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Bulgarlara 
Ne Oluyor? 

Ben, Diyor, Erol Koydum Soyadımı. 
Daima Er Olmak İçin 

Uluslar kurumu bu toplaoh• 
ıında Marsil) a cinayeti meaelHlnl 
•e ıekli } umuşamakta elan Sar 
anlaşamamaz ı ğını görUıecek. 

Bu münasebetle Franaız gaz .. 
telerinin yıuıları dikkate cleier 
mahlyetteoır. 

' " Le Jurnal ,, diyor ki: 
Sar mesele i, bir mlaakaıa 

nıevzuu o:ma~dan çıkmakta ye 

lıırsların yatışmaaına doğru ıldll· 
mektedir. Bu itibar ile Marallya 
cinayeti onu ı ) e rine birinci pllna 
'geçiyor. Bu aebeble, makinenin 
ırataklarını yağlamak 1 babaaeaile 
asli ateıin'üzer.ne yağ dökmekten 
lcaçınabilme.c için çok mebaret 
•• ııoğukkan:ılık lazımdır. 

" Övr ,, ü ı fikri de ıudur: 
.. " GörünLşe göre YugoıJay • 
Macar mese:e i, lngllterenin dlle
aiği w•kli aıacaktır. 

Bu münasebetle lngiliz Murah· 
baaı M. Edeı e aşağıdaki talimatın 
Verildiği •öyle . .iyor: 

•a ı,ıerd• ınllhllf'I rol ogrug•c•iı 
ıırılaıı/11.,. lnılllz dış 6akı11ıu 

Sır Co11 Si,,.011 

1 - Bu meselenin konuıul• 
maaını ikinci klnuna bırakbrmak. 
· 2 - Yugoslavyaoın Maca· 

rlıtan hakkındaki ılklyetinl, 
umum1 ıurette tedhitçiliğin tel'inl 
ve kötUlenmeal (takbih) ıeldine 
ıokmak. 

3 - Cuma ~Untt iki tarafı 
da dinledikten soara bu meaeleyl 
Uluslar Kurumu Konseyinden 

( Dnaraı 11 hıci yD:ıde ) 

Bir\'-urddaşı Bir An E Vvel 
Kurtarmak Gerektir 

· Iııal aenelerinde 6ldllrllea 
fenegalli bir Franaıı aeferhaia 
••tllinl haber vermedlti içia ~ 
toğlu poıtaneıi mtlve:r:ıllerlnden 
Bay Hilmbin o zaman 20 Hae bap-
~ne hükmf'dilmlJ ve ke1adial, bu 
DıtlddeU do:durmak lçla Gllyaa 
Fransız zında llarına yönderllmiş
tlr. Bay Hilmi bu mUddetin on .. eı 
ıenealnl doldurmuı, geıe• yılbaıı 
Fransıı hUkiimetinin bir af kara• 
rlle aerbeat bırakılmıştır. Nisan• 
lanberi Fransız GUy aının Sen 
Loran dö Maroni kaaabasında aç 
Ye .efil dolaşmaktadır. 

Çünktı memleketiae diamek 
ı,ı. ae pasaportu, ae m•teliji 
Yardır. Bu vatandaı, Paaıaltada 
Tepe Uatünde, Cobanotlu aoka· 
landa 68 numarala evcle oturan 
•nHı Ba) an GUlzardaa para 
l.temektedir. Ha~bukl kadıll aefll· 
dir. Yüreği y .. nar ak ojluna im· 

GiJ••ıla i•lan•" B•g Hll .. ı 

kAnıııhk cevabını Yermiştir. 
Bu kadın, ılmdiye kadar, ot

lunun ıeri ıelmesl lçla baı
vurmadık yer bırakmamııhr. 
Fakat oe kifi, •• de ıafl bir ce
vap aJmamı,hr. Devletin inaaf 
ve merhametine ıığınıyor. 

Denizden izinsiz Yer 
azanıyorlarmış 

Haliçte, Defterdarla Ayvınaaray arasında bir fabrikanın denizi 
doldurarak yer kazandığı yolunda allkadarlara ı,ir ihbar yapılmııhr. 
Bu ihbar fizerl .ıe a1'kadar memurlar, mahalllno ıiderek tedkikat 
tapmıılardar. 

ı \ Tedkikat n ticesinde, fabrika önl,ndeki sahll"n altı aydanberi 
laUtemaCliyen doldurulduğu ve bu suretle 20 metre boyuada ve 50 
llıetre eninde bir yer kazanıldığı tosbit edilmiıtir. 

Bu aibi işler için deniz ticaret müdtlrlUğUnden izin alınması icap 
•ttiii halde boy'I:' bir 'elracaat yapılmadığı da anlaııhnııtır. Öiren

, tliiimlze ı~e, b~ fabrika iıln~ ~ lira para ceza1ı kuilecektir. 

Yunan topraklarına ••tınmak için 
l»lr ıreH yrrıaı, evleri•i barklarını 
yilzilatil bırakıp yola çıkan Tilrklerln 
baılarına a•lenl hepimi• biliyorus. 

Anlamadığımız tudur ı 
- Bulxarlara ne oluyor ? 
içlerinden yalualaaıp açıA"a yuran 

hıncı ya1nız bet TOrkOn kanında alin• 
dlrebilmek için •ınırlar aımayı göıe 
alan Bulgar çeri (aaker) leri•tn bu 
7aptıtı nedir? Yokaa, bir çıban batı 
mı koparmak iıtiyorlar? Buna ina11• 
mak çok güç... Çünka, Jaa7Uı ı .. , 
Bulgar komşular, liİnirlerlain buyru• 
tundan dııarı çıkamıyorlar demektir. 

Yaptığı itin nere1ere dayanacatını 
kHtirememek, ua (akıl) ı yerinde bir 
ulun (millet) yaratmaz. 

Sinek kilçilktür, iç • bul.udırarl. 
Buna benıer aızılblar da, k8ç0ktilr 
amma, OçO beıi arka arkaya 11ra
land ıkta en uyaal en atır batlı törG 
( hükumet ) lert biribirln• dGttlrebilir. 

Bulgarlar, Balkanlann dirlik dilzea
lik itlerini korumak için andlatan 
dört töıilniln ara11na kctıımadılar. 

Bamııala. yalaı:ıı l'ılrüf)erindekl 
aykırılıtı ortaya atmıt oluyorlar, 
diyemeyiz. Bulgarlar, bu oyun bo:a:an
laklarile, bir takım karıııkhkJ .. rıa da 
kurcalayıcıaı olmaktan l'erl kalmıya
caklarıaı göateriyorlar. 

Yalnıs fU nr ki, Balkanlar, Bulgar
larıa elinde oyuncak olacak kadar 
ktıçllk bir Glke değildir. 

SlSz, yalnı• Bulsrarlara verilemez. 
TGrkiyenln, Roınanyanın, Yui'o~l&;~
yanıa, Yunaniıtanıada bu bUyuk 
toprak parçaaı ilıUhade payları oldu
funu Bulgariatan unutuyor mu? 

.. * 

Yun 
Ölülerin 

Bulgarlar, Şimdi 

Kapıdan girince tam kartı· 
naza Atattırkün büyük bir r11ml 
gelir. lkl kenarda yaldızlı yazılarla 
birçok milli vecizeler: Birlikten 
kuvvet doğar. Durmayalım, dU
ıeriz. Ne mutlu türküm diyene .• 
Ne mutlu tUrke ki bağrından bir 
Muataf a Kemal çıkardL lıih •.• 
llAb... Papa Eftimin, Panaiya 
kiliseaindekl odaıı hep böyle 
veciz yazılarla, rHimlerle, harita• 
larla dolu ..• 

Papa Eftlm, gürlll gUrlll ya• 
nan aobanın 6nhnde ayakta ıe
zinlyor Ye konuşuyoruz. 

- Dııarıda giyilmesi yaaak 
edilen ruhani kiaveler hakkındaki 
fikirleriniz nedir? 

- Tek bir kelime ile ifade 
edebilirim: Çok yerinde .• size bu· 
nu nasıl anlatayım; meseli dUıU· 
nUn, karakış baatırınca btıtUn in• 
sanlar dışarı paltolar, kürkler, 
atkılar, eldiYenler, yUnlll çorap-
larla çıkar. Bu, soğuklar korku• 
sundan ileri gelen bir şey.. Yani, 
blitün insanlar aoğuktan korktuk· 
ları, Urkttiklerl için böyle bir 
çareye haıvururlar. Biz bunu, din 
adamlarına da teımil edeblliriı. 
lnaanlara, bambaıka bir kıyafette, 
onlardan Urker gibi çıkmak doğru 
bir ıey midir?. Bir din adamı 
bile, yaıarken medeniyetle omuz 

Budu 
Hüviyetleri 

l 

Bag Pap• Eftlm 

omuza gitmek lizım gelmez mi?. 
O halde, ruhani kiavelerin ıokak· 
ta, çarşıda, tramvayda teıhir edil· 
meıl doğru bir ıey olamaz. Bu, 
inaanlardan ttrkmek, medeni ha· 
yattan kaçmaya benzer .• 

Papa Eftim söylerken, kuvvetli 
bir batib gibi, yerinde ve etimle 
aralarında duruyor, söylediği cllm· 
lelerin virgllllerlnl kolunu ıalhya• 
rak, noktaaını birdenbire durarak 

( Denını 11 inci yllzde ) 

acı as 
Anlaşıldı 

Yunan ılara Tarziy~ Vereceklermiş 
At~a. 4 (Hu~~ mu~bk~ ·~-------~------------------~ mizden telefonla ) - Yunan ara• 

zlıinde Bulgar aıkerlnin öldür
dlikleri Türklerin öldtırUlmelerl 
meHlesini tahkika memur Yunan 
ve Bulgar zabitlerinden mUrekkeb 
heyet dün bidiae mahallinde Ya· 
zlyetl tesbit ederken mesuliyetin 
tamamen Bulgarlara ait olduğu 
tahakkuk etmiıtir. Hudud teca• 
vüzil mHelesinde11 dolayı Bul~ar 
hUkümelinin tarziı e vereceği ıöy
lenmekte iae de buaun ne tel,ll 
vesuret te olacaiı malum detildir. 
Efkarı umumiye bu mUnaseb•tle 
bükümetin ı•vtek tarzı hareketini 
tenkit etmkte berdevamdır. Hal-
buki Halk, daha azımklr bir 
hattıhareket takib edihneainl bek
liyordu. Bıı itibar ile, bu ayın 
(16) s1nda açılacak olan mecliate 
muhalefet fırkalarıma hükumete 
tiddetli bir hücum yapmalan 
bekleniyor. - A. V. 

Maktullerin HUvlyetl 
Diğer taraftan Anadolu Ajanaı 
( Devama 11 iacl 1lıde ) 

Kadınlar Bir1i§inin en çok rağbet göstarllen fllimler hakkında 
actaıı ankete gelen cevaplar aıralanırken •• 



(Halkın 
Bulga,r Askerleri
nin Cinayeti Ve 
Halkın Teessürü 

Bulgarların Yunan toprakların

da işledikleri kanlı iş in ne tesi
ri, ne de teeısürü g~~mekten 
uzaktır. Bunun içindir ki, anket 
ıiitunumuzu, bugün de, bu ite 
hurettik. Bakın ne diyorları 

Ali Yı.lçın (Beşik.taş Akaretler 38) 
- Ben Bulgarlarw tuttukları yolu 
hiç beğenmiyorum. Sınır, ya.ak din
lemiyorlar. Çetecil' ği!e meıhur olan 
bu milletin ıulbu kundaklıyacat ndaa 
çolc korkuyorum. Bu aerketliklerİD 
alt.n ~a g z' i bir (hfivre) aramak lbım
dır. Bu' iarların ordulara, bilgileri, 
ııy111aları ya'nıa baı na bCSyle ortaya 
ahlmalarıııa mllsait değildir. V uılar 
kurumu Bulgarları tetkik etmelidir. 
Hem bu buıuata çolır acele edilmeli• 
dir. Ateı bacayı aard ıkt.tn ıonra alı

nacak tedbirlerin biç bir fayda11 ol• 
mıyacağını da anla•alıdır. 

* Bay Hayri Naçak (Sirkeci Meaerret 
kıraat.hanesi) - Bu'g rlar uta aola 
çatmak için fırsat arayorlar, yahut 
fırı t uyduruyorlar. Ben Bulgarlann. 
yalnız baıın !\ bir it y•pabileceklerial 
hiç ummam. Oa'an tefYİk eden bat· 
ka kuwvetler aramak Jaaımdır. Balkan 
itilaf le Balkanlarda ebedi aulh temin 
edi:diğ"ni zannederken Bulgarlarıa 

burada bir çıban baıı gibi kamalan 
ikide birde ıura1a, buraya aaldır
maları dünya au'bu namına tehlik.Udir. 
Ehemmiyetaiır: ıabi telik1ri edilen bir 
lırurıun dibaya harbini dojurmuıtu. 
Bulgarların sayrı• zca Ye delice bare
ketleri de ik"•ci bir harp dotur•aya 
çok mlaalttir. Bayle bir harp aalua
nmda 7irmiad aa·r medeniyeti tama
... malıTolacaktır. luaalar iptidai 
YHlyete d<Saecelderdir. Medeaiyet 
hamllifi yapa• bltla milletla Bal
rarlarıa klatalalıtıaa .... olmabdu..... 

* Bay Sami ( 'O aküdar Kısıklı 12 ) -
Ben Bul,.arlan tanınm. 011ua kanetl 
ımırdat milletlerden yalaız hiriıile 
bile ufrqmaya kifl dejildir. BW 
Romanra, bir YapalaTya, bir Yuna
nı.tan yalnız baııaa 8talganana hak
kından gelebllJrJ.,. Bu açık hakikat 
kal'fl11Dda Bulgarlar p•nH aca bir 
h•reket'e ve eda lle Yunan toprak
larına giriyorlar. Türkler.:len Trakyayı · 
lıteriı diyorlar. Ya Bulır rlar delir
mlılerdir. Ve yahutta çok kunetll 
bir yere dayanıyorlar. Bulgarlara .al
dırtan aebeb ne oluraa olıun Cemiyeti 
Akvam bu kUçDk milletin cezasını 

vermelidir. Zaten Akvam CemiyetiaiD 
kuruJuı~nun hikmeti dllnya ıulbuaa 

tehlikeye dDıirea bu gibi •yıun•u· 
luklara mani olmaktır. 

Şaraplı Sarhoşlar 
Cevad, Halim ve lsmail adlı 

Oç kafadar kend.!erini bthniye
cek der~de aarlı9f Ye elle
rinde blr~r galon ıarap olduğu 
laalde Beyoğlu caddesinde nira 
atarlarken, lbrahim adında biri de 
kendini bilmeyecek derecede sa ... 
hoı bir halde Tophanede öteki
ae berikine sarkıntılık ederken 
7akalaomıılardır. 

Bir Delikanlının Cinayeti 
Genç Bir Kızın Y anaklannı Ve 

Burnunu jilet Bıçağile Parçalamış 
Evvelki gUn Fincancılarda çirkin bir hadise 

olmuf, bir genç, kendiılnln itten kovulma•ma 
sebebiyet veren genç bir kızı jiletle berbat etmiftir. 
Hadise fÖyle olmuftur: 

Çakmakçılar yokuf'IDda Şerifpap hananda ıa~ 
kacı BedrOR1n yanında çalııan Hacı ad!ı bir Ermeni 
genci, ayni dllkkinda çalııan Marika adla bir ima 
arasıra takılmaktadır. Marika birkaç defa kendisini 
rahat bırakmasını Hacıya söylemiı ise de Hacı biç 
aldırıı etmemiştir. Bu hallerden usanan genç kız 
nihayet patronu olan Bedrosa şikAyet etmitt.ir. 
Bedro• fena halde kızmış ve Hacıyı mağazasından 
konnuıtur. Marikanın şikAyeti Ozerine kovulduğunu 

anhyan delikanlı intikam almaya karar Termit •• 
akşama kadar o dYarda dblaf&ll Marlkamn çıkma· 
sını heklemlftlr. Aktam mağazadan çıkan genç kız, 
evine gitmek lb:ere Fincancılar yokUfudan geçer
ken bir kötede bekleyen Hacıyı fÖrlmce kendisine 
bir fenalık yapacafını anlayarak kaçmak istemi., 
fakat arka1ındao yetiıen Hacıı 

Bir Hizmetçi 
Sevdalısile Kaçarken Ça• 

llflığı Evi Soymuı 
Fafbde oturan Bayan Haml

decin Habibe Bedriye adlı genç 
bir h;zmetçisi Yardır. Bu hizmetçi, 
Alaeddin isminde bir:aini sevmif, 
kendisile bir aık hayatı yaşamak 
iıtemit- Bayao Hamide evde 
bulunmadığı bir sırada dolabları 

a~mış. Kıymetli zinet qyaa nı ve 
yllkde hafif, babada ağır diğer 

feylerle beraber ( 15) lirasını da 
çalarak ortadan sırro!mua. Fakat 
poliı Habibe Bedriyeyi bulmuı 
ve çaldığı etyanm bil' kınunı 
geri almıf, bir kısmını da 
Alleddlne nrdlği anla1ılmıttır. 
Polialer ıimdl Alieddinl aramak
tadır. Habibe Bedriye dtln Mlld
deiumumllilr tarafından befind 
mnıtantikUğe gönderilerek bak· 
kında te•klf karan ahnmıfbr. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Şehremininde Eaadı11 lokanta-
11nda kalfa Aptullab gece hınız 
olarak lokantaya giren Kuşçu 
Rl\tid ile kavgaya tutuşmuştur. 

Raı:d bıçakla Aptullaba göğıh
~n ağır aurette yaralamqbr. 

Jtl.. Turan, Hayri, Mtlcahid Te 

Fikret adında dört arkadaı birlik 
olup Şc!h:ıadebaşmda F ahret tin 
adında biriainin paltosunu çalmıt
lar, satarlarken tutulmoılardır. 

)#. Göztepede ıobacı Veyıel 
adında birisi, tl\tlncU Habibin 
dnkkanına kilidi kırmak ıuretlle 
girib luraızbk yapmak ıuçundaa 
yakalanmışbr. 

.. Mecidiye k6yUnde "Hanım 
kadın,, apartımanından y•ngın 
çıkmıf lae de sirayete meydan 
verilmeden söndürl\lmUıtllr. Yine 
orada Cemal isminde bir;sinln 
evinden çıkan yangın da çabucak 
ıöndürülmOıtür •. 

.. _ Sen benim Ue oynadın, llatelik ekmeğim
den de oldum,, diyerek elioddd jiletle Marikaya 
burnundan ve yanaklanndan afır ıurette yarahya
rak kaçmağa baflamıı, fakat halk tarafından yaka
lanarak polise te.Jim edllmiıtir. Marika tedaYi 
albna almmlflır. 

Rüşvet Suçlusu 
Bir Polis 
!Daha Yakalandı 

Emniyet ikinci ıube mftdllrltl· 
ğll, Kasımpaıa merkezi poliale
rindcnn 17 numaralı Bay Nejadi 
rüşvet aldığı lddiasile dtın Müd
deiumumiliğe tes:im etmiştir. 
Yapılan iddiaya göre hadise 
ıöyle geçmiştir : 

Bay Nejad evvelki glln yanın
da Mebmed AU iamiode bir 
adamla b~raber Kaaımpaıada 
tüccardan Petronun dükkimaa 
gf tmiı. Mehbmed An, Petroya 
sokularak: 

- Senin mahdum aaker kaça• 
it lmit. anyorlal'. Şu glnlerde 
yakalanacak. Ta'blt yaka!andığmı 
iılemezsin. Bay Nejad poJi. me
murudur. Kendiıine ( 10) lira 
verirsen bu iş kapanır, demiş. 
Petro bu teklifi ehemmiyetle 
kabul eder gibi g&ilnerek de
miı ki: 

« - Ya öyle mi ? Verilecek 
on lira olsun. Yarın tepif edin. 
Parayı vereyim. Şimdi llıerimde 
param yoktur. » 

Mebmed Ali ve Polis Nejad 
bu tatmin edici cH·aba lildıktan 
sonra dükkandan ayrılmışlar, 
Petro da baya karannca yavaıca 
Kaaımpqa merkezine müracaat 
ederek •aılyeti anlatm11, cllr· 
mllmeıhut için tertibat alın· 
mq ve nihayet dDn Bay Nejad, 
Mehmed Ali ile Petrodan numa· 
raı.rı toabit edilPılt on lirayı alır
ken clr..Ometliut baliode yaka• 
}anmışlardır. 

'Poliı Nejadın arkadaşı Meh· 
med Aliyi de ayni suçla yakala· 
mıştır. OçnncD mllstantiklik dnn 
her lki suçlu hakkında tevkif 
karan yermiştir. 

1 
Yumurta 

Piyasa Şimdilik Durgun 
Gidiyor 

Son on bq gDn lçerialnde 
baY.darm yağmurla olmam ve 
alımın azalmaaı yftzllnden yumurta 
piyasaaı durgun bir hal alm.ışbr. 
Bu durgunlukta, dıt piyasalardan 
yapılan iatelderin hararetini kayb
edişi de bir sebebtir. 

Son hafta içerisinde bftyftk 
sandık yumurtalar (35), kllçUk 
sandık yumurtalar ise (18) liradan 
muamele glirmnıtnr. Bu fiatlar 
birkaç ay evveline nazaran, biraz 
dütllk bir vaziyet göstermektedir. 
Fakat, geçen yılın ayni haftaıın• 
dakl vaziyete nlabetle farkh ve 
çok iyidir. Çnokii, ıeçen yıha 
ayni haftaamda htıytlk aandlldar 
(28), küçük ıandıklar ( 14) liradan 
muamele g~rmnıtür. 

Bitmigen 
Mesele 

Ticaret 'Ve Sanayi oda11 mec
lisi bugün toplanacaktır. Oda 
mecliaillİn bugliıı yapaca p top
lantıda, belli batlı meideler ara• 
sında lastik- deri ve zeyt:n ihraç 
nhamnamcaJ projeahıia tetkiki 
itleri vardır. 

Musiki Kursu 
Musiki san'atkArlan cemiyeti 

tarafından haurlanan yeni mmik 
kurllan c:ltinden itibaren çalqma
i• baflallllfbr. Bu kurslarda, 
cemiyetin alaturkacı aza1arma. 
yeni muılkl llkihnllze uyacak 
biçimde Ye garp telnüğine pe 
denter Yerilecektir. 

Su lfl&rl 
Belediye, Halkalı Te Kırkçet

me suyunu Terkoa i~bi ıalah 
ederek içilebilir bir hale getir• 
meğe karar ftl'mlştir. Bunun için 
bu ıoyun menbalannda bazı 
ahhl filltre teüab yapdacakbr. 

Güniin Tarihi, 

Adliye Değişmeleri 
Sona Eriyor 

Y eai Haldmle.r kanunu mucibine• 
Japalan tasfiye ve nakil liıteleri dOD 
de MGddelumumiJite teblif edtJme• 
mittir. icraya tayin edilen Hukuk 
mezunlarıadan bir kıımana don teb
litat J•pılmıfbr. Adliye Bakanlığını• 
pndudiği liatedeı bazı iıim benze
yiılerl olduj'u fçla MOddeiumumlllk 
bunları Bakanhktan sormuttur. 

HAldmlerile icra memnrlan maa,ı .. 
naı almıflardır. Killpler henb maat
lannı alamamıılardır. AdJlye Bakan• 
bit Adliye işlerini ıekteye utratma• 
mak için ta1fiye ve nakil listelerini 
toptaa değil, azar azar teblit etmek• 
tedir. 

Samih Rlfat lhtlfell 
Buru, 4 ( A. A. ) - Dllo akta• 

H.lkeri tarafmdan bllyllk dilci Samih 
Rifatın lSlilm 1ılıaın dönOmO mUnaaıe• 
betile bir ihtifal yapıldı. Samih Rifa• 
tın eserleri, hizmeti, inanı hakkında 

koaupldu ve anıldı. 

LOtfl Fikclnln Veslyetn•· 
meal için •• 

Parlıte Glen aYukat Lutfl Flkrlnlıa 
nılyetnameaini tedkik edecek ko
miıyon yakında toplanacaktır. Ko• 
misyoa ııın-eJI, v-asiyetname mucibin• 
ce, medeni ceaaret we aile bathhfl 
hakkında en iyi eser yaucak zat• 
Yerilecek mlkifat için bir müaabaka 
açaeakbr. 

H•kuk FakUlteslnde Tale
beler Sorguya Çeklllyor 
Oainrıite Hukuk faka:tesi innbat 

meclial bugla toplanarak. g•çenl•rd• 
Roma hukuku cen'ade, deYam me.e. 
leli yhllndea girllltO çıkaran talebeJI 
ıorıu1a çekmeğe bafl·ya cakbr. 

intihap Hazırllkları 
Yeni mebu• aeç.imi etrafında ba. 

sırlıklar llerllemektedir. CuıaartHI 

gilnlhıden itibaren Tv tandatların iaim .. 
lerfal tatıJaD defterleria çofaltılm .. 

- ltatl-••caktır. 
Tutum "11ft••• 

Tutam (lkti8at) haftaaı için ıoa 
haarlalda.r da tamamlanmak Gzeredlr, 
Bu yıl yapılacak Y!tria mlubakul 
eakilerdea dalaa caah H iyi olaealrt.. 
Liıe, I:~ Te Ortamekteblerde yap1la6-
cak yan ... abaka'anoda kua ... 
talebelere 7eT1i malmdan glzel hedi-
7elel' Yerilecektir. 

Yeni MUşterller 
Eransadan bir firma krom ıatan 

almak ilzere milracaat etmiıtir. Hin~ 
diıtanda bir ihracat taciri de Tllrk 
kuru meyvaları Oıerinden muamele 
yapmak iateditini blldirmiıtir. 

Bef Kumarcı 
An, lbrahim, M~bmcd, S!iml •• 

YerY•t atlı bet kumarbaz Topaned• 
Kılıçalikaptaa aokatınila Babrtnla 
kahnainde bmar oynarlarken ee.. 
mhaefhud halinde yakaleam'tlardu• 

lrıkılô.p 

Der.sleri 
On:nnite ialuklp enıtltDsO dır .. 

leri yarın akıam baıl 1acak ır. Yana 
ilk deni C. H. frrkn1 amumi kttlbi 
bar Reeep nreeektir. Bay Reeebla 
basb Aüaradaa teJ.rlmia se.....V. 
beldeamekte&ir. 1 
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S Birinci klnun 

Her -un ------
Bulgarlara 
iki Çift 
Söz Daha .. -

Bulgar askerlerinin, Yunan 
ıınırının içlerinde lıledlklerl kanlı 
&lirUltünlln blltUn içyUzUnU "Son 
Poata,,da okuJunuz. Koyu bir 
canavarlık 6rneğine pek benze
yen bu biçimı:z iş, yüreklerimizi, 
yalnız beı soydaıın parçalanma• 
ıından ötürü değll, Balkan barııı 
bakımından da derinden derine 
•onsuz bir acı ile sızlattı. 

Bu kötll it. Yunan toprağında 
oldu, bunu yapanlar Bulgarlardır. 
Bu bakımdan, biz bu iıten 
uzağız. Fakat bir d~ğil, iki değil. 
Artık çok oldular. Gün geç• 
mlyor ki Bulgarfstandakl Tt1rk· 
lerden bir kaçının aatırdan ge• 
çlrlldiğinl ftitmeyellm. Balkan 
yanm adaaınm Bulgariıtan de· 
nilen köşesindeki TUrk azlığmım 
Bulgar tiiresine bat kaldırıb 
kafa tuttuğu duyulmamııtır. Ora· 
dakl aoydaılarımız bt1ttln buy· 
rukları yerine getirmek için can 
baş olmuşlar, çalışıp duruyorlar. 
Fakat nedense, Bulgar çetecileri 
onlara düzgün soluk aldır .. 
mıyorlar. Orada hergUn bir 
Türk ocağının aöndürilldüğil· 
nli ititllkçe yUreklerimizln yaıı 
katmerleıiyor. 

He!e ikide birde bizden Edir· 
neyi, Trakyayı istemelerine ne 
demeli, bilmiyoruz. Şimdi de bot 
kafah bir Bu gar profesörü, diline 
Kırklarelini pelesenk etmiş. Kırk· 
farelini Bulgaristana Termeli Jmi· 
tiz. Bu politika yobazı budala 
değil de nedir? 

Biz Balkanlarda ıonsuz bir 
barıf politikasına can vermek lçln 
uğraşırken o, kendini bilmez ser• 
aeri, yangına körUkle gider gibi, 
avurdunu şişirmiı, havlayıp duru· 
yor. Acıyarak aöyleyelim ki 
Bulgaristanda böyle beylnaiz ka· 
falar az değil, hemen ~ergUn 
buna benzer saçma sapan likır· 
dılar edip duranları itiliyoruz. 
Bulgar türeıi de bu kıt dUtUnce· 
lilere sea çıkarmıyor. 

Bulıar komou.. Senden ken• 
dine gelmeni istiyoruz. Bir, iki, 
Uç... Fakat her katlanışın bir 
ıonu vardır. Bunu unutma! 

Bir Dilsiz 
Bir Bıcak Darbeaile 

Yengesini Öldürdü 
T aıköprü, (Hususi) - Kaaa· 

mıza bağlı ( KOçUkıu ) köyünde 
Çorumlu oğlu Mehmet isminde 
birinin kardet ·çocuğu dokuz va
ıında dilsiz Cemal ile Mehmedin 
kızı arasında bir parça et yliıün· 
den bir kavğa çıkmııtır. Mtbme
din kızı bir aralık korkarak kaç• 
m19, bunun ih:erine dilsiz Cemal 
kızarak elindeki bıçağı kızm an· 
nealne sapl .mıştır. Cemalin yen· 
l(e&İr olan bu zavallı kadın aldığı 
yaranın tes.rile ölmUı, Cemal 
yakalanmıştır. - ~ 

Mülkiye M ~ktebinin Adı • 
Cümhurre.si Atatürk Mülkiye 

mektebine .. s:yaıal bilgiler oku· 
laaı,, adım vermiştir. 

Kazanç Vergisi 
Ankara, 4 - Gayrisafi iradı 

500 lirada 1 aşağı olan ticaretha· 
nelerde b; ha ve kardeılerinin 
Yanında çcı lışanlar kazanç vergi· 
sine tabi o;< caklardır. 

Üz m Alımı 
İzmir, 4 ( A.A ) - İnhisarlar 

İdaresi b rr dan üzüm almaya 

haşlamış' ır. Alınan iizllm 512 
çuvaldır. 'l bu ayın nihayetine 
kadar de\. l edecektir. 

Resimli Makale il Tedbirde ihtiyat Gerek 11 

.öır at'l söLü Yardır: •• Beıl .. geliyorum, .... emeıt. Ge.i. 
Y"rir. ,, Tayyare bugOn en ehemmiyetli nakil va•ıtaıı 
olmuıtur. Fakat han faciaları ekıik almuyor. Bu mede• 
niyet kutile hava tabakaları araaında kilometreler aıar· 
•ınız. Dalgalı denizler geçeraialz, fakat tam hedefe 
varacağınız ı:aman tin bir haya dalıruı tayyareyi alHlst 

edebilir. Hır ite gin,c.ğ .niz z ın. n tabminlerin .zde isa .. et, 
he.aplarınızdaki uygunluk ne kadar 1111ulı oluna olıun, 
hiç akla ırelmeyecek akılliklerin d., umulmadık bir •ıra• 
da yolunuZ'l dikileceğini bilmeli ve bunları yenebilecek 
derecede kuyvetli olmahınnız. 

Biliaen dUtmanı yenmek kolay.:hr. A11l maharet bilin · 
miyen dUtmanı yenmektir. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Meclis Bugün Tarihi Kararını Veriyor 

Dün Fırka Grubunda Herkesi Sevin
. direcek Kararlar Verildi 

Ankara, 4 - Türk kadınınm 
Saylav seçme ve aeçilmesl için 
Teşkilib Esasiye yasasında deği· 
tiklik yapılmaaı için Mecliae 200 
imzalı takrir verilmlıtir. Bu takrire 
a-öre yasada onuncu maddenin : 

" 23 yaıını bitiren kadın, 
erkek her Türk meb'us seçmek 
hakkını haizdir.,, ıekllnde, 11 inci 
maddenin deı 

" 30 yaşım bitiren kadın erkek 
her Türk meb'uı seçilebilir ,. 
ıeklinde değiftiri.lecektlr. 

Saylav &ayısı 
Ankara, 4 - Nüfusumuz art• 

bğı lçirı mecllate 317 llye yerine 
350 .. 360 Uye bulunmaaı lazım 
gelmektedir. 

Fırkanın illn edeceği aay· 
lav namutleri arasında yir· 
miye yakın kadın namzet buluna• 
cağa anlatılmsktadır. Mecllı yeni· 
leme kararı "erdikten sonra ay 
aonuna kadar yin~ çalııacaktır. 

F1rkenın Kararlar1 
Ankar6ı. 4 (A A.) - Cum

hurlye h•lk fırkaaı grubu Bay 

Cemil Uybadının baıkanbjında 
toplaodn 

ı - Kadınlann meb'uı teç• 
meleri ve rneb'ua seçilmeleri, 
aeçenle~in yaşlarının 18 den yu .. 
karı bir hadde çıkarılması için 
teıkilltı esaalye kanununda de· 
iitiklik yapılması hakkında fırka 
divanının teklifini lemet lnöntı 
izah etti. Farka gurubu eıaa Ye usul 
yönlerinden meaeleyi uzun uzun 
tetkik ettikten Nnra T eıkllAtı 
Esasiye ye intihabı Meb'usan 
Kanunlarmda ger-ekil olan deği· 
tikliklerln yapılma1ına mt1tteflkan 
karar verilmiştir. 

2 - Unlardan alınmakta olan 
verginin nUfuıu az olan kasaba· 
lardan kaldırılması hakkındaki 
hükumet teklifi memnuniyetle 
tuvib olundu. Malum olduğu 
Uzere Buğday Koruma Ka• 
nunu gereği olarak ahnaa un 
vergiıi mUstahıil k6ylUnUn kendi 
yiyeceği için kara değirmenininde 
öğilttilğtl undan alınmamak mak-
aadmı güder. 

Ufak kaeabalarda bulunanların 
bir k1&mı müstahsil olduğu 
halde kaaabah ıayılarak bu ver
giye t&bi kaldığından bu tadil 
teklifi ile tatbikatta bUytık iyilik 
olacağı görülmüıtnr. 

3 - inhisarlar ldaresinin sat· 
tığı tuzların tUtlln ve ispirtolu 
maddeler gibi her yerde ayni 
fiatla aahlmaaı ve Ziraat banka-
sının eıH bUnyeslnln lslihı, 
siloların çoğaltılması, Ziraat San· 
kasına borçlu olan çiftçilerin te
diye vadelerinin uzahlma11 için 
hükumetin düıllndüğll tedbir
lerin yeni intihap beyanname
sinde millete UAn edileceği 
hakkında lımet lnlSnü'nUn verdiği 
malumat fırka grubu tarafından 
alkıılarla karşılanmıştır. 

4 - Büyük Mlllet meclisinin 
yenilenmesi teklifi 5 ilk Kanun 
Çarıamba günU Yuca Mecliae 
arzulunacağmdan lnönti Fırka 
Grupunu haberdar etmiştir. Bü
yük Millet Meclisi yenileme ka· 
rarıodan ıonra faaliyetine devam 
edecektir. 

-----------------=-----.------------------
Afvon işi Roma Sefirimizin 

itimat namesi 
Türk • ' ugoııav Murah- Roma, 4 (A. A.) _ Türkiye· 

hasları Konuşuyorlar nin yeni Roma _büyük elçisi HU-
Belgrat, 4 (A.A) - Türk· Yu- aeyln Rag1b bugün Kirinal aara· 

goslav afyon mukavelesinin tadi· yında kıral tarafmdan kabul edl· 
Jini müzakereye memur TUrk lerek itimetnamesini vernıittir. 
hey~tl bu sabah buraya gelmiştir. Ata Türk Soyadı 

Oğleden sonra ilk toplantı Ankara, 4 - Kocaeli Saylavı 
yapılmıf, çalışma prcgramı hazır- İbrahim Süreyya Reia:cUmhuru-
lanmıştır. muza verilen Atatilrk ıoyadının 
Tramvay Şirketinin Geri başkaıı tarafınden kullanılmaması 

Vereceg" i Para . içh Meclise bir kanun teklif 
edecektir. 

Ankara, 4 - Tramvay Şirke- Çocuk Esirgeme Kurumu 
tinin iadt> etmesi icap eden para 
yüzünden Şurayı Devlette açılan Ankara, 4 (A. A.)-Ata Türk 
dB\ aya Nafia Bakanlığı cevap Hlmayel Etfal cemiyetini "Çocuk 
vermiştı. ş;rketin bu cevaba esi ~geme kurumu,, ohrak adlan· 
cevap vermesi için 10 günlük dırmış ve cemiyet yeni adım 
mühlet kalmıştır. kullanmaya başlamıştır. 

Adapazarında 
Hapishanede Bir Klşi Öl
dürüldü, 3 Yaralı Var 

Adapazar, (Huıuıi) - Haplı· 
hanede kumar oynarken arala· 
rında kavga çıkan 15 seneye 
mahkum cembaz Mehmetle, öllım 
c~zasına mahkum ve evrakı Millet 
Meclisinde olan Zekeriya, b:cakıa
birbirlerini yaralamıılar, Mehmet 
ölmüş, Zekeriya ümitsiz olarak 
hastahaneye kaldırılmıf, Kavgayı 
ayırmak istiyen 15 senelik ceza· 
lılardan Muharrem ve Fevzi ya· 
rala mışlardır. Müddei unıumi~ik· 
çe lje el kondu. 

Kubiiay ihtifali 
lzrnir, 5 (Husuıi) - Bu ayın 

23 ünde milli kahraman Kub:Iay 
· için bUyllk bir ihtifal yapılacakt.r. 

r 
Sözü Kıaaıı 

Tabii Görülecek 

işler •.• 

·--------- A. I! 

' 

" Gaıeteler araııra harb teh
likeıinden bahsederler, barıt ko· 
kuyor, derler. Gösterdikleri kıval
cım en çok uzak Şarkdadır. Bazan 
da yakına gelirler, gözleri Alman 
Fransız ııoırında, Yugoslavya ile 
komıularındadır. Fakat ben kıvıl· 
cımı daha beride görüyotum, timdi 
kül altındadır. Fakat daima taze, 
daima canlıdır. Günün birinde 
iki yönUnU tutuıturacaktır, gözll· 
nüzU Bulgaristandan hiç ayır• 
mayınız! " 

Bir dost toplantıaında, bir dost 
ıöyliyordu. Bulgar· Yunan sınırın· 
da çıkan son hAdiseyl yeni duy• 
muştu, merak ediyordu, teesslU 
içindeydi, merakına ve tee&1Urllne 
kendisini dinliyenlerln hepıini de 
ortak ediyordu. .. 

Bulgaristanın karıısında hüku
metimizin ne dUıUndUğUnU, uzak 
ve yakın tedbirlerin·n ne olclu· 
ğunu, görünen parçalannı bir 
kenara bırakırsanız, lçyUzUnden 
biç bir kuımını bilmiyorum, fakat 
gelip geçen lılere bakarak içim• 
den doğan sarsılmaz bir inanışla 

inanıyorum: en doğru, en yerin· 
de kararları, en biçimli zamanda 
aldığından ve alacağından 9Uphe 
etmemek gerektir. Bu noktada 
mutlak surette milstarih olabiliriz. 
Endlıeye lüzum yoktur, her ttırltı 
tehlikeye karıı koyacak vaziyet· 
deyiz. 

* Halkın duyduğu teeuUre ge• 
lince, ben bunu yerinde bulmıyo
rum, kartımızda öyle bir millet 
var kl, hepsl diye dilim varmaz, 
bir kısmı, hatta kUçUk bir kıımı 
annesinden doğar doğmuz dllt• 
manlık aıılıyan ninnilerle büyt1r, 
flk mektebe gider gitmez dllş· 
manhtm yerinde olduğunu anla• 
tan kıraat kitabile karıılaJlr. Ha• 
yata atıldığı gUn a-enel toplantı• 
larda dDşmanlığın ıönmlyeceğiı 1 
ıöyllyen nutukları dinler, her sa• 
bah açbğı gazetesinde Sınırların 

değiımeıl gereğinden bahseden 
makaleleri okur. 

Yine bir kıamı, küçük bir kıa
mı diyeceğim, böyle doğan, böyle 
büyüyen bir milletin arasıra çı· 
kardığı hAcliıelerden teessür duy• 
mak mana11zdır, tabii görmeliyiz! 

Demin de ıöy' ed m, tehlike 
yoktur, endife duymak ise mana· 
sızdır, fakat her hAdiaeyi aabırla 
karıılamanın lüzumuna gelince, 
o, büıbütUn başka bir meseledir. 

Ruhsatnamesiz Silah 
T aıınmıyacak 

Ankara 4 - Ruhsatnamesi 
olmıyanlaran ıllih taııyamıyacak· 
ları, . her ne suretle olursa olsun 
ıi:ahlarm bir elden bir ele geçiıi· 
nln ruhsatnameye tabi olması için 
hazırlanan layiha Dahiliye enen .. 
meninde kabul edilmiştir. 

Trahom Haatahğı 
Eyüp, Şit i ve Eciirnekapıdakl ba• 

zı l.kınekteblerde talebe arasında 
trahom hastalığına tesadüf edilmif, 
ba1ta çocuklar derhal tedavi altına 

aJınmıı lard ır. 
•••• ' •• ıt. ••.&.ı1•• ..... ....... ......... ~ 

Ali Cenani Bey Vefat Etti 
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· Büttin gHı.•teler yazdılar. Diz de okuyucularımıı.a 1 girdi? HeMplar daha epe~·ce ıltıvşiri]mP.diği için bu 
bildirdik. Bu } ıl d ı ;,;ıı. rı ülkelerle alıt v~rişiın ız .i~i oldıı. sorgunun kılrşılığını ~.e u.~iz t\ll~.ınııytLc_ağrl.. kıcıık bu yılın 
Öteki yıllara l·akarila.lc bu yıl dışardan ıçerıye gıren para fazl~ kı:ız~ucııııian koyluye _<luşı•ıı ~ıı~ıe, mutnv.~" ' _tlu~o 
duha çoktur ve birkııç milyon lirayı a~lCındır. PııLınuk, cebme gmınden d.aha az ıs~ bu ıyı Mtış tao koylu hıç 
iltU L ~ dııy fındık Qzilın ve incir bu yıl çok pare. kazanaıo~dı .<le ıue.ktır. Dışılrıya yapılan satı~lar ne kndıt.r 

ı . n, ug • . '. . . çok, ve ıçerıyt> gıren para oe kad1tr aşkın olursa olsun, 
ettı, eatışlur çok ısteklı gıttı. halk zeııgiııliğiuin artması için, bu mah~ullerin aı-ııl 

Fakat, ıomyoruz; Bu paradan köylüniln cebine ne emekçi~i ol ın köylünün cebine çok para girmtei gerektir. 

bugün öA"le Ynkti Teşvikiyedeki 

h n e ıinden kaldırılarak Teş•ikiye 
c ımiinde namazı kılınc!ıktan 
sonra Yahya Efendi.leki aile kabriı-

t .. mna defoe :l ilecekfr. ..................•..........................................• 
tanıfından hazırla.nan: 

NE DIŞ MACUNUNU 

' T R iNAN l3T6 r: Terkibi; 200 diş hekimi 

' 

emniyetle kullauabilırllınİz. 
NAN .A 1 Uıuunıi depoau: Cıığllloglu No. 33 

l-----------·---------------------------·-----,_J ' Telefon: 20264 ---••r 



~ MemkUt Mırnzarasıt: I 
ı~lazizde Bir 
ipek Ve iplik 
Fabrikası Var 

EJ&ziz ( Huıusi) - Bundan 
yirmi tene evvel kurulmuı ip•k 
•e iplik fabrikasının o zamanlar
daki muvaffakiyetini söylemekle 
bitiremiyorlar. Bilbaua ipek men
ıucetınrn F elemenkte açılan bir 
ıergide birincilik kaıanmıf olmaıı 
fabrikanın kuruluıundaki mfikem· 
meli yeti ifade edecek bit' mese
ledir. Elazizm topraklarmm en 
ziyade pamuk yetiıtirmiye yarar
lığı bu fabrikaom kuruluıuna ıe• 

beb olmuştur. 
Altınovanın yetiıtirdiği pamuk 

ihmal edilemiyecek kadar ehem
miyetlidir. Yalnız pamuk ziraab 
Ozerinde fennt proiframla çalııı· 
lacak olursa çok faydalı neti
celer alınabilir. Köylfi, fiat rlüı· 
kUnlüğlinden dolayı birkaç .ene· 
deuberi pamuk ekimine fazla 
ehemmiyet vermemektedir. Top
rağın bu huıustaki kabiliyeti çok 
fazladır. 

Buradaki dokuma fabrlkaıı 
b&yUk ve ehemmiyetli tesisatına 

rağmen muattal durmaktadır. Bir 
taraftanteknik vaziyetin ihtisaı aa• 
bibi elemanlara bırakılmamıı olma· 
ıı diğer taraftan hususi muhasebe 
ile fabrikanın hiuedarlarmın bir 
nokta Uzerinde dllşUncelerinin 
toplanamama11 bu netict:yl doğur• 
muıtur. 

Fabrikanın ipekli kıamının da 
tesisat itibarile bugün ıına1 doku
ma mUesseselerinden farksız ol· 
masına ve EfAziz havalfsinio ipek
çiliğe de çok mUsait bulunmaama 
rağmen hAIA faaliyete geçememesi 
cidden acınacak bir haldir. 

HUkfımetimizin dokuma sana
yiine verdiği ehemmlyıtin dereceıi 
malumdur. Onun lçia bu çalışma 
devrinde Eliziıde kurulmuı olan 
ve haı.ır bulunan bir aan'at mü
es1esuinln örümcekler içeriainde 
kalmaaı acı vermektedir. 

Sumer Bankaıı, ht- aralık Ell
zJıdeki bu fctbrikanın iılemesi 

için tetkikat yaptıracağı ıöylen• 
mlı, fokat bu ıayia teeyyüt et• 
memittir. 

Fabrikanın iılemeal yalnız ve
rimli bir kazanç getirmekten baı· 
ka, Elizlzde pamuk ve ipek mah· 
sullcrinin de emeklenmeslne iyi 
bir yol olacaktır. Onun için tim· 
diye kadar ihmal edilmiş olan 
bu işin başarılmuında bükümetin 
kıymetli yardımım beklemekten 
baıka bir çare kalmamıştır. 

Bundan bir mllddet evvel lı

tanbuldan bir firmanın E!Azizdekl 
fabrikayı kiralamak iıtediğlni öğ· 
renilmişti; kuvvetli bir mütahas
aıs!a bu iıe girmek lıtiyen firma 
hususi muhaaebenln ağır ıartlan
na razı olmadığı için tekliflerin· 
den vazgeçmiştir. S. 

Atyon Halkevinda 
Afyon, 4 (A.A.) - Halkevlnde 

muzik değiıimine göre 6:?1ft bir 
çalışma vardır. 

Afyonda Soyadı Alanlar 
Afyon, 4 (A.A.) - Burada 

çikan Haber gazetesi, Duyum 
adını almııtır. Soyadlannı kütüğe 

yazdırmak için nllf ua dairelerine 
gidenler hergUn artmaktadır. 

Gizli Ayin Yapanlar 
Malatya (Husuai) - Gizli zikir 

yapan ve şeyhl'k tas!ayao Gtm .. 
zaria kızkardeşi Zehra Müstantik 
lbrahim Siiküti tarafından tevkif 
edi.miş . erdir. 

I 

Babaeski Trakyada Asri 
Bir Memleket Oluyor 

Babaeıkl {HuıuaJ)- YOkıekte 

kurulmuş olan Babaeski " Trak
ya'da ,, aırJ yurtlanmızdan biriıi

dir. Eaki hallerine niıbetle umul· 
duj'undan fazla ilerlemit olan bu 
memleket ilerleme heveslerine 
bir model olmuı bulunmaktadır. 
Ahalisinin çoğu çiftçidir. Bere
ketli toprağı, hay•anat yetlıtir
meye mOaait mer'a ve otlakiycal 
ve bilha1aa pancar zeriyatı ve 
lıtihıalAtında maddJ faydalarile 
tekemmül etmiı aevimli bir kaza 
merkeı.idir. Önllnden geçen şimen• 
difer hath Kırklareline vlııl olmak· 
tadır. 

Babaeski, tarih yapımı bir 
memlekettir. Burası birinci kurun 
simalarından meşh~ lakenderln 
hükümeti munkariz olduktan 
ıonra iıtiklal sevdaaına düten 
muhteriı adamlardan Yunanlı 
Papa Eıkinad tarafından bina 
ve lnıa kılınmıf tı.. 

Bu kale tam memleketin bu· 
lunduğu mevkide kiin ldl Demir-
yoluna yakın tek Öyük iae üze .. 

Malatyada 
Bir Kadın Çocuğunu Suya 

Bırakarak Eoğdu 
Malatya ( Huıuıi ) - Tahir 

nahlyeıinin Kmk köyOnden Haıan 
Hüseyin Karısı Elif t 5 gOn evvel 
Malatya doğum ve bakım evinde 
doğurduğu çocuğunu bir ıu kay• 
nağına bırakıp boğmuştur. Elif 
zabıta tarafındao yakalanmış YO 

pınardan ıu içmeye aavaıırken 

çocupnu kucağından dti.fllrdtı

tDnO, kurtaramadığım Ye çocuğun 
kaza ile boğulduğunu söylemiftir. 
Elifin bu iıi kocasının yefasız
bğandan ötrU yapbia anlqılmııbr. 
tevkif edilmiıtir. 

Adanada Meb'us Seçimi 
Hazırlıkları 

Adana, 4 (A. A.) - Yeni 
meb'us aeçlmi hazırlık.lan iler· 
liyor. Bu İf için ıehlr meclisi fey· 
kalade bir toplanb yaparak reye 
i9tirak edecekleri defterlerinin 
düzeltilmesini temin ile aıılması 

ve adların tetkiki, unutulanların 
sözlerinin dinlenmesi ve seçime 
bakma lılerinl görmek Ozere on 
iki kiıilik bir teftiı heyeti ıeç· 
miştir. 

Adanada Ath Spor 
Adana, 4 (A. A.) - Şehri

mizde at Ye atıcılık isteği gittikçe 
artıyor. Bir atlı apor kulUbU 

kurulacak ve atlı gezintiler we 
cirit oyunlan canlandmlacakbr. 
Cirit için de bir tur• hazırlan· 
maktadır. 

Afyon Muhtarlarma Ziyafet 
Afyon (Huıuıi) - Halkevinin 

muhtarlar için açtığı kurı bitmir
tir. Bundan ötllrU Halkevi muh· 
tarlara Şehir Gazinosunda bir 
çay ziyafeti vermlıtir. 

Afyonda Kestane Fidanlığı 
Afyon (Hususi) - Hızırlık da .. 

ğında Belediye tarafından bb· 
keıtane fidanlığı vUcude i•tiril· 
miye batlanılmııhr. 

Mus Valisi Bitliste 
Bitlis (Husuai) - Mut Valili 

Mithat ye Defterdar Salih ile 
ilk Tedrisat Müfettişi Nurettin 
Siyret buraya gelmişler, Vil&yet 
Belediye, Maliye ve Maarif lda· 
relerini teftit etmiflerdir. 

··---··················--··· .. ················ .... --Karamanda Eski 
Eserler 

Karamanda l>ay ı urahim imareti 

Karaman (Husuai) - Burada 
pek kıymetli eski uerlere tesa
diif edilmektedir. Bunların mü-

rinde kAin lmleıile bir Heri ka· 
rakol Ya:dfeainl görmekte idL 
Buruma Türk orduau (Birinci 
Murat zamanında) açmıtbr. En 
son Kıral D6k6ncWU ve Alpul~a 
kalelerine bikim olan Bizans 
asılzadelerinden Alkodimopulos 
idi. Buraıı Balaban Bey emrinde 
Abtler Türklerinden Kırca Bey 
Han, Salıın Bey Bali Bey lsmiıı· 
deki müfreze kumandanları tara
fından açılmııtır. 

Kale Papa Eskinazl diye anılı· 
yordu. Buraya Balabanbcy tarafın
dan Babaeski İlmi verilmiıtir. 
Hili Babae ki namile anılmaktadır. 

11 Babaeaki,, Türkçe ismi ta· 
11dığma, aarl ihtiyaçları temin 
ettiiine ••iliğin ve yeniliğin bir 
modeli bulunciuiuna binaen "Trak· 
yada,, .. tirin ve en gtızel bir 
köşedir. Nurettin Fikri 

... ~·· ..... --------··· .. ··· .. ·······"·-·········· him kısmı Türklere aittir. Eski 
va:ılyetlerinln gtızelce muhafaza .. 
ıına itina edilen bu uerler me
yanında Ibrahim imareti kayde 
değer bir aan'at eseridir. Bu 
imaret Karaman oğulları .ıama• 
nmda yap!lmııtır. 

Eskişehirde Hilaliahmer Müsameresi 

Hıliliahmer miısamereıiııde Eakitehir küçükleri 
Eakiıehlr, (Hususi) - J,kmek.. 1 mıf, Hililiahmer he1abına piyango 

tep ve lise çocu~annın. iş~irak.ile çekilmif, Hilaliahmere biraz yar• 
burada bftytik bır Hılôlıahmer dım ec:Jilmfştir. Bu mllsamerenln 
mOsameresi yapılmıı, küçUkler tertibinde Ülkll mektebi mUdürll 
çok beğenllmişlerdir. Hele ÜlkO, Tahıin ile lise edebiyat muallimi 
al:e yatı mektepleri çok alkışlan• CemaUn büyllk yararlık.lan olmuştur. 

Tokatta 
Kendilerini Gizliyen 

3 Katil 1 utuldu 
Tokat ( Hususi ) - Dört ıene 

evvel Paloda adam öldfirUp kaçan 
Palonun Pasiyan kayfinden Hay
dar oğlu Şerif ile kardeıi Mah· 
mud ve Hnr köyünden Mehmed 
oğlu Kakonuo aahte hüviyet "·ara• 
kalan lle ad!arını değiştirerek 

kasal;lamızda Devegörmez mahal
lesinde oturdukları anlaıılmış, 
UçU de yakalanıp adliyeye veril

miflerdlr. 

Sivas Defterdarı 
Slvaa, (Hususi} - Diyanboklr 

defterdarı Remzi Sivaa defterdar· 
lığma tayin edUmlf, ıelmiı •a:ıl• 
fesine başlamııtır. 

Muglada Zeytin Mahsulü 
Muğla 4 (A.A.) - Bu yıl zey

tin Urunü geçeo yıllara göre az-
dır. Fakat vUAyetin istediğini ko
ruyacağı gibi, dıfarıya da yolla• 
nılab:lecektlr. Birçok yerlerde zey• 
tinler olmuıtur. BugUn yarın ıil· 
kilmeğe b91lanacaktır. 

· Muğlada Kıf Ekimi 
Muğla 4 (A.A.) - Kıtlık ekim 

baılamııbr. Yah boylanndald ka· 
zalardao Marmaris, Bodrum, Köy• 
ceğiz, F et biye Ye Muğla kazaların
da ıu birkaç hafta içinde binler• 
ce hektar yer ekilmittir. Ekim 
yapılmaktadır. 

Talihli Bir Varis 
Malatya ( Huıuıt ) - Geçen-

lerde Adıyamrnda öldOrtUen ve 
çok zengin olan aabık bakim Ali 
Rızanın evrakı tetkik edildiği 
zaman Bursamn UJuabad köyOnde 
bir yeğeni bulunduğu anla§ılmqtır. 
Bu adamın adı Mehmet oğlu 
lsmaildir. Ali Rızanın blltDn ~r
veti Mehmet oğfo lsmaile intikal 
edecektir. 

Ali Rızayı 61dürcn Piriman 
koylu Mehmed ıuçunu itiraf 
etmiıtir. 

Ulusal Tutun Haftası 
hmir 4 (A.A.) - Uiuıal tl1· 

tUn haftası için hazırlaklar yapıl
maktadır. Bu toplantıda bu itle· 
rln proğramını yapmak lb.ere bir 
komJte ıeçilmiıtir. Bu komite Uç 
glln içinde proğramı haıırlıya· 

caktır. 

lnebolu Elektriği 
lnebolu 4 (A.A.) - Evvelce 

belediye tarafından yapılmıı olan 
elektrik tealaatı ıehir cereyanını 
tamamile temin edemediğinden 
makinenin bUylldUlmeaino beledi
ye mecaaince karar verilmiıtir. 

Adana Fırmları 
Adana, 4 (A. A) - Belediye 

hamur yuğurma makineai koy• 
mıyan bet fınn kapamııtır. Ha
mur makinelerini koymuş otan 
'.l'1 fınn ıehrln ekmek ihtiyacına 
yetmektedir. 

ı Münakaşa 

Hürriyet 
Ve 
Müsaoat 

Nat'Dllalı Alaf 
B. Cemil Sena, çoktan Mil 

« Varlık » eöngOndo in111n oğlaol 

allkadu eden muhtelif mevnlarl 
dair vecizeler yazar. Bunlara "_. 
dfğf adı, bir tfirlO HYemecfidl 
Fikir kınnh!an. 

Niçin lnnnb? Belli ki muhat' 
rir kendini çok beğeniyor; 3yle 
oimaaa bu kadar tevazu ga.ter
mezdl. Birlbirlmlzle konuşurkellt 

yazı yazarken böbürlenelim demfıt 
yorum; yalnız durmadan el oğur 
turup lc•ndimfai küçültmenin d• 
yeri yoktur. Hele yazarken .. Sö.:ıft' 
nOn, fıkirlerinin bir değeri olmr 
dığını sanmak, onları gerçekte& 
birer kınntı aaymak bir muharrJı 
için olur it midir? Öyle olsa. 
kendini bu kadar knçtık g811• 
yazamaz, belki de yaııyamaz. .• 
Hayır, kabil değildir ve bonad 
içindir ki bir muharririn aözlerfnf 
değerıizUk lmad etmesi elbetff 
bir « aabte tevazu » dur. Sahtt 
tenzu da, adı Ostnnde, böbnr~ 

Ienmenin ta kendisi değil midir? 
Bilirim ki B. Cemil Sena değerd 

bir adamdır ve o aforismalaıt 
bir gün kitab olarak topları• 
daha iyi bir ad brJacaktır. 

Bu aforiımnlar içinde bit 
taneıi beni dlişDndUrdü: « Hürri
yet demek, m6savata isyan edell 
kuvvet demektir. MUıavat İst"'YeD" 
ler, berkestekinden fazla bir şey• 
malik olmak istemiyen miskin" 
)erdir •.. » 

On dokuzuncu asır sonu ve 
yirminci a•ır bat~ cllifünnrler 
çok gördllğUmüz ve bir zamanlat 
Muasolini'ye: « Medeniyet, azami 
müsavatsızlık yaratmak demektir,. 
gibi bir aöz söyleten bu :ıihtiyette 
gerçekten bir çekici:lk vardır. 
lnaaoı kolayca kandırır; çllnkö 
doğruluğunu realite ile lsbata 
çalııır: Bir inıan başkasına kartı 
blr tıatUıılük elde edemiyeceğinl 
bilince niçin çahpm? Ya zengin'" 
llk, ya 9lihret, onu çalışbran bit 
kuYvet vardır ••• 

Bu ilk bakı§ta göznktUğU gibi 
doğru değildir, çünkD insanm öte'" 
denberl bildiğimiz bir hasletinid 
lnklrı demektir: • lnaan, tablatt• 
bulumun bulunmasın, hakkı arar, 
ona tapar ve ona ermeği inaanlt" 
ğm en yüksek mertebeıi sayar• 
Bunun için de hiçbir kartıbk glf.o 
remiyeceğinl bilerek çalııtığı, çar• 
pıştığı, öldüğü görülUr. Da"nıa 
görOlmfiştür; bundan sonra görlil
miyeceğini iddia etmemize t.le biı 
aebeb yoktur. 

«Herkesinkinden fazla bir şey• 
malik olmak istemiyen mı.klD" 
ler ... ,, O miıklnler arasında & 
Cemil Sena'nın da pek iyi bildfjl 
isimler vardır. Hem ıözD terain' 
çevrif en: Başkalarında bulunanlll 
kendilerinde bulunmamasına rall 
olan miıklnler... Bilmem ammll 
buradaki 4C miskinler » ıözü bana 
daha yerinde gibi geliyor. 

Hayır, hürriyet müsavata lsyaıl 
etmez; ikisi biri birini } aratır. 

• 
Giresunda Mangafa MUcadelJSI 

Giresun ( Huıuai) - GireaaO 
merkez kazası ile köylerinde •• 
Şarktkarahisar kazasında mangal• 
mücadelesi neticesinde 776 kabl' 
ve eıek, 504 at muayene euilnıiŞ, 
bunlardan beş şiipbelı g~rü mUt 
ve kanları muayene edilmek u1.er• 
Ankaraya gönderilmiştir. D et 
hayvanların hcıı!alıktan 11a1idl 
olduğu anlaşılmışbr. 

j 
J 
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~•Vllf ini a&, lln---. irr.,_ ~-- ._,,._,.. 
Ye dffer plieJ bn ..... ita te•lil ft lrll•••t: ...... 
koaHrlar nrllmeai J••• .... mittir. Dublia ( tı...ı } 4 - t.ıttare 

Cenevreye Gldenler KaraJı... kl~lk otlu•a• ••••••I 
C..ewe, f f A. A. > - Franıa dıı filml, k.-iniıtlea ft •lfrl# .ınıyet• 

11.rram iL La• iL Yawlif ,.. iL penerler _......._ alrillttrler çıka· 
&lea'le ........ ... ...... ........ rıldıtı içi• ıla- ... d. saıterllmeal 
relmitlercllı. , ... k edil ..... 

Sn•e.upe 
Edebi • I• 

pışmalarile •••dm.. •Mıerinin 
eıirl idi. 

Bu a-.S .. al1 •s ııtl, -., .. 
hanın ....... W itW ıakmıtb· 
Bu, c11D taa ,... e.a Ş..•l· 
Din .... •• •ı•pUim-.,. l miıdi? 
Beybaa.. • fadl. t.uıdut 11.ku-

Te~ .... 
fi 112 I 914 

- Güne., 1enia boynuna 
ablıcak deiU ya... biraz ldara ,t... G8ıre~ksin çok nazik, ıok 
wbiyeli 'OC'1ktur ... Bejenıcejia• 
..ıalm. 

Bı)'baada uysal vy..ı ıll
IGm•edb 

- Peki, delliğin aı..r 
-2-

Beybu. •balıleyia Ul•• oct... 
1111& girtliif uman, maaaaaan 
kerinde tekmil katinerll •tael 
im atıllerdea- ~ll,nk bir buiet 
&lrtll. 

Aıkadaelanna •elim venD•JI 
IMUltmuıtm. Şaıkıa ıatfma •orclu: 

- Bu ıüw bukeff hrada 
W. uaatmut? 

Pertev Nejat, lıemu bap 
bhLrm.ıb: 

- Siaio namınıza bıraltıfar, 
Beılaao Hanım! 

Beyhan, anladıfım enlamamak 
a.tlyoı, zihninden ıeçenlere tllrltl 
ta'Ylller, bahaneler bulmı7a çaba
lsJordu: 

- IClm &ırakta? 
- Btziat faademe AIL. 
Genç datrtı:_,, daddfannı 

'81:t1ı: 
- Hv 

olacak! 

Henien clıpn çıktı. Hademeye 
arbd'atfanmn yamncla •onnaktan 
çeliniyorda. 

Hademe Al,, ıenç lazm 8Ua• 

Dnı alık alak •1nttu 
- Kapıcı Sadık laana vHdt. 

Sizfıa lçinmiıf Ben de ma•aıuzın 
Ourine bıraktım. 

Hademenin alık alık untma.., 
Bey ham kızdırmııtı: 

- Rica ederim, inin BfAiıya 
kapıc1Ja aarunl 

Ali, genç fazıil talddetl kup •da. dalla fazla mntamadı: 
- Pwkf. 
Hademe, aaerdiYen• cfoir\I 

gtclnce Be,Jıan otdup yerde 
pfkm ptkıa darda. Otraya de. 
meli mi,l yolma t•dmaeyf beki• 
mel miydi? Uzun zaman dıpnda 
nnlfll•, arkad.P.n tlplıefene
celdm:li. F.akat hademenha ıetJ. 
neelf eeva&ı bflmiyorc1a. Herfre. 
alar lfiach' dyl'iyttelf F.im, acaba 
ldmfır lıml offtaktl? 

•d•hft al•a,..erm..ı, MJ
te f,t eı ...... b. Faht tamilıl de 
..... thtldi. 

O... maıı , b6Jla .... .ı. 
.-eri, ~ hWerl ilk tlıı.ta 
Ilı .,. •. illlılit ~ ... 
• h 9', bi.rilliriae .t: iililıınln .... 

yordu. · 
lçintlen, TDrklııa IAnetler- yat· 

c;IAnyor e ı.e.- ~yaalhgın• da. kı· 
zıy9rau. W~ Şinasi ili tanıştık
tan •onra eM fıiıleri ıerre kadar 
dejiımemitti.. 

KoridorCla da lall ... mazdı. 
Merdiv--. Mit• ~ tarmaklı· 
tı abUrll .... b...ı.. Topuk• 
luna ,_. • .,... lule 
mnr • ..,.crm 

- IY••da kaMil •uyu-
pk, aclaml 

İladitme, tdç acel.,e 1-ı1UD 
ı&rmtpr, Ilgar laıır m .. , ... 
leri çık•ywdu. 

Beyhaa A.lti i8J'Ur ı&rmez 
batardı: 

- Biraz ylrO.- 1 
Ali.. ıenç kazm te1A11nın,_ alnJr 

rinin tamemile zıddı bir ağırhlda, 
IMta ,,arı •ğ&11. itu.a blr 
balya gibi çakmakta idi. e.~ .... 
bia Wkı baldı ,... içi._, biç te 
iltifat ~amwacıtık fQ&.r .a,ı.. 
4iiJ. ,.. b ytkı.aauı )lan örtıl:Ojll 
._. .-11.wu aıa Q.Jıa&matıadan 

Mıllit4i. 
Beyhan, eli•Ötla aoJse, o, da.o 

ldı..ı.. ı..lıme)d b.oiauktı. A:t, 
bit tı•kieinl. 1>e.ma-. merdi· 

Deniz Sı1ihları 
jcpeelu V.,illp.t Anth11ı 

!ozuyorfar 
Tokyo, 4 ("A. A.) - B'ai:anlar Dar
~ ._ ........ tapla-a Mm 
llil.W.. ~·--· v,....., .. ...... 
boaacak tedbiılvl 1r&lpa .... rd.lr.. 

tltklmetlia '" bouna karan, huaur 
meehH nYkecfttmlftlr. Ona cı. h 
karan itti,..._ ...... Mill•atf- .... 
••diliyor. 

( Sea Poea : Dit•r tu.fta& Loa
drada 1f deYletia 1rar1t...ı..ı bala 
d'na• ""°") 

Prens• Ye Almnya 
Parı-. 4 ( A.A ) - M. Nltt•i• h

ami ......... , ..... ı..p. ... 
Parla'dan aynlmıfbr. 

f...,. RilJbeaatr• .fPr ........ •'• 
._._;~•-.ı-..-:,_.-.r~._ 

.. ,, :ıAi l ......... .... ... ', ............... ..,... 
mitti& 

" - Size IOUA ee••• Yerecet}ml 
9'Jlemftltfla• •l1aadeaid nca 
ederi• • ., 

Aılla•Z" M1nral' Btllçeel 
Plıria; • (A. A.) - ••af bllftul ....... .,.. ............. .,. 

.......... y .-..: lnma:y
pliınce, • ...,, 

- 1'at-ra ..... ~ çiptl 
w.ac1 ............. QML 

1e;a... .............. 1 ... ltırlzı'9 

bnrı!Mda: _.._ ..... ., 
Alo....ıa-1. .... :: 
- Itta .... ..., ... 1* .... 

Sadık ta fam t.mmlfel'-
a.yha11t 1iı51ıPana fidll. rlzle

lilll lupta. ynn?Tik1-mı .&trı. 
evveli sağ topujunu, IQllla d 
...,.._ ,.. _..._ diflerlni 

...--~ • .-e•h ........... 
,.ıa.aıı11 Wıt llllJ kı'r•dııim 
sikiM•: 

- hki l Deılli. s... ..... 
-~ 

H •--e, .-. .__sis..._ 
.... ,. ' .... .q ........ ,, -

nlliılhsıina lmP .... •blif_. 
a 0 ........ al•ı .... KMın ... ---D 9sari.ı., ı.ıe. ....... 
hep Witıla: , ... 011 ..... oaı,. 
...... ~ .-. ., ... dı. 
Y.ilıe.ken. •" ..,._. ~ .... 
..,.Jwıı; ıt r •k•a lillig• mç 
llllnd• iraiıtla pi ._ .. ı...ı 
lomaldanıyorlardı. 

Ali, ba: .......... w •mıl
.......,,,_ .ı.. .,.il, ,.. .. g&a ha· 
..ı.etluid.. ... tMit .... y ... 
Baıdaaa hid•t .. lilıir,. MT.;. ailli ... • .,.Q •• ·-·- .. 
ettijir4 etlekihcejiei W t~ .. 
lllÇI~ ........ ., ....... ?_ 

...... tMıtıllCla b ..... •••e• ..... 
w.pir ıuret:le mi 8llp .._,.. b1' 
imla ••ieMia. Çocupmuz ela elda. 
faı..t ew&eadJtieia • pcleaheri bu 
kazıa fena hoylannı taabiha çal?ttım, 
ler ttfrJI anllne •at YU1'ıhrm in d• 
...a .r.llA YI• ._ lNrll•iade 
clevaa .u· A.Ws ~ ya .. mak n.. 
llloııa oldu. Gandm. eauen evlen• 
ma ıatua benGa ıeldi. fkJ flnlOlc 
hayatta 18yle h~ fıuzur içiade yaı 
malr fltiyoram. Tabii btr da lam 
,_ ..__ Mrüıfwı.n.t IM'me•• 
.-. ~ her lau...ta beiendifim 

\eki~ ...... ._.... Mr ,.,.. kua-
calı• kuYYeıtl• baid eltili• bı. 
batka loda MYİtfyorum. 

Allahqba• ne ,aparım? Şqkıa 
..... t.kfeyl-., ............. ,t, ... ........ ,........ ......... ....... 
uau üaa katıra açaa kadına,. artak 
her dakika •tkta• ~abıeden bir ıeaç 
iız olarai ıörecei cl"etifeiols. O, ller 
pyda nnl ~ocafummıa anaeddlr, 
....,. aw•W i.._.Wecelt MI...., 
bir kUtOk koymuıtuı\. Hat._ •bliıll 
bıkm yacakaınız, taabiblna çalıtacak• 

annıı:. Sndltillf alJl•cllllnb .. tk• 
ltlft lf.._., wdleımliıi • .w.....,._ ... 
•.-ak b•ıııa fi '•wl 1 aa Wlll 
WI• llİH k.eüar1a afDUfbr. o.da. atla 
aı.allUlm.. Omıt eciviaa. haı.kaacla 
duJduA'wıuz multabbet ı•ç,icldir.11 
Bir Seviye Ve KDllUır ile-lesi 

Bir m&dd9t ener b& erlek oltu• 
,.__. ..... bfr- filW,. •af&fllHfft r 

-..a ....................... .. ......... _., ...... -
nı.bk ---- ...... dai•S.. ..... ... 
dabıelare aidiı •lirkea hareketle• 
rimi&de ta&iidli. F"abt apıfıaca ta
Mıllkna u:aallaftık 11 demlftt •ba 
..... , ....... tlWilltf ......... etm.. 

..__,,.. .-Iui 

IMll ~-'' ................. 
ı.- lcaclıa okuruCJ11acla. c&. Wr •ek· 
tu8 .relim.. Qlpl .r. .,... ...,.,. 
19F...,t '* ftZİtr nmyoruar:-

..... .._mefendr. ...................... 
• ...... 2ı lldNit 1..-
4n._..-..,,...~ 

... baktı.:. 
- Buoı.,. ko.ca Qlac:a.ldıana 

.alalı yardaQJc111 olawa.. 
Beybea.. od.ya- ıir•il~ ka

l-. arkMaWU'le. OD._ bir PJ 90f

muyor, ve hatta aazleı:inl kalclıaı. 
dik dik de bakmıyor, yalnız 161· ............. ..,....d .. 

e.,a.... .....,., .....,. .... ........... 
- 1w. e.ntıa. _.w.~ 

kalltm«Wrilu ~-Beıı
h-. .-pkaasuıı. ç_ıkanh va slyala 
it gömleğini giydi, yazı makin .. 
ılnln kapağım açb. Ve baJguı 
MP liolm npa ... cfemetlial aldı, 
- nua lıotladt. 

Bftttm bmd'an yaparken, ıih
ainde biraz eneld aabiyett tewll 

. w,,_a. ...... ... 
Glıl ctamıitiai ..... tlddm 

.-ıra•t..t.,11.a.-....u-.. . ... 
- lirwa ~ .. D, ..... 

Mıı8'ı 
0'6 
All,, vaıifqiabı. memurla,& W.· 

-.ı oılduj1Ml1t bilil°'dQ, cakadu. 
• kijıt getiri~ ,,~.ıde. 
cqara kibrit. ıhMk. vi~eklvl 
,uya ko~mak; baaton .. eqaaiye 
tutmak. ara.aıncla laiçbic fark ı• 
mly ordu. Sc;sinr ~rmadan de
meti atdı ve ateşi ıan Jftll,ri bir 
muameleli evrak destesi ıiM ayna 
kayıtaız!ık. 8Jaı hwaizU'tt. tata• 

, .• ~"~ 
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f 7 avukçuluk Bahsi <ı> 1 
1 1 
Tavuğun içinde 
Yumurtanın 
1veşekkülü 

Yumurta içten dışa; merkezden 
muhite doğıu hasal olur. Tavuğun 
verim cihazrnm her bir parçaıı 
yumurtanın daima aynı lnımını 
imal vazifeıi'.e mükellef olup bir 
makineye benzer. Yumurta nlkı• 

mının vazifesi ise yumurta tohu· 
mum yapmak ve o:gun bir hale 

getirmektir. Yumurta tohumlan 
bu salkım Uzerİile teablh taneleri 
gibi dizilmiştir, ve her tohum bir 
zar içinde bir nevi torba ile kısa 
bir eap)a salkıma aııJmıf olduğu 
görülur. Bu nevi zar üzerinde da· 
marsız bir hat daha vardır ki 
buna (ialiğmat) derler. Tohum 
kemale erdiği ı:aman yani 
en ıon bUyüklüğünil bulunca 
on:ı ihata eden zar torbasının Ha· 

tündeki (ıs liimat) hattı yırtılır ve 
yumurtanın sarııı yumurta mec· 
rasınm onu almak için açılan 

ağzına düıterek yumurta tohumu 
salkımının vazifeai burada niha· 
yet bulmuş olur. 

Bu safhadan ıonra ıura tena• 
alil cihazının ikinci kııımlan yu
murta mecrası İf• başlar. Tohum 
aa1kımmdan diişmUt ve kemale 
gelmit olan aarı yumurta mec· 
raa.nın hortumu içerisindedir. 
Kendi Uzerinde bir deri hareke· 
ketile mücehhez olan tohum, yu• 
murta mecra1ının albtlmin yapan 
kısmına giderek bu borunun gı· 
ıaıı ifraz ey ledlği albüminli sarı-
11ın Uzerine mllstehidil merkez 
tabakalar halinde koyar ki bu 
tabakalar muhtelif kesafettedirler. 

Bu tabakaların en kalın san• 
ya en yakan olanıdır. Sarı kendi 
&zerinde dündüğünden dolayı 

albümin tabakaları da her iki 
tarafta helezonu bükUlmllt bir 
11evi bağ hasıl ederler, bunlar 
Sarayı beyazının içinde muallaktı• 
tutan ıaJazlardır. Bundan evvellli 
makalemde bahıetmiştik. tıte in 
rabıtaları birçok kimaeler horozun 
tohumladığı tohum ıannederl&r ki 
katiyen doğru değildir. Yumur
tada tohnm beyazda de~ 

aarıda olup pillçte li&rıda bulu
nan bu tohum Yaaıtasile teıek
küle baılar. 

Yumurta tohumu artık beyaza 
aarılmış olduiu halde yoluna deo 
vam ederek yumurta mec.raaının 

kcıbuk yapan odaaı. yahut rahim 
·denilen noktaya iner ve bu kı& 

mm vazifesi bundan som·a ikiye 
'aj rıhr. 
.. 
. 1-Evvel& gııal muhali birbiri 
tizcrine konulmuı olduğundan ka• 

.buk zarını teıkil ederek ince yap-
rakları ifraz eder. 

2-Rahim bü vazifeyi ghdtkten 
ıonra kireçJl bir hamur daha ya
parak onunla zarların llstUnll ör

ter ve bundan aonra bu ltamur 
çabucak değiıenk aertle9:r ve 

kabuğuda teşekkUI etf rmiş olur 
ki (imdi tamartıi:e te;ekülk etmit 

olan yumurtırnm umumi t~kli, ka· 
im tarafı önde olarak dıtarıya 
çıkbğı görülür. işte bir yumurta
nın nıükemmelen teşekkülU için 

yumurta mecrasında geçirmiı ol· 
duğu safhalar bundan ibarettir 
ve on iki saatltı on beş saat ka· 
dar b:r zaman alır. 

8e·rket Tıvuk ç ·ftııtı 

( 1) Tnuk ve 1 avukçuhıi'• alt ola11 
mOtl..Gllerlnhl aoru•ıu- mlitabHıı• ıJ•• 
cevap varacektir. 

SON POSTA 

Kadın Şap ı _ _,,__ _____ _ 
!t. 

Lüks Bir Kadın çin Birkaç Şapka 
Kullanmak Pek Tabii Bir Şeymiş! .. 

Çok Defa Bir Firmanın Modasır iki Çift Laftan Doğuyor 

- Nedenee kadınlar Biyah fttpkalar' bu sene çok dii~Jı:üıa oldular, Amma ~er•l•r de bir haylı Gözde! .. 
Geçenlerde evli bir dostum ı 

anlatıyordu : 
- Şu bizim halimize bakıyo· 

rum da, bin tilkrediyorum azizim. 
Sonede bir elbiıe yapbrır, senede 
bir fapka giyeriz. Bir kat Kur· 
fUDf elbise ile öğleyin de, sabah· 
leyin do, akşam~eyin da sokağa 
çıkabiliriz. Ya maaıallah biz de 
kadınlar gibi olaydık, işte asıl 
lflds topu o ıaman patlardı. 
Biliyor musun ? Kış baıh basalı 
karıma iki tane, SO:! model ıapka, 
aldım, galiba da iki tane daha 
almak llzımgeliyormuı 1 .• 

* Bu dert bınl düıilndUrdU. 
Hazreti HaYva acaba, ıapka ni· 
yetine batına bir yaprak mı ko
yardı ~da, bu yaprak mevsim 
mevsim değ-iıirdf? Onu da Allah 
blllr. 

Kadın ıapkacııı M. R. Ue, 
rafları renk renk, biçim biçim 
ıapkalar da dolu, içeriden maki
ne ıeıleri gelen dükkanda karşı 
karıiya konuşuyoruz. M. R. 
anlatıyor ı 

- Bu une kadın ıapkaları 
hep ıiyah UzerJade.. Her kadın 
ıiyahı tercih ediyor. (Acaba iktı· 
sadi darhğm matemi mi?.) Siyahın 
dsha çok yakııtığı, kadm ylizUnil 
daha çok açtığı muhakkak.. Me
ıeli mantolarda bu sene hep 
aiyah.. Geçen sene kahve rengi 
ile siyah bir boyda giderdi. Hal· 
buld bu sene kadımn tercih etti· 
ği siyah ıapkalar yüzde ( IO ), 
kahve rengi yüzde (3), lacivert, 
ıcrl ve mavi yüzde (2) dir. 

M. R. ya sordum: 
- Biçimler nasıl?. Kadın, 

ıapkayı bir günde kaç defa de
ğiştirir?. 

- Modasına göre. Mesela bu 
aenealn modaaı tepeleri yüksek, 
uf ak kenarlı, kıvrımlı, tfillti, şap· 

kalardır. Üzerlerinde Kriıtal, Bre 
ton lfııeler vardır. Kumaıları 

kadifeden, Tavıan tüyünden, Topa 
Velurdandır. Şimdi önleri gri, 
bej, mavi ıapkalar giyiliyor. Eh, 
kadın var ki, yalnız ıiyabtan 

hoı:anıyor. Kadın var ki, gündüz· 
leri bej rengi, mavi, lacivert 
ıapka glymeği tercih ediyor. 

Biz konuşurken iç~rl iki ıiyab 
mantolu madam girdL İkisi de 
derhal ıiyah ıapka istediler. 
Genç bir kadın birkaç tane 
ç kardı: 

- Saaa dö bon kalite madam! 
Kadınlar dikkatle bakıyorlar, 

ııığa tutuyorla.r, manikürlü par
maklarile kumaıı muayene edip, 
yahudlce birıeyler konuşuyorlardı. 
içlerinden biri başını kalCırarak 

fiyatını sordu. Kadın (8) lira 
iltedJ. Ötekil•r tırkmllf &ibi hay· 

· Kuçük kenarlı vı• ~•vri uçlu ıaplcaJar acaba kadmlara yakıııyor mu? 

Son mevıimin hıwı rnodıt.ııı geçmiyen 
şupka ŞPkillerınden 

retle baktılar. Kadın temin edl-
yordu. 

- Jönö ptivi vule donne a 
muan, jövuzassiir madam. 

Kadmlar şüphe ile bakıyorlar, 
karşılarındakinin teminatına inan· 
mıyorlar, hAla dikkatle ıapkaları 
muayene ediyorlardı: 

- Ea la votr dernlye prl? 
- Jönö ptivf vu lö donne a 

moiı madam. 
Kadınlar nihayet uyuıamadan 

gitlller. Biz, M. R. ile konuıma
mıya devam etlik: 

- Siz, her halde bilecekainlz? 
Lüks blr kadınla orta ııklıkta 
olan bir kadın naııl ve ne kadar 
ıapka giyer? 

M. R. dUşündii : 
- Lüks bir kadının bir ayda 

iki Uç wapka değ:ştirdiği olur ve 
bu şapkaların da fiatı 10 liradan 
başlayıp 25 u .. a, a kadar uzanır. 

Eh, bu bir sezo.ı ( mevsim ) me· 
selesidir. Bizce, bir şapkanın 
ömrü, tab·i lüks kadml r için, 
dört beş aydır. Fakat şapkanın 
kenarına bir leke, tepesine bir 
toz kondu mu, kristal iğnesinin 

ucu bUklildU mli. bittabi hanıme
ft:ndi onu kullanmaz. Çünkü .. 

- Yüksekliğin icabı değil mi? 
- Ora~ını arbk Allah bilir. 

Meıell lükı bir kadınm her yer 
için şapkalan, öğle, ikindi, akıam 
~ece şapkaları vardır. Bunların 
miktarı eh şöy!e onu bulursa, o 
l adın ona göre lUks olur. Orta 
derecede şık o!an kadın ise. dört 
beş a) da bir, sekiz ayda bir, bir 
veyahut iki şapka alır ki, fiah 10 
lirayı geçmez .• 

- Ya lhliyar kadm~ar? 
- O ,Jar ş : mdi yalnız siyah 

ıapkıı kul.anıyorlar. Bere. lAcivort 
v~ya bej ıapka onlara biraz ay· 
km dUıüyor. Fakat yine de içle
rinde "gençliklerine, gllzdlikle· 
rine,, inanıp ta, renkli ıapka 

giyen:or var. Meseli bet ıene 
evvel lacivert fapkalar çok büyük 
bir rağbette idi. Bilhasaa herdem 
taze "olanlar bile lacivert ıapka
nm sihrine tutulmuılardı. Şimdi, 
geçkinler biraz da kafalarile, 
dUtUncelerile hafeket ediyorlar. 

/ M. R. bergün Paristen gelen 
/ kadm ıapkaları modellerinden, 

kadmlarm fapkaya kartı göa• 
terdikleri düşkllnlUkten bah-
sederken, bazı cümlelerin· 
den anladım ki. ıapka 

Biri,ci kanun 5 
=-== 

Kari !Jekiupları 
'ı 

Ortaköy de 
Bir Bozuk 
Sokak 

Ortaköyün Mecidiye mahalle• 
sinde 15 metro kadar uzunlukta 
bir ıokak Tardır ki buradan geç• 
mek imkansızdır. Çünkll sokak 
tamamen bataklık halindedir. Be• 
ledlye burayı yeniden vaptırmak 
veya tamir ettirmek imkanını bu• 
laıha1a bile çakıl, moloz vesaire 
gibi çamura mini olucu feyJerle 
dolduraa halka sokaktan geçmek 
lmkAnı verllmit olacaktır. 

Ortaköy: M. Enver 

Sigaraların Ozerindeki Markalar 
Sigaralarımızın llzerindekl ay 

yıldız markasının konulduğu yer 
uygun değildir. Bu markalar ıl• 
garalann tam ortasına konulma• 
lıdır. Bu suretle ay yıldız aigara 
lçllirken yanar ve izmarit denilen 
ılgara artığımo üzerinde kalıp 
yere atılmaz, ayak altında çil• 
nenmez. Ay yıldızın bir izmarit 
llıerinde de olaa ayak altında 
çlğnenmeaine gönül razı olmıyor. 

Geyiklide İrfan Zeytinci .. 
) c:.- Cevaplar•mız : 

Tokat okuyuoulacımızdan Bay 
Hamdls 

Biraz geç cevap veriyoruz 
amma kusura bakmayın. latedik• 
lerlnizden birini yerine getirmeye 
çahıacaiJ.z. Fakat her çıkan ka• 
nundan, velev kısmen dahi olsuQ 
bahıetmek maddeten mttmktıo 
değUdir efendim. 

>f 
Acıbademde Bayan Fıtııat ı 
Cerrahpaşa, Guraba, Çocuk. 

Haıeld Yeaair haı~anelerde hah• 
settiğimlz tedavi usulleri tatbik 
edilir. Gidip mtltehaasıslarla ko
nuımak faydalı olur. 

>f 
Fatihte Dülgerzade mahalleııtndeıı 

Halit imzaıile mektup gönderen oku• 
yucuya: 

Haber verdiğiniz it tetkik 
edilmektedir. ileride aiı:e neticeyi 
bildireceğiz. 

.A.danAdan All Nikos adlı okuyuonyaı 
Sarih adresiniz olmadıkça 

mektubunuz neşredilmez. ........................................................... -
bu zamanda kadın için adeta 
batlı başına bir masraf kapıııdll\ 
Hele modalar çabucak değiflp te 
( 6) ay evvelki şapkanın 14 Uncll 
aıır ıapkası gibi eaki püakU 
demode elmaaı dehıetl! birıey lı. 
MeıelA geçen yaz ortalıkta ge• 

zen yazlık bere form, ertesi yas 
tepeal liıtll yuyarlamp gilm· 
bUrttiye gidiyor. M. R. raftan bir 
yığın ıapka çıkararak önüm• 

koydu: 
- Size tuhaf blrşeyden hah· 

aedeyim, dedL Şapka merakb11 
kadınlar araıında dehşetli bir 
rekllm haatalı~ vardır. EYet, 
reklim hastalıgı. Meaeli birkadıa 
ıapkanın içindeki en makbul fır· 
mayı, göıtermek için no yapmak 
liıımaa yapar. Zaten kadınlar 
yanyana gelince derhal sorarlar: 

- Şapkanız nekadar güzel •• 
Kime yaptırdınız ? 

Bayan 25 lira verip aldığı v• 
llzerinde bu 25 liranın tesir.le bir 
hayli emek sarfedilmit olan ı•P
kasından derin bir gurur duyar : 

- Filana, yapbrdım 1.. Der 
ve çok defa, bir firmanın mO'" 
daıı. lıte böyle lkt çift lifta11 
dojar. - Jf. 



5 Birinci kAnun 

lNANILMAYA 
IE Y LE 

ı.~ 7 
~_......t,"'l·ı~ :\, l~~kl G nçte Bir 

~~~~~fi.~ ,_ Yilz Ve Kader 
'f?'.::-- Birli§I ... 

~~~~~~~r.1):- Seı•r •• K••taat•" Fa;ı,ıır 
17S9 Vfl 1761 yı'l•nnda FraoHıun ( Jl-
roııd/ vl Ayeti11de dozmuş iki kard •ttllıır. 

Yekd ierine ayırt edllem yece t de-
recede beu:erlerdi, bu ben111yif kador• 
leriae do •lr•yet etli. 

Ayııı ıri.iade orduya rird!ler, ayna 
•ilade •ın ile mtı:lınm, yilsbaşı, bla· 
ha,ı, kayııııakaın, mirelay ve Je"eral 
olılulu. Aya1 ırllade fdama mahkQm 

edUdller v• ay 11 rinde kurtu•• 
dlıılldller. 

Bir Karga dam dildi! 
Dağ Başında Kuşlar Tarafından Teşkil Edilen Bir 

Harp Divanı1nda Verilen /(arar 
Aıağıda okuyacağınız aahrlar 

"Londra,,nın pek tinlll g.azete· 

lerinden "Obıe"er,, de "Mary 

Windıor Morland., lmza11 Ue 

çıkmıştır: 

0 Birkaç yıl önce .. Alp,, dai'" 

larında "iılel,, yapıyordum. 

Arosa tepeleri yakınlarında "2000,, 
metre yUkıeklii• kadar tırman• 

mııtım, daha da tırmanacaktım. 

Fakat önUme genişçe bir meydan 

çıkınca birdenbire kulağıma bo

kuk bir aeı geldi. Üç beı adım 
daha attım ve birdenbire yanm 

halka biçiminde yer almıf, on, on 

iki tane bUyllk karga gördüm. Bu 

kargaların tam orta yerinde bUyUk 

bir kaya parçaaı vardı ve diğer• 
lerioe bakılınca daha cU11ell baı· 
lca bir karga bu kaya parçaama 

dayanmış duruyordu. GöğUıUnUn 

tüyleri dökUlmUıtU ve birçok yer• 
lerl kan içinde ldl. 

ilk bakııta sabnehln ne oldu· 
ğunu anlayamadım, fakat çok 

geçmeden yarım halka bJçlmlnde 

duran kargalar nydao itibaren 

birer birer ve muRtaıam bir sıra 

gUduek yerlerlnden kalkıp yaralı 

karg·anın yanına gitmeye baıladı· 
lar. Mamafih yaralı karganın ya• 

nında durmuyorlar, çıplak göğll· 

ıUno bir kaıra atıp tekrar yerle

rine dönüyorlardı. 

Yaralı kuıa geJiace, her garayı 
· yedikçe sendeliyor, boğuk boğuk 

6tllyordu. Fakat kendisini koru• 

mıya yeltendiji yoktu. Buna karıı 

&bur karıalar, yaralanın aeı 111inf 
lıittikçe birer HYinç haykırma11 
aalıveriyorlardı. 

Bu sahneye daha fazla daya&· 

Damadım. Kargaları baatonumla 

kovdum v• yaralı kargayı kol· 

tuğumun altına alarak, .az aıağıda 

bir dere kenarına indim. Üıtn 
buz tutmuıtu. Baıtonumla bir 

delik açarak içinden bir aYuç au 

alıp ynalı hayvana verdim. Onu 

bir kayanın dibinde, göze görün· 

meyecek bir yore koyarak aıatı 
indim . ., 

Düşünce 
yenÇi ft 

Nedi 

Bu rume bakaraanız, balayı aeya- hafta biraz: etlenmek için Avrupıtya 
batinin ilk gilnOnde, aabah kahvaltıaı ıitm~k Qıer• bir tranaatlantij'e bin~ 
eden bir çift aanırıınız, Zann;nızda mif, orada bu kızı ıörmClt. bej'enmif, 
hata yoldur. Bunlardan blriıi Amerl• derhal kendiail• nlenlp evlenmeye• 
kanı• pamuk kırallarından biri 1ayı- cej'lai aormuf, mu•afakat cevabı 
lan Miıtar Brandhom Smith'in otluder. abaca Jıeman babasına bir telılz 
Öteki de yine Aınerlkanın tanınmıı çekmif n onun da reyini alarak 
allelarlndesa birinin imadır. derhal kaptana mOracaat etmit ve 

Yalnız fU nr: Bu ıeaç geçen nikAhını vapurda kıydırmııtır. 
~~~ .......... ===-=======-==.;......,,..._. __ 

Bir Çinliyi Öldüren Adam 
Katil Sayılır Mı? 

Mekılkanın en yükaek mahke· derecede garip bir temyiz layihaaı 
meai, birkaç hafta evvel, ıon karıııında kalmuıtır. 

···················································••••••••••• Mekıikalı iki aeraerl 1932 
Telefon Eden aenesinde Chong adını taııyan 
V d • bir Çinliyi öldDrmllılerdi •• cina• ne ı... yet mahkemeıinde cürümleri aablt 

logilterede meıhur maliyecilercln görülerek ceza yemitlercl. Temyiz 
K. V. Conı adını mahkemeıine gide~ garip layiha 
taııyan bır zatın lıte bu iki mahkumun avukatları 
Daiıy iıminde 
bir kediıi nrdı. tarafından bu meaele münaaebe· 
Bu kedi o kadar tile yazılmıştır. 
eyi alıthrılmııtı LAyihadan bahsederken 11garip,, 
ki hergün öğle ıözünü kullanıyoruz, ÇUnkU avu· 
nkti olunca te· katlar temyiz IAyihasında: 
lefona yaklaıır, .. Meksika kanurıuna göre, 
dinleyici kısmı d 
pençesile yere Çinlilerin a am uyalmadaklarını 
dü~llrdüktın 808• ve içlerinden birinin öldlirülmeıine 
ra diğer bir pen- cinayet denilemiyeceğini iddia 
çeeile aahibinin etmiılerdir. ,. 
yarıhanesini gös- Temyiz mahkemesi bu iddiayı 
teren dört numaruyı ıma ile çı:virır, doğru bulmamıt ve cezayı t&1dik 
ıoura uzun uzadıya miyavlamak ıure- B l b b 
ile yemek zamauıouı geldığini efen· ehniıtir. unun 8 era er a\ ulcat· 
diııne haber verir. ların bu iddialan Japonları da 

Vilson Chambert 
74 ya,ıa da b r Kana
d 'lu ı ·. He rlia pa· 
tf'n 1 • buı ii:ı rinde 
30 kilo netre m~aafe 

!:Sertin ve Şi nlth la• 
ınınde iki lngil %. tel• 
grafç ıaı IS yı danberl 
aynı dal ede, gilııde 1 
uat karşı kartıya ça
lıtırlar. Bu müddet 
zarfında yekdiğeri•~ 
aöıı.le hiçb'r ••Y a6y• 
lememltlerdır, konut• 

kateder, bir r•nç 
gibi kuvvetli •• dinç
ti • Kanaatine i6re 
kendlaine bu J•tt• 
bu dlnçlitı •eren fey 
kUç&kllgüaden beri 

bu:&lu muhitte Y•t•· 
maaı, •ıcak yemekten 

uııak durma•• ve herriin 

• n•aları maa üzeri•• 
kur9..ın kalenıle tel• 

Şu Garip Dünyada 
Ne er Oluyor? 

Arjerov adını taşıyan bir Rus 

Evlenmede 1 aynı zamanda bir
çok kadını nikahı 

rekor kazu- it d b" 1 t" d" a ın a ır eı ır ı-

nan Adam ği için 00 sene 

hapse mahkum edilmiıtir. 

Bu :ıat kendi aöylediğine glS· 
re (6) yıl içinde (58) defa eYlen• 
mlıtir Ye 102 çocuğun babasıdır. 

* Nankin ıehrl Belediyeıi 20 ya· 

Çinde ço- \ şından ~ıağı. ol.t• 
ki til gençlerın ııgara, 

ca aruc - çubuk, Teya du· 
tiln içmt1sl man çıkaran her• 

hangi bir maddeyi içmelerini ya
aak etmiştir. Bu emri dinlemlyen 
gençler hapis ce.zaıma mahkfım 
edileceklerdir. lık muhakeme şim
diden görülmUı 'Ye ceıaaı da ve· 
rflmfıtir. 

Hindistanın (Madras) ıehrlnde 

Dünyanın 

•n kısa 
adamı 

oturan Obalwa 
Rovv iıminde bir 
Hintli, dünyanın 
en kıaa boylu ada• 

mı olduğunu iddia etmektedir. 
Bu zatın boyu (65) santimetredir, 
ıon on sene içinde ancak (1) 
aantimetre uzamııtır. Ağırlığı 

{19) llbredlr, yaıı da (30) dur. 
• -tc 
Bazı fazla baasas insanlar Yar• 

1 
Lavanta dır, benzin koku• 

kuıunu sevmedik· 
kokan benzin lerl için otomobile 
binmekten çekinirler. Bir lngiliz 
kumpanyası bu gibi adamlar için 
tasfiye edilmiı, kokuıu çıkarıJmıı 
benzin yapmaktadır. Bu benzin 
adeta llmon çiçeği gibi kokmak
tadır. 

Bir kadın kocasını Çalışmıga Sevk için Ne Yapmalı? 

Otomatik Lokan an 
Farkı Olmıy n B~r Ev! 
Zevcemin evde 

yapılan her iı içiıı 
bir fiat listesi nr
dır. 

Sabahleyin ya
tağımızdan kalktık, 

kahvaltı mı edece· 
iiz, ekıneA'e el ıür
meden evvel ıof· 

ranın Uz.erine (30) 

kurut koymalıyım. 
Öğleyin yemeğo mi 
geldim, yine öyle, 
peçetemi almadan 

ıofraya 170 kuruş 
bırakmalıyım. Hu 
akıam yemeği için o., LO) ıeuır. Hafta 
ıonuoda geımiye mı gideceğıı, kapı
dan çıkmadan evnl zevceme on lira 
verip bütüıı iti ona bırakmak mecbu
riyetindeyuu.,, 

- DeHu ze, tıpkı lokantada olduğu 
gibi 1 

- Bıty Rtı·~. hıumııi camh kutu-.............................................................. 
biraz ıinirlendirmekten geri kal
mamıştır. Japo 1 gazeteleri: 

- Mekı;ikahlar bu iddiayı her 
halde bir Japon hakkında kul· 
lanmıyacaklardır. Bir hayli zaman 
evvel Japo:ı filosu Meksika liman· 
)arını ziyaret etmiıtir, o zaman
dan beri Japonlar ile Çlnlller 
arasında ne kadar fark olduğunu 
Meksikalılar öğrenmit olsalar 
ı•rektir, diyorlar. 

lıl• ıııM. pıuıt tıtı.ı .c.~ yeııı k v ı t>ıı Gto
nıatık lokautwlıı.rda olduğu gıbı ! ,, 

* Bu ıorgu ile <'evabı ŞikaJ?"o1a ~1siter 
Uuchols ıl,. hakim .}ozt>f Sıı.bath ara• 
eınıla ge\mİ~tir. Aruerıka gaz.etlerinin 
anlattıklarına göre bu zl\t zevceeiniıı 
her it ıçin kendı!!iuden pıua fıtemPsİn• 
kızllr&k talnk iç n nıtllıkerneye başvur. 
mu,, oreda ılerdıni an atmıştır. ~ıki
yetçınin zevcesi ı,.e: 

- Anlntılan şeylerin hepıi doğ
rudur, fakat ben lıunu kocaım ,. ılıı• 
ınıya aev için S nı ıyorum. Herıeyı iı· 
te) ehilir, foknt ıııuk lb lıude para ve
rccı-ıhnı Lılıueli, <'ııa göro çalışmalıdır, 
ıiemi~tir. 

~labkeme ı:ikayeteinin ıyrılma ta· 
leLinı reddetmış, fakat k:lldının da 
her iş içın parıı İHteweıinı doğru bul-
maınıt, ev maarafıoın ayda bir defa 
toptan vttrilwe1i liıı.uouuıa karar 
verlllİıflİr. 
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HAMLET 
5 perde 

Yazan: Şeksper 
'l'eroüme eden 

Muhsin 

Bİ o L KİBA BA N 
Fransızca aözlU fllmlnln ilk lraesl mUnaaebeUle BÜYÜK GALA SUVARESI 

Parls, New • Y ork. Loadra, Berlin ve Atina'nın başlıca ain malarında liaftalarca büylik muvaffaki.yetlerle devam cdeın bir ıaheserd'r. 
Büt6n c!Unya matbuatı bu ıymetli eser\n ı i mdiye kadar filme çekilen mevzuların en mükemmeli olduğunda müttefiktirler. 

. ...... ····················································· 
Eski Fransız Tiyatrosunda 

Bu akıam aaat 20 de He} eti temsiliyeyi teıkil eden yıldızlar: WAREEN WiLLIAM • MAY ROBSON • Guy Klbbee - Glenda Farıel - Ned Sparka 
joan Parkcr • Walter Coımol!y • Hobard Boawarth - ve Mary Norton. "BUBIR ROY A,, 

Senenin bir muvattaklyetl olacak olan bu Fran•ızca aözlU_f_ll_m_j 
için biletlerlnlzl f)mdlden aldırınız. (Telefon : 40690) Yazanı Selma Muht r 

Pek yakında DELiDOLU 

~----•~eslmll BUyUk Milli Roman ..-----~ 

iRASYED. 
o. 99 5-12 :. 934 

Yaun: Sermet Mutttar Alus 

Ayı Nuri Felsefeler Yumurtluyordu .. 
Nurlnln fikrince b~ hataldıa· 

aeye mangiz daylndırmai, koca
karı' arın bin madrabubğana •Y
Yallah demek, açıkçası keşe bo
iulmak avanak!aktı. Bu yere ba• 
tası, temeli i~çesi erin 6ntınden 
bile geçmek doğru değildi. 

Arab Abdullah veya hempa
l1rı olan Oniki~erden çekinme, 
korkma ciheti akla ielir değil ml? 

Nuri, bu noktalann hatıra 

ıelmemesl için. awe1111u boru 
ıibl yapıp dudak arın& yapıştırı
yor, tramvay düdliğU fibl ku'f• 
Yetli blı 6ttürdüktea ıoora 
diyor ki: 

- O kabadayıların fiyaka
larına öfkeleniyorum. Onların 

eaami.ai mi okwı.urt oalkiai de 
vızdır vız.. Tokat nelerine yetmf. 
yor 1 Kamanın, aaldırmuaa na· 
muaa Yar be Bey birad., t 

Şöyle bir mukaddimeye 
pipi: 

- Cebinde ayaa •art boyuaa 
pkanp çıkanp bakıyonun, bir 
clalaa çıkar, kendini ••yret te 
ondan aonra lift• dinle,. Sende 
ne ekıik ld be delikanh ?.. Cl
Yanlıksa clvanlık, para ise para.. 
Daha ne htiyoraun be veıir-

ıadem? 
Ardındant can damara do

kundu: 
- Vurgunluğu, itıldığa anla• 

dık; cahilıik te baıımızdan gelen 
geçen itler amma bir alay iUe 
ortak geçinme de ne mba? 

Daha ardından, en doğru ve 
çakar bulduğu ) olu eöyledi: 

- Gön8l deni.en Jr.ahbeye 
ldıme karışamaz. Gnlltığe de dU.
ıer, gtıbrel'ğ~ de ... Aftoauoa diy .. 
ceğimiz yok.. Kıyak, aynalı, ıa
rayh gibi bir karı •• Güzel olur da 
lnmbıl olur, dondurma lcotuau gibi 
olur. Öylesi de değil. İDS&Da yakın; 
erkek barcı; cilwe.i, İf'fell.. Ne 
mabyoraun. çekelim bir eve; ba
paa da emin bir baakı. Estiği 

zaman, diledif n vakıt ,ıt ı•l; 
için d6nmiyerelr, miden bulanmı-
1arak aefaaa bak •• Olur a, baldo .. 
bk geldi, hevesini a!dın, yllklet 
ıandığı hamala, baı uğurlar olayı. 
Yahut, baktın ld aklı zanaatta, 
batında taşısan, altına boiaan 
buıaıaa yine kir etmez, yine 
foyaaını çıkarır. Alışmıı kudur
muıtan beterdir. Öyle bir hal 
ae:ıdin dcğa mi, ıılat bir Ala ka!· 
takı, kafa ıöı deme.ı ip baı sopayı, 
tekm .. yi yerleıf rlp kapı dlfarı 

ettikten ıonra çek bir de kara
aözlüıünü ... 

KUçUk Allı Kapatahyor 
Haf.a ı geçmede , Ayı Nuri 

önayak olmuf, Holse~i:ı yardımı 
dokunnıu.t1 Horhor hamaınının 
karıısandaki ac.kakta1 dört odala 

ev tutulm ... ıtu., 

Tombul, Klçlk Altıyı çekiyor, 
kapabyordu. 

Baskı olacak lcocakan da hazır
dJ. Bolsesin bir zamanlar nikah· 
ladığı, b'rka~ ay oturduktan ıonra 
bopdığı bir kadmın, gl5rmUı 
geçirmiolerden olan annesiydi. 

V ehbl, mtılklere dayanmıı, 
eline geçeni eskisinden bir kat 
daha delicesine erltmeğe baıla
mttb. 

Emi önünde, V alde banın an 
bltiıiğlndeki dokkAndan af n 
000 liranın altından alri:Ip üatlln .. 
den çıkılmıı, açılan eve fiµe
sinden sDrmesine, maıaaındıuı küp 
hpağına kadar bntnıı levazım 
yerleıtirılmit ti. 

Kfiçük Allı, edinebildiği tek 
tUk elmaalanm, kıymetli ufak 
tJeğinl, gfztice bot.çaya koyup 
f sıcaj'a gicHyontml ) diyerek iki 
kapr yoldatif. ha••- ıribtlt, 
yanındakiler, halYelte kes le il"" 
ken, usulcacık çıkıp k~te ba§lllda 
bekleyen Iindoya atlıyarak. Hot· 
hordaki eve kendini atsıqb. 

Vehbi artık ıevıilillle. ~c• 
aUndUz kartı kartıya. di& diae 
idi. Haftada bir veya lld defa 
Fındddıya ıeliyor, anuına yana· 
ııp cebini dolduruyor, bir .,.... 
dalyeye Uiımeden, iki fAf etmeden, 
Horhor yolunu tutuyordu. 

Melek Hanım da oiJuna gö· 
r.uk. alıkoyacak halde değildi. 
O da Bolaeı Tah.ainden başka 
dllnyumı unutmuttu. 

Ana oğul, IOD hın almıılardı. 
Para harcamıyorlar, yqmur gibi 
aerpiyorlarch. 

38 bap dükkinın on beşi el
den ç.ıkmıtb. Bu g: dişle ötekiler 
de yolcu idi. Kalanların aylakları, 
daha işlemeden, birblrJ üstüne 
bincllriler k boyuna çekiliyor, 
homen eri.Uiyordu. 

Satılan bir akardan alınan 
para tOkendi mi evvela bir boy 
aylıklara baı vuruluyordu. 

V alde ile mahdum, haftada, 
oa pnde bir kiı-a toplamıya 
çıkıyorlardı. 

Çapkın mizaç olaa kiracıla· 

rıa dllkklnlanna, hanır.J oğ:unu 
dııanda bırakarak yalnıı g iriyor, 
klkirlki fikirikl ile dört beı ay 
ıonra iı:iyecek olan ayhldan ke
nye atıyor, akai ve nemrut ıu
ratlı o1anlara da mahdum Bey 
ekıiyordu. 

Yanına Ayı Nuriyi alıp, l\ç 
dört tek de parlantıp dükkba 
damlıyor, icabında bir ıld pplak 
yapııtınp liralan enseliyordu. 

Bu paralar harman edilince 

bir dükkan daha okutuluyordu, 
De iğimiz gibi kanbur Nabl

ain papucu çoktan dama atılnuı
tı. Yözline bakan, adam yeriae 
koyup bar lif aöyliyen yoktu. 

( Arka.. Yal' ) 

Y a:rınki Perşembeden itibaren başlamak üzere 
• E 

Kuvvetli 
-

ı-

s BUtUn •ineme 
Severlerl 
Memnun 
Edecek 

- Azametli ve Muhteşem 
hct bUyUk film birden göaterecekllr. - ELE 

lnıiliz Antil Adalarmdn yaşamıı baklkt muazzam Ye milthlı Franaızca aödll biiyllk film 

2- O MA LARIN HAKiMi 
Hlndlatan•a nhıl ve ba'ta garmemit korlQanç ormanları ara•ıoda pek ıok fedakirhklarla Ye S avc ının hayata 

pahasına çnrilmit mülhit heyec n ve mer aktan insanı titreten süperfilm. ( Franıııı:ca aöı.lildilr) 

FiVATL A ZA YOKTUR 
Bu akşam: 

in btlJI Fransı 

••tün İstanbul halkı 41--~ 
artiwt! 1 tarah an oynanılan 

EK • Dl 
BIJD Fran iZ illmi I glrm IÇID 

·MEL 
Komedi nsezde 
Yerlerin enelden ald nim sı 

-.... bal ... d icra ......... 
......... İpotek cihetiodeıı paraya 
Ç4tvrilweal '8.karnır eden Ye '-alamına 
iki bin lira kıymel eakdiı olunuı &
yoğlunda B·· yinağ& uıahall e· de 
Keresteci sokağında eski 11 yeni 23 
numara He murakkam maa hahçe hır 
bap haneohı tamamı -.çık artıum -:ya. 
kOWIHlf olup fi:.1-935 Wfüİn• 811,1. dıf 
r~u.r güıııı eaat 14 ten 16 ya kadar 
daıremızoe açık arttırma ıuretile ntı• 

laoaktır. Arttırma bedeli kıymeti JDU· 
hammenenın Yo 75 ini bulduğu t kdir· 
de mezkur gayri menkul Gailşterjsi 
uhdeaine ihale ohınacaktır. Akli tak· 
<lirde ıon arttıranın t.a.alıhu.du i>aki 
klllmak üzue 21 .. 1-9J5 tarihine tesadlf 
eden PtUarteııi güuü Hat 14 tm 16 ya 
kadar kna dairenıiıde yapılacak olan 
ikinci a~ık arttırmasında mezkur gayri 
mtınkul eo çok artiıraoın uhdeııinde 
bırakılacaktır. Satıı peşindir. Arttır• 
maya iitirak etmek iıteyenterin mez· 
kfir gayri menkulün kıymeti llUJham

menesınin % 7 buçnğu niap~tinde pey 
akçeai ve)"R milli bir bankanm teminat 
mektubunu hamil bulunmaları lazım· 
dır Haklan tapu aicilluile aabit olan· 
yan ipotekli alacaklılarla diğer alaka• 
darlann irtifak hakkı aahiplerinlu bu 
haklanni ve huausile faiz n 
mesarife dair ol&n iddialarını 
ilin bribiudeıı itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müıbitelerile birlikte da· 
iremize bildirmeleri lazımdır. Ahi hal
de buları tapu ıicillerile eabit olmı
yaolar ıa.tlt bedeliuin paylaımaaından 
hariç kalırlar. Nüterakiın vwgi, vakıf 
icaresi, tanzifiye tenviriycden mütevel
lıt balediye rüsumu müşteriye aittir. 
Daha fazla malumat almak istiyenlerin 
8-12-934 tarihinden itibaren dairemizde 
açık bulundurulacak olan arthrma şart
nameaine ve 934 1966 No. h d08yanna 
müraeaatla mahalli mukOrua evaa.f. 
mH&ha n Hireaini ba-.i vaziyet ve 
takdiri kıymel raporunu göröp anlıya· 
bilecekleri ilan oluıı\&r. (56lü) 

Sinemasına 
S.. rolde: 

Al DERMOZ 
son halihazır dOnya haYadislerl. 

H İ L A L Sinemasında ~~ 
Yan.da• itibaren ı 

Si tAH SESLERi 
ve 

BAHRiYELi 
CL&Rll 8 L Y• LAUDI Ti COLBIBTın 

tı 

en aUzel filmlerini görmeğe baıırf anmız : 

iKi GÖNÜL BiR OLUNCA 
( NEW - YORIC MlAMl ) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Kobne kaneveçe parçalan tahmiııen 4435 kilo: 

n Çul ., · u 7 51 o Şemsipaşa depo u da 

" ip ,, ,, 2808 " 
Kiğıt l»alya kapak tahta11 ., 25000 " Cibell Levazım Au-

Kaim rode talat• .. 

barında olup bir 
aen• zarfında parti 
parti tulim oluna· 
caktır. 

., Cıball Fabrikası ma• 
raogo:ı lıane1inde bir 
H&ae ıarfuıda tara· 
kum edecek mıktar. 

Yukarda yaı.ıh dört kalem malzeme pazarlık ıuretile satıla
cağından isteyenlerin ı 3/ 12/934 pertembe pft aut 14 te t. t S 
teminatıarile birlikte Cibali'de Leva11m Y• Mlbayaat Şubeaine 
mtlrttcaatları. (8161) 

* * 
"50, tane " lstımare 8lçü•U ,, eatın alınacaktır. isteklilerin 

&metini 'aördnkten ıonra paıarhğa glrişeb~ek Dzere "%7,~,, pey 
akçelerile beraber .. 17 n!/934 ,. Paıutuı gUnli saat 14,, te 
Cibali' ele l..eYaııın ~e MUbayaat Şubeıl MUdürUlğline mtıracaat 
etmeleri. "8200,, 

..----~ Yeniden açılan 
BtiTtİK BMPEBYAL OTELİ 

Beyoğlu, lngiliz aefareti yanında 6 • 8 No. 
Te111lz ve Hallç'• Hkan odalar • SUslU salonlar - Banyo 

dalrelerl • Teshlnat • Mutedil fiyatlar. (S028) 



ITTİBAT Ye TBBABlli 
• inal mna No. t29 Nuıl Dolda ? .. 
"- •Bklrl mahfuınlur. "-'Ya•?-

6·12· iN Nasıl Ôldl? 
~==========:1-~,.,.ö:ı=================================::::::=========~ 

Kanlı Bir Gece Hücumu, On Bin 
Kişinin Hayatına Mal Olmuştu •• 

ltU6f kuYYetlerl l»a ..... nclaı 
Jmenl Hamlltoa, 25 •lnnda 
(Klrte) berinde bt\ylk taarruza 
geçmiftl. 

Bu taarruza, Franm Ye lnalllz 
do-a1annın kabir atetl de 
rardım etmekte idi. Fakat, 1Hr 
ıaat bile f..U vermeden tamam 
Uç glln llç rece devam •den 
bu kanlı taarruzd., mtubif uıiat 
veren dtlıman hOcum kollan, Wıç
blr mavaffakipt .W. •-• 
mitlerdi. 

l 
pmlmiftl. ÇllM .. kanla U.ti
... aaluaumde, Çllaakka....., 
&tanb11han •• bOhun Osmanh 
lmpuatorlutunn ha7at ve mu
lracWeratuaa ba mQtabcl• ..... 
ledllectiue, herke1Ç• bir kaaaat 

Bunun lzeıtbe, vadyetln aldıla 
ehemmiyete w..a tt..-ı- W.. 
mun ıevk ve idaresinde bir ko
la1lık ......... Ege ,..... .... 
(Şimal grubu), (Cn.ı. ırabu) 
•amile ikiye aynmıfh. Ça#aakbl .. 
de Yaiyetia pek ciddi bir feldJ 
aldata ba e..da, Bqbmandall 
wekili Eawer r.... clltm•• bir 
taaruz yapılma•nı ana ye 
emretmif, iklec:l fırka ile tak· 
•iye eclilmiı olan Şimal pubu, 
6 m•JIB Abw alacakaranlıjuıda 
d&ıman •lperlerlae hBcum eyle
miıtl. Nma,et "' kilometreden 
ibaret olan bu dar Uhada. 42 
bin askerden mtlrekkep ola 4 
fırka yığılıp kalmııb. G&nq çı
kıncaya kadar, taklıl dip" • 
bir kı11m lliperleri ahnm'fb. Fabt 
ortakk tamama aydmlanclıktaa 
ıaara dOfman zırhlılar mütlılt bir 
bombardımana batlamıf.. lıgal 
bnetlerl geri çekilerek alma 
Je.ler, tekrar dDpım laıekd
IDlfb... Sankallllf magmft•1llD ta
lil buraclada Jardım etme..ıt; ba 
bnJı pce lalcuma. tam (10,ooo) 
Tlrldlıel hayama mlll ...... ••ti

fJalll 1 kal- • ..,...,... kadar ook 
olan l:alıraman limalanndanı 

Miillt&bbm .. •kibmrrtımOlwl ,..a 

ıelmltti.. Jeneral Haıailto-. bi
tin lmnetler~le tasıma ~ 
aman, bu mmtab ciciden nua· 
ndikkati celbedecek btr vaziyette 
idi. Dd tarafua liperJed. adeta 
biriblrinln içine pmlf\L Hergla, 
bir,ok tarihi et....ı• 7arataa 
ba aipvlvde, bidblilaia kuma 
, .... , ..... ild •:ı • btntl. 
~ lhleri ititecek hale 
plmlfli. Daima lrkek ,. ltkiDl 
olan dllfman tarafı, harektllÜI 

c.ı.mtfli. 
e. l..rb, lltaDWda bir ıafer 

.... pderilmek 1..U.lt ... 
de, hakikat prçalrak apcla• 
•iz• pyl ohnut. " bipler yeni• 
den 1m "f8tw De clo1m11flu. .. 
Artık kub har'bler blnöidal ta
kib ecUyor, Jatanbula hergDa ylb
lerce 7arab zabit •e .&ad aeli1ar. 
Bmalan ı&en ve haber alan lual
klll t.lAll arbJ!on blUill ....-

- Arbk ~nakkıle kuıtala-
--. ...... ki, - ..m. ...... 
eder ••• 

5aı1erl dolaııyorda. 
F.akat Çp.akkale, TDrldla 

ptl&d ıl•elindeıa lrdiij6 çelik bJr 
kale siW daywJordU. c-enı 
Hamilton, ba •...ffald'",.uizlik 
kup.ada plAamı deiiftlnnif, 
yeakleo r---... ,.._kadar 
Çeukblefe, b" farbh lld kal-
onl. ıhcl.-..i.. lıatemlftl
Cenenl Hamllton, ba ltlylk 
imdat lmtntmi aldıktan 90llft1 

kuvvetinin bir kıamile Anburnu 
cephesini talcriye edecek.. l't11lda
fiferin ui cenahına, jani (Conk• 
ba1·ın) ve (Kocaçeaaeaı) tarafmda 
tiddetll bir taarraza ıeçeceJr.. 
Maydoea dojru Derleyerek ordu
nun 1.tanbulla rabıtuım keıec .. di. 

Temam .,_. ortalarma 
dotra imdat lnavvetleriai alu 
Jeneral Hamilt•, ayı• 24 te 
25 iacl sGaleri pliamm tatbikine 
ılritmlftL Şu anda, Ep J811• 
adaunm lzerlndeld lki muharib 
kuvvetin alllh adedi, fUDdaa 
ibaretti: 

167 ,000 Ttırk aakerl. 
215,000 lngilb ve Franm 

.... rL 
B. bn,tlk adet tıeı.nukuaa 

ra.._ J•••I ffamiltaa. Seddll
balm .... )lllpbjl ta.ruza 
kaybetmlf; ba bl,nk 11111vaffaki-
1etaizlik, ayıa ••cana kadar de
vam eylemiıtL Jeneral, ayal za
mandA ılmal pbunua aol ce
nahında da btkuma ıeçmft; fakat 
burada da umdutu fayda)'I 16re
mmaifti. 

Şlmcl ...... amrlu, ...... 
pubunaa u.j cenah miua1om 
tefldl eden ( Conk baym ) aa 

blm.,or; bllbua pc:elerl, uya
nık bulunduldanm .,ıatmak için 
Ttırk alperlerİlll ..atemadly• 
tach -..iden ged clarmuyordu. 

Oatten bombalar yaidınJorlar, 
alttan da vakit ya)dt lljamlar 
patlatıyorlar, Tlrk aperlerinla 
altını tıltOne ıetirl:yorlarda. 
lir arelılc bombalarda korun
mak ipa Tirk aiperleriula tlltl 
kalaslarla arttllmn,tll. 

(Arka& YU) 

Atinanın Yüzüncü Y ıh 

Atiaa, (Ha'D'I) - A11na ............ Y•• f s r t'' ' ıt ...... 
olarak Blmpw Jldlldl ,.Jclla•ml Ll)lk lratlılr ı ıı·" 1wt ,......... 
Glaclenliilm .-imm, kutlal ... p•AW ı•ı=da ele 41br. 

1 lstanbul Evkaf mUdUrlWetl Mnlan 1 
Deierl 
Ur K. 
300 00 Harkafterifte Abeld ma1t•ıı1&•1 w ca61ıılade 7 Ne.im 

bitin bir ... 
96 00 Kaclirıada Boatanlali malaallealnde Tllbeatd hw içi .,. 

jında 35-No.lu 2!-metre blltlD bir ana. 
600 00 Ortakl)'de Derepkma11'ada 20-No.lu blltla b)r ev. 
80 00 B91oi'hmcla HIMJi•-i• malıalleaiade Macar caddeainde 

104/106 NO.t. ....... ana. 
Yubrdakl eY" ... ı .. •tılmak lıere ,ırmt tla mlkldetle 

arttarmaya çıbnlm•br· Arttınnaa 26/121934 çarpmlaa pi uat 
on beıte ppılacaktır. late7enlerin ylllde 7edibaçuk pey ak~emyle 
beraber mah161lt kalemine ~elerl. '11291,. 

Listelerimizi Takib Ed1niz, Ad Seç
mekte· Büyük Kolaylıklar Bulacaksınız 

T8rk dili arqbrma kuruma
nun aoyadlan tızerindeld yaz1&1D1 
( E. F. G. R) harflerinin Hatesl: 

elea-laa
.ı~ 

•• 
ekla 

enclr 
..ak 

edebalt •it .. lftea prca 
...... ..., .n.k 
edgtl tefpl elketlmf •rbwi'• 
._ 78P •1111 ••t erCHp 
efteld. eleoa erd ....... 
•r•ıat-ka- elt _. erdemci 

eldncl •k••• •'-'•• 
.... ..,...... erd .. 

... ...... • olmıt 
el almıt .... erdoi•llf 
.. ....... ... ••• ıı •• 
.. .._ •sud•.... .. .. ,.. 
.lbaı• ....... .... -- -· .. ~, __ , •1r•e-ka-

....... ~ 1 .. .... .. ,....,..~ -.... ... ..... 
erk eaetellla •ke-luı-

ulıMlelr... ---ka- - . ., 
...... •• ttwm ,. ... u.. 
........... ..ı.-ka- .... 
........ .......... efkara 
ertaaa eh ertarııta 
•tat __. .-tem 
e7belrqbek ertop. ......_ 
e,temlt •J anla.P·-•efa el'hlinl 
_,.... uton1r• e7ıap Wclk 
.... •lfltelda • ............. 

G 
gah tekla p:Uı ., ... 

prpa ~· 
ptpr .. 
s•tfar slkalp pda 
sna-ka• sftblrtl paah.:rl•-U. 
.. ,. sikte ...... 
ıikP pnufb p,alnal 

~ ...... smı~·· 
1....-..llua•"- ıllJll._ ~Lota 
slkae• 1•111k ....... 
slkt•ralatq psh.aa a-1'17 
aııçar af.el ıersh 
alacltla 1111 l'erıllr 
ılau.t.. .._.. rrkaar 
_.arçlm sDçtekta ıuat7u 
..,.._ ,eçtlmur sllçbı 

..... tllband•Hrl• glnhaa 
,aıe.•at~ putll·lur- ırtlt•lda 
,ur stmllf·ka- slrbota 

ı;;:..-.:·-..~· ............................... ... ..._ ...... .......... ....... ..... 
llaclllr ....,. _....,.. ................... 
.... 1 ... , 
bllakl 

H 
"--7 ....... 
hallthl" au• Jauar ...................... ............. 

Ttlrkp KDçllk Atftar 
Adan anha " farıca ola 

a,t!arma •fiıltlnlek iallJealen ka.. 
tılık'ı Bete. Bu Bltemiı.de Jiae ( M. ) ••rfil• baflayaa acUana D8flİD• 
deY•• ed11oım: 

Malltare • (MHbare) sisb. lıtflll, 
ukh. 

..... ( ....... » • colda, ...,, 
Knhtı ladla, lmtluf, katma, andl11, 
olcaJ, ...... _..., ........ , ..... 
Bak • meanu; mell'UI', mukbil, 
baldipr, ... det, .. t. 

llefYeNt • C&DkJ, pakt, gene1t 
k .... ıı .. , • .., ın..,. orla•. aı ... ,, 
1By?e1t tanı1t 

lletia • lsutk, beke-. herik, berk, 
eelet, ~ p1a...ı. pclamd• da
,_..., dotn, perls, ............ 
.............. tlrk, ..... 

........ • ...... Bak • YHat. ........ -... ..... 
... ,. ... laat, .... -· .... ,.... 
Mut.ret • arbk. .......... ,ıtlt. 
lllr'at • ....... ....... ..... 

.-.:-. ıtııı.-. ....... Drntlft 
Y .... ıL 

llinat. halat 
MAıura - ,., ... ....... • an• ••sillo Baa (m .. 

...... ub, • ..._.., •lberelıt) 
......... k- .......... .... 

....... btaa, ...... .... •Jblao . ......... 
Muhip - belam, bda1t •~•, 

9ftllU. ba• 
lhhlla .. ç... kW. Bak - Halia, ..... 
lılaWa-Bakiuu. 
llulatu • f.rlıli, UJIDt aeçlda, tala, 

tlrhdL 
lluht6n• • ant. cakaz, eJe. ••tun 

HJalıaa •)'IDo Bak • ula, muaıaez. 
lluJatefelD • Bacan, •IJeterlf, Is-. 

mayblmaa, pulak. 
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:t..Iuharriri: A. R. No.ı 104 o - 12 - 934 

Öğrenilen Sır .. 
Şövalye Cem, Uzun Zamandanberi Taııd1ğı Büyük 

Sırrı Nihayet Fransuvaya ifşa Etmiıti .. 

- Hiç şUpheab haşmetmaab 
- Şu halde söyleyeyim.. Bu 

adam, ya delidir. Veyahut, Şarl• 
ken tarafından btıytlk bir men• 
faat mukabilinde elde edilmlıtir. 
demiştim. 

- E, sonraları?., 
- Bu hislerim değlftf.. Hele 

sizi hasıaten aıkerlerimln kll" 
mandanhğma tayin ettiğim halde 
bundan da firar etmeniz bana 
' bUyUk bir merak verdi. O zaman 

ıiıin hiçbir menfaatle satın alın· 
mnyacak bir adam olduğunuzu 

anladım. EllyUk bir sır olarak 
benden sakladığınız bu meseleyi 
6ğrenmek için, bugüne kadar 
merakta yaıadım. 

- E, şimdi zatı haşmetlniıe 

arzedeyim ki, arbk bu sırrı 6ğ

renmenlzin zamanı gelmittfr, haı· 
metmaap .•• EvvelA ıunu arıede• 
y Jm ki, ilk hasıl ettiğiniz fikir, 
tamamen doğrudur. Ben zati 
haımetinizin karıısma çıkbğım 
\•:ıkit, hem bir deli .• Hem de bir 
menfaatperesttim. 

- Ne aöylilyorsunuı, Şövalye? 
- Görüyorsunuz kt, herıeyl 

açık ve doğru olarak ıöylüyorum •• 
Yalnız ıu var ki; Şarelken tara• 
f ndao, her hangi bir menfaatle 
ıatın alınmış bir adam değildim. 

- Ya? ..• 
- Akıllı ve ıuuru, cehennemi 

I. ir aıkm ateşlerile kavrulan .• 
!;evdlğioe malik olabilmek için 
t tltUn dünyayı yakmaya hazırla· 
o.-ın bir mecnundan ibarettim. 

- Alah, Allah .• 
- Evet haşmetpenah. 

- Desenize ki ben bir aıka 
kurban olup gidecektim. 

Böyle maceralara meftun olan 
birinci Frammva, cofmuştu. Ma· 
sanan ilıtüne bir yumruk daha 
vurdu: 

- Hey A'lahın güntl .• Yemin 
ederim ki, •iz mecnun AııkJann 
en ön safında, en ıerefll mevkii 
tutardınıı.. Bir Aıka, bfr kıral.. 
V allahl fena iı değil.. Yalnız ıu 
var ki, eğer İıer aıık bir kıral 
öldürmeye kalkarsa, dUnya da 
kıral kalmaz, doıtum.. Peklli, 
Şövalye!.. Şimdi ılzden ıora· 
bilir miyim; ıizl bu mec-
nunane aşka mUptelA eden, 
beni öldürtmek isteyen kimdir?. 
Hiç ştiphe~iz ki benden intikam 
almak iste .. en bir kadın olacak? 

- Hayır haşmetmeab.. Beni 
o katle sevkeden.. matukam 
değil, bir pap::zdı. 

- Bir papas ha .. 
- Evet, bir papa1.. Rahip, 

Löyula !. 
Kıralın .. rengi, ıfmdi aapaan 

olmuştu. Eoğazrnda düğümlenen 

bir sesle sordu: 
- Bu meselede de o, haaa •• 
- Evet haşmetpenah. 
Bir iki sani ... e, derin bir sllkftt 

ile geçti. Eu sükUtu, Kıra! ihlll 
etti: 

- Pekala, şövalye.. Bana bu 
mesele hakkmda biraz daha 
hahat vereb:Iir misiniz? 

- Artık bu macera nihayet 
bulduğu içi ·, meseleyi olduğu 

gibi anlalu akta hiç bir beiı 

görmem. 
Kıral, dirs -- ğioi masanın Ustil· 

ne dayam. ş, bu meraldı hikayeyi 
dinlemeye hazırlanmıştı. Şövalye. 

derin derin f çini çektikten sonra, 
gözlerini bir noktaya dikerek an· 
latmıya baılamııtı: 

- Bu tarihten tam iki Hne 
evveldi, haımetmeap... Merhum 
annemin yakın akrabalanndan 
birine ald olan bir miraı mesele
ıfni halletmek için Napoliye git
miıtim. İtler, biraz uzadı ve niha· 
yet bu meıelenin halli ( Lıpirilon· 
ga) nın en büyük senyöru olup 
F ondideld ıatosunda ikamet eden 
Vespazyo Kolooaya dayandı ... Na• 
poliden kalktım. Fon diye gittJm. 

[ Arkaaı nr] c ~~~·.~·~~.~. ~~-;~;.~;·5 
Akil Hastahkları 

Cemiyetinde 
Türk Emrazı Akliye Ye A1abiyı 

Oemiyeti aylık toplantısını Bakırköy 
kliniğinde yapmıştır. Bu toplantıda 
gı:ı çen •enenin çalışma raporu genel 
yazıcı Bay Ihsan Şlikrü tarafından 
~k~nmuı ve geçen aeneld idare heye· 
tının çalışma tarzı beğeniJmiıtir. 

.Y e~i . sene idare heyeti ıu suretle 
l!eçılmıştir. 

birinci reis: Dr. Prof. Mazhar Oı· 
man, İkinci reisı Prof. Nazım Şakir 
Umumi katib: İhsan Şükrü laen, Vez: 
nedar: Cevat N. Bilgiaeven, Muşavir 
ad: Ahmed Şükrü l>ikmen ve Konoı 
Celse katibleri: Rahml Duman v; 
Bayan Aliye. 

Saftır Ve Dilsizlerin 
Toplantısı 

Cemiyetimizin aenelik kongrııi 
önümüzdeki Cuma ( 6 - li- 984) günü 
saat ( 14 ) te yapılacaktır. İatanbulda 
bulunan aı:ô.lo.rımızan Şehzadebaıında 
Letafet apartımanında Cemjyet mer· 
kezioi teşrifleri rica olunur. - . ,, .._. .... _ .... ··- ........ ·------·~...._.,.. ...... 

latanbul Avcıları 
İstanbul Avcılar Cemiyeti, adl!l lle 

daha yakından temu etmeıl f çin Be
yoğlu1 Luksemburg apartımanıodaki 
merkezini Şioli Bomonti cadde1indekl 
İdeal lokantaıııoa nıııkletmiıtir. 

- ................. ........,.. .... .., ............ _~·ll l@""9H11• 

TAKViM== 
Gla ÇARŞAMBA Kaaım 
il S 1 ncl KANUN 834 28 - -.Ar.hl Rum! 
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1111.dl 

Esan1 v ... u Vakit laanfl Va - - .. 
2 29 7 10 Akta• tı - 16 40 
7 23 12 06 Yataı l 18 1119 

g " 14 28 lnı.ıak J~ 42 5 23 

Mülkiye 

Mülkiye mektebinin 58 inci 
yıldönümll, dUn Yıldızdaki mek· 
tebde bUyUk meraaimle kutlu· 
lanmıştır. Merasimde Vail mua· 
vini Bay Ali Riza, Belediye mu• 
avini Bay Himit, harb akademiıl 
kumandanı General All Fuad, 
Istanbul kumand&m General 
Halis, şehrimizdeki kaza kayma· 
kamları vesair birçok xevat hazır 

Birinci klnun S 

il spor ıl Hattı Havai Ve Dekovil 
1 
TUrklye GUret Blrlnclllklerl 

Buraa, 4 (A.A.) - Tflrkiye gtlreı 
birinciliklerine diin ırece aaat yirmi 
buçukta Tayyare ainemaaı bina11nda, 
çok kalabalık bir aeyircl karıısında 
baılandı. Karıılaımalar Oç gece devam 
edecektir. Açılıı Vali Bay Fazlı tara• 
fındsn yapılmııtır. Cumhuriyet Halk 
Fırkaaı namına Doktor Bay Yuauf İa· 
&ettin konuıtu ve bu konuımaya Fe
deruyon baıkanı karııhk verdikten 
ıonra Buraalılara t•ıekkilr etti, latlk1ll 
martı ve ıonra hep bir atı:ııdan onun• 
cu yıl martı ıöylenerek mGeabakalara 
baılandı. 

Filiz ııklt:tte: Mbtan (Eakltehir) 
Ahmed (Buru) ya tuıla ga1ip, Osman 
(Konya) Mehmed (Ankua) Mohmede 
tuıla galip. 

~n hafif 11klet: Ömer (İatanbul), 
Selım (Ankara) ya tuıla 11alip, Kazım 
(Konya) Mehmed (Eakiıehir) • tuıla 
ıralip. 

Hafif aıldet: Yaıar (latanbul) izzet 
(Eıkitehir) • sayı be1abfle l'•lip. 

Orta ııklet: Rıza (Ankara) İhHn 
(Konya) ya tuıla galip, Hii1eyin (An
kara) Zeki (Bursa) ya tuıla •alip, 
Lutfl (EıJdıehiJ') Faruk (Konya) ya 
tuıla Jl'•lip ırelmlftir. 

ikinci Devre 
Filiıı aıldeb Ömer (İstanbul) Mes

tan (Eakitehir) e tuıla galip, Ahmed 
(Buru) Oaman (Konya) ya tuıla galip; 

En hafif aıkletı Ömer {latanbul) 
Ahmed (Buraa) ya tuıla galip, Selim 
(Ankara) KAzım (Konya) ya tutla 
gaUp. 

Hafif ııldet: Şinaal (Ankara), izzet 
(Eıkiteblr) e tuı'a i'alip. 

Yarı orta: Saim (latanbul), fhaan 
(Konya) ya tuıla galip. 

. Basketbol Ve Voleybol 
lıtanbul, 4 (A.A.) - Voleybol n 

Malzemesi Satışı 
İstanbul Gümrükleri 

Başmüdürlüğünden : 
928 aenesl ıonuna kadar gümrük anbar ve antrepolarında 

toplanan eıyalardan a1ağıda cinı ve miktarı yazıla malzemelerden 
hattı havai malzemeai 22/12/934 tarihinde kapalı zarfla vagonet 
aksamı 29/12/934 tarihinde açık arttırma suretile ve gDmrük resmi 
aranılmamak tlzere sahlacaktır. Her isteyen sahlan eıyanın cetvelini 
ve eıyayı görebilir. Sabılar 7112/934 tarihinde tatbik edilecek 
olan 2490 No. lı kanundaki ıerait dahilinde yapılacaktır. Satıı 
ıartnameleri her isteyene meccanen verilir. Kapalı .zarfla verilecek 
teklif mektuplarının müzayede 11aatinden bir saat evvel Başmlldiir· 
lllkte toplanacak olan komlıyona verilmesi ve %7,5 teminatı muvak• 
kate akçesinin daha evvelce lstanbul ithalat GUmrllğilne yatırılarak 
makbuzunun da bu zarf içerıine konulması li%1mdır. 118288,, 

SATILAN EŞYANIN 
Kıymeti 

Muhammenesl 
7325 

Miktarı Eıyanın cinai 

2039 Kap Demir hattı havai malzeme1ı1l 
ve Hir aksamı 

Mtızayede saati 

15 

l· 

1281 60 kalemde Dekovil hath malzemeal veaair 
akaamı 

ıs 
• 

Türk 

BUyUk 
Maarif Cemiyetinin 

Eşya Piyangosu 
Çekit tarihi 14 KAnunuevvel 1934 bir bilet 1 Lira 

iKRAMiYE KIYMETI Z 3 O O O LIRADIR. 
1 adet 3000 liralık 10 adet 100 lirahk 
1 " 2000 

" 20 
" 50 " 

ba1ketbol heyetinden: ' 1 .. 1000 " 50 " 20 
" 2 750 100 10 7•12-934 Cuma gilnO GalataHray 

lokalinde yapılacak reami voleybol 
maçlanı 

İatanbulapor-Feneryılmax aaat 17 de 
hakem; Feridun. 

Galata1aray-Top kapı Hat 17,80 da 
hakem; Rıdvan bu maçlarda Hha 
amiri Ekremdir. 

Blalklet Yarı,ı 
fatanbul mıntakaaı biaiklet hey

etindenı 
1 - 14-12-934 Cuma ırDnO bisiklet 

tefYİk yarııluı yaptlaeaktlJ'. 
2 - Yarıı aaat 9 da baılaJ'&cak, 

yaraıçıler ıaat 8,30 da yarıı yerinde 
hazır bulunacaklardır, 

3 - Y arıt Mecidiye köyOnde Lı. 
k6r fabrikası 6n0nden baılayacak; 
Ma1lak. Kefeliköy, Sarıyer vapur 
iakelHine kadar gidilecek Ye oradan 
.ridit yolu ile dönOlecek .,.. Llk6r 
f abrlka11 lSnGnde bitecektir. 

4 -Yarııa Mıntakaya yazılı liaanah 
kulGb aııaları girebilir. 

5 - Mıntakaya razılmamıı btr· 
hangi bir aporcu elinde li1anıı da bu· 
lunaa yarıılara 1riremiyecektir. 

6 - Y arıta glrec•k bialkletçllerln 
Cumarteal, Pazarteıi ve Çarıamba 
l'Ünleri ıaat 17 • 19 araaınııa istanbul 
Halkevl Beyotlu kıımına 1relerek 
Mıntaka Bisiklet Heyetine kendilerini 
yazdırmaları a-•rektir. 

Bir lnglllz • Avusturya Maçı 
Londra, 4 (A.A.) - Fulham·AYua

turya takımları ara1ındald Futbol 
maçı (1 • 1) e mGıni bJr netice ili 
bit mittir. 

bulunmuıtur. Resmimiz kutlulan· 
madan bir glSrUnUttllr. 

MUlkiye Mecmuası 

Her ay muntazaman intiıar et• 
mekte olan (Mülkiye) nin 44 OncO 
sayısı çıkmıştır. Memleket irfanına 
bir hizmet maksadiyle çıkan bu 
mecmuayı blitUn mUnevverler 
okumalıdır. 

" ,, 
" " 2 ,, 500 

" 
1000 " 5 ,, 

4 
" 200 " 

4700 ,, 1 
" Biletler her yerde satllmaktad1r. 

(5644) ......: 

lıtanbul 5 inci fcra memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
birinci derecede ipotekli olup Yeminll Uç ehlivukuf tarafından 
tamamına 1319 lira kıymet takdir edilen Burgaz adası Karakol 
aokak eski 12 yeni 21 No.lı ahıab blr evin tamamı açık arttırmıya 
Yazedilmif olduğundan 14-1·935 tarihine müaadif Pazartesi gUntl 
saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edile
cektir. Arttırma bedeli kıymeti muhamminenin % 75 ini bul• 
duğu takdirde milıterlsi ilzerinde bıl'akılacaktır. Aksi tak· 
dlrde en son artfuamn taahhUdii baki kalmak üzere arttırma 
15 gtın müddetle tecdit edilerek 29'-1-935 tarihine mllıadlf Salt 
günn saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak lkincl 
açık arttırmasmda arthrma bedeli kıyetl muhamminenln % 75 lnl 
bulmadığı takdirde ıatıı 2280 No. la kanun ahkAmına tevfikan 
geri bırakılır. Satıı peıindir arttırmaya lttirak etmek lstiyenlerin 
kıymeti muhamminenin % 7 ,S nlıbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Haklara 
tapu sicili ile •ahit olmayan ipotekli alacaklarda diğer alAkadaranın 
Ye irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve huaıuile faiz ve ma· 
•arife dair olan iddialarım evrakı mUıbitelerl ile birlikte ilin tarl· 
hinden itil>aren nihayet 20 111n zarfında dairemize bildir
meleri lbımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan· 
lar aatıı bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar müterakim vergi, 
tenviriye. tanzifiyeden mütevellit belediye rllsumu birlikte med
yuna aittir. Daha fazl8' malumat almak lstiyenler 3-1-935 tarl• 
hinden itibaren herkesin görebilmeai için dairede açık bulundurulacak 
arttırma şartnameai ile 934/3836 No. lı dosyaya mtıracaatla mezkur 
doıyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin olunur. (8294) 

. 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
lıtanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

lıtanbulda Yeni Postahane civarında Ak•araylılar Hanında 18 • 19 
No. la yazıhaneyi ikametgahı kanun! ittihaz etmit iken vefat eden 

Vehbi Beyin varislerinden ikametgahları meçhul HHan ve Ruhi Beylere 
Murisiniz Vehbi Bey;n Mehmet .Beyle birlikte Emlak ve Eytam 

Bankasından borç aldıkları paraya karıılık birinci der~cede ipotek 
göaterdiklerl Kadıköyünde Caferağa mahallesinde Mektep sokağın· 
da (8) No. lı haneye dairemiz tarafından ve ebilivukuf marifetile 
yapılan vaz'ıyet ve takdiri kıymet muamelesi esnasında hazır bu· 
lunmadığınızdan itbu zabıt tetkik ve bir diyeceğiniz varsa· tarihi 
ilindao itibaren üç gün zarfında ve dairemizin 934/969 No. lı 
dosyasma bildirmeniz icra ve iflas Kanununun 103 Uucü maddesine 
tevfikan davetiye tebliii makamına kaim olmak Uzere ilan olunur. 

11610 " 
lf lf 

lstanbul Asliye 4 üncü Hukuk Mahkeme~inden: 
lıtanbulda Kerestecilerde 58 No. lı mağazada iken elyevm ikamet· 

gahı meçhul bulunan Ange!epolos'a 
Emlak Bankaıı vekili tarafından Ali Vehbi ve Mustafa ve An· 

glepoloı aleyhine açılan davadan ötUrll nakzen yapılan muhakeme
sinde müddeaaleyh Angelepoloı' a davetiyeni.:ı bir ay müddetle ili· 
nen te.bliğine ve muhakemenin 16/1/935 tarihine te11adtıf eden 
Çarşamba gUnU saat 14 te talikına karar \ıerildiğinden Angelepo· 
loı'un muhakeme gllnünde mahkemeye gelmediği veya bir vekil 
göndermediği takdirde hakkında g1yap kararı veri.leceği ilan olunur. 

•'611 0 



Giyimler Kalkarken •• 

Bay Papa Eftim Düşün
Türkçe 

Bilmecemiz 

celerini Anlatıyor 
• RR~rafı 1 inci yüzde ) 

Ye latifbamıoı da kıvnlıp uzanarak 
koyu} or, devam ediyordu: 

- Hem efendim, ruhani kia
Yenin mutlak bir kudslyeti Yardır. 
Bu bdaiyet ldli8edea, camiden
gayri 7erlerde, derhal bir balon 
gibi e6nebilir. Ç6nkl ile• m.. 
kadır. ln•a•Jar 7aprkea f'llS9Z 
gibi hareket ederler, bayabm ka
zanmak bygu-. ona bitin nılaJ 
ıeylerden uçaldqbnmf, maddi bir 
hale getirmiştir. Bir papazın. Wr 
bocanm böyle bir mkadele ha
linde olan iaumn bqamaa 
çıktığı zaman g6receği .. e..ıe 
nedir?. Düthnalbl Hallı ....
da ti eekidea kaı.a bir lclet ele 
YarcLr. Dd arbclq 1- y.- sl
derkea bqdana• 11İr papa 
çıksa: 

- E,..Ja, lfim llğm m ple
cek, papaz gördüm!. Derler de
ğil mi?. 

Papa Eftlm, karıı kanapeler· 
den birine oturarak sağ ayağını 
altına aldı ve bağ kurdu: 

- Bu kanun, ruhani adamlar 
için bir nimettir, dedi. Fakat gel· 
gelelim ki, bunu anlamak lsteml
yealer var • MeRli, bu nimeU ben 
ıöyle tas.U- edebilirim: ruhani bir 
kiave, Allahın bllylikUlğll önthıde 
diz çökmnı, secdeye varmıt ln
aanlara, daha kudsi, daha glzel. 
daha yllkıek görllnUr. ÇUnkll 
Allaban rabmı, ıefkati, ihaam 
ve mlweddeti ucak bu ruhani 
kiave albnda bulumın adamlann 
yardımları, lrşatları aayeıinde 
elde edebilir. O ha de bir 
papaana Balıkpazannda allf 
~~ yapmaıı, bir •oc•wa 
bır Yemişçide pazarbk etmeıi 
kadar tuhaf bir ıey dfltibıebi-

1 
lir misiniz?. O yerlerde, nıhanl 
kisYenin kudaiyetl ne hale gelir? 
Halbuki bu elbiseler yalnız cami 
ve kilisede kullanıldığı zaman, 
kıymeti, bergtın bir kat daha 
artacak, manam büytlk bir çer
çeve içinde genişleyecektir. 

Papa Eftim, anlatırken keli• 
melere ıert sert buıyordu. Maaa 
Bstünde duran sigara paketinden 
bir sigara alarak yakb vt.: bir 
tane de bana uzattı : 

- Bu kanun çok yerinde •• 
ruhanller için bftyük bir kıymeti 
l:aaizdlr Ye ben bunu senelerden• 
b.ı ldeyealerckn biriyim. Ruhani 
kiave, ): erinde kıymet kazanan 
bir cevherdir. MeaelA, hiçbir 
medeİıi memlekette, din adamı 
ba 111banl kine ile gezemez. 
ÇoDkii adeta iatibdat lçiade boğ
lq kalar. Hiçbir yen peaez. 
hiçbir :mecliae adımım atamaz. 
Ondan adeta çekinirler, bteksiz 
ve ıoğuk bir çekinme duyarlar. 
Böyle bir kanun yerindedir ve 
Türkiyedeki din adamlarmı far• 
kmda olmadıklan büyük bir hür· 
rlyete kavuıturmuıtur. 

Biz konuşurken, içeriye gUr
bOz ve pembe yanakla bir çocuk 
girerek, defterlerini çekmeceye 
koydu ve Papa Eftimin boynuna 
sarılarak 6pt0. Papa Eftim, bir 
baba tefkab ile gli)Oyordu: 

- itte dedi. Benim en ktlçll· 
tDm bu.. Adı Selçuk.. Dehıetll 
yaramaz ıey oldu bani .• 

Çekirı• gibi bir yerde ılur· 

duğu yok. 
Papa Eftimden ayrllırken ar

bdea .-eneli; 
- Soy adum "Erol., koydum, 

daima: 0~, erkek oll,, mana-
ıına., - • 

Yunan Hududu Faciası 
C Baıtarafı 1 inci Jlzie) 

da maktullerin hll\lyeti hakkmda 
dlin aıağıdaki malumatı yermittir: 

Atina, 4 (A.A.) - Yunan • 
Bulgar zabltlerloden karalan ka
nşık komiayon tarafın~ yapılan 
tahkikat neticesinde, Bulgar a .. 
kerlerinin Yunan toprağma 1500 
metre derinliğinde girdikleri an
lqdmıfbr. Ölenler dört klıidir. 
Adlan fUDlardm 

Hasan Kapo, ımam Hnaeyla, 
AuQ Oıman, HUaeyin Sakoluf. 

Ôitllerde ktll'fUll delikleri Y9 

blrlrıde de sllngü yaraaı Yardır. 

Bu Da Bir Ba"'a• 
Baııua haricinde, geç- ... 

Bulgarlatanda itJenea lmaca biJ. 
dirdlğimiz. diier bu ciaayet bak· 
kanda aıağıdald feci tafsilib 
aldak: 

Pravadl, ( Bulprbtaoda bir 
kua ....ıcez1 ), 3 ( Hu....S ) -
~ele kaaabammn bir k6yln
de çolr aalıb bir cinayet ltlendL 
••Soa POlht,, bu daayete alt 
.. beri, Sofya malaabirindea ala
ralr pzcla. Bittin kuaba halkam 
ağlatu bu hAdiH, bir ci•yetten 
tlyade, aanelerdenberi buradaki 
Torld.,. reYa ıöreiea bir ltken
c.mo yep} eni bir aafhaamdan 
bqka bir teY değildir Ye facia· 
ilin hakiki içylbll şudur: 

Kuamıza bağlı Demirhanh 
k&y&nde Hüseyin Mahmud ismin
de bir gen~ vardır. Köyde bak
kailik yapa.n bu genç eyi:lk sever 
Ye herke• meraametli daualld'. 

Y alnıı Turkler detil, birçok 
Bulgar f akirlerl de bu merd yD· 
rekli Tnrknn aayı11z iyiliklerini 
görmüılerdir. Hilscyia Mahmud, 
facıa geceai, birkaç arkadatfle 
beraber evde eğleııiyorlarmı1o 
Sabaha kartı llmbada gaz bit· 
mit ye aigaraları da tükenmiı 
olduğuadu Hllıeyin Mahmud 
dnklrlmna gltmit, kepenkleri 
kaldırma iğneden ipliğe kadar 
herıeyin ıoyulduğunu hayretle 
görmüıtftr. Tam bu sarada dllk· 
kimn l>.r kifHiode aakb duran 
bir Bu'gar genci elindeki taban• 
cayı atetl•mİf •e çıkan kW'fUnlar 
zavalh Hllseyinin kalblae •• 
c'ierlerİIM aaplanmııtır. Bıraz 
80IU'a da HU.eyin kan ar içinde 
can ••rmiıtir. 

Zavallı delikanhn n aon nefe

liM yetifea köyün Bulgar mual
limi " lzıatarskl ., bu cinayeti 
kimi• if:edijini eoraıq, Htıaeylo 
kı•k bir aeale Ye bhı mGtkilit 
içinde: 

" - Beni "Neclo., öldtlrde ,, 
ctiyebllmlt ve g6zleriııi kapatllUfbr. 

Yapılan ıilrlyetler tlzeriae aa• 
baha karı Nedo ve tıç arkadaıı 
Bulgar ubıtaıı tarafından yaka
lanauşlardır. Fakat bunlar bu 
kmıh auc;u, kö) ün gençlerinden 
Arif isminde biriainin Uzerine 

atıyorlar. 
Gerek kasaba, gerek köy 

halka çok aevdikleri bu Türk 
ıeocinia 6liimü Ozerine pmer~ 
ıkJ... dökaılflerclir. 

BugDnkD Bilmece 
Bot dört köıeleri apğıda ya· 

nlı manalara gelen Is Tlrkço 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
yede hem vakit geçlrmif, hem 
de öz Türkçe kelimeleri atren-
IDİf olununuz 1 · 

1 2 3 4 5 6 1 8 

Soldan aaıa ı 
1 - İlim • milaavl 
2 - Kırmmya beue:pe• reak • 

diğer 

3 - ihtimam 
4 - Alınanyadakl meıhur bir nebt" 
5 - Bat na Lir S harfi getirilince 

çocıak!arın içtiti ıey • :peme• 
nil rin kenarına dikilen atla 

6 - Y ığmurun bitmeli • beyaz 
7 - Sahib - hau 
.S - Ç ft • beyaz 

Yukarıdan •'81t: 
1 - Mamur 
2 - Memleket. fitili fada aıal•lf 

limbanua yapacata 
8 - HHıht 
4 - Dikkat itina shtermek 
S - itmek aa.tarmdaa emrilaam 

• ilbe.ı 
6 - Geniı'ilı 
1 - Yartaldarm ........ ta..ı. lsla 

lrapablaa p• ... 
1 - Hayret et.elr 

Alındıktan Sonra 
Beğenilmigen 
Kadın/ 

( Baotarafı S inci ytbde ) 

tarihli Son Postanın Gönlil lflerl 
ıltununda SeviJ• Ye Kültllr me

aeleai baıhğa altında çıkan yazı 
plwmı allkadar ettiii için cevap 
Yeriyorum: 

Krutlirc:len bahseden zatin, 
cemiyet bayabna ayg~n olmıyan 
gayri tabii hareketleri phıımda 
değil kendi ailesi efradanda ara• 
maunı iaterdim. Bo Beyefendi 
•ileal efradıDa mllesair oluak 
kudreti kendinde iÖrmilt o!aaydL 
Bu gayr.tabüUdar olmazdı. 

Ayrıldıktan Ur sene 1.onra gö .. 
terd"ğim tabiiliğe gelloce: Me .. 
&eğimin pbaım tarafından yapıl
ma• mecburi olan bir vazife il• 
baılada. Bana, [ bahsettiği 2~ 
Tem•ua aa.b•ızınj tea~ri unno
diyona aldaamııt.r. Çanldı tatil 
manuebetil• buradan uzakta ol
dujumdan elime p~telv pç
miycrlu. O zam2nkı ıuali Ye 
ceYabı da okumamı~tanı. Ma
nuile hak vermek için bizi bat
tan dinlemeniz la1.1m. Bana •• 
benim. ae de ıiziD •aktlııi& mllaait 
c:leğildir. Saygı Y• bGrmetUer. 

Ra. Aı. 
Aahoa mutabtkbr. 

TEYZE 

Tashih& G&zetemiı.in 30-11-34 ta
rihli uuab .. ıoda çıka.o Oaküdar aulh 
ikıuci hukuk malıke~i ilanında Fer· 
ruh hanıcmn pederi merhum Abdülha
lim efendıllİD iami 1ebnn Abd•ilhakim 
ıekllnde 7az.ıldağındau Abdülhalim 
olarak auhih Gluur. 

arsilya Cinayeti 
Ne Olacak? 

( Bqtarafı 1 lnol yftzde ) 
çıkartarak bnynk devletler mu· 
rahhaalarmdaa mtlrekkeb bir ko
miteye de'Yl'Cttlrmek Ye itin fez
lekeıinl, mazbata muharrirliği 

vazifeainl de verdirerek ba 
komiteye yaptırmak. 

Bu aaretle, Jngiltere, banpo 
bozulmıyacağma emniyet ede
cektir.,, 

Eko dö Pari de ıunları ya• 
zıyor: 

.. lnıUD Hariciye U.k••laja Ye 
Uluslar Karuma Ge..ı 1uganı, 
lngiltere, F ranaa, ltaı,a w bir 
dlrd6acl htiyük DeYlet •ime .. 
mlad• mlirekkep bir komitenin 
bu ite el koyma• fikrindedir. 

Fren ... n _..n De YaıoslaT 
muhtırasında ismi Macaristanla 

beraber Ulualar kurumuna verll
aılyen ltalyanın bir hlkim vaziye-
tinde bulunmuım YugoalaYyamn 
kabul edeceği ınphelidir. Çftnkl 

Yugoslavya, bu ifte ltalyayı birte 
raf bilmektedir. Diğer tarafta 

ltalya da, bu it görütülftrken ken
diainln bir kenarda bırakılmaama 
boyun eğecek midir? 

Şu halde, Byle ı&rllllyor ki bu 
IJl, ikinci derece llç hükümetin 
tetldldae bU'akmak muvafık ola
caktır. Alul halde, Yugoalavya-
11111 ithamları. tehlikeli bir surette 
,..Uıllyecektlr .,, 

[ Son P01ta: Ulular 

- koueJ toplantı.. 
bnca ,_....be pil 
nıle geçecektir. ] 

kuruma
ayan al
merad-

Hillliahmer San'at Evi 

Milli aakıflanmm yqatan ye pek çok ltçlleri himaye eden bu haJll' 
eYİ, bOyOk ve ktıçlk el itleri hazU'lamııtır. Bayramlık Ye yılbaıı hedl
yeleriolıi bu değerli aan'at ve tefkat yuvaaından almağı unutmayına. 

(5502) --

Dalma terakkiyatıa batı•dı buluna• 
GILLETIE cidden ea mükemmel bir 
bıçak olan •e GlLLETTE'ia •• ıon 
ı.-ı lcatlrerd ... ......_ MAVi 

.JILE'M tallr'I• ediJıor. 
/_ 

1u au'taik p ~eu 1~ •u Uf 
S adetlik paketi 50 kul'\&f 

Diıleri 
Kurtanr. 

D'ş ef erini 
Kuvvet en
dir.r 1 

Ağl:ı kokuauno 
defeder 1 

Ağızdaki 

bütün 
• 

muzır 

mikroplan 

0
/ 0 100 

Ôldür:;r 1 

Kimyager 
HÜSAMEDDiN 

'l'am idrar tahlili 100 kuruştur. 
!Mumum tahlilıi.t. Emwöuü Ewli.k ve 
Eytam baokaıı karş1aauda lz:ıuıt ll.hıu.u 

Denlzyolları 
lfLETMKSI 

Ae........ ı Kua••1 KlorUıefl 
TeL aMı - llrluel lılt1aarclana4e 

Ha Tel. 22741 
....... 4m ..... 

Ayvallk Yolu 
ANTALYA vapuru 5 Birinci 

Kinun ÇARŞAMBA gUnl\ sa
at 19 da Ayvahğa kadar. "8260,, 

Mersin Yolu 
ERZURUM vapuru 6 Birinci 

Klnun PERŞEMBE günli aaat 
11 de Payasa kadar. "8261,. 

Karadeniz Yolu 
GÜLCEMAL vapuru 6 Bırinci 

Kinun PERŞEMBE günll saat 
20 de Hopa'ya kadar "8296,, 

M0H0RDARDA 
Deniz kenarıad11. 

Mühurdarbağı sobk No . . ı 

Fetih -ıh blrlnd Hukak 
..hkameslade• Sadiye hanım 
Wlr&fmdau Sawatyada Dohaoıye soka-
ğında 1~ No. la laaaede mukim Uuan 
efendı aleyhiae ibaıe ohuıan 800 lirn 
alacak d11vuıaın muayyen celai maiba
k•••ımle hasar bala •sd ğıDJıdan 
ballıuıa~ uaulün «>2-405-406 ıocı n 
337 incı ••clllderia• miiateoiden mtta
meMi ~7ap bıan nrıletek muhak~ 
menin devamı 6-1-955 ..at IS te talik 
edibnat olduiudaa llN kıararınıo 
tebLi t.arilUadft itiharen 15 gıin ıar
fınd , l ilttiraır. ...ı..kemede hazır bulu
u11rak d.-fiai llermeyaa etmedığıniz ve 
meskôr madde biik'lliln• te•fıkaa yemin 
etmt-k uz~re mahkemeye gelmedıginlı 

takdırde gıyabınızda hükıim verileceği 
tebliğ mıık11mına kaım olmak uzere 
ber.nucıbi talep k~yf yet J6 gua mid
detle ıli:ı oluuw. (190) 

• Dr. ibrahim Zati 
Cağa ot•~ M.ıhmtıd ye cadJeı 

Çatalç~ıme ao!utı No S 
Hergüa lij edeıa aonra hu,a :& ~at 
kabQJ ed•. 



Yalnız 
bir 
adet 

~ 

SON POSTA 

• 
Birinci kAnun 5 

Mark ay• 
dikkat 

Şimdiye k edar icat olunan biltlln braı bıçakları ara ıında en mtıkemmel :n en fevkal&de olduğu tahakkuk etmiıtir. Piyasada mevcut tirat bıçaklarını ıatırtmııtır. Hasan tıraı bıçağının 1 • 2 • 3 • 4 
•umaralı gay ·t keskin ve haHas tarafları vrrdır kl berbir tarafile IAakal on defa tırat olmak kabildir. Bu be1apla S kuruıluk bir adet Haaan braı bıçağı ile 40 defa ve ıslak bardak ile bllendikte 
y ii:ı: defa tıraş y3pılmak milmkOndDr ki dünyanın hiçbir bıçağında bu meziyet 1oktur. Hasan bıçağı lated iğiniz halde batka marka verirlerH aldanmay1nı• Taklitlerinden aakınuuz. Fiyatı 1 adedi 

· 5 kuruıtur. 10 adedi 45 kuruıtur. Haaan ecza depoıu İıtanbul • Beyoğlu 

• ' ... ·.l'~c'... ' . . . \ . • :'ti. • • . ,,,.,, , .•' . • 
:;..~->.... ' • -. 1 .-~ .... ',\' • - •• , • 

~ ... f • ~ • • -

Yılbaşı ve Bayram için 
Şimdiden ~azırlanınız 

. . 

Bu mUnasei>etie her 
Cins kumaşlarında 

ususi fiyatlar yaptı 
Yeni kumaşlar 
ve yeni fiyatları 
görmeden başka 

v yere ugramayınız 

T otan ve pera e de 
( Toptan satı,ıarda Azami tesbllAt goıterlllr. Mlracaat ma

balll : Sultan bamam, lpeklş mağazasL Birinci kat, l11eld, 
Merkez Mldlrllil) 

Yılbaşı ve bayram için en zarif hediyelikler, 

IPEKİŞ'in yünlü, ipekli eşarpları ve m~ndilleridir. 

~İ~ LA~~Q~ı~ i~~l~~~~ 
)'emekten sonra bir llkôr 
~ kadeh• mıktarında istimali 
: kısa bir zaman zarhnda • 
: en kansız hastalar kuvvet· 
:. terini lktlsab edef'le' -: Onun tein zayıf otanlar. -:::, hastalıktan veya hızla ca· = lışmakıan kuvvetsız d0fm0' -- olanlar. pek serJ neşvO nO· -= ma hesablt~orulr1J.l'• gene· = ler kansı:z genç llızlar ve -- lhttyartar. -= Tıp takUlteıı takdirnamesini haiz 

Doktor 

şarabı aıma11c11rıar. 

BOtOn Eczanelerde ehven 
fiatla satılır 

... Dr. KEMAL NURi 

• 

HORHORUNi 
Eminönü Vtı.lid e kıraathaneai yanında. 
~-~ Tel ı 24131 + (5408) --

Cilt n Zührevi hastalıklar mütehassısı 

Beyo9lu: Rumell han 16 
Tel: 40153 

, ' VAPURCULUK 1 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
Jıtanhul Acentalı~ı 
Uman Han, T elefom 2292!1 

IÇarabiga Y o!u 
CUMARTESi, ÇARŞ.AIV.BA 

ıOnlerl aaat 20 de Tophane rıhtl
mından bir npur kalkar. Gldlt u ı 

dönOtt• mutat iıkelelere utrar. 

IZMİT YOLU 
Cuma, Pazar, Salı, Çarıamba, 

ıOnlerl bir vapur Hat 9 da, Top• 
ban• rahhmıodan kalkar. ' ,, 
PARA- TAKSiTLE 

Senellk faiz YUzde 12 
Ev yapurıteakaanız - büyük yahut 
küçük taıniratıuız varsa ıaut 9 ile 12 
araamda letllnbul Bahçekapı - Dör
düncü V ttkıf Han Aam& katta 19 
numartılı ticarethaneye uğrayınız . 

Son Posta Matbaası 

5ahibi: Ali Ekrem 
Neıriyat Mödürih Tahir 

Ağız, mikroplar için açık bir kapıdır. 

Bu Kapıyı RADYOLIN 
ile muhafaza 
albna alınız 1 

En maruf dlı tabiplerinin IJI 
bir dit macununda aradıklan 
Yaııf lar ıuulardır: l - DitlD 
minaıını çizmemeli, 2 -
Hamızl tahammUrlere mini 
olmalı, 3 Mikroplan 

6ld0rmelf, 4 - Dit etlerini 
kuvvetlendirmeli. 

Bütün bu Yasıflara mallı. 

olan RADYOLIN ağızda 
bbbın istediği hizmetleri 
görmekle kalmıyarak dişleri· 
nlzi parlatmak ıuretile güzel• 
liğinize do hizmet eder. 

Kullanınız 

~ ......................................... ım,. 
Mütenevvi ve müntehap çeşitler 
En mükemmel cinsler 
En dun fiyatlar ••• 

işte; aatm alırken nazarı dikkate alacağmiz bathca vasıflar 

Empermeabtlize 

" Mandleberg,, 
ve su geçmeyen 
" Burberry,, 

PAROESULERi 
••• 

En mUkemmel 
kumaşl•rla 

imal edllmlt 

PALTOLAR 
••• 

Hazır ve ısmarlama 
son moda 

ELBiSELER 

TEDiYATTA 

Garanti 
eskimez 
ve her renkte 

MUŞAMBALAR 
••• 

Kadın ve 
Çocuklara 
mUtenevvl ve 
mUntahap 
çetltlerde 

MANTOLAR 
ve 

MUŞAMBALAR 

1 . latanbul Beledlyesl lllnları 1 
Keıif bedeli 4294 lira 4 kuruı olan Çubuklu ıaz depolarına 

yeniden ilave edilecek gaz depoıunun yerleıtlrilmeslne alt hafriyat 
v• temel iti pazarhkJa yaptırılacaktır. Yapmak isteyenler ıeraitl 
görmek üzer• her ıUn Levazım MlldürlUğUne pazarhk için de 322 
liralık teminat makbuz veya mektubile 6/ 12/934 Perıembe gUnU 
1&at 1 ~ de Daimi Encümende bulunmaları. (8266) 

-----
Selçuk Kız San'at Mektebinden: 

Lise Ye orta mektep mezunu olupta mektebimlze girmeğe 
iıtekli olanların en ıon Birinci KAnunua Sekizinci Cumartesi gUnUno 

kadar mektebe mllracaat etmeleri ve devam etmiyenlerin evvel 
müracaat etmit olaalar dahi haklarının sakıt olacağı ilan 
olunur. (8301) 

ECATI • • l b d• v l k t'" ·ı"' d Deposu. • sıırıp, nez e, aş ve ış agrı arının a ı ı acı ır. Bahçekapıd ECATI IH aczaneıl 
(4748) 


