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M kôm ar Da Bund n Sonra 
Yiyecek Bedeli Verecekler 
Bu edeller, Yeni Pullarla Ödenecek 

Yeni ceza evleri ile yapılacak 
mahkeme binalarma ait harçlar 
ve mahkumlara ödetilecek yly .. 
cek bedelleri hakkmda vaziyeti 
gözdan geçirmek üzere ıehrimize 
gelen Adiiye Bakaoı Saracoğlu 
Şnkrn Bey, dlln, yine bu lılerle 
uğraıan komisyonun teablt ettiği 

pul şekilieri hakkında kat'i karar 
vermiş, bu pullar Damga Matba
asına ısmarlanmıfhr. Şu hal ile, 
bu iı!ere alt kanun Birinci Kinu· 
nun bir:nden itibaren meriyet 
nıevkiine girmektedir. 

Basılacak pulların adedi 12 
milyon, sekiz çeıit ve Uç seridir. 
Harç pul arı 1, 2, 5, 10, 20, 50, 
100 ve 500 kuruıluk olacaktır. 
ı 1, 2 ve 5 kuruşluk pulların llstUn· 
de tarihi Y edikule zındanmın resmi 
ye bu resmin altında Ye ftıtUnde 
{ceza ev!eri yapı pulu) ibaresi 

O, 20, ve 50 kuruıluk pulların 

heriode Temyiz 1&rayınıa reaml 
•• UıtOnde de Temyiz sarayı 
yapı pulu yazısı, (100) Ye bet yUz 
kuruıluk pulların Ustllnde Fırat

takl ismet Paıa köprUıUnUn fo
totrafı bulunacaktır. 

") icraya konan lllmlardan alı• 
aacak para yirmi beı liradan aıağı 
olursa harç pulu alınmıyacakbr. 
- Bu kanuna g6re kanunuevYelin 
birinden itibaren icra barçlan 
rnluelmlt olacaktır. Yine ayol 
kanunun ikinci maddeılne sıöre de 

Adlig• Balca•ı Sar•collu Şiikra B. 

her mahküm r,eza evinde bulun· 
duğu mUddetçe, ) lyecek bedelini 
ödemeya mcc1>urdur. Bu yiyecek 
bedelleri ceza cvlwl idarelerJnce 
altı ayda bir bordro yapılarak 

tahakkuk ettirilir. Alb aydan 
aıağı mahkumlar için tahakkuk 
muamelesi aalverilmelerinden llç 
gün evvel yapılır ve bordroları 
mahkiimlara tebliğ olunur. 

Tahakkuk ettirilecek yiy .. 
cek bedellerinin mahkumlar ta
rafından ödenmesi kendilerinin 
ikametglhı belediyelerince ve 
belediye teıkilAtı olmayan yer· 

( Devamı 11 inci yOzde ) 

Baremde Değişiklik 
-

Bu Kanunun İhdas 
Maddi İmkanlara 

Ankara, 27 (Huıuıt) - Ba
rem Maaı Kanununu gözden ge• 

çlren Müsteıular Komiıyonu, ye

ni teıkilit yapmıı olan vekiletle· 
rln bu teşekkllller için aldıkları 

memurlara verilen aylakları Ba
remle denk gelirmiye çalıııyor. 

ÇUnkU lktaıat, Ziraat Ye GUmrUk 
V ekiletleri, Barem haricinde 

kendi teıkilit kanunlannan ver

dij'l imkindan iatifade ederek 

memur aylıklarını BaremdekJ 
mUddetlerden öne• yUkaeltmitler

dir. Bu arada ziraat enıtitUlerf, 
Tllrkofiı gibi yeni teıekldillere 

ilk alanan memurlara (55) lira 

aylık bağlanmııtır. Bu vaziyet 

bütçede ve ayda iki milyon lira

yı geçen bir fazlalık doğurmuı· 

tur. 
Barem Kanununun tatbikatın

da bazı t ezatlar da göze çarp· 

mış olduğu için bütün bu vazi· 
yetler göz önllnde tutularak Ba-

rem Ka!lununda değişmeler yapı· 
lacaktır. - lf. 

A 

31 
Yazan: 
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Aıık ,, •izi ha-
1uedara •orao11a 
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bir l•zntle sii· 
rüklig•cektir. 

Mahmut Ycrsa-
rlnln •11 11•111 
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.............................................................. 
Öz TUrkçeyle Deneme 

Yeni Ve Eski 
Türk Ulu• 
Kurultayları 

KoDlfU ~ulgarlstanda yarı ılya· 
Hl düıüncelere yazı alanhğı ya· 
pan " La Bulgarie ,, gazetesi, aon 
numaralarından birinde TUrk say• 
la'Y ( mebuı ) seçimini gözden 
geçiriyor. Bulgar arkadaı, e11kl 
Türk uluı kurultayının Blrlnclka
nun batında dağılacağını sanıyor, 
yeni kurultavın da Mart baıında 
toplanabileceiine iımar ( lıaret ) 
ettikten ıonra özlU ( hUlisa ) bir 
biçimde diyor ki: 

" Yeni kurultay gelecek yaz 
toplanacaktı. Türk törilsU {hUkU
met ), bu aeçiml kııın yapmayı 
elveriıli buldu. Huna iype {ısebep) 

( Devamı l 1 inci •aylada ) 
---· ... -iiiıl!iii ........ ...,_....,_....._...__,... 

ltalyaya Tariz 
Franıız Gazeteleri Manalı 

Y az1lar Yazıyorlar 

Ôor fi• Jur'flalı• heılıkİarı 
Pariı 26 - Italya hllkümeti 

tarafmdan Hırvat komiteclsl dok
tor PaveHç ile Kvateroikin Fran• 
aaya iade edilmemelerinin sebep
lerini gözden geçiren " Övr ,, ve 
" Jurnal ,, gazeteleri ıayana dlk .. 
kat neticelere varıyorlar. Bunla
rın mütalAa11ı şöyle huliaa edile· 
bilir: 

"ltalyanın bu iki maznunu ia
deden iıtinkifına intizar etmek 
IAzım gelirdi. Bizim bu ıekilde 
dU1UnU1llmilzU ılyaal manada te
lAkkl etmemek icabeder. Eğer 
bu lıtlnkAf cevabı kat'iyet keabe
derae, intaç edeceği hukuki mu• 
kabele son derece kuvvetli ola· 
caktır. ÇUokU 1870 yılının 12 ma• 
yııında Fransa ile ltalya arasın· 

( Devamı 11 inci eayfada ) 
••••••• • 1 • ' . ..... . ........ 1 ...... 1 •• 1 ~.---.......,_ 

Maliyedeki Eıki Doıyalar 
Meselesi 

Geçende yiae bu ıOtunda çok eıkl yıl• 
lardan kalmtt birtakım Yergi doıyalarından 
bahaetmlttlk. Maliye Bakanlığı bu yaıumm 
tanlhe muhtaç görmU• H blı:e ıu teskereyi 
göDdermittlr: 

• Ga:ıeteai:r.Uı 11111/934 tırlb ve 1536 nu• 
maralı nibha11nda muhakeınat mlldürlüiü· 
aün takip etmekte olduiu doa7alarla iatih· 
ilk . ver gial hakkındaki neırlyat berveçbl ati 
tav:r.lh ve taıhlh elunur. 

( Devamı 11 inci 1Gade ) 

Eminönünden Bebeğe 

Tramvay Biletçilerinden Para Aşıran 
Açıkgözlere Ne Dersiniz! 

" Hey .. Efendil Biletçi Olduksa lnsanhktan 
Da Çıkmadık Yal. Sayile Kendine 

Gel Bakahm • ,, 

- Ben fakir bir adamım. 
Bnim için bir liranın bllyUk bir 
değeri var, amma vallahi onda 
değilim, beni &1ıl kızdıran ıey, 
bacak kadar bir çocuğa, hem de 
bile bile aldanmıt olmamdır. Vay 
yumurcak vay. Şimdiden ne de 
yetişmlı. Bir elime geçse, yapa• 
cağımı ben blliriml 

- EmJnönD • Bebek yolunda 
çahıan ( ... ) numaralı tramvay bi
letciıi, yeni yolcu binip binme-
diğini anlamak için durak yerinde 
aahanlıktan sarkarak öne doğru 
baktıktan ıonra devam ettir 

- Tıpkı ıu elimdeki renkte 
bir kalem bulmuf. iyi hatırlıyo
rum, iki klıi idiler. Blrlıl bir lira 
verdi. Bilet keatlm, yllz kuruı 

yaııp llıtUnO imzaladım. Kollejde 

1 

1Jil11tçililc ı. h•ıei Ç•kilir SHllGt dcrgll 

inerken liranın natllon istedi; ver
dim. "otel,,de öteki eliodeld bi
leti uzatarak; 

- ineceğim, dedi. 
Şaııyordum. Yüzde doksan do 

kuz emindim, ki OıtonU verm•· 
den yalnız bir lira almııtam. 

- Y anlııaın, dedim, ben bir 
klılden lira aldım, o da kollejde 
indi. 

Bin tUrltl elli d6ktll. Elindeki 
bilet, o seferin bileti idi. Oıttln· 
deki lıaret damga, tıpkı tıpkısına 
benimdi. Kalemin rengi, benim 

( Dn mı 10 uncu yGzde ) 

·Gizli Tarikatçılar 
Malatya, 25 (Huıuıt) - Şehrimizde gizli olarak tekke Ayini yapan 

Uç kadın yakalanmııtır. Bu kadınların iılmleri Zeklye,GUlilı:ar, Zehra· 
dır. Zabıta tekke lttiha.ı edilen yeri mUhllrlemit ve kadınlan tevkif 
ederek adliyeye teslim etmiıtir. Tahkikatın vereceği netice henüz belli 
değilıe de, bu kadınların ltlettiklerl tekkeye devam eden ve Ayinlere 
katılan bazı kimselerin de yakalanacakları ve ıorguya çekilecekleri 
zannedilmektedir . 

Üç suçlu kadının tekkeyi hangi tarikat dahilinde lılettiklerl de 
tahkikat neticeıinde meydana çıkacaktır. - lf. 

,[ Tam Yerinde!. 

- Tevekkür yerine ''unutmam,, kullanılacakmıı .. 
- Öyle i1e birisiııe boro verdikten •onr& birkııo bre teıekküı ettirmeliL 
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Iktısadi Kalkın
mada isabetli 
Tedbir Gerek 

Ege mmtakasında.ki hararetli 
tütün sahflDlll bntı Auadohı 
kıyılannda buıl ettiği hü niite
ıır bütiln meml keti m nınun 
bırakh. Dil~ bu milnaıebetle 
kendilerine sual tevcih ttiğimiz 
buzı okuyucularıtnız bize dedi• 
lec kı: 

Ha111n Remzi B. ('l'uuelba~ı Mioe"e 
11okıı k l.6) - fzmlr ziraat uııntakaaında 
bu aeoe ( 12,5 ) milyon kilo tQUln 
ç knatı tahmin edilmif. Bugüne 
kad r da (11,5) milyon kiloıu sah1m f 
n köy:üniln eline tam ( 7,5 ) milyon 
lira girmiştir. Bu yek.Un, umumi 
dQnya Luhranına göre az gfüü'ecek 
bir ıey değildir. Her sene UHOn 
ııatam yorduk. B"r köylftnOn geçen 
ıenel(23) denk tütününe ateş Yererek 
yaktığ-ını ve tütünün iıpan.-ktan daha 
acu:ıa satıldığını henib unutmadık.. 
Bu kıymetli mahau!Un daha timdiden 
tamamen mablmuı için gösterilen 
Hbep te ltitt'ğimlıe glSre ıu o'muıhm 

Her sene lnhinr idaresi lzmır pi
y21a1ından alacatı tltün miktannı •• 
Tereceğl kıymeti eYTelden ilin eder
mit- lahiu.r idaresinin fikrini •• ka
rannı bu suretle 3ğrenen alıcı ıurup• 
lu anlarında bh söı birliti y•parak 
köylünfin elinden tntünlerini rok 
pahaaına alıyorludı. lahinr ldareal 
bu ıene ne kadar UHGa al.tcafım 
bildirmedi~l için difer guruplar ara• 
anda rekabet dotmuı Ye bundan da 
kByUimilz latif ade ctmlttlr. Bu tekil 
diğer lnhiıar maddelerine de tatbik 
edilmelidir. lktııadi kalkmada isabetli 
tedbir rerektir. 

• Niyazi Bey {Pangaltı İldnclbarutha· 
ne 1 O ) - lzmlrdeld Uıttın satıtı 
k6ylünftn ytbGnO gOlııOrecek mafıi-

7ettedlr. K~ylGnOn yOzllnO gilldflren 
sebep te Kriatof Kolomp blliiyHine 
pek benziyor gayet bHlt bir Hbep 
fakat her naaılıa tlmdiyp kadar kim
meoin akhna ıe!memİf. inhisar idaresi 
her sene İxmirden alacatı tüUln mikta
rım evvelden lli.n edermit. Alıcı ecnebi 
oirketler bu illoı canlanna minnet 
bilir ~e bir anlaıma yaparak köylüya 
soyarlarmıf. Bu sene inhisar idare.inin 
n kadar tfitDn alacajını bUmedik'erl 
için onlar da ayrı ayrı alııa b"tlamıt
lar ve aralarında da rekahet çıkmııtu. 
Son zamanlarda OzDm, incir Ye ıarap 

fiatlarında da dDıkOolQlc nrdır. 
lobi.ar idaresinin her aene alacağt 
üzüm miktarın1 da ilin etmeal belki 
b, dOşkfinlilğc nbep olmuıtur. Bun
d~ ıonra da lııhiHr fdaremi alacatı 
miktarı bir ıır olarak tutmalıdır. 

* Şonı11ettin Bey ( Kamerhatun ma-
ho lleei 88 ) - Bu aene.lzmir ttıUlnQ 
k6yl1Ja0n yG:ı<lntJ ıOldürdlJ. Biıina 

tOtlinJerimiz dftnyanın en iyi tOtOn· 
leridir. Amerika bile bqlta yerlarden 
aldıtı ve kendi 7etiıtirdit1 UltiiaJere 
bile TOrk ttltünile çaıni vermeden 
matıfll çıkaramaz bu kadar nefi Ye 
istekli olan bu gftzelim mahıuUeri 
ı"mdiye kadar yok babuıoa • imizden 
~ıkar yorduk. İkb .. t Balranl·tmın al
dıtı yeni tedbirler ecnebi ıruruplsırın 
tröst yapmalanna mani oLutu fçia 
bu ıene tQtünlerlmiz iyi Htılmııhr. 
Bu, <!iter maddelerimizin Hhfı için 
de bir miaal olmabdll'. 

SON POSTA 

ikimi er Arasında •• 
Yeni Kanunun Tatbikat Hazırlıklarına -

Şimdiden Hararet Verildi 
AdHye Bakanı ş·;krU Saracoğlu Beyin blltlln 

hAkimlcre ayrı ayn yazdığı bir mektupla beraber 
bir Kdnunuevvelden itibaren tatbik edilecek olan 
hakimler kanununun tatbikine dair talimatnameler· 
den de birer nllsha gönderdiğini yazmıştık. Bu 
talimatnamede mahkeme itibarile hükümlerin lca bet 
derecesini gösteren aylık liıteler, 1934 senesi 
ikinci Teırlninin aonundakl iş itibarile vaziyeti 

ıınıfında bulunanlar hakkında mnfettiılerce doldu· 
rulacak beş numarala fitler, temyiz dairelerince 
doldurulacak (7) numarah fiıler, Cumhuriyet Mlld· 
deiumumtlerl hakkında Bat MUddeiumumtler tara• 
fından doldurulacak varaka suretleri de vardır. 
Ayın birinci günü bunlar doldurularak Istanbul 

gösterecek şekilde tanzim edilecek cetvellerin, hA· 
kim namzetlerine mahsus imtihan kağıtlarımn, 
namzetlik isteyenlerin talep nümuneleri, muavinlik 

MUddeiumumt:iğl vasıtaıiyle Adliye Bakanlığına 

gönderilecektir. Müddeiumumtlik, dün bOtUn alaka· 
darlara bu talimatnamedeki itlerin bir Kanunuevvel· 
de yapılarak MUddeiumumtliğe gönderilme1i hak· 
kında bir tamim yazmıştır. 

Türk Susamı 
Dıı Pazarlarda Çok 

Beğeniliyor 
Romanya bu yıl memleketi• 

mizden mühim miktarda su1am 

almıya ba~lamıfbr. Y alnıs ıon 
hafta içerisinde Romanyaya ıahp 

gönderdiğimiz auıam 30 bin ki· 
lodan fazladır. Bu yllzden susam 

flatlan cok yUkselmiı, 12 kuruıa 
kadar çıkmışbr. 

Öğrendiğimize g5re, TOrk su· 
samlannın dıt pazarlarda Hiodia

tan ve Afrika mallarından daha 

büyük blr istekle aranması kalite 
bakımından iyi oluıundandır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Vatman Kemalettfnln idare· 
ılndeld tramvay arabası, Aksa• 
rayda Raşit ağa adh birine 
çarparak yaralamııtır. 

lf Y eldeyirmenlnde Yatmam 
Cemalin idaresindeki tramvay 
arabaaı tenekeci Markoya çarpa• 
rak yaralamıştır. * 193 l ve 2444 No lı iki 
etomobil Amavutköyllnde çarpı• 
ıarak hasara uğramıılardır. 

4" Beyoğlunda 664 No lı vat· 
manın idaresindeki tramvay ara• 
bası Neolofa adlı bir kadına 
çarparak yaralamııtır. 

* Bayezıtta ıoför Rahmi tle 
Şefiğio otomobilleri çarpıtarak 

hasara uğramışlardır. 
iC Samatyada Naki Efendi 

adlı birinin bir hafta evvel elbi
aelerinl çalan sabıkalı Mehmet ile 
Mehmetten bunları sabn alan 
fınncı çırağı Mehmet yakalan· 
mıılardır. 

'f Mllşteri sıfatiyle Bcyoğlun· 
da ttıtnocü Kadri efendinin dnk
kAnıoa giren HOıe}'fn adlı biri 
çekmeceden beş lira çalarak 
savuıurken tutulmuştur. 

lstanbul 
Telefonuna 
Değer Biçilı!Jor 

Telefon ıirketinln heaaplanm 
gözden geçirmek için seçilen hey• 
etin, çahımaları bitim yerine var· 
mak üzeredir. Fakat, ıon araıtır
malar, ıirkette olup biten e.ıkl 
işlere ait bazı kayıtların yeni 
bqtan beaaplanmasını gerekleş• 
tirmiştir. 

Öğrendiğimize göre, şlrketteld 
çalıtmalar bu yüzden daha bir ay 
kadar süre~cktir. lılerin bitiminde 
yaZJlacak raporda~ tirketin teai• 
aata koyduğu pareoan miktarı, ve 
bugünkü biçlmile edeceği en çok 
değerin ne tutacağı da gösterile
cektir. Telefon tirketi tarafından 
kablo plinının bulunamadığı yo

lunda öne sürülen iddialar üzerine 
bu da götnrü olarak heaaplanmıı, 
bir değer biçilmittfr. 

Arattırma raporu, Birincikinu· 
nun sonlarına kadar Naha Bakan• 
lığına verilmiş olacakbr. 

Yeni Profesörler 
Ankaradaki Yllksek Ziraat 

Enstitllstı için bu yıl yeniden 
Alman profesörler çağırdmıştır. 

Bunlar arasında, bir kimya, bir 
pataloji, bir de cerrahi profesör 
vardır. Bunlardan bir kıamı ya· 
kında memleketimize gelecek· 
lerdir. 

Verilen haberlere göre, Ziraat 
Bakanlığı Almanyadao daha bazı 
prof~aörlcr getirtecektir. 

Bir Facia Kurban1 
Sedef adası açıklarında bir 

ceset bulunduğunu yazmıttık, 
çeset uzun zamandanberi denizde 
kaldığı ve bu yUzden etleri dö .. 
kil.lmüş olduğu içln hüviyeti teıbit 
edilememiştir. 

Cesedin, Hey beli 
hanlarından blrino 
~aonedilmektedir. . 

f adası kur
ait olduğu 

190 Bin Lira 
Telefon Şirketi Bu Parayı 

Belediyeye Verdi 
Telefon ıirketfnin abonelerden 

fazla olarak aldığı mUkaleme 
ücreti Merkez Banka11na bırakıl· 
mııtı. 190 knsur bin lira tutan 
bu para belediyenin emrine ve• 
rilmittir. Belediye bu parayı sar .. 
fetmek aalihiyetinl almııhr. Ha· 
sekide yeni yapılacak entaniye 
pavyonu için bu paradan bit' 
miktar tahsisat aynlmışbr. 

Kaçak Et 
Ayvaosarayda Mustafa adlı 

birinin evinde bir miktar kaçak 
et bulunarak müsadere edilmiıtir. 

Yine Gürültü 
Mücadelesi 

GürültQ ile mücadele için bir 
talimatname yapılmış, tatbikine 
caşlanmışb. Esnaf sabahJe} in saat 
8 den evvel mahallelerde bağır· 

mıyacaklardı. Fakat bu sefer, 
bazı ıemtlerde, ıeyyar esnafın, 

sabahleyin erkenden kapıları çel
dıklan ve ev halkını uykudan 
uyandırdıklan anlaşılmışbr. 

Saat 8 den · evvel balkı her-
hangi şekilde olursa olsun rahat
sız eden esnaf cezalandırılacaktır. 

Nusret Bey Bolu Ağır Ceza 
Reisi Oldu 

Asliye. Uçlincü ceza mahke
mesi aı:aaından Nuıret Bey Bolu 
ağır ceza reisliğine tayin edil· 
miitir. 

Zorlu Bir Genç Kız 
Asmalımesçitte oturan Uman• 

di isminde bir genç kız, bir 
dedikodu üzerine komşusu Htiıruye 
Hanımı fena halde dövmüştür. 

Kumar Oynamışlar 
Y eıilköydo Muharremin kah

vesinde kumar oynıyan KAmil Ye 
Halil adlı iki kiti yakalanmı.
lardır. 

Güniin Tarihi 

Gayrimübadillerin 
Dilekleri .• 

Gayrimlibadlllerl alAkadat 
eden birçok işleri kökünden te
mizlemek ve bir bitime bağla
mak için Ankaraya bir heyet 
gideceğini yazmışhk. 

Ankarada maliye bakanlığı ile 
temasa giriıecek oba bu heyetin 
yola çıkması bazı pUrüzlerden 
6tllrll gecikmiıtir. Cemiyetin idare 
heyeti, dün toplanarak bakanLk
tan istenecek dileklere yeniden 
gözgezdirmiıtir. Öğrendiğimize 
göre, heyetin Ankaraya gitmesi, 
bir iki gll111ük bir iştir. 

Çarşı Tamir Edillyor 
Kapalı çarıınıa tamire ihtiyacı 

oJdutu uzun ıaman mfinakafa edilmit 
pazarlık yDzilnden bu itten aonraları 
YAZieçilmişti. Çarıının S:mdalbedea
teni k11mı ıon ıamanlarda çok harap 
oJmuıtur. Belediye l:urada zaruri ban 
tamirat yapılmasına lOzum görmQştilr. 
Tamir edilecek yerler tesbit edilmlt
tir, BugQnlerde tamirata batlanacak.tır. 

Bu§day lhracab 
Buğday ihracatındaki canhlılr 

devam etmektedir. Z'raat bankası bu 
hafta laviçreye 690 ton buğday 
göndermittir. Menim baf1 ang:cında1ı 
beri yapılan ihracat 36 bin toua 
ulaımııtır. 

Soy Adı Seçimi 
l.tanbul Meb'usn Safahaltio cimcoı 

Bey ( Cimcoz ), Darlltpfaka lited 
MUdQrO Ali Kimi Bey ( Durmas ), 
iıtanbul Umumi Meclisi ıı:abıt Te 
muamelAt ıubui Mildüril Zilhtll Bey 
( Çubukçu oğlu ), GDmrük Muhafaza 
Batmildilrli Hasan Bey ( Yılmaz ), 
Temyiz Mahkemed Reislerinden Fuat 
Hultlıi Hey (Demirelli), ayni mabkem• 
kitiplerinden Fev:ıiye Hanım (Ergene
kon), Nadir Bey ( Özel), Mehmet AD 
Bey (Erotlu}, Akay ldareai cinı 
sah.iller batmemuru Oıman beJ 
Ayrancı Tıp faktlltnl profe.&. 
!erinden doktor Akıl Muhtu Bey eh 
( Özden ) fOY adını almııt.r. 

Ecnebi Dil Mektebinde 
Üniveraite ecnebi dil mekte

bine devam etmekten muaf lub19 

lacak talebelerin ehliyet lmtiha~ 
ları yapılmııtır. 80 talebe imtl• 
handa muvaffak olduğu için, 
bunlar akşam lisan kurslanna 
devam etmiyeceklerdir. Ecnebi 
liselerden ve Galataaaraydan me
zun talebey·e bu imtihana g"rmedeo 
muafiyet vesikası verilmektedir. 

Halkevlnde 
DOo akıam HalkeYinde aurıatilq 

hakkında bir konferans verilnıiştJr. 
Konferansı genç aanatkirlanıı konıcırl 
takip etmittir. 

Vergiler 
inecek Mi? 

Maliye Müsteıan Faik Bey blı 
gazete muharririne, butdayı koruma 
Yerrlıi ~anununun tetkik edUditinl, 
bazı vergilerde ten:ıi'it yapılmam 
arzu edilditini, sayım nrgisiniıa time 
dilik azalblmıyacat nı aöylamiftir. Bu 
ırnzete, buj"di:y, tuz ve un verg-Uerhüa 
bir mikt r lndirlleeetini yazıyor. 

j_ .... _' _o_n_R_o_s..ı..,t_a_'n_ı_n_R_e_s __ im_l_ı_· R_i_k_ag;;;;_e_~ı_· : __________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n_B_. _D___;i1J_o_r __ K4_ı_' ._· _j 

- Hasan Bey be • ..im kocam 
ıon aünlerde bir huy peyda etti. 

Para iatiyorum, vereceaim 
eliyor •• 

. . . 

• • 
ıJ' Tı/)A 

Diyor. amma •ermiyor •• ı ~ .. Ha y..ır_n, ha öbür gün ı Hastla Uey - Scı.ı 'D "o ıı ı_ı __ ~ 
di) e atlatıp dW'uyor.. ~duı da byenl sftm'1 pur .41 ra be~ 

esene iı ttirii aeydaa.a 01.kam~r.. 



Hergün 

1639 
... _______ F. R.AtaJ -

Dün gece radyomu açtım; uzun, 
k11& dalga çizgileri Uatünde dola· 
ııyorum. 368.6 dan bir türlıU, 
364.S ten bir keman, 356. 7 den 
bir opera ıeai aeliyor. Bütün 
Avrupa düğmemin ucuna bağlıdm 
B!r çeYİrİfte Londradan Moıko
vaya, Bükreıten Baralona ııçrıyo
rum. Özenç içimi bir acı ıibl 
1akıyor: 

- Ya bizim ıHimiz? 
Diye dütllnllyorum. 
Bir aralık 400 ile 500 dalıa· 

lan araıında yumuıak, yapıfık, 
dolu bir gırtlak Hıl geldi: Mıaırl 

Şimdi onu bir yabancı kulağı 
ile dinliyorum. Mııır çlıalılnclen 
brnak ucu kadar ayrılaraanız, Vi-
1ana'yı buluyorıunuı. Bir dilim• 
d6nllıOnde bir çağ değiılyor. 

irkilip durdum: Daha aeçen 
ay bizim de ıuimb bu delil mi 
idi? 

Şimdi onu bir yabancı kulağı 
ile dinlerken anhyorum: Kim bi
lir yıllardanberl kaç bin radyo 
dUtkOnll, lstanbul çizglılnl atlar
larken, yllzllnb naaıl buruıturmu.
tur? 

Gazetelerinde 6Ylllen yeni tUrk 
kllltllrllniln bu adamlar için nu
maraaı, lft39 du. 

1639, ağzından gazeli, elinden 
udu bıraktı. Yeni çalgımız henüz 
toy ise de, gülünç sayılmaz. 

Ancak, gelecek yıllarda, 1639, 
Y akınıark 1eslerinin UıtUnden, 
uluaal ıesler araaına, Türk ıeıini 
katmalıdır. Yeni mOziği kendi 
&zelliğimizle aoylaıtırmahyız. 

Yapıda olduğu gibi, mtızlkte 
de bata kültUrllnU yalnız kuralla
rına alacağız: Ondan ıonra, gOç 
olan, yaradıı geliyor. Nasıl Alman 
ıeai ltalyan aeainden aynhyor1a, 
Türk ıeai de blltlln uluıların ıe .. 
lerlnden ayrılacaktır. Blzanı ıa• 
zıada bunu yapmııtık : Türk, 
Arap, Rum, F a11 için y6ndem 
bir, ancak, lteldler pbl, Oımanh 
ıe.ı de bqka iclL 

Mlbikte yaratıcıhj'ln çok ıor 
oldutunu da unutmamahyız. Ufak 
6roeklerden baılamabyız. Operay .. 
ııra ıelinceye kadar, sarp, uıu!l, 
dolaıık yollardan geçecetıı. Şim· 
dilik operayı dinlemeli ötren· 
mek bile ağırlığı aı&llilıaDILIJ•tak 
olan bir ittir. 

ilkin kolay havaları iyi Tlrk· 
çeye çevirmek denemelerind~ 
bulunmalıyız. Şimdiye kadıtk' 
blSyle çe\ irmelerde aöze &zenll
memlıtir: Y eralz uzamalar, bllgiaiı 
parçalanmalar TOrkçeyl, bir frenk 
a6y1Dyor gibi, yabancalqbnyor; 
kulağımız bu aeı dalgalannı ıerl 
atıyor. ilk tutum, ne kadar iyi 
tartılır, tasarlanana, it okadar ça
buk yllrllr. - Hlldmlyetl lltlll1e - dea 

Bir Konferans 
Paris E'çimiz "Atatürk,, Ün 

Yüceliklerini Anlattı 
Nanıi (F ranuda) 26 - T edri

aat birliii tarafından verilen kon
feranaa başkanhk eden Terkiye 
bllytık elçiıi Sual Bey .. Kemal 
Ata Tlrk,, lln Tnrk milleUnin 
1archm De, lfitilmemlf derecede 
ı_enit bir aosyal lnklllp yapmaft 
bllttln bir milletin ruhuna, dbaire
tlai, ahllk ve ldatuu deiiftlrmft 
oldap•u ı6yliyerek Mlfarlaileybi 
ljmllfllr. 

Suat Bey, Kemal Atatlrkla 
lkonoalk inlallbı da ıerçeldqtin
c;ifnl ıtis?eriae eldemlftir. BIJllk 
elçi dea:9t;r ki: 

.. 

. " - TtirldyMia c1ıt ., .... , 
eıu itibarile naliattir, bant 
HYerdir.,, 

Ruhani Kisveler 
Hakkında 

Ankara, 26 - Hlkiimet, .,.. 
hani ldave.erin mabetlerden batka 
yerlerde giyilmemeleri hakkında 
Millet Mec .. ıine bir Kanun Uyi· 
haıı vermiı" lr. Liyiba perfembe 
,Unll röriltülecektir • 

Resimli Makale il Çene Bezirganları il Sözün Kısası 

Bir Yıldönümü 

Üzerinde •• 

Halll ., ........... ..,. ........ ,... 
aoka• ukala tipler, bet para werlp •IJ· 
lettlilala halde H pera ilıe •uat11rama· 
dıf'ıDJ• lakırdı be•lrıl•lan nrdar. Bur 
lardaa Hkım•ıs. A•layıf ara kıttır. Bııaa 
••kabil çeaelerl çok kunetlldlr. ller
baba demedea lllnrdıya batle1ıp her 
telde• çalarlar, tek ayak 

.._--------------A. E 

lıtinde Hk .. a .. kıs I 
yalaa ıa,ıerler. Hem 
fUıult •akıt kaybetmek· " 
ha, hem de alda•maktaa t ; 
luutulaıak içi• bu ııb·- " 
lerdea uıek duruaua. .,. / .. 

·~SON TELGRAF HABERLERi 

Artık Paşa, Bey, Efend··, Ağa Ve Haz
retleri Kelimeleri Kullanılmıyacak 

Yeni Kanun ile Vatandaşlar Aras!nda Sınıf Farkı Kaldınldı 
Ankara, 26 (A. A.) - Mec· ımittir.Feriklerin derecelerine alt ta· birlerle millizım, kaymakam ve 

ilsin bugOnkl içtimaında Dahiliye gibi tabirlerin artık Ttırk camla11 miralay tabirlerinin kartılıtı in 
~akana ŞnkrD Kaya hükumetim!· vaııflanndan kaldınlma11 içtimai Ali Askeri Şiiraca teıbit edilerek 
zın bOyUk inkıllbımıza uyıun bır lnkıllbm zaruretlerinden olmuıtur. icra Vekilleri heyetince taıdlk 
değerde olarak lakap ve UnYan• B,anuııJa beraber tOrkler hu• edilmeal eauının kabul edilmeal 
ların kalcLnlmaa lçfa tekllf ettlll •ual muhabere Ye mahawenl.-de daha mDYafılc •llrllmlf Ye bu 
kanun llyihuuun mlzake!'MIDI bir kimaeye Ye cemaata hitap cihet kanunda furib edilmlt-
lltemlıtlr.Kanan ruznameyo ahnarali ederken adın &nOnde plmek tir. Ziya Gevher (Çanakkale) •e 
mDzakereıine baılanmıt ve bu .. rtile erkeğe, ere yani er Jdtiye Tarak Us(Trabzon) bu eıbabı mu-
••ıdltı ile ıib alan Belim Atalay bay, kadına da bayan diye bitap clbe okunduktan ıonra bazı au-
Beı iler; ıllrlllen kanuni teklifi ~dehllirler. Bu tabirler az tllrk· aller ıormuşlar, Dahiliye 
koti•mıfbr. Kanunun heyeti umu- çcdir ve t&rklerin ilk devirle- bakanlığından cevap almıtlardır. 
mlyul tızerinde mlizakereden rinde kullanılmıthr. Tefevvuk ve Maddeler üzerinde yapılan uzun 
sonra maddelero ı•çilmlf imtiyaz ifade etmez. Diğer ya• Ye har1tretli müzakerelerden ıonra 
vcı teklif edilen kanuna ata ke- bancı memleketlerde her memle- kanunun beyetiumumiyeai ıGyle 
lim•ıinlc dahil olup olmadığı bak- ketin kendi dillle adları önllnde kabul edilmittir: 
kında ıorulan ıuale DahiJiye En- kullanılan tabirler gibidir. Birmcl madde: Aj'a, bacı, 
cDmeni mazbata muharriri Şllkr8, Tllrkiye cumurlyetl aıkert Ye hafız, boca, molla, efendi, bey 
" aaie da bir llnvan olm&11 mlllkl ve ruhani rtıtbe ve paye- beyefendi,· paıa, hanım, hanım-
dolayııile kaldınlmaııne btıkiimetle leri fl'len ortadan kaldırmıpa da efendi ve hazretleri aibi lakap 
beraber encilmen de muvafakat nihayet bu Ilga bir laamUlden ve llnvanlar kaldınlmııbr. Erkek 
edi)or,, demlftlr. ibaretti. Kanuni mtıeyyldesl yoktu ve kadın vatandqlar kanunun 

Kadın, erkek bazı iılmlerin kanunda ikinci madde bunun karıısında ve reaml belgelerde 
lamet, iffet, Hikmet aibi erkek• için konmuştur. yalnaz adlarile anılırlar. 
lerle mllıterek olduğunu bunların Muharebe meydanlarında ka- ikinci madde: Sivil ve re1ml 
n&1ıl ayırt edileceğini aofan Te- zanılmıt madalyalardan başka nişanlar ve madalyalar kaldınl-
kirdağ meb'usu Celil Nuriye ce· niıan ve madalya taıınmıyacakhr. m14hr. Ve bu niıan ve madalya-
Yap olarak Dahiliye Bakanı ka· Askeri riltbe ve unvanlar da larm kullanılmaaı ya1&ktır. Harp 
nunun eıbabı mucibeainl okuya- kaldırılmııtır. Liva Ye Feriklere madalyaları bunda11 mUateanadır. 
cağım aöylemiftir. ve birnci Feriklere (General) ve TUrkler yabancı devlet niıanlan 

Kanunun eababı mucibeainde MDtilrlere ( Mareıal) denmesi da taııyamazlar. 
hlllAıaten töyle denilmekte idi: zaruri aörlllmDt . Ye bu ıaruret Oçu1.cü madde: Askeri rlltbe-

Tilrk lnkılAbının en açık özeli kanunun maddesı ile teyit edil· lerde adın batına gelmek Ozere 
(yaafı) demokratik olmaaındadır. y· Qf kara ve havada MDtirlere Mare9al, 

TOrk tarihinin ilk çağlannda milletin ıne • birinci Ferik, Ferik ve livalar• 
fertleri araıında hiçbir fark yoktu. B 1 T k C f • General, der.izde blr:ncl Ferik, 
Göze 16rllnen mevki Ye makam u gar ra ya em yeti ferik ve Liva!ara Amiral denilir. 
farklan berkesin ubduine •erilen Kongre Yapıyormuı Generalların ve Amirallann 
•uifelerden ibarettL Sofyadan bildirildiğine 16re, derecelerin gösteren Onvanlarla 

Geliflrlzel iaimJeria &n&ne Bulgar bOkGmeti enelce yaaak deniz M&.t&rleri Onvanlar1nın ve 
konulan lllh te•ldrl, klb tahkiri, ettit oldu:u Trakya CemlyeH dlier aakerl rlltbelerin ka,..bk· 
kllı iıtllızayı tasaaunua eden ağa, kongresinin 9 Ye 10 Klnunueyve'd• lara ili ukerl türaaı karan Ye icra 

efendl,bey,beyefencll,paıa,bazretlerl Sofyada toptanmasına iziulvermiıtir •. Vekiller Heyetioiıı taadiki ıı~konulur 

iSTER iNAN i STER I NANM AI 
Yıaca ukadql2rdaa birini• bV •Üt bedeıiai 

pr•ya ır•ç'riyerua ı 
•"fakıim lbldeıinln ç••r .. iadeki ufak babç"e yapıl· 

dıtı 11ra!arda yaai l undaa birkaç yıl nv d bir r•~• 
yazarak ç·ç,klifin ort •ına c!lte• koakoca b"r dem:r 
te'paf diret"nia bu •üzel bahçeyi ç'rlrinlettirditinden 
tiklyet etmiı, batta bunun bir de reımini koymuıtul& •• 
O zemaa yept j'ı• z t Jbkikdta da bu it için blltç•J• 

JSTER iNAN I 

bir para kond:.ıA-unu ltrenmiıtik... Fakat o direk 
kalkıuada, kalknı dı, kelkm d ydı... lıcl rGn e•..el 
1evinçle ılSrc!ük ki; direti kal myorlar ... 

Biz'• ıı yapı1mH l otiJ ir. Yap· r. U'.io kırt •1• 
mucibince, İ•tia ı a, d rkt'n.. -, mün t , bey z < yin
ceye ka :lar y I er ıeçer ... So .un .:ı ıt çık r, ç kar mma 
itte bu bir te'ar f uiretuıin y r ~·eğ ft r rneı.i gıl i 
hattA darbımemel e~i alh ay mü de.i de ferli.ıh fua la 
geçerek be!&c:ı • it . .y lu• ç k.u ... ,. 

TER JNANMA! 

Önce inanmak istemedim. 
Y anbıbk olacak, dedim. Sonra 
baktım, anlatan uı.u tanmmıft 
dediğini bi.ir, bır Arap gazetesi· 
dir. B1lir miıiniz ne olmuı? 

"Araplar, bUyllk aaYatta Os
manlı idareaine bq kaldırıp 
Tilrklerden ayrıldıklan günün 
yd dönlimUnil bOylik kıvançla 
kutlulamıtlar, bayram yapmıılar, 
ıenlik yapmıılar, "nutuk,, ı6y
lemiıler. 

Olabilir deyip geçebiliriz. Fa• 
icat Araplar, Tilrklerden ayrıldık· 
ları glinG 18 ikinci Tqrin olarak 
klltnklerine yazmqlar, gerçekten 
ayrılı11n oglln olduğunu nereden 
bulup çıkardıklarını tlH etmez 
miılnlz.? 

Benim bildiiim, yDrekler e1kl 
kurunun hiç bir gtınllnde birle.
mit deiildi, Y awz SWtan Selimin 
yolunu yanht 1eçtiji ,an bq)ıyan 
beylik blrliiinln ur11lma11 la• 
bOyOk aavatın sonuna aelmez, 
batındadır. TOrk orduıu daha llk 
gtınde kendiainl bir dütman çe.
re1i içinde buldu. Son atıaDne 
kadar hem önilnU, hem de arka• 
llDI dlltllndft. ; 

Gazinin ( Halep ) ten ayrıldıA'f 
gllnUn blkAyeslnl okuyunuz. Y o
tumuzu önilmUzden gelen dtııma• 
na kartı değil, içimizden çıkanlar 
arasından açtık. Ne gOn blrleıti
ğimizl biliyoruz, ne glln aynldı· 
ğımızı söylemek gllçtür. .. 

Dar dUtllnmiyellm. Araplann 
kendi kendilerine kalmak için 
kıvranmalarında kınanacak birtey 
yoktur, aavaılaranın vardığı bitimi 
kutlulamaları itinde in durulabl· 
lir, biraz kendi kendilerini aldat• 
bklan da söylenebilir. Sai elden 
10la geçmenin araaında kazanç 
olup olmadıtını hesap etmek zor 
olmamalıdır. 

* Bana 6yle geliyor ki aynlıf 
aGnllnll kutlulamalr daha ziyade 
bize dOfer. Bir uvqta bir bavu
nu (1) yetiren (2) adaman &Ylln
me1i glllUnçtllr. Fakat yiten bu
vun kangren olmUf lH •damıa 
kendiainl klrh görmekte kerti (3) 
.. klanamaz. Kaldı ki, elimizdea 
giden .. bici buYunumuz da de
lildi. Fazla ylk olan bir ekti. 
Dn,op ıidince kurum111 dallan 
keallen ağaç hafif.edi, ıerpilip 
yük1eldl. Eski Tnrklye ile yeniıi
nln gücUnli kartılaıbnp aradaki 
ayarda bakınız! .. 

Her ne ise geçen geçmfttlr. 
Biz ıimdi bir çatı altında ıeçine
mezken ayrıhnca dost olan kar
deşlere benzeriz. O çatının alt.o
da biribirimize tırnak göıterlyor
duk, timdi el uzatmakta engel 
kalmamııtır, dıyelim. 

lf 
1 - Buvun: Uzuv. 
2 - Y etlrmek: Kaybetmek. 
2 - Kerti: Hak. 

Galatasaray Ve Ftner
bahçe Karıılaıiyor 

Bu cuma Taksim atadyomunda 
Galatauray ile F enerbabçe talam
lan lik maçı olarak kartlaıacak· 
lardar. 
D · plomasız Elektrikçiler 

l:.lektrik teaiutçılan Nafıa 
BakaoJığı Ş rketler KomiMl'lijia
de imtlnaa ed.lmektedlr. Dlpl• 
ma•m olanlar tulaat 7apamıya• 
caklarclır. 

Mttr Sa!em Tekrar Muha· 
keme Edilecek 

Ankara, 'l6 - Rlf•et ıuçla
ı.,n Metr Salem ve Farad Et.a
diler hakkında Ankara Mabke
mcaince ver.len karar tem,tzde 
nakzedilmlş~ir. 

Romanyada Komünistlik 
Yas l k Edildi 

Bükref, 26 (A.A.) - Romanya 
Komtlniat Fırkası Ye diier Ko-

"'------ ----·-------------_,_ ______________ ..J m6niat tetekkllller kapatılmıfbr. 
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,Sultan Suyu 
Harası Toprakları 
Köylüye Veriliyor 

Malatya (Huıuıi) - K6yHiye 
dajrtılmatı kararlaıhnlan Sultan 
ıuyu haraaı arazlılıiin datıtılmaıı 

lfinln çabuk 
baıarılmaıı için 
dört komiıyon 

teıkll edilmiı· 
tir. Kornfıyon· 
lar bir reis lle 

i azadan te• 
~:ckül etmek

tedir. Komiı• 

yonların reig. 

Sultan ıuyu hara•• likleriue Isır .. 
müdürü Şnket Bey Paıa nahi}'esı. 
mUdUrU Raif, Doğan tehir müdürll 
Muıtafa, •ilayet draat mOdllrtl 

Halil, Akçedağ malmlldilrD Ahmet 
Beyler ıeçllmiılerdir. 

Komisyonlar en ufak köylerin 
araı.İlini vermek ıuretile it• bar 
lıyacaklardır. Bir k6ylln ifl biti
rilmeden dipr k6ye pçllmiye
cektir. Karanlıkdere, Karaha•, 
Pirpirim, Kuıdoğaa, kuyulu, 
KatangölU, Yukarı OrnçkU, 
Yenlköy, Ihcak, Pınarlı. Aıaiı 
ÜrükçO, Egio, Mihmanlı, Esenli, 
Kırkpınar, Ze)'T•, Kırkhan, Bahri, 
Yatmurlu çifçibafl, Kabuder, 
Kilise, Muhacir, Beyacnbere Ören, 
Dede Fen ki, Kara terzi köyleri 
daj'ıtılacak Te kllçUk olan bu 
köyler bUyUklerile birleıtirılecek, 
bu ıuretle b&yUyen köylere tam 
teıkilith mektepler, kCSy odalan 
yapılacakhr. Bu yirmi sekiz parça 
köylln diğer bftyük köylerle bir
leıtirllmesinden ıonra hara araziıl 
dahiJ:nde 24 köy kalmıı olacak 
ve arazi bu 24 köye dağıbla· 
caktır. Vali lbrahim Ethem ve 
hara mlldOrtı Şevket Beyler bu 
busuata icap eden blltnn tedbir
leri almıılardır. Dağıtma lıi etra• 
fında çalıp:mıya bEtlanılmııtır. 

' 
Muğlada 
Tütün Satışları 

Muğla, (Huauıi) - Tlitlln pi· 
yaıaıı 50-80 kurut araaında de
ğiımektedir. Alıt verit iyidir. 
Satılmamış tlltUn kalmamıı gibi· 
dir. Bugüne kadar ıablan tütünler 
bir buçuk milyon kilodur. Bunla· 
rın en çoğu 7(). 80 kunıı araıında 
sablmııtır. Muğla ve havalisi bu 
aeno aair tütün mıntakalarına 

nisbeUe çok iyi tlttiD yettıtir
mlıtlr. 

Vartoda At Yırıfları 
Varto (Huauı1) - Kaymakam 

Bedri Beyin riyaaeU albDda mll
tqekkil bir komiıyon tarafıDdaa 
ilk defa olarak kazamada bir at 
kf.)IUIU yapılllllfbr. y antlar• 30 
ha7vaa iftirak etnıiıtir. Kozana~ 
lara mükAfatlar •erilmittir. 

Bu mllnaıebetle temin edilen 
varidatla ela mektebe de·H• eden 
fakir çocoklann elbise ve fotia
leri yaptmlacaktır. B~yle bayırlı 
blr lı için çalııan Bedri Beyin bu 
har&keti. memlekette umumi bir 
memnuniyeti mucip olmuttur. 

Simavda Bir Kaıa 
Sima~, (Husuıi) - BeJedty ... 

nln satan aldığı elektrik fabrika• 
ıının yeri değiştiramekte oldg. 
ğundan elektrik hatlarının aökil· 
llip başka yerlere takılması lıilo 
uğraşan Böcekler köyllnden Ah· 
met çflrllk olan elektrik direginin 
lurılmaaile yere dOımnı, ölmllftllr. 

70 Yıl Evvel Kurulan Kaza 
Hafik' e 6,. Bin Lira Sarfile Su 

Yatı Mektebi De 
Getiriliyor, 
Açılacak 

3 Tane 

Haf He, (Hususi} 
- Hafik kaza11 
Si.aı • Erıurum 
yolu lherinde ve 
Sivasa 36 kilo
metre muafede• 
dir. Meaahai ıat· 
biyesi 3445 kilo
metre murabba· 
ıdır. Kızılırmak, 
G ö 1 ırmağı ve 
Kuruarmak kaza• 
nın bailıca ıula· 
rını teıkil er' r. 
Kaaaba Asm -
dağı , Eğribel , 
K a z ı k K irme:ı, 
Alaçam, Dumanlı 
dailarile çevrelenmJıtir. Kuaaan 
nüfusu 47 bindir. 70 yıl ••Yel 
kurulan bu kuabada ıimdlye 

kadar 44 ka!makam gelip geç
mlıtir. Kazanın 3 nahlyeal vardır: 
Mamoga, lp1ile va CelillL Aynca 
kazaya batlı 168 kay yard11. 

Mu' Jandarma 
Kumandanı 

Muı ( Huıuıt) - Jandarma 
Kumandanı Haydar Bey Sarıka· 

mııa gitmiı, ye
rine Urfa Jan• 
darma Kuman· 
danı Ziya Bey 
f'elmlştir, Ziya 
Bey Mardinde 
ve Urfada •tki· 
ya takibinde 
bilyOk muvaffa· 
kıyetler göster• 
mitfu'. Ziya Bey 

gelir gelmez 
.... J d K mıntakası n d a ki 
mut an arma u• • 
mandam Ziya Bey Jandarma bölük 

M mllfreıelvini teftlte gitmiıtir. 

Muşun Sevimli ihtiyarı 
Muı, (Hususi) - Muıtafa baba 

88 yaımda bir ihtiyardır. Ailen 
Muılu o~up Kale maballeıhıde 
oturmaktadır. Bu mahallede 37 
ıene muhtarbk ve 19 sene de 
mnezzinlik yapmııtır. Abdllliziz, 
Murat Ye Hamit devirlerinde de 
gönUIIU olarak harbe gitmit Ye bill
hara jandarma yazılarak 15 ıen• 
kadar da askerlik yapmıttır. Bu· 
gOn alta ntifuılu bir ailenin reiıl 
bulunan Muıtafa Efendi; burada 
hoı ıohbetile •e ıftt gibi beyu 
ıakalile töhret bulmut Ye herkea 
taraf111dan ae•ilmittlr. Mumailey· 
hin geçimi; ocak eYkaf daire
sinden aldıiJ 550 kurutluk maa• 
ııaa bağlıdır. Bu ıebepten 6mrtl• 
ntı11 ıon ıGnleriade bOytlk bir 
ııkınb içinde buluamaktadır. 
Geçenlerde birlnd umumi mifet· 
tiılite ve Yillyet makamlarına 
mfiracaat ederek kRdiline maddi 
yardımlar yapalmumı dile•iıtir. 

Muf Hapishanasindı Bir Kavga 
Muı (Huıuıt) - Villyetimiı 

haplıbaneıinde bir karpuz mese· 
leai yUıUnden ka~ bir ka•ıa 
olmuftur. Ç8rpdan alcLnlaa kar· 
puılann lrilinl ım aldın, kllçlil 
bana kaldı ıeklinde baılıyan ıah· 
ıt mllnazaa bUyllmtıı •e iki parti 
halinde kanlı bir ıavqa meydan 
açmıştır. 

Testiler, ıahanlar, tencerelerle 
ıiddetlcnen bu kavga netice1inde 
13 kiti yaralaamııtır. Bunlardan 
ikiıiain yarası aiJrdır. 

Hafik hükftme& binaaı 
Şimdiye kadar ıuıuz bir halde 

olan kasabaya kaymakam Coıkun 
beyin himmetile •• mühendia 
S&lreyya beyia pyretile 2 kilo
metre mesafedeki Kaıalyar 1Uyu• 

nua kaıabaya akıtılmaıı lmklm 
bulunmuflur. Sayoa akıtılmaıı 

ıçıo aarfl icap 
eden6 bin liranın 
bin liruını bele• 
diye, bin lirasını 

huıust muhaacbe 
idaresi vermİJ, 
dört bin lirası 

da tertip edilen 
bir piyango ile 
temin edilmiştir. 
Su yakında ıeh· 
re akıtılmıı o1a· 
caktır. Bütün 
köyler telefonla 
kaıabaya ve biri
birlerine bağlan· 
mıılardır. Su iti'" 
ne çok ehemmi-

7et verilmektecUr. Daha elli köye 
R getirilecektir. 3 köye yatımek• 
tehi yapılacak, köy yolları vllcuda 
getirilecektir. Ba ifler bir prog-
ramla teıbit edllmiıtir. Bu prog
raman tatbiki etrafmda intizamla 
çahıılmaktacLr. 

Çarşambada Çocuk Sevgisi 

Çarıamba Himayei Etfalinin giydirdiği çocuklar 

Çartamba, (Hususi) - Himayei Etfal Cemiyeti Çarpmba ıubeli 
her ıene olduğu gibi ba ıene de mektebe tiden kimıeaiz yanulardan 
3S yavrÜya elbiıe, ayakkabı Ye çorap •ermft, yoknl çocuklan 
Hvindirmi9tlr. 

Muşta 
At Koşulan Neticelendi 

Muı, (Huıuıi) - Muı at k~ 
ıuları bUyük bir intizam ile ya
palmıt. koşuya Diyanbekir, Enu• 
rum, Karaköae, ve Mardiaden 
hayvanlar getirilmiştir. 

Birinci 1500 metrelik kopda 
birinciliği Uya1, ikinciliği Veli, 
Dçllocülllğtl Oıman efendilerin 
hayvanları kazanmıfbr. 

ikinci taylan mah•n• k()fuda 
birinciliği Münir afranın, ikinciliği 
Mülhim Ş.mn efendinin, OçUncO
lüğl Yllzbap Huliili Beyin bay• 
vanlan kazanmııtır. 

Oçtınctı 3 bin metrelik talla• 
mil kotusunda birincilitl jandarma 
ytlzbapn Recep Beyin, ikincilltl 
lly•s, tiçllncllllitG Ha88D efendiala 
hayvanları kazanmııtır. 

DördUncO jandarma kotuaunda 
biriaciliğı jandarma Ferit efeudi-
nia, ildnciliii Mehmet efendinia 
hayYanlan kazanmıftır. 

Y arıılar netic•ıinde birinci, 
ikinci ve tıçtlnc8 gelenlere Vali 
Mithat Bey tarafından yUkHk 
mllkifatlar daiJ.blmıfbr. 

Muş Maarif MUdUrlUgU 
Muı, (Huıuıt) - Maarif Mil· 

dtırll Hllınli Bey rahat11zlığına 
binaea mezuniyet almııhr. Mezu• 
ni) eti eaoasıuda Maarif itlerine 
Mnfettit NureddlD Siyretl Bey 
bakacaktır. 

Kırkağaçta 
Avcılar Birliği Kuruldu 

Kırkağaç (Huıust) - Avcılar 
birliği 80 aza ile resmen teşekkül 
etmiı, reiallğe PÜlkill oğlu Fuat, 
kitipliae Yakup oğlu Rahmi bey· 
ler ıeçilmiş, kırmızı milaellu 
içinde bir geyik rumi cemiyetin 
firmaıı olarak kabul edilmlf tir. 
Cemiyetin Bakırköy ile Ilyaalarda 
blrer tube açmuma karar •eril
miftir. Kaymakam Fuat Bey, jan
darma kumandam Mulılia ye Fırka 
reisi Beyler Birliği• lzamc:brlar. 

Bergamada Bir MıhkOmiyıt 
Bergama, ( Huıull ) - HUIJI. 

ahmer cemiyetinde iken 90 lirayı 
zimmetine geçirmlı olaa Hafa 
HllHyln Efendinin duruıma11 dtın 
bltmif, bir yıl hapıe konolmaam•, 
90 Urayı 6demeaine karar YeriJ.. 
miıtlr. 

Gerede Himayei Etfallnde 
Gerede (Huaual) - Hlmayei 

Etfal cemiyeti kan idare heyeti 
yeniden aeçilmit. Maarif memuru 
Yusuf Ziya, Attar Feni, Daren· 
deli Settar, başmuallim Muzaffer 
Şadl11Alemdar oğlu Ziya, Dalca· 
zade Hilmi, lnhlıarlar memuru 
Faik Beyler idare heyetine aza 
olmuılardar. 

1 
Ev Doktoru 

Göz Kapağı 
iltihabı 
(Blefarit) 

f: 

Hakikaten llzficft bir rahataıı• 
lıktır. Bunun neticesi göz kapak• 
larının kenarları kızarır, yanar. 
Kirpiklerin dipleri ıarı, yapıık.an, 
çıkarma11 zor bir kabuk bağlar. Ba 
hal, kirpiklere tesir eder v~ dU. 
tllrUr. Tabii olarak duran kqıntl 
ihtiyacı rahabızlığın müzminleı
mesinl temin eder. Halbuki gö• 
kapakları rahatsızlığında en fala 
dikkat edilmeli lizım gelen şey, 
g6z kapaldannı kaıımamaktır. 
Çnnkn iltilaaln devam ettirir, 
kaııdıkça kapma ihtiyacım 
fazlalqtınr. Biraz rügAr, 
deniz haYall, toz, tiddetll gUlleft 
çiy, ıpk, dama11 rahatsızlığı art• 
tınr. Eneli bir parça rahat ede
bilmek içba it• duman rengi na• 
maraıo. ıldlk takmakla bqla• 
mak lau•dır. G6zl kat'iyyea 
kapmamaladır. Hula kadın iae 
yllztlne krem, padra aDrmemeJidir. ~ 
Umba dya11 albnda çalıtmama. 
hdır, okumamalıdır. Hasta çacuk 

1 
ise el ve ylbOntln IOD derec• 
temiz olmuma dikkat göıtermo-~ 
lidir. 

TedaYi tekliae geliace, •* 
miktarda ultborik Yeya karbonat 
da mt kanıbnlmıt ılık au IJe ve 
çok temiz bir p:!mukla göz!erf 
yıkamak llzımdır. Şayet kapü 
kenarlannda dahi kabuklu yl
zOnden banyo tesir göstermiyorsa, 
alık ıuda ıılatılmıf pamuklarla 
bu kabuklar dnınrUlmelidlr. Son
ra elinizi iyice temiz!edlkten ve 
alkolden geçirdikten ıonra par
mağımzın ucuna az miktarda % 
bir niabetinde ıan cıva humzu 
bulanan beyu Yazelinle yapılımt 
merhem ıllrülmelidir. Bu banyo 
ve bu merheme her akşum yatar
ken devam etmek lizımdır. Tah· 
rlş edici maddeleri kullanmaktan 
katiyen çekinmelidir. Çünkll kft:ı 
kapağı demek g6zlln yakın kom
ıuıu demektir, tehlike vardır. 

lf. 1 
Umumiyetle bu telblrler g6:ı 

kapağı iltihabını geçirir. Fakat 
ekıeriya bu baatalık milzminle19 
mek istidadım gösterir. Bu sebebl 
arayıp bulmak faydalı olur. 

Haatahğıa ıebeblni ararken 
eneli göze mllteallik bir rahat
ıızhk olup olmadığını tetkik 
ettirmek, kirpiklerin baıan olduğa 
gibi iç tarafta ve hatalı surette 
bitmiı bulunup bulunmadıklarınl 
araıtırmak icap eder. 

Bu takdirde yerinden çıka11• 
lacak birkaç kirpikle rahatsız• 
lığın ISnOnll almak mUmklln olur. 
Ayrıca bunm delikleri ve göz· 
yap karanlıjında itte dahli 
bulunabilir. Oralarada müteha .. 
aıaına bir göz atbrmak fena 
olmaz. Maamafih bu bal. bllnyenia 
umumi zafmdan da ileri gelebilir. 
Ve meseli Lenfa•llvde bu çok 
ıuraıtır. 

it b61le olunca Morina balalı 
yal'• lyoclotanenli terbetler, vita
minli maddeler teYeccllh olunur. 

Bu haıtalık aynca a1nirln 
rahabazlıja neticeal veya ekzema 
tuabllri olabilir. Bu tekdirde ise 
hazim cıhazınan iyi l!Jlemai tart 
olduğu sibi, y•ecek Jemeklere 
dikkat te çok mllhimdir. Baharat 
çiy ıeyler, konıerveler, aY etleri, 
fazlaca et, kahve, alkol, laer nevi 
likör yaaak e.U.a.k lizımclar. 
Ha.tanın aynca, vacnt idmanlan 
yapması faydah olur. Şa halde, 
göz kapağı iltihabı, bot değildir, 
rabatıız edicidir, fakat teh:ikeJi 
birfey değildir. Hatta bazan 
btınyenln esaı rahatsı:ılı~ana 
itaret eder ki, bilvesile vllcud• n 
kalafata çeklimeaini temin etmiı 

olur. - Jf 



SON POSTA 

BARICİ TELGRAFLAR 
Acun Tasada, ., 
lngiltere 
Dernekte 

.. th anaua bqıa.. lriabir tua 
•ar: Para darlıfı, •iyua anlat•••· 
•adaklur. ~ku kavgaları bu tlııa-

-- ltlrkafldır. Ba giclit ba Pb•IJ-
18 ••ayaeak elur•a, lale 1aaılaa4aa 
pk• Wr .. .,..,. glttiti•izi ıö1l•rip 
.._tıli keadimizi buna laandıraltiliriz. 
Ham bu iaua:.t yaloıa bizim detUdir. 

Ulu•lar aram itlerden anlayan kavra
,..ı. bitin l:ıi',.içler llllyle dltlln· 
••ktedirler. Acunun giditab her• 
... bir parça daha köttUenedur-
•n; lbllr tarafta bir uluı var 
ld an11lı ( reaim ) angıauı gazete-
1.mia laer tarafı dü~On, dunek 
paılarlle dolu. Bu, lngiliz uluıudur. 
Şimdi file Kıralınıa Oçilncll oflu preH 
Jorjtaa preDHı Mariaa ile nlenan• 
tulildermı yapmır• ....... ,.,. Bu 

dlfbde bulunmak ibare Loatlraya 
Wrçok yabancı lnralJar gümit- Prenıu 

•e prenalerln aayııı herfGa bir parça 
dua kabarıyor. 

Baadan 8til rG Pren1 Jorj yh tane 
dıt giyecek yaptırmıı. KaruıauakileriJa 
tıJıııaı ancak Çalap ( Allala) bile• 
bilir. Demek o~uyor ki acuaua acına• 

cak çırpınııları karı111nda lnglliz 
ulusunda lıüyük bir aotuk kıuıhlık 

ıö.ıe çarpıyor, tan gllıtermiyor, alaın
da buruıuklar yok. ÇDnkl ordusuna 
,..._i,or. Onun zonıaa inuıcı Yar. 

Demek o!u,.or ki banta silmek, J•rrı 
( •il&Ja ) bırakmakla olmuyor. Yarl"l-
lanarak etraf• zor gaaterfp taıuttıktaa 
••r• olablliyor. Eski atalar a8zQnlln 
..... de deferl tlatande demek: 

Banp .. uk yar~ılanma 7olundaa 
lidilüili,.or. - Siireyya 

Londraya Gelen 
Kıral Ve Prensler 
Hepsi De Kıra) Oğlunun 
Düğününde Bulunacaklar 

Lo:ıdra, 26 (A.A.) - Dilk d6 
Kentin Prenseı Marina ile yapı
lacak dllğOnlerinde bulunmak 
O.Zere Londraya ti kıral Jorjun 
taç glydiğindenberi glSrtllmedlk 
Ayıda imal aoyu üyeleri l'elmfıtir. 

Bunlardan 40 taneli yabaaadır. 

Bir Facia 
53 lıçinin Boğulmuı 

Olmalarından Korkuluyor 
Nagaald, 26 (A.A.) - Buraya 

1mn Ye deniz albnda bulunan 
l>ir maden ocağına mzan .WU
dan ötürtı 53 ifçialn boğulm111 
olmalanndan korkuluyor. 

Kurtarılmalan içJa pek çok 
plıfı.lmakta ise de, ağ çıkacaklan 
WU deiiJdir. 

Marsnyada Yakalanan 
ltalyan An•rtl•tl 

Marailya, 26 ( A.A ) - Zabı
taca yakalanan ltalyan tebaasua
du Rubattonun tethitç.ller pa
pma meuup olcluju aamlaaak
tachr. 

Sovyet Rusya Ve 
Fransa Anlatma• 
Pariıı, 26 ( A. A. ) - " OTr ., ga~ 

Hteai, R1117a ile Fran1& uuuada iMi 
ittifak bulunduğwıa dair olaa laaber• 
leri te.kzip ederek " Bir Fraıwı • Ruı 
uzlqmaaı Yardır. Fakat ittifak 7ok· 
tlU'.,, Demekte Ye Paril • Moık:oTa 
hükdmetlerinio emni7etinl koruman 
•eıelesiade bir düıClncede oldaklarıu 
ıöylemekt.edir. 

Deniz Silahları 
Görüşmesi 

Yoluna Girigor 
Londra, 26 (A. A.) - Japoiı 

ıefiri M. Matsudeyra, d&n 6ğle
den ıonra Amerika mllmeuili 

· M. Norman Davlı ile bir parti 
golf oynamııtır. 

Japon ve Am~rikan mabafill, 
bu oyundan sonra iki deYlet 
adamının noktal nazar teaUı;nde 
bulunmuı olduklarını, ancak bu· 
nua deıılz konutmalarının durma• 
ıında hiçbir değitiklik yapmamıt 
olduğunu söylemektedirler. Ko• 
nuımanın, M. Matsudeyranın bu• 
gUn Amerika aefarethanesine 
giderek M. Norman Davia ile 
görUımesl hakkındaki kararını 

değiştirmiyeceğl ihtimal dahl!in· 
dedir. 

Londra, 26 (A.A.) - M. Mat• 
nıdeyra, Japonya tarafından lngi· 
lizlcrin keyfiyet bakımında tahd;t, 
Bahrimubi.in tahkim edilmeal vo 
deni:ı inıaab programının bildi· 
Tilmesi hakkındaki auallerioc, henüz 
cevap verilmediji noktaıını eba· 
rtlz ettirmektedir. 

M. Mataudeyra, Tokyodan daha 
tam talimat almadığını söylemek
tedir. 

Pariste Bir Gazete 
Mahkemede 

Bir Müfettiı 200 Bin Frank 
Tazminat lıtiyor 

Parls, 26 (A. A.) - Mtıfettif 
M. Bonninin haftalık Grenguvar 
mecmuaaı aleyhine açmıı olduğu 
davaya Pariı ağır ceza mahke
mesinde bqlanlDJ.ftu. M. Bon.oJ 
bu davayı. mecmuanın .kenc:IWııi 
M. Pr;nsin katli lfiode suç ortağı 
elS•tcrmesJ ve çaluıDUf .olan .çek
lerin dip koçanlarını 1atmeaı ve 
StavisLinin dip koçanlarL"ll boz· 
ması gibi işlerle ittibam etmcal 
tizerine açmıtbr. M. Bonni 200 bin 
frank zarar ve ziyan lstemektodir. 

Belçlkada Bir Yangın 
Liyej. 26 ( A.A ) - Soıyaliat 

kooperatif maiazalarıada çıkan 
yangın birkaç milyonluk zarar 
vermiştir. Ateı yayıldıjmdan u• 
bıta yanııoa yakın eYlerl boıalt· 
mışbr. 

a,11 
8eaçlerllldir 
Ho.80 

27- 11 - 934 
On bet yıl yam kanracu 

11caklannda, kıpn dondurucu so
ğuklarında her aabah erkeaden 
ateak Yo rahat döteğini bırakıp 

bankaya yetişmek ~in yanın ya· 
malak l:ir kahvea:b De evden 
fırlayıı!arını hatırladıkça sıkleri 
doluyordu. 

Burhan Cahil 

Bu e., bu duvarlar onun bttttın 

gençliğini nasıl yemiş, kemirmişti. 
• 

Yatak odU111a ıirdiji zaman 
pzleri de; ldu. 

KayışdAğıaa <loğru aenlı bir 

ıörüıtı olan bu odada geaç kızlık 

laulyalanw hapsetaitU. Ba ~ 

Pariste Uluslar Arası 
~ Görüşmeler Oluyor 

Tevfik Rüıtü Bey Ve M. Titülesko 
Fransa Hariciye Mazırı ile Konuşacaklar 

Fra!ls& Baıvekili At Flanden 
hariciye naz.ır1 M. Laval ' 

Cenevre, 26 (A. A.t - Ulua· 
tar cemiyeti, fevkalade a11amble· 
sine iıtirak etmiı olan murahhas· 
ların birçoğu Cenevrec!en ayrıl· 
mı,Iardır. Çekoslovak· Hariciye 
Be.kanı M. Benea, Prağa dönmtıı· 
tür. M. Titülenko ile Tevfik 
Rüıtn Bey Parise gelmitlerdir. 
Orada Baıvekil M. Fıanden ve 
Hariciye Bakanı M. Lava} ile 
merkezi ve cenubi ıarki Avrupa· 
ya müteallik meselelerle Marsılya 
cinayeti mllnaaebetlle Macariata• 
nın yapmış olduğu milracaat 
hakkıada a~rilflllelerl ıihlimal 
daWMnd...._ U.....W..&J.na lsepal 
de Klnuauevvelcie Sar meleleal 
ile uğraıacak olan uluslar cemi-

yeti ıtoplanbm için Ceneneye 
g~loceklerdir. 

Uluslar Cemiyeti konseyinin 
toplantısında Macaristan, ıMa.rsilya 
cinayetine ait mUzakeratın derhal 
yapılması talebinin kabulllne ve 
yahut bu mü:ıakerelerin 21 Ki.
nunuıaniye bıra'lcılmasına karu 
yerecektir. 

Yugoslavya Hariciye Bakanı 
M. Y evtiç, hareketinden evvel 
Uluı1ar Cemiyeti genel ~a:ıganı 
M. Aveno1u ı( yaret etnffı \'O l..""en• 
dlsile Yugoslavya muhbrası bak· 
kında göriiimiifnir. Bu Muhtrra, 
elli •ayfa bd• olap ~inde bir 
çok fotoğrafiler ve belgeler TaT

dır. 

M. Heryo Diyor • 
ı: 

" Hürriyet istiyoruz. içeride Ve 
Dışarıda Yalnız Barış İstiyoruz " 
IPariı, 26 iff uıuıi) - Radıbl 

eosyalist1erin reisi ve 'ka bineıle 
Devlet NHın bulunan M. Heryo, 
Şalo F6yeri kasabasında bir mek· 
tebin açılma renıiade hararetli 
bir nutıık söJ'emişttr. M. Heryo, 
iktidar aandıltyesinin hakiki bir 
-cftmbariyetçt olduğunu, oramsxı 
zevk yeri olmadij'uu, bar• için 
çalıtacak btikfımetlerle bu aman 
beraber buhmduğlllıu .aöylemiı w 
~u eklemitlir: 

.,_· Cümhmiyetçi ıblr hikiimat 
millete, btirriyetl•rinl kazuciır
... ıda .. likelHftlr.. Ne içt:e, • de 
dııta ...., •stemiyoruz, iatend-

JOl'llZ." 
M. Heryo ftslıtikten ba~· 

ken, franeada 810 bin yabana 
işçi bulunduju halde 350 hin 

boyala tafta bç g~ler onun 

ıözlcrile kew•flll11ftu. 

Şim41 ~e ömrliAh yarımıı 

luapi9ba..de eöadil-• bir mahldi· 

muopktıjımadaıııaezerken duyclağu 

o nlim ..damet .,. •efniıt hisleri 

phlalUDlfb. 

Dudaklarında 11cı bir tebeı· 

dm dolaşb ve genPiğini g~mdiijfi 

bu mezarı ı~rmemek için btUlm 

ku vveti.Je kapıyı ,ekti. 

• • • Safada eu• denklermi 
laazırlıyan lbtlyar dadı tıaykırda: 

Fr.a1WUD, lpiz <>lduğunu bildirmif 
vo demlıtir ki: 

" - Biz«taWc:ta paalk pkar• 
.mı_ya y.Jtenen adamlana s&Yaf 

•• tba111 aliı:leriot -meafaatlerille 
alet etmelerine "IÖI yummıyttağu. 

Avrupaam 'fU'kıada 4'0syal 
gidifi bizimkinin aynı olmayan 
bir d.nlet Yardir, bu .devlet din 
çarimı rpldinde idi. Bugln İ8e 

ıbaıka bir tetritdedir. Mamafih bu 
00119 :bileeeğl IHr- .r. 

O devletin dilediği gibt ben de 
'barışı aDeyorom. Ben, çocaldan
nın ve mcm1ekeltn bayatını dftşU
nen blr cleYJet adamı &ihl dftflln• 

dUm. Bu auret)e uzlaşma sözlert
nlo söytendijl barış ve yakınlık 
'hareketlerinin yapıldığı gllnOn 

- Ku,ük hanım, bnynk ha
nım Reıit E' ey ıeldi. 

!Merdivenleri çahrdatat1 ağır, 

battal blr vncut aofaya çıkbjl 

zaman ana kız pşır•p kaıdılar. 

..... Retit, • i11ee, filiz pi 
zabit ne'kadar ıeıii91emlş, kalın· 

laşDMftı. Dada apğıdan aesleo

memiı elsa taaıyamı~aldardı. 

Sanlaştılar. 

Reıit Ma1atyada kendine ve

ı-ilen bir tefü§ vaz:feaindeı.ı geç 

bc~lmlfti. Ay.jtmo toz• ile 

s.,r. s 

Gönül işleri 
l· .... ----ııııiııııii .... ______________ ~ 
Kıskançlık 
Ve Lakagıtlık 
Meselesi .. 

- u Kocam beni kıskanıyor, 
hem de fada tiddetle kıakanıyor. 
Bilmiyorum. bundan memnun mu 
olayım müteessir mi? ,, 

Bir kadın oliuyucum bana bu 
eorguyu yolladı. 

. Bir Fransız. moharririı 

- Kıskançlık aile yu•aıının 
kalbine katra katra akıtılan bir 
zebirdlr, der. Nihayet yuvanın 

yıkılmasım intaç edebilir? 
Ben, bu dftşilncede g&rdüğüm 

hakikat hl •eeiain f azlahğına rağ• 
men kıskançlığı lakaydiye tercih 
ederim, yalnız sebebini araıtırmak 
ic;ıp eder. Umumiyetle iki Amili 
Yardır, blrnciıl fazla sevgidir, 
kıskanılan kadına teessftr değil, 

zevk verir, aaadot verir, 
ıklncis ı~e itimahızlıktan doğar, 
bu izzetinefis 'kırımı, elim bir 
ıeydir, daima acı uyandırır, ke
der uyandırır. 

- Kocamın beni (kıskanma• 
'ltndan memnua mu olayım, ml
teessir mı? Sualine cevap Yer
meden eVYel kıskançlığa bu iki 
amilden hangiainln acbep old1t
ğanu eraştırmahdır. Maamafih 
tekrar edeyim, hatta ikinci te
kilde olsa dabf, kıskançlığı llka• 
yıtbğa tercih etmelidir, ltimatmz. 
lıldan doğsa bile, kıskançlık ht .. 
einl doğuran kadının, bu duyguyu 
duyan erkek llzerinde el'en bir 
ehemmiyeti !01duğunu g&terir. 
Ukayıt ıkla kar§ılanan kadın ise 
erkeğjn gözUnde fi'len lSlmUv 
demektir. 

* Kad.köyünde (Zebra B. C.) Hanıma 
Niınnlınızın, aşk aahabuına 

ait mazisiW acaıtırmaya kallar 
manız, kendi kendiniı.e, nihayetsiz 
teessürler hazırlamamı demektir, 
Vaz geçiniz. hakkınız yoktur. 
Kızda beklret ararlar, erkekte 
bu mevzubahı delildir. 

HANIMTEYZB 

Kıra1 Zogo'nun Annesi 
Birdenbire ÖldU 

Tiran, '26 ( A.A ) - Draçta 
bulunan kıralm annesi Hatice Ha
nım, birdenbire vefat etmiıtir. 
Natı Tirana ıetirilecoktlr. 

Japon KablnHlnde 
Tokyo, 25 <A.A.) - Japonya 

Para ..-ı B.k•w 14. Fujiyl iat1a ....... 
çok kutlu bir g8a olduiuna lna• 
nıy~" 

M. Heryo, Sovyet Rusyanın 
Uhıslu Cemiyetin ıtnneainl 
b81ik Mr nmaçle karplam!f. 
demokrali rejimi hakkındaki 
öğünçlerine ve cftmburiyet diıip
IİDİtlin, 1792 de oldoju gibi, bir 
kere daha Fcaaaa toprağını ve 
acunun hUnifeUai kurtarmıı 

ol .. pn• beyaa et.ittir. 
zz::ı:z: 

buraya kofluğunu anlabrken hay· 
retle etrafı.aa bakıyordu. 

- Ne o, ta11myor mmn1zt 

Leyli &tr.şey söylemedi. 

Melek H. birkaç keJJme ile 

çlflik işini, Leyllmn rahat91zlığını 

anlattı. Retit aaneaiaw ölümilnO 

habeT almıfb. Kabnlnımıf, ptı

rüzln bir ıseale: 

- Hayat bizi çok ezdi. K .. 

derin önüne geçı1m~z. Çok 1.tırap 
Çfktik. Fckat .• 
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Dünya Hadiseleri 

Acaba 
Gerçekten 
Öldii Mü? 

Budapeıte gazetelerinden biri 
Bir ılfaca~ geçenlerde oku-

t . yucul ırı arasında 
gaze es! (en inanılmıyacak 
anlatıyor l i!<iiye ) yl bflup 

yazmak için bir ınüsabaka açmıştı. 
Bu mfiıabakada hitinci mükafatı 
kazananın ) azdığı hikaye ıudur: 

" Bir gün Afr:kada av peş"nde 

dolaşırken b:r inilti ı,:t im, aeı n 
geldij'i tarafa doğru g cHr baktım, 
bir ayağı iki aj'aç kütüğü araı na 
ııkıımıı yavru bir fil gördüm. Hiç 
tereddOt etmeden aj'aç kötUğünll 
yerinden kaldırdım, hayvan kur
tulup kaçtı. Fakat o daha kaç
madan evvel hortumunun &zerin· 
de de b:r yara izi clduaunu 
ıörmiye Yakit bulmuıtum. 

Aradan yıllar a•çti. Geçen· 
lerde ıehrimize gelen bir at 
cambazbaned ıe gitmiştim. Maddi 
vaziyetim mOaait olmadıiı için 
beıinci ııra aandalyalardan birinde 
eturuyordum. Sıra fillerin tethiri
ne ıelmiıtl. Hayvanlar meydana 
gelince, içlerinden en bUyDğiloDn 

bana yaklaıarak bartumu ile be· 
limden yakaladığını ve hiç incit· 
meden beni ön 11ra ko!tuklardan 
birine bırakbğıaı gördUğllm zaman 
duyduğum hayretin derecesini 
taHvYUI' ediniz, hortumunun yara 
izinden tanıdım, bu fil benim 
Afrikada kurtardığım yaYru fildi. 

• f ngiltere ılnema cemlyeU reial 
Mııtr Rowıon yapbiJ bir 

Jngilizl•r heaaba göre in· 
•in•ll'laga gi)terede halk ıi

nema seyretmek 
ne verlrl•r? için ıenede bizim 

paramızla 250 mUyoo Tllrk lirası 
hucetmektedir. 

Bu paranın ( 40 ) milyon 
liraıı yabancı fillmlere Yerilmek· 
tedlr. Yabancı filimlere verilen 
paranın yllzde dokaanı da Ame
rikaya gitmektedir. loıilterede en 
ucuz ıinema koltuj'u IS kuruıtur. 

--·-··············-.. ················-· .. ···-·----
Yıal llep11atı 

Çı91r - Ankarada oıkan bu genCJ
lik ve klhür mecmuaıınıa 19 - 23 ünotı 
1Ay111 da mtitar etmittir. 

Boa Posta 
'VHml. e1, .. 1, tta.aclie w. Halla ıuete•I 

üki Zabtiye, Çatalçeıme ıobia. aa 
ISTANBUL . .. 
Gazetemizde çıkan yan 
ve reaiml-ırin bütün baldan 
mahfuz ve gaıetemiıe aiUir. 

ABONE FIATLARI 
1 • 3 1 

Seae Ay Ay A"I 
Kr. ICr. ICr. ICr -----TORK.IVE 1400 750 400 150 

YUNANlsTAN 2340 U20 710 270 
ECNEBi 2700 l 400 800 

Abone hedeli pe~iodir. Adrea 
değittirmek 28 kuru~tu. 

...... . 
CelM ew•i 6t1ri .,.,.llm•& 

Hlnlercla11 mes'uliyet •h11maa. 
Cevap içill mektuplara 10 kuruşluk 

pul ilıivesi lazımdır. 

" Poata kutusu ı i41 l.taııb~ ,..,. 
Telgraf : Sonpo!ta 
Telefon : 20203 

Taribl lliisababe 
-

Şirinlik Muskası 
Jarı O Zaman Bahşi Ve Kame 

1284 yıl:nın Ai~ıtos ayı, ilhan· 
lılat tarihinde mUbim bir yer 
tutar. Çnnkn o ayın on birinci 

JilnU "Yüzaağç,, önUnde en büyük 
kurultaylardan biri topla mışb, 
Abaka Hanın (kaymıt igacı) dan 
doğma oğlu Argon, Han intihap 
edilmittL Hatunlar, prenıler, ku· 
mandanlar ve beyler, kararın ve· 
rilmeıinl mllteakip geldiler, Ar· 
aoa Hanın öntınde ulcaıtalar, 

kımız içtiler, tahtın ona kutlu 
olmaaını dilediler. 

Argon Han, aıkert bir ihtilal 
neticeainde ikbale eriyordu. Bütün 
kudret o ibtilili hazırlamıı ve eski 
Hakan T agedar Sultan Ahmedl 
öldOrmOt olaa "Boj'a,, nın elinde 
idi. Herkes, blr taht deviren ve 
bir taht yapan bu ku••etli kuman· 
dana Argon H1111ıa nasıl muamele 
edecejini merak ediyordu, kurul· 
tay çadırlan 6nUnde kümelenip 
bekliyordu. 

Kutlulama iti bittikten ıonra 

yeni hakan, tahtından indi, kala• 
baht~ arasına girdi, ıtır Hlile 
ıu ilk lradHinl haykırdı: 

- Bea ilhan emrediyorum: 
Hepiniz benim 6ntlmde ulcaıır 
ıibi botanın 6nUade eğilecekıiniz. 
O, benden bir parçadır. Sanki 
elimdir veya ayaiımdar. Elimi ve 
ayağımı öptlliünllz fibl ona da 
ıayaı aGıterecekıiniz. Kendiıine 
ben ıu imtiyazlan verdim: Dokuz 
bllyllk ıuç ltlemedlkçe kimH onu 
ıorıuya çekemiyccek. Benim yar• 
lıklanmda onun el damaaaı da 
bulunacak •e bu damıayı taıımı· 
yan yarhkla tamlmıyacak, onua 
em;rleri, bana · ıorulmadan tutu• 
lacak r •• 

Herkes, bizzat Hakan kadar 
nüfuz ve Hllybiyet lcuanan b<1· 
ıaya aıpta ile, hasetle bakarken 
Argon Han Baıhazinedarı ça· 
ğj.rdı: 

- Vezirim boganm başından 
torba, torba altın dökecekı:niz. 

Altınlar onun boğazına kadar 
yilkselecek Ye sonra vezirin bah· 
fİfİ olarak halka dağılacak ! ... 

Argon, bütün bu işleri göz 
boyamak için yapıyordu. Yoksa 
içinden Boğaya kin besliyordu. 
ÇnnkO bir ilhanı öldilrebilen 
adamın ikinclıini de öldllrebilece
ılnl dllfllıı•ekten ı•ri kalmıyor-

Denilen 
Adamlar 

Verir 
lerdi 

Ar60" Htı11• ı•11•ıtı, 11za11 lmiir .. •c11•11na lceıf•ttllinl ıöglelll 
du, fakat Boia da zeki idi. Hn- bir iki tifürükçüyll nveli Arıo-
kümdarın kendine gösterdiği fU nun karılarHe tamıtırmqb. 
eıi görtllmemit ikramın, iltifatın O, Argon Hanı amansız 
bir düzen olduğunu hemen sez· bir hastalığa tutturmak, if• 
miıtl, ancak öpen dudaiJ ı11ır· yar'amaz bir hale sokmak ve icap 
mak yakıtıkıız olacatJndan ve o ederse zehir!etmek çarelerini te· 
vaziyette birıoy yapmaya da im· mine uğraırken ve bu yolda yDzde 
kAn bulunmadıiından aezitinl dokıan bet dereceıinde muvaffa .. 
belli etmiyordu, yerlere kapana· kıyet te kazanmıf bulunurken 
rak teıekkllrler ediyordu. bllkUmdann çevirdiği dolap ta 

Şimdi lkJ canbaz bir ipte meyvaunı vermitti. Bot• hakkın-
da milkemmel bir iftira hazırlan• 

oynamaya başlamışlardı, Argon 
Han, Boia hakkında iftiralar 
hazırlamaya ıayaşıyordu. Ordu da 
eller hazırlamışb, yavq yavaı 

plAnını yilrDUiyordu, l»erikl de 
ayni ıeldlde aaman altından ıu 
yürlltüyordu, Hakanı ölüme ka· 
Yuşturmak yollarını arıyordu. 

Bağa, fenalığı benllz görül· 
meyen •• hnkumdarlığı pek yer.l 
olan bir adamı, evvelce yaptığı 
gibi bir aıkeri kıyam tertip 
ederek ortadan kaldıramazdı. 
Bunun için baıka yollardan yll
rilyordu, Arıon Hanın « Babtt » 
Ye «Kam» denilen bllyllclllere, 
Ufilrllkçlllere candan bağlı olu· 
ıundan lıtifade etmek iıtiyordu. · 

O deYirlerde bu Bahttlerln ve 
kamlann n&fuzu çok bOytıktO. 
Onlar ekaeriya Hlntten a•lirlerdi, j 

ıaraylarda yer bulurlardı, hazine
ler düzerlerdi, Boğa, ele aldığı 
Bahıtlerle Kamları doirudan dot
ruy a hikane tavıiye ederH ken
di hakkında ınphe uyanabilece
ilni de dlltllndUiDnden dolatık 
YHıtalara müracaat etmfttl, para 
ile aatın almıya muvaffak olduğu 

........... ·-·······-·····································-
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mıştı. Bu iftira, bir suikaat ma· 
&alı ıeklinde ortaya kondu ve bunu, 
başına geçirilen kUlibı 11yınp 
atm ya muvaffak olamadan yaka· 
landı, "herglln bir efendi mi de
ğ" ıt" rece kıin ?,, denilerek idam 
olundu. 

Fakat onun ektitJ tohum da 
fllidenivermişti, Hakanı bir çuku· 
ra düş Ormek için ı6z veren bab
şiler, kamlar, yaptıklan taabhllt• 
ten geri dönmemişlerdi, aldıklan 
parayı hakketmek için uğrqıyor
lardı. Bunlardan biri • Bota 61-
dnkten ıonra - Arıon Hana ya• 
naıtı, uzun ömllr macununu ker 
fettiğini ı6yledl ve herife bir 
aeane yutturduktan ıonra kırk 
glln dıtan çıkmamak taYliye.Ue 
bir odaya kapadı. 

Argon, tayin olunan mOddetln 
ıonunda mahpeslnden çıktı. F ... 
kat ipliğe d6nmftft0, pek ıııka 
bir ıey olmuıtu. ikinci bir bahşı, 
bunu kolayca sridereceilol 
16) lnyerek bir lllç lçirdl. Argon, 
yıldarıma vurulmuıa döndü, felce 
uğradı, bu aefer kamlar, omuz 
kemiiini ateıe tuttular, bastah· 
tının nereden ileri geldiğini u
lamaya ıavaıır gibi görUncOler 
ve aonunda "bUyUye tutulduğunu,, 
ıöylediler. 

Kamlar, Argon Hanın kırıla· 
rından Tukcak hatunun babıiler• 
den muıkalar aldığını biliyorlardı. 
Bu bilgilerini keramet gibi kul
landılar, hakana yapılan büyüyü 
Tukcağın yaptırdığını da teblii' 
etmekten çekinmediler. 

Haata ve meflüuç hllkllmdar, 
bu tebliğ Ozerlne ıon derece 
hiddetlendi, kansının kendi hu
zurunda sorguya çekllmeıiııl işa .. 
retle emretti. Tukcak hatun bir 
az ıonra bir ıuçlu gibi huzura 
ıetirilmltU. lfkence ecllle ecllle 

Re.snıinisi Biz• GönJ~rlnl: ...... 
Slzd Tabiatınızı Sögligelim 
Rnmlalııl lııupo11 ıı. rönd•rlnlL 

Kupon d iier aa7fam11dadır. 

J 
19 Biır : Ali Hikmet Bey; Zekidir. 

n ınimlidir. Yara
mazlık Ye haşarılık 
yapmaz. Ttlvur ve 
hareketleri usanç ver
mez. Eyi §eyleri tak• 
lit eder. Naaıh&tlere 

hüıoükabul gö teriı. 
Kuıurlarmın şuyuım• 
dan, tenkit ve mu&• 
hezeden hicap duyar. 

10 Ömer Latfa Bey: Akhoı h leli 
ve karıvık itlerle yor· 
maz, olduğu gibi gö· 
rünmeğe mütemayil
dir. Açık konuıur. 

Tok 11öyler11 de söz· 
leri kırıcı olmıyabilir. 
Tahakküme pek ta
hammtil edemea. Sev
dikleri hakkında 1ami-
mt davranır. 

• 30 Biga; Mahmut Bey; Tavur vt 

hareketleri keskin •• 
tedittir. Gururdan km.o 
tulmuı bir vekan var
dır. Fena ve Hrt mu. 
amelelere kartı muk .. 
bele eder. Kolııyhkla 
hazmetmez. Fıil ve 
hareketleri daha ziya
de kapalıdu. Elbi" 
ve e9yuına dikkatli 

• 
31 Kadık6y: Ertutral Rlu BeJI 

Zeki ve eeYimli bir 
7awudur. Ana n ba· 
baıının ıevgiıine zi
yarleıile mazhar oldu
ğu halde ıımarık ta
vur ve hareketleri 
yoldur. Yaramazlıkları 
kabili tahammtildür. 
Zeki.la hareketlerile 
kusurlarını kolaylıkla 
affettirebilir. 

• lataabul Halil F .kri Ef. 
(Rumlnla derel•I '-'••179r) 

Ciddi ve çalışkan bir mektepli h1l• 
ııuıiyetlerini muhafaza eder. Kitaplennı, 
e§ya n elbiselerini güzel kullanır, ter
tip n tanzim kaidelerine riayet eder. 
Cam tatlıdır. Tehlike hi11ettiği şeyler
den ıür'atl• u11kla~abilir. Kafuile ça
lışmakta munffak olur. .. 

l.taabul M. D. Haaım. 
( Rualala d.,clal l•t•alror ) 

Çabuk konuıur. Bir itin ıonua• 
bekliyemea, her teyİn neticesine çabnls 
ulaımak iıter. Küçük ıeylere büyük 
ehemmiyetler verebilir. Kendiıini al&o 
kadar eden meaelılerde ahogaıı n ba
kan9 olur. 

• Adana M. Vahit Efendi, 
( Rt1alala der dol lıt •alyer) 

Tavur n hareketlerinde bir çekin• 
genlik nrdır. Micadele ve münak ... 
yapmaz, herbıle anlatmak uter. Men
faatlerine dokunulmamak ıartile u7aal 
olur, icraatında tiddet ve katiyet ol• 
mıyabilir. • Ankara A. B. Hanım. 

( FotojHfıaıa derctal tateml1or) 
Dilene elinden her it gelır, fakat 

..,. işlerile yorulmak, ellerini hırpalamak 
iıteme&. Salon &det ve meruimini billı. 
M.iıafirlerini ıttael taYUr ve edalarla 
kartılayabillr. ----------···· ...... ------
lıtlcvap olunuyordu. Kamçılanan, 
koltuk altluına lmgın demirler 
konan, tabanına ateıten nal ... 
rulan imparatoriçe, nihayet itiraf 
etti: 

- Ben b&yle yapmadım, yape 
tırmadım, efendime gllzeJ görll
neyim diye, efendim tarafından 
ıevileylm diye bir t irinlik muıka• 
11 yazdırdım. Başka kusurum yok. 

Bu itiraf kifi idi ve kamların 
keıfi doğru çıkmıı demekti. Ar
ıon ban, yine eli!e bir işaret 
verdi, T ukcak hatunu gözü i nUn• 
do boğdurttu. 

Fakat Boğanın ektiği tohum 
kurumadı, Argon da aldığı ze
hirden kurtulmadı, beş ay onra 
ölUp gitt i. Bir ipte OJDl} an can• 
bazların ikisi de düşmüştü , arada 
Ye bir ıirinlik muskaıı uğrun• 
da zavallı Tukcak hatun dahi 
hedrolup ıltmiıtL 

M. T 
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:( Salldan Salıya 1 

Bir gündelik gazete için ehem
miyetsiz bir havadia, fak at benim 
görütüme göre çok ehemmiyeti 
olan bir mesele: "Yangın Kuleai· 
nin elli senelik bekçisi tekaüt 
edilmif,, ne demeli? Dünyanın halif 1 

İnsanlar çalışırlar, lhtiyarlarlar, 
artık çalıfa mıyacak hale gelirler 
ve tekalit edilirler, tekaütlUk fena 
fey değildir. Uzun didiııme Hne· 
lerinden aonra bir rahatlık .• 

T ekaUt olmuı adam arbk 
bergiln itfne gitmeyi dUşilnmez. 

Mahalle kabveaile evl araaındakl 
yoldan baıka&ına pek 1apmaz. 
Pijamasını daha doğruıu gecelik 
entarlaini, ıokağa çıkhğı elbise· 
ıinden daha fazla ıırbnda taıır .• 
Bu her tekant edilen in1an için 
böyledir amma bakabm, Beyazıt· 
taki kulenin bekçlıl için de böy
le mi? 

Elli sene btıtUn latanbulu 
yüksekten aeyretmiı, berıeye te· 
peden liakmıya alıımıı olan"' 
ŞUkrU Ağa acaba Aksarayın, 

yahut buna benzer baıka bir çu· 
kur yerin mahalle kahnıinde 
oturabilecek mi? 

Yerden gök aeyreltiğinden 
çok gök yUıUnden yere bakmış 
ve kendi kendine çok defaı 

- Aca bu lıtanbul halkı bu 
kadar çukurda nasıl yaııyor? 

Diye ıatmışken timdi o çu· 
kurda yaşamıya kendi•i taham
mül edebilecek mi? 

Alçakta alışmııken, yllkaeğe 

çıkmayı herkes ister amma yük· 
ıekte alıımııken aıağı inmeye 
kimı• katlanamaz. 

Elli HDe bu; dile kolay. Bir 
milyona yakın ln1anı kendinden 
aıağıda glSrdtikten ıonra onlarla 
beraber, onlarla ayni yerde ol
mak kolay mı? 

ŞülaU Ağa ile konuşmadım, 
kendblnl tanımam b6yle ol· 
makla beraber eminim ki ona 
buglln ıu anda sorsam. Çok 
llerlemit yaıına rağmen o, yine 
kulenin merdivenine çıkıp inmeyi 
bizimle aynı yerde yaıamaya 
tercih edecektir. 

- l ıa~an b~y bu çamur ren
gindeki pardeıüyll niye aldın? 

- K•t günleri lıtanbul sokak· 
larmda gezerken Uzerime s çra· 
yan zifoılan helii olmaaan diye t 

SON POSTA 

Çahyorum 

Her vakitte ben her telden 
Ç·ıla ç:ıla çalıyorum: 
Vazgf'Çİyor her emel en; 
Kc.la kala k•lıyorum. .. 
SlSyliyorum yana yana 
Ne liz .mdır on'l sana 
Kolum uzun dört Lir yana 
s_ ıa ula 1ahyorum. 

LA 

- Halılara niçin yavaf yavaı 
yav2ı vuru} orsun kızım? 

- Toz çıkmasm diye dikkat 
ediyoru:n efendim! 

7 
== 

J 
Fıkralar 

Tevekkeli Değil 
Haıen Beyin karısı söyledi: 
- Dikkat ediyor musun, bizim 

hizmetçi her sabah gözlerine 
takma kirpik takıyor. 

- Tevekkeli değil elbise far• 
çamda kıl kalmıyor. 

Kabahat Kimde 
Haıan Bey hizmetçiye darıldı: 
- Ne vakıt mutfağa gelsem 

ıeni hiçbir if yapmazken g6rll• 
yorum. 

- Kabahat benim değll Haaan 
Bey ayaklarmııa. yumuşak terlik 
gfydiilniz için geldiğinizi duya• 
mıyorum. 

Kalmadı 
Kansı, Hasan beye: 
- Hizmetçi bugün yalnız bir 

tek tabak kırdL 
- Bir tekse zararı yok, yarın 

arbk hiç kırmaı.I 
- Evet; çünkü arbk evde ta• 

bak kalmadı. 

Rahathk 
Haaan bey bir otelde kala .. 

caktı; otelci oteli medhetti: 
- Burada adeti kendi evi• 

nlzde gibi olacakıınız HaHn beyi 
- Öyle İH ben bu otelde 

kalmlyorum. 
- Neden? 
-- Ben buraya rahat edeyim 

diye gelmiıtlm! 

Tembellik 
Tembel öğle -.aktl yataktan 

kalkıyorduı 
Haaan Bey bir tavslyedo bu· 

lundu: 
- Bundan ıonra odana ıu .. 

neı girer glrmex kalkacakıml 
Ertesi gün tembel yine öil• 

vakti kalktı. 

Hasan Bey ıöyledi: 
- Hanl &ana ben n• tan~ye 

etmitthn. 

Hatan 
' OCl :ı:,1& 

Hakkı var öyle ahşmııl 
Pazarol• 

Huan Bey - Öyle yapıımıı ki çekiyorum, çekiyorum bir türl~ . içerden çıkmıyor. 

- Tanlyeni dinledim 
Bey hatta ınneı daha 
girmeden kalktım. Akıam 
ken perdeleri adam akılh 
mııhm. 

y. t al"" 
k"lpa• 

============================-====::::s:======================:=-:==-..-:=-=================================-========"""""~=-======='======="=:=s:======::c=:========-===-Ne Fena 
Onun için 
Hasan bey ıöy· 

leni: 

- Ben dilenci· 
lere sadaka ver· 
mem! 

- Niçin? 

- Kendime ve-

rildiğini latemem 

de onun içini 

istemedim 
Haaan beyin ka

rısının doğduğu 

gündü: 

- Kocacığım, 

dedi, bugUn beni 

tebrik etmedin .. , 
- Bir yaş daha 

ihti yarlamış ol· 
c uğunu yüzüne 
vurmak isteme .. 
dim del 

- Vo.dorlu, karıma gezmesin! tuvıiye edı.yor· 
lar. Fakat onun kapıdan dışarı çıktığa yok. 

- Hele sen bol para ver, bak o zaman naaıl 
dUkkin dUkkAn gezip dolaıacakt&r. 

Kıt Gelince 

Yine geldi buralara, 
Kara kıt hGklm alrdO •• 
Rn:ırlr, ıotuk, yatmur, l>ora; 
Yel lfilrdG, au ıötUrdQ. 

* EYin içi çok ıotuktu. 
Sokaklarda ayaz caba 
Kııın ıui pek botuktu. 
Sıjmıyordu hiçbir kaba. 

)f 

Sobaltrdaa töttü duman. 
Sallanarak aanki aarhoı; 
YOıO kara, özü kara; 
Seyretmeıi amma pek hoı .• 

.)f. 
ihtiyaçlar belirince; 
Kea• oldu didik didik •• 
Lbım oldu hem en <Snce-; 
Palto, fanle, papuç, llatlkl 

P. O. H. B. 

Desene 
Hasan Bey bir adama ıordu: 
- Sen ne Iı görliuün? 
- Kııın ıokaklardan karları 

sUpUrOrUm. 
- De11ene ölU mevaiml çok 

uzun ıllren bir mesılektınıinl 

-===----

- Hasan B•y, herkeain iddia ettiği gıbi be.ı 
karımı paruma tamah ederek almıt değilim. 

- Aparbmanına tamah etmediğini de söyliye· 
mezıin yat 

Bir mec.iste 
hiç konuımıyaıı 
bir hanımına H'i 
san Bey aordt•ı t 

- Siz hiç 
konuımıyorsun us 
hanımefendi? 

- Dinliyoı um•1 

efendimi ~ 
- Ne fen• 

adet, İnlBll btı 
kadar merakll 
olmamalıdır. 

Daha iyi 
Ayakkabıcı 

Hasan Bey~ bir 
ayakkabı giy· 
dirdi: ( 

- Size l it 
eldiven kad c cı"J 
gun geldi. 

Ayakkabı Ha .. 
&an Beyin ayaiı .. 
nı sıkmı,b. 

- lstemem1 

dedi, bir eldiven 
kadar deqU, bir 
ayakkabı kadar 
uygun ge!ıin da· 
h3 iyi! 
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Dul Kadın, 'Y_ eniden Meşke Başlıyordu 
l.aanar aısın, o dakikadan1terl 

flroğimi bir pençe ııkıyor, ••llt· 
clğnn Uzüli} or diye kahroluyor.un ..• 
Sıkılma ıllUm, tunu da. al, bir 
dDkkAn daha satalım ... Bak, amma 
dikkatlı bak. Bu ıeaedln yazılan 
hera çok, bem de karıpk. Hani 
Emlrıönünde, Valde hanına bitişik 
bOyik bir ltakkaliye oükkinı yok 
mtydı. Galiba onun tapusu •• S.Oin 
canandan iyi değil a, aal iatedljin 
tıibl harca. 

iki dakika evvel, yatağın için· 
de, \'uruldum, yandım! diye botuk 
boğuk bağıran, kan tere batan 
mahdum beyin o anda aj'zı laraş 
kadar açılmıştı. 

- Aç karnına bana dolma 
JUtlarma be anacığım!. diye Hnedf 
ıevirip çeviriyor. 

- Ulan bu nereden uti be 
Zinnun efendinin hanım 1 Koftl 
değilmif, eabimiı be yahu!. diye 
yayık yayık glUüyordu. 

Perver le Mahmure, kapı 

ark11ında: 
- Dediğimiz kadar yok mu? 

Bu kadın alığın büyüğU değll mi? 
Deli oğlanın yüzüne gtıl, uıak 
gibi ıöz geçir dedikse yalan mı 
ıöyledJk?.. Likırdı aramı,.;da, iyi 
taze, bot taze amma vallahi 
çok budala ıey! .• diye fwldaıı· 
yorlardı. 

Yukarıda da dedik ya, Kam• 
bar Nabi geç kalmııh. Pıtırb 
etmemek vo delikanlı~ı uyandı~ 
mamak için, terlikleri elinde, 
ayaklarının ucuna baH baaa 
merdiveni çıkarken, Vebbl'nln 
ıHi gürledi: 

- Bolıeaten mi meşketmek 
lstlyouun ?.. İstediğin o olıun, 
-.t ıitıin anacığım ! 

Kambur, bu sefer yaman 
aendelemiıti. Trabzana tutunmasa 
aıağı yuvarlanıverecekti. Kendini 
çabuk topladı; lAhzada alt kab 
buldu. Fesi baıına, 1'unduraları 
ayağına geç"rir geçlrmeı, FethJ· 
yedeki evin anahtarını cebine 
ıokup araladığı sokak kapııından 
aanaar gibi dışan kaydı. 

Biraz dara gelince, · birıeye 
canı ııkılınca tuttuğu yol, evve1a 
Balıkpazarındakl selatin meyhane· 
lerden b.rl, ıonra doğru orasıydı. 

Gece karanlıklarında ylae 
aemte dUşmllı, iç bahçeye kendini 
atm11tı. O akıam, mutat ahp 
batmalan gölgede bırakan bir 
hiddetle veriştiriyordu. 

- Nedir benim cttrUm ve 
ıUaabım ey azemet ve hikmetine 
kurban olduğum Allahım?. Nedir 
bu baııma gelenler, bu çektiğim 
çileler?. Teliıtan akıam namazım 
da kaldı, yabım da kazaya uğ· 
radı... Behey saçı uzun, aklı ln1a 
yelloz!. Behey tımank, ne oldum 
deliıi dUdGk. Bqında kavak yel• 
teri e111in, yüzüğilnUn pırlantaama 

aabip olma, ıonra dOtUrdUm, 
kaybettim deye tırtır tepin, Ale
min haıını derde sok... Bir py• 
cik demem, tez ıUnde, tez ıaatte 
ceuahırabbi mtitealin blıbar 

f ğmile kahrol, 6lme de çek. ılt
rlln de dilen!. 

Komşular, hanımı kadar Zia
aun efend:ye diş bilediklerindea, 
dalma (hortlasın Firavun! ) deye 
ıöylenir o:duklarrndan Nabi, onu 
da oğlunu da araya katııtırıs ordu: 

- Tevekkeli FirnYUD deye, 
bo}nuzlu de. fi adın çıkmamıı. 

Edirne kıptislni, yedi 
zararı dokunan bir 

faclre ve faal· 
kayı aikllwıa 
Aldığın, veledl
zinalan evlit de· 
ye yuth1jım için 
llyığındır... Ru· 
zimahfere kadar 
mezarında dik 
dur c.hennem 
kUtUiül. 

Nahı, o gece 
beyninden vu
ru!muı, tezgah 
başında da fazla
ca çakıştirmıı, 

ıağını solunu 
taşırmış olduğ~n
dan bir fenere 

kanaat etmemiı, 
merhumun sağ· 

lığında, donan
ma geceleri evin 

«SnUne asılan 

~ 

sekiz, ıon fenerl Allıoığ ınıo emrı ı0lncak1 burada 5az çalın cak 

merdiven altından çıkarmı~tı. pek yoktu amma pratik ciboU 
Hepsine bir mum dikerek dara· kuv\'etli idi. if~zrabı 'tatlı ve 
cık bahçeyi bir tehrayin yeri· kıv.ra'kb. 
ne çevirm~ştl. 

Gece yarılarına kadar avaz -··- .... - - -- --.. · · 
avaz kllfür yağdırmıı, bir taraf· V t 
tan da dokuz küpü araıtırımya Umumi kiltüphan• sabık m d rD 

Hacı Tahsin Efeııdl merhumun rtfidevam etmic:ti. .,. kuı ve klltllphznenin meınunı Nuri 
Bitiş:k komıular I> le haline Beyin v Jdeai f tma Hanım '7efat 

acımışlardı. etmıı ·ve cenaze namazı Beyu t ca .. 
- Nedir bu zavallımn ha na miinde •da cdılerek Mcrkeufendi 

gelen ?... Nedir bu mllı!lim n lc:abrlııt nı a defo•dilmittir. A lab 
çektiği çile?. Veli gibi adam rı:hmet yliye. 

namazını, niyazım şaıırmıı. Ha· 
liue baktıkça içimiz hün oluyor l. 
Diye söylenmeye b lamıŞlar, 
kafesi kaldırıp : 

- Bwacler efendi, ayol ak:lını 
ımı oynattın ? .• Allah bilsin, senin 
b&yle d.dinip uğr.aşbğını gördük~ 
dertli o1uyoruz. Şallik. mftcevlıtr 
rini kimbıllr nerede kaybetti ? •. 
Yoktan raratacak dejilsin ya, 
bulamadım dlyıp ~laver, bu 
cehentıem ua'bındaıı lrurm1 ıl.. 
Diye aln'l -&ğretmelden pd L:al
mamııJardı. 

Şimdiye tcaClaM vaftırmat.,.. 
aay;ılacak Dlura Wld yllZI 
geçmifti. t<anbur Nlbi btr tl 
küpU bulamıyor, bulamadıkça hali 
perişan1a.tıyor, nefes nefHe du· 
var diplerine Jıkılıyordu. 

'f 
Bol ıeı Tahsin, ıarkı defterini 

aramıya geldiği günden itibaren 
mira&yeci!erin evlne gediklenmif• 
ti. Melek Hanım muradına ermiı, 
ustacığtndan meık almıya batla· 
mııtı. 

Bol ses, doğma bUyUme fUa. 
dıköy lll idL Fakat Süleymaniyo 
tarafında otunuau. Hacı Bey ı. .. 
minde, Evkaf mllmeyyizlerloden 
bir .zatı erifin evinde damattı. 
Kadın bdmcağız bir karııı, nur· 
topu gibi ae fkf ÇOCU~U Yardı. 

Üç ytız kuruş maaıla Gtım· 
rllkte kllipdl. Emsali hanenae 
.,e 11zende beyler gibi oda bO
yuna kalemini serer, memuriye• 
tine haftada ikl kere ya gider JB 
iltmez, konaklar.da, konak yav• 
ırularında kurulan uz llemlerin· 
den eksik .olmazdı. 

Evvelce de dediğimiz gibi 35, 
36 yaşlal'. nda1 atkılı kqlı, .allnbül 
bı)ıklı, beyaz tenli, uzun boylu, 
et"ine dolgun, yak.ışılelı Ye göıte
rişli bir erkekti. 

Scai pek gtlrdll; heme• ılıemea 
meşhur gazelhan Nedim Beyin· 
kini hatırlabyordu. Uaull, ıaotası 

lata bul dardUncD icra me-
murtu ndanı 

Muk ddema ll latta Knrabaa m • 
halleaiude Mıı.karnn.cı tıokıığınde. 13 
N"o. 1ı dul hatun Yaiıı. bi.nti Bayim 
-efendi vereseleri ve kızlan lstitya ve 

. ~faıato hanımlara: 

Y nşua efenduıin mürisiniz mü v !fa 
Yllfa binti Hayım ıeien«iden borç aldığı 
pal'aya niu1rnbil ipotek olan Xaşımpo.v • 
>d Bedrettiu maluıilcsinde 'l'ckkearla ı 
sokağından 2-4 N"o. b iki bap hanenin 

pte bir hiss lerin·c ait borcunu borclu 
ıtemametı dairemiz ye:weıine yatırmıı;ı 
.... ii.kametgahımıa rönderil•n ııs gün• 
[ilk ımuhtıra Aroerlkada olmanız dola• 
y~ail• bıla tebliğ iade edilmiş olduğun· 
dan :ilin tarihinden itibaren 45 cun 
ıtarhnda ıbilvernae mar.kUr parayı 
ıalmantz ve poteld çözrneoiı ika
metgnhımzın :meç'hul olmaııına 'biı:ıa
eD. \arafuııza illneu tebliğo1unur. (5183) 

latanbul ikinci lflis memur· 
luğundan: Mnfliı Biftog ticaret evi 

tirketln• ait Mahmutpaıada Yeıildi· 
rekte Mo11ataıı banındakl fabrikada 
m•vcut çorap, ,..zıbaııc, 'banko, aıın· 
dalya, kaaa ye uire açık arttırma 
auretile Hhlııcakbr. l.tiyHlerin ~l/K. 
evvel 934 ıPuarteal gllnO ıaat 9.30dan 
12 ye adar mahalli11d• .buır lulua. 
maları n me:r:'k.iır gilade 'ldıt bltme
diai takdirde ant takip edecek ıril•· 
lerde dahi ayni • atta ıattta aenm 
ediJeceği lln o unur. (5190) 

r ~~s~ T."!!'if ~?! 
Tabiatlıaiti öifenmek ..İaöyora&IUI 

• 'ftlnniniıi bu !kupood9 10 adet 
ile bitlikte gönderiniz. · Rt~tııiııia 
uraya tabiılır ve iade edilmez. 

laim,. .meslek 
M)'& eaa'al 

bUlunduğu 
memle1cel 

Bemıia kliJai 30 kuıÜşluk 
~ mukabilind' aöaderilebilit. 

... tqri• iT 

Yarın akşam M E LE K Shıemasında 

ZİYAFET SAAT 8 DE 
Fransızca ıfSzUl btlyllk ve muhteıem fllm bqlıyor. 

Cemiyeti beterlyenln lçyUzU... BUtUn çıplakhAll• 
hakikat... BUyUk dUnyanın tenahklara ••• 

07nıyuları .------.... 
JEANNE JOHN VALACE MAGDE 

HARLOW BARRYMORE BERRY EVANS 
Nim f&iliıte A yq ektör Dalavereci itHkıtr Nim Bakire 

Bu hakiki ve merakaver filmi mutlaka 9Brme11lz llznndır. 

~111mr:msmr:1rmm_.amr; ... Eim __ ._ ... ._. ______ , 

Zamammızm en yüksek trajediyeni AD ELE 1 NE 
Beyaz perdenin en güzeli C AR OL L 

c SUSTUM 
( iKİ YÜZLÜ KIZ ) 

Buyük ve harikulii.de Fro.neızco. film .... 
Casusluk üzerinde yapılmış filmlerin en harikullieal 

CO RAD VEIDT HERBERT MARSHALL 
( Alman zabiti) ( Alsulı) 

BDyUk bir film ••. BHyllk blr ••er 

Perşembe matine1erdan itibaren i P E K de 

IR HIK YE.Si 
BJ ün dün. ail ı b 7Uk ratbot ve ıınffaklyet toplamı, ol•o (Arthur Sch•ltııler ) ıa 

fkat es ri. Oynıyao : M A G D A S C H N ı:: 1 D E. R 

.. iTıill!illi> [ u Pertembe u ·ş mı 8 A R A Y Sinemasında ~--~ 

Şehzade başı 

i LET Ti t o u 
Bu akşam 

S!ln'atknr ŞIT Boy temsilleri 
Darülb d yi "' n'atkarlımndan 

AZ EY 
1arafmdan ASRI KARAGOZ 

NAŞiT Bey tarafındcın 
( ÇiF - GlRL R ) 

komedi 2 perde 

Tep h ıı Şehir 

Tiyatroıunda 

•kf•m saat 10 d• 

am San Jen 
Komecll 3 perde 

ı Başlangu; 

lstanbul birinci lflis memur
luğundan: 2367 numarnlı kanan 
lcab:.ndan olarak yanmıt iflAı doıya· 

larının yenilenmeainl kaauni ml\ddeti 
zarfında birer beyanname ile tal•p 

eden idare heyetlerinin bu talepleriııl 
kanunun g3derdiğl yollarda ikmal ve 
intaç etmeleri lazımdır. Bu nı.ifei 

k~uniyelerini tarihi Jllndan itibaren 
sıibayet bir ay ıudmda üa hniJ len 
ait taleplerin mevkii muameleden 

Bu halta devam etmekte olan 
iki f&heaerln 

1100 gOnlerinden iatifade ediniz. 
Şehzadeba91 

İL AL Sineması 
Birinci film : 

T ekmili ".l.'ilrkçe ıözlü ve ı&rkılı 
İkinci film : 

O R A Büylik Ruı filmi 

Perıembe gününden itibaren 
MARIE GLORY ve 

JEAN MURAT 
tarafından temBil edilen ve 

Dııktilo'nun mabadi olan 

DAKTiLO EVLENiVOR 
DOUGLAS F AİRBANKS tarafından 

temıil •dilell 

KAÇAK 
Zayi ı Nnfus clbdanımı Ye la .. 

ta11bul Erkek Muallim mektebinden 
a!dığım ••hadetnameml kaybettim. 
HGkilm.leri yoktur. ( 180) 

632 izzet ·-.......... ---.-... ....... __ ........................ . 
kaldınlaeatı cihetle ııetayici k"'nunl. 
yeaine katlanacakları ilin olunur. (5178) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Muhasebeciliğinden: 

Miktarı 
Adet : 2 Demir dökme hurda kalörifer kazanı 

,. ı 3 Bakır banyo kazam 
., ı 500- 1000 kilo miktan muhtelif karyola. köıebe.nt 41oğuk 

Utll, boru demir !fener direai, 
Dökme adi demir parçaları veaaire. 

Şişli Çocuk Haıtaneaiade mevcut yukarıda clnıJ ve miktan 
yazılı hurda demir vesaire 2/121934 Pazar glloU saat il de pazar• 
hkla aatılacakbr. lıte'ltlileria mezklll' ııUn ve saatte Hutaneye 
gelmeleri. 118074,, 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
Mektebiamde meccani leylllik imtihanına sıirlp te kazandıkları 

gaıe eler1e illn edi.len deadilerin gidecekleri mektebi öğrenmeleri 
için muavinliğe mt1racaatları. -7962,, 

------..Yeniden açılan ~---.. 
Bii\'OK EMPERYAL OTELi 

Beyoğlu, İngiliz aefareti yanında 6 - 8 No. 
Temiz ve Hallç'e bakan odal11r • SUslU salonlar • Ban~o 

daireleri • Teshlnat • Mutedll fiyatlar. (5028) 
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İTTİHAT 
8 inai kısım No. 121 
Her hakin mahfuzdur. 
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ve Ti AKKİ 
Nasıl Doldu ? •• 

Na•ıl Yaıadı? •• 
Nasıl Ôldl? 

~======~ Zi1~ ~akir .;:::.===========================' 
Anadolu Mahsulitının Çoğu Alman 
Ve Avusturyalıların Eline Geçiyordu 

Mıışhur Bulgar bombaoııı (Tü.fek9iyef) ile Enver paşanın ıarayında bir mtilakat 

Saçlarınız dökülüyor mu ? 
Hemen dökOJmeıine mani olunus., 

KANZUK ECZANESi 
mUstahzaratından (KOMOGENE) saçlarm f 
dökUlmesine ve kepeklenmeslne mani 
olur. ( KOMOGENE) saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. LAtif kekulu 
bir saç losyonudur. 

Eczanelerde ve ıtriyat 
mağazalarmda arayınız .. 

O slrealere: 
1 

KANZUK ECZA ESi müstahzaratından : 
Pelesenkli KANZUK KATRAN 
HULASASl .. Daima bunu kullanınız. 

........... lm:lllllll!9ZlEDl!lm ..... ! .................. .. ,-
s AT 1 E 

DAVET 
Hanımefendi, 

Tealıah Elektrikly• Şirketi Takıimde dalmJ Elektrik ıergis1nde 

28 2 inci Teırin Çarıamba gOnO saat 1S to nrllecek olaa Elektrikle 
yemek •• paıta pif irmcı deraln• ılıi dnet eder. 

8 ATI E 
(S194) 

Fakat.. Cenk ve cidalin en 
korkunç ve en acıklı aahnelerJ 
cephe gerllerilerlnde vukua ge
liyordu. Açlık ve yokşulluk her 
tarafı sarmıştı. Anadolu, ıefaleHn 
bllyilk ılJbrapları altında bunal• 
mııtı. IatanbuJda yaıamak, ta
hammlll edilmez bir işkence ha• 
lini almışb... Anadoluda, hayat 
ve ziraat, kimilen felce uğramııtı. 
Yalnız tarlaların değil; evlerin 
kapılarım bile yabani otlar kap· 
lamifh. Halk, hudutlara toplan
mıf.. Köyler, 11sız ve viran ka_l
mııtı. Her felakete derin bir iman 
ve tevekkftllo göğils geren Ana· 
dolu hadınlan, çocuklanna ıırtla• 
rma bağlıyorlar; yu güneşinin 

cehenueml harareti albnda tarla
ıında çalıııyorlar. Tek kalan 
ökOzlerinin yanına bizzat koiulu· 
yorlar; böylece hem kendilerine 
bir lokma ekmek tedarikine, 
hem de hudutlardaki askerin gıda 
ve bayatını temine uğra,ıyorlardı. 
Bin mihnet ve meıakkala elde 
ettikleri mahsulatı sırtlanna ylik· 
leoiyorlar, yine bin mihnet ve me
ıakkatla ıehirlere, ticaret mer· 
kezlerino, depolara taşıyorlar. Ve 
arbk ondan sonra neler olup 
bittiğini dllşllnmedon yine köyle
rine dönerek kendi 11cf aletlerile 
ba~baıa kahyorlardı. 

bu müstekreh m•yl, mahalle •-====-==----::===========-===========:::::;;;11::::==============-' 

Bu suretle e!de edilebile& 
Anadolu mabsulatamn hemf'n 

emen dörtte UçU, Alauan Ye 
Avusturyalıların ellerine geçiyor, 
zavallı Türkün hakkıhayatına 

zerre kadar ehemmiyet verilml· 
yordu. Kabataıta Almanlar tara· 
fından bir müesaeae teıkil edifmiıtı. 
Anadolunun en Ucra köıelerlne 
kadar buradan adamlu gönderi· 
liyor; tavuklar, kular, lSrdekler 
getiriliyor. Bu müeıaeıede kesilip 
tuzlandıktan ıonra Almanyaya 
ıevkedillyordu. Bu yokıuJluğun en 
b6yllk ınkıntaaını lstanbul halkı 
çekiyordu. EvvolA, ekmek teda· 
rikJ için Yeıika usulu ittihaz edil
miıti. ilk zamanlarda az çok mil· 
11ait ıerait altında cereyan eden 
bu usul gittikçe mUıkulAt keibet• 
miıti. Nihayet fırınların önO, bir 
mücadele ıahneıi haline gelmiıtf. 
Sonraları bu vesika uıuIU ga%, 
teker ve saire gibi en tabii ihtl· 
}açlara kadar teımll edilmişti. 
Fakat bu usulün bir tilrlU tanzim 
edilememesi, bu baait lıte bile 
hak ve adalet glSıteril..?memesl 
halkm bUyUk bir zümrea!ni açlığa 
•• aafalete mahkum ediyor; ı .. 
tanbul ıokaklannda rengi tolmuı, 
kanı kurumuı bir ıllmrenin me
caJslı adımlarla ıUrüklenerek laa• 
yat kavguı arkaıından koıtuju 
görülüyordu. Birçok lcimıe
ler ( Sakarin) in şeker ihtiyacını 
defettiğioe zahip oldukları için, 
bu mUibiş zehJrl istimal etmiye 
batlamı9lardı. BazıJan da ldrarıa 
IAmbalarda petrol gibi yanabilece
ğini ititmişler; bunun tecrübuine 
giriomitlerdl. Filhakika lır•t 
latimal eden adamların fdran, 
lambada yakıldığı zaman bir 
milddet solgun ve cılız bir lfık 
verdiği anlntılmıJtı. Bu tecrübede 
kazanılan muvaffakıyet, derhal 
bir çığır açmıfb. Artık ıarhoşların 
idrarları fişelerde biriktirilyor; 

aralarında kıymetli bir neme gibi 
tedavül ediyordu. 

Halkın mühim bir ekseriyeti 
bu korkunç sefaletin 111tıraplan 
içinde yuyarlanıp giderken; küçük 
bir zlimre de; aklın ye hayalin, 
insanlık ıefkat ve mUrilvvetinin 

idrak ve ihata edemlyeceğl bir 
Hfahet içinde yaııyordu. Ve bu 
bahtiyar :ıUmreyti de, ( Harp zen· 
ginlerı ) deniliyordu?. Bunlar, 
hangi AlJahın kulu idiler?. Bu 
imtJyazb mertebeye hangi vasıta• 
larla vo ne 11uretle .rmiıtiler ? 
Kucak kucak kaıandıldan parayı, 

har vurup harman ıavuruyorlardı. 
Fakat bu paralan, nereden ve 
naaıl kazanıyorlardı?. Bu ıualin 
cevabını vermeden evvel, o za· 

manın lktısadi va::;fyeti lıakkında 
arzedeceğimlz kısa bir malumat, 
vaziyeti karilerimlzin nazarında 
daha iyi canlandıracaktır. · 

Daha seferberlik bısılar baş
lamaz, çarçabuk zengin .olmak 
isteyen birtakım açık gözlerin de 
faaliyete geçtiklerini evvelce ar
zetmiıtik. Bu esnada, ticarek ve 
iktıaadiyatı mlllileıtirmek gayesini 
takip eden ittihat ve Terakki 
cemiyeti merkezi umumiıi, bu 
mtıteıebbiıleri teı•ik •• tetci 
etmlı... LAkin bunlarm takip 
•decelderl yolları ilmi bir tekilde 
tesbit ederek lkbaadl bir nizam 
ve program •llcuda getirmemittl. 
Ortaya ablanlann ekıeriai, yine 
tOrklln gayri unsurlara mensup 
bulunuyorlar .• Fakat bunla!' biz· 
zat görtinmiyerek tilrklerden ken· 
dilerloe uygun gelen birer maıke 
buluyorlar, bunları lleri ıOrOyor-

lardı... Harp baıladıktan sonra 
deniz yolları kapaamıf.. Tlcaretia 
usul •e ıekllleri bDıbUtUn baıka 
bir macara almııb. Hele kOçllk 
Hnnayedarlar için artık ıerait, 
bllıbUtUo •iırJaımııb. Meşrutiye
tin ilinındaa ıonra •arını yoiunu 
bir araya getirerek • hakikaten 
necip bir gaye ile .. ticaret mea· 
lekioe tUluk edenl•r, bu atır 
ıerajte mukaYemet edememit
ler; ince düıllnenler, Uk zararlar
da ric'at ederek bir dereceye 
kadar kendilerini kurtarabiJmi,. 
lerdl. GözU daha pek olanlar i1e1 

bu ka11rganın çabuk geçeceğini 
zannetmişler;-neticede kirh çıka
rız. Derlerken: bu buhran mUca· 
delesinde mahvolup gitmişlerdJ .• 

( Arkaıı .ar I 

NEO 
Grip • Nevralji - ea, ve 

... - : . ,· ~{ .. -

K A ş E 

• 

Diş ağrlları - Artritiz.11 • omatizma 
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BUAI ·•• · Zambak 
f Barak Tarihi Roman 

lılulaaniri: A. R. No.ı 96 17- 11 - 954 

Bir Hasta Ziyareti .• 

Padişahın Huıuıi Hekimlerin(' en Biri, Şövalye ile 
Antuvanı Yatmakta Olduklan Yerde Tedavi Ediyordu -------·--- Dokuz yllz dokıan dokuz 
şeytanın sivri boynuzlan llzerine 
yemin ederim ki; aziz Şövalyem .• 
Bu aefer yakayı ele verdik. 

- ·Ne gibi? .• 
- Artık Tnrkler bizi koy-

vermiyecelderdir. 
- Koyyermeyip te ne yapa• 

caldar? .. 
- Ne mi yapacaklar? .. Canım 

Şövalyem; Birinci Franıuva gibi 
taç ve tahb tehlikede bulunan 
bir lora), ıid baHa ordulanna 
kumandan yapbktan ıonra, Şark· 
tan Garba kadar hllkmeden bir 
hllldlmdar, ne yapmaz? .. 

- Sana gelen fikir, bana ela 
ıelmedf değil, AntuYan. Fakat.. 

Ş&valye ıöztınll ikmal edemedi. 
Birdenbire kapı açıldL içeri, 
sakallı, yaıhca bir adam Jirdl. 
Bu adam da TOrkler gibi giyln
mlı olduğu halde, Musevi ılveaile: 

- Bonjur efendileri.. Sizi bu· 
gün daha iyi gördüğüme memnun 
oldum. 

Dedi .•• 
Şövalye ile Antuvan, yorıan

larına sarılarak yan bellerine ka· 
dar doğruldular. Merak ile bu 
adamın yUzllne baktılar. Şövalye 

cevap verdi: 
- Şu halde bizi ilk defa 

olarak bugUn görmiyorsunıız? •• 
- Tabii değil mi ya, Möıyö .•• 

Ben, zati ıahanenin huıual he
kimlerinden, Y aıef .• iki gtln iki 
gecedir, sizi tedavi ile mqplllm. 

Ş6valye ile AntuYan, mml-
daadılar: 

- iki rftn, iki ıece .•• 
Antuvan Ulve etti: 
- Ômrllmde bu kadar uzun 

uyku uyuduğumu bilmiyorum. 
Herhalde, kurtardıtımız rahibe
lerin ağırlıtı llzerimlze çökmtlf 
olacak... Vefasız mabl6klardan 
bir iki tanui olsan, ıu anada 
ziyaretimize ıelaelerdi, ne iyi 
olurdu? •• 

Yuef, evveli dikkatle Ş&val
yeyl, ıonra Antuvam · maayeae 
etti. Ve sonra ı 

- Vücudüntlze aDrdOğtlm 
merhem, çok iyi bir teair yapmq. 
Fakat bir iki gftn daha hiç bir 
yerinize au dokundurmıyacak11oız. 
Artık benim itim bitti. Kalınız 
aathcakla. 

Dedi. Ve beraber ıirea 
adamlara bir ıeyleı 16yledikten 
ıonra, çekilip gitti. Orada ka· 
lanlar, dışan çıktılar, içeri tireli
ler. iki bllyllk bohça ıetirdiler. 
Birini Şövalyenba, diferlni de 
Aatuvanıa yatajınıa &zerine ko
yarak odaya terkettiler. 

Aatuvan dayanamadı. Hemen 
bohçaya açb. B&yllk bir meHr
retle bapch: 

- Ah malaterem fl•alyem L 
Sayenizde, Kırallara llyak lallrmet 
1&111•um. Babam, .. yum..,.cık 
d.ltlen yapa181f cekete.. Hele fU 
ka4ife kilotun zarafetine hiç 
di1ecek 1olt. Bel kemeri de, tam 
lateclifim ıibi enli. Hah- lzerlade 
halkalar da Yar.. Parlamalarma 
balahna halla ıtlmllf olacak.. 
Aman, tuna bakanız, Şövalyem; 
111 hançere... Üzeri. aanki bir 
kuyumcu dllkkim.. Yemin ede
rim ki. canı bu hançerle ilmek 
iateyenler, dotruca cennete ılde
ceklerdir- Hay babam, hay.. Şu 

deri dlzllkteld san' at eHrine par
mak uırmamak mtımklln değil .• 
Merhum aıılzade pederimin eline 
ıeçıeydl, hiç tllpbesiz buna on 
egil fiat koyar, prenılerden birine 
satardı. Yalnız, ıu pabuçlar bir 
az ayatıma dar geleceie ben· 
:ılyor. Fakat bunlan feda etmek· 
tense, ayaklanmı keatirip biçime 
koydurmayı tercih ederim. Ah, 
iıte bu olmadı... Şapka, tam bir 
Macar aıılzade ıapkuı.. Halbuki 
ben bir lspanyol takkeıinl buna 
tercih ederdim. Maamafib, onun 
ela icabına b•kmak kolay •• Mub· 
terem ŞISYalyeml.. 

Yattığı yerden, Antuvanın 
memnuniyet ve meserretine SO
lea Ş&valye cevap verdi: 

- Nedir? .. 
- Artık ıu kıyafetle Şarlken 

cenaplannın huzuruna çıkabiliriz, 
detil mi? •• 

- Bu fikir de aereden geldi? .• 
- Evvelce, bir defa daha 

arzetmittim ya.. Mukadderatımız, 
karalların hUkllmdarların ha} atile 
atbap beraber yllrüyor. Huzuru• 
muzla mDı erref etmediğimiz, yal· 
nız bir Şarlken kaldı. Ümit ede
rim ki onu da yakanda ziyaret 
ederiz. 

Ş6valye, derin derin içini 
çekti. Mahzun bir tavırla: 

- Kim bilir? •. 
Diye ceYap nrcll. 

* Davul •• dl •Mlerl, ortabtı 
1ar&1yor.. Zurnalann gevrek nağ· 
meleri, etrafa neı'e aaçıyordu. 
Pencereden dıpn bakan Ş6valye, 
tellıla kapıdan içeri giren Antu• 
vana sordu: 

- Antuvaal.. Acaba ne olu
yor •• bu çalıa aealeri nedir?. 

- F enL. çok fena, Şlval
yem ••• Şu huta vtlcudumuzla uzun 
uzadıya çarp11auya mecbur olma
daa, bapmmn çaresine babak. .. 
Tevekkeli değil.. tepeden brna· 
funııa kadar blyle loyetll elbi· 
aeler verdikleri halde, birer kıbç 
•ermediler ... Demek ki bizi aillh· 
ıaz bastırmak için lmlf.. onlar da 
biliyorlar ki, hediye .ttikleri 111 
hançerler, kulak karııtırmaktan 
baıka bir lıe yaramaz. .. lyial mi? 
Vaktlle baıımazın çareaine bak
maLyız, Ş&Yalyem. 

Ş&yalye, hayrette kalmlfb. 
Antuvanın yaama ıelerek mınJ. 
daada: 

- Neler aöylOyonun, Antu
van.. deU mi oldun.. bize bir 
ıeyml yapacaklarllllf. 

- Daha •• yapacaklar, azlı 
Ş&val1em.. DaYUI ZUl'lla ile kafa
IDIZI k ... celdv.. Derimizi ylze
celder.. Kuaacla plflrecelder •• 
Tatla tath Jlyecek!ehnlf.. Allala 
11atena... llziald lçla ltlr .. , 
tli1•••& Fakat b..ı. kart n 
,..... ett..Ma ...., ltlr lobaa 
ollua J11eltlllrlene, alaaluuu ka
qdarm. .. 

Şlval1e, adeta tel... ltqla
..... AlabnUI tatap aanarak: 

- Aata•aaJ.. K .. c11a. pi.. 
pliba hakikat• bpnyonu. 

- Ben mi Şlvalye-.. emin 
olunuz ki fU claldbda, lrarmm 
bkabaaa doyurmUf.. lıtlne de Ud 
ılte f&rap yuvarlalDlf bir papu 
gibi aldun tamamile bqamdL 

'Arkua YU) 

Ağrandisman 
Farkı 

SeYıiJin güzel amma, bana 
ağzı büyllk ıibl g6r0n0yor. 

- Elbette, fotoğraf atran• 
diamandar. --- ........... ~ . ........... . . ·~------
Yedi Milyar 
Borç Para 

Vaıington, 26 (A.A.) - Nev• 
dal bOkümetl dahilinde bu Jılm 
l>aılangıcındanberl qhaı ve ml
easeaata yedi milyar dolar 6dlnç 
•erilmiıtlr. 

Bu 6dllnçlerln faizi, yllzde 4 
ile 6 ara•ında değitmektedlr. 
Müddetleri alb ay Ue otu.1 HDe 
arasındadır. 

Denizlide Elektrik 
Deni:ıll, 26 (A.A.) - Teıek· 

kol hllind• bulunan Elektrik Tnrk 
Anonim ıirketi eaaı mukaveleleri 
ökonomi bakanlığınca tasdik edil· 
mittir. 

Kasaba Belediyesinde 
Kasaba, 26 (A.A.) - Beledi· 

ye aeçimi, vilayetçe taıdik edil· 
miştir. Yeni meclis, 15 günden· 
beri faaliyettedir. 

Adalara Su 
Adalara ıu temini için, Ziraat 

bankaaandan yapılacak (150) bin · 
liralık lılikraza müsaade edilmesi 
için Dahiliye Bakanlığına yazıl· 
mııbr. 

Yumurtla Muayeneel 
Yumurta ihraç nizamname.:nin 

tatbiki dolayııile ilk muayene buıOa 
yapılacaktır. 

Bir Y•ngın B•tl•ngıcı 
Pan~altıda Papasyan Efendinin 

eYinden 1aa1r1a çıkmıt. pnİflemeden 
eiSndlrG1mlıtGr. ----------·····----------·----"·-
1 Kon•erler 1 
Şerif Muhiddin Bey Kon•erl 

San'atklrları mızdan Şerif Muhiddin 
bey tarahndan bu akpm Aat 21 de 
Fraaaız tiyatroıunda bir konHr 
verilecektir. Koaaer• pl)'l DO ile Prof. 
Kari Mall1 de ittirak edecelct"r. 

Programda Mozart'ın, Bethofen'in 
n ltalyan beateklrlarından bir kaçı
nı• eıerlerl Yardır. -............ ·············································-

== TAKViM=:. 
Gb &ALI Kaaım 
IO 27 2 ncl TEfRIN ea4 20 - -Arabi Rumi 

n Şabaa llU 14 2 d T9frla Ull 

•a1aıt Eaa:.t Vaaat Valclt a..Dn y 
1-"'~-1---ı--+--ı- ••• 

GI•.. 2 18 7 Ol Akt•• U - 18 48 
Otıe 7 17 12 Ot Yataı 1 17 11 21 
bdacll • ... 14 21 ...... 12 1 16 

Vitamin, kalori, gıda, 
sıhhat 

HASAN 
Ôzli unlannda bol 

mikdarda vardır. 
Yulaf, plriaç, mercl•ek, indis, 
..... ta, patat-. tirli, •euir 
izli aalarla bMlea• çocuklar 
.. ., .... ..ı.hatli, ...... olarlar. 
H• .. n 111ark•••n• dlkka L 
Taklitlerinden ulmımz. 

0r. A. KUTiEL 
ll"araköy Topt.Julaı oadde1i No. aa 

Eminönünden Bebeğe .. 
Tramvay Biletçilerinden Para Aşıran 

Açıkgözlere Ne Dersİnİz ! 

Tramn7larda hilet alıt Yerlıi 
( Bqtarafı 1 lael ,azdt ) 

kalemin renıinin aynı idi. Buna 
ratmen içimde ıtıphe vardı. 
Çueaiı, liranın tıatünl vererek 
dedim ki: 

- Eter bu akıam huap gl
rllrken para ekıik çıkana kan,. 
mam, ben ıenl iyice tanıcbm. 

O, iıtlfl bozmadan paraları 
aldı, ( Ortaköyde Dere boyunda 
Kilise ıokağında 14 No.da Vasil) 
diye bir de adres verdi. Son 
seferden sonra depoda hesap 
ıörUrken 1UpheQ1de nekadar 
haklı olduğurfı meydana çıktı, 
bir liıa altı kurut on para ek• 
ılkti. Liranın ilıtilne yumurcağın 
tramvay parasını da ben ver
mittim. 

Bizim tlrket, aktam hesabını 
tamam vermeyen biletçiye erteıl 
giln iş vermez. Akaiye bak ki 
cebimde kendime ait yirmi b .. 
kurut Yarda. Veznedara bilimi 
anlattım, yalvarıp yakarclam. Ayal 
hal bir iki biletçinin daha bapna 
ıelmiıU. Veznedar lnaaf a gelme
di, parayı ertesi gllnO bulup 
buluıturarak hesabı tamamladım. 
O ılin de o mendeburun yllzlln
den gllndelitf kaybettim. 

Yolculardan biri •ordu: 
- Peki adrea vermft ya. 
- Durur muyum efendi, tir-

ket bana iı vermediği ,On, Or
tak6y8 altllst ettim. Denize dll
ıen onluğu bulmak, dereboyunda 
V uili ele ıeçirmekten ko!aydar. 
Verdiği adreı te yalan çıktı!,, 

- Geçen akıam teaadllfen 
( ••• ) numaralı biletçinin bulun
duğu arabaya binmiştim. VaalU 
bulup bulmadığını sormaktan 
kendimi alamadım. O, neıele 
nerek cevap vetdl: 

- Yakaladım haini, Kuruçe,. 
mede tramvay bekliyordu. Ara• 
bada beni ıörllnce kaçmak lıte
dL Atlayup yaka11Da aanlmam 
ve ıuratına birkaç ıamar lnc:llr
mem bir oldu. Dotruau bundan 
kendimi alamadım. P .. tiliDi çı
karmama polis mani oldu. Meier 
dotru ada Manol•Uf. Ortak6yde 
defil, AraaYUt k&yllnde otura
yorm~ S.kaJı ıkllnce a1la•1a 
bqladı. Zabıt tutuldu. ~ 
Sullt CU4 mabkemulae Y..UclL 

Artak ferahladım!" .. 
- Atla 126 bupk kunt ,.,.. 

.ı,e.Vvpi • lçillde, .ı. pçea 
para De llmlyeeek kadar ıeçlae
billrku, bir tle ita k•troUana J•S
daldan eeialar yok •u? Cuımaza 
tak ediyor. Daha iki p enel 
... mıataka1a ı•lmed• llıara 
lcU.. diye on kurut ceza ıelcli. 
Bir buçuk uat siren bir aefercle 
kalababkla didin, ·yorul da HD, 

ıel 11S1le gtzlidea tizliye bir
kaç nef• altara çekme baka11m. 

Buıtln de piçin biri arkaya alll
mq. in otlan, derken dlft6. 
itiraz burnu kanadı. Sen llrkllt
tln de, dOıto, diye ifademi aldı
lar. Bizde f&llnp kaldık; arabaya 
uıhrlaraa niye bırakayor81111, der
ler. Menetaen dllflnce bqına 
b6yle it çıkar. Bakahm, flrketten 
"ihtar,, mı ıelecek, para ceıa11 
mı? 

Biletçiye ıordum ı 
- Para kesilmez de, ihtar 

gelir lnıallah. 
- Yok canım, Gç ihtar oldu 

mu, kapı dııan ederler. Para 
cezaıı, nihayet yllz kuruıu ıeç
mez. Ben bu ceremeye razıyım. .. 

- Ulan Ha~van herif, henden 
öncelbu efendi bindi, neden ondan 
bilet parası latemiyonun da, daha 
evvel bana yapıf\yoraun? 

- Ağzını topla efenclJ, ondan 
da iıtiyecetfm. 

- Kacecak ma •adın buiL. 
Şatlan adam. 

- iade ederim bu klf&rlerl 
sana. 

- Çok ı6yleylp te bqamt 
beliya sokma, yoku. •• 

Biletçi efendi de arbk lmda. 
k6pllrd0: 

- Ben de Hnin gibi bir efendi 
idim. Biletçi olduksa lnaanhktaa 
çıkmadık. Kapının ininde Ha 

durmupun, eneli HDdea bilet 
istedim, nelolar ki? 

Mnnakaıa bDytlmek latidadan
cla iken araya girdiler. Biletçi, 
hileleri kesti, arka ıahaohf a 
döndü, dert yanıyor: 

- it değil ya, neçare, zaman 
bu katlanıyoruz. Daha ileri git
ıen, ekmekteıı olurU.1. Alb sene
lik biletçiyim. Şu lrolumdald kırmazı 
ıeridi, Uç aene kıdemi olan tlrket 
mllstahdimlai takar. Y eYmiyem
den l:Natka bunun için gllnde 23 
kurut alırım. Her aene için ,Onde 
b.. kuruı kıdem zammım var. 
Alb ıenelik biletçi olduğuma ı&re 
30 kurutla bu ıamau ah1onm. 
Eb, aamuaumla ı&yle blyle ıeçi
alp ıidlyoru:ı. Fakat ba:ı1 mllft .. 
rilerin bu feaa •uam.Weri luam 
.çileden çakanyor. Çoluk pcuk 
oı.- •allalai bir dakika ...,..._ 
.cak mealek d~ b~ 

* 
- Efendi, ikin bUetlals? 
- Kaç defa vencejb. He• 

alchp ~elan ..... blaa ..... 
1çet, ...... de bir dalla ltllet ... 
Ne •ıkllllk bal 

Ba 11nda arabaya htlea 
arkadaa dd kontrol blacll. 
TramftJ ıirketi, aoa umacla 
bu uaulD lhdaa etmft: blyle iki 
kontrol, arabaya &nden arkadan 
aD81zıD atlayor, içeride bUetıiı 
relcu kabp kalmadafım an1orlar. 

( Denmı 11 iaei J1H ) 
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Eminönünden Bebeğe •• 
( Baıtarah 10 uncu yilzde ) 

Bu kontrollardan biri müna
kaşa üzerine geldi. 

- Onh~ğu niye nste verme
din? Niye bilet kesmedin? 

- Bu Efendiyi timdi gftrOyo· 
rum. Ne bilet parası aldım, ne da 
geriye onluk vernıemeı.'ik eltim. 

- Ver bakalım, ıu klğdını? 
Biletçinin onluğu geriye ver

medığini iddia eden apat kıyE.fctll 
adam, bu aralık arabadan atladı. 

Yolculardan ikJıi biletçiyl rapor 
etmeğe kalkııan kontrola hitap 
etliler: 

- Kontrol efendi, biz gördUk, 
bu atlayan adam, Eminönilnden 
bindi, bir tanıdığı arabadan ini-

yordu. Onun biletini aldı. Yalan 
aöyledi. 

Kontrol cevap •erdlı 
- Onu ankette ıorup dol· 

ru1UDu öğrenirler. 

>f-
ŞUph• yok, tramvay mllıtalı• 

dlmlnl araıında da uygunsuzlar 
var. Yulcularm da hepsi · insaflı 
insanlar değiL Tramvay biletçisi, 
diye bazılarnın hor gördOğli bu 
çilekeı adamlar, bir lokma ekmek 
para11 için nelere katlanıyorlar. 
Onlardan lyl muamele beklemek
te ne kadar haklı i&ek yolcuların 
da onlara karşı dUrUst hareket 
etmesi lmıanlık ve fazilet icapla· 
nndandır. 

Mahkum ar 
Yiyecek 

Da Bundan Sonra 
Verecekler Bedeli 

( Bıatarafı l inci aayfada) 
lerde bağlı bulundukları kayma· 
kam ve nahiye mUdUrlerince 
borçlarını ödemeye muktedir 
olup <>lmadıklan tahkik edilecek
tir. iktidarları bu suretle anlaşıl· 
dıkları halde cezalarını bitirdik· 
ten sonra borçlarını ödemiyen· 
ler borçlu olduklan yiyecek 
bedelinin her bir liraıı için bir 

flln hapis edileceklerdir. 
Kanunuevvclin birinci gllnUne 

kadar harç pullan basılamıyncağı 
için Adliye Vekaleti dün bUtün 
icralara tamim göndererek pullar 
yetiıtirilinceye kadar harçlarm 
b:rer irsuliye ile alınması ve 
Ziraat Bankalarına yalır!lmaıını 
bildirmi9Ur. 

Yeni Ve Eski Türk Ulus Kurultayları 
( Ba9tarafı 1 inci yilıde ) 

olarak ta uluılar ara1ı giditatı 
gösterildi. Bu giditat karııık gö
rünmektedir. Beklenmiyen bir ara
da neler olabileceği kestirilemez. 

Sar aolaşamamazlığı, bekle-
nllmiyecek şeyleri doğuracak 
koygu (mevzu) lardan batlıcası 
olmak Uzere göz lSntınde tutulu
yor. A vuıturyanın iç ve dıı lıleri 
de epeyce güven (emniyet) ~ere· 
bilecek kıvamda değildir. 

Biltfin bunlardan dolayı yaıa· 

/ta/gaga 
Tariz 

( Baotarafı 1 inci yüzde ) 
da yapılan iadei mUcrimin mua· 
hedesi ıiyasi cürüm vo cina)etler 
hakkında iade karan verilebilC4 
ceğini sarahaten kaydediyor. 

Kıral Aleksandrın katlinde 
ister müşevvik, ister şerik olsunlar; 
Paveliç ile Kvaternik adi değil 
ıiynsi mUcrimdirler. 

T emenoi etmek lAzımdır ki 
ltalyanın hath hareketi, İtalyan • 
Yugoslav anlaıamama7lıklanm 
yabimleştirmeıin ve Fransız • 
ltalyan aolatm&11nı K~lgelendir
meain. 

Parlste Ter:'llzllk 
Paris, 26 - Zabıta ıehrln 

muhtelif mantakalannda Ant tev
kifler yapmıştır. Bu 11rada 230 
insan ayak ıorgusuna çekilmiş, 
40 kişi polis karakoluna ae•k, 
on iki kişi hakkındaki te•kif ka-
ran idame edllmiıtir. Bu tarzı 
hareket, Pariai fena unsurlardan 
temiılemek için Fran11z zabıtası• 
nm faaliyet proıramı lcahahn· 
dandır. 

Toprak Terki Yok 
Paris, 26 - Mateo garetesl

ne göre Franaız müatemleke 
enıtitUsü ltalya ile Franaa ara• 
ıında müstemlekeler hakkında 
yapılan pazarlıkları rözden ıeçir
miş ve timdiye kadar Franıız 
bayrağının hlmayeılne mazhar 
«>lmut herhangi bir toprağın terki 
fikrini ıinıdiden ve peıinen, mut
lak ıurelte bertaraf etmesi lUıu· 
muna dair ittifakla karar ver
miştir. 

• Bu meselen"u Cemiyeti Akvam 

ması kı a kesilen Tilrk ulua ku· 
rultayı hakkında Bulgarlıtanl ar
kadaıın dediği ju oluyor: 

0 Bu kurultay arkasında bırak
tığı işlere başını çevirdiği zamnn 
kıvanç (iftihar) duyabi'ir. Çünkü 

Ozerlne aldığı itleri başarmııtır. 

Onun yardımı ile yapılan yeni· 
likler TUrkiyenin kafa zenginlik
lerini arbrmıf, acunu ıara n 
sıkınb sarsıntılarını Tilrklye için 
çok azaltmıştır. ,. - lf-

jMaliyedeki Eski 

1 Do~f.~!~~ ~~!~/esi 
J Muhakemat müdUr!Uğünfin ta· 
f kip etmekte olduğu beş bin dos· 

ya ilzerinde halktan 18,5 milyon 
lira istemekte bulunduiuna dair 
selahiyetli merci erce gazetenize 
hiçbir malumat veramem ştir. 

Blnaenale) h gozeteniziıı göa
terdiğl r kamlar hiçbir hakikat 
ifade etmed"ği g"bi ayni suretl: 
istibUik vergileri hakkında mah
kemelerce \erilen tehiri icra ka· 
rarlarının Maliy ile Adliye ara-
11nda bir ihtilaf doğurduğu hak· 
kında inlitnr eden haber de ha· 
kikate muvnfık değildir. 

Vergi.erin tebakkuk ve ciba
yet usulleri kanun arla tayin edil
miştir. Her hangi bir ıebeple 
mlikel'efler t rafından mahkeme
lere vaki olacak mürac ati r hiç 
şUphe yok ki kaaun bUkı.ımleri 
daires"nde tetkik olunarak mah
kemelerce karara bağlamr. 

Mahkeme kararlarına karıı 
mllracaat ollarmı kanun la}in 
etmiş oldufuoda• ltidiaenin Ad
liye Vekllcti tle Maliye arasında 
her hangi bir nektai na%8.r ihtila
fına Ye idari bir aalqmıya mev· 
zu olamıyacağ1 ılphea"adir. ) 

Bu yaı:ının ıaıetet:ıb.in ayni 
ıfttunlarında •-.rinl rica ederim 
efendim. 

MeHr• Ve•uı namına 
Palk __.. ................................. .....__ .............. . 

TAKSİM 
Sarp Agop Butaneıı 

Meccani muayene gUnleri 
Dr. V. Kesepyen B. Salı, Cuma 
s .. rt.abip D ,1ıilıve aütebauuıı 10·12 
Dr. Ethem Vessaf B.Pa:ı:arteal,Perşembe 
Aeabıve ve aklıye mütehassısı 9•10 

ıafhası ve Cenevreden azana:ı mu
vakkat surette aynLılarına ait 
haberler beıinci Nyfamudad1r. 

Dr. Manara B. Per~embe 
H ricıye muL! haNm 10-12 
Dr. Kenan Ha-n B. Pazar, Sah 
Rontıen mitebaaaıı•ı 10-12 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

BugUnkU Bilmece 
Boş dört k6telerl aıağıda ya

zılı manalara gelen öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
yede hem vakit geçirmiş. Hem 
de öı: Türkçe kelimeleri 6ğren
miı olursunuz J 

1 2 

~ _ıi--1-k 
3 -t--1--ı: 
4 -~·l-+--1--1--1-_,,,~ 

5-
6 - t-"-tl-l'"--4 ,--
8 

.)oldan sağa: 
Soldan Hğa: 
1 - Tayyare - abla 
2 - Başına bir a barfJ ııotlrlllnce 

hatırlıyan - bir not' 
S - Göz yatı <lökmek 
4 - Merhamet eden 
S - günah - başınn bir a ~tiri· 

• lince vnlde 
i - Kırmızıya yakın bir renk 
7 - Defa 
8 - İive 
Yukarıdan aşa§ı • 
1 - Tanzim etmek 
2 - zaman - cemi edab 
3 - Mana 
4 - lshrap 
S - Seraem 
6 - latihza 
7 - Vekil - beyas 
8 - iffet 

Bunlardan Soy Adı Seçeblllrslnlz 
Ank ra 25 ( A.A. ) - iç iş· 

len bakanı Sayın Bay ŞnkrU 
Kaya'nın bu) uruğu ile aoy adla· 
nnı, kiıi adlarını ııösterir bir 
aıra yazı koymağa başlıyoruz. Bu 
adlar "Türk dili araştırma kuru
mu ıun bU} Uk ( merkez azasın
dan ) özeği liyesinden Aksaray 
saylavı Bay Atalay'ın ikinci kez 
basılmakta olan Tlirk adları,. 

dmdakl bitiğ.nden a!ının:ştır. 
Bunun içerisinden beyenenler 

isUyenler birer ad seçip alabilir· 
lP.r. Yalnız ayrıca bitik olarak 
bastıramazlar. Bnelıranlor olursa 
ıorguya çekilirler. 

Bu "sıra adlar,. bitiğinden 
ıonra bu adların ne demek oldu· 
ğunu, adı taşıyanın kim id"ğini, 
nerede yaşadığını, neler } aptığını 
gösterir bU ilkçe bir bitik daha 
çıkacaktır. 
Aba b•7 Ada~ haa Ak bı71k 
Abak Adar Ak bohoza 
Ak bııy haa Adın Alboğra 
Abııta7 Ad 7keke Alı.bilrU 

Abay Adı••t Akbuğa 

Abd an AdHY A caba 
Abet hııtun•ka· Adııs Akca "-ou 
Ab"ıık Afr••Y•J> Aku koca 
Ablay 
Ablay han 

Af tin Alcçura 
Ap ff!Ün ·ka· A dPmtr 

Ablk• balifl A~a batUD Akdemir h•y 
Abi Af• dı7 Ak dolııa 
Abıç Atamak Alıı bau-ka· 
Abık At• molla - Akıt 

Abıt Ar•t Ak kaaarlıa-
Abız Atıs Alı kı1al ·lr.a-
Abuk•• At .. Alık-. 
Abul Allf .A:lıpııl at 
Abu~ı.a Ata.ut Ak.a. 
Aburtu AjTak Akawarw 
Acar Aiıll ... Aqıt 
Acay Ah••• AU..ıar 
Acehan IM7 Alııablll-lı .. Alı:tq 

Acıbucu Akat•J Alrtar 
Acu Ak&J Aktlıaur 

Aça bey AkbllCI Aktulua-1ıa. 

,..çabu..,a Akbabk tıı.1 Alı: uf 
Açık Ak baba AkyalMI 
Açıi Ak bat .1ıı,.ı 

aç lan akbaJ •••t..:r 
alp aya amoaalı alak 

alp erto•ı• ..... , ..... , •l•k-. 
alp ilray anbuaalıı alalıı .. teki. 
alp han a•darım .. •l•b•J 
alp ulçı aaı•J ala baya 
a lpt•ldn Hflf~ alan ta 
alp 7ürük •DfUI ••• 
• ••ç -GC9 al at 
altaca aaak ... , ..... 
altanay-Jı. .. apak blsh·ka- alatq 
allan ha• apak .... 

Notı 7a alaraacla ·k• Jaala ular 1ıı-.. 
adıdır. 

ikinci teşrin 27 

ELEKTRİK Radyatörü 
TAM SICAKLIK 

Fiatlar a Tenzilat 
• 

T 1 E'de 
VERESiYE SATIŞ 

Bir Nişanlı Kızın 

SIRRI 

Bir erKeR. arzu c:uı:r ••• 
Bekikatte ise kadının g yn 

kabili mukav met caıib aıdir. Gü
H\ bir vücudunuz, miıtenasip bir 
endamınız ıık gi~inmiu olabilir, 
aevımli bir kar )deriniz ve iyi bir 
ev kadını da olabilirıiniL Fak t; 
t ııiniz güzel, beyaz ''e yumuşfık 
dc~ıilse taha) yul ettığiniz erkeğin 
y •nmdıı diğer lıütun ev.safmıu 
go teremeınek ihtımnli vardır.Bir 
erkek, evelemirde kadının cuip 
n muhteşem teni ile teshir edi
Jir. Eaaaen arkadaşlanma eöyler· 
dim. Taze, yumuoak ve güzel 
bir tene malık olmak kolaydır. 
Senelerdenberi ( yağsız ) beyısz 
rengindeki 'l'okalon kremini kul
lanırım. Kuvvetlendırici -.e be
yaılatıcıdır. Ayuııamanda mün· 
be.it mea&tOatı siyah benleri n 
yorgunluk burueukluldannı gide· 
rir.En eamer cıldi b'ile beyaılatır. 
Eminim kl beyu nogindeki bu 
'.I'okaloo kremi aayesinde her 
kadın anu eUiii erkeğe nail 
olmak içia en eaaılı bir yu· 
dııncıdır. 

Urolog • Operatör ._ 

Dr. REŞiT SAMi 
İdrar yollan ha talıkları mütebaaeısı 
Beyoğlu :Lıtiklfil caddesi (Mulen Ruj 

karşıeı) Vehap B. Ap. No. 61 

. ... "·········-·--····-..... ·----,········· 
Son Posta Matbaaaa 

lab1bi: Ali Ekre• 

Neıriyat lıtldürGa Tabir 

Dişleri 
Kurtarır! 

Diş et1erinl 
Kuvvetlen
dirir 1 

Ağrı kokuıunu 
defeder 1 

Ağızdaki 
bütün . 
muzır 

mikroplan 

0/o 100 

Ôldurür ı 

Or. ihsan Sami 
ÖKSDllDK ŞURUBU 

Ok urük ve nefes d rlığı, boğmacl\ 
ve kı:r.amık ökaürüldırı için pek 
te irli ilaçtır. ller ecuuede ve ec.ı.a 

depolarında bulunur. • (3!42) 

Denizyol ları 
;fLITllESI 

A .. at•lerl ı IC.aralıl7 Kl;trl"nıı 
Tel G.MJ - llrkeel Mtlal.rdarude 

·--·"-· T•I. 12741~--ll 
Karadeniz Yolu 
EGE •aparu ~7 lkiociteşrin 

SALI pi akpaa uat 20 de 
Rise'y• kadar. "8067., 

Mersin Yolu 
ÇANAKK.ALE npuru 29 

lkiaci tepin PERŞEMBE gllnil 
aaat 11 de Payaaa kadar. ''8080,, 

Ayvallk Yolu 
ANTALYA vapvu 28 ikinci 

tepin ÇARŞAMBA gtlnü ak· 
ıamı aaat 19 da Ayvahğa ka
dar. "8081,, 
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Bir tıraş bıçağı ile yiiz defa hraı 
- olduğuna andedenler çoktur 

Tıraş Bıçağ 
Şimdiye kadar icat olunan bütün taraı bıçaklan 
araıında en mükemmel Ye en fe•kallde olduğu ta· 
hakkuk etmiıtir. Piyasada mevcut tirat bıçaklarım 

ıaıırtmııhr. Hasan Tıraı bıçağının 1·2-3-4 numaralı 
gayet keskin ve ha.saa taraflan vardır ki her bir 
tarafile llakal on <lefa tıraı olmak kabildir. Bu 
heaapla bet kuruıluk · bir adet Haaan braı bıçağı 

ile kırk defa ve ıılak bardak ile biltndikte yUz 
defa tıraı yapılmak mUmkUndUr ki dllnyanın hiçbir 
bıçaj'ında bu meziyet yoktur. Ha1an bıçağı iıtedi· 
ğiniz halde baıka marka verirlerse aldanmayınız. 

Taklltlerindtn ıakınınıı. Fiata 1 adedi S kuruıtur. 
10 adedi 45 kuruıtur. Ha1&n ecza depoıu: latan· 
bul • Beyoalu. 

KURŞUNKALEMLERİMİZi ARTIK KENDİMİZ YAPIYORUZ. 
ECNEBi KALEMLERi NEFASETİNDE KURŞUN. KOPYA VE RENKLl KALEMLERİMİZ 

'' '' PİYASAYA ÇIKMIŞTIR. 
TOPTAN VE PERAKENTECİ KIRTASIYECILERDEN ARAYINIZ. 
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Çölde kaybolanlar 

Çoban Yaldızı 

n. yollarını bulurlar 

•• btdeflerlne •.a11I 
olurlar 

1 AN A 1 
kumbarası 

da fılerinl blltnlerin 

Çoban Ylldızı 

dır. Sıkıntılı günlerde 

imdada koıan, yol 
ıcösteran odur. 

ncı eşr n 

Dişlerini temizlemiyenler tedrici 

R 

olarak · zehirlenirler 
Dit aralarında ve çOrOklerlnde 

kalan yemek parçnlarının tahammür 
etmHi vllcudO yaYaf yaYaf zehirler. 
T ahammOr etmit yemek artıkları 

billhar• mideye gidlnee orada 
hamlzlyet thllt ederler. Hamlziyet 
bHma mani olur. Vllcut iatediti 
~dayı alamaz Ye bllyOk, mOhlik 
haatalıklar bat r6aterlr. Bu tehlikenin 
8nGnO alacak en mOeaıir tedbir 
RADYOLIN kullanmaktır. Atızluını 
1abah aktam RADYOLl/tl ile temiz
li7enler temiz ye parlak diılere, 
ayni zamanda demir gibi bir ııbhate, 
taıları eritecek bir mideye 1ablp 
olurlar. 

L 
Kullanınız 

Kamaştırmıyan bir ziya ile 
müşteriyi celbetmek lazımdır. 
Mağazalardan olduğu gibi vitrinlerden de çıplak, kamaıbncı 

llmbalan uzaklaıtırmak IAzımdır. 

Hülasa olarak 
iYi DAGITILMIŞ VE TAMAMEN 
MÜNTEŞİR BiR ZIYA V ASiT ASiLE VE 
iYi OPALiN CAMDAN D[FFÜZÖRLER 

VEYA ( 1NDIRECT ) TENVİRLE 
LA TIF BiR ZIY ADAR MUHiT 
MEYDANA GETiRMEK LAZIMDIR. 

• 

• 
iyi tenviri VERESiYE olarak yapar. 
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