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eçımi Devam· Ediyor 

Sa.,.dılc btıılarıntla r•g atan lcadı11 ve erkek .eçicil•r 

•• 
Bu Ne insafsızlık l 

Süt İşinde Yüzde İki Yüz Hile 

Sut mUı· 
tabsillerile ıUt 
ıabcıları ara
ımdaki son 
temaslar, Is· 
tanbulun süt 

Yapanlar V arm1ş 

1 

gibi, belediyenin yapacağı her 
hangi bir müdahale ile şöyle 
böyle halledilebilecek · vaziyatt.,. 
dir. Esasen sUt müıtah&illcrl:ı;'l i~-

tedikleri ve özledikleri do \lu~:.ır. 
Şehrin sıhhatını ve halkın ke· 

ıeıini yakmdan alakadar eden 
bu meselede çok hauaı davra· 
nalmuı iAzımdıt: 

Dün Sandık Baş
· )arı Kalabalıktı 

Bu Sabahtan itibaren De 
Rey Sandıkları Mıntaka

larda D~laştırıhyor 

Bir Fen Adamının Korkunç Görüşleri 

Köprüdeki Kadıköy iske
lesi Tetkik Edilmelidir 

Fen Adamına Göre, Burası Da lstan
bulun Tehlikeli Bir Noktasıdır 
Dedim a, fen adamı g8rUıU, 

insanın ağzının tadını, tuzunu 
kaçıracak bir ıey. lıtanbul, de
nizden, en kllçUk bir tabllıiye 

teşkilatı olmadığı için tehlike 
içinde. Karadan, ıehlrde mevcut 
(Paratoner) lerin yetip yetmediği 
hiç kontrol edilmemit olduğu için 

yıldırım tehlikesini de ıöz önUnde 
bulundurmak mecburiyetindedir. 

Tehlike meraklııı fen adamına: 
- Artık inıaf 1. Demeye mec

bur oldum. Artık btanbula yora• 
cak daha baıka tehlike de kal· 
madı ya? 

( Denmı 9 uncu yaıde ) 

derdinden kur· 
tulmaıı için, 
kontrol cepbe
ılnden beJedl· 
yenin mUda· 
halesine kat'i 
ihtiyaç oldu· 
iunu bir kere 
daha göıterdi. 
Henüz uyuıula
mıyan ve uza· 
yıp gitmek ka
blllyetinl ıöı· 
teren bu meY· 
zu, evvelce 

Bakınız, bir lllt ıatıcı11 ne 
kadar dikkat• değer ıeyler 
ı5ylüyor : 

" - Bir defa hile babıini, 
bUtlln sUt ıatanlara teımll etmek 
doğru değildir. Aklı batında bir 
aatıcı buna imkan aramaz. Fazla 
kir etmek için yüzde iki yUz 
nlıbetlnde hileye kaçanların 
mevcudiyetini de inkar edemeyiz. 

. Bir Yobazın lpeSapaGel ... 
·ı' mezSafsatalarınaBakınız! 

ifa ret ettiğimiz ( Devamı 9 uncu yOzde ) 

Merhum Nasrettin Ho
Gibi .. canın Hikiyesi 

Benzeri Pek Az GÖrülen Bir Hırsızlık 
lıtanbul müddeiumumiliği, Yu· 

nuı iıminde bir hırsızlık ıuçluıu 
hakkında tevkif kararı vermiıtir. 
iddia ediJdijine göre, hAdiH, 
Nasrettin bocanın meıhur bir 
hikAyeaine pek benziyor. Bir gün 
hocanm evine hırsız girml9. Ne 
Yar, ne yok bepıini toplamıı, gi· 
diyormuş. Hoca merhum da hır· 
ıızın pefinden yürilmilt ve 11ir· 
diği evin kapııını çalmıı, hınız 

... 

Katlın Blrllli Rebi Lô.tlf• Bekir H. 
nıılıılc •Öglii11or 

Belediye intihabata dün sabah 
ıaat ıekizden itibaren baıladı. 
Sandık bqlan Adeta bir bayram 
yeri manzaraaı arzediyordu. Dnn 
intihap ıandıklan kaza merkezle
rinde bulunuyordu. Kaza merkez· 
leri bayraklarla gtizel bir tekilde 
süılenmiıti. Saat ıekizde kaıalar• 
da kaymakamlann riyasetindeki 
intihap encümanleıi tarafından 
rey sandığı mühürlendi ve reyler 
ablmıya batlandı. Her mahalle 
için ayrı bir memur tayin edil· 

( Devamı 9 uncu yüzde ) 

······························································ kapıya çıkmıı: 
- Ne istiyorsunuz? Ot-mit. Bir Otomobil 

Hoca nükteli ve bir az da titrek 
hır eda ne: Faciası I 

- MevlAna... Biz bu eve göç Ô 
etmedik mi? Demiı ve hırsızı Beı Kiıi ldü 
matetmittir. Malatya (Huıuıt) - Kemaliye 

Karagilrükte Oyukduvar sooo ile Arapkir kazalan araaındaki 
kağanda ( 9 ) numarada oturan Bulancık köprUıll Uzerinde feci 
Hasan Efendi ayni zamanda evi- bir otomobll kau11 olmuı, bet 
nln altındaki dükkanda bakkalhk kiti ölmUf, 4 kiıl yaralanmıttır. 
yapmaktadır. Dükkanın, evin Arapkirden Kemal isminde 18 
içine açılan bir kapısı vardır. yqında bir genç Hki bir otomooo 
Birkaç aydanberl evin içinden bil ıatıo almıı, bunu Hamdi 
•• dükkandan bazı feylerin aıırıl- l•minde bir ıoförlln idareıine 
clıiını farketmiye batlamııbr. Evin In•ç fl•li•latı p,..,,. Gii.tao vermlttlr. Birglın Malatyaya gid9'" 

. Belgratta çıkan Politika gazetesi, Yugoılav Ttırkleri araıında nifak 
ıaçan bir hocanın kötO teairlerinden bahsediyor. Bu bocanın adı 
"Ata,, dır. Üıküpte "Meda ,, camii hatibidir. Hoca Atanın saf· 
ıatalanna göre, fea dini bir ıerpuıtur. Hıriıtiyanlarla MUslllmanları 
birlbirinden ayıran tek allmettir. Onun için bu adam ÜskUp Türkleri 
araıında mOtemadiyen tabrikAt yapıp ÜıkUp Türklerine ıapka giyme
melerini tavıiye etmektedir. Bununlaberaber Üıkllp i'ençllği hoca 
Atanın nifak aaçan ıaf1&talanna \ulak aamamakta ve Tnrk vatanında 
yapılan inkılap hareketile beraber yllrllmektedir. 

Bu malümab kaydeden Politika gazeteal yenilik aleyhinde bukadar 
tiddetle hareket eden bocanın, odaıına vantllAtor koymak radyo 
kollanmak gibi aari medeniyet leYazımına karp mUıtağııl daftanma• 
dığını da kaydediyor. 

,,..,-

__ (iftı 
,~J 

Y• dllkkima kapıları çok 'rabıtalı, .Adol/ Hz. cek yolcularla Ar .. pkirden hare-
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2 So\fn 

l:(a·llc_~~n S.!! •.i 
ihtikar Da 
Bir Anka Kuşu 
Oldu· 

Serbeıt piya1ada ihtikAr ol&ml
yacağı iddiaeile lıtanbulda ihti
lar mücadelesi yapılmiyor. Hal
buki kömtir bir miktar çıktı. 
Şimdi ihtikAr tahkikatı yapılıyor. 
Bu anlaşılmaz ve mantık11s Y&• 

ziyetin halkta bıraktığı intıbaı 
dün eöyle tesbit ettikı 

Zeki Hilmi Bey ( Koıka tramvay 
caddesi) - Odun n Jrilmfir meaeleai 
de l.tanbulun müzminleımiı bir der
di old1ı1. ihtikar kelime1i de her atız
da bir çengel 1&kızı •.• Çlyneyip çeki•
tirllip duruyor. Belediyi ıerbnt plya
ıada ihtikar olamaz nazariyeıinl ortaya 
att•, itin içinden çıktı. Demek ki 
lıtanbulda ihtikar olamazmıı. Q halde 
olmıyan ve oJnmıyan bir ıeyde Zilm
rlldQ anka ııibl bah1edlp durmak ta 
blze u1anç nrdi. Yine buglln gue
tedo okudum. Odun (230) kuruıtan 
(450) kuruıa firladı~ı için belidlye 
lbtikAr görmGı •e muhtekirleri ceaa
landırmıya karar •ermif. 

Gel do 1en bu it• ıinirlenme .. lbti
lıAr olamaz dJyen mlleHe.e bu fahit 
fiyat yGkaelmeal krt11ında artık dura
ma mıf. Muhteldrlerl yakalamıya karar 
vermiş. Şu fıtanbulda bir mühtekirin 
eezalandıfıını görmek bana büyQk bir 
zevk verecektir. 

* 
Hakkı Bey ( Sultanahmet Ticaret-

hane mahallesi ) - Odunun çekiıl 
birdenbire (250) den (450) ye çıkmıı. 
KömOr de xaten altı kuruıtan aıatı 
inmit detfldir. Menim dolayıaile 
flyatların biraz fark ııöıtermeıi kabul 
edilir. Fakat lıtanbulun iki Hnelik 
ihtiyaeını tatmin edecek odun .toku 
ırarken de fiyatların böyle yarı yarıya 

ıırttırılm uına m llıaade edilmemelidir. 
lhtikir olamaz diyenler bile bu tahe.er 
ihtlkir vıııiyeti kaıtıaında faaliyete 
geçmeye karar Yermitler •• Fakat ben 
men'i ihtikar Kanunu çıkalıdanberi 
istanbulda tek bir adamın cezalan
dığmı görmediğim için bu it te yine 
ya tetkik ve tetebbu edildikten sonra 
ıö:ıüp gidecek veyahut ta biz ihtikara 
alıtacatız. 

* Nedim Bey (Sirkeci Meserret kıra· 
athaoesi)- Gaz.eteler odun ve kömOr 
meselesindeki açık lhtikirdan tikiyet 
edl) orlıır. Belediyenin ·birçok milfct• 
tiıleri boyuna her aene olduğu gibi 
odun kömDr miktarını teabit eder 
dururlar. 

Fakat bu iti niçin y ptıklarına 
bir tnrlü benim aklım ermez. Çünkil 
c mi ne kadar bOyQk olursa imam 
yine bildiğini okuyor. Belediyenin 
lıtanbulda iki ıeneUk odun ıtoku 
bulunduğunu teeblt ctmi~ olmuı 
h'llkın aldanmaaının önGna geçiyor, 
ihtikarı menedemiyor. Belediyemizden 
muhtekirlere karıı amans z bir ce'I· 
det b. kliyotuı:. HenOı: ceketsiz ge:ıi· 
len fu günlerde odun (450) ye çıkaru 
kııın mutlaka (700) ll bulnc k. 

Piştov Çekmiş! 
Samatyada inekci Aziıin ya• 

naşması Abdullah Küçük Limga· 
dan geçerken tabanca ile havaya 
ateı ettiğinden yakalanmıştır. 

SON POSTA 

L 

Vali Muavininin Makamında 
Geçen Bir Hidise Mahkemede 

Dün Aıliye Birinci ceza mabkemeıinde Vail mu· 
evini AJi Rıza Beye makamında hakaret ettiği icf. 
di&1ile mahkemeye verilen maliye memurlarından 
İrfan Beyin muhakemesine baılandr. iddia edildiğine 
göre hfidiıe şöyle geçmiıtir: 

Vllayet Muhakemat memurlarmdan irfan Bey bir 
meseleden dolayı vekAJet emrine alınmıf. irfan Bey 
bu karar hakkında devlet şUıaıına miiracaat etmiş 
ve vllAyetten de bu dosyaların Devlet Şurasına 
gönderilmesioJ iıtemiı, kendisi de doıyaıını tetkik 
etmiye başlamıı. Fakat bu ıırada dosyasının içinde 
irfan Bey namına sahtekArlık suçundan dolayı keail
miı bir de tevklf mllzekkereai görmliştur. Kendiıinin 

ıahtekôrlıkla alakası olmadığı beyanile bu tevkif 
müzekkeresinin doıyaıına nereden geldiğini ıormuı. 
Bu mnzekkerenin aahtekirhk ıuçundan tevkif 
edllmeal }Azım gelen bir baıka lrf an Beye ait oldu· 
ju ve yanlıılıkla bu dosyaya girdiği anlaıılmııbr. 
Asıl davacı irfan Bey · doıyasındakl bu 
tevkif müzekkeresini görünce vali muavini All 
Rıza Beyin odaaına girmiı ve çıkarken mUnaıe
~et almıyacak ıözler)e makammı tahkir ettiği 
iddiaıile "de mahkemeye verilmiıtir. 

Dün ıahitler dinlendi. Gelmlyen bir ıahitin 
çağnlması için de muhakeme baıka bir gtıoe 
bırakıldı. 

Esrarlı lş !Hurda incir 
Tabancanın Yasdık Altın- Alınıyor 
da Patlamadığı Anlaııldı 1 h. ld . y 

KOçfikmuıtafapaıada Acıçeı- n ıa_ar ar~aı arım 
me sokağında oturan manav Mılyon Kılo Aldı . 
Abdülhamidin metreıl Emine inhisarlar idaresi, muhtelif in-
Hanımın, bir tabanca kurıunun- cir mmtakalarından hurda incir 
dan aldığı yara ile öldUğünU ve almıya devam etmektedir. 
ceıodia Mora• gönderildiğini dlln Umum müdürlUğe gelen ma· 
tafsilatlle yazmııtık. liimata nazaran, ıimdiye kadar 

Mork ceHtteki kurıunu çıkar• yapılan hurda incir alımı yarım 
mı§ ve elde edilen tabancanın milyon kiloyu aşmıştır. Hurda 
kurşunu olduğunu tesblt ederek incirler, bugilnlerde lzmirden ıeh· 
Müddeiumumiliğe bildirmiştir. rimize gönderilecek ve inhisar 

idaresi fabrikalarına sevkedilerek 
Yapılan tahkikata göre kur-

aumaya tahvil olunacaktır. 
ıuoun yastık altında patlamadığı Bu mıntakalarda hurda incir 
ve (50) aantim uzaktan atıldığı da alımı iti daha bir müddet devam 
fennen teıbit edildiği için MUd· edecektir. 
deiumumilik zan altında bulunan 
AbdUlhamidi dün tevkif etmiıtir. 
Şahitlerin söylediklerine göre 
ölen Emine Hanım çok gfizelmit 
ve Abdülhamit kendisini çok 
kıskanırmıf. Fakat Emine Hanım 
Abdülhami.tten memnun değilmiş. 
Hatta bir gün kaçmıt. fakat Ab
dUlhamit kendisini tekrar eve 
getirmiştir. 

Müddeiumumilik ve polis 
Emine Hammm kızkarheıi F at
mayı da dinlemiıtir. 

Fatma H. ıunları ıöylemiştir. 
.. - Ablam Abdülhamitten 

memnun değildi. O, ablamı seni 
nikahla alacağım, diye aldatıyor· 
du. Ablam kc11diıine niklhlan• 
ma teklifinde bulundu. Abdülha
mit bu teklife çok kızdı. Abla· 
mın nUfus kAğıdım alarak parça
ladı.,, 

Müddeiumumilik tahkikata 
bugün de devam edecektir. 

Halkevinde Bir Kurs 
lstanbul Halkevinde dUnden 

itibaren bir ameli elektrikçilik 
kursu açılmııtır. Kurıa birçok 
kimseler devam etmektedir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Şoför lamailin kullandığı 2275 
say ıh otomobil ile şoför Muzaff e· 
rln kullandığı 1969 sayılı otomobil 
Haydarpaıada çarpışmıı, her 
ikisi de hasara uğramııtır. 

lf Arabacı Emrullahın kul
landığı yUk arabası Fenerde 
sokakta oynamakta olan 9 ya
tında Sudiye adlı bir kıza çarpa• 
rak yaralamııhr. 

lf KDçükmustafapaşada otu
ran 7 yaşında Muhiddin adla bir 
çocuk evin damına çıkarken dü
ıerek muhtelif yerlerjnden ağır 
surette yaralanarak bast,haneye 
kaldmlmışbr. 

lf Eyüpte Sudi Beyin ateı 
tuğla fabrikasında çalııan amele 
Basri sol kolunu kazaen makine
ye kapbrmıf, iki parmağı keıil
miıtir. 

1f. Geçmlşibozuk Mehmet Ba· 
lıkpazarında Kahraman efendinin 
elbiselerini çalarak aavu9urken 
tutulmuştur. 

lf Mustafa adb 
mide Oftinyanın 
öteberi çaldığından 

biri Arapca
dUkkinmdan 
tutulmuştur. 

Kazanç Vergisi 
Bir Kısım Dükkan Sahip

leri Seyyar Satıcılığa 
Başladılar 

Eski maliye teıidlibnda aey• 
yar sabcılann kazanç vergilerini 
tarh ve tahsil için seyyar memur• 
lar vardı.Yeni maliye teıkilAtında 
ıeyyar memurlar kabul edilmediği 
için bu işleri sabit mal memurları 
yapmıya baılamqlardı. Fakat bun• 
ların aııl itleri seyyarları adam
akıllı takibe lmkAo bırakmadığı 

için seyyar eınaf takipsiz kalmıt 
bunların vergiye tabi olmadığmı 
tahmin eden birçok dükkan sa
hipleri de iti seyyarhğa vurmuı
lardı. Maliye vekaleti bunları 
takip için 8 ıe~yar memur tayin 
etmiştir. Bunlardan UçU Beyoğlu, 
Uçli İstanbul ve ikisi de ÜskU
darda çalışacaklardır. 

Memurlar iki gllndenberl işe 
başlamışlardır. Vekalet seyyarlar 

.için ayrıca bir de talimatname 
yapmıştır. 

Sümer Bankın Yeni 
Satış Yeri 

Sümer Banka merbut bulunan 
Yerli mallar pazarları idaresinin 
Karaköyde tskl borsa binaıı altın· 
da kurduğu yeni şubenin açılma 
reımi dlin yapılmı9tır. 

Açılıt merasiminde Sümer 
Bank lıtanbul ıubeai MildOrU 
Muhip, Yerli mallar pazarları 
MüdUrU BabaetUn Beylerle Sumer 
Bank şube müdürleri, gazeteciler 
hazır bulunmuşlardır. 

Bu yeni 9ubede, yalnız Beykoz 
fabrikasında imal edilen yeril 
kunduralar teşhir edUmektedir. 
Sümer Bank, halka ucuz ve sağ· 
lam kundura temin edebilmek 
için muhtelif ıemtlerde yerli mal
lar pazarları açmak yolundaki 
tasavvurlarım tatbik sahasına 
koymaya baılamıt bulunmaktadır. 

Birinci teırin 2 

l[ Gliniin .Tarihi ] 

Mekteplerde 
Ders Yılı 

935 

Don 1&bahtan itibaren bOtOn m&k• 
teplerde 934-935 den yılı tedrisatına 
batlanmıttır. Bu aene mekteplercte 
dershaneler çok kalabahktır. 

Dan Ünlvenite hukuk fakOltemi,e• 
de de deraler batlamııbr. Onivoraite 
rekt~rn Cemil Bey ıabah 1aat 9 da 
konferanı salonunda bir açı; nutku 
ı8ylemittir. Cemil Bey bu nutkunda 
fakOltenin bundan ıonra daha kuvvetli 
olacağını, timdiye kadar tedrisatın 
befeniJen dericede olmadıfını ı6yJe
mittir. Cemil Beyden sonra, e1B11iye 
hukuku profesörO Ali Fuat Bey 
" Teıkilab fuaıiye bakımından 
intihap ,, mevzulu ilk açık denini 
virmiıtir. 

Ruam Atısı Batladı 
Don 1ababtan itibaren Fatih hay. 

van haataneıfnde hayvanlara Ruam 
aııaı tatbikına batlanmııtır. HcrgGn 
300 kadar hayvana aıı tatbik edile· 
cektlr. latanbulda aııya tabi (7000) 
haran olduQ'u teıblt edilmittir. 
Ha7Yanını aıılatmıyan kJmıelerden 
ceza alınacaktır. 

ilk Tahsll MUfettltlerl 
lıtanbul ilk tedrlaat mDfettiılerl 

araaında ~azı değltiklikler olmuıtur. 
Milfettiı Adil Bey Maarif müdGr mua
Yinliklerinden birine getirilmiıtir. Mü
fettit Hn1ameddin Bey Beyazıt Maarif 
mGdürlnfüne tayin edilmiıtir. 

Ra,ıt Rlza Tiyatrosu 
Şehir tiyatrosundan ayrılan 

artbtlerln iflirakile yeni bir heyet 
teıkil edildiği malumdur. "Raşlt 
Rıza,, tiyatrosu ismi altında teşek
kül eden bu yeni tiyatro ekibi 
gelecek haftadan itibaren temsil
lere baılıyacaktır. 

Raılt Rıza tiyatrosuna, hariç· 
ten birçok kimseler ve bu arada 
eskiden Raıit Rıza Beyle beraber 
çahıan bir kısım artistler de gir
mişlerdir. 

Raşlt Rıza tiyatrosu, şehrimiz
de birkaç temsil verecelc, bundan 
sonra turneye çıkacaktır. 

Ticaret Odasında 
Dün Tic: ret Odası idare heyeti 

toplanmıı •e bazı meseleler Qzerinde 
ııörDtmeler yapmııtır. Uıtik deri 
iti hakkındaki rapor henüz ha1.1rlan
madıt1 için idare heyeti bu meseleyi 
tetkik edememiıtir. 

Ankara Sergisine Hazırh~ 
Şehrimizdeki aanaylciler, Ankarada 

CGmhurlyet bayramında açılacak olan 
.anayi aerıriaine ittirak için hazırlık· 
lara baılamıılardır. 

Bostancı 
Tramvayı 

Kadıköy - Bostancı tramvayları 

dlln 1abahtan itibaren itlemiye bat
)amııtır. Dnn, açıl ıt mera1imi yapıl· 

mamııtır. Meraaim Cümhuriyet bay
ramında yap:lac ktır. Bu batta yeni 
arabalar iılemektedir. Bu arabalar 
Kadıköy iakele1i ile Boıtancı or:- aın
daki yolu yarım ıaatte almaktadır. 

Hat, ufelt yolun iki tarafından geç
mektedir. Bu hatta fiatlar birinci 
mnki 12,5, lkin,.İ mevki 10 kuru,tur. 

1 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: __________ ...;;:;...... ____________________________________________________________ __ 

1 

Komşu - Yazıld .r ol:.un Ha· 
•ıın Bey.. sana <l-'r ld m. 

Hasan Bey - Aman komşu 
na yapt.m 1 

•.• Gümr:·.Jdeki 
mı dedim 1 

lavu~una ı..., I ... Bakkala aylık a!dığmı mı 

ıöyledim? 

Komsu - Keşki öyle olsaydı, 
belediye intihabı için sandık 
başına giderken bana haber 
Yermemişsin. 

H.aıın B. - Öyle ise ) ya k ıdın 
tatArağaaı.:. Be ediye ıeçi minin b şla-

dıtım M • r "aki satar 1Ullan bile du7d11. 
Yoku ıen waflet uykuıuna mı tlaldıa1 



2 Birinci teırin 

•• r u 

inkılapların 
•• 
Oğrettikleri [*] 

Vadi Raılt 

Avrupada, inkılApların yıkbğı 
eaaalara bağlı vo sadık kalanlar 
lnkalApların bir işe yaramadığını 
iddia ederler; beşeriyet hep ay• 
oıdır derler. Beıerlyet inkılap 
denilen uuıntılardan ve zorlu sıçra

rıılardan biraz daha ezilmiı Ye birçok 
daha eairleımit olarak tekrar Hki 
hatalı uııul ve Adetlerine düıer. Bu 
efendiler tabiatten misal retirirler ve 
derler kiı Topluluğu, yani cemiyeti 
idare eden kanunlar tabiat Alemini 
idare eden kanunlarla ayni mahiyet
Udir. Tabiatte ise sıçray19 yoktur. 
Tabiati bot yere zorlamıya kalkı9mak 
tabiatın intikamını lüzumsuz yere 
llıerine çekmektir. Bunun içindir kl 
her fnkıllbı mutlaka bir irtica takip 
eder, her inkılibın peılnden o inkılA· 
bın yarattıklarını yok etmiye çalııan 
bir irtica koıar. 

istikbali ve ırelecete alt olan ne 
war ise hepsini hayrete değer bir 
kudretle, Hzen, ıaren ve anlıyaa 
Anatole France bile milletlerin hrih· 
lerlnhı acı bir tenkidi olmak Uıı:ere 
raadıtı "il• deı Pinroulns,.nin ıonun· 
ela, dehasının ıözerimini { ufkunu ) 
daraltan karanlık bir fantazlye kapı· 
larak "sonauıı: bir reri sreliı " kabul 
eder gibi bir netice çıkarmakta ve 
Aleme aynı t•ıebbUslerin, aynı inkiaar
ların •e aynı tatsız ba9layıflarıan bir 
dalrei fuide halinde tekerrOr edece
fini hl11ettirmektedir. Halbuki dur
llladan detlıen kuvntlerin daima 
Jeni biçimler, taslaklar ( tekiller ) 
raratabilmelc kudretinde olduğunu 
herkeııten ziyade Anato!e France bilir. 

Talne ve yetiıtirmelerl ile kendi
lerine, tecrübelere dayanan mektep 
ye usul menııupları, ismini verenler 
inkılApların, iddia eyledikleri bu fay• 
da11zlıklarından tecrübe namına ıu 
neticeyi çıkarhyorlar ve fU öğUtO 
vtırlyorlar: Hadiselerin yllrüyUı ve 
akıtını tevekkül ile aeyretmekten 
baıka yapacak bir ıe.r yoktur; olaa 
olH halkı sabır Ye tcvokkQle ııevk ve 
halkın inkıyadına yardım edecek ufak 
ıslahatlara teıebbUs . edilebiUr. 

Eğer bu iddialar doğru olsa idi, 
lokıllpçılar, zaman zaman mehdilik· 
lerini iddia eyllyen :zavallı çılgınlardan 
pek te farklı bir ıey olmazlardı. Onlar 
albl tehlikeli .. onlardan fazla beıe· 
riyetin Hlim•ti için timarhaneler6 
tıkılmağa yaratır kimHler olurlardı. 

Fakat tarihte, fen de bu ilimlerin 
iddialarının yanlıthğını göstermek· 
tedlr. 

Tabiatçılar, artık buıün mevcuda
tın tekimlllllniln tedrici ve ağır bir 
bir tekAmU!, düz bir çizgi halinde 
TDcut bulan bir tekamül oldutunu 
ıöyl•mea oldularJ. 

Herkea bilir ki, nni birçok cins
lere ayrılır; cinsler de birçok değişik· 
liklere ayrılır. Cinslerde, degiılklikler 
birdenbire yapılan Hrt bir aıçrayıı ile 
•Clcuda gelir. KGrenin hayatında ol
dutu gibi hayvanat ve nebatatın ha
ratında da inkıllplar vardır. Kainatın 
terakkisi atır bir ilerleme değildir. 
Kainatın terakkisi bfribirinden aa çok 
uzun aralıklarla ayra1mıı sauıntılar 
ıOrGsGnden, yani birdenbire yapılan 
ilerleme Ye birdenbire yapılan dur
malar Hrlsinden ibarettir. 

Tablati, onun içnrlıtına kumanda 
eden biç detitmeıı: bir alın yazısına 
boyun kHmit sanmak eakimit ve 
Janlıt bir düıilnceye sapmaktır. Ha
yat yaratıcıdır. 

insan cmiyetleri de kendi alın 
Jazılarına hlkimdir; kendi terakki· 
lerine sahiptir. Cemiyetler de ken· 
dilerinde taııdıldarı zora, yOrek ıo· 
runa göre terakkilerini yavaılatabilir 
veya bızlılaıtırabilir •• Elbette ki tarihe 
IU:ıumsu~ ihtillller de geçmittir; fa· 
kat tarıbe seçen lhtlllllerln hepsi 
lOzumauz detildlr; içlerinde ilzam ve 
lizım olduğu kadu da bereketli 
olanları var. 

{*) Vasfi Raoit Beyin aon eseri 
olan İnkılapların öğrettikl1tri kitabından 
ilk fasıl. 

Adana Valiliği " 
A~ana, 1 (A.A.) - Vilayetimiz 

•alilıif ne tayin olunan Tevfik 
Hadi bey dllnkll Ankara trenile 
t•brlmlze ıelmlt ve vaıif e1lae 
laatlam1ttır. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Ne Yapayım Diyenler? a 
insanlar vardır, ne yapacaklarını, ne edeceklerini bilmezler. 

"Ne yapayım?,, Dlyip dururlar ve bu suali yalnız kendilerine de
ill, baıkalarına da her saman sorarlar. Bunlar koca bir kil· 

tUphanede okumak için hangi kitabı seçeceğini bile· 
miyen insanlara benzerler. O adam ki kafasının oku· 
ma ve öğrenme ihtiyacı çok geniştir. Fakat ne yapıın 

ki nereden batlıyacağım keıtirememiıtir; 

L 

o adamın fikrini terbiye etmeaine ve 
bir ıisteme uydurmasına imkin yok· 

tur. Iıte 11 Ne yapayım?,, 
Diyen lnaanlar da lılerine 
nueden başlayacağını bir 
karara bağlayamayanlar• 
dır . İşlerinizde sıra ve ı•~ 

ni%amdan ıaşma·~ 
yınız. . 

·' 

• 
SON TELGRAF HABlı"llLERI 

Ergani Tahvilleri Satışı 
Dün Halkın Devlete Sons~ İtimadını Gösteren 41 Bin 

Liralık Fazla Tahvil Talebile Kapatıldı 
Ankara, 1 (A. A.) - Ergani 

istikraz tahvillerinin " C ., tertibi 
llin edilen kayıt müddeti dUn için 
akşam hitam bulmut ve her ta
raftan alman malumata naza
ran tertip: mecmuunun "41,000,, 
liralık fazla taleple kapandığı 

dedilmiye layıktır. 
lzmlr Satışı 

İzmir, 1 (A.A.) - Ergani Ba· 
kır Madeni dahili istikrazmın C 
tertibi için l:ımire mUrettep olan 
yUz yirmi sekiz bin liralık tah· 
viller kamilen satılmışbr. 

yolu tahvilleri tamamen satılmıvtır. 
Çorum Satıfı 

Çorum, 1 (A. A.) - Çoruma 
gHnderilen·C -tertibi Ergani demir· 
yolu tahvilleri kamilen satılmıştır. 

Ergani Tahvlllerl 
Burdur, l (A. A.) - Burdura 

gönderilen Ergani demlryolları 

tahvillerinden (C) tertibi tamamın 
sablmışhr . • 

anlaıılmıştır. BUyUk mllletimizin bu 
veaile ile de milli iıe karşı 
aösterdiği alaka şükranla kay-

Amasya Satışı 
Amasya, 1 (A.A.) - Gön· 

derilen «C» tertibi Ergani demir-
~~~~~~~~~~-

.~.._:_~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İş Bankası ispanya Kabinesi Maarifin Tamimi 
Bu Keşidede 207 Kişiye Jstifa Etti istida ile Vekalete Müra-

llkramiye Dağıttı Madrit, 2 (A. A.) _ Samper caat Eden Talebe 
Ankara, 1 - lı Bankaaı kum• kabinesi istifa etmiştir. Kabine Cezalandırılacak 

bara ikramiyesi ketidesinde bin mevcudiyt:tini, 115 katolik meb'u· Ankara, 1 - Maarif Veki· 
liralık mükafatı Ankarada ŞUkrU, ıunun müzaheretine medyun idi. leti yaptığı tetkikler neticeainde 
250 liralık mükafatı ÜskUdardan Katoliklerin lideri katolik fırka· orta tahsil müesseselerinde çalır 
Osman Ali, yüzer liralık mUka· 
fatları da Beyoğlundan Sourla, sının hUki'ımete mUzaht-ret etmi· ma veriminin hepimizi aevindire-
Adanadan Muazzez Emin, Adapa• yeceğini ıöylemiştir. . cek derecede olmadığı neticesine 
zarından Meliht HUaeyin, latan- Terfi Eden Hakimler varmış, bundaki sebep ve imillerin 
buldan Galip, lzmlrden LAmla, Ankara 1 _ Bir derece terfi bilba&&a ders müfredatının tan-
Adanadan Ali Şaban, lstanbul· . edecek hikimleri ayıran Adli· zim ve muttarit bir ıekilde tat· 
dan Saffet, Ömer, Galatadan blk edilmemesi olduğu anlaşılmıı, 

d d Z ki B ğl d A Ye teblii encümeni işini bitir· 
Na i e e , eyo un an ~ k d yeni sene dera ba1langıcı dola• 
t•ı An karadan Ali Galip Bey mlştir. 400 a ar hAklmin b h d d 
ve Hanımlar kazanmışlardır. Bun• terfi edeceği anlatılmaktadır. yıslle u 18 a a mU Ur ve mua· 
lardan baıka daha 130 kiti onar Terfi edenlerin listesi Adliye allimlere bir tamim yapılmııtır. 
liralık ikramiyeleri kazanmıılardır. cerideaiode neşredilecek ve bizzat Bir gruptan kalan talebelerin 

50 Lir. Kazananlar bl'. 1 k bir sınıf yukarıya devamları im· 
kendilerine te ıg o unaca tır. kinı olmadığı hakkında da tale· 

241 Konya Mahir Nuri Bey, -·" - - ···--· - · -- belere tebliğ edilmek Uzere bir 
247 Edremit Hamdi Bey, 8121 Istanbul Hüseyin Muammer B., tamim yapılmıştır. 
Ankara Mebrure H. 489 Kadıköy 13339 lıtanbul Haldun Galip Böyle sınıfta dönen talebeden 
Nermin Nazım H.' 866 Tarsus B. , 8392, lzmir Iımail Hakkı mercilerini tecavllz ederek Maarif 
Muıa B. , 507 Uıak Mustafa B. Ol B y ı ş· 1 H Vekaletine iıtidK ile milracaat 
8088 Beyoğlu Vahram Ef. 44022 Bey 72 • eyog u ııman oğ u • 

A k 1 B 1 1 H edenler de ortamektep ve liaeler 
lstaabul Zerrin Hanım 224, 12316, n ara nayet l i • talimatnameai hUkUmlerlne göre 
Antalya M. Sırrı Bey, 29230 9184, Ankara Semahat Şefik H. cezalandırılacaklardır. 
lstanbul Hasan Raif 8. 4258 Ada· 1163, Beyoğlu Ôzdemir Necdet B. 
na Mehmet Mustafa B. 4153 [ Diyarıbekir ve Buraadaki tahvil Afyonda Zelzele 
Ankara Berki Ragıp B., 40641 utıılara hakkında c!ördGncil sayfamız· Afyon, 1 (A. A.) - Bu sabah 
lıtanbul Nemli Zargun B. 50725, da malumat brdır.) 6,30 da hafif bir zelzele olmuıtur. 

-===----...... -=-=-=======--=============--=======--===-=~---=-============-=============-=-=-===----==-==-

\ /STER iNAN /STER iNANMA! 
Baıı gazetelerin her menime göre beylik haberleri 

yardır ki bu haberler her menimde bir kere nya 
icabında bet on kere tekrar edilir. MHell ilkbahar 
gelince sOt derdinden, yaa srelince aokakların tozundan 
ye suauzluktan, aonbahar gelince de odun •e ldJmOr 
ihtiklrından bahHderler. 

ISTBR iNAN 

Şimdi sonbahara iyice rlrmlt bulunuyoruıı:. DünkG 
razeteler, sanki s5ıı:blrlitl etmtıler gibi hepsi de odua 
k8milr ibtlkirından, fiatların birdenbire Jarı yarıya 
yükscldltinden bahsediyorlardı. Bu ıidiıle bi• ıaıı:ete
lerin bu haberleri her mevsimde tekrar etmek zab· 
metinden kurtulamıyacaklarına lnaaıyoruL S.a de 
ey kari ı 

iSTER iNANMA/ 

Sayfa 3 

Sö 

Seyit Efendi 

Telefon Ediyor! 
---------- A. !. -

Birkaç gün, küçük bir nezle 
neticesi, köyde kalmıştım. Hemen 
lstanbula inme mecburiyetini bak· 
kalın çırağından öğrendim, o da 
ustasından duymuş, bana tekar 
etti: 

- Telefon geldi, ilk vapurla 
sizi Jstanbuldan istiyorlarmış, he· 
men gidiniz! 

Bir saniye dUşUndUm: 
- Yazımı göndermiştim, bu· 

glln muhakememiz de yok, muhak· 
kak matbaada mühim bir it çık· 
mıı olacak! 

Ve nezlenin geçmemiş olma• 
sına rağmen pardeıüme bUrUne· 
rek lıkeleye indim, ilk vapura 
atladım ve matbaaya geldim: 

- Hayrola, ne var, ne yok? 
- Hiçi 
- Nasıl biç, telefonla beni 

ılz çağartmadınız mı? 
- Ha, eYet, daha doğruıu 

hem evet, hem hayır. Seyit 
Efendi telefon etti. Acele eve 
uğramanızı söyledi, biz de köye 
telefonla ı5yledik. 

Seyit Efendi komıumuzdur. 
yazın biz köye aittikml, eve 
göz kulak olur. Bu hususiyeti do· 
layısile hartırıma evvelA hırsız 
ıerrl geldi. Vakıa evde çalınıµ 
göturUlebilecek bir ıey yoktur 
amma, ne olur ne olmaz. Tele· 
fona yapııtım. Cevap veren ol· 
madı. Tabii Seyit Efendi kendi 
evinde olacak. Çaresiz gitmek 
lazım. Aksiliğe bakınız, oldukça 
şiddetli bir yağmur da başladı. 
Fakat merak bu. İlle gidip anla· 
malıyım. Sokağa çıktım. Tram
vaya atladım. Sonra bir miktar 
yUrUyörek sokağımıza vardım. 
Seyit Efendi evindeydi. 

- Hayrola komşu ? 
- Efendim Uç defadır, sana 

telefon ediyorum. Nihayet mec· 
bur oldum, haber yolladım. 

- Peki, sebep? 
- Sabahleyin bekçi geldi, 

lıtanbulda belediye intihabı var, 
bayram yapacagız, bayrak asınız, 
dedi. 

- Doğru.. fakat Bu evin bot 
olduğunu söylemedin mi? 

-Söyledim amma, olsun! dedi. 
- Haklıdır, peki bir yerden 

bir bayrak tedarik edemedin mi? 
- Bak, itte o hatırıma gel· 

medl. 
- Kulağında küpe olıun Seyit 

efendi, bir daha söyledilermi, hiç 
dUtUnmeden yapıverirsln.. Dedim. 

GörUlllyor ki bu da bir man• 
tık meselesidir ve davamızda, bu, 
bekçiye dahi bu manbğı öğret• 
mekle mükellef bulunuyoruz. 

lıtanbul Nafıa Baı
mühendiıliği 

"Ankara, l - lzmir Nafıa Baı· 
mllhendiıi Nuri lımail B. lstanbula, 
lıtanbul Nafıa Baımühendisl Cev• 
det Bey Erzuruma nakledllmiı· 
lerdir. 

Başvekil Paşa Seyahate 
Çıkıyor 

Ankara, 1 - Başvekil ismet 
Paıa yakında Ziraat Vekili ile 
birlikte cenup viliyetlerinde bir 
tetkik ıeyahati yapacaktır. 

Portakal Nakliyatı 
Ankara, 1 - Devlet demir

yollan idaresi Dörtyolla Haydar
paıa ara&1nda portakal nakliyata 
için 15 tonluk bir vagondan 
alınan 300 lira ncretl 115 liraya 
indirmlıtir. 

Romen Sanayi Nazırı 
istifa Etti 

Btlkret 1 ( A. A. ) - Sana1I 
nazırı M. T eoderesco lıtlf a etmlı 
ve lıtifa11 kabul olunmaıtur. 



1--1...., ...... \: 
Araç 
Köylerinde 
Son Poata 

Zafranbolu (Huauai)- AraÇUI 
Apjaoba kı,ena ıeçlnce O...,.. 
Dft k6JI pllr. Bu kay otu• 
eYlldir. Mektebi 1oktar. Ba cl
Yardaki bllttln k6ylerde olduğu 
ılbl Derglaezde de dlkkla yok· 
tar. Klylaler u ldlçlk lhtlyaçlan 
lcln mutlaka ıehre iD...lr mec· 
buriyetlndedirler. 

Ona lrayl Araç lrazuının 
afAiı yukan Jllrllyerek bir buçuk 
aaat 6teslnde gayet gllzel, bağhk 
•• bahçelik bir k6yd\lr. K6y, OD 

bet. JİllDİ evli ktlçtıclik olmuma 
) raim- arazisini• vila'at ve ve

rimli olUfU •e ballunm da çabfkan 
bulmamaa ltibuile zengindir. 
Klyltller, k&ylln c:lörtblr etrafına 
yapbldan bahçeleri, etraftan 
ıelen dere ıalplle aalarlar. 

Ba klylercle ziraat çok Uerl 
attmllth'· Çbktl arazi ziraate 
çok elnriflldir. Ke)'lttler pk 
miktarda buiday, arpa, yulaf •• 
kaphca zer'iyab yaparlar. 

Ona klyiDtı ıeçtiktea monra 
Jhı• bu civarda atatı yakan 
J1n11. yirmi bet kadar evi bulmıaa 
llo.at k&,1 1ellr. Bu kGy de 
Oua tibi unpdir. Kly; bdmlı 
.neldl Ye çoluklu pculdu çok 
W.Mlaldlr. Ba ka,111 umUml 
•n .... ela ~ .-ıdlr. 

KIJln 1.t be.... k&ylllen 
alt ..... bir orman ........ Ka,.. 
iller lhti~ llilbetlnd. iMi 
...... ormandm t.tifltde ....... 
Bu kayde bl«lnm olmachlı sfbi 
kly ;rollan ela hiç mataum 
delllcDr. H....r ftleriııMle ddtlea 
phfbn olu M•ut'lalar biraz 
himmet ...... ,.... h hiç 
UU'& iç 1ellanm dlultehilir. 
Kay ku--• tatbi .. tantile de 
muhtar ba itte klJlllen laa1ak 
almıbcm. Kl1cle aeldep yoklar. 
Ka, çoaılclan okwk illa Ollp
lar klyla• pderler. Moatlar kiyi 
ahali•de blttbı klylerde olclup 

· tlbl çek mila1ir ••er imalardır. 
Ona, Moaatlar, Sarban, Moaay 
" HAi*• kl,lerlaia laa civarda 
• lllJlll " m .... Okçular 
klJIA. Okcaı- klya.la ,... 
....... amak ak.. Ba D'majın 
kenannda blytlk aa dejirm..&.d 
" .,.. ....... d•• .............. 
ila .... ~ ~ - ile 
..-.....nlr .... w..rt.n .... 
Clır. Ba clnrilald tlellım•• ve 
lalzarlar eberlyetle pldrlllen 
aittir. Ka,nu.r ba ~blarda 
.lcretle amele olarak çalıfarlar. 
Bu clnrda lrer..tecilik ... dut 
olmakla berab.- Kutamonu, Zon
pWak •• Çupa ha•alWnc:le 
Aral tahtuwm mevzii blf tlhıetl Y..-. O,le c&,eWlirim ki. Zoa
pldak • K.•mm11 " Çanpa 
bavallai munba•an Araç k• ... 
tMi bl&•ew. Be dnrda Araç 
tahta11nan tercih ediliti burada 
l»içilen kereıtelerln. ıenlı, kahn 
n Mpm olupadandır. 

Mehmet Enver 

Aksarayda Çocukları Yardım 
Aksaray, 1 (A.~)-Yetim ço

cuklan koruma kuruma tarafından 
lıamlanan ltlylk elJ8 piyangmu 
çekifmit. çoju k6yll ihtiyacma 
rarayaa •llkAfatlana ekıerili 
kayllllere çıkmııtar. Bundan birf. 
kea para ile illmekteplerdekl 
6kı0z çoculdana ihtiJaÇlan temin 
edilecektir. Kl,terin birlblrine 
telefo.la baif ... a çalııtn•ına 
.... edilmektedir. lllhla ..,. ..................... 

SON POSTA 

. • . 

MEMLEKET HABERLERi 

Ereğli Limanında Tetkikat 
Maden Mıntakası Demiryolu Mikste Denilen Taılı Topraklı 
Kömürden istihsal Edilecek Kuvvetle Elektriklendirilecek 

F.reili (Hua· 
ıt) - lktıat 
Vekil Celil Bey, 
beraberiacle ıe
lear Vek&let ml
dUr •e mltelau
ııılarile Zoapf. 
dak klmlr bav
za111ada ve kl
mlir havzuana 
bajlı kazalarda 
uzun tetkiklerle 
meııul oldu. 

Vekil Be,ı.t 
yerlerinde yap-

tıtı ba t..tldlder, · &efll -.. ..... ilr ••w• 
hllk6metia yeni aanaJilelme M- olan lamadaki lnpat ta b.,...._. 
reketinde ~llhfm bir yer tutan de bqlamall &zeredir. Şu halde 
demir ve kimya 1aaaylinin kuru- lalm&adeki aene içinde Zonıul· 
lacağa yerin teabitile alakadar dak k6m0r havzuuun en zengin 
bahmaJor. bir mıatakuı olan .. Gelik ., ma• 

Dijer tara~an lkbaat ve Na• denlerlııin lıkeleai mevkiinde bu-
faa Vekiletleriain al6adar me- lunan Çatalaizma kadar ma-
.-r " ~~eha~llan Zoaıwdak 1ac:ak hat ile komtlrlerimid kara 
laavzaıı açın hayati bir ehemmiyeti yolile de memleketin içine g3nder-
baiz bulunu maden •atab• mek kabil olacaktır. 
demlryolunu ve havza kömllrlerine Ereğliye liman yapıldıktan 
depo vazifeli ıörecek olu EreyU aanra Havza kömOrlerioin teni 
limanını etttt etmftlerdir. merkezi vaziyetini alacağına g8re 

Ereyll limanının lktiaaclt ebem• umumi hatlara bajlanmakta olan 
miyetine bu lltunlarda tfmdiye ka- Çatalağzandan Ereiliye kadar da 
dar Dirkaç defa İfarel: eclilmiflL demlryoluno uzatmak bir ururet 

Bu_ıUn elde mevcut malimata haline ıelmiftir. 
16re Zonguldak k6a• laanuaaUI • Blytlk Millet Meclili seçen 
hududu 16yle tarif edilmektedir: nne kabul ettiii bir kanunla 

•Ereylfye Uç mil mesafede h0k6met, Ereili Jimanfte Fllyoı • 
kain K&meap meYldinden bqlı- Ereili demiryoluaun intuı için 
pnk Kuraca ŞiJenia Kap1111J:u otuz milyon liranın aarfma Mil· ---1r- lracllır ........ • ...,. yumlpL 

HaYDDin takriben 150 kilo- Bu hattın intuı dtıınntılllrken 
metre bali •• 46 lrilometn anı maden mmtakua adedclilen laamm 
olc:laia b1dolaamaktadar. çok amalı buldnmuı nbeb8e 

Hananm tw..._. w..u 1Ma- a uttna elektrild......ı etra-
ıtc:-a•· it Wcle 280 mllyon, fıacla ileri .......... flldrler allka 
. •P. papa damarfaruu Koz· ile kartılanmqbr. 
la albnc:la bulundaiu kaW ecHI· Bu fikri ilk ortaya atan latu-
diif takdirde 3U milıon n W IUUIJİ mld&-ll Refik beydir. 
Ama.. ipa de IO ..a,. ki Refik beJ tuini geçen Hile d .. 
hepli bir mll1ar to• olarak tab- mlryollan koa....-llda izah •tmlt 
mln edilmelrtecllr. » ve Fllyoı - Ereili batbam elek-

Ba tamamile klielld...... ve trildenmeainln bua'ln içia • ikti-
hiçbir ilmi loJ111eti olmayan bir udi bir yol oldutunu muhtelif 

tarlftir.Zonpldak hanuıada •Uzun mllaDerle me;rdana ko1~ajundaa 
llelu.et,, tarafmclaa klmlr bu- tezi konpcla ittifakla bbu1 edil
lmulaktaa yind -. 101U11 81- mlftlr.Reftk be1 •JDJ zamanda T..,. 
rinci lledt 1848 de iki ..,., ld,.deki bittin demirJollAl'IDlll 
acla•••• Havzaya sl•d...ıpi bu elektrikle lfletilmul menuu etra• 
aclamlana tarla 111111'1 çizer sibi fanda da çok eaub bir ta mDda· 
•a•ırladddan tapu defteri De faa etmlftir. 
laanum Dk hudatlan da çlzilmif Koaıra bu iti mltaha•ı•ar-

ohtyerc:t.. 1865 Mneliade Bahriye lcla- claa mftkkep bir bllroya barak-
1'191 baw idar.W ele lllmca mtbr• Bu mltellı.-lar blrOH 
bul BMriye aaWtleri lla - Tlrldye demlrJollarmm elektrikle 
blru c:laba ıuifl•t•'elv ve bu itletilmdl tpade tabllacalc • 
ıuretle cle. havzaaua buıQD de lkbudt yolu arqbrmaktadır. 
tberine bir parmak yeni mal6mat Mltehe .... nD anlatbpa p 
eklenml1en hudut Ye aenet •ak· re, elektrik •erjlli lıdibMU için 
kmdald tabmlalerl meydaae p llmm 0 ... -. k&alr, UaJit kaw-
tlnaiflerclL •et ... balan memleketlmlacle 

Biaaeaaleylı; hasla .. na lau- boldu. Banlarclaa hu~ ter-

uma tetldbtile 
aalaplmıı ola· 
caldlr. Çatalaiza
EretU demlryolu 
için pkandald 
cllfllnce •arit de
iilcHr. ÇllakD; ma· 
den lıanuının 
ortumclu geçen 
hatb elektrikle-
mek için "miext,, 
denilen tatlı ve 
toprakh kömllr
den lıtlfade edl· 
lecektir. 

« Mlxte », için· 
de Schlate de

.Uea tq Ye pialik bulanan ve 
buglnkll veuitle bir lmnet 
membaı olarak 18tifade eclllece
medljinden tamamlle denize dl
ktllen % 80 nlıbetiade tq " 
toprakh bir nevi k6mtırdtır. 

ftte bu MiXte ile ifliyecek 
ıantral Catalaizı-Eretli aruuadald 
yolu elektrikliyecek Ye bu klmtl
rlln iahbllkl ticari loymetl olma
yan metaı kıymetlendirmek ıure
tile havzaya bu y&zden ıenede 
atgarl d&rt ylz bin lira ıetire
cektir.Blnaenaleyh; havza batbmn 
elektriklenme iflnde, u kim•, 
arqbrmadan ene! mlXtedea isti
fade etmek muhakkak ki en 
lktaadt bir harekettir. 

Havza hattuım bu euretle elek
trikle yapalm.. kabul edildikten 
IOlll'a mltebamalann mlfpl ol
dukları diler mlllüm bir ....ıe ele 
demlryolunan ~lir. 

Bir fikre 16re; maden hatbmn 
bitin Çatalap De Ereil! ..... 
tlald ~ .. keçlk .. de. ,. .. 
llyet abalarmclan geçjrilerek ha
ralarda latibaal olanacak klmlr
lerla kara yollle de EreilJe .... 
irini temin eden Jol • IJI bir hat 
ıeçidldir.Halbuld. mukabil birdi-

t inceye ı&re de; buıtn Çatalaiza
Ereiti ara11ndaki maclea iılİlllal 
m~balannın ...... ea tabii bir 
ik t dBtllna.Ue aabllde veya 
RlaUe yalnn 1erlerdeki ocaklardan 
çıkardaa klmlrlerial. ...... laat, 
dar yol •eya .. ç olduldanaclaa 
cleelse lnclirmektecllrler. Onan IPn 
demirJol .ıeçidlnin; haft&DID U.. 
rlcleld l8tiMal YUlyetinia alacalı 
pide .......... k -
bit edilmesi lbamdar. Blm• 
yapdabllmeel ~ ele laerpydela 
e•Yel. Zonpldak k6mlr hanua 
- lladadanu. 1enetW .,.._ 
oldup pbl talunbal n taklilal 
bir ıekllde dejil· ...ıt .. laiyette 
teabit etmek ..... cllr. 

Bunu bize temin edecek • 
k•tiır•• Jol. Z-pldak Ha...., 
mn mauar f• uı.Ueri albnda 
yapalacak olu jeolojik etlclld&r. .. cladu deyince Heri llrlJen lıerlta, cUa eclileceil .etaba•• laeyetba 

dd~jeolo~gt..ataclaıum~ ~;..;.;;~;;.;:.~---=-------.~---=:ı--~~h:--.......,=---------
daPdan ıt1&arıb1r1ıı,..eto1mak- Orbangazıde Teza urat 
tu Deil ge~eL ·-~:;:;,..._ ____ .._ __ _..""'"'r· 

Klmlr havzuı demlryolumm 
elektriklenme ifiacl• eau tatulan 
hudut, bagln maden klmtlrtınan 
lılendiil it aalıalanclar. Bu badat 
Filyomn altnıda « Çatal Apı • 
mevkiinden bqlayarak Entfiye 
kadar manan k111mc:lır. 

Filhakika; bugln için Zoegul
dak h~vzuındald fıtibaal faaliye
tinin biriktiil yerlerde elektrikli 
hat d&,.amek latenen IMa yer
lerden. ibarettir. 

Kamtır hanuı hududu için
deki Falyoa, Fllyoa • Irmak hatb 
ile Ankarap bailan .. k kendir. 
Bu laattua .. _. hatlarla •u•a
aalaaı• te.... edecek olu Lld
paıar- Çanlan araımdakl ameli
llyatln bitmul artık bir ıh iti 

olmutlar.Dljer taraftan, Flly.,...Çatal 
• ...... ldlu HibJaeu 

Orluuı.-.ftl• Gul Wdlaila erıl11 ,,..,...,_, 
Orhanpd ( Huauat ) - Iıral da Baytık lmrtınams Gul 

Mnauada laarap olu kuabamız lb.nin btıatlerl De preflencllrll-
pep luaa bir samanda yeni bapaa mlftlr. Gerek b81t&n, ı•rek Jenl 
,.,....... Clmhurl1•t ••Jdam ,.,.... Hallı , ... kul W..•11111 

, 1 Ev Doktora 1 : 
Safra 
Kabarması 

.. Safra n8betl. yani .. safra 
bbarman bir hutahlctır. Bu 
lautaltk ekseriyetle çok yemek 
Jlylp biç hareket etmlyenlere 
takılar. Tedavisi çok kolaydır. F .. 
kat aldını etmeyip llamale aapee 
hna lbtilltlar yapar Ye f8nla 
birinde tedavisi çok gtlç hut.. 
hldar bq ,Werir. 

Sa&a .abetlerinln Nthca ... 
tlUlll laulmlizllktlr. Ç&ıkl ... 
fesi kandaki ltızumıaz maddeleri 
ıtlzmekten ibaret olan karaciier, 
bu yazifeainl Japamaymca kaa 
pialendlii ıibi hazimıizlik te mi&• 
minleflr. ipe bu vaziyet 1caquu .. 
da karaciğerin bir k6fealnde due 

· ran afra torba11 tabblijlm kay
beder, mideye fazla afra gine 
derlr ye mide bu kadar Afraya 
tabammll edemeyip kabam ve 
kabardıkça ela dD paslanır, •iız. 
ela acahk bqpterir, nihayet 
•lthlt analar duyulur. 

s.fra nlbetleriaba tedawille 
lauawlağm tiderilm..U. ....... 
Huammhlttaa kurtulmak için de 
yemek nldtl-1 intizam a1tma 
ahnmali, yemekten ...... hafif b_. 
reketler yapmah, safra ıa.ı.... 
m.. denm edene 24 aaat mtlcle 
detle perhiz yapalmahdar. Bu ara~ 
aaf Ye temiz han almİJa çoli 
cllkbt etmek lhamclar. Açık h• 
wada geçirilecek her dakika ue 
yat için bir kazançtır. 

Safra albetlerln• tatalanlu 
tedavide ihmal g&ıterecık olur
lar• gOiıtln birinde ufra k...ı .. 
rlatle tatlar lıual olıiıır ld ._ ha~ 
tahjan tecla9fll eok ra~. 

Ada pazarında 
Bir Çocuk Kaza he Kar

detini Öldürdü A••• ı -X.... 
kızamam Lüna klt .. clea Sabit 
ojla alb , ... - ............. 
...ıı balam çifte tlfwalal .._ 
rak kanfbnaakta ·- .... .... ..... Pfte atef ..... ft Uple! 
lar y_.. ,.... ......... . 
yqandald brdeti '-rw laabet 
ect..k anide ald ........ 

Adapazarında Bir Kaza 
Adapuan, (1:1....a) - Sli 

iltll aablyealadea AB otlu ~ 
'8n Ata lambade blrlli tulumda 
bahmu cem ~ cem 
dolmmakta ika li• nualaa .. 
wueaealal kaybederek dllfla ... 
derhal aı....-. 

Banda oa11a 
Bafra. 1 (A. A.) - Hlmayel 

Etfal Cemiyeti ki....m f.nra 
~ocaldanadu iç Jld geç• 
tKai= ........ ,a .......... 
mlkemmel dllln deneti lmrae 
rak yetimleri aevlndlrmlttlr. 

llyan~da istikraz Sabfl 
Dlyani;eldr, 1 (A. A.) - HaJ. 

k ...... ,W•diil ,Obeık allka 
aetlcıılincle ha aene Di1anl»eldre 
pderllen 1800 Met ct.WI 
Wllaa tabYlll 20ıt fazlulle aabh 
-., 1anl ıabf miktan 2004 adedi 
halmuttar· Ba miktara ~ ba 
.... ki aabf ıeçea ıeaeye alıbetea 
404 adet fazla olmuıtar, 

Bursada Tahvil Satl'ı 
Bana, 30 (A. A.) - Bur .. ,. 

pderllea Erıanl bakır talaviU.rl 
Bunada ye bfttln bsalannd• 
tamamen ıatılmııbr, hallan 18 .. 
terdlli alika ve ntbet çok 1Dk• 
1ektir. Pek pk kimael• 1ab1ta 
bBet kalmadıpndan dola)'I ala
mamıtlarclar ve mliteeaıirdirler. ---------· -.... açılma nllld teublratla, uzak 
" 1alma blaba we kl,IOrcl~• 
pim ylzlerce halkın baıurile 
ppahmf. ha mlneHbetle davet-
llleN bir ... ziyafet •erihalftir· 
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r Siga•tıt Alemi ) 

Fransada 
Deınokrasi 

BABİCI 

Ve Parlamento 
Franaa, parlmanter demokrasiyi 

en genİ.f maoaaıoda tatbik eden bir 
memlekettir. Fransa mebusan ve 
lyan meclia'erl beT zaman için en 
tidcletli milaakqelara aahne olur. Ea 
küçük hadi .. ler, ea ebem•iyetaia 
meseleler utruna hOkllmetler deYril· 
diği l'&illttr. Mecliste ekseriyetin çok 
datınık ol•aaı, bir Yeya iki fırkanın 
kuvvetli bir ekseriyetle iktidar mn. 
kiinde tutunması mümkGn olamı)·or. 
Bu aebepledir ki Fransada, ıimdiki 
milli aelimet kabine.inden en·elkl 
kabineleri• amnrlerl hep kısa dr••t
tllr. Hattl Yeni bir kabine iktider 
aaodalyaaına oturduA-u zaman, ırazete
ler, yeni kabinenın de e11kiai veya 
••kileri gibi kıaa 3mürJtl olaeağtnı 
daha ilk gün:ıen yuarlardL 

Fakat Hki Cümbur reisi M. Du
mersin baınkilllti albnda bu unan 
ba "nkil milli melimet kalııiae81, 
T cıkilitı Eauiye kaııuaunda bazı de-
A'iımeler yaparak kablaeleria meclia
ler karııaında'ki kuYnt ve aalllıiyetinl 
fotaltmak istiyor. Meseli, kablaeye 
icabında mebuaaa •ediaiııi feıdıed..: 
bilmek hakkuıuı YerllmHİ isteniliyor. 
Bu teıebbGsn, parlamento nya de
mokrasi ıılahah ıribi kabul etmek 
dotra mudur, degii midir? 

Bazılarına sröre, demokraai ve 
parlmantarizm bir bu,uk asırlık bir 
bayata aabiptir ve bu mfiddct içinde 
haıtalanm11tır. Bu haatalıtı tedavi 
i,in teıkHitı eaaalye kanununu def"t
tirmek lizımdır. 

M. Dumerır, kabineyede parla
mento kralında bir kuvvet Ye aa1'· 
laiyet ( mediai icabında dağıtmak n 
derhal yeni intihabat yapbr•ak 
ıalahiyeti ) verilecek olursa demokra-
;ni~ _ kurtulacntı dtltGnceaindedir. 

u ılaç yeni detildir Ye bugün buı 
memleketlerde pvlmantarizmin eu .. 
lnrı arumdadır. Meseli, lngiJterede 
kabine, avam kamarasını, yeni inti
b1tbata derhal bef) ak tartile. 
datıtmak salahiyetine maliktir. 

Bu sebepledir ki M. Dumergin yap
mak lıtediki feyl, olor"ter demukraai-
7e doğru bir gidit noktası olarak 
tel&lcld etmek dotna tietlldir. Otori
ter demokraai ile bu usul arasındaki 
fark, çok derindir. Fransa gibi, de
•okrul ile bir buçuk aıırdanberi 
Juğurulmuı bir memleketin fırkacılık 
hürriyetinden vaz l'eçeaıiyecej'i mu
laakkaktır. Orada fırkalar, fiktr ve 
pr~naip1eri temsil ettikleri iddiasın· 
dadırlar Ye yüz elli aenedenberi bu 
böyle o'asrelruiştir. ' 

Nitekim M. Dumergia, yapmayı 
iıtedfti ıaJ!lhat iç"n lngiltereyi misal 
a6•termeaa, bu kanaati tak•iye 
ediyor. - .ıf. 

Yugoslavya 
Hükümdarları
nın Son Seyahati 
Balkanlar için Pek Mü-

him Telakki Ediliyor 
Belgrat, 1 (A.:&.)- Kıral ıve Kıra

liçe, Batnkil M. Ye.ti9 Ye maiyetle
rile ~aber dön aqam buraya döıa
mlltlerclir. Gazeteler, bndileıinin 
Bulgariltana vaki oları aeyahatlarma 
ıayfalar doluı11 yazı hur.et.mekte de
vam ediyorlar. Bu aeyahatm, 13a.lkaa
lann ilerisi için çok mühim, tariht bir 
hadfae oldutu kaydediliyor. 

• Belsrat, 1 '(A.. A.t - Y~ya 
hiikümd&danlllll Sofraya azimetiııi 
müteakiP» Bulgar 8af•ekili l1 Yor
giyef, Yugoalav gazetelerine vaki 
olan beyanatında, iki kardeı milletin 
aralannı apan feametli ihtilaf devrinin 
artık büı'9ütün kapaadığım by.det
miıtir. Bundu böyle bil iki milletin 
uzlaşmaııoa hiçbir engel, hiçbir güç· 
liik kalmamıştır. 

_________ .._..._,.._, . ....,,_.,.~-----
ftalyad~ Yeni Bir 

Askeri Makam 
Nezaretler At"aaında Askeri 

frtıbat T~ais Edildi 
Roma, 1 (A.A.) - Aakerl ıauaret

lerle maarif aeaaretf Y• fqift tqld
llb arasında irtibat Yuifeslni l'Öre
cek olan makama •aakerlik ibzu 
ve ikmal mDfettitlilin adı verilmiıtlr. 
Bu makam dotrudan dotruya M. 
Musolfniye •erbut olacaktır. MBfet• 
tiflite ordu kumaadanlanadaa, J-e
ral Gr•shlll teybi ---'ıtiıL 

lngiltere Hariciye MUstefarı 
Londra, 1 (A.A.)- Hariciye müste

ıarı M. Eden!a Danimarkaya aeyahati 
tarihinin 12, 13 ve 14 Tep-ioievvel 
olnak tHbit edildiği resmea bildiril
mittir. 

lnglllz ltçllerl 
Loadra, 1 (A.A.) - lngTz İffİ fır• 

kaaınıa konferanaı, bu sabah, iki 
mi1 yon azayı temail eden 800 murab
haaın haı:uru ile açılmıtbr. 

• 

Aşk 
Gençlerindir 

Onu en 
TUrkAndı: 

No.34 
1 - 10 - 934 

çok dftfilndftren 

- Benim kızım başı ftnilnde, 
helal ıftt emmiı ev kızıdır. Afnaaı 
fiınaıı yok, elimi öpene veririm. 
•eririm amma ne çare ki kızın 
birteysl yok, amma diyeceksin ki 
namuı var ya, kız için ondan bn
ytık hazine mi olur. Y ook kazıo 
ayağı öyle değil. Şimdi dünya 
bir acaip oldu. Senla glil gibi, 
ubun kokulu lonn eYde ldifle
air de Alemin bergUn bir baıkuile 
fing atan finglrtoz kızı hergün 
bir nlıanla değiftirir. Hoı onla
nn da ileriai yok ya.. Yok amma 
boı kaldıkları da yok •• Y etmit iki 
delikanlı ile allrt allah kerim kal· 
dırım eskiten aıüteler kızoğlan 
kız diye gerdeğe giriyorlar; Ust• 
leriode şeytan tnyll mil var, ne
dir. Amma erkekler de bir acaip 
olabilir ya •• Herifler dillere des
tan olmuş kaldmm güllerini bat 
tacı ediyorlar da aenin, köıeıiode 
aergefini iıliyen, dikiıini diken 
kı0zına başlanm bile çevirmiyorlar. 

ylelerinin Jiyıkı da onlardır. 
Bazı erkekler kıtmlr ıibi artıktan 

Burhan Cat.n 

hotlanırlar. Bir yağh kuyruk ol
sun da ne oluna olsun .. 

Hasibe H. ilk hıncı geçtikten 
aonra yavaı yavaı yine el alhn
dan 'kız aramıya, şundan bundan 
sağlık almıya başlamıştı. 

Kaymakam Beyin hanıma ona: 
- Ş:mdllik htüae varma.. 

Sen arıyacaksan ara, fakat Re
fide bahaetme. Onu bize bırak, 
bey onun babaaı sayılır. Hem 
askerdir. Ne kadar olaa aözll ıe
çer. O bir gtın onu klll'fl81U ahr. 
U:nm boylu naaihat eder, yum .. 
ıahr, fikrini çeler.. Tam o ..
rada sen de bulduğua kızla 
aöz keser, lfi dal budak ıalma• 
dan kapahveriraio. 

Bu plin Hu:be Hanımın ho
ıuna gitmişti. O Rqidio Leyli
dan kendi kendine vazgeçmesin
den Umidi kesmişti. Zaten o 
kendini tutamıyor. 11erisine gidi
yor, sert söylüyor. Reşldl büsbn
tün kızdırıyordu. 

işe kaymakam Beyin karıt
maaı Hasibe Hanımın pek keyfine 
gitti. 

- Ne kadar olsa kumandana 

1 İngilizler Ticaret Dala
• 

veresı Mi Yapıyorlar? 
Bir Londra Gazetesi, Garip Bir Hadi

senin ifşasına 
Memur 
Edilmiş! 

]•,,.,. rei.lıetlJN ._,. ..... •ir All.p io1t1ıırdulcları s~•l•nM lıegllb 
doka.o fabrikal•rında11 hlrl•ln iç 6Örİİlllıii 

Loeclra, 1 (A. A.) - Deyli Heralt poa mallarını yeniden ibraı etmek.. 
wazeteminia iftasına .atihiyettar bu· tedirler. BillıaHa ham k•ten bezi Ja
luau kaydı ile, verdiği habere p,-. 
Lanlqayr firmalarından bazıları, ufak peoyadan lok ucuz alınarak lnl'ilte-
tefek tadilittan 90ltf'a lnriliz malı reden mOatemlekelere ve domiayoa-
olarak satılan mühim miktarda Ja· Jara sn'kedilmektedir. 

Fransada Bir Duello 
Eski Bir Nazır, Kendisine Tokat Vuran 

Bir Adamı Duelloda Yaraladı 
Sen Malo, 1 (A. A.) - Pariateld 6 

Şubat kanlı h&dlae1erl ena.ıncia 
Daladye kabineü izaa ndan buluaan 
M. Gilaıambr, geçen gOn, Paris iati
aaf mahkememde. M. Jak Rönuv..,.. 
den bir tokat yemiılir. Bu aebepten 

aralarında bir ' dftello olmuı ve M. 
Rönuven yaralaomıttır. 

Sen Malo u.t·yat zabitler hi~i 

1 

sayılır. Elbet aözllnll dinler, •onr• ı 
•kekler biriblrlerinin dilini daha 
iyi anlarlar. 

Diyordu.. 
Kaymakam Beyin Hanımıadan 

ba tavsiyeyi alan Hasibe H. ar
tak R.,&di heveaioe hırakmııh. 
Şimdi laard harıl sağlık aldJiı 
kızlan görmlye gidiyor. Evde 
ocağa iki tencer~ vurup üst tarafı. 
ada Türklna umarladdd:an eonra 
mahalle mahalle, aemt .emt gezi· 
yordu, ilk def'a Beşiktaıta aai· 
lık aldığı eaki şehislamlardan bi· 
rinin torununu görmiye gitti. 

Ona sağ!ık verenler: 
- BlSyle kız bu zamanda 

mumla aransa bulunmaz. Çalgı, 
dikit, liaan, bilgi, alimallah elin
dea bir py kurtulmay<>r. Aileai de 
.alu mu soba.. öyle •llık feyler
dea değil 

Demişler dl 
Kaymakam beyla hanımı da 

bu ku:ı merak etmifli. 
liirgnn 3ğle vapurile 1ıtanbu1e 

inen iki eıki arkadaı Karak&yde 
birer mahallebi yedikhm sonra 
Beıiktaş tramvayına al1adı1ar. 

Perdeci başılann kızını Hasibe 
Hanıma sağlık veren Kadık<Sy 
vapurunda ahbap olduğu bir 
hanımdı. Adresi verirken: 

- Beşiktaşa gittiniz mi kime 
aorsanız gösterirler. Ihlamura gi· 
den cadde üstünde. Koskoca 
konak! 

reiıi 11fatile M. GI Laıambr'a ıahitlilı 
eden Jeneral Bartelmi bu vazifeden 
latif aya mecbur edilmiftir. 

Parlata Bir Bomba 
Paria, l (A. A.) - Dün akıam, 

e
0

11ki Rua muhariplerine ait bir binada 
bir bomba patlamıfbr. Ölen n yara
laRBn yoktwr. 

Demiıtl. 
Hasibe hanım keadlae 11&ygı 

edilecek bir kayaana allal ıoe.
meie çalqayorda. Onua bö1le 
tetrif atlı 7erlerde takındığı &w 
tav• varda ki görealer eYlnde 
kuyu çıkrıjı gibi llCJl'dayıp takır
dayarak bir d&zlye ko .... aa çe
.eM düfiik H kadaı old..iama 
Mla ihtimal vennulerdi. T ram
vaydan iner inmez oı adaki tüttln
cUye aordular. 

- Perdecibaıının konağı ne 
tarafla tarif eder miainiz? 

Tütftndl top Rkahnı oynattı: 
- Bilmiremf 
- Ayol meıhur Perdecibap. 

-- koaağı. 
TütUncU ba.pm bir dm köa-

turdi. 
- Ne bileyim Hanım. Bura 

koakoca memle~eL Mahallesi, 
aemti, Mkağı yok mu? 

Kaymakam Beyin Hanımı 
abldı; 

- Ihlamur cadde8iade imlf. 
Tütüocti o sırada çıkolata al

a:uya gelen bir kıza cam kavuoz• 
dan yaldızlı bir paket çıkarıp 
verdikten aanra onlara döndll : 

- Hah, Ihlamur caddeai di· 
yen de ı, anlaıılır ve eıli1e uzajı 
gösterdi: 

- Nah garııda hammamm 
gafflsından saparsıoız. Oradan 
&te lhlamur caddesi di. 

iki yolda9 yirüdiler
Pencerelerinde hlli kafesler 

Sayfa 5 

[ Gönül /ıleri ) 

Bir Okuyucumun 
Sorduğu 
Altı Sual 

Bana Kayserlckn mektap yazaa 
bir elwyucum cliy• ki: 

• Huwnteyzecijha. Bir arkadaıım, 
elinde ltir anket defteri, baaa a-eldi. 
Bir takla maller:.n cenplarını ba 
lieıftıete yeı:•amı t.tedl. Ben bu •ual
ı...dea birkaçıaa cevap 7azabildlm. 
Djterlerine yazamadım. Banlana ce
yapbrmı azden sormak istiyorum.. 

Genç okuyucumun, ceYapluım 

vermekte zorluk çektiti ıualler pn• 
lardırı 

1 - Atk nedir, •izde ne srlbl 
tulr yapar? 

2 - Size aeYinç Ye ısbrap veren 
hatıralar, zamanlar nelerdir? 

3 - Hayat nedir, hayatınızda• 
memnun musunuz.? 

4 - Hayat arkadatlarını&Uı nasıl 
olmasını istiyorsunuz'? 

S - Hayatınız D.ı:erinde maddi 
nya mannl ne ıibi feyler tealr yapar? 

6 - Geceyi mi ıündtb:e, ıtOndGzQ 
mG geceye tucih ederala.iı? Niçin? 

* GMyorırunuz ya .• Bu olıuyucumun 
ıordutu sualler yıllardan " Hırlu
daaberl ilimleri, feyluoflan, ta'irleri, 
tarihçileri, tabii ilimi• l.tatlarını, 

hulasa herkesi uğraıtırmııhr. 
1 - Atk, diln de bir okuyucu

mun aorru mektubuna yazdığım 
cevapta s8yledl~m aibl, lçytld 
henilıı balledilememlı anli Ye 

ebedi IW •rdw. Fakat bis 8flıı, glJ. 
aiDeria bil'ibirial kutalıldı çek•eai 
ye 11evme1i olarak kabul etaaiye mec
buruz. Atk, sevmektir. Fakat her 
sevgi, aık aayılma:ı. içten gelen sn• 
gJ coıkunlutu, aık demek olabilir. 

2 - HeT hldiae iaMnı hem 
.eviadim, hem de aatanp verebilir. 
V akille bize eaadet veren birçok 
bidiaeler oJmuttur ki onları busrQıa 
tahayyill tdecek oluraak içimizi hn
zna dolar. Bu HbPple sevincin n 
..tır•IMa kat"I bir m,... 1oktur Y• 

olamaz. Fak.at biz her aamaa lçia 
Mvlamenin yolunu bul•alıyu. 

3 - Hayat, benlitimiz.de ve ben
likimizin haricinde balunan herıeydlr. 
Kendinizi çiçekli bir bahçede t •a..
Vlll' emİL Burada laa:rat, az ••• 
rzel bahçedir. Fakat ... On IMri* 
çiçekler kuruyacak olursa: •Artık 
burada hayat kalmadın denlniz. 
ÇlakD ıizio içia hayat keııdiaiı n 
o çiçekll bahçe idi. 

( Denmı" 9 uncu JGsde t 

1 
gnrnoen hamamm önlliae gelince 
kartı caddeye npblar, bir aam•• 
ytırlh:lftler. 

Yol ptikçe tenha .... yorda. 
n.icle bir halla~ cltıkklm 

... c1r. 
Sokuldular. Hasibe il ileri 

seçti. Hallaç Jere yayci+ fitiW 
bir yorgamn penazım dildyorda. 

- EViadım. Kasura bata.a, 
bi,.ey aoracağız. Bunda perdeci 
haplarm koaağı Yanm1- Gö.te
rİI' ıaİ8İo. 

Oatu, bap.- ~naa, kirpik
leri.De kadar pamuk parçalarıyla 
dolu hallaç elindeki eiri çuval
dızı yorgana bir daha sapladık· 
tao aora durdu: 

- Perdeci baıdu mı? 
- Eveti 
Baıım dükkindan çıkarmak 

iıter tibl e{ıildi. ileride ağaçların 
aruandan görlnen harap boyala· 
n akmıf, kapl•malan döldılmlıt 
aralıklamlcla• parça pMÇA sı,,.. 
ları göriillea bir eYi ltu•t etti: 

- lfh t• viran "· 
Hasibe Haaımıa bqmdan Wr 

mangal dolusu ktUJI atq d6kll
se bu kadar yanıp totufmazcla. 
Beti benzi •apurı oldu. 

Hemea: 
- Y anht olmaste eakınl 
Diyecekti. 
Fakat buna meydaıı kalmadı. 

Hallaç onları biraz 88zdükteo 
.. nra: 

- Müzayedeye mi geldinizdi. 
Dedi. Geç kaldınız. Dün ıatıkL. 

C Ark .. nr) 



6 Sayfa 

Dünga Hddlıel~rl 
!lııııl--------·-------------~; 
lngiliz Sigortaları 
5 Senede Çok 
Para Verdiler 

Geçt.nlerde 
çok kiıileıin 

tutuşan ve bir 
de camna mal 

elan Morro 
Kaıtle "ismindeki 

/ngiliz !ligor
ta kumpan· 

l vapurun yanma· 
ya arı sile, lngiliz sigorta 
zararda kumpanyalarının 

beş sene içinde deniz kazaları için 
verdikleri tazminatın miktarı (1) 
milyar Fransız frangını bulmuftur. 
işte kazaya uğrayan vapurların 
adları: 

1929 senesinde: Loyd de Brem 
kumpanyaıımn Alman bandırah 
E_ropa ismindeki Trans atlantik 
vapuru: 112,5 milyon. 

1929 · senesinde: Franıanın 
Paris ismindeki Transatlantik 
vapuru 9,375,000 frank. 

l 930 senesinde : Bermuda; l 67 
milyon frank. 

J 931 seneıinde: Amerika ban• 
· dıralı Segovia vapuru: 112,500,000 
frank. 

1932 senesinde : Franıız ban· 
dırah Gorg Filipar vapuru, 156 
milyon 250,000 frank, 

932 ıenesinde: Felemenk ban .. 
dıralı Kornelis vapuru 83.750,000 
frank. 

933 ıenesinde: Fransız ban· 
dıralı AtJantik yapuru 250, 000,000 
milyon. 

934 ıenesinde : Amerika ban· 
dıralı Morro Kastle vapuru 112 
milyon 500,000 frank ki, yekunu 
bir milyar eder, senede vasati 
200 milyondur. 

Bu listede dikkat edilecek 
nokta, en mUhim vapurları sadece 
lngiliz kumpanyalarının sigorta 
ettikleridir. Bunun da sebebi de· 
niz kazaları için lngiliz ıigortaları 
derecesinde lhtlsaa ve para 1ahibl 
baıka sigorta kumpanya]arının 

bulunmamasıdır. Mamafih bu si· 
gorta kumpanyaların ziyan ettik· 
lerl de iddia edilemez, çllnkll 
aldıkları primler fedakirbjı kar .. 
ıılıyacak derecededir. 

* . lnglliz hariciye nazırı, Alman 
milli ıosyalistlerlnin bir itti· 

Sir Con hamına cevaben 
Slmonan kendisinin yahudi 

olmadığım ilin 
Yalıudllllll etti. Bunun için 

de Ari olan birkaç batmlık cet 
isimleri saydı. Sonradan lnglliı 
hariciye nazırı Sir Con Slmonun 
niçin yahudi zannedildiğinin se .. 
bebi ıudur: 

Bundan elli ıene kadar evvel 
İngiliz parlamentosunda bir Sir 
Con Simon varmıı. Yahudi imlı 
ve onun yahudi olduğunu herkeı 
bilirmlı. Bu zat 37 sene evvel 
6lmüı ye lngilterenln Devsbury 
intihap öairealnl temsil ediyor· 
muı. Bu ıebepledir ki (Y ew·yahu· 
di) manasına gelen bu mıntakaya 
Y evıbury derlermlı. 

Son hadise itte bundan galet· . 
mıı. 

-··························································· __,.... 

Son Posta 
iLAN FiATLARI 

. 
I - Ca.ıetenln e.sa.s gaz•ıil~ 

6ir .sütunun ikl ıatı,.ı bir 
(.anlim) sogılır .... 

2- Sag/a.sırıa göre bir santi· 
min ilôn /ialı ıunlardır: 

ıayfa aayfa sayfa eayf a Diğer Son 
t 2 3 i' •. S yerler sayfa 

400 250 20-0 100 60 30 
Kış. Krş. Krş. Krş. Krş. Krş. , 

3-' Bir ,an timde 11aıati 
·(8) kelime 11artlır. 

4- Jnce .,, kalın gazılar 
lutocakları ger• tör• 
Nntlmle ölçülür. 

SON POSTA Birinci teırin 2 

İsveç Veliabtı Ka,.ı M•lıtı1plt11t 

Prens Gustav Adolf Hz. Mem-
. r f: 
Hendek Tütünle
rinde Hastalık 
Var Mı? leketimizi Ziyaret Ederken .. 

~ . ~ ~ - , Veliaht Hz. Çok iyi Tahs.~l Gör-
@\ - ~ ~ müştür, Her Çeşit Mevzu Uzerin

Hendekte tlltllnler Ozerlnde 
sözde ateş hastalığı namında bir 
hastalık mikrobunun bulunduğu 
kazamıt halkına blldfrildl ve bu· 
nun önünü almak için tt1tUnler 
henOz fidan halinde iken aöktaıı 
ve kireç ıuyu 1erpilme1i mi!cburl 
tutuldu. Bu uıul tatbik edildi, 
kazamız tlltUnlerinde yine ateı 
haıtalığa boıgöıterdi tütünler fi· 
dan halinde iken aerpilen ilaç 
niçin bu mikropları ö'dllrmedl? 
Ateı haıtalıfı namı verilen bu 
baatalık bir mikroptan ileri gel• 
medlğl aıikArdır. On dönümlük 
bir tütün tarlaaının içerisine giril• 
diğl zaman bu tarlanm içinde 
böyle haıtalanmıı birkaç fidana 
raıt gelinir bu fidandaki yaprak• 
lar yanmıı ve yahut beyaz beya~ 
bir takım benekler getirmlıtir.' 
Bunun bu hale gelmeıfne sebep 
geceleri yağan çiy danelerinln 
gUneıin hararetinden kızması ve 
fidandaki yapraklarda işgal ettiği 
yerde kUçUk bir beyaz benek ve 
yahut tuhaf bir kabarcık bırak• 
maıudır. Mikroptan ha11ıl olan bir 
nevi hastalık değildir. 

Vellohl Hz. 
lsveç Veliahdl Prens GUstav 

Adolf Hz. ile refikaları Pren· 
ıes Lulz Hz. ve kerimeleri 
Prenses lngrit, bu akşam saat 
17 de hususi yatlarile limanı· 
mıza gelmit olacaklardır. Muh· 
terem misafirlerin resmen İs• 
tikballerine ve mihmandarlık· 
larma hükumetimiz tarafından 
memur edilen Muhabere Mt1· 
fettiıi Hasan Rıza Paıa ile 
Hariciye VekAletl beşinci daire 
tefi Hulüıi Fuat ve Protokol 
MlldUr]üğü erkinnıdan Şefkati 
Beyler dün Ankaradan şehrimize 

gelmişlerdir. Muhterem misafirler 
hazeratını limanıza getiren ya~ 

Haydarpaıa açıklarında demir]e• 
yecek ve misafirlerimiz akşam 
huıuıi trenle doğruca Ankaraya 
gideceklerdir. .. 

Veliaht Hz.nin memleketimizi 
ziyaretleri mUnasebetile birkaç 
gUn evvel lıveç hakkında tarihi, 
coğrafi ve iktııadi bazı malumat 
vermittlk. Bugün de Veliaht 
Hz.nin ıahıılarma ait topladığımız 
malumatı yazıyoruz: 

Prenı Gtııtav Adolf, lsveç 
vellahtı, zevcesi prenses Lulz ve 
iki çocuğu ile Yakın Şarkta 
uzun bir seyaliate çıkmışlardır. 

Yunaniıtan, Türkiye, Surye, 
Irak, Iran, Filistin, Mısır, Habe· 
ıiatan, ve belki de Maveral Şerlaya 
rideceklerdir. Veliaht, bu Teıri· 
nlıaninin 11 inde 52 yaıına basa· 
caktır. 

Hali hazırda, inceliği, milli· 
yetperverliği, mahviyeti, nezaketi 
ve cazibeıi ıayesinde lsveç'de en 
tanınmıı ıabsiyettlr. Hayatının 
yegAne hedefi Isveçin müstakbel 
hUkUmdarı olmak itibarile, mesu• 
llyet y~ vazifeaidir. 

Bütün hayatı, ahlAkmı olgun• 
!aştırmak, ilerde onu bekliyeo 
vazife için ilim ve tecrübe edin· 
mek'.e geçmiı denilebilir. Vıliahtın 
hususiyetini ve ne tarzda yaıadı• 
ğmı aıağıdakl notlar izah eder: 

Kültürün her sahaıında, idare, 
maliye, sanayi ve ticarette çok 
kuvvetli bir bilgisi vardır. Konu· 
ıurken gayet neı'elidir ve litlfeyi 
sever, tavrı demokrat ve tabiidir. 
Hararetli bir sporcu olup av ve 
balık tutma müstesna, bütün açık 
hava ıporlarım yapmıştır. Sigara 
ve içki içmez, fakat hiçbir zaman 
kendi zevkini baıkasına kabul 
ettirmek iıtemez. Sofrasında likör 
ve farap ikram edilir, miıaflrler 

de Salahiyetle Söz Söyler 

Pr•ns•• Lalz H~. 
de sigara lçmiye mezun• 
dur]ar. 

Veliaht her zaman millt 
spor faaliyetlerini himaye 
etmiştir. Eıasen kendiai 
mükemmel bir kayakçı, 
tenbıçi ve mahir bir golfçu 
olmakla iyi blr örnek teı· 
kil etmiıtir. 

San' at sahasında, veli• 
aht büyük bir alAka göa· 
termiı, ve Stokholmun 
milli müzesinin tanzimine 
çok yardım etmiıtir. Eski 

Çin san' ab hakkında derin malu .. 
matı olup, kendinin de zengin 
bir kolleksiyonu vardır. Asri 
tezyini ve güzel san'atlar husun· 
da lsveç' deki hareketin takdirkar 
hamiıl olmuştur. 

En büyük merakı arkeolojidir. 
Veliaht eğer mllstakbel kral ol· 
mamıı olsa, muhakkak bir arke· 
oloji profesörü olmayı tercih 
edecekti. Iıveç'de Yunaniıtanda 
Giritte hafriyatlarda bizzat bu· 
lunmuıtur. Bu milnasebetle, elin· 
do kazma, heyetin diğer azaları 
kadar hararetle çabşmıştır. 

Veliahtın sanayi sahasında da 
pek büyUk bilglıi olup, bu mese· 
le ile çok allkadardır. 

Dört sene, lsveç ihracat birli• 
ğlnin reisi olarak bu hususta 
mllmkUn olduğu kadar Iıveçln 
ıanayi -vaziyeti hakkında malikmat 
edin mittir. 

Veliaht pek ç.ok dolaımııtır. 
1926 da Amerikada uzun bir 
aeyabat yapmıf, ve sonra dUn· 
yayı devretmiıtlr. Amerikaya mu· · 
vasalatında her tarafta tanınmıı, 
gazeteciler ilemini nezaketi ve 
hazan mUnaaebetsiz oJan ıuallere 
verdiği cevaplarla kendine hayran 
bırakmııtır. Me1eli, bir gazeteci 
prens olmadığı takdirde ne oJmak 
istediğini sormuştur. Veliaht der• 
bal f U cevabı vermiştir : 

"- Gazete muhabiri" 
Batka bir mllnasebetle, mat· 

buat fotografcıları günlerce ar• 
kasını bırakmadıkları bir aırada, 
kendi fotoğrafını çıkararak: 

- Şimdi atefi aize çevirece-

ğlm, diyerek, glllen ftoğorafçı• 
\lann grup halinde bir reaimle
rinl çıkarmıtbr. 

ı Amerlkadakl ıeyahati eana• 
~ 111nda baıka bir hldlae, çehre• 

lerl hatırlamak huausundakl 
bafoa kuvvetini göıterlyor : 

BllyUk bir Amerika ıehrln• 
de, binlerce halk lstaayoıdan 
itibaren yolun iki tarafını ala• 
rak bUyUk misafiri görmiyo 
çalıııyorlardı. Hiç kimseyi mah· 

· zun etmemek için, veliaht oto
mobile bineceği yerde yllrll· 
melde larar etmiıti. Blrdenbl· 
re, berber kıyafetindeki bir 
adamın önünde durdu. Prenı 
ilerleyen adamın elini ııkarakı 

- Ben sizi tamyorum.1912 
de ılı Amerika olimpik timi 

IC•l'lmelel'I Pr•ru•• lrıl"lf 

ile lsveçe gelmiıtiniz .•. 
Filhakika bu böyle idi, ve 

prenı 14 ıene evvel bu adamın 
hangi müsabakaya girdiğini dahi 
söyllyebillrdi. 

Isveç kıra) ailesinin btttTın ço• 
cukları gayet iyi ve halkçı bir 
tahıll görmektedirler. Ekaerlıi 
huıusi hocaları olduğu halde Is• 
veç mekteplerine muntazaman 
girmekte ve hatta Üni-veraltede 
dahi okumaktadırlar. 

Veliaht iki sene Upıal.t Üni• 
veraiteılnde okuduktan sonra za• 
bit olarak Svea piyade alayında 
bulunmuı, ve devletin birçok 
dairelerinde çalııarak bu huıuıta 
bilgisini geniıletmiıtir. Babası 
yok iken kendisine vekllet et• 
miıtir. 

Yüzlerce zUrraın gece gUndUı 
çabııp ancak bir aenede meydana 
getirdiği bir buçuk milyon kilo 
kadar bir yekun teıkll eden tU• 
tUnlerl eaaılı bir tetkika tabi 
tutmak ve efer mikrop ve hasta• 
lık yoksa bunları baatalıklıdır diye : 
lekelememek lhımdır. 

( 
Tütün Ticaret Bankası H endek 

vubesi mukayyidi Mustafa 

Cevaplanmıı J 
İlpir kazasının Kiliı köyündeıa 

Huan Mustafa çuuıa: 
Şahıt bak iddialarının gazete 

atltunlarında yer bulmaıma imkAn 
yoktur. Müteahhitten alacağınız 
olan 18 bin kUıur liranın tahsili 
için evvelemirde mabkem eye 
müracaat etmeniz lazımdır, mah• 
keme müteahhit nerede bulunuraa 
bulunsun ona tebligat yapar. 
Kanuni yollara gitmeden, kanuni 
muameleleri yapmadan evvel 
Baıvekaleti, Adliye Veklletinl 
rahatsız etmek te doğru olmaz. 
Sizin ev~elemirde mahkemeye 
müracaat etmeniz lazımdır. Adresi 
teabit edilemeyenlere mahkem• 
ilin ıuretlle de tebligat yapar 
efendim. • 

lf 
Elazizde Şatır oğlu Abdullah Ef.ye: 

Şllr iyazmak için çok okumak 
vezin ve kafiye bilmek IAzımdır. 
GISnderdlğiniz alyaal manzumeyi 
derce lmkln yoktur. Mecliste, birkaç aene evvel, 

Veliahdın Isveç.teld ıöhretlnl göı· 
terir bir vak'a olmuştur. KomU.. * 
nlst partisinin adeti olmak üzere, Tekirdağ iskelesinde kömürcü ITü· 
kırallığan yerine cUmhurlyet teklif ıeyin ve Kadri Efendilere: 
eden bir layiha verilir ve derhal Tllrk tebaasından olan Erme .. 
reddedilirdi. Sosyal .. demokrat 
part1ainden bir zat ki • ıonra nllerl ecnebi addetmek doğru 
nazır olmuıtur - ayağa kalkarak, değildir. Onlar da Türktür ve 
böyle bir lAyihanın kabul edile· Tllrk vatandaşıdır. Ecnebi başka 
mlyeceğini, cJ,imhuriyet ilin edilae devlet tebaasından olan insanlara 
dahi blltlln milletin reis olarak denir. 
intihap edeceği ileride kıral ola· _ ... - ....... , , .......•............ ···
cak olandır, demiıtir. r 1

' 

Prenses Luiz de nezaketi, iyi == T AKV /M == 
kalbi ve sadeliği aayealnde lsveç• Gla SALI Hıaır 
lller araaında pekçok ıöhret vts 31 2 1 ncl TEŞRiN 934 150 
muhabbet kazanmııbr. - -

Hayatı, kocasınınki gibi feda· Arabl Rumi 
karlık ve vazifeden ibarettir. içti· 21 Cem.ahar IHS 19 • Eyıaı • nu 
mai ve hayır işlerlle pek yak•n· -- _.. 
dan alAkadar olup kendi varlı· Vaklt ~Vasatı ~~~..Y!~ 
ğının bir lüzum teıkil ettiği bütün Gl••ı ı ı oı 3 57 Akıam 12 - ı s Sl 

içtimalarda hazır bulunmaktadır. ötl• 6 ıı u os Yat11 ı so 19 24 
lngiliz olduğu halde lsveç llda41 9 29 15 21 lmaall 

1 
10 24 4 ı~ 

linnını pek çabuk öğrenmiıtir. " 



2 Birinci teırin 
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Salldan Sahya 

Sınıf Geçemezler 
Mektepler açıldı. Her sabah 

mekteplerine giden, kız ve erkek 
çocukları görüyorum. Onlara ba
karken geçen yıl imtihanı kaza· 
namadıkları, sınıflarında kaldık
ları aklıma geliyor; kendi ken
dime: 

- Gayet tabii bir şey, diyo
rum, bu çocuklar ıınıf geçe
mezler. 

Bana bu &özü ıöyleten tey 
onların kafalarının içindeki bilgi
leri yahut bilğiıizlikleri değil; gö· 
rllnUıteki halleridir. 

SON POSTA 

Alay Ediyorlar 
Hasan Beyin hizmetçiıi, Hasan 

Beyin yanına geldi: 
- Müıaade edin ben gideyim, 

artak sizin yanınızda çalışamiya• 
cağım .. 

- Neden burada rahat de
j'il misin? 

- Rabahm amma mahallede· 
ki bütün hizmetçil"re eğlence 
oldum. 

- ? ? ? ? 
- Oobcı günden fazla hlr 

yerde duruyor diye benimle alay 
ediyorlar. 

Teşekkür mü 
Bir çocuk denize dlltmliıttl. 

Hasan Bey atlayıp kurtardı. Ço
cuğun annnesl sordu: 

- Çocuğu denizden siz mi 
kurtardınız? 

On altı, on yedi yaıını bitir
miı Ortameldebe, liseye giden 
kız çocuklara bakıyorum. Çoğu· 
nun giyfniı tarzı, ıUsleniıi, bir mek
tep çocuğundan ziyade, mektebi 
bitirmiş, hayata atılmış genç bir 
kadının giyinişini, sUslenitfni an
dırıyor. Operet ve dram kısımları ayrııdıl tan sonra Şehir Tiyatrosunun ha ı b t te i o acak? 

- Evet hanımefendi. 
- Öyleyse başındaki kasket • 

Ayağına topuklu iskarpin gl· 
yen, saçları berber maşaıile kıv• 
rılmıı, tırnakları cilalı kızların 
kollarında çanta mektebe gitme• 
lerl kadar garip t•Y olamaz. 

Erkek çocuklarda da aynı hal 
var. Onların da giyiniş tarzları 
mektep çocuğu giylniıinden çok 
aykm dtııliyor. Bol paçalı panta• 
lon, omuzları pamukla doldurul-

muı ceket giyen bir gencin mek· 
tepll olduğuna yUz bin ıahlt ll
&ımdır. 

Bu tarzda glyln!p ıllslenen; 
kızlar, erkekler süılerini dütiln· 
mekten elbette derslerini dü9Un· 
miye vakit bulamazlar ve netle .. 
de sınıfta kalmıya mahkum 
olurlar. 

Mektepli mekteplidir. Giyini· 
tinde, ıUsleni linde herşeyden çok 
ıadelik olmalı dır 1 

Saçları berber maşasile kıv· 
nlmıı bir kız çocuğu mektep 
kapııından giremez; bol paçalı 
pantalon, omuzları pamukla ylik· 
Hltllmit bir erkek çocuğunun 
ıınıfta yeri yoktur. 

Baba, ana, mualllm evveli 
çocuiun kılık kıyafetini mektepli 
kılık kıyafetine sokmalı; ancak, 
ondan sonra o çocuktan derı, 
çalııma, bilgi, imtihanda muvaf· 
fakıyet beklemelidir. 

.. Pazar Ola 

~.l!::ı===::!J 
l(!f~\'~ -

- Süt işi de el'an halledile· 
medi Hasan Bey .. 

- Evet ılitçülerin arasından 
ıüdU bozuk olanl1r ayıklanma· 
dan bu it kolay kolay halledile· 
miyecekl .............................................................. 

1 
Fıkralar 

Ne Yapayım 
Gece yarısından sonra Hasan 

Beyin kapışı çalındı. Kapıyı Hasan 
Bey açtl gelen komşunun hizmet
çi i idi. Komşunun karısı bir 
mektup yazmış hizmetçile gön
dermişti: 

" Kocam kuduz hastalığına 

tutuldu geliniz. ,, 
Hasan Bey hemen hazırlanıp 

gitti, komşusu kuduza tutulma
mıştı. Y almz romatizmaları tut· 
muştu. 

Hasan Bey kızdı: 

1 ı 
-Beni korkuttunuz dedi, bu 

Fıkralar: kuduz hastalığı değil romatizma! 
91
_,_ ___________ ... _·~ Komşunun karısı özür diledi: 

- Evet Hasan Bey ben de 

Nerede 
Hasan Beye sordular: 
- YUz111ek bilir miıiu? 

Balık gibi! 
Nerede öğrendin? 
Denizde! 

Farksız 
Hasan Bey bir dişçiden bahae· 

diyordu. 
- Okadar iyi dit yapar ki, 

de dl. Ta bit dişten f arkedilmez, 
hattl arada sırada tabii dit gibi 
agrıdığı bile olur. 

biliyorum amma; ne yapayım ro· 
matizma kelimesinin lmlisını bil
mediğim için, romatizma yerfoe 
kuduz yaıtdım. 

Tehlikesiz 
Bi.1 fare kapana tutulmuştu, 

Etrafında kediler birikmiş fareyi 
yakalamak istiyorlar; fakat ka
panın tellerini kırıp fareyi yaka· 
layamLyorlardı. 

Hasan Bey bu vaziyeti gördü. 
- Bu fare, dedi, bugüne 

kadar kendini bundan daha teh-
likesiz bir yerde görememiştir. 

- Kadınların Belediye inti· 
babına iştirak etmeleri ytlzllnden 
bir moda daha çıkacak. 

- Ne modaıı Haaan Bey? 
- Rey vermiye giderken gi· 

yllecek elbise modası! 

ı Fıkra ı: 
Vakit Geçireceğim 

Ha1an Bey bir klltüphaoeye 
girdi: 

- Edebiyatı cedide hakkında 
ılmdiye kadar yazılmıı ne var1& 
hepsini Çlkarınızl 

Kitapçı merakla sordu: 

- Edebiyatı cedide hakkında 
yazacağınız bir eser için tetkik mi 
yapacaksınız? 

- Hayır, dııarıda yağmur di· 
ninceye kadar vakit geçireceğim! 

ne oldu? 

Bilsem 
Hilseyin Bey, Hasan Beyi gö• 

rllr görmez yakasına sarıldı: 
- Hasan Bey bana on lira 

borç veri 
- Bu nereden esti? 
- Dün akşam seni, bana on 

lira borç verirkek rUyamda 
g6rdUm. 

- Bu gece de, aldığın on 
lirayı iade ettiğini rllyada göre
ceğini bilıem hemen verirdim. 

Demişti 

Hasan Bey iki ay yatakta 
yattı. Kendiıinl ziyarete gelen bir 
dostu sordu : 

- Demek iki aydır hastı 
yatıyorsunuz. 

- Hayır haıta değilim, fakat 
doktor geldlii zaman ben tekrar 
gelinceye kadar yataktan çıkma• 
yın demlıti. O zamandan heri 
bir daha gelmedi, bende yatak• 
tan çıkmadım. 

Ne Diye 
Hasan Beyin karııı hizmetçi• 

ye kızdı: 

Bu evde hanım aen miılD 
yoksa ben miyim? 

- Siuiniz efen dimi 
- Öyle ise ne diye karşıma 

geçmiı apdal apdal ıöyleniyor• 
ıun? 

MU,t•rl YUz Elll Kiloluk Olunca 

Sinema 
Varsın dıtarda ya~aıur yağ11ın hiç durmadan; 
Iliç kimse ıes Çlkarmaz; demez, yetişir aman! 
Gidecek yer çok çünkü 6'dım başı ıineına; 
Dolup dolup botallır; her pazar, hem her cumn .. 

Gidelim haydi biz de şöyle bir tanesine; 
Görllp to anlıyalım, acap nedir bu nesne'? 
Beyaz perdede sesli bir •ik macerası var .• 
Sevi~ip birletenler darılıp aynlonlar:. 

En sonunda bir genç buluyor bir genç lm:ı: 
Kolplerinde bitiyor, kalmıyor artık sızı .. 
İş buna varır varmaz; bir yazı göriiııüyorı 
"Son., deye okuyunca herkes kalkıp dönii~ or .• 

İhtiyarlar yanyıma, gençler ise kolkola, 
Sinemadan çıkıyor: düşüyorlar hep yola! 

P. O. H. B. 

------------------------------------' 
Hasan Bey - Bir otomobil bir adamı ezdi mi, şoförün kabaha-

Tiyatro 
Mevsimi şimdi yine görelim gidip hemen, 
Neler olmu§ bir yılda ne var ne yok hep birden 
Şehir tiyatrosu mu korktum ben pek giremem; 
Baksana ilanına cüriıaı var ceza var hem. 

Cürüm ayrılanların acap hareketi mi? 
Ceza da rejisörün isteği, niyeti mi? 
Vazgeçtim ben gidemem böyle cürümlü yere, 
işim \'ar §ahit olmam, korkarım birdenbire. 

Operet mi hn bakın deyeceğim yok ona: 
Ne yapalım bu yıl o kaldı birkaç giln sona .. 
Zarar yok geç olsun da olmasın amma hiç giıç. 
Gıdelirn görmeye ne var bu yılda güliinç 

SeyrNlelirn bnleti gülelim kalıkohoyla; 
.Şarkılar dinleyelim eğlenceyle, alayla! 

P. O. H. B. 
tidir, derler. Otomobildeki müşterinin bu işte kabahati var mı, yok ._ __________ _.... ____________ _ .....-
mu?nu O kimse dUşllnmo:d 
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Şiddetti Bir 
Fırtına 

Vellinwton (Yni Zel nda) 1 - Çok 
fiddetli bir fırbna Vairar pa nahiyesi· 
ni silip ıilpili'm ür. Demiryollar 
mOnakalab durmuıtur. Tel fon, tel
gr.al li tları bozulmuş, ro Iar, yıkılan 
ağaçlarla kapanmıfbt. Evlerin cauıc 
ları kırılmış, damlar uçmuo, mahsul 
büyllk zarar görmilıtOr. 

41m:m•-•-ıııililllliiıiiıiımm• yamacıuda toplnnmıı olan 70.000 

K b N b • E • K A h K • 1 • • kBy?ilnQn huzurile kutluLınan "hasat an ur a ı · vın a yası esı mıştı :~,~::.=·y!';;.~·~~· ta7~·~.:!::.: 
Daha bıyıkları terlerken, yani opnr~ör konmuıtur. 

Zıraat Nazırı M.: V alter Darre, 
beyler ekranken ilk olarak n ııl 
baştan çıktığı, bir arkadaııyle
Galatayı nasıl boyladığı? •.• 

Artık Nabi Efendi, Kazasker J 
efendinin evinde, kimin bat tacı, 
gözbebeği değil ki? ..• Ondan kim 
hoşlamnıyor, cma kim sevmiyor, 
ona kim kılınmıyor ki? •• 

Ka bur Nabi Göze 
Girdikçe Giriyor 

Kambur Nabi, z·nnun Efendi 
hanesine devama başlıyalı iki ay 
kadar geçiyor. Yalnız meık için 
heftada bir, iki değil, her tanrının 
gün F ethiyedeki Evde. 

Sabaleyin erkenden çat çatf 
kapı: 

- Bir emriniz var mı Yelini· 
met?.. Şu köte başındaki kasabın 
sattığı lahim, hem eteı p hasına, 
hem de sırımdan farksız. Gelirken 
fÖyle bir tekarrüp ettim, alıcı gö· 
zile baktım. Apteatimlo kasemi 
billi ederim ki madrabaz herif 
at etini Rumeli kıvırcığı diye yut• 
turuyor. Dağlıç diye göaterdikle• 
ri de halls Karaman veya lspanyol 
dedikleri kerih kokulu etlerden. 
Kıyesine b f kuru~ otuz para ver• 
mek vallahi günahhr •.• irade huyu· 
run; bir vakiye mi, iki vakiye mi, bir 
haf talık etameye ne kadarı Hlzımsa, 
Fatihe ko up ıra kuaplardan 
yara b hasına mUbaya edivereyim. 

P ra koru ak, iktisadı gözet• 
mek, Zinnun efendinin can damarı 
değil mi ya? Muhatabını pek mem• 
nun bir bakııl taltif ederken 

• kan bur çeneye devamda: 
- Hanei devletler;nin umuru 

dahiliyesine, alınacak verileceğine 
kıırıı ak haddi olm dığını mfid· 
rik i em de yemeği tabheden 
hatunenin iaml ne idf, tamam 
GülsUm hanım, evet merkume 
Gülstlm hanım, dün seyyar arna· 
vuttan sarmısak alıyorken kapı· 
dan giriyordum; nazan dikkati 
bendeginemi celbetti. Çürük kof 
sarmısaklarm okkasını 70 paraya 
pazarlık ettiğini bu gözlerimle 
gördüm. Evvelki gUn de mangal 
yelpazesi ve küp kapağı satan 
kıptiye, uyuz hindi kanadı için 
20 parayı fırlatıverdi ... Geçen gün 
iıe, haıa min huzur, merkepU 
aebzeciden pürhassa ahrken yarı· 
sından fazlasını biliizum addede
r~k herife kestirtip sokağa attıro 
maın, nihahaoemi zirüzeber kıldı. 
F esübhanallah deyip geçtim amma 
ne hale geldiğimi ben bilirim.
Heder ve israf değil mi a efen
dim? .. Küp llstiinde mi oturuyoruz 
yoksa darphane i~letip ıikke ml 
kesiyoruz? •. 

Zinnun Efendi, memnuniyeti, 
minnettarlık derecesine yaklaş· 

mıı: 

- Haırel seni buraya Allah 
mı göndt=rdi?.. Sen bizlere ihsa· 
nı ilahi misin? Diye mırıldanır· 
ken, kanbur Nabi, gayreti bir 
miıli daha arttırmada: 

- Jıraf ve tebzirin vebali var• 
dır. Bu ııcağa kar dayanmaz, 
bade hara bülbaara nedametten 
de fayda çıkmaz... Ben ne diye 
duruyorum? Emredin bir ıolukta 
boshnlara fırlayayım; ve kıyeainl 
on paraya aldıkları ıebzevatın 
batmanını meteliğe alayım; küfe
lerle geUrlp mutfağa tınaslar gibi 
yayayım. 

Bakındı hele, daha neler yu• 
murtlamıyor, ne ilerilere varını· 
yor: 

Sarımsakçı arn•outl• g•lpanel Kıph 

kura_blye gibi ekledilir, fazl~ faz· ı Sezal de beraber, kamburla bir 
la ilder; ayni zamanda ambazml odaya kapanıyorlar. SözUm yaba-
de badidfr. Fırınlarla ortaksak na den müzakere edecekler. 
d~yecek yok, değilsek kmeğtn Kitaplar, defterler, kağıtlar 
bır miktar bayatını fıtfrada n yayılıyor. Hokkalar, kalemler 
m hzur var? •.• H m yan yarıy ortaya konuyor. Tecvitten, ilmi• 
ı rfediJiyor, hem de midevfdir. halden, esmnitUrkiyeden dııarıya 

lf- fıfttirec k gibi, hep bir ağızdan 
Nabi Efendi eve girdikten yUksek sesle bir miktar okuduk· 

sonra, Zfnnun Efendin in oğluna tan sonra ( şimdi gelelim rik'a, 
karşı olan eski hiddet ve şiddeti ıillUs, nesih meıkına! ) ıözUnll 
köteği ve aopaaı da ortadan kal· mftteakip fısıltı baılıyor. Kambur, 
kıyor. eski maceralarını, çapkınlıklarını, 

Kambur, bir giln EfendJ haz· gün• geçtikçe daha açılarak, yüz 
retlerloe diyor ki: göz olarak, nakle girişiyor. 

- Söz gümüşse UkCıt alhndır Sokak k p amın çıldığını, 
kaıiyesine fmtisalen durdum dur• taılıkta bir ayak ıesini, helA 
dum. sUküt edeyim dedim ; fakat arasında ihtiyann 6kslirüğilnil 
velinimetin Afiyet Ye sıhhatı her duyar duymaz, hep beraber 
şeyden akdem idUğüne binaen alıyorlar. 
daha ziyade ıabra vicdanı ubey• Mesela, (Esmai Türkiye) (1] den, 
danem rızadade olamadı... A be· harıl harıl tutturuyorlar: 
nim efendiciğim, &öyle külie yev· 11 Madenlerin ve anlardan olan 
min, Celal sımna tebaiyetle ıeylerin isimleri şunlardır: Albn, 
hiddetlen eniz, ate.ılenmeniz, hillür, tunç, tebaş:r, kurşun, kü· 
mamumei a nbiy nizi haleJdar knrt, timur, teneke, zımpara, 
etmez mi?.. "Ağzını kulağına mürdesenk, küherçile ilah. •• ,, 
yapIJtırarak :,, Söz beynehümada, Arkasından ilmihalden [2] : 
şimdiki çocukların biraz haniyata «Aptestin menhileri yani ap• 
mUnhemik b lund ·lan malum... testi alırken memnu olan şeyler 
Söz yanlıı anlaşılmasın, havaiyat altıdır. Birincisi suyu israf etmek, 
diyorsam nefaani c:ihetlerini kas- yani 391 dirhemden ziyade dök .. 
detmiyorum. H mden sUmme ham· mek. ikincisi yıkaması farz olan 
den y vrumuzda n refiki Sezai uzuyJarı üç kereden ziyade veya 
Efendi oğlumuz da, o gibi huy· noksan yıkamak. Üçüncüsfi çıplak 
lann zerreai bulunmadığına şüphe ayaklarina mesbetmek. Dördün· 
yok. Allah için ikisi de masum, cüıü apteat al rken avret yerini 
toy gençler ; süt kuzusu yavrular.. açmak. ( Arkası var ) 

Biraz avarelik ve lakayıtlık me· [l] Babıali memurini ki,ramından 
yillerini arzetmek istiyorum. Efen· Rız& Beyin 91 senesi programına mu-
dimiz h da ilim pek inbd bu· tabık eseri. 
yuruyonunuz. M k dı aneri, [2] Dariişşnfaka rmmllimlerinden 
yavrucaaın iktisabı ilmllirfanuu Mihalacı fa afa Efendinin eseri. 

bizzat tenmiye ve ikmal. Fakat 
malümu Yelinniamileri, hiçbir pe-
der, ıulbll pakinden mlltevellit 
ciğerparesine talimi dlirus eyliye
mez. H fa, iktidar ve vukufsuzlu· 
ğu değil, şefkat ve muhabbeti ma
nidir. Devlethanei Alfıfanelerine mfı· 
r ne ayak bastığım gündenberi ha
linizi görilyoruın; kapı aralığından 
manzurum oh17or. Hini tedris· 
te, Vehbi bey:miı biraz bocaladı 

mı yavrucuğa kıyamayup o öfke· 
nızı birkaç kelime! tevbihiye 
savurmaktan alıyorsunuz; o değ· 
necikle, rahleye, döşemeye, du· 
vara darbeler indiriyorsunuz. .. 
Bu şaka kabilinden ve yalancık· 
tan hiddetin bile, cilmlemizce pek 
aziz Ye kıymettar olan sıhhatinize 
muzır olması ihtimalden bait 
değil efendim. 

Neticede, Ziunun Efendi oğlu· 
nu okutmak, derslerini pişirmek 
sevdasından vaz geçiyor. Bu işi 
Nabi Efendiye havale ediyor ki 
bu da Vehbi beyin canına minnet. 

!!esim Talı/ili .Kupona 
..LWGUUU•UOS UUUU ..... U#CU• 

Tabiatini2i öğrenmek .istiyorsanız 
resminizi bu lıupoodan 10 adet 
ile birlikte göoderioit. · Rt>~rıtiniz 
ııraya tibidır ve iade edilmez. 

!.im, meslek 
ftY8 HD

0

M 

bulunduğu 
meml~lc.et 

Resim intişar 
ed~k mil 

Remıin kJi- 30 buÜ4liık 
pul mukabiliııdj ıörıderilebiliı.. 

Yarın akşam 

EK 
Sin masında 

200.000 kadar İf ize i den 
yeni rejimin çiftçilik siyHetinl m h· 
etmiıtil!'. 

Buııdan 80Drn saz alan Propa
ğanda Nazırı M. Göbbelı, hnJAa an 
f'IDU aöylemiıtir. 

" - Reiı Mitlerin: hava dall' rı 
ile biriblrlerlne batlı 700,000 köylil 
kendilerine eerefJerlni iade ettiğjniz 
ve demokrasinin façma a6zlerinden 
onları kurwdı ı ız i~n, ı,.ze milletin 
minnettarlıfını beyan ediyorlar. 

Reisim; yekp re bir çelik kalbi 
gibi birletik 66,000,000 Alman pefl• 
Dizden a-idfyor. S "z1 köy]fiden, İfÇf en 
Ye aakerden bir devlet kurdunuz. 

Bu nutuktan aonra, köylCl bir ka
dın, M. Bitlere buğd y, çavdar, n, 
mısır bao lan ve amnr otu dalların
dan yapm bir çelenk vermiftir. 

Arkaaından küraily çıkan d :yJ t 
reiai, herkeai ıelinıladıktan sa rn, 

ltm rlka CUmhur R isi in 
Nu lcu Hof Görülmem( 

Nevyork, 1 (A.A.) - Mali mahafil 
reisicumhurun nutkuna kartı ihtiyat• 
k bir: vaziyet al ııtır. 

Se'Ablyettar bir banka, reiaicum
hurun hQkümetin gayeleri hakkında 
açık bir ifade kullanmadıtını Ye &ilt
çe mfivarenesi için te inat Y rmedi
ğinf ı6ylomiotir. 

lran Harı iye z1rı 
Paris, 1 (A. A.) - Pöti P · en 

gazetesi, lran Hariciye Nazın Kizjmi 
Hanın bugün Londrndan hareket etti• 
ğinl yazıyor. Nazır, Pariaten geçerek 
Cenevreye ve Mısıra gittikten sonra 
Tahrana dönecektir. lııveç nfihatı ile 
zevcesinin azimutinden ev. l orada 
bulun caktır. yQz binlerce kiıinin. hiç bir ayn 

p -·····---· .. ··-··--... -· ... -·-·····-········-· ... makant gütmed n ıcliılerini Fr sız 
matbuatının ihtimal ki yanlıı tefair 
edeceklerini söylemiı •• bedbta ne 
mülahazalarda bulunaıuıtur. 

'' - Biz, demiıtir, kuvvetli ol ıya 
muhtııcız. Bizler, ileri gltmit bir işin 
değil, iflAı etmit bir mlleaae nin 
miraaçılarıyız. Ancak, Alman milleti 
kendi kudretini anlamııtır n vazlfe
ılnl çak iyi bilmektedir. ,, 

Amerikada Ölüml ·· 
Bir Kavga 

Bir Lok otacı, H ydutlar

s· em ında 

güzel ve hareketli filminde 
Caz, dans ve eğlence} r vardır. 

dan Daha Baskın Çıkh Ş 1 K 
Sen Jaliop, (Amerika) 1 - Bura- ,.. 

dakl lokantalardan birinde liu sabali 
çıkan kavgada dört kiti Blmfi tfir. 

B zı haydutlar lokantacıya taarruz 
etmifler., o da ha.ydutf ann elebnf sını 
öldilrmü4tnr. Hunun üzerine öç almnli: 
iııtiyen haydutlar, oradaki müşteriler
den ikisini Yurmuı, diğer HCiıı"ni de 
ağırca yaralamıılardır. Lokantacı, 
bunlardan birini daha yere ıermiı 
ve haydutlar hiç bir fey alamadan 
ıa\'\Jfmuılardır. 

iki Yaıralaı a 
Cibali hamallanndan Mehmet, 

Bekir ve Muıtaf a bir kaTga ne• 
ticeıinde Abdullah kaptan adın· 
da birini yaralamışlardır. 

Jf Azapkapıda sandalcı Rlza 
bir para meıelesinden çıkan kay· 
ga netlceainde Hamza adında 
birini klirekle başından yarala· 
mıştır. . ., . . . ~-- .. . =-·· ....,. ·- --
foaft BlltdiQtsl 

$rhirTiyatro~• 

mmmmm 

~IJI 
lttt11Ul 

Tepebaıı Şehir 
Tiyatrosunda 

811 alqıım •aat 20 efe 

Cür:Om va Ceza 
20 Tablo 

Tercüme eden: 

Reşat Nuri 
Loca r 250-300 
Koltuk : 50 
Sandalye: 40 
Galeri : 30 

Bugün 
~eni slnema mevsimine gidyor. 

1lk program 

GiZL. 

EAN M Tve OL.GA ÇEKOVA 
tnrıı.fı.ndan fevkalade film 

Umumi duhuliye 25 kuruş 

a 
(Ben bir Prang Kaçağıyım) filmine 
bir ıı zire olarak yapılan. de ili 

bir film: 

KAÇAK! ... 
DOUGLAS f AiRBAN S 

k. - LORETTA YOUNG 
Heyecan .. Aşk ve Feda karlık 

~--• Şehzadebqı 

HiLAL sineması 
SEFiLLER 

ikinci ve a-on devres 2 
daha gösterilecektir. Bu 
~ g nilnd tifade ediniz. 

U E (Eski Artistik) 
Akşam Sinemasında 
Yann 

Her yerde hakiki bir şafieser olarak taninan 

PRENSESiN 
ÇILGINLIKLARI 

menimin ilk ve büylik filmini görmek ve dinlemek llzere Yerilecek 
BlRlNCl BÜYÜK GALA MÜSAMERESi için yerlerinizi evvelden: 

ALBERT 
PREJEAN 

temin ediniz. Bat rollerde : 

MARiE 
BELL 

ARMAND 
BERNARD 

İlaveten: Fox Jurnal ._ __________ ı. Tel: 42851 ..---

BÜTÜN BiR CİHAN OLAN BiR ESER 

KADI ASL AZ 
(Fransızca sözlü) 

JOHN BOLES MARGARET SULLOVAN 
- Nanı azizin pek tazeıi, 

Mektepten i•lir gelmez, Sulu '--------------------------------------r.mr 
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Cemal (Paşa) Sözünü Tutmamış, Ge
riye Avdet Mecburiyetini Hissetmişti 
Çtıakll Cemal Pqanan Kanalı 
ıeçmeai ıu tuaf. dunun, bililda 
bOyUk bir hezimetle avdet etmekte 
olduğu işitilmişti. 

Bu aa Jaakikat, memleketi 
bqtao bata dühôn etmiftL -Cemal 
P,.....n. laAtıratıada da açıkbir 
liaan ile itiraf etHğı üzere -
htkwa lut'alan, ciciden takdire 
ıayaa bir IW'ette vuifelerini ifa 
etmifler; bir avuç Türk evladı. 
neaillere iatikal edecek bir iftihar 
Ye .-caatla kanalın ıularun geç
mftlu.. Wdn, ıevk Ye ldare ha
taama kurbaa elmalc. Mı• top
ra1danada ve lnpizlerin ceh~ 
nemi •tee&-ri alt.da ~ pr
pı- cae v.,...iflerdl.. Gecenin 
kuanbp.da yapıl ... ı mManer 
olaa IJa laiicmn. fecir ZHlllltllla 

kadar ,eciktirilmlt; ve IOllra da, 
merkea Ye aağ c•ahile hreketa 
geçen 8 iad kolordu cenahluaaa 
takviye edilememişti. Her tlrlll 
gec:e lllcumlar:ım karıllayabilmek 
için bile biittbı tertibatmı ahmt 
olan İasiliz mBdafaa bnetl, 
derhal D. becerlkmliktea iatifade 
ehaif.. Danak bir ..Jaada göpe 
gl"'41k ..,.. )ilk lıtareketa kıyam 
eden c-... Pa,_. .c1aa ... 
kal:aiı bir ateı altında ricata mec
bur eylem4fti. Sinci kolorda ı.-aa
dam (lleninh") Ceaal Paşa, cidden 
miteea.iınb. Ba fwM•• ., ..... 
rettibi. oAıaa 'FOR Kıai) iH llıii•• an, ,... • •J• pi 'ati.. 
Fakat; Kanalın llllanne kendi 
c ı f ' (&aerek geridea _.ıe. 
celWıre köp·n J*pacaiJ• dldr 
Ha,-,.... ....... parlak bit 
nublk llytiya.. " MDn .ta CK .. 
diıl) tea barebt allrkm _.. 
hnm AhnMt Kaim Beye: 

- Ölmek var, .an .. & 1ok. 
Diyen bayai c-aı Pqa, 

d.W ıu ..dw aırial 1M1fNbnifti: 
(MabadıılDIZ; K8.aJ •yhiılle 

bs lletfi taanmi icra etmek, ft 
dip.arım veaaiti mevcud•inia 
mahiyetini ve bu veaaite bqı 
K...a. ddd.a zapt .. bibaek: i.Jin 
bam De pi YUaİte ..ali. ... 
ma•ız icap edeceğini anlamakta11 
ibaretti. 8'a makaatp ta-•ile 
istiMai edil• .. tir. Billaenaleyb,. 
be,.._. telefat YHmellten-, ve

aaiti milke1DDXte tedarik etmek 
üzen Ma.unye tliamek .,,.. . 
li*r.] 

Ve.. Derhalp a.det emri ve
rilmitti. Ancak, Cemal Pata bu 
~iyette (Şem) a diin ... emıltti. 
(Zeytie Dajı) .. a.tlatle vaktil• 
Almanya imparator~eei (Ogtlata 
Vilrt_,.) ...... yaplmaş olaa 
b'lyük mİaaflrhaneyi karugih 
ittihaz etmit; orada yerleşmifti. 

• Bu hareket, Jngilnleri fena 
halde kııd•rm fh. B.r taraftan 
(Irak) talri tazyiklerini artfırmı.ya, 
diğer taraftan da sahilleri aık sık 
bombardıma11 etmiye başlamıt
lardı. (Güsten) adaeı i nüne g.elen 
bir lngiliz fi losu ~lzmw) in sahil 
ist hkamiarmı fasıta ile llç ıaat 

bombardıman ederek 130 mermi 
atmıştı . Ertesi gOnft ayni filo, 
yenmda bir Fransız zıı:h' ıı ve 
beş torpil 'arama gemisi iı e g~ 
lerek istihkamları yine ateş. altına 
a lm1fb. Fakat, Tirle topçulanlHlt 
mukab~tesi lherine lngilir Z'lmlıla· 

lzmlr u ...... ını Tcap•mai için batırılan sın o/ kı,e. .. purrı 
rından birisi ağır surette yaralan· 
mıı, torpit gemilerinden biriıi de 
batmııtı. 

Oçünctı gtln bombardımanın 
tekrar devamı üzerine logilizlerin 
lzmir: limanına girmeıl ilitimah 
tezayllt etmiı ve limaouı kapabl
masına karar verilmif ti. 

Harbin baflanııcıada lzmir 
limanında bulunan Asyot, Bilter 
ve Si.ti of Klyos ismi•deki vapor
lar müeadere edilmiş, içlerine 
Oım.aalt zabitan ve mUreltibatı 
yerleıtirilınitti. Buala•daa iki ev
Yelkiai, Yenlkale civarında batı· 
rıldı. Fakat bua11n kifı gelmediji 
anlatıldı. Onun üzerine dört •in 
ton cıumetinde olaa Sili of Ki
yu Yapul'UIWD. da batmıl•Mı te-

kmrir etti. V aps, kamudanı 
ol- laclemli nvan Mlfuk Ziya 
Bey tarah11du babrılacak mahalle 
ıeTkedildi. lngilizler, b.mlrdeki 
latihbant vasıtalarile hunu ltaber 
almıılar, ıiddetH bir bombardı· 
mana baılamışlardı. Gecenin kor
kunç zulınetfoe inzimam eden 

ıiddetli bir fırtına, fzmir limanını 
altüıt ediyor; lngı1iz gemilerinden 
açılan ıllrekll bir atef, dehıet ve 
lSlnm yağdırıyordu. Fenerleri t .. 
mamen ıöndürtllmllt olan bu 
cuim vapur p ağll' ağır limanın 

methaline aelmiı, tevakkuf etmiftl. 

Evveli makiae dairesindeki 
m..luldar A9lmlf, gemi ıu almıya 
batlaau9b. 

(ArlrMt yar) 

Dün Sandık Başları 
Kala balıktı 

C Baıtararı 1 inci yilzde ) 
miıtt. Rey atacak vatandat kendi 
mahafteslnin memuruna gidiyor, 
defterde iıminl butuyor ve bir 
reı: pusufa11 alıyordu. S.ndık 
batmda rey aflfırken, nltfuı ki
ğıdı araD1yor ve reyini iıtfmal 

ettiğine dair Mr damga vurulu· 
yordu. Dttn, undık başları of. 
dukça kala!>alılerı. Bazı kazalarda 
1andık hatları çatgılı idi. Şarkı 
ıöyf enip keman, klimef çalını
yordu. . 

Diin intihap yerferluf Fırka 
Viflyet Refei Doktor Cemal B. 
ve idare heyeti azalan mfttem ... 
diyen dolaımıılardır. fateyen ••· 
tandaş namzet Hlıtesl Uzerfnde, 
iıtediıi ishnferf çizmekte ıerbest
tif'. Çizilen fslmJer yedek aza 
kısmına nakledilecektir. Verilen 
rey pusulaları, o kazanın namzet 
listeıini ihtiva etmektedir. Rey 
atan trimH, bu liatenİD altma 
illllini, adre.ini de yazmaktadar. 
Buatta. b.,ka meaaup oldağu 
mahalte defterinde i•nai11iD laiza
sına da, reyini athğma dair imza 
etmelctedito. BOylik ka:ıalarda 
intihabat daha hararetü obauftur .. 
Fatihte reyler ablmıya batla111r
ken Kadıalar Bmliği Reisi Utife 
Bekir Hanım tarafından bir natuk 
sÖJleıımiştir. 

Beşiktatta da intihap çok gü
z~I devam etmektedir. Dün, bU. 
tt\n kazalarda, rey atan vataad~ 
larm mühim bw lnS1Bınt kadınlar 
teşkiı ediyordU. Fakat ekseriy.t 
erketderde idi. 

f aar tİilll, itlth eeyJet ..... 

!relerindeki memur'-' reylerini 
atacakiardı. Be müaasebetle ~ 
ml daire memu•lan YaZifelerinden 
me•ua addedilecelderdir. 

eu •• bahtaa ftibe,.. rey ...... 
dıkları, mıatalarda dolafbnhmya 
bqiawalfhr. (12) gila, altemadi
yea aaadıklar herıün bir Dahiye 
•• mahallede bahmacakbr. Ma .. 
mafih kaza merkezlerincle de Jİlle 
bir sandık b..landualacakbr. Ba 
ıaad.ld•• .. ıı.ue aırauaı kaç.r
Dllf olaa ••tanda.par reylerini 
atacaklardar. 

lzmird• ~· ... 
lzmir, 1 ·(A.A.) - Belediye 

Hp.İ bugün baflamıfbr. Şehir 
b•u bap hayraldula •len
miıtir. Halk Ye bltla tefeklrDller, 
birlikler alaka ile sandık batla· 
rında toplanmaktadırlar. 

Bu ne 
insafsızlık ! 

( Baştarafı 1 inci yDzde ) 

Likin dttşilnfin: Belediye bu 
hitekirlığa ve hilekarlara kartı 
ne yapıyor? Kontrol ve murakabe 
vuifeaini ne tekilde yürUtUyor? 

Belediye zabıtaaı aizamna• 
IDüinde bu hususta kat'i 
sarahat meYCUt oldujunu zan~ 
diyenm. Eğer bw sarahate llltiaa• 
dew micadele aplN emi11 olun, 
fıat babıri de kendiHğinden halle
dilmiş olacaktır.,, 

Bu da gösteriyor ki, belediyenin 
sM meseleaini ehemmiyetle naza· 
rYtibara alması. ve dubal harekete 
ıeçmesi lazım ve zaruridir. 

Syfa 9 

Bir Fen Adamının Korkunç Görüşleri 
-

Köprüdeki Kadıköy iske-
lesi Tetkik Edilmelidir 

( B•ttarafı 1 inci yOade ) 
Genç mllheadis fU cevabı 

Yerdi: 
- Deve kuıu gibi bqınızı 

kuma gömerseniz yokl.. Ve illi, 
lstaobulu umumi ve açllr tehlike
ler noktaaından aratbrıraanız it 
cleiifir. 

- Ne gibi? .. 
- Mesell k&prlldeld Kadık&y 

lakeleıi .• 
- EYet .. 
- l11kele, fenni btr bakışa 

gör~, bir tehlike kaynağıdır. Gtı· 
nUn birinde göçmek ye facialara 
ıehep olmak ihtimali vardır. Hattı 
1athi bir tetkik bu ihtimali kat'I· 
leştirir bile ... 

Benim tefe'OI ettiğime veya 
remil atarak bunu k6'ffettiğime 
hükmedtıcekainlz. Halbu ki bu, bir 
hakikattir. Dediğim gibi, fenni 
noktadan yapılacak en kllçllk bir 
tetkik bunu meydana çıkarır. 

- iyi amma, ıebebl nedir? 
- Sebebi basit: KaprOdeld 

Kadıkay iskelesi, K&prllnUn ye
gAne bliyllk ve denize doğru 
uzanmış iıkelesldir. Üzerinde he
men her an yUzlerce inaan bulu· 
nan bir iıkele.. Bu iskelenin du
balan gayri fenni yapdmışbr. O 
derecede ld küçOk bir kaza Ye 
tesadüfle bu dubalardan birkaçı 
delinıe iskele olduğu gibi bir 

anda denize kaynamak tehllke
ıine maruzdur! .. ,, 

Okuyucularım benim yerimde 
olaa -bilmem ne yaparlardı. Ben 
kendi hesabıma genç mUbendiıe 
derhal veda ettim. ÇünkU ıörüı· 
mlye bir müddet daha devam 
etsem lıtanbulda ıatlam hiçbir 
ıey kalmıyacak. 

Biz Kadıköy lıkelesl hakkında 
bu fenni iddiayı mUbalaph ve 
az varit görürüz. Ancak. haldka
ten b&yle bir ıey varsa Akay 
ldareılnin de ıiddetle nazarı 
dikkatini celbederlı. 

1. M. 

Merhum Nasrettin Ho
canın Hikiyesi Gibi •. 

( Başlarafı 1 inci yüzde ) 
duvarlar da yüksek olduğu için eve 
dışarıdan herhangi bir yabancıDID 
girmesi mOmklln değildir. Evveli 
eve çok bftyök farelerin muaallat 
olduğu habra ge.lmif, kapanlar 
kurulmuş, fakat hiçbir fare yaka
lanmamıı, nihayet ortadan yok 
olan ıeylerio fareler tarafından 
kaldmlamıyacak kadar bftyDk 
olmaaı ev halkını bftabfttt!n dB
ıtındtlrmtıı, bu arada konukomtu
lardan bunlan cin ve perUere 

atfedenler de olmuf. GDnler pç· 
tikçe ev ve dtlkklnın içi boıal• 

· mıya baılamıı ve nihayet iki gln 
evvel Hasan efendi kimsenin 
haberi olmadan eve dart gazcll 
barakmıı ve refıka11nı alarak 
geuıiye gitmİf. GlSzclllerden 
ikiıi evin bodrumuna saklanmır 
lar, ikiıl de yukurı katta gizlen• 
mişler. 

«Yakaladık!• diye bir feryat 
Geç vakit bodrumun alhndan 

ayak sesleri gelmiye baılamlf. 
Ghcüler g6ılerini dört açmıtlar. 

Bir Otomobil 
Faciası! 

( Baştarafı 1 inci yüzde ) • 
ket ede11 bu otomobil Arapkir• 
bir aaat mesafedeki Anberge 
ki>y~ne kadar toför Hamdi tara· 
hodan getiribnit, Anberge k6· 
yUnden iti haren direksiyonu ta• 
mamen acemi olan Kemal efendi 
kullanmaya başlam:ştır. Bulancık 
köprllall tızerine gelindiği zaman 
Kemal, direksiyonu kullanamamıı 
ve otomobil bütftn bızlle 12 met· 
re yOkseklikten Bulancık çayına 
yuvarlanmıştır. Otomobil parça· 
lanmıt. yolculardan lıtanbulda 
Befiktaşta Ayaaağa mahallesinde 
Haaanpataderesinde 61 numa· 
rada oturan Naılfe Hanımla 
Musa, Ahmet ve Sadık isimli 3 
yolcu ve direkaiyonda oturan ot~ 
mobil aabibi Kemal, ölmilşlerdir. 
Şoför Hamdi ile Davut, Ha-
1an, Müslim adlı yolcular yara· 
lanarak kurtulmuılardır. Şoför 
Hamdi Adliyeye teslim edilmiftir. 

* 

Karanlık bodrumdan mantar gibi 
bir başın çıktığını ve bir çift 
gözün karanlıkta foıforlu bir 
ıııldama ile parladıiJnı görmtitlu 
ve nihayet bir baı y8kaelmeye 
baılamıı, ortada yanm bir inıan 
ıöYdesf belirmiı. Derken ılSzclllet' 
hemen bu baıl yakalamıılar Y• 
avazları çıkhğı kadar: 

" - Y etlşin.. hır1ızı yakala· 
dık!,, Feryadını baamıılar. Bu 
feryat tlzerln• diter g&zcBler de 
ıelmlşler ye adamı lnı kıvrak 

bailamıılar, polisi çaiırarak te1-
llm etmifler. Meğer bitipklerin
deld eYde oturan Romanyalı 
Yuuuı Efendi kendi eYinden 
komıuıuna bir ttınel açmıf •• 
evde kimH bulunmadığı zaman 
komıuıunun evine dUkkinına 
geçerek kendiıine llzım olan 
ıeyleri aprırmıı. Yunuı Efendi 
tevkif edildikten sonra, DlSrdllncl 
Mtııtantikliğe verilmiıtir. Mllstan
tiğin sorgulan, bu iddianın ha· 
kikt içyOzUnft meydana wracak• 
tır. 

. 

Bir Okuyucumun 
Sorduğu Altı Sual 

( Battarafı S inci ytlzde ) 
4 - Hayat arkadafı, •iz nual 

iatiyonanız öyle olmalıdır. Ancak, 
kendi benlitinize uyıun olmak far• 
tile. 

S - Herıey, her hldiae lnaaaıo 
bayata lzerinde tHir •önerebilir. 
Yahut, blUln varlıkların H bütGn 
hidiaelerin teairl altındadır. 

6 - Tabii tartlar altında yaf ıyıa 

in1&nlar için gece ile gGndGzOn ayn 
ayrı ehemmiyet ve manaları vardır. 

Fakat ey genç okuyucum. Sen 
daha böyle iel•efi me·uularla n içia 
utrafıyoraun, biraz daha maddilerile 
metgul olsan d aha iyi yapmıt ol• 
maz mıaın? 

H \ . l~ITEYZE 

Geç Kapanan OUkkAnlar 
Dhkkinların akşamları kapan

ma saatleri hakkındaki emre mu• 
halif hareket edenlerden 5 lira 
para cezaaı alınmam tekarrür 
etmiıtir. Bu cezayı kaymakamlar 
bizzat kesebilecekler, ayrıca mah
keme kararı alınmıyacakbr. 
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İki Mektup ..• 
Sultan Süleyman Yastıkların Arasına Y erleıerek 

Veziri lbrahim Paşaya Mektupları Okuttu 

lbrahim Paıa, bunları ı~yler· 
ken önllndeki ipek çıkını açmıf, 
içindekileri çıkarmııtı. EvvelA, 
bütün dünyada misli ender bulu
nan o damla yakut yilzUğU hür· 
metle Sultan SUleymana takdim 
etti. Ve: 

- Sultanım!.. bu Frençiıko' 
nun yUzUğUdür. Mahpuı bulun· 
duğu bucakta zatışahanenize layık 
takdime seza baıka bir ıey bu· 
lamadığına özllr dileyerek kabu· 
IUnli iltirham eylemİf. 

Dedi. Sultan Süleyman, yüzli· 
ğll aldı. Sağa, ıola çevirerek 
baktı ve ıonra büylik bir kayıt• 
ıızlıkla, yamndaki yastığın Uze· 

lrine bıraktı. Gözleri, tekrar ibra· 
bim Patanın elindeki meıin keıe
lere kaydı. 

- Bunlar da, sultanım.. iki 
nlmedir. Biri Frençiıko, diğeri 
de ana&1 tarafından takdim edil· 
mektedlr. lınlıerifinlz oluraa, 
okuyayım. 

Sultan Süleyman, yaatıkların 
ara1ına bir aı daha yerleıecek, 
mani dandı: 

- Oku!.. 
lbrahim Paıa, birinci kesenin 

Uıtllndeki mUhürlll kopardı. için· 
deki mektubu çıkardı. Okumaya 
baıladı: 

[ Ben .. Dilşes d'Aanulem ... El
yevm, Fransa hUkümetlnin naibeıl 
Lui.ı dö Savuva.. Osmanlıların 
muazzam padiıahı, Sultan Selim 
Hazretlerine tazimatı faika ile 
arzederim ki: 

[ispanya Kırah Şarlken, oğ· 
lum Franıuvayı Pavi muharebe-
inde tutup hapseyledl. Şimdiye 

kadar oğlumun halasını, Şarlın 
lnıaniyetine bırakmış idim. Hal
buki memulUmUz olan inıaniyeti 

icra etmedikten baoka oğlumun 
hakkında birtakım haka'ret dahi 
etmektedir, imdi, alemin tastik 
etmekte olduğu azamet ve şanı· 
nızla, oğlumu bu dümanamızın 

pençei kahrından halas ile kudret 
ve şevketiniıi ibraz buyurmanızı, 
bilhassa zatı ıahanenlzdeD niyaz 
ederim.] 

I~uiı dö Savuva 

Bu ıözlerl dikkatle dinleyen 
Sultan SUleymanın gözleri, bir 
noktaya takılmıt kalmııtı... ibra• 
him Paıa: ikinci mektubun keae· 
ılnl de açtı: 

- Bu da, Fraoçiskonun, ellle 
yazıp huzuru ıahanenize takdim 
eylediği namedir. 

Dedikten sonra onu da oku· 
mıya başladı: 

[ Dünyanın cihatı mamuresln
den bir çok Ulke ve blladın hA
klm ve padlıahı.. Bilcümle maz
lumların dadıhAhı olan büyük 
Sultan Sllleyman hazretlerine ha
limi ıu suretle arzeylerlm ki: 

Macaristan kıralı birinci Fer
dinandonun Uzerine hücum ettiğiniz 
takdirde biz dahi him.uet ve lna
yetinlz il~ hapisten halil olup 
ispanya kıralı Şarlkenin Uzerioe 
bllcum edip öcUmUzU alırız. Siz ki 
şehinşahı celililşşansınız. Onun hak· 
kından gellnmiye inayet buyuru!• 
duğu halde, bundan böyle bizim, 
bir bendel nlmetıinasamız oldu
iumuza iıtibah buyurulmıya. 

Fraoaa kıN.lı 
Fraoıuva dö V aluva 

Sultan Süleymanıo birdenbire 

katları çatıldı. Gözlerinde, haksız· 
lığa karıı iıyanı ifade eden bir 
hiddet kıvılcımı parladı. Fakat 
mutat olan sükunetini bozmadı : 

- EvvelA, buna tez elden bir 
cevap verelim. Bizden medet bek· 
Hyen betbaht adamcağızı endiıe· 
den halis eyliyelim. 

Dedikten ıonra, elini alnında 
gezdirerek dUıUnmiye batladı. 
lbrahim Paşa - ekseriya olduğu 
gibi • padişahın bu cevabı bizzat 
söyliyerek yazdıracağını anladı. 
Uzakta duran Haaoda kahyaaına 
iıaret ederek, yazı ynzmak iıte• 
diğini anlattı. Koıturulan altın 
diviti açta. Kalem çıkardı. Bir 
tabaka kAğıdı yarısından bükerek 
sol avucunun içine aldı. Sultan 
Stlleymanın ıöyliyeceğl ı6zleri 
yazmıya hazırlandı. 

Sultan Süleyman, dirseğine 
dayanarak biraz doğruldu ve 
ıordu: 

- Bu mektupları getiren 
kimdir? .. 

- Gerek Kıralın ve gerek 
anaaının mutemet adamlarından 
Frankyan [1] iıminde bir Macar 
aaılzadesldir. 

- PekilA... Yaz bakalım ... 
[Ben ki.. Akdenizin ve Karade· 
nlzin, Rumelinip ve Anadolu
nun, ve Karamanın, ve vilayetJ 
ZUlkadirlyenin, Diyarıbekirin, ve 
KUrdistanın ve Azerbaycanm ve 
Şamın ve Halabin, ve Mısırın, 

ve Mekkenin, ve Medinenin, 
ve KudUsün, ve kUlliyen di· 
yarı Arap ve Yemenin ve daha 
nice nice diyarın sultanı ve padi· 
şahı.. Sultan Beyazıt han oğlu, 
Sultan Selim hin oğlu.. Sultan 
SUleyman himm.. Sen ki, F rançe 
vilayetinin kıralı, Françiskosun .. 
Dergahı ıelatinpenahıma, yarar 
ademin Frankyan ile mektup 
gönderüp ve bazı ağız ha beri eri 
dahi ısmarJayup.. Memleketinize 
düşman müstevli olup al'an ha· 
pısta idUginlzi ilim edip, hala· 
ımız husuıunda.. Bu canipten 
inayet ve medet istida eylemlı· 
ıiniz... Her ne ki demit iıe· 
niz, payei serirl Alem ma· 
ıırıme arzolunup.. cümlesine 
ilmi ıerifim muhit olup ta· 
mamiha malum oldu. imdi pa
diıahlar ıınmak ve hapis olunmak 
acip değildir. GönlUnüzU hoı tu
tup azUrde hatır olmıyaaız. Öyle 
iıe bizim abayı kiram ve ecdadı 

izamız, daima defi, dUıman ve 
fethi memalik için aeferden hali 
olmayup biz dahi anların tariki· 
ne salik olup her zaman memle· 
ketler ve kal'eler fetheyleyUp ge
ce ı;cUndllz atımız eğerlenmit ve 
kılıcımız kuıanılmııtır. Hak sUp· 
hanehu ve taill hayırlar mUyea· 
ıer eyleyUp iradesi neye mUteal· 
lık olmuı ise vücuda gele. Baki, 
ahval ve ahbar ne ise, mezkur 
ideminlzden istintak olunup ma
lumunuz ola. Şöyle bileıiz ... ] 

Sultan SWeyman, yanındaki 
fil dişi işlemeli küçük bir rahle· 
nln Uıtilnde duran altın bJr tastan 
birkaç yutum gUl ıurubu içti. Di
lini, hafifçe dudaklarının arasına 
gezdirdi. Ve sonra lbrahim paıa• 
ya hitaben ı6zilne devam etti: 

(Arkası nr) 

[1] (Fruıj Yani), bu ıurıUı ıöy• 
lenmigti. 
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Bulgaristan 
Harıl Harıl 

Üzüm Satıyor 
Bulgariıtan ıimendifer idaresi 

ihracat T SOJ tarafından yapılan 
vuıonu lstatiıtiklere göre 

· mevsim batından 
balda EylUIUn son hafw 

tasına kadar Bulgarlstandan mer
kezi Avrupaya ve bllhasaa Avuı• 
turya, Almanya, Çekoılovakya ve 
lıviçreye yapılan taze UıUm ihra· 
catı 1470 vagonu bulmuıtur. 

Heber verildiğine göre ihracat 
faaliyeti hararetle devam etmek
tedir. 

* Temmuz 1934 te Alman harici 

Alman 
harici 
ticareti 

ticareti bir ay ev
veline karşı ge
rek ithalAt, gerek 
ihracatça bir mik· 

tar azalmıştır. ithalat 12,4 mil· 

yon azalarak 362,8 milyon marka 
dUtmOş, ihracat ise 17,5 milyon 
noksanlaşarak 321,3 milyon mar• 
ka inmiştir. Buna nazaran Tem• 
muz 1934 te Alman harici ticare• 
ti 4 l ,5 milyon mark pasif ile 
kapanmııtır. Geçen ayda bu mik· 
tar 5, 1 milyon noksanlle 36,4 
milyon mark tutmuıtu. 

Temmuz 1934 te harici ticare
tin bir ıene evvelki ll mukaye• 
sesine gelince; Tem muz 1933 te 
ithalat 360 milyon mark, ihracat 
ise 385 milyon mark tutmuştu. 
Şu halde bir sene evvelkine kar• 
şı ithalAtta 2,8 milyon mark ve 
ihracatta ise 63, 7 milyon marklık 
bir gerileme olmuştur. 

Temmuz 1933 to ihracat fazla· 
sı 25 milyon marka baliğ olmuı· 
tu. Bu sene ise lthalAt fazlaaı 

41,5 milyon olduğuna göre geçen 
aeneden bu ıeneye Almany anın 
ihracatı ile ithalih araaındaki 
fark 66,5 milyon mark tutmuı 
ve aleyhte bulunmuıtur. 

* 
Yua-oslavyanın kenevir mah· 

Yugoslavya- ıulll bu aene çok 

d k 
. bereketlidir. All

a •nevır kadar makamlar• 
zlraaıi ca toplanan ma• 

lumata göre Yugoslavya kene
vir zlraatine çok ehemmiyet ver• 
mekte ve bu nebata tahılı edilen 
topraklar seneden seneye artmak· 
tadır. .............................................................. 

Gaip Aranıyor: Balkan muha· 
rebuiode Serea karıtıklıklarında kay. 
bolan Razlıklı ÇOrüklerin Mehmet 
atanın hayıt veyı ölOmilndın bugOne 
kadar hiçbir haber alamadık. Ken• 
diıinl tanıyanların veya norede oldu• 
tundan haberdar olanların bhı: eTl&t• 
larına inaaniyet namına bildirmHI 
rica ederis. 

Çorluda SiJahtarağ.a mahalleainde 
Raılık muhacirlerinden Mehmet oflu 
V ıli vı Sabri 
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Birisi ıarııındı. Ha11aa ve aıık 
tabiatli idi. Süzgün, ıllzgUn ha· 
kan mavi gözleri mUtfik, mUıflk 
tebeasüm eden çocuk dudakları 
vardı. 

Öteki eımerdl. Cazibeli, ya• 
kıcı bir mahHik. Siyah pırlantalar 
gibi ıtıldayan gözleri, kan gibi 
kızıl dudakları vardı. Ve sol ya• 
nağındakJ kUçücUk bir ben ona 
bUsbUtün başka bir husuıiyet ve
riyordu . 

Onlar bir binbaıının kızlan 
idiler. Binbaıı çok mükemmel bir 
aıkerdi. Fakat aıkerlerinl kendi 
kızlarından daha bUyllk bir dik· 
katle muhafaza ediyordu. 

Aurore, Celeste • Bu genç kız• 
ların ismi idi • annelerini çoktan 
kaybetmişlerdi. BUyllk bir kıılaaı 
bulunan bu asker ıehirde genç 
zabitlerin elinden bu kızları ko-
rumak vazifesi ihtiyar bir dadıya 
dU1Uyordu. 

ihtiyar dadı ne yapıın ..• Genç 
kızlar bu kadar gU.ıel olunca 
mektupl2'r, bakıılar, llAnıaıklar, 
randevu veya izdivaç teklifleri 
eksilir mi hiç?. iki genç kız on 
sekiz yaıında idiler, on Hkiz ya• 
şındal... Tabii bUtUn bu ıeylere 
karıı hissiz kalamazlardı yal. 

Onlar iki kardeıten daha faz• 
la iki doıt idiler ve biriblrlerine 
buton ıırlarını ıöylerlerdi. Böyle
ce bu kardeılerden birinin hoıu
na giden bir erkek ötekine Aşık 
.lahi olsa bir Umlde dUşmeaino 
lmkdn yoktu. 

Yalnız bUtUn hayatlarında bir 
erkek hakkında fikirleri mutabık 
gel~edf. Bu erkek hoşlarına git• 
memittl. 

Yollarına sık ıık çıkan genç 
bir zahitti. Babalannan miralayı 
idi. 

* Bir pazar gUnU klllsedekl Dk 
iyine Aurore gitmek istemedi, 
ve kız kardeılne çok yorgun ol
duğunu söyledi. Kız kardeıi ilk 
ayine gitmesini muhakkak lıterdl. 

Fakat Aurore'un gitmeyişini aö
rUnce: 

"Ben de gitmem,, dedi. Fakat 
kız kardeşi okadar ısrar etti ki 
nihayet Celeste kendi kendine 
gitti. Ve itte o gilnden ıonra 
daima kiUaeye ayrı ayrı saatler• 
de gittiler. 

Glloah çıkartbkları rahipleri 
de değlıtlrmiılerdl. Bu yaıa kadar 
bir yatakta yattıkları halde şimdi 
iki oda almışlardı. Fakat arala· 
rındaki aamimiyete halel gelme• 
mitti. Artık her an beraber olma• 
dıkları için buluıtukları aaatlerde 
blribirlerine daha Hvinçle ıoku· 
luyorlardı. 

* Bir yaz gUnU binbaşı her ne· 
dense onlara aahilde gezdiriyordu. 
Miralaya raat geldiler, miralay 
onlara nezaketle selam verdi ve 
karıılarında tevakkuf etti: 

- O matmazeller kerimeleri· 
niz midir binbaıı? 

- Evet mlralayım •• 
- Sizi tebrik ederim.. Pek 

güzel kızlarınız Yar. 
O, yanlarından ayrıldığı zaman 

blnbaıı kızlarına: 
- Hakiki bir Senyısr, dedi. 

BUyUk bir asılzade Relmı rahibi· 
nln yeğeni.. Çok uazik bir çocuk
tu. Yazık ki haftaya gidiyor. 

iki ıenç kız baılarını bııka 
tarafa çevirdiler. V • ertHl KUn 

miralay aıağı yukarı ıu mealde 
iki mektup aldı : 

Seva-f li Morla 
Sizden ayrılmıya tahammnl 

edemlyececeğim. Vaftiz anneme 
gidiyorum diye evden çıkarım. 
Beni kaçırınız ve ilah. 

* Zaman geçmiıti. 
BJnbaıı ölmüştü. (Talleyrand) 

nın ismini taııyan alay ortadan 
kaldırılmııtı. Miralay orduyu t rk 
etmiıtl. Bir müddet rahip olmuı 
fakat yine birglln F ederatJon bay• 
ramında rahip klsveaini atarak 
vatandaı Talleyrand ismini almııtı. 

Franaada ıUren dehıet idar .. 
sine rağmen yaııyordu. Çok mn .. 
hlm ılyaıi roller oynamtı olan 
bu lnıan eıkl asılzadellğine rai• 
men Kan ıehrlnia encUmenlııde 

nUfuz sahibi idi ve Fran1ada hU• 
kUm aUren hercUmerç arasında 
diplomasinin hUkllm ıUrecej'i de
virleri bekleyor. Ve buna intizar 
ederek Camlllea De1moulln vı 
Danton gibi aç aözHUer tarafın
dan pek beğenilen ziyafetler ter
tip ediyordu. 

işte onun bu devirlerinde bir 
sabah kendisine gelmlı binlerce 
mektuplar araaında blribirlne be~ 
ziyen iki zarf çıktı. Bunlan ldı. 
Bu yazılar onun hatırasında bir
denbire yirmi aene evvelini henllz 
topal olmadığı ve aıkerliğl terk· 
etmediği zamanları, o devirdeki 
çift macerasını hattrlattı. Zarf. 
ları yırtb ve açta. iki mektup 
Conciergerle hapishanesinden ge• 
Hyordu. iki mektup da birlblrinin 
eıl idi ve şöyle yazıyordu: 

e< Sevgili Moris 
Bur.ea ıene sonra sizi rahatını 

etmek istemezdim. Fakat rica 
ederim beni affeninlz. Kendi ölU
mUmU kabul ediyorum. Fakat kız 
kardeıimin idam edilmesine razf 
değilim. istirham ederim onu kur-
tarınız,, ve ilh ... 

Onun bu devirde de nllfuı 
sahibi olduğunu bilen eski maşu• 
kaları ona mektup yazıyorlar ve 
ondan idamdan affedilmeleri için 
teıebbllste bulunmasinı ricı!. edl· 
yorlardı. 

Demek bunce sene ıırlarını 
birbirlerinden saklamıılardı Moriı 
Talleyrand'nın gözleri önUnde time 
dl lklıinln de hayali canlanmıştı. 
iki kişi birden sevm k mUmkUn 
olsa idi. lkiılnl de çok ıevmlştl, 
diye bilirdik. Onlarla geçen tatla 
dakikalar gözUnUn önünde teces• 
ailm etti Ve eline bastonunu ala· 
rak Dantona gitti. 

* Adliye Nazırının imzasını ta• 
ııyan çifte emirnameyi hapishane• 
de onların eline verdikleri zaman 
ne kadar ıevlneceklerinl dilşUn• 
dllkçe, çok bedbin ve çok bezgi• 
bir insan olan Talleyrand bile 
memnun oluyordu. 

Elindeki zarfı hap11hane mil· 
dUrUne uzattı. MUdUr zarfı ldı 
açtı. Sonra zarfın UslUnU oku
du, Mademoiaelle de Gallez 
fakat hangiıi? Bunu bangiılne 
verelim.. Burada iki tane Matma• 
zel dö Gallez var. 

- Fakat emirname iki tanedir. 
Ben adresi yazarken Danton iki 
emirname imzaladı. 

- Hayır, burada bir tane Yar. 
Bunu hanglıine verellm? 

- Hangiıine mi.. Fakat ben 
ötekinin kAğıdını aider alırım. 

( Duamı 11 inci 1&yf ada ) 
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Bize Gönderiniz, 

53 An • r : Ali Rıza Bey: Sima• 
sınJa za'ı.iri bir dur
gunluk ve sertlik var
dır. Fakat, muamele
ainde uysallığa, eyi 
ve sade kalpliliğe de
lalet eden hususiyet
ler bulunur, Hesmi 
işlerinde usul ve ka
yu<latn tabi olur. ~le
ımliyeti üzerine alarak 

kuicle huı ıciııf' f:ıkmektan çekinir. H11-
~·atı lınkkıııda. mektum davrauır. Az 
kirnse ile fulrnt candan tanı~ır. 

SJ Ad2na: Hamit 
Cıiler yiizlii ve oeşe
lidır. Bu suyede ken
disini çabuk sevdirir. 
ve tuttuğu işlerıle 

kolaylıkla muvaffıi 
olabilir. Kafa.Hını işle
tir, bir mevzu hak
kında münakaşa ve 
tahlil yapar. Arkadaş
lığı ve muamelesi an
lqma eBall üzerinedir. 
kavgadan hoşlanmaz. 

~ 

Orh~n Bey: 

Gürültü ve 

« 
Sögligelim ... 

Kupnrı di~er R'.\yfamııdadır. 
5WEi -- . 

54 Bak rköy: Akif Bey: Sakin ve 
sessizdir. Fakat iQin
den pazarhldıdır. Et
rafında cereyan eden 
hadiselere kulak ka
bartır, tecessilı his
lerini • istimal eder. 
Sokulgan değildır. 
Muhitini bulmadıkça 

çekingen ve durgun· 
dur. Eğlenceyi n içki 

ralemlerini Aever, bu hesurıta arlre.daş
Janııın teJdifledne uy.ııallık gösterir. 
Menfaat b&hainde gözü tok ve UDlırlu 
davranır. .. 

48 İstanbul: Sıtkı 
Efendiı Ağır başlı ve 
nkin tavurludur. Ak
lını pek şeytanlıklara 
erdiremez, dalıa ziya
de çekingen olur. Baş
kalarının fikirlerini 
kolayl.ıkla kabul ede
biliz. Sakulgan ve ya
ratıcı değ.ildir. Tesa
düflere tabi olma~ı tercih eder. 

• 
49 An kara; H. D. Bey; 

( Ruııılnla ılerclnl ist miyo1') 
Bey; · B k 1 

(Resminin ıılerclnl istemiyor) a 11 arırıda dıkkat ve zeka vardır. 
50 lzmit; Mehmet 

S · Ak• F..trnfmdakı l1iidiselere karsı . tecessüs 
easız ve an ın görünür, fakat için- h" l ~ 

den pazarhklıdır. Hadiselere (adamaen- ıs erini harekete getirir. Kulağı delik 
de) deme&. Menfaatlerini bilir ve na• ve gözü 8Çık insanların hnsusiy~tle.rini 
undikkati celhetmeden gayesine 'Y&sıl muhafaza eder. Başkalan için fengıı tlı 
ol11r. HerkesJe abpap olmaz. Baıakaları- h~reketlerdc bulunmak niyetinde değil-

k 
y dır. !lenfaatlerini kolayWda ihmal 

na uvvetli itimat hielerile btığlanmaz. ademez. 
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VAPURCULUK' 
TORK ANONiM ŞiRKETi 
fıtanbul Acentalağı 
Uman Han, T elefonı 22925 

• 
lzmir ve 
·Sür'at 
İNÖNO 

Mersin 
Yolu 

vapuru 4 
T eıriaievvel 

Perşembe wanoaaatıı 
de Sirkeci rıhtımından kalkarak 
dotru lzMlR, Antalya, Alanr, 
Anamur, Merain ve Payua gide
cek. D&ıllfte bunJara lliveten Ta
fucıı. Çanakkale ve Geliboluya 
t rayau':ur. 
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c Toplantı, Oavatter -) 

Halkevi Temsil Ve 
Konserleri 

Halkevinden: latanbul Umumt 
meclilıine an aeçlmi münaaebetile: 

1 - 4 Birinci ta, ·in 934 Perşembe 
günü akıımı aııat (20,30) Tepebaı nda 
Meırutiyet C1lddeafn:feki ( Beyojfo 
k •m1) macfr Wr temn•. 

2 - Biriod te9rin 93 l Pazartesi 
gl1nü akıamı saat {20'J0) :la Cağalok
lundaki merkez salonun:fa bir konser 
verilecektir. Arzu edenler umsil 
davetiyelerini Beyoğlu kıamı ve 
kons~r davefye'erini merkez idare 
memurluğund n her gllo alabilirler, 
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YeDI Neşriyatı 

Ayın Tarihi 
Matbuut umum ruüdtirlüğü, bütün 

medeni dünyaya ait siyasi, içtimai ve 

İklı3ıidi hadiseleri aylık olarak büyiik 
bir cilt içinde tesbit ediyor. Bu kala-

balık ynprakh cilt içinde bir aylık bü
tüıı lıidtttelere ait luı.ber hülıiaalarını, 

gazete mı.talaalannı ve muhtelif vesi
kaları bulm11k mümkündür. Ve bu koca 

cilt bu ,eklile tam bir " Ayın tarihi ,, 
oluyor. 

" Ayın 'tarihi ,, nin 7 inci Temmuz 
sayısı da, o aya ait hadiselerin tafeila· 

tile çıktı. 4u0 sayfalık· koca bir kıtabı 

elli kuruşa satmak, ha.kiki bir fedakar

lık ve hizmet eaericfü. 

Hollvut - Hulivudruı Teırinievvel 

nüshnsı, bu hafta bü)iik sinemalarda 

gösterilecek filmlerin mevzulan ile çok 

güzel renkli reeimleri •e en eon sine

ma haberlerini havi olarak intişar 
etmiştir. 

Salon - Dördüncü sayısı bugün 
çıktı. C lüzel ve canlı reaiınler " V cmüa 

korsan.lan ., devam ediyor. " Ölümden 

aonra hayat ,, 11iıi epeyce alfilı:ala.od1-
racaktır. 

1 

Yewl Adam - 0 Yeni A<iam,. m 
8!l uocu sayısı birçok eanlı m ündere-

ca.t ile çıkmışı ır. 1 ~mail Hııkkı Beyin 

" J)ündiirüyoruz, niçin~ ve Şehir tiyaı

rosunda tekamül d.·ğil inhilill,, ba ~l ıklı 
Maarif ve tiyatromuza ait alitka verici 

yazıları, J>r. Saip R111'•P Beyin " E.ins
tein ziyayı bir madde gibi anlıyor n ve 
A bdülfeyyaı Tevfik Beyio "başka dün
yalardan gelmiş tlioŞlar,, başlıklı ilim 

yaman ve dıılıa birçok yaı:ılar n 
resimler vardır. 

r H l 1 Oz _ Türkçeyle 
~eneme 

Arı <•> 

Ne Demektir ? 
Öz Türkçealoiı fimdlyi detin 

kullanan olmadı, dileyelim ki ılmdiden 
sonra da kullanan pek olmasın. Çün
kü bu, arı deyiminin A..apçası olan 
"' nezih ,, deyimini çok kullandılar. 
Çok kötO yerlerde kull r nılar. Böyle
likle bu deyim öz: anlamını ( 2) aı.
ıath (3). 

Bir balo veriliyor değil mi? Balo
dan nvel yapılan yaymalarda ( 4 ) 
balonun çok arı olacatından aöz 
açılır. Arı ne demektir ? GOzel mi ? 
Hayır. İyi mi? Hayır. Ya nedir diye
ceksiniz? Onu ben de bilmiyorum. 

Arı demelerinden dilek ( 5 ), oha 
olsa herkesin kendlni bilip dört 
yanını tedirgin (6) etm:yeceğini •Öy• 
lem ektir. 

Demek bunun tersi de G~uyor ki 
blSyle bildirmeye bun (8) duyuyorlar. 

Üstilmüz:e almıyorum. Bir eğlentide, 

bir gezmede, genel (9) bir etlencede 
klmaeyi kimsenin tadıtından ( 10 ) 
Glü9silz (11) bırakacak detin •tırı 

gittij'inl un:1.mak (12) iıtemiyorum. 
Biz geride bir uluı (13) detiliz. Ne
rede ae yapılacatını biliriz. Bundan 

sonra bize fU eğlence arı olacakbr, 
fU gezinti aJ",dır. Şu baloda her 

nesnede arık\ık (14) göze çarpacaktır; 
biç:minde ıözler aöyleınHeler iyi 
eder er. 

ismet Hulusi 
1 - Arı - neıih 
2 - AnJam • mana 
3 - Azgatmak - •kaybetmek 
4 - Yayma - ilin 
5 - Dilek - makaat 
6 - Ted rgin • rah :.uız 

1 - Ter1i - aksi 
8 - Bun - ihtiyaç 
9 - Genel - umumi 

10 - T dık - zevk 
11 - Ü üşsüz - mahrum 
12 - Unamak - kabul etmek 
13 - Uluı • mi11et 
14 - Arıklık - nezahet. te.mi:ıdik. 

Şehir[ er 
Arasında 

Posta, telgraf ve telefon 
idaresi, ıehirlerimiz araswda yeni 

telefon hatları tesisi için hazırlık

lar yapmaktadır. hmir - Istanbul 
ve lzmir - Ankara arasında çekil
meye başlanan yeni telefon 
hatlarının inşaah bir haylı ilerle· 
miş, Bursaya kadar olan kısım 
tamamlanmıştır. Şimdi Balıkesirle 
lımir arasında faaliyete devam 
edılmektedir. 

Alakadarların Yerdikleri malU. 
mata göre, lzmirle Istanbul ve 
Ankara arasında telefon muha
berelerine ıene başından itibaren 
başlanması muhtemeldir. Bu bat
bn açtlmasile aradaki vilayetlerle 
de telefonla görüşmek mftmktln 
olabilecektir. 
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Mütehassısı 

İ'TiYfNLfR 
~AMLI MANi 12 f 5TA>.N e.UL. 
AOQE~İNDEN AlA~tLİALEQ 
· ,Sipa,.i~le,.der.ı Po!>f a 

ı Pora!ll alınmôZ 

ı 

( Baıtarafı 10 uncu yilz:de ) 

- Çok geç.. Bir saat ıonra 
idam edilecekler. 

- Fakat •. efendim. 
Ve ne söyleyeceğini şaşırarak 

ıustu. Bir saatte yeniden Danto
na kadar sıitmek, onu bulmak ve 
ikinci bir kağıt almak imkansızdı. 

Hapishane Müdürli sordu : 
- Bunu kime vere:im? 
- Bilmiyorum .. Ben seçemem. 

ikisinden birine veriniz. 
Ve adeta koşarak bapiıhane

den dııan çıktı. 

* 
Vatandaş dö Gallez 
Bana rm? 
Bana mı? 

iki kız kardeş müdürün 
sında ayakta duruyordu. 

- Hanginize olduğu 
değil... Bir af emirnamesi 

biriniz affediliyorsunuz ... 

karşı-

malum 
geldi 

Fakat 

hanginiz? üzerinde yalnız Matma
zel Dö Gallez diye yazılı alınız 

kağıdı hanginiz isteraenlz o kul
lanım. 

iki el birden kurtuluş kağıdını 
kapb iki el birden... iki kadının 
kalbi de ayni sevinçle çarptı lk!
smın ayni zamanda kurtulmaı::ı 
mUmknn değildi. Her biri: 

- Y almz beni kurtarmak iste
di... Diye düşUndü. Fakat iki el 
birden zarfı ath ve ikisi de yine 
birden: 

- Ben kız kardetimle kalaca
ğım, gitmem! Cevabını verdi ... 

Biribirlerinin kolları araımua 
öpüşüyor ve ağlaşıyorlardı. 

* Bir ıaat sonra celladın sepete 
ölüme kadar sırlarım muhafaza 
etmiş olan biri sarııın, biri de 
esmer iki baş. daha düştü. 
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Müdürlüğünden: 1---~-I~-~=ı·s=a!-l~.:__-~-.:_~~~~~~=========ı 
1 - Samsunda .c Kapan » mevkiinde yapbrılacak yaprak tütün 

anbar binası inşaatının kapah zarfla ihalesi lstanbulda 
cc 17 / l 0/934)) Çarıamba günü saat « 15» te icra edilecektir. 

2 Ketif bedeli « 159.997» Yüz Elli Doku:ı Bin Dokuz Ynz 
Doksan Yedi lira 9 Dokuz kuruıtur. 

3 - Projelerin beher takımı «15» On Beş lira mukabilinde lstan
bulda Cibalide Levazım ve Mübayaa Şubesinde Nakit Muhaaibi 
Mes'ulliiğünde ve Samsunda lnhiaar)ar Başmüdürlüğünden 

ahnabilir. 
4 - Taliplerin c• % 7,5 » muvakkat temlnatlarmı havi teklif mek· 

tup!arını ihale gftnü muayyen saate kadar Cibalidekl mezkur 
komisyona tevdi etmeleri lcabeder. (60 17) 

---~-~~~--------~~----~~~~--------------------------

Esoaf Teşl<ilatı BaşmurakipUğinden : 
lstanbul sUt müstahsilleri ve sntçiiler cemiyetinin idare heyeti 

intihabı 3/10/934 Çarşamba gi\nl\ saat 10 dan 16 ya kadar Bahçe· 
kapıda dördüncü Vakıf hanımn ikinci katmdaki dairei mahsusada 
yapılacağı alakadarlara ilan olunur. (2869) 
~~~~~~~~~~~--~~~---~~-~~~~~~~~--~---

lstanbul Beşinci icra Me

murluğundan: 

Aksarayda İamaiiağa mahallesin• 

de Horhor hamamı mutasarrıfı iken 

elyevm ikametgahı malUm olmıyan 

Bedri Beye: 
• Küçükmuıtafapafa hamamı m~s
teciri hacı Arif Efendiye 418/932 ta• 

ri}ı'nden itibaren fa'.z ve maurifin eda
s•nı havi bir kıt'a emre muh:ırrer sen?t-

le 8!2 lira borcunuz habkınd <t 1, 5/914 
tarihinde vaki müracaat üzerine be-

rayl teblit tarifatı kanuni.ye dai.re
eiade tanzim kılımp namın za gön· 
derilao 3deme emrinde ik metglha

nııun meçbuliyeti m0 1 •tiri tarafından 
9erben iade o'unmut ve zabıtaca 

icra edUen tahkikat ta bunu mOey
yit bulunmuf olmak'a tebligat ·n ili-

nen lfaa•na karar Yerilmlılir. Yul<arda 
yazıh borcu itbu ilin tarihind n iti• 

baren 3demeniz veya borcun leıma

mına •eya bir kısmına, yahut alacak
lının takibat Jcrasına bir itirazınız 

varsa iki ay içinde bildirmeniz ve 
icra •e lflle kanununun 74 Onca 
maedH"ne temkan muktezi mal 

beyannamesini vermeniz. aksi t kdir
de bapsen tazyik o unac ığınu, borcu 

&demez veya itiraz etmezseniz cebri 
icraya te•"asül e!un cığı ve yapıl.-
cak itlrazabn dairemizin 93412926 

numaralı doeyas·na 
mezkur ademe emrinin 

kamına kaim olmak 
o anur • 

ifııaı lüzumu 
tebHti ma
lbere illa 

(120) 

defa tıraş 
olmak, ancak bir adı·l 

HASAN 
Tıraş bıçağı 

6Jlj-•• Beşiktaş 411--. .. 
Dikiş Yurdu 

On ıencdenberi tedrisatının mü
kemmeliyetile tanınmış hanımlar biçki 
ve dikiş mektebidir. Mezun lrnnımlar 
biçki ve dikişi miikemmelen öğren· 

dikten maada ayrıca çiçekçilik, şap
kacılık, korsecilik ve boya ile tezyi· 
natı da öğrenirl ·r ve tan bir san'ııtkar 
olarak yetişirler. l\lektebi ıı derf; 11ro
gramım ve şer i ini mutlaka görü-
niiz ve ist.,viniz. 1 
Kayit davam etınekt»dir. Akarntler 

'9 · 64 num»ro ti 
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Son Posta 
Yevmi, slyaıl, H ... adiı vı Halk gau:t .. . 

).!;eki .'.labtiye, Çataiçe~me ıokağı, 2~ 
ISTANBUL 

.... ·----
Gazetemizde çıkan yaza 
ve resiml~rin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 • 3 1 

Sene Ay Ay A. 
K~ Kr. Kr. g; 

TORKIYE 1400 7SO 400 15 
YUNANiSTAN 2340 U20 . 710 27~ 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli pe~iodir. Adret 
değitlirm.ek 26 kuru~tur. 

Gelen evr•k geri flerilmez. 
Hlnlarcla1t mes'uliyet ahnmı • 
Cevap içio mektuplara. ıo kuru-ele 

pul ilavesi hhımdır. • -

Posta kutusuı 741 f.tanbul 
Tel9r11f : Sonpo9ta 
Telefon : 20203 




