlaşılıyor ki tekrar bü· 
yük ıenetler artmakta, küçükleri 
eksilmektedir. 

Amerikada yıllık gelir beyan• 
nameııi vermiye tabi olanların aa
yısı ( 3,660, 105 ) d:r. Bunların 
içinden filen vergi Yerenlerin aa• 
yıst lae ( 1, 731, 116 ) dır. 

~···························································-t edkik etmit o.aolar da tiaıdiden Lu 
f ıkir dedirler, 

MeulA Her Theodor Balk bir 
Alman muharriridir. Fakat Almanya• 
nıa 1: UJlünkü rejimini ıevmez. Jıviç· 
rede oturur Ye ıahean Sar havz umn 
ne Almanyaya ıreçmeıinl iıter, ne oe 
Fran1&ya. Bi' lkia buglinkD nıizette 
Lit raf kalmaeınıa fayd lı ol c.ıj"ı 
kanaatindedir. 

Fakat bu •uharrlr Sar'da bir 
tedkik yapmıı, her ı·aıfa meaıub 
ha!k Ue konu,muş, uuea ırk n 
Alman olan Sar'lıların tamamen 
Almanyayı lıtediklerinl glSrmüıtür. 
Bu muharrir rörilb itittiklerini Lir 
kltab haliade za.am•t Te Cenenede 
neıretmi9fa. ~ıatıda rörecet:n is 
aatırlar l:u kıtabdaa alınmıı bir 
fıkradır ı 

•Kadınıa klçUk, fakat tertemiz, 
diırli toplu, & :ı rif bir eTcetlzl Yard ır, 
içine rirditiniz zamaa bu evde 
ıimdikindea daha lyl bir h Y"t 
yaııınmıt oldutuau hiHederelniz. iki 
erkek çocutu nrdır, biri 20, ~tekial 
18 yaıındadır. Blrincial Almanl r n 
.. l9çi alaylarında ,. çalııır, ikinciıi 
yine Almanların büyük bir muıikl 
mektebiude talebedir. Her lkiıi do 
anadan dotma aıktr terbiyui JlÖr• 
müılerdir. Ksrıınıaa relib de ıelim 
verecekleri ıama topuklarını yek i
terine yakl119dırıb çat diye bir eeı 
çıkarırlar. Elleri alınlarıadadır. 

Kadın anlayııhdır, batt& keadl 
fikrinde olmayanlara kartt bile fena 
kelime kuJlanmaa. Dedi ki: 

- Nuyonal ıoıyaliıtlik ile komü· 
niıtlik ara1ında yer, ancak bir karı t
hkdır. Ve ıarecekıialz kl döayada 
itıiı kalmad1tı sama• komlaletlik de 

Dilin Kemiği Yoktur! 
-~~-------

Fransızlar Alman Devlet 
Reis· ni itham Ediyorlar! 

---------
f ç Yurda Karşı Harb Telkinleri 

Sulh Söz'eri 
Dış Acun da 

Aman Dev· 
Iet Reisi Her 
Hitler Fransanın 
meşhur ıimala• 

rından " Mösy6 
Jei?n Goy ,, ile 
yaptığı bir mU• 
lakat e5nasmda 
Alman millelidn 
Fransız milleti 
ile döıt yaşa
mak iıtediğinl 

'öyledi. Fransa• 
n n bir kadın 

cemiyeti de Al· 
man devlet rei· 
ıinia bu sözle
rini a!dı, ayni 
meseleler hak· 
kında •aktile 
yazdığı bir ki· 
tabda ileriye 

llıtler'rn ıkı türlG görüoiişil YaMdır .. ıUrdUğll fikirle.... Bir kuıkatöre goıe bay 

le kar~ılaıtırdı •• ı Fransızlara: "Artık aramızdl 
hudud lhtilAh kahnamııhr, bir 
tek hudud iıaretinio bile deiif• ' 
tirllmeai mev.zuubahs olamaL ., 

- Hangiıine inanalım ? So ... 
gwsunu ıordu. 

Bu kadın eemiyetinin yaptığı 
tah'ile iÖre Her Hit:erln Fran· 
ı zlara ve Almanlara ıöylediğl 
ıözler yan yana ıunlardır : 

Franıızlara: "Alman ve Fran• 
ıız muhariblerl harb eınaamda 
yekdiğerial taaımayı 6irenmif-
1erdlr.,, 

Almaalar : ., Almanyanın can 
dlltmanı Fran1&dır ve can dllt
manı olarak kalacaktır. ,, 

Almanlara: .. Alman lmpara• 
torlujıı, bir devlet olarak, yer 
yUzUnde yaıayan blltn:ı Alman
ları hududu içine almalıdır • ., 

Fıranıız kadın cemiyeti "Her 
Hltleria F ranaızlan aulb ı6zlerl 
ile uyutmaya çahıırken, Alman 
gençlerini gelecek harbe hazır•j 
!andığını Ye içlerini kinle doldur
duğunu iddia etmektedir. 

ineğin Memesine El DeğJ 
dirmeden Südü Sağılıyor 1 

inek ılltllnll 
memeye el değ· 
d·rmeden ıat

mak ve ılıeye 

doldurmak için, 
amerikada yeni 
bir uıulUn tatbl
kına baslanmıı· 

hr. Anlattıkla-

rına glSre bu 
makıadla birçok 

makineleri lhtl· 

va eden bir bina 
yapılmııhr. Bu 
binanın, aacak bir inek ıığabile· 
cek derecede bir kapııı vardır, 
inek bu kapıdan içeri girince 
kendiıinl dar bir koridorda bu· 
lur, bu koridorun önU ve arkası 
kapalıdır, ıemia de mütemadi} en 
ileriye doğru kaymaktadır, e tarz· 
da ki inek kendi kendine l Crli· 
yen bir kUçilk höcrenin içine hap· 
ıedilmiı gibidir. inek bu höcreye 
girer girmez, baatığı yerde bir 
aallanh duyar, düımemek için 
ayaklarını açar, bu memelerinin 
yıkanman lçin mlinaaip bir za· 
mandır, darhal höcrenin bir ke· 

kalmıyacaktır. Bitler berkeee rrdım 
etmek erzuıundadır. Proıramında 
birçok feyler vardır ki, aynen komü
n:atlerin proa-ramlannda JlÖrlllilr. 

- O halde Hden bukadu hınçla 
komGnlıtlerl takib ediyor? 

- Bilmem. Fakat komOnlıtler de 
onun aleyhlndedirler. 

- S .. r A1maaya7a döndükten 
.oara ti\ıJ'On Hltlerin •leylaiad• itala· 

nannda ılık lU fışkırır, meme yı; 
kanmııtır. Derken bir aıcak haYa 
cereyanı gelir, meme kurumuştur. 
Bunu liıtik bir torbanın gelip 
memeye yapıımaıı takibeder. [ q 

llıtik torba mekaniktir, meme Ji 
aağar, içine aldığı ılltü, hemen 
bir temiz kaba bc,altır, bu kabın 
kapağı da otomlllik o:arak mij. 
hürlenir. 

Blltlin bu işler yapılıncaya · a• 
dar ineğin bastığı zemin ) ürlln ., 
ve hayvanı binanın mukabil l -
pısıoa ielirlp dııarıya bırak• 
mııtır. 

nanlara ceza Ytrilecetini zanneder 
miıialz? 

- Hayır. Milı!eri h olunuz, bl9 
kim1tnln kılına bile dokunmayacaktır. 

- Peki maddi v.tıiyetin daha iyi 
olacatıaa inanıyor musunuz? 

- Hayır. Fakat ben Almanım. 

Franaada HDJlİn blr hayat Jl?famak• 
danu, Almaayada aç kalmayı terclla 
ederi& 
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GtımrtıkKomiıyoncularBirliii, 
Ortadaki lnı JUYarJak me,. 

dan ne oluyor?. diye acayib 
acayib etrafına bakıyor. Talıainle 
Kadri, g•cln b• ıaşkıahğına. 
Tanaşın buraya gelmeği akal etti-
jine memııua oı.yorluda. 

Oyun aranndald faıılalardan 

biri olduğu için meydan boştu. 
Ortada artlıt martlıt yoktu. 

Çıngırak çalındı. Muzika bq
lada. 0} uncularm çıkacağı kapının 
&nüne, kırmızı caketH, göğllsleri 
aırma harçlı, arı parlak döjmeli 
aeyialer upklar 11ralandı. 

Sivri keçe kiilahh. saçlarıma 
Janlan kabank, boyalı ylbll, elif 
çekilmit göZ:O. dan uçlmrlan lcol
taldanmn altında, rmdl renk 
)qyafette puk.._ erta,a hllrya ... 

Perendeler, taldalar, plmeler, 
tobtlar.. tu dumana bnşb. 

Siliadir ppkalı, 1m.. llu
runla, lmJıı*)u cebtll iki 
( ogtlıt ). canlan hunmlarndan 
ıelirceaine yerlen )'UYm"lanıyor, 
altalta, üatOıte .-ıaklanıyor, 
paradi alkıştan. ı .. ktaa 1ıloby•, 
ogllatlerin kafalanaa, ....tı.nu 
portakallar, ......... Jap 

~--
Bunlan seyretmek Tombulun 

derecesiz hoıuna gitmlftL Okadar 
etleniyor, kahkaha atıyordu ki 
6n koltuktakiler, bitişik locada· 
kiler, palyaçoları bırakmıflar, 
Tombula bakıyorlardı. Onun laall 
her h.Ude daha komikti. 

- Yaşa Taaatpp, yapdık
ça yap, dilayaya kllDlı kak 1 
Bayle yerleri enalum g.._.•ittil 
clJye durmadan aanhb 6püyor, 
pukalı 

- Vre puam, diyordu, IJea 
ne zaman bir adam gmtlyorum. 
bir tefa glid.nll lalııde bakıyorum. 
onun ne . pıto nr, alAmi .. t 
..ı.,....._ O ld l»a zene~ 
slıtiJonun, bunlar marifet d .. 
lil-· Simdi ne numerolar alacak. 
• .. taueh aelezek ı•.,.._ 
akı., Naaio bilirsin? Oıtnnde yok 
............ ıoda ....... 
..,.._. tipld ı,ı ... Tüple• .. 
l,.k - Jok et ..,U.cla.. ...,._ 
luı•le•e tlrldb, p•• -..
tn ...._ 

Velabl. •phh•'- e aM 'ı 
,. .... , .... ela: 

- Kabahatim •? Bize • 
.., r• "lir be w'lh llfd, 
.. ,. \e,mt- -.,.. , ... 
..... Kaclri1• ... , .... . 

-·~ ...... ,. .. 
...... lraclar ... ,.-, .... 
paydos olacak oyun bittikten 
1011ra arabayı aannz, ha tarafta 
bhnz. Ne deninfz tosunlar? 

Bel Ses de, 88 de ı (Ha}'hay 
tieyciğlm!)f bastınyorlar, Tanaı 
İJfl kealyorda : 

- Benim pilanço beğencllnfz. 
~ine ordino bana bırakın... Bar
toli lokantac:!a aupe ediyoruı. 81-
rlnizi kafite artistler, akterlsler, 
clanı6zlerlo booaaar yap1yoruz. 
abuk .. buk abhaphk llikariyo
ruz. Ne umaa ieimfze geliJor. 
bet on lira septen •hJOl'Uz.. Ne 
Yakit bizim ise gelmiyor, baslra 
t&raf katıiyonu:. 

Muıika durmuttu. Canbazba. 
• ataldan, yu•atlaya J uvar

laya ortaya bir halı getirmftler, 
raymıya bapallnflaırda. Paı,.colar, 
llya yardım et:!I ormuş aibf ke
tıVi kafelerindea çefdb çeldb 

1tyorkt, yine yerlere yuy.n. 

l 
aıyorlar, o lkl komik ogOıt te 
10iukhklara karıııyorlardı. 

Portakal yaylımı tekrar ba.-
la1111şb. T oaıbul tatbırdu: . 

- Atanlann alayı andavallı. 
Hepal bota gic.i1or, ıu iki it9ğı. 
it te zeldeaiyor. Ew kok:erine 
bir yapıftU'a,ım da nasıl at 1 rmıı 
görıöıı er. 

Seyyar yemitçiler ııv rya do
laşıyor, portakal, maıu:lalına sat .. 
mak için seyircilerin gozilniln 
içine bakıyordu. Bu yaylımı kız.ır 
tıranlar da onlardı. 

Bir taneal tam bizimkilerin 
locaaının önUne gelmiştL Vehbi 
mecidiyeyi fırlattu 

komisyonculan alikdar eden blr
zevz.ıı adam buaua tepe.iade 
llikazak. Bir adım gitmiş gitmemiı, • çok itleri bir ıcma bağlamak 
hopla bas asa'ı dlsezek.. Kon.- maksadile yeni fetebbl.leıe gl-
mao bul'unltı, giğsllsü kambur riımek llzeredir. Bu arada, bu-
po!işlıaella bilme ıi 1, iste 0 gibi gftnkll lht yaca ... ftiittirilecek 
bir herif; ma ne komik, bayıfa- olan komiıyoncufuk nizamname-
zakaı 1 sine verilecek yeni biçim için 

Çm ır.k çalında. Muı·ka, ıimd den huırbklara ktı..JlbP .. 
meıb r (Mavi Tuna) vaıı·ni t t• Komiayoacular Birliği bqkanı 
tardu. Uşaklar, aeyialer, yine ka- Bay Ce'la.d Tallt. ıı•ni uç • 
panın aai na o .a diz.idi. b. lik ı..J __ 

Saçlan kal ak g"f>i kıvır faVll', lr ~e. bayethaiıı. çalqmaaa 
gi>isll m ·de e, 1 rb be:kemiii 8 h.ldunda tait h ılri b ... 
kadar dekolte, lcllan omuzb I" lan a6Jlcm"alir: 
lamadan ~ıplak, .Ocudunda 8lmsı- .. - Tlcc.ır. --· • ..., 
la pembe maJo, minyon fefııeli,. da uaa ..,_.. hh•• kc tz 
gayet mllteaasib endamlı bir y..mana p.&y.ı.act.. dJ• 
baaba. Wdarcıa giLi hopl&Ja u~mıı Wr lalam ltailan _,._ 
hoplaya plra ıeldi. ••• us. 

( Ar)aıı nr l 8-Jana • •ar ... •• vnaala - Dök içeri İIJ>orlayıl 
Portakallann en 11lalarından j-

..rm onunu kucağına doldurdu. Alo-IJ•t~ı· 
(Tw) diye toknrub1 uzun boylu l •• v Y' 

·-·--··-.. --·- - ta ......... .,.... ..... imi .. 

'\ landlr. B a'mt• • • e •rm•• 
ıp.. lma'nc ...... ~a. 

komiğin kafa11nı niıaıılada. Olanca Eczaneler 
bnetile verittlrdL 

Portakal .._amile ten tarafa 
slbait. LiriDci mevki koltuklardan 
birinde oturan yafla batla. kıyafeti 
dlzıtın bir tatlııu frutinla . ahu
nw eri .... ıelııniftl. 

' 

ı.,.tea nwl .. 'IJ •t ... l lıl
zı na • s +rniJ ,..a hhı 
da. ••••n•• z's' •· .. •' 1 ıa 
h' hu~- pt•r .... ~ 
rlk lı• ';camin - Wr .,.. 
iıcl.ı.tua llfade Wr .... 
lfdd •.ı,.tlu ... •• ıcm ... 
Jmi kanata. wtlır. 

Bir kitab evi, bir yardam aan
dıiı açacağız. Her 1Dmrlkclkıtın 

~--.--- lıldllf Nh/111118 ...... c.... 
... rlija ..,.. __ ._.,..... ...t 
.................. Tlcarlı 
......,_.. u.-.....ı llatillflan 
• la ..,.. llirlik ..... ICek
&. • ..-. im 'ıs 11u.ı .. 1rar
•ntu • ' .... ,... ... , ninl 
t ' lcia #hzlerf.r ••••de 
ı lıats ,,_ .. • ' ki: Mtnn ..... , ...... ; ,.,. ......... 
---ı- , ...... 

c.c.a..ı. ,., 1 • Wrlllr .... 
• " ... ,_. idare .. ,., • Bay 
Cn.ı Tellt. Baı ..._Halda. 
Bay M. Kemal, Bay Belıcet NezihJ, 
ve BaJ Seraceddin aeçikaitlerclir. 

Tembal. .. bearik8zliiine 
fena Wda lmmıfb. lkiaci (T~ 
buab lair daha fırlattı. S. da a,le 
havadan gitmiıtl ki ta muıiUo
lann balkoa1111a kadar YUIDlft 
büğlllll çalan yerden yapma, mka 
çalgıcınua beruaıoa prp11111, elin· 
den dnınrmUştll. 

Bu pee nöbeta eczmel'er. ıunflmftr. 
Aaaf ( ŞesWlıaşı J, Ali Kemal 

~dojd11 (Fatih l Nazım (Topkapı),_ 
Arif Mmt.la ( .Dıtfterau J, Hikme.& 
( Eyib ~ Necati ( Cibali ), Teofldoa 
t Y edibfa ,. A.sadaryaa (Gedil:pqa)ı. 
Sırn Raaim ( Çemberlitq ), Hasnü 
Hay.dar Eminöııü ). Şuel Celil 
( Cerrahpqa ), İstefan Terziyan (Ba
kR"köy. latanbal caddeli ), Leoa Çu
buJdl:yen fKadt.lröy, Muv\kkitliane cad
de~i ), Buhlei Glsm4ln {Kadıköy. Kuo
iili ), İm•ahor ( lliliiidaP, Lnrahor ), 
Halk ( BüyOkada ),. Oal&ta'W&f &Ga
lat.uaray }., Vinikopulo ( Yükıekkaldı
nm ), Hilal ( Fındıklı ), Şışli ( Şifli )L 
Y enituran ( Ka11mp.aıa ),. Y eoitürkiye 
t Halıeıoğlu >. 

Deniz Silihlan Çıkmazı 
Vehbi, bhbOtla )igpftrmlttll. 
- Siz kıpırdamayın, t.en ata• 

cağım. Bir defa g6zl1m kızdı; il· 
laki kafaıına y&Plfbracajımf Diye 
nafea almad-. üati\ata PQrtakal. 
fırlabyor, bunlanu kimi sağa, kimi 
ıola gidiyor, htrifler perende ata. 
ata. ( ..-- ) diJe r•YenM ,apa 
yapa kapŞ&JOıWA 

lfportad... laeplblaa poıtaJul-. 
tar çokdaa tltkenmfttt. Tomltel 
bojazmı pualayordw 

- ... ,, bel. lfaf, ..... 
kGylA. hödük .;a bu tatafa ı.ı. 
IClf.,t gmL 

Paradideld &afırblan, ıml?an, 
ıonnaJUU 

-Şı -•·Hmı ........ 
........ .... aÇIJW bel. 

- Gala, .. ~ gözllnD b
P' ......._ at ,.ha. Belti de 
..... 1 

- v., ..._m afttif.. Nfpn
.._ ,.__be imanım aostt? 

.... aıı. ~ir fr:ızqµffı. Jd hbt-
• siW .....,_r, gtlrefe tutllfll• 
cwlr•ı ı Y bfasınt getlye çe
~p. Pi ... pkanp saferin pt. 
tfiil. tarafa ~ Ari 1ert baJa. 
yor, Tahsin, Ka.W, T .... all 
zabcfediJorlanlı: 

- Aldanta ean•m hk "9 
Vehbkiğim... llpn glrlllana • 
yacak aclam nnaıa? 

- Çeculr olma asfamml enı.r 
kim, ıen kim?.. c;aı, bhkafıayı 
at; elqiain klratalarl .. 

- Beyimo, o. ki alaJ yapıyor
lar, sahi tutuyors1111? Apukurya 
Gennemizln?. Bu mukariklar ep 
akadan omJOI' ne.L. 

Ortaya U.• 1•,U..... Ud 
tanfa demir direkler clildlmlı 
plik tel de ıerilmifti. 

Tonbul: 
- Vay anaaım fıalat deil11 

ip lacecik tel. SU'llt kipri• de 
bu kadarchr. Bunun llltllncfe han
gi babayip ip eaabaalajı ..ıec.k1 
Diye laaynt:e IOl'U)'CW. TaDaf Jine 
kamiklije vuruyordu. 

- BW ..., • .atı1r. •ialda. 

Den& aı111ıfan meselesi Lir 
çıkmazdadır. Bu çıl:mazın en ıon 
l>atalk vaziyetini de betinci say• 
famızda okuyacağınız telgraf 

~-:..~------.... ~---.-•• --.-.... - •• ------- 11 fıaLerI aydınlatıyor. Deniz silih-
U'e• llBb .. 'I. ?an meselesinden bilbaaaa 'balıae-
..., "'t· -..... • r clitimis,; .... •llLMw.-. 

DAHA GENÇ işin pek }akın bir alakası bulun· 
masıdır. Denir anihlan hazırlık 
•oaUflllalanae, fi11ulink,. &ç de..
let iştirak etti: Inalltere, Amefi. 
~ .. ,.,.., .. 

'Yafinrtoa'da yapllısa4 bir 
andla111n,a ı6ıe mnayye• bir 
zamanda logiliere ( 51 Amerib 
(5) ıemi yaplınrta japon,:anm 
yaptırmaya ukb olacak gemi. 
Dis&eti (3) tk J••oara, Yaktiie 

lcabul ettiği lnr ancllaımaJI feıh 
ettf. Şimdi herkea aerbeaU.inl 
hkrar elde etmit oluyor. Bu 
vnlyd, fU şeldile ıize tahif p 
l'llleblir. Fakat buaua tabii ol-
1111yaa tarafı tedur ld ne Ingll-

tiden isf fa e ederek joponya
a11a ~ gemilerinia nyııını 
lca&ı kadar artmnal icfıı lınattn 
ratifade etmeımnı mllıade ede
mezler. Dır ip tathlılda mani oı .. 
mazfaraa ı3z dinletme balı.sinde. 
ıilllıa an malan lbt maU lmnet
Jiü. Baı ku•ntll lbtimaldea tlola
,um k1 biitlln di1Dyanın gaztı bu 
ltomşmaJarda Ye bu devlerderia 
Oınrinde6' .. 

Devlet Demirgol- Venizelos 
/arı Yenı Tarife Suikaadı 

Ba '8fMI' ~ ietif •ye
linde buruıuklukhın hem.en ta• 
mamen izale etmek n cildin taı
ze. ıüzelliği.oi bulmak i111kAna 
w.l olm-.tul". 

Fert; )'tiz bwu:şukMrllflJlm, cil
din bazı anuırııuıı y,ıpralllllallll!' 
dan hutale geldiğiai. keFltmifıtir. 
h lu17·mtili c~ll91'ler.,. Wı }ıaı. 

mda t Bionl ı 1'ıllir rilıta "' 
Vi,_. Üniftrsitreef Profe.mtr 
doktor St.,iekal tarafından mQ
dana ç_ıianlan mtlatahzarla yıpıııo 
ranmıı unıurlarfa Jenileıtirmek 
kabildU. {Biocel} İH fimcli 4liJ.. 
dia unsuru olan ııembe renı,in• 
deki Tokaloıı kı:eminiu. terkibia· 
de mavcud olduiund&D f>a kNo 
lllİA iatiaaalil• burUf.IDJll lair cil.
di pek u MIDılll urfında ıuoı-

letmit elabili:. s.ı .... - tan. 
lir, tına• YWtDlllBk m lal alnt. 
Hemen h" ak,._ Bieeelli·TH. 
lmı lremini lııllaamn. Yarın.., 
halitan. mbarea. y,iiıdeı eali~i dii:
kat bit fark giıeGebiAiz. Güa
jüs ._ eildıa biı -.na .ı. 
beyaz NDlt. f yeğ• ) Tek.,_ 
hemmi hltam111z. Biraylil- m1i8· 
tuam ltir iatimafdea ıoua oa 
,.. datw. poç .~ 

Hazırlıgor 
( Baftaufr 1 iııct ,tbct. ) 

balıiJna mUesair olmak ve mUe
talaa;JiD maima bılaılddıa awa 
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30 Birinci kinun SON POSTA 

İTTİBAD ve TERAKKİ 

l 1 ai3.t (Paşa) nın adrazamlığı Birçok 
Dedikod ara Yol Açmıştı .. 

Bu suretle; üç buçuk sene 
Sadaret mevkiini muhafaza etmif 
olan Prens Said Halim Paşa ar-
tık işten çekilmişti Beşinci Su:tan 
Mehmed, &abık sadrezamına, bir 
(Namel Mü"fık;ne) göndererek 
ifa ettiği (Hıdemah mebrureye 
Leyanı takdirat ve mahzuziyet) 

etmişti. 
Talat Paşanın Sadaret me•· 

kiine gelmes·, lttihadçı gazeteler 
arasında büyllk bir velvele hu· 
aule getirmiştL Hemen hepal de 
sntun!arını, [Cemiyefn Banisi ve 
fırkanın lideri elan Talat Paıanm 
hükümet riyasetine gelmeaile ar-
tık hUkômetin kimilen lttihad 
ve Terakki bükümet.) olduğuna J 
dair yazılan yazılara tahsia 
etmiı!erdi •.• Ayni havadis, muha· 
lifler arasında da bir bomba tesiri 
husule getirmişti. Hemen o gün 
zarfmda, küfürler, sövmeler, aay
ma!ar, akla ve hayale gelmez 
dedikoc!ular, lstanbulun glzii mu
halefet çukurlarından tatmış; iğ
renç bir mayi gibi yine muhalefet 
muhitlerine yayıbvermiıtl. 

Muhalif şairlerden biri toz 
dilden şu beyti söylem"ıti: 
Sen yakışmaz dttrain amma kel başa 

~imşir tarak 
Sadrıe.zam oldu Talat, cilvei takdire 

bak. 

Ba beyit bir gUn Earfında, 
lstanbuluo dört köşesfode dilden 
dile gezmlifi. TalH Peıaya ge-

lince : Babıalide sadaret fermanı 
okunduktan sonra büyllk noifor· 
masmı değiımiş; doğruca Mer
keziumumiye gelmiıti. Onun gel· 
diğini pencereden gören birkaç 
arkadaşı merdivene koşmuşlar, 
lıtik bal etmitlerdi. Her zaman 
kayllıız ve ten çehreli olan bu 
tkalender komiteci) nin çehresi 
ıimdi pek açık bir teessllr içinde 
idi. Yeni Sadrazamın candan ve 
ıamlmi arkadaıları onun koluna 
girmişler odaya gölUrmfişler, bir 
daha tebrik ederek muvaffaki· 
yet dilemişler, neş' esizliğini gi· 
dermek için teşçi etmişler.. Fa• 
kat endişelerinin önüne geç.eme• 
mlşlerdi. 

Y enl Sadraıam, o aqam 
evine de ayni neş'esiztkle avdet 
etmişti. Hatta ailtı halkının se-
ıvinc ve sUruruna lttirak etmek 
ıu tarafa dursun; bir köıeye çe

kilmiı: 
- Ben, bu yOkü nasıl taıı· 

yacaRım ? .. 
Sözlerini sık &ık tekrar ede

rek bir hayli zamanını göz yaş· 
larile geçirmifti. 

Umumi vaziyet, hakikaten 
Talat Paıayı düşilndürecek ve 
hatta göz yaş:arı döktürecek 
kadar mühim ve naı:ikti. Mem• 
leket, baştan başa felaket içinde 
idi. Her taraf açlık ve hastalık· 
tan inim ınım inlemekte idi. 
akıllara hayret veren büyük yan· 
gınlar, hıtanbulun birçok mahal· 
lelerini yakmış harabeye ç.evjr
mişti. lstanbulda ve Anadoluda 
insafsız bir kış hüküm sürüyor; 
hergün )Üzlerce tal"aizi ölüme 
aür'iklüyordu. Üç korkunc unsur, 
adeta ittifak etmişlerdi: • açlık, 
soğuk, hastalık .. 

Devletin para vaziyeti ise, 
bunlardan daha firaklı bir hale 
a• \mişlL (beşer) ve (birer) liralık 

Sadrazam Talat paşa 
.Ağıd paralar, ortalarından kesil
ar, eski gümüş ve bakır ufak 

paraların tekrar geçmesi ıçın 
hükumet tarafından emirler veril· 
mişti. Fakat bu basit ilaç ta, mil· 
letin sinesinde açılan ağır ya• 
raya hiçbir tifa vermemişti .• 
Enver Paıanın, ordu efradına 
dağıttırdıiı ( kurşun geçmez mus
ka ) lar, düşman kurşun ve ıa· 
rapne1leri karıısında bir kalkan 
••zife•I göremeôiği gil:>I, Maliye 

Nazırı Cavid Beı in meclis kürsU· 
sünde söylediği şatafatlı nutuklar 
da, beı p@ıl'a etmiyordu. 

TalAt Paşa herkesden daha 
iyi biliyordu ki: hiç bir muayyen 
hedefl olmiyan ve tamamile (mu· 
kadderat )a terk olunan bir ida· 
renin başına geçmişti. Sekiz ıe· 
nedenberi ( heyiilai ) bir kuvvet 
ifade eden ( ittihat ve Terakki 
cemiyet ve yahut fırkas ı)~ ( Nigeh
baulık) vazifes:ni deruhte ettiği 

İsviçredeki 
Türk Talebeleri 

Cenevrede Coşkun Ve 
Heyecanlı Bir Toplanb 

Yapıldı 
Cenevre (Hususi) - DUn ge

ce burada talebenin en bUyüli 
toplanb yerlerinden biri olan 
Landoll de Türk talebelerinin teş
kil etmiş olduğu " Bozkurt,, Eir· 
liği, TUrkiyenin Cen~vre elçisi 
Bay Cemal Hüsnünün başkanlığı 
a!tında büylik bir toplantı yap· 
mıtlır. Tap!antıda Bozkurt baş
kanı Bay Şakir Ziya ıözii açmıı 

ve dilde, dile göre, tilkUde Ata
türke yakışır o:manın yasa oldu
ğunu söylemiştir. Eundan sonra 
talebeden Bay M:that, "Karagüo 
dostları,, ismi altında bir söylev 
söy lemitlir. 

Bay M:dhattan sonra söz alan 
Türk elçisi Bay Cemal Hüsnü, 
geçen yıllarda Türk gençliğinin 
çahşmasını anlatmış, Türk yurdu· 
nu anarak AtatUrkün izlerine, 
lSlmez gençliğine, olgunluğuna 
dair örnekler vermiştir. 

B:r:ik, bundan sonra, Türk 
gençliğine bli~ ük yardımları do· 
kunan B. ve Bayan Piltar ile B. 
Mal~i fahri azalığa seçmiştir. 

Cooevro talebe muhitinde b(l.. 

Osmanlı lmperatorluğunun dahili 
ve harici siyaseti hakkında knt'I 
ve şaımaz b"r program çizeme· 
mişdi. Fırkanın i.k programı, (bi'a 
kayıd ve ıart, Meşruti} el )di. Fakat 
sonraları ıslah edilmek istenilen 
bu program, hiçbir zaman - Ab
dülhamid oevrinden miras kalan • 
( idarel maslahat ) dao ileri 
geçemedi. Dahilt ve harici 
siyasette, fırka işlerinde, (iltizam) 
ve (tesahub) de • pek az farklarla
hep ayni sis~em taklb ed:ldi. 

• 
Onun için, Ittihad ve Terakki 
kuvvetinin tesiri altında bulunan 
Osman 'ı imparatorluğunun son 
ıeneleri tin tarihlt hududsuz 
aergü:i eşti ere atılan bir ma-
ceraı: erestin hay atma ben· 
zemişti... Meselenin en feci 
ciheti şurasıdır ki, • bu sekiz sene 
zarfında - görülen birçok ibret 
derslerine rağmen, bu macera 
hevesi, henliz dinmemiştL Osmanlı 
ordusu, yüzierce kilometre imt:
dad eden hududlarmı bile zorla 
müdafaa edecek halde iken bu 
ordunun e;t gü~ide kuvvetlerini, 
( ana vatan ) haricinde, ıuraya 
buraya serpiştiren ( Başkumandan 
Vekili), imp· rator!ağun ne büyük 
bir felaket karşısında titrediğ:ni 
dnha ha.a hi sedeoı:yor.. Etra.ım 
aJan b:rkaç maceraperest Alman 
ve Avusturya erkanıharbile Asya 
harita mm üstline kapanarak: 

- Acaba Hioi:IJStana girer
ken (Hayber) geçidiui mi geçsek .• 
Yoksa, daha Şarka vurarak Snat 
vad:sinden mi girsek •.. 

( Arkası var ) 
----

lstanbul ikinci lnas Memur-
luAundans Müfli• Hayım Kap an 

mas. ııuıa müracaat eden Mehmed 

Kazımın istediği 2337 lira 32 kuruşun 

6 ıncı ıırııya k ayd ye kabulüne karar 

verilerek •ıra defterinin Lu auretle 
dtb:eltilditi diğer alaeaklı'arca bilin
mek Ozere ilin olunur. (6406) 

Ankarada Spor 
Ankara, 29 - Cuma gfioO 

fudbol lik maçlarına devam edil
miş, ilk maçı yapan Demirspor 
ile Altınordu (1- 1) berabere kal· 
mışlar, ıampiyona Uzerine müessir 
olacağı için ehemmiyet verilen 
ikinci maçta ise Ankara Glicile 
Geneler Biraği karşı1aşmış!ar ve 
(1-3) ile, Geneler Birliği ga:ibiyeti 
elde etmiştir. 

Rugby Maçı 

MilAno, 29 (A. A.) - Uluslar 
arası ilk rugby maçında, ltalyan 
ekibi sıfıra3 kaqı 7 sa} ı ile Ru
men ekibini yenmiştir. 

Boks 
Rie de Janeire, 29 (A. A.) -

Karoera ile Paol:no üzküdilm 
arasındakiJ büyiik l::lr alaka ile 
beklenen boks maçı 5 lkincika· 
nunda yapılacaktır. 

) ük bir varlık gösteren birlik, 
gelecek aylar içinde Türk inkıla· 
bını ve Türk gençliğini Avrupada 
tanıtacak ıöylovler tertib ed~· 
cektir. - lf. 

Soyadları 
Yeniden Soyadı Alan 

Adlarını Bugün De 
Okurlarımızın 
Yazıyoruz 

Fatih Belediye doktoru bay Binya· 
min Alfaııdari Öz!r, Mer1cez Bankaın 
lstanbul ?eznedal'ı bay Hakkı Demir
soy, istanbul Cümhuriyet MUddeiumu• 
miliğl yazganl:;r ndcn bay Şinasi, 
babaaı bay Halit, valdesi bayan 
Fatma, k3rde9i, bay SuJi, eti bayan 
Nezahet, kızı bayan Müjde Ü gen, 
Beykoz posta ve tclgrd memuru Lay 
Ahmet Önal, İhtiyat Zı.bit mektebin
de yazıcı bay Ad il Soysan, haf z 
bny R cep Öner, Meyvaho~ harici 
No. 69 da bay A ap Abdi Koç, kan
tar memuru bay B sri Ede, Yağ 
iskelesi Bakırca zad • bay lbrahiro ve 
bay Celal Bakırc·, D vlet demiryoı
larL Oöğer ist; siyon şefi bay Arif 
H ;kmet, oklu b;y Ferit Arif, eıi 
bayan Ferihan, anneai bayan Na ciye 
Uzer, mütekait ko!ata•ı bay 
Nuri, annesi bayan Veritan, 
hemş"reai bayan Şefika, eşi bayan 
B2hriye, hemıireudui muallim 1.:ay 
Subhi, ınülazim bay Refik Umut, 
lstcnbul po•tabaneııi ge'.en dairesi 
memurl arından bay Osman Zihni Er· 
den, bay Hü1eyin Hüsnü Ergün, Yedi
ku" ede ukeri mütekaidlerden bay 
Mustafa, b y Fatma, Diyarıbekir tel
graf hilk memuru bay Kııdri, istiklal 
l.sesinden bayan Kadriye O cay, Ka· 
raman orlamektep talebesinden 22 
bay H. Nasuhi Sevil, 34 bay Şerf 
Ünlü, 42 bay Lutfl Ergün, 29 bay 
Baha O l<, 38 bay Ali Üstek, 36 bay 
Akif Aydolda, K araman Gazi ilkmek· 
teb muallimlerinden bayan Emine, kıı r· 

deşi bay Yılmaz Turhan •oy adını 
almıılardır. 

SöftUdde Soyadı Alanlar 
Söğüd (Hususi) - Dava vekili bay 

S3dık Ünsa!, malmüdürü bay M tlıat 
U:uııal, J. kumandanı bay Ahmed 
Ak n, tube müdürü bay İ•mail Kııya, 
J. K. kumandanı bay Celal l re ıı, 
lelediye reisi bay Hüıınil Ergün, 
nufua memuru bay Avni Ergin, nüfus 
katibi b4ly H. Hüseyin Vural, banka 
memuru bay Sıddık Özal, idman yurdu 
re si bay Nedim Oğultürk, foto bay 
Ras h Yurdal, l anka memuru bay 
Avnı Alt o, poıta m emuru t;ay Nuri 
Baycan, terzi bay Celal Güngör, 
bay n Sıddıka Güncnç, aoyadını 

a nıış' ardır. 

Boluda Soyadı Alanlar 
Bo u ( Hususi ) - Vali bay S"'lib 

C•mal Güıen, nüfus müdüril bay 
Kem l Ö:zmeD, nüfwı batyazgan1 bPJ 
Mehıned R,: gıb İlter, • Yukat bay 
Vas f Ko!ç "• sabık Mengen nahiyesi 
IJlÜ firü bay Vefik ve oğlu zir. at 
ba kaaı uıuh ~ sil:.lerinden bay ŞeYki 
Batakman, avukıı.t b· y Sırrı Aydın, 
mütekaid fraoa ızca hocası bay Hamit 
Aydın Turıut, poli• memuru bay 
Asım Gültekin, Tauak1ar mahaJ"ea;n. 
den bıy Mebmed Ali Demirel, bay 
Hüsamed~ io Ersoy, posta müdürO 
bay Şeref Güner, posta memuru bay 
Hüseyin Erg·n, telgraf memuru bay 
Zühdü, kardeşi bay Osman, bay Seyit 
A i ve babaları b y İbrahim Kesim, 
te'graf memuru bay Nuri E rgiin, 
telgraf ça•ufU bay Ahmed Tan, Ali 
Us, Ahmed Acar, matbaa mürettibi 
b~y Edhem Ergun, tahrirat yazıcıla
rmdcın izzet C nbu, İnhisarlar mu• 
hakem. t memuru Rıı.a Er oğan, Ta
baklar mahallesinden Mustafa Kara
koç, Afşar Gökçeau köyünden Kadir 
Güz.el, Bolu Maliye odacısı İsmail 
GüngÖr1 matbaa makini•ti Cemil 
Karageyik, Kmlr ğ 1 köyOnden Ahmed 
Demir, Dodurgandan Salih Y ğ"ı, 
tuh· fiyeci Ahmed Saib ve kardeşi 
lakkal ismail Zoru, Vi'iyet idare 
heyeti yaz·c sı ldri• Güner, Tabal<lar 
mahal'esindeo T., h•İD Erdem. Aşk 
oğ u Rütdü, Mehmed n ismail 
Dalkıl• ç, ha•tane ec:z.<ıcıa\ bay Ali 
Ceng"z, tuhafiyeci bey Kemal Öztiirk, 
zabıt kltibi bay Kadir Cirit, Karac"' ııu 
köyG muallimi bay Ahmed S murk f, 
Be!ediye b <! ytara bay Şükrü Eren, 
Tayyar• Cemiyeti muhaııibi b ay 
V hab, babası b ay Sadık Tuncer, 
T .. yyare Cemiyeti ~mbar memuru bay 
İsmail Aksungur, Ö rencik köyil mu
a 'liml bay Mahmud Özbeıı. Man"sa 
MeL'usu bay Tahir ve kardeşi .:.vukat 
b ay Mehmed Cemal Hitit, ortamekteb 

Karamanll mahallesinden b ayan Ha~ 
d" ce Tolun aoyadını almışlardır. 

Dlyarıbekirde Soyadı Alanlar 
Nilmune hastanui ıertabıbi bı y 

Bürbaneddin Bengü, Kuduz hastanesi 
müdürü Doktor l:ay Eşref Tunca, 
Emrnıziıhreviye hastanesi Sertabibi 
b ay Rifat Ün, l~ bank sı müdüril bay 
BeJri Kaçer, Posta memu u bay S tkı 
Erdem, M tarif bat yatg ını.bııy Nihad 
Taşkın, Süleyman N zif Ilkmekteb· 
batmuallimı bay Faik inanç, poli., 
memu u bay İbrahim Ça'ul, Müskirit 
fabrik s ı müdürü bay M hmud Ak•oy, 
Mubıısebeciıi bay Haş:m Özkan, Kim
yager b:ty Ceınil Orl tan, depo me
muru b y Hamid Gökao, memur bay 
ihs n U.aı, memur bay Ruhi Özen, 
Vi ayet jandarma kumandan , B inbatı 
bay Ra"f Baıer, mulaşir b y Fikri 
Güner, Kolordu muha•elıe başyazır u 
bay Haris Atalay, Belediye az ıınd o 
lay Ramiz Kanı, Ticaret odası m ~ 
hasibi bay Retad Kanı, eski Hıı rran 
kaymakamı bay Mehmed Halif Özor, 
merkez Malmüc üril bay Rasim Söı-. .. 
mez, N fia makinistlerinden bay ı •• b
mud Çekiç, Oçüncfi komiser b ay !~b .. 
durrabmllD s~zgİn, polis memuru baJ 
Ahmed Hamdi Erol, 28 numarsb poliı 
bay Mustafa Korkut, 24 numarah 
po~i• ~evfik Toros, N fb. daireai 
odacı•ı bay AbdOlhalef Günç ıoyad ... 
larını almışlardlr. 

Okurlarımıza C.evablarımız 
Ankarada Memio zlide apartımauı 

Buy Seyfeddine : 
Siz in mevı.ubahsettiğinx kelime 

"Menet,, değil, ''Menek,, olııca k Ta 
manası da naaiye, alın demektir. Hrl' 
halde zamanla teliff uzu detitmif 
olacaktır, 

Davutpaşa tramvay caddesi No. 
58 de levazım binba~ısı Bay Sırrıya: 
Suallerinize s ıra ile karşı lı k veriyoru.ı: 
Edirne, Bor soyadı olaLilir. " Sırrı ,. 
ııellmninin öz Türkçesi "lcöz, Cetirik 
Yaşru, Y2ınm, Yazıt,,tır. Md.ha.nın Ö& 
Türkçesi Bio2et, Gökçek, Özden, 
Yakşıdır. Lemaom öz TOrkçeııl da 
Çokmak, Kummak, ıtılamak, Balkı· 
m<.k, Yıldınlmak, Parlamakdır. 
"Balçık,, öz T-ürkçedir ve karıılıtı da 
çamur.:ur. 

Samsunda Bay hl. Hamiye: 
Sorduklarınız n karşılıkk rını ••· 

riyoruz : 0 Sadi,, az Türkçesi, Buyan 
Araz dirlik, Gönenç, ır ı, Kut. Mut, 
Olc.,y, Ur z ilh.. "Şerif,,in türkçHiı 
Turhıı n, Ulu, Ulusoydur. 

''Eyub Ye Numan,, kelimclerlnl 
taram~ dergiıinde bulamadık. Birkaç 
güne kadar bunların katılıklartDL da 
vcrecetiz. 

Norveçyanm halle Morina ba· 
lığının ciğerlerinden baı mahaul 

olarak iıtihsal edi'.eo ıaf 
ve gayet nefiı 

MORiNA BALIK YAGI 
Hasan ecza deposu 

HASAN FISTIK 
ÖZÜ VAÖI 

Saf ve halis çam fıatıkdan is· 
tibsal edilmiştir. Zaafı umumt, 
kansızlık, bilbaıa birinci derece 
veremlere tes:ri kat'i, hazmı 1 

r ı 
kolay, gayet lezzetli ve nefis ~. 
kokulu bir yağdır. Bir fişe ,. 
Hasan fısbk özü yağı i:e zayıf· ~ 
lar laakal bir kilo vücutca 
kazanırlar. Şişesi 200 kuruştur. 
Hasan ecza depcau. 

BA AN 
HASTA DE ıECELERi 

Tam ayarlı ve gayet 1'asaas 
o:up kat'i harareti ges erir. 
Mutebassıs bir he) eli feımiye 
tarafından kontrol ed imiş '- lup 
kendine mahsus h la' lıkları 
vardır. Hasan Markae.ına 

dikkat. H ... san depcıu 
lstaubul ve eeyoğlu mua l"mi bay Neıet İleri, demir<;İ bay 

Sırra Oemirko1
, evrak katibi .1 -mail 

Ertekin. kunduracı bay Niyazi Öz.kan, '-.ı••••••••_.,.BIE •:::b::._.. •• r 



Jaııaı -ve- Zambak 
BUyUk Tarihi Roman 

Muharriri: A. R. Noı 127 30. ıs • 934 

Bir Baskın ! .. 
Antuvan, Ansızın Baba Karloyu Oldu§'u Yerde 

Sı~ııtırmıştı.. lıtediğini Y apabilecektl .. 

Antuvanın bileği yavaı yavaı 
bUklllOyor, kıaılmıt dişlerinin ara· 
11odan f U a6zler iıitiliyordu: 

- Şimdi de söylemez miıln? •• 
- Aman.. Aman.. Hayır •• 

ıöylemiyeceğim. 

- Eh, timdi? •• 
- Aman allahım .. ÔIOyorum •• 

bayır.. mllmkün değil .•• Amaaan ••• 
- Geber kArata .. nasıl? .. Da• 

ha f nad edecek misin? .. 

- Ey mukaddea azizler!.. 
lmdad ••• 

- Al aana, mukaddH aziıJ ... 
rla imdadı.. Nuıl? •. 

- Bittim.. öldüm.. a-eberdim.. 
Yeter artık. •• 

Baba karlo, hakikaten bitk111 
bfr hale a-elmiıti. Antuvan, onun 
bir anda ölmeainden veyahud 
bayılmaaından korkarak, moımor 
keallmit olan uzvunu biraz ıe•• 
ı•tti. Kulağına eiJlerek: 
f - Baba Karlol. Çareılı, bunu 
16yUyeceksin. DeğiJ azizler •.• 
G6kten bizzat, Hazreti f aa aelH 
ıeni benim elimden alam.:ı: .•. Eğer 
&IOmQ gözüne aldınu, onu çok 
bekleraio. Seni, kolay kolay 61· 
dUrmlyeceğim. Dünyanın en acı 
•ıkencelerini çektireceğim. 

Birkaç aaniye, sUkfit içinde 
ıeçti. Birdenbire bir hıçkırık 
eeal ltitlldi. Sonra ihtiyar, yattıjl 
yerde baygın bir seıle: 

-Ölllm .• ikl taraftan da ölüm .. 
söylersem, o öldürecek .. ıöylemez• 
aem, bu öldUrecek ... Ah yarabbi 
HD bana merhemet et. 

Diye ıöylendl. 

Antuvan tekrar lhtlyana OıtG
Re eğildi: 

- O, kim LlSyUlA mı? •• 
- Evet. 

haa ... 

ŞöYalyeyl o mu kaçırdı. 
. . . . 
Söyle.. burmaya baılanm, 

Evet. 
Ner~ye götllr dU? •• 
Bilmiyorum. 
Bilmiyorsun öyle mi?. İtte 

tekrar başlıyorum. 

- Aman, aman, aman... Bit• 
tim, artık.. Geberdim.. ne oluna 
olsun, IÖ) leyeceğim. 

- Hah şöyle, yola gel .. aftyle 
bakalım, vak t geçirme?.. Şöval· 
yeyl nereye götUrdü? 

-İapanyaya •• kendi ıatoauna •• 
timdi limandan kalkacak olan 
bir gemi, Şövalyeyi doğruca 
LöyulA ıatosuna 2öturecek. 

Antuvao, bir anda irkildi: • 

- Baba Karlo!. Ben timdi, 
aeni ıımııkı bagladıktan ıonra, 
limana koıacağım. Eier bu ı6y· 
Jediklerlo yalanaa... • 

- Hayır.. emin ol... Y alnıs, 
müıaade et.. bir kere haç çıka· 
rayım. 

- O da, neve iyi? ... 
- Çnnkn hortlakların ellle 

8lenler, tekrar diriliriermlı .. hem 
de pek çok azap çekerlermiı .•• 

- Hortlak kim?.. Haa.. An· 
ladım, ben... Sizin gibi acemi 
cellldlarm el:nde ölenler, iıte 
böyle hortl.:ır. Fakat sen, hiç 
merak etme. Seni tatlı bir ö!Umle 
öldüreceği mi vedederim ... Y2Jnız, 
•özlerin doğru çıkmazu, bu iıde 
yandın baba ık ... 

Aııtuvan, hem bunlan söylö-

yor, hem de baba Karlonun eJlerlnl 
ayaklarını sımsıkı bağlıyordu. Bu 
iti bitirdikten sonra ağzıoı da 
ıımııkı tıkadı. Stırnklilyereli kori· 
dora çıkardı. Yere, upuzun uzattı. 
Mumu söndllrdn. Mutfak kapısının 
anahtarını aldı. Kapıyı •ımaıkı 
kapattıktan sonra abna bıraktata 
yere koşmaya baıladı. 

* Tam on dört gtın ıonra .•• 
Hayvanı gibi kendiıl de bir 

deri bir kemikten ibaret kalmıı 
olan Antuvan, Pariı'te Lun H· 

rayının kapısı 6nttnde atından 
indi. Uzaktan kendisine yan yan 
bakan kapı çavuıuna doğru 
ilerledi ı 

- Doatumf.. itim var, içeri 
girecej'im. 

Dedi... Çavuı, mOıtehzf bir 
tavırla Antuvanın CSnllnde eğildi : 

- Korkarım, HaımetlQ Kıral 
Hazretlerile de aörUımek iıteye· 
cekılniz. 

- Ah, azizim.. Siz, çok zeki 
bir adama benziyoraunuz. Bilhas· 
sa Kıral Hazretlerile görllşmek 
için tam on dört a-ttndllr ld yol 
tepiyorum... Maamafib, ıizin gibi 
zeki çavuılara malik olduğu iç"n 
Kıral Hazretlerini tebrik edeceğim. 

Dedikten sonra ilerledi .... 
Fakat çavuı, derhal Antuvanın 
yakasından kavradı: 

- Seni tımarhane kaçkını, 
aeni... HadJ bakalım, dön geri, 

Diye bağırdı... Antuvanın 
kupkuru kollan, çavuıun be:lne 
dolandı. Hiç ıübhesiz ki aaray 
kapııının önünde bir kızılca 
kıyamet kopacaktı. Fakat araya 
derhal iki el airdl. T elAşlı bir 
ıeı: 

- Ne yapıyorsun, çavu~. 
geri çekil... aaaletpenab hazret• 
lerine selAm dur. 

Dedi. Ve sonra Antuvanın 
ISnUnde eğilerek, UAve etti: 

- Asaletpenah!.. ZatıAlilerl• 
nin hiç ıübhesiz ki mühim bir 
vazife için kıy af et tebdil ettiğinizi 

bilmezler. S:zı tanıyamadığı için 
vazifesini çirkin bir ıurette ifa 
eden fU zavallı çavuıu, af buyu• 
ruraunuz. 

Bunu ıöyleyen, bir aaray 
hademesi idJ. T eeadUfen oradan 
geçerken Antuvan, gözUne m,. 
mitti. Antuvanın unutulmaz çeh· 
resini, derhal tammış; Şövalye 
ile beraber onun (Haşmetlu Kıral 
Hazretlerinin huauıl miufirleri) 
ııf atlle birkaç gUn aarayda kal· 
dıldarıoı hatırlamıfb. 

Hademenin bu mlldahaleıl, 
çavuıu ıııtrth. Derhal bir adım 
a-erl çekilerek kılıcını çekti, An· 
tuvana hürmetle selamladı... An· 

. tuvan, geniı bir nef ea aldı ; 
- Çavuı efendi 1.. Size bolca 

bahşif nremiyeceğime pek mil· 
teessifim... Maamafih, sonradan 

baklafmak ihtimali de vardır. 
Size gelince, hademe efendi f •• 
Bu nezaketinizi Kıral Hazretlerine 
arzedeceğim. Yalnız, bir meHle 
var. Zati haımetpeoahilerl ile 
bir an evvel görüşmek iıterim. 
Bunun için Jizımgelen muameleyi 
bir an evvel yaparsanızt benden 
ziyade Kıra! Hazretlerini memnun 
etmit olurıuouz. 

( Arkuı nr t 

SON PO.SıA 

Hırsız, bal ayının 
ıfnde. 

h .>: gece• 

-------·---------- -----

1 

Şarab Ucuzluğu 
Bira Yapılışını 
Azalttı 

Belgraddan yazılıyor: lktf· 

Ba *" çok sadi buhranın 
az bira durgunluğu fiat 

dnıknnlUğll bütün 
gapılmıı maddelerle bera• 

ber ıarabların da kıymetini dU
ınrdll. Ahali ıarabı ucuz bulunca 
biraya eıkiıl kadar yllı yerme
mektedir. 86ylelilde bira lıtihıa· 
latı a-ittlkçe azalmaktadır. 

1927 ıeneainde 700 bin hekto 
litreye yaklatan Yugoalavya bira 
fatihsalğtı l 929da 630 bine 1932· 
de de 297 bin hekto litreye dllt· 
mUıtür. 

Bu azalış devam ediyor. Bu 
aene okadar az bira yapılmıştır 
ki birçok birahane Ye bira fabri· 
kaları kapanmak teblikeıine ma• 
ruz bulunuyorr. Filhakika bu sene
nin ilk on ayında yapılan bira 
miktan 190 bin hektolitreden 
ibarettir. 

ltalya 

Hirincl kAoun 30 

Ağrıların ve so~uk algınlığ ının serj ve 
kati tesirli devası, ambalaj ve komprime. 
lerinde ffi alameti farikas ı nı taşıyan ha· 
kilci ASPIRİNdir. 

Ambalajlarda ve kompri
melerin üzerinde EJj 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat edinizl 

Ve Küçük J 

itilaf 

Lindberg Mese!esi 
Norfolk ( Amerikada ), 29 -

Tayyareci Undberain çocujıına 
&ldUrmekle mnttehem HavptmanıD 

Roma, 29 ( A.A )- Lanro fııı'•ta 2 kAnunusanide a-6rDlmeye bar 
•azetui, Çeko•lonk matluabnna lanacak davaııoda Bayan Llnd-
Çeko•lonk1a, AYu•tur1a Ye Macarl•- ' • 
tan arasında mab•u• yaklaımayı r8•- bera, bizzat fahldllk edecektir. 
teren bir hulAaa neıretmektedir. Tef- Keışafların Kongresi 
•irat menut olmamakla beraber, hat. 
yan Yu,.o•l&Y mOoHebatında rörOlen Londra, 29 (A.A.) - Kettaf· 
Hllbın mGtemmimi olarak telikki edi- ların bllyük kongre.ti, bugtı11 
len bu yaklaıma11 müsait bir •urette Avuıturalyada Frank.on tehrinde 
karıılamaktadır. Genel vali Slr lzak tarafındu 

Tramvay Arabaları baıkenaf Lord Baden Povel hu• 
Tramny arabalarının aon ıamall• surunda açılmıştır. 

larda aık aık bozulduğ'u ve aeyrilaeferin 
Hkte1e utradı~ı hakkında Belediyeye Yeni Ge:en Vapur 

lf tik&yetler yapılmııtır. Belediye fen Vapurculuk tirketinln Bulıarya 
heyeti bu tikiyetJeri tedkik etmek- vapuru limanımıza ııelmlt. tealim 

Bllkrette çıkan Arguı gazete- _t_e-di_'·--·-·· ·-··· . . . . _ ·-- muamelesine baılanmııtır. Mazotla 
sinin haber aldı· (. ) iı:leyen bu geminin, kömDrle iti .. Romanya -

Almanga 
ticari 

münasebatı 

.. ö R Toplantl, Davetler 'I' 

gına g re oman· ----------------- mesf için baıı tadillt yapılmaıı 
ya ticaret ve aaoayi Halkevinde Bir lAzımgelmektedir. 
::::::!~ne ha~~?a~ Konferans Liman Ve Rıhtlm idarelerinin 

caat ederek Romanya ile Almanya Halkevlnden: Kadınlarımıza Say- Yeni Kadroları 
arasında bulunan ticaret mukave- in •eçmek ve seçilmek hakkı veril· latanbul Liman ye Rıhtım 

mul m«lo :ıaebeti:e bugün aut (16) da L 
lenamesinin bozulmasını istemiştir. EYimiz Merkez aa!onunda Halkevl umum mUdUrlUğüne bağlanaca. 

Bu mukavele bozulduktan Batkanı Ali Rıza Erem tarafından olan eski Liman ıirketinin muvak-
sonra iki memleket murahhasları• (AtatOrk İlinin Tllrk kadınına) konu· kat bütçesi hazırlanarak Bakan-
nın toplanarak bugUokn tartlara fU~u Ozerinde bir aöyln yapılacak n lığa gönderilmiştir. Bugllnlcll ihtJ. 

bu ılJy'evden aonra bir de konser ca v · t ·· yapılan Uygun •e lhtfıadt vaziyete yakı· ya • vazıye e a-ore " Yerilecektir. Bu konferana ve konaer 
tan yeni bir ticaret anlatması radyo ile de her tar.ııfa yayılacaktır, bütçe, aynı kadroyu muhafaza 

etmektedir. Halen eski ılrkette yapmalan muhtemeldir. Yılhk Kongre 
çahıan 750 memur ve müstahdem, * GUzel San'atlar BlrUAI Mimari H · d · k d b ı Su besinden: Yı lı 'c kongre 4/1/934 azıran 8 yenı a ro azır anın-Alman matbuabnda neşredi· 

Sanayi mem- len haberlere a-öre· 
birçok Alman men· 

leket değiş- aucat fabrikaları, 
tirigor yeni gümrük ve 

döviz kararları neticesinde itliye
cek iptidai madde bulamadıkla· 
rından dolayı Alman topraklarını 
terk. etmiye karar vermişlerdir. 

Bunlardan 9 tanesi lngilterenln 
Mançester nehri civarlarma tim· 
diden yerleımişler ve bu kıı mev· 
&iminde çalıımıya hazırlanmıt· 
lardır. Diğer 9 fabrika da Domra 
civarında yer almaktadır. 

Bu mlieaseıelerde uıtabatılara 
Alman bulunacak fakat dfğer ça· 
lııanlar ingiliz tebeaaı olacaktır. 
Bu müe1Seseler (Ingiliz tlrketi) 
olarak tescil olunmuşlardır. 

lngiltere, bunlara çalııma izni 
Yerirken inailiz mensucat sana• 
yiine rakip olmıyacak ıekllde it 
görmelerini tart koımuıtur. 

* Sofyadan yazılıyor: Bulgar 
Balgar ziraat ve koopera-
.. .. tif bankası ltalyan 

tutut1lerl tiltUn rej iıine 120 
ton eski aene 1933 mahsulünden 
tlltun aatmıt ve malları teslim 
etmittir. Haber verildiğine a-6re 
diğer birçok tütün inhisarları da 
Bulgaristandan tlltlln almlya ha· 
zır lanmaktadırlar. 

Cuma rllnü aaat 15,~0 da A!ay köı- caya kadar vazifelerini muhafaza 
kOnde olacaktır. Azanın gelmeleri edeceklerdir. 
ricA olunur. -····--........ - ...... --........... ._ 

Son Posta 
Y••ml, elyaet, ff"•die •• Halle raaet .. ı 

l!:akl.ıabtiye, Çatalçeşme sokağı, as 
ISTANBUL 

..... . ...... .. 
Gazetemizde çıkan yaza 
ve resiml.ırin bütün baklan 
mahfuz ve ıaıeteaüıe aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 e 3 t 

Seae Ay Ay Ay 
Kr. ICr. "'· ICr 

TORKIYI ·- 7.SO 400 uo 
YUNANiSTAN 2340 U20 710 210 
ECNEBi 2700 J.400 800 300 

Abone bedeli pe,iodir. Ad reı 
4ejiıtirmek 18 kuı6ıtuı. 

r -G.ı.,. ..,.., ,.,, ""'llm.a. 
lllnlarda• •••'ullret aluunaa. 
Cenp içio mektuplara 10 lcuruılvk 

pul ildvesı Jıiıımdır. 

,. Poeta kutusu ı 'i41 letanbw -.ıı I 
Telg,..f ı Sonpoıta 
Telefon ı 20203 ~ 

Ticarat Odasının Yeni Meclisi 
Toplanıyor 

Ticaret ve Sanayi odasının 
yeni meclisi, ilk toplanhııoı bu 
Çarşamba günil yapacaktır. Bu 
toplantıda, Odanın idare heyeti 
aeçilecek ve reisllklere aza ayrı
lacaktır. 

T o pi anışı Vali Ye Belediye 
reiıi Bay Muhiddin OatOndağ bir 
söylevle açacaktır • 

Cuma Gonu Dükkan Açan 
Dört Kifl 

T orhanede kömtlrcO ZUhdn, 
Ali, bakkal Ali ve Sırn hafta 
tatili kanununa muhalif olarak 
Cuma gUnU dlikkinlannı açlıkla•. 
rından yakalanmıılardır. 

Mualllm Veklllerl 
Orta tedriaat mekteblerine alına• 

muallim vekilleri hakkındaki kanua 
me<:Jiıten çıktığı için, Maarif vekl!etJ. 
münhal mekteb1ere enafı haiz vekll· 
ler tayin etmete baılamııtır. Kadro
lar tamamlanmııtır. 

K1rkçefme Suyu 
Bir milddettenberl devam eden 

Kırkçeım• auyu borular ndald tamirat 
bitmiıtir, Fatih ve cıYarana bol au ve
rilmete ba'f'anmııtır. Kırkç~ıme au1u 
ıebekealnln diter kı•ımları da -peyder• 
p•J tamir olunacak •• Yerilea au 
mıktara arttmlacaktır. 
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ASİPİROL NECA Ti. girip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. Ba~;~~=~ıda SALİH NECATİ ec(;~ 

TAYYARE VILBAŞI PİYANGOSU jÖz Türkçe 
1934 1935 Bilmecemiz 

YILBAŞINDA ZENGiN 
OLANLAR: 

1 - Ç'atalcada Ortak (19 Köylii 

2 - lımirde (10 " 
8 - Dörtyolda Süreyya Ye ziya 

VILBAŞINOA ACABA KiMLER 
ZENGiN OLACAK ? •.••••••••• 

r 

ll_I_n_h_is_a_r_ıa_r_U_. _M_~dürlüğünfl en: 
10000 kilo düz beyaz karton 
20000 ,, T riplekı ,, 
30000 ,, Kahve rengi ambalaj kAğıdı 

3000 ,, Beyaz d :ah kağıt 
2000 ., İnce beyaz parıümen kAğıdı 

- . 

4 - Samaunda fotoğrafçı Ali 'H 

Muzaffer \ I 

Yukarıda nev'i ve miktarları yazılı kağıt ve kartcoların pa• 
zarlığı 14/1/935 pazartesi günll ıaat 15 de yapılacaktı r. Talip 
olanların % yedi buçuk muvakkat güvenme parasi!e birlikte Ciba• 
lide Levazım ve Mübayaat Şubesine mUracaatlan. (8587) 6 - Alanyada AYukat Adil 

6 - Beşikta~ta bahçıvan İsmail 
7 - S irkecide arabacılar cemiyet! 
8 - J{üçük Ayaaofyada Şt.vket 
9 - Heyoğlonda Katina Metagalvaa 

10 - ,, Mitrani Pııralli ilah. 

Beyollu Tapu Ba,memurfu· 
Oundan ı BeyoQfonda K.ulotlu ma• 
haUe ve aokağında eaki IS, 17 n 
Jeni 21, 2 'i No. lu eraa evkaftan bil
nıOzayede 944 liraya i lya· l yadi uh
desine ihale edilciği evkaftan lıildiril
nıio lae de bu yerin Tapuda kaydı 
o'madıtından aenetsiz t ::ı sarrufat ııh-

kimı tatbik edi:ec ğinden bu yer 
hakkında iddeayı tasarruf eden nru 
•ua:ki taaarrufiyeleri ile l::ugünkO 
tarihten ttibr ren 10/11935 tarihine ka
dar 934/7454 No. tahbnda Jdayer• 
IDGracaat1an ilan olunur. (212) 

lstanbul ikinci lfUis Memur
luQundanı Müfli• Hayım Kaplan 
aaaaaa na müracaat eden 11 ! iincıı 
eıraya kaydoluoan Muiz Şerezin iıte

diti 740 liranın altıncı ııraya kabu
lüne Ye nra defterinin dO:ıeltilınesin e 
lflia idare heyetince karar Terilmif 
olduQ'una d "ter aİacakl larca bilinmesi 
Clzere ilin olunur. (6:105) 

Zayi ı Kaaımp .. ıa ıubeainden al
makta olduğum 42:19 numaralı cOzdr -
bıml ait beratımı kybettim. Yeoiainl 
çıkaracatımdan cskiainin bükınO yok-
tur. Nefiee 

ı 
~ 

l 
Adana AsUye Hukuk h Ql:im· 

illinden; A~ananın inhisar tu tiin 
fabrikası acvk memura Talat'ın Üı· 
kiıdu Esk:b amamda çeıme kart•· 
• nda ö !ü Kiı.ımın oğlu H alimin karısı 
Hacer aleyhine A dana A l'ye Hukuk 
mehkcmesine ııçt· ğ ı boşanma davası
nın icra kılınınnktıı olan muhakemede 
mczburenio ikametgahı m eçhul ol

duğundan tebliğahn Uinen icra 
edildiği halde muhıtkemeye gelme

dij'İnden ıuhut dink nmesinden bnhiı 

ile Jrl)'ap kararının illnen tebliğine 

ve muhakemen'n 17 kinunuınni 935 
perıembe gü:ıü uat 9 a bırakılmasına 
karar nrilmiş olduğundan nıü .." detl 
kenuniyeai zarf nda ltiraıı: edip mah
kemeye gclmeıi yeya kanuni bir 
vekili göndcrmeai aksi takdirde mu-

hakemenin aıyaben görüleceil ma
Iümu olmak nzere keyfiyet ilan 

o:uour. 

Zayi ı fatanbul l cibalat ifimrüğıınün 
P233ı~] numarala depoz.to makbuzu 

kaybolmuıtur. Yeniıi alınacat odan 

bOkml yoktur. Galata-Havyar H an 

orta oda1ar No. 4 Yani Papat' opu-
loa (213) 

8ugUnkU Bilmece 
Bot dört köıelerl a9ağıd1t ya

nlı manalara ge'.cm öx Türkçe 
kelimelerlo doldurunuz. Bu sa· 
yede hem vakit geçirmiş, hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren• 
mit olursunuz r 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 ,,_ -t-i-1· 

Sold n safta: 
l - ll n mt t - l~mmare 
2 - Ht>Jgir • Dükkan 
3 - l..ıı ı.zt.ı& 
4 - Znv f 
5 - 1 ).:fa • Bir nota 
6 - f'ık P. ı. t e 
7 - huşına bir O harfi getirilince 

vııpur 

~ - Kalm Rk mıuııı:larıııdan emrihazır 
Yukarıdan aşaan 
1 - Çu~ı - l ıuvc 
2 - l 'ed • K uş"d etme 
8 - L ne t - Meml ı>ket 
6 - • ı lı ıb • Aı sıcıık 
6 - El ııı ölçu gibi kullamldığı 

~aman ulıl ğı uıım 
7 - ç rı - s ı lıib 
R - A l fllhPııirı Rnmıncn hufıvekil 

/.DAoA 
"BiRiKTiREN 
RAl-IAT~~ObQ 

İstanbul Belediye Sular İdaresinden: 
Be!ediye Sular ldıa.resnin bir yıl içinde yapbracağı her türlU 

kald ırım, karosiman, tutotuvar, bordür onarımları kapalı zarfla 
ekıiltmeye konulmuştur. 

Ekıi:tmeye girmek istiyenler, Taksimde Sırascrvilcrdekl idare 
Merkezine uğrayıp bir lira vererek vezneden fenni şartnameyi ve 
eksiltme fartnames·ni alabilirler. 

Tek lif zarfları 14/ 1 /9J5 Pazartesi 
Takıimde Sıraservilerdeki Müdür~üğe 
sonra gef rilecek ıarflar alınmaz. 

günü saat on dörde kadar 
verilmit olmalıdır. Hu saatten 

"8804,. 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Kiralık Voli 
Esu No. al Mevkii ve Nev'i Depuito 

Lira 
142 AnadoJuhisarında Küçük su Volisl 100 

Yukarda yazılı Voli bir sene mUddetle kiralanmak veya oncahkla 
verilmek üzere açık arttırmağa konulmuştur. İstek: i~erin ihaleye 
mlisacif 5 Kanur.uaani 935 Cumartesi günll saat on altıda Şubemize 
~elmeleri. (641) 

1 Devlet Demiryolları ilanları \ 
T enzilitlı gidiş - dönüş yolcu tarifesi ayni şart.arla 31/Mart/1935 

gUnü sonuna kadar uzatılmıı: ır. (8698) 

İstanbul Belediye Sular İdaresinden: 
Kitane • Ed rnekapı arasında çıkan bir onarma işinden ötUrU 

31/12/934 Pazartesi gllnll sabah saat 9 dan 12 ye kadar İstanbul 
yakasına Terko• •uyunun az veri!eceği •ayım buduna bilafrll:r. (8805) 

lstanbul ikinci icra memur- latenbul Asliye Birinci Hukuk 
luQundanı Haczudilıp paraya çevrıl- Mahkemesinden: G alatada Ma. 
nıesme karar verilen ve tamamına ye-- nukyan hanında ikinci katta ı nama• 
minli e hlivukuf tarafı ndan bin beo yüz rada mukim tüccardan Marko Egiz 
lira kıymet takdir o lunan D11Yutpaşada Efendinin Holantae Banka terhla 
Dııvutpaf& nınhallesinde Çavuohamamı ettiti cem'an 11735 kiloluk 167-540 
sokağında eski 8 No. lu ahır ve bahçe:y i numaralı A. markalı 874 denk tOUlae 
mOştemil bir P.vin yan hieeesi aç ık mukabil alınan ve ~1/3/934 tarihiDd..., 

• arttırmaya konmu,tur. 80-I-~ı35 Çar- tediyesi icab eden 83!4,50 liranı·ı 
oamba günll saat 14 ten 16 ya kadar tediye edllmemeal haaebile mezkü: 
d•iremizde aç k arthrma ile satılacak- Bankaca merhuo tütGnlerin .atılma11 
tır. Arttıroı& bedeli takdir edilen kıy- taleb edilmiı H mahkemece Ticaret 
metin yüzde yetmit Leşini bulduğu Kanununun 766 ncı maddesinin ilk 
bkdırde mezkur gayri menkul hieaeııi fıkrasına tevfikan lkamet ıahı hazın 
alıcısı üıtüode bırak ılacllktır. Aksi hal- meçhul bulunan medyune ilanen yapı

lan teblitata ratmen bir auna itiraz 
de ııocı arlttraoıo antı baki kalmak üzere 

arttırma on beı güo miiddetle uzatıla

rak 14 2-935 perşembe günü saat 14deo 
16 yu. kadar yine dairede yapılacak 
olau açık arttırmasında dahi arttırma 

b~d cli kıymeti muhamminttnin yüzde 

dermiyan edilmemft oldutundıın mer:
kur maddenin 8 ncQ f krcaına tevfikan 
Almanyada bu mevcut bulundut ı 
ani tılan merhuo malümülmikter tQ-

tünlerin mahalli ıehbenrlerliği mari· 
feti)e Te mahalli lSrfü adete l'Ör• 

yctıııit beoini lıulnıadığı surette s11ıı., , hbeaderliğin tenab edeceği f t k 0 Jde 
2~80 No. lu lcnuun ııhki ııınn tevfiku ıı • t lmıııı na karar vcrildit nin ve itbu 

geri bır k ıluc ktP·. A llır.ııuya g rıı e k 
11 'ı'ytmlc n11 ını·zkur gıy · menkuluıı 

l.lıı ıu ıııı.ıa takd ı r t•dıleo kıyru• ı t ıu s ı ı
l ığ ı !": kı&ı ıl ıın owzkôr his.ııeye ıealıt>l 

eıl~ rı k ısuıf'lıU ) üz<le yedı Luçuğu ııis
bet ude Jlt'Y 11kç •si Vt yı& uluslu Lır 
bu ıık ııın t"ın i uı&t m ktulıu•ıu vermeleri 
liz. ın.J ır. }3j, ikm ış lmııı, v ıı kıf icnre i , 

beh·d ıye ve ı;ılcrı borç '::yıı H ıttir. H k
ları t pu) u. )' 121 ı ol nay ın ipot · kh 
alacn.klılarl11 d ğ ·r alıik ·ularıımıı ırı if .ıc 
b kkı ıııalı plcııııiıı ı,u h .1d ıı ıarıı ve lıll· 

ıu .. ılc f ıiz ve aı ('il ı rı fo J.ıı r o.au ıdu 1-

111 mnı ili\o tar hio len itibaren yirmi 
giın ı çi :ıJe evrııkı mii~l>ıtelenle bil'l kte 
daireıuize lıildirmclcri liı:ıımıJ r. A ı.; .. , 
ımretıe hAklnrı hpuya yazılı olıııa) n 
lar .atıo hedel nm p•ylaıJ'llaııına gır. -
mrzler. Daha çok: maallıwMt el rı llk 
isteyenlerin 3-1-9JS Pertembe gunuıı-

deıı ıonra d11iremi:ıde açık ve ıuıh 
bulundurulacak olnn arttırma ,artnnmı·· 

sile ve 933-598 No. lu doı1ya11111Ja lı ul u· 

n&n -ye mu.kur g 'Y" nıeıılrnlııo eva f, 
Meaaha vesnire.ini gö. terir vuı· 

yet Ye takdıri k ıymvt r11poru ı111 
göıiip anhıyalı ilecekleri iliirı olu-
nur. (u:J7 v) 

karnr n ku l ık ilan•n netri ferduın
d n itaLare!l uç gün z.arf ında dayinl 

hz.uru mahkemeye celbettirmek 
aure.,Je itlru edilmeditl takd'rde 
., arar mahkemenin ke•bi kat' yyet 
~ eceğ nden teb.iği mak: mına luha 
olmak u:ı re keyfiyet illn olunur.(6401) ................. ....................................... ...-. 

- Soa Posta 
iLAN FiATLARI 

1 - c ... ,.,.,,. ..... ···••iltJ 
6ir silla11un iki "'''" bir 
(•ntim) •gılır. 

.2- S.gJ•aU p. 61r .a11tl• 
eain Uciıe /i11tı ıunlardır: ı. 

oayfa .. yfa uyf• ı .. yf • llii .. r Soa 
1 2 S • 5 )-..rler •Jfl 

400 250 iöO 100 eo ao 
Kıo. J<r~. J{r~. Kr~. Krş. Kl'fı; 

3-:Bir ,antimde IHl6all 

(8) lcell111• eardır. ı · 
4- /,.N .,. ieluı ,azı/41' 

tutacaltl"" ıer• •ö,.. 
Nınlimle ölçii/UI'. 
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l'/. :>ayta 

- ---

Bu takım 25 liradır. 

Sarışın veya Esmer 
Bu zevke göre değişir. 

Fakat bir R A O V O 
Mevzuubahis ise 

• 

Radyolarının yüksekliği bunu gayri kabili 
mUnakaıa bir hale .ııetirmlştir 

Satış gerleri : 

SAHiBiNiN SESi Beyo§lu, lstlklAI caddesi 
A. Vetter ve ŞUrekası, lzmlr 
Mahir, Zonguldak. 

'rnııı salt' 
•• "'Eao• 
blmlatle 
etadlnt 

labrfkaa• 
a.llm~U , 

brlbsıdut. 

~y.I w tam bit süıhat içiıt E ntaz.am bır hazi.m tazı~ ır. 
e.•tli miUcyyin ~e taamı tif 

laıı Eno's -Fruıt Salt'' sızc 

takv1yo 
nz eder, 

Şilte, Jorıan, yaıbk hepıi kuıtoyll yUzlerlle 
25 Ura, yaıtık 75 kuruf. Bir kilo kuıtüyU 

75 kuruı. KuıtUyU kumaşlarının her rengi 
yardır. Ucuz fiatla ıablır. Yılbaıı hed;yelik 
1&lon ya1tıklan 4 liradır. 

fıtanbul, Çakmakçılar Bali zade KUştuyU fabrika•ı Tel. 23027 

Tenvlratınız için en birinci nevi llmba kullanınız. 

llmbaaını kullanmakla hem 191ktan kazan1r, hem de 
cereyandan yani paradan taearruf ederalnlz. 

PHILIPS L RI 
Türkiye umumi mümeasllllil ı 

•• PHILIPS Radyolann toptan Ye perakende Hbf yeri ı 

~ .. Helios Müessesatı, Galata, istanbul ~~ 

A 
---CEVAT 
Baı ağrıları, dit Ye ıinlr ııııları, 
Romatizma ve Grip rahat11zlıklarına 
karşı eo faydalı ve teskin edici bir 
ilaçtır. 1 • 6 • 12 lik orijinal madeni 
kqtuJarda blltUn eczanelerden arayınız. 

SON POSTA 

Basit bir arıza zannedilerek 
ihmal edilmemelidir. 

Vaktinde önUne geçllemlyen 
ökaUrUkler mUhlm aklbetler 

dolurur. 

PEKTOBİN 
ÖkaUrUklerln en mUeaalr 

lllcıdır. 
Kutuıu 3S kuruıtur. 

BEŞiR KEMAL • 
MAHMUT CEVAT 

Eczanesi, Sirkeci 

Her akşam 

NOVOTNi'da 
Necip vP 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSERi J 

.. ! .................. ., 

~- ' Denizyol ları 
:şLETM~Sl 

AH11t·Jerf r K"raı<lJ1 KlJ,rlt'utı 
Tel. 42561 - .Sirlıı:,ol MUhilrdara,d• 

Haa Te. 22740 
Ll~...... 4m .. mBmtl 

iskenderiye Yolu 
1ZMIR vapuru 1 İkinci 

Klnun SALI günü saat 11 de 
iskenderiye'ye kadar. 118794,, , ______________ _, 
._, ________ , 
DABCOVICH VI şure!<Ası 

Telı 44708 • 7 • 4122t> 
Anupı vt Şark limanları araııııdı 
muntaaam poıta. 

AnYerı, Rotterdam, Hamburg Ye 
fıhndinavya limanlıın loirı yakında 
hareket edecek vap11rları Ye dünyanın 
baılıoa limanlarında traıtıpor demen 

Yakında gelecek npurlar 
Norburp np. 30 K. evvele doğru 
Hangsburg vap. 22 K.saniye doğru 
Y •kında hareke' edecek npurlar 
Norburg vapuru 10 K. 11niye 
doğru. 

Hangsburg vap. 3C K.eaniye doğru 
Yakında Marailyı. Lavona, Cenova, 
Livirno, Napoli, SiciJya ve Maltaya 

gidacek vapurları 

Lulgl Boer vap. 6 K. saniye doğru 
Fasla tafıillt ioin Galata. Frentcyan 

han umumt acenteliılint müracaat 
Tel. 44707/8 • 41B20 

~·-----~ (5291) .., 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi : Herlıo 

Türklgedeki şubel11rl: 

Galata • lstanbul • lzmlr 
Deposu ı İst. Tütün Gümrüğü 
« Her türlü banka işi « 

En güzel bayramlık 

Hediye 
nreıiye olarak 

güzel bir 

ORK MANTO 
alınakt r, 

8 ay vade ile ve 
ktf aletıiz olarak 

verilir. 

J.BEYKO 
Mahmutpaıa 
Kürkçü Han 

Telefon: 2J 685 .............................................................. 
&on Posta Matbaası 

Sahibi: AJI Ekre111 

Netrlyat Mftdü.rllı Tabw 

Birinci klunn 3() 

Çalışamıyor, devasız bir derde 
uğramış gibi meyustur 

J OUf UnmUyor ki 
Biri iki kaı• 

G n i Pir~ 
Onu bu yarım 

baı atnıile ılolr 
ağrılarından 

, kurtarmağa klf 
ıelecektlr. 

• 

Bntnn ağrt, ıızı Ye ıancıları derhal dindirir. Soğuk algınhklanna, 
ıripe, romatizmaya, baş ve dit ağrılarına, nezleye, ıfn'r, adale Ye 

bel ağralarile kırıklığa karşı bilhassa müesslrd'r, 

. - ,.1·. ····.·-~.,·31....;i,. · .... ,· ,. . t. .. · .. · ... 

B 

Pudra kullanmaktaki 
gayeyi temin eden muhtelif 

re Jk ve kokularda ve 
Hiçbir vakit 

cildinizi bozm1yacak olan 

yegane pudradır. 

hediyeleriniz için 

istiklal caddesi 334 - 336 No. 

A 
MAGAZASINI 

Ziyaret ediniz 
BUYÜK ÇEŞiT 

UCUZ ve SAGLAM MALLAR 

_. 31 

PARK OTEL K 

Yılbaşı 
lık Bahçesinde 

eveyonu 
Taam - Kotiyonlar - Sürprizler - Sofraların evYelden aldırılmHı 

rica olunur. Telefon : 44920 


