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Uyanık Fikirli Oldukları için Sarsıntı Mıntakasında 1316 

YetmişTürkBulgaristan- E y k ld y ç·•kt•• 
da Me f G·· d .1 . v ı ı ı e o u n aya on erı mış -----

Marmara Adasında Baş Sokacak Tek 
Bunlar Varna, Şumnu, Filibe Ve Ruscuk 

Kasabalarından Toplanmış Ev Kalmadı, Yaralıların Ve Hasta-

içinde,. •ırçok Tü k . 
. Sof ya. 12 (H ,. ~•nci11i• alınıp 6ôtil,.aıdüili Vcrrnatla" bir görii11 üı 

bır kaynaktan t .. usu~~) .::- inanılır 1 memur ledilıınişlerd~r. Şumnun, 
yetmiş kadar Tfrknı dıgıne g~re, Fi:ibe Varna ve Ruıcuktan top· 
büküm ti · · genel, Bulgar ı ' · f e nın ıdart b'r k anan bu gcnclerın men aya cön· 
ıısı~~~ kalmışlardı;. B~arık kar· derilmeleri Türkler !izerinde çok 
lllucı mce genc!er Sofy arar der:n bir te ir uyanCırmıştır. Bu 
daki Şapluk kö}l~ . d 8 _cıvarın- yetmiı Türk r,e ıcinin hepsi de 

:: z!~ e akamete okumuı ve uyanık fikirlidır. 

mınnm~;;;=-~~;;;;~c= 
r--111...=.J, Ye.ni Tefrikamız 

Esmer ül 
:-=:--~-o_r_ihin en heyecanlı sagf alarından 

alınmıştır. 

Birkaç gün hekleyiniz. 

Türk Kadınından Örnek Alalım! 

Hindistanda Çıkan Bir 
.a..~azete Böyle Diyor 

ttı ... ı pa ve Amerikada çıkan --,..-~ . - . ooouo --· - T rw•-
.. erce g t . 

T6rkiye . az~ enın hemen hepı.i, Fenerbahçe Beşiktaşı 
lnkı:Ab yı \'e başarC:ıiımız büyük 4 • 2 Yendi 
lar Mı aık sık ıöı 1.elişi ediyor• 

. ısır ve H" d' t . de At ın ıs an guzete:erl ı-
hayrett~r~ inkıliblarını ibret ve 
Yazılar goz.le görerek takdir co:u 
diıta d Jaııyorlar. Netekim Hin-

n a l ... 
Bonıb ngtJzce olarak ç:kan 
gelen ay Kronik! gazetesi ıon 
ller'' nftshasında " l'llrk:ye 

''Yor b l klı b' tır. B d 81 1 ır yazı yazm:ı· 
.. u Tn a aynen şöyle den:llyor: 

llrkiye h 1. terakki ' er tür il u!usal 
llcrliy Y~unda büyük bir hız!a 
her kor. lusal hizmete ulusun 
parla ısmını sokmak için Türkiı e 
hakk mentosu kadınlara seçim 
aldı w 

1 vernııştır. iki gün evvel 
gırnız hal .. 

22 tite gorc TUrkirede 
yaşını do,d 

ıeçme hnkk • uran her kadın, 
ı:ı a, ve t 

ıeçen h k d o uz yaıını 
er a ın d ·1 kına malik a HÇJ me hak· 

hçhııde • 01.acaktar. Gelecek 
)'ll'Dlı kadar kadının · tn.-.. aaa il haoi JCb.de , 

Re.imde iki takım kaptanları 

Hakkı il• Fikrell ga11 ga1111 
aarllgorau11uz 

' 

J 

Dün lik maçlarında F~nerbahçe 

takımı Beıiktatı 4 - 2 yendi. Taf
ıllllt spor aayfamıadadır. 

ların 
• 

Tedavileri lçinn Çalışılıyor 
Erdek, 12 ( Zelzele mıntaka· 

e:gta gönderdiğimiz muharririmiz 
bildiriyor) - Zelzele mıntakasın· 
da Uk ara,tırmalarımı bitirdim. 
Sarsıntı sahası Eurıa, Tıtanbul ve 
Ed;rncyi de içine almak suretile 
çok geniıtir. Fakat Kapıdağı 
yr.rım adasa mıntakaaındıı zelzelo 
korkunç bir felaket olmuıtur. 
Bütün mıntalcada son sarsıntılar, 
biri cami, biri de ıamanhk ola• 
rak 1316 eY yıkmıı, bet insan 
öldürm~:;. en dört kişiyi de yara· 
l:ımıı:ır Yı~:ılaD ev!crten 400 

\ 

l.:" dıı ı tac.ımetı harnö olmuı, 
9(0 kad:tr da kısmen çökmüt-

1 

tUr. Mırrı:uıra Adasında ise baı 
sokacak tek bt ~v veya bina 
k.: lmamışbr. ~u arada yıkılan 

Faclaıu11 korku119 ta/.tlatı•ı 
anlatan motörcil Vegael 

ahırlarda bulrna11 l ayvan!ardan 
40 kadarı da yaralanmıştır. 

f..rdek, 12 ( Zelzele mıntaka· 
ıını dolaıan muharririmizden) -
Zelzele araııra, hafif sarsıntılar 

( Devamı 8 inci yihde ) 
--·~·-· ... --· ,. . ~ 

. .... " 

Tayyare 
Pigangos 
Kazanan Numa
ralar 11 inci Say

fadadır 

Bahtınızın Açık Olup 
Olmadığını Anlamak 
için Hemen O Sayfayı 

Açınız 

Eı>oelki zii11 de .ar•ıla11 E,.d•I• uzakda11 bir bokıı 

Öz Türkçe 

Piyango Bileti Cek Değildir! 
Ayın on birinci gUnterl, Glkeoin \ . lng'illı, Jlnı 

d6rt yan:ndan aeY:nc kaynııımatarı istifini bo,mıya-
taıar. Artık kuruntuların çeıidlileri... rak : 
Cebinde, bir piyango bileti taııyan - Ola bilir, 
herkes, yarının zengin'eri aruına 'ed' ya'nız bt. 
katılacağına öyle inanır ki; numaruına 1• • 

1
' • d · • b eh• yanım a 

bırıey vurmayınca, derıa tr aanıntıya 1c. E d d' 
ua-ramaktan kendini alamu. yo Y • "• 

Uçak (tayyare) plyaııgosu, milyon• Yarın, .ıder, 
larca ln1anı, bir günde oa binlere, paraları alınan. 
JÜ• binlere kavuıturacağını kimıeye Ve hiçbir ıe1 
•6z nrmit değildir. Böyle iken, bütGn olmamıt .ıbı 
kazanc yollarını, piyangoya bathyan• • rkadaılarlle k~ 
lu, blltlln welir)erioi ondan beldiyenler • b ı d 
Yar. Ummak; tatlıdır, fakat umdupna ıuımıya •t 

8 ı. 
•rem emek o taf ahtı çabucak riderir. Bu lng111a, 

Piyango, geliıi gGzel atılmıt bir inanma ki bil .. 
sardır. Her atılan zu İH oyunu inaana tin• piylnfO 
ylhde yüz kazandırmaz. vurmauy.iı, yine b<Syle ıotukkanh· 

. Ş-nı:nız varaa, kaııtınıza çıkar. lıtını elden bırakmıyacakb. 
PJyangoyu, küçGk bir umud kapııı ÇOnkU onun bir piyanl'o oldutu-
olıırak ele almak en doA"ruıudur. Bu . . ' 
kapı, ardına kadar açılabildiğ"l ıfbl nu b~byordu. dO ine 8 • 
ıark diye yüzünüze kapanabilir de •.• ' Bıa de lıl kuruntu, f Y 

G d 
· 1 · · t t il · boı olarak uyanınca eçen e lır oaı:ıze piyangodan an ar, • erı b la l 

para vurdu. Kotub bildirdiler lngilb: piyangoya atıb tut";ı~yaL ~ rd~~ 
lnanılmıyacak bir ıotukk~nhlıkla· Kendilerini unuttu ıye •bl .end ::. 
ilkin : ' unutan piyago detil, ce erm e 1 

- Y anılmıt olmıyaıınız 1 De 31 piyango biletinden, yarını bekle-
- Hay:r, ıizin numaraya vurd~... 1enlerdir. - •* 

Fırka Viliy-et Kongresi 
İdare Heyetinin iki Yılhk Çalışmaları 

Üzerinde Konuşmalar Oldu 

D•• topla11a11 Fırlca l•tarıbal vflô.g•I ko11pe.tnd.,. 61r 6'rb•ı) 
(Yazısını 3 Uncu lıiayfamızd• bulacaksınız. 

... 



2 Sayfa SON POSTA 

[Halkın Sesi)! 
Öz Türkçe 

Yazılar 

Ve Halk •• 
tl.nkarada toplanmalarına devam 
eden öz türkce luğat komisyo
nu bircok kelimeler tesbit etmiş 
we daha. da ediyormuı. llu mü· 
:na ebet.le öz ttirkce yazılar hnk· 
hada halkımızın f.ikrini topla
mak istedık. Bıze BöylenenJeri 
buraya yazıyoruz: 

day Kerim Hasan ( Hukuk Fakül
tet-ıiude - Gazetelerde son zamanb.rda 
öz Türkçe yaıılar ııklvıtı n çoA-a'.dı. 
Bunl .. rın bir k11rnı çok iyi Yo oku· 
y~nları b:.tm'n edecek kadar mükem
mel Anc.k bazı yazılar var ki eakJ 
Osmanlıcad; n öz Türlcçeye tercüme 
kokuıu t f.yor. Ben muharrirlerimiz
d~n daha canlı bir gayret bekliyo·um. 
Öz Türkçenin edebiyahnı yaratacak 
muharrir erimizdir. Osmanlıca C:üşü• 
nOb öz Türkçe yumak, dil inlnlibının 
ıuhun l çok aykındır. Ôz Türkçe 
düşünüb Ö.ı; Türkçe yazmak ve yeni 
b:r edeb:yata can vermek lizımdır. 

lf. 

Bay Nuri Zühtü ( Akaaray Sinekli 
bakkal) - Öz Türkçe yazılar n anla
ıılnauı biraz güç o·uyor. Daha alııkın 
dığ"lizde ond n olacak. Fakat in.an 
dikkatli okuyunca manasına nüfuz 
ediyor Ye çok boıa gidiyor. Bununla 
beraber ben muharrirlerimizin bu 
'?'~~ daha çok ça'ıomaları lhımgel· 
dığ.nı 1anıyorum. Çünkü gazetelerde 
çıkan yazılrr öz Türkçenin genİf·e· 
meıi için klfi değildir. Muharriiler öz 
Türlcçe yazılmıı kitablar neıretmeli• 
dirler. Kültar Hakanlıtı da bu kitap
lardan snhn alarak yurd içine bol bol 
datıtınalıdır. 

~ 

Day Said Ozgönül ( Muallim ) -
9ıaualıca artık tarihe kar:şmııbr. 
Ankuad:ıkJ komiıyoıı öz Türkçe ıöz.· 
Jüt\oı' b't' . 

6 ı ı ırınceı meaeleı h:ılledihniı ola• 
caktır kl o zaman öz Türkçeye tama• 
men kanıacatız. Gazetelerde timdi.. 
den çıkan öz Türkçe yzzJar, ilk de~ 
neme olmHına ratmeD ekaeriyetle 
muvaffaktır. Ancak Dluharrir:erimiz 
bu uturdıı daha iyi •Hrler me7dana 
koyabilirler. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

T akıimde Nemli zade l5ay 
Mithadm evlndo yaniı.. çıkmıt 
lso de ı:rayete meydan •erilme
den söndürülmüştür. 

* Şoför mustafanın ldare
aindeld l 976 numarab otomobil 
Beyoğlunda Kazım adlı birine 
çarparak yaralamııtır. 

* Aleko adlı bir:ıi bir ala
cak me.seleslnden çıkan kavga 
ncticeıinde Beyoğlu Balıkpaza· 
rmda domULCU Dimitriyi domuz. 
bıçağ:te yaralamııtır. 

Rakıdan Çıkan Cinayet 
Bastoncu Nuri, Bakkalı Bıçakladıktan 

Sonra Kendisi De Yaralandı 
Bastoncu Nuri adlı birinin Mahmutpqada Ar- titelerine el atmııtır. Bunun Uzerine bakkal Aanlkln 

manak ad'ı birini ağır aurette yaraladığım dün oğlu Armanak Nurinln önUne geçerek ıişeleri alma• 
yazmışdık. Tahkikatımıza göre hadise ıöyle olmuıtur: ıına engel olmak iatem~tir. Fakat bu sırada Nuri, 

Bastoncu Nuri, evveıki akıam aaat dokuz eline geçirdiği pastırma bıçağile Armanakın üzerine 
raddelerinde Mahmutpaşada Bezcilerdc bakkal As· hücum ederek genci başından, kulağından ve ense-
nikin dnkkanma giderek parasız iki kilo rakı iste- sinden ağ.r eurctto yaralamııbr. Nuri bu aırada 
m:ıtir. Bakkal Asnik paraaız kimıeye birıey vere-
miyeceğini ı5y:iyerek Nuriyi baıtan savmak istemq. elindeki bıçakla beraber dftkkAndan kaçmak lıter-
fakat Nuri sarhoş!uk tearile bağınb çağırmıya .ve ken tezglhlann arasına düşmUş ve elindeki bıçak 
rakıyı almadan hiçbir yere gitmiyeceğini söylemıyc vllcuduna 1aplanarak 7aralanmııtır. YraWann ikisi 
bqlam11 ve bundan aonra da rafda bu:unan rakı de Cerrahpa.şa haatanesino kal~nlmıılardır. 

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

Türkiye Birinci 
Dünya Piyasasında En 

Başta Geliyoruz 
Dünya krom maden piyasası, 

ıon on yıl iç.inde bUyük değ:ıik
liklere sahne oldu. Orta bir ba· 
k:şla öko:ıomik bubrc:mndan ev· 
vel 600 bin tona yaklaşan dünya 
krom sarfiyatı 1929 Eenes:nden· 
beri azalmıya bqlamış ve 1933 
senesi lç:n yapılan u!mlar arası 

istatistiklere göre, 200 bin tondan 
aşağı dü~müştür. 

Bu azalışın krom çıkaran 

memleketlere yaptığı teair bat· 
ka başkadır. Bu on yıl içinde ba· 
ı.ı memleketlerin ıatıılan genel 
sarf.yata uygÜn olarak, hatta da
ha da bllyük bir nisbette azalm:ş· 
tır. Birkaç memleketin dışarıya 
yaptığı krom satışı ise aksine 
olarak çok artmıştır. Türkiye 
bunlann bapnda gelmektedir 

1923 ile '°933 arasında geçen 
on yıl içinde Türkiycnin dışarıya 

yaptğı krom ıabşı3400 tondan90000 
tona yUkaelm'.ftir. Bu iki rakkam 
baı!ı başına dilnya krom piya
aa11nda bir rekor meydana getir· 
mittir. Bu metbit yükseliıin ıe· 
bep:eri ansında ist:Idll harbi 
tes:rile ilk rakkamın çok hafif ol• 
duğunu hatırlamak genel du
rumu kavramak bakımından fay· 
dalıdır. 

Bu yıllar lçind• Y ugosllı.vyanın 
ihracata 300 den 50,000 tona, 
Sovyet Rusyamn 4500 den 65000 
tona varmııtır. Bu Cç memleke
tin dışarıya satıtlarında görülen 
bu } ükseliı üstünde durulacak 
kadar mühimd.r. 

Buna mukabil 1929 yalında 
260,000 ton krom ihraç eden 
l:ıgi:terenia Afrika Rodezyası 
1933 de cil.farıya ancsk 15,400 

1 Nöbetçi 
Eczaneler 

Ba gece nöbetçi ecnneler fUn
Jardır: 

İbrahim Halil ( Şehzadebaşı ), Ş~
rel Cclfil ( Cerrabpa.şa. ), M. 1''uad I 
( Jiaiı::paşa ), A. linmdi (Şehremini), ! 
Rıdvan ( Samatya ), Yorgi (Uokapanı), 
Huaamedılin (Bal11t), Hikmet (Eyüb), 
Cemil ( Deyaz:d ), Eş:-ef Neşet ( Sir
hci ), S lih Necatı ( Bahçe~apı ), 
Ilılil ( Dakırköy, hntboyu ), Sotiryad a 
( Kadıköy, 1 kele caddelil ), Üçler 
( Kadıköy, Y cJJğirmeni ), Sslimlye 
( Scliaıiye ), Şiwısi Rıuı. (Uüyükndıı).. 
lıimad ( Takııiın, Dostanbnoı ), Kim
:yoli ( l'epebaşı ), 1'irlnda~ı ( Tıırla-
1..ıaşı caddeei ), Kapıiçi ( Galata, J{a. 
pııçi ). Maçka ( Mııçka ), Yeniturnn 
( Kasıınpawa ), Yenitürkiye (Hasköy). 

'--------~---~~---:_J 
-----...------------
Yeni 
Pavyon 

Cerrabpapya lllft edilecek 
yeni pavyonun lnplllla devam 
edilmekted:r. Yeni pavyon için 
Almanya~n Aletler getirilmesi 
takarrD.r etın"ıtir. Cerralıpap bu· 
ıuret;e. Tllrkiyenin en asri tec
bizabna malik bir aailık JUrdu 
olacaktır. 

Et Kaçakçdığı 
Küçtıkpazarda oturaa Cemil 

adh bir:nio evinde yapılan arama 
net:cednde kaçak et bulunarak 
muıadere edilmiıtir. 

.............................. -.......................... -
ton krom aatabilmiş:lr. Yeni 
kaledonya da dünya buhran!ndan 
çok mUteessirdir. Bu memleket 
kurumlanm dünyanın en bül ük 
krom iş'ey:cisi olan Amerikaya 
ıatm&ktadır. Amu:ka kendi ba· 
ıına dfinya aarfiyatınm dörtto 
liçllnii kullanmaktada-. 

Vapur İşleri 
Hat Bölümünde Yeni Bir 

ihtilaf Daha Çıktı 
Vapurculuk firketl ile Deniz. 

yolları idaresi arasında yapılacak 
yeni hat bölümü konuşmaları, 
yaza!dığı gibi ıehrlmizde değil, 
Ankarada yapılacaktır. Bunun 
sebebi, iki müessese arasında 
bölüm itinde ihtilaflı yeni bir 
vaziyet ortaya çıkmasıdır. Ôkono
mi bakanlığı kabotaj umum mü· 
dürlüğü, bölüm meselesini kendi 
hakemliği altında halledecektir. 

Bunun için her iki idarenin 
mUmeaailleri yakında Ankara"·a 
gideceklerdi. Yeni böltim vapur
culuk tirketinin' iki yeni vapur 
aldığına göre yapı'.acak ve Şubat
tan it.ibaren muteber tutulacaktır. 

Eve Girmiş 
Sabıkalı .Ahmed, ÜskUdarda 

Raşonun evine girerek kundura 
ve ıairo çaldığından tutulmuştur. 

Bay Celal Ankarada 
Bayram tatilinde fehrimize a-el

mlt olan Ôkonomi Bakanı Hay Ce!Al 
Bay•r dGD aktam ankaraya dönmüt, 
H:.ıydarpafada yülcıek memurlar n 
ıebrimizdeld malt müeHeıtler er
kiıu tarafuadan aturlanmıf hl'. 

Yeni Demir Fabrikası 
Yeni kurulacak bOyGk demir sana· 

yiinin Zıfraabo:uaua 11 kilometre 
uz:::ğında ve Ankara-Fi'yoa demiryo
lunun iataayonu lulunan Kuabilkde 
kur alman k•t'l olarak tekarrur 
etmitt:r • 

Y eoi fal:rikr-nın temeli, iki aya 
kndar atılacak ve derhal inıaatl brt· 
lanacaktır. B:zim duydutumuza röreı 
ô:conomi Bakanlığ:na hafı o· arak 
yeni bir demir aan:yii umum müdür• 
}Qğü ibda. edilmeai dütünülmektedir. 
Bu urnum müdür:üfe, Maadin umum 
aıüdıirü Ba:r Vebbinin tayin edilmeal 
kuvYctle muhtemeldir. 

1 

ikinci lr:~nun 12 

Günün Tarihi l 

Limanımızda Iki 
İngiliz Kruvazörü 

Evvelki gün Karadenize geçea 
logiliz kruYazörleri, ayın 17ıinde lıu· 
raya ıelecek Ye iki ıC..n limanımııda 
kelacaklardır. 

Şark Demiryollarında 
Bir Toplantı 

ÔnümGzdeki aalı günD Şark di
miryolhın idaresinde fevkdade bir 
kongre topl:ınacaktır. Bu kongre, 
fİmdiki fİrketten önce faal:yette bu
lunan ve 0Şark f:mendiferlerl İfledicl 
kumpanyzaı,, iımini tı>ııyıtn tirket 
lç:n feah kararı verecektir. 

BDtüo b:Hedarların bu'unacatı 
bu top!aobya Bayınd:r.k Bal<anlığı 
namına Şnk demiryoll. rı l:aşmüfettit' 
Bay Sallhaddio ve Ôkonomi Bak: D• 

lıfı namına da murakib komiserler
den Bay Fuad ittirak edeceklerdir. 
Kongre, eaki kumpanyanın feshine 
karar verdikten ıonra, hesab!arın tet• 
kiki ve taafiyHi için bir heyet •1• 
nlacakbr. 

Yeni Haplshanaler 

hAmlardaa alınan ceza evlerl 
vergisi Ziraat bankasında b!riktirH
mektedir. Bu pna ile bu yıl yurJua 
Lirkaç yerinde yeni hapishaneler ya• 
pılma11na baılanacaktır. 

Ulus 16 Yaşında 
Yüce Önder AtatOrkün ulusal sa• 

Y2fın ilk günlerinde Ankarada kurmuı 
oldutu "H'.'!kimiyeti Milliye,, g~z.etcal 

yine AtaUirkün bir dey:şile " U.us •' 
adma çeıvrilmiıti. Türk devriminin 
ilk gönüllOıQ olan •Ulus" lO ikinci ki
nun aayısile 16 acı yuf na basm:ıtır. 
Arkndatımrıı kutlular, d. ha uzun 
yıllar AtatDrkDn yolunda, bu güzel 
yurd için devrim itleri baıa:maıını 
yürekten dileriz. 

Feklrlere KtimUr V•rildl 

Geçen sene mektebli çocuklara, 
basta Ye malQllere devamlı yardım· 
larda bulunan Ortaköy fıkaraperveı 
cemiyeti dGo yoksullara on iki bin 
kilo kömftr ve bir miktar da erzak v• 
para dağıtmııhr. 

Akay ldaresile 

Motörcüler 
Bundan bir müddet nvel, Akay 

ldareeinia önündeki rıhtıma molöt 
bağlamak mcseleaindcn i:lare ile mo
t<Srcüler arasında bir ihtilaf ç kmıftJ. 
Bu ihtilaf deni:ı ticaret miidürlüğllnilD 
hakemliği altında balledilm:ıtir. 

MotörcDler bundan böyle motlSr· 
lerlni Akayıa. ileriaindeki kayık iske
lesin• batlayacaklar, Akay rıhtımını 
lıoıaltacaldardır. 

Yalnız, me•cud deniz nfer nizam
namesi mucibince motör:erin ancalı 

Akay idaraai Unilnd~ki rıhbnıdan 
yo'cu alıb çıkarabi'ecekleri tasrih 
edildi ti için buradan latif ade etn1elerl 
kararlatbr.lmııtır. Motö:cü!er, yo!cu 
almtk n çıkıumak için Akay rıhtı· 
mana yanatabileceklerdir. Bu karann 
tr.tbiki için allkadarlara emir 'Yt.

rilmittir. 

1 Son Posta' nın !!_~simli_R_ik_a...:"'y:....e_s_i_: ________ R_a_z-=a=r=O==la==R:--a-s_a_n_B_._D_i_y_o_r __ K4_i_:_I 

..• Dun b:zim maha.lede kö· 
mürcünün evinde ne cümbü~ Yardı. 

.. • Koca mahalle çalgı ıaı.el 
1ea:erinden inledi_ durdu. •• 

••• LU 

b:lmem? 
ı ' 1 rfagau ı:s. - İ' elake... Muhak• :LiU.üO.ll..a, ı.;\I ue D'-f ~ 

kale barometre yine kar ~Ö!ıte-
rivordur. 



12 ikinci kanun 

"işler 
Kötii 

D 

Gidiyor 1,, muş 

Araııra, gönül eğlendirmek 
l~in bir çalgdı gazinoya gidersi· 
nız, değil mi? Geçen akıam 
beıı de bir gazinoya gittim. Bu-
gtin tu .Y•uda o gaz.lnoya ıizi de 
götllreyam. Şimdi beni iyi dinle
Jlniz.: 

Kapıdan girdim. Gazinonun 
içi, dlf&rJaı gibi buz. Sigara du-
manı flfkıran IO:uklar olmaea 
kar yatıyor aanacaktnn. Paltomu 
çıkarmadan bir köteye oturdum. 
Garson, yeni gelen yağh mil9teri 
( 1 ) nin karııımda bel kırdıktan 
ıoııra: 

- Emrediniz, dedJ. 
dı Bir k&ç&k tite rakı ıımarla• 

. m ve buDun markaıını ıöyle
dıktcn sonra: 

d d
:- Bir tiıe de iyi ıu getir, ..... 

. Biraz •onra garson elinde ıu 
şııeıl, kolunun altmda da rakı 
tlteıl •ökllo elti. Rakı 

1
. 1 1 masaya k d ıseı n 

k . ~yma an ıu titeıinl ı.ç-
ma. ııtedı. Ben, birıoy ıezmi .. 
lerın ıoğuk kan'ıl ... l 

ıgıy e: 
- Açma, dedim 

tlıtüne koy. • masanın 

Garson, işini bilen blitU 
ıonlar gibi piıkin: n gar-

- Enıred · · d l . . ersınız, edi Ye ıu 
t ~eıını maaan.n tııtüne ko d 
Şuııdi rakı ti ı ı Y u. 
uayordu. Onu'8d 0 açmaya davra-
1aya k d a açtırmadan ma-
.__ O} urdum S h' 
llUZmadan elimi k. ldı <ınra ıç 
titeabai a rdım Ye ıu 
bir fiak •izındald teneke kapag" a 
.. e Yurdum. B 
oteye fırladı. Çn k et metre 
retl, ve içinde.: tl kayanın iğ-
olduğunu anlamııt ıuyun terkoa 

ım. 

tü dRa~ı tişesini eli111e aldı- O 
n e ıated ' .. • -· •· 

Tard F ıgım rakının markası 
ı. akat mant ıı 

iyice baktım an vrıelenmipl. 
6nceden içerd:• gö)rdtıaı ki fite 
rakı boıalt 1 açı nııı, içindeki 
cinsten rak:d~:· ~erine daha ucuz 
tarı, belirı· onmuı Ye man
ylne aoğuk.z ~ bastırılmıı. Gaa'Bona 
ıorduaı: anlılığınu bozmadan 

- Bu ne? 
Pifkin g b de · ki araon, u ltde benim 
~ n olduğumu anladı. 

olnı Kuı~ra bakmayın. Yanlıfbk 
ribi°t de~~ ve fİfelerl kaptığı 

Ofa aop btıf eye gitti. 
lf. 

ç 1 Bir laat kadar geçmiftL Su 
a il or, farkı bağrıtmalan ara· 

ıında b .. ır. d K en '"'z e eileniyorum 
arıımda gazinonun sahibi bel~ 

dl. Benim g t i 1 .. 1· aze ec o dugumu hl· 
~Yormllf. Se.lm)adı, oturdu ve 
•tladı derd yanmaya : 

- işler kötO gidiyor. Kaza· 
namıyoruz. Hep ziyandayız. 

Ben - Reklim yapınız. Ga
ıetelere illa Yeriniz. Otellere ilin 
Y&pıftanıııL 

P O - ilin pek tuzlu kaçıyor 
ara yetipniyor. 

~ - Sermayenid çotaltmız. 
lcl -k Dotru amma. bu,Un 

D ÇO ıtlç. 

le Ben artık dayanamadım. ş 
•darcık aöyleyi Yerdim : u-

- D&rlbt oluauz 1 o - .... 
~ - Ba da glç, detil mi? 

ded~~ Ye .P•r~e burada kapandı. 
..ı yuudi lflena n!çln k&tll ıitti· 
•• nl anladanız mı? 

Şimali ita/yada 
Asker Mi 
Talışid Edilmiş? 

Roma, 11 (A.A)- ltalya şima
Hnde ban kıt'alann tahşid edi~diğine 
dal~ ecnebi memleketlerde dolatan 
fa)'ıalar hakkında Romaya hiçbir 
laab• .selmemittir. Bu ıayialann 
..... , ....... bilclirilmektecllr. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Mangal Başında Isınırken rl 

.... , .. 
...... -·'-

· .. ~ Dışarda kıyamet kopuyor, buram 
/ ' p buram yağan kar, nefesleri bile don-

mangal başı bulamıyanlar da var. Onları da dütünmemiz, 
reftlha kavuşturmak değılee bile, ıefaletıen kurtarmıya ça• 
hımıı.mız lnumdır. duruyor. Siz iıe evinizin ııcak ea

lonunda rahatınızı bakıyorsunuz. Keyfiniz yerinde, 
kışın ıoğuğu, kan, yağmunı ve fırtınası umurunuzda 

~ile değil. Siıin bu refahımzı kıskanmıyoruz. Hakkınızdır. 

U uutmayınız ki bayat iki yi~zlUdür. Bugün o~un. güler 
yüzile karşı kar~ıya yı19ayan sız, çok muhtemeldır kı yarın 
da 11ert bakışlarımn hışmınıı uğrayaaınız. İnsanla~ için .düt: 
mek kalkmak yine innnlık şauuıdandır. Onuu lçıo fakırlerı 
hele yiyeceksiz çocuklıırı unutmnyın. Fakat unutmemalııınız ki arem.•zdR eıcalc bir çorba ve bir 

- _,,- =-=::a-...... 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Zelzele Dinmedi, Yeniden 
iki Ev Daha Yıkıldı 

Zelzele mıntakasını dolıı.tan muhar· 
ririmizin gönderdiği tafıilatı birinci 
aayfada okumuş olaonkaınız. Son 
dakikada aldığımıı haberler de bu 
ııütunlardadır; 

Marmara, 12 (Huıust) - Gece 
iki ev daha çöktü. Gllndüz ye
niden dört zelzele oldu. Sonuncu 
zelzele ıiddetll idi. Bandırmadan 
150 çadır, SV çuval un, birçok 
kereste, 25 ıandak r~ker, iki çu
val pirinç iki çuva; 5'\bun, bir aan
dık çay g6nderildi. Vali adalan 
dolıımaktadır. 

Ba'.ıkeslr, 12 - Balıkesir, Er
dek ve çevreaindeki Kapadağı ve 
Marmara nahiyesi adalarında 
hali sürmekte olan sanınbnın bu 
gllno kadar. olaL yıkım ve zararı 

1 

t6yle tespit edilm!şt:r: 
Erdek merkezinde 756 eY çat

lamıı Ye iki baraka yıkılmııtır. 
Marll köyllnde 180 ev tama• 

men, 70 ev de kısmen, Ocaklar 
köyünde diirt ev, Turao köyünde 
bir ev temamen. 

Marmara adaıında 100 ev 
tamamen, 37 ey kısmen, Çınarlı 
köyünde 20 ev tamamen Ye 3 ev 
kısmen, GOndoğdu köyllnde 45 
ev temam en 1 S ev kısmen yıkıl· 
mııtır. Gyndoğdu köylinde 2 kiıl 
de 6lmliştUr. 

Paıalim amnda 12 ev tamamen 
45 ev kısmen yıkı!mııtır. Burada 
dört tane de yarah vardır. 

Balıkh köyilnde 55 eY tama• 
men, iki ev kısmen, Harman!ar 
köyünde 55 ev kim;Ien, 4 ev de 
kısmen yıkılmıı ve 6 hayvan öl
milşlllr. 

Poyrazlar köyUnde 9 ev tama• 
men, 66 ey kısmen yıkılmıı ve 36 
hayvan yaralanmııtır. 

Hohla köyllnde 13 ev temamen, 
28 ev kısmen, Asmalı lcöylinde 3 
ev temamen ve Tllrkeli k6yünce 
91 ev kısmen yıkılmı§br. Türk· 
eli köyünde bir öln, 4 
yarala, Yiğitli köyiinde de bir 610 
ve bir yaralı vardır. 

Ekimlik köy6nde 30 ev tama• 
men ve 26 ev de kıımen yıkıl
mııtır. 

Kar~--K-ı_ş ___ r -------'""""~--fz_m_i_r _M_açları 
''!uslar Derne- ı Samsun ,.! ar aflarında Bir U 4 Bir tiraz Yüzünden Bir 

Metreye Yakın Kar Yağdı ğinde Dünkü Takım Mağli'ib Sayıldı 
Karaköıe, 11 ( A.A.) - So- T l f lzmir, l2 (Huıusi) - Dno Jik 

ğuklar çok ıiddetli, derece nakıa ~ Op an l maçlanna A'aaucak ıahasında 
40 dır. devam edildi. ilk maç Altınordu 

Ankara, 11 _ Bugtln Ziraat Bay Tevfik Rüşdünün Re- ile Türkspor araarnda yapıldL lik 
bakanlığı meteolojisl enıtitüıQn iıliğinde Yapıldı devrede Türkıpor 2 • O gallb va-
d 1 1 '>4 C•naor•, 11 ( A.A.) - Ula•lar zlyette idi. 

en a ınan ma (imata g.Sre, ıon - l~dnci devrenin aonlanna dog· ru • · d dO lik h ti f ara•• d•r1tellnl11 84 iincü Ko11 .. gl 
aaat ıçın e en f ıu une er aı ı· B •- 7 .1·1c vazi'l et 3-3 berabere vazı'yette TiJrlclg• Horiclg• OA'Olll eoJ ı J 

rın albnda Sı vaata 25, Erzurum da R•"'• Ar•••• 6oıbnlılı •ltındo idiler. 
27, Karata 35 derecededir. 6a ••60/a ~ılmııtll'. Bog T•"/lk Fakat Tilrbpordan bir oyuncu 

Orta AnPdolu ve doğa Ana· R•ıtiii Ara•, B•1111•l•i'•' Ula•• hakeme itiraz ettiği için bu takım 
doluıunun d.ter yvlerinde ıuhu- Afl•l•I Di11•11un11 .. ıı1 r-1•1 Mü- hllkmen mağ!üb sayıldı. 
net aıfırm altında beı ile 16 de- 1•"•11• Ad•tçlgl taz1 .. ı. ••••ı K. S. K. • Göztepe arasında 
rece arasındadır. s.., • ., 11,,,..1ı1ıon Rou11••r• G.. yapı'an ikinci maça 3-1 Göz.tepe 

Bugtln en dOoUk ıahunet Karsta n•I Kitl6 ll••111111il111• •çllınlı, kazandı. 
1 d ~ı:: ol k ) k He6111 111111,. ,.,,z,.•me•• lconalma•ı aıfırın a tın a ~ maaıoa arıı ı ~ıin lıtanbulda yepıl•n m•,.ların 

al d fı u tn-d 15 d •"'''"•'•" •• ,, 6ırakıımııtır. "'••· r ı - - ..... Ant ya a •• rn ua uu e .. tı 11 atı epor 1&)i&1ındadar.l 
••• Pozarl••I 1ii11i to11loı1tıcalclır. K 

recededlr. L _J urultay Baıkanı Ve Ma-
Samsun 11 (A.A.) - Ba ta· live Bakanı Ankara J• 

rafta fimdiye kadar g6rOlml1en milnakallt keailmlftir. Kuru!tay Baıkanı Gereral 
soğuk ~e kar fartualan devam Bir Limen Dondu Ki ô 
etmektedir. Bazı yerlere dllfen zım ıalp ve Maliye Bakam 
karın kalınlıjı 70-80 aantimetteye MoıkoYa, 11 (A.A.) - Lenin- Bay Fuad dOıı Aulıaraya gitmlr 
varmıt ve baza köyler aramadaki grad Umanı buıı: tatmuıtur. lerdir. 

Yazı Çok Olduju için 

Bugiln Konamadı 

.. __ ........... 1 •••• • 1 • • , ,......... ...... -

Halk Fırkası 
Kongresi 
idare Heyetinin iki Yıllık 
Çalışmaları Görüıüldü 

Cumhuriyet Halk Fırka!ı f.,. 
tanqul vilAyet kongresi dun aabah 
saat 10 da Fırka merkezinde 
toplanııtı. Kongrede, Vail ve 
Belediye Reisi, şehrimizdeki me
buslar, kaza kaymakamları, fırka 
kaza murahhasları hazır bulun· 
dular. 

Önce Fırka vilayet idare he
yeti reiai Doktor Bay Cemal 
kongreyi açtı, sonra AzAdan Bay 
Ethem izzet, ikinci reiılik için 
Bay Sadettini, kitibliklere de Bay 
Hikmet ve Bay Tevfik Ora11 
teklif etti. Bu teklif kabul edildi. 
Hay Doktor Cemal kongreyi 
açarken dedi ki : 

"Arkadaşlar; 

Vilayet fırka kurumumuzun 
iki yıl önce seçtiği ıimdiki viJA· 
yd idare heyetiniz iki yılhk ça• 
lı~maaını bugllo bitirmit ve yeni 
yıl iç;nde Fırka bakımından ba· 
şar.abilc.i61 itlerin hesabını ıu 
anda bntUn vi.iyet fırka kuru• 
mumuzun yerini tutan ıiz.Jere 
vermek üzere önün6ze çıkmıt 
oluyor. Vilayet idare heyet;niz 
iki yıllık f1rka çalıımasmda az 
çok bir İf görebilmlşıe, bunul bu
gün kurumla arkadql~ımızao 
gösterdikleri özen Ye emeg~ . v_e 
memleketimizle fırkamızın bırıbı
rine bağb tek bir g6vde olarak 
çabımaıına ve umumi idre heye
timizin ve genel Baıyazganımız Ba1 
Receb Pekerin ytlksek ve değerli 
yardımlarına Ye nihayet latan
bul halkanın fırkamıza g6sterdiğl 
glivence ye sevgiye ve bGtlln 
fırkalı gazeteci arkadq~arımızın 
sürekli ve verimli yardımlarına 
botçludur.,, 

Bay Cemalin slSylevinden s~nra 
idare heyetinin iki yıllık faalıyet 
raporu o~undu. Rapc.r<!a iki yıl 
lçer~ıınde yapılan lıler 1t1ralanmıt 
ve özlü bir dille anlatılmıştı. 
Rapordan sonra celıe on dakika 
tatil edildi. 

ikinci celeaede ilk olarak Bay 
Avni aöz aldı. idare heye~ ra• 
porundan bahsederek, t~nkıdl~r
de bulundu, Halkevimo bnıa 
siyasetini beyenmediğioi ka.yde• 
derek gelecek kongrede bu iften 

bahsedilmesi temennİllade bu~nd~ 
Bay Avniye, Baıkan do~tor em 
cevab veterek, bina ıolnln bir 
zaruret olduğunu anlattı. Rapor Uze 
rinde görUıme~er bitti~ l~in entllb· 
men1er seçimıne geçıldL Hesa 
encllmenbe, Bay Ratid, Mehmecl 
Ali Avni Hikmet ve Bican, btltçe 
en;Umenine Bay Hamdi Rasim, 
Fikri, Necib, Sabri, Muıtafa Faik. 
Şerafett:n, Asım; raporl~rı ve 
lhtiyaç!arı tetkik enclmen ne Bay 
Dhami, AbdtHkadır, ~aıan, ~0-
leyman Aaaf, Ziya, Sel.m, llyıha 
enclimen;ne de Haıim Raf~~· 
Hasan Fehm!, Muharrem Naı' 
Meki ve Ethem izzet. aeçlldil•~· 

Konar• bu auretl• ıldncl ce.-
aea:nl de bitirdi. 

8 Ôjleden sonra yapılan OçDnc 
toplantıda, idare h•J!tioin :ı yıld: 
yapbğa iş er çok eyı g&r ere 

r 
/STER iNAN iSTER INANMAI 

rapor taSYib edildi ve yeni lda~e 
""' heyeti seçimi yapıldı. Neta

' cede bay Memduh Şevket, 
avukat Faruki, Ahmed Kara, 
Bayan Mftıerref Muhidc~~' Bay 

Bir okuyucu yazıyor: Bıızı d_iikkiinlard~ ıu böreğinin kilo,u 100 kurut, yUz 
b d d . ld w bald gramlık bı~ kur~ bogaça h<'ş kuruo, otuz gramlık bir 

" Hukumet uğ ay au ve undan vergı a ıgı e kandıl almadı yuz paruyıı •atılıyor. Bazı loknı.talar<h' ise 
yioe ucuzluk var. Ekmeğin okkaaanı sekiz kuruta alabi- ikwi gra.m ek~ek _içlo lıô.lii lH~ş kuruş alıyorlar Bu hahıılı
liyoruz. 14,nkat undan yapılan birçok maddeler var ki lıgın bıı, sarılı bır ıhtıkar olduguua inı&nıyoıuz. Stıu de 

bunları• fiatlan •le• bahjJ"rl ~irk•İİ.J°AN' I; T'i'A"' iN .. N M .A 

---------------------------------------------~------------------------------------' 

N .b Ali Rıza N;.ırecdi ı Ali 
ecı , • • 

Refi Ce'iJ, azal.kiara MÇilclller. 
Kongre salıya kaldı. 

·-················· ........... -...... ----
··-·1:ııtaıtJI• 
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Memleket Manzarası 

Görele Pazarı 
Çok Kalabalık 
Olur 

Görelo (H.;su i) - Kasabamız 

G :resunun Karadeniz kı> u;a .ıdaki 

knza"armdan b:riı:dir. Evler te· 
pelerin denize bakaa meyilleri 
(iz.erine kurulmuş ş"rin bülbül 
yuvalarım andırırlar. Tepeler ara
sında dak şelaleler yaparak 
akan b:r iki derec.k buranın tab~i 
süsünfi teşkil etmektedir. Kaza· 
mızda harab ev ve sok 'lk1ara 
tesadüf edilmez. Hava ve suyu da 
iİ ;ayet edilemi} ecek derecede 
iyic:ir. Kasaba lüks lambaları ı:e 
11ydınlat.imaktad1r. 

Halkın yüzfinfi güldüren ye· 
g!ne mahsul fındıktır. Fındık 
mevsimi geçtikto:ı sonra kaıaba· 
da bir durgun~uk göze çarpar. 

Burada Cumartesi güderi bD· 
yük bir pazar kurulur. O g-n 
bütlln köyliller kaaabayıı dökü
lürler, bu paıara "Şarlı., d2n 
"Espiye" den, Tirobolu, G:resuıı 
ve Vakfıkebirden bile iftirak 
eden!er bulunı:r. Köylüler en 
uzak yerlerden s.rtlarında 11Şelek,, 
dedikleri alt köşeleri ıivri küf&
Icrle gelir, ak§ama kadar bir 
haftalık ihtiyaçlarını tamamlıyarak 
köylerine dönerler. Pazara kun• 
dakta veya beşikteki çocuklcnnı 
urtlarında taş.yarak gelen köylü 
kadınlar b:Ie Tardır. Bazı kadın
lar da pazara yaklaımadan evrel 
sırtlarındaki ıelekleri indirir, 
içinden siyah bir çarşaf çıkararak 
köylü elbiselerinin üzerine g:yer· 
ler, çarıklarını dn çorap \ e 
iskarpin ile tebdil ettikten sonra 
pazera giderler. Görelede kasap 
dükklm yoktur; pazar kurulduğu 
gün kesilen etler den~z kenarında 
llı.U kapalı bir yere asılır, kilosu 
15 • 17,5 kuruşa satılır. Akşam 
tzeri 7,5 halta 2 kuru~a kadar 
düşer. 

Kazanın sıhhl ihtiyaçlarına 
cevab veren bir hUkiimet dokto
ru varsa da eczahanenin yokluğu 
mtıhim bir ekaik teıkll etmek· 
tedir. 

Halk maıuife çok dlltkündtlr. 
Tahsiı çağına ge.cn çocuk!an-ı 
hepı: de mekteblere devam et· 
mektedirlcr. Kaza merkeLndo 
tam tqkilatlı iki rnekteb vardır 
Dershane!er talebeye kifayet et: 
mediği lç:n ayn ayrı yerler
do şubeler açılmıştır. Merkez
deki mekteblere bir ve iki 
aaat:ik köylerden ge:en talebenin 

mikdarı mevcudun yarıaından faz· 
ladır. Beş köyde üç ıınıfh mek
tebleri ve Eynes!l nahiyu:nde 
tam teşkilat!ı Eynesil nahiyesi!e 
" Çanakçı ,. mevlciinde birer yatılı 
köy mektebi yapılmaktadır. Aynca 
iki tane de Millet mektebi açılmır
br. Bütün hayatlannı vatan ço· 
cuklarmı yetitlirmeye hasreden 
muallimler burada da hUtlln gaye 
retlerile çalışmakta ve halkı 
okutmaktadırJar. 

Çarşaf Ve Peçe 
Bursa da Da T arjhe 

Karışb 
Bursa, (Hususi) - Bursa ka· 

dın!arı bir bölükten öğüt, buyruk 
almadan bürgfiyU, yüz örtüsilnll 
kendiliklerinden Attılar ve bu 
kötll kılığı gllnlemece kattılar. 
Bunu duy.10 köy kadınları şarlı 
kardeşlerine uyarak on!ar da 
aoysal kılığa girdiler. Şarda 
köyde mar.toıuı kadın kalmadı. 

SONPOSTA lkinci kAnuu 12 
-~~~~-=-~--=~:--=============================..::==================================-========-ıcc:a:::::ıı;:::==--

• 
M KE AB J 

gu akta Çocuk Esirge .. 
......... e urumu Çok iyi Ça ışıyor 

Z o ng u ld ak yılı kıvanç lçinGe 
(Huıusi) - Ç0e Karşılatmak için 
cuk esirgeme güzel bir balo 
kurumunun bu- anlamııftır. Ba· 
r adaki kolu çok loda Zonguldağın 
canlı ve verimli milnevver kala-
bir aianda çalış- baiığı, Franaiz 

ve Italyan konsc· 
maktadır. loı!arı bütün ec· 

Geçen yll neb~ kolon·si hu· 
olduğu gibi mek· lunmuşlardır. 
teb:erde okuyan Sabaha kadar 
fnk:r çocuklara uzayan bu balo 
ı.cak yemek ve• dijebilirim ki tim· 
rilmeğe baıian• Zonr,uldak çocuk eairgeme lrurunıunun beBlediği çocuJrJar diye kadar ve· 
mış~ır. Çocuk ealrgeme kuru- Şehrimizdeki çocuklan esir- rilenlerln en eğlencel:ai ve en 
ır.unun doyurduğu çoculdann gemo konımu timdiden gelirini cana yakım olmuştur. 
ı · yısı fiçyüzden fazladır. Yemek çoğaltacak tedbirlere baı vul"' Balonun en g610 çarpan 
\ermek ders yılının sonuna ka· maktadır. Bu yalın geliri ge- Oı:elliği 11 hususiyeti ,, kOçUklerjn 
dar aür~cektir. çen yıllardakinden çok olursa yaptığı çeşidli numaralarla ıaat 

Bundan baıka bir çok fakir yardtm ve bakım sının gen'.ılee 2 den sonra çıkarılan " balo ,, 
ve kimsesiz lfçİ çocukları ve ka· tilecek Zcnguldağa bağh kaıalar- gazetesi olmuıtur. 
dınları ayrı ayrı )'ardımlar gör· daki çocuk esirgeme kurumlan Akşamdan knçllklerln °denizci 
nıektedirler. da canlandınlacaktır. 1 oyunu,, , "Sivas oyunu,, , .. zeybek,, 

Çocuk esirgeme kurumunun Çocuk esirgeme kurumuna numaraları çok alkıılanmııtır. 
yardımla11 d aha çok merkez\. e buradaki maden kurumlannın ve Saat 2 den sonra dağılan 
toplanmaktadır. Merkeze bağ:ı tuccarın her birinin alaka ve •1 balo., gazetesi balonun sabaha 
k6j lerdekl yardımlan ıHnlkeviuin yardımları öğtilecek bir kerte· kadar uzanan bir neş'e mevzuu 
içtimai yardım ve köycUfük kol· dedir. olmuştur. Balo gazetesi çok gU. 
ları başarmaktadır. Kurum Zonguldaklılara yeni zeldl. 

Konya da 
Vilayet Mec:~ıi Su işini 

Konuştu 
Kenya ( Hususl) - Vall bay 

Cema '. in çağırışı üzerine vilayet 
umun.i mec .. ıi fevkalade bir top
lantı yaptı. Bu toplantıdn bele
diyen:n Dutlu suyu hakkında 
tezkereıi okundu. Vali bay Ce· 
mal bardakçı suyu:ı boru para· 
sının vital et tarafında3 tekeffül 
edildiğini ve bu it için 300 bin 
liralık tahı:ıat kabul olunduğunu 
anlatmış, Uç kazada fenni ağ.Har 
) apılmnıı kararlaştırıldığını söy· 
!emiştir. Ziraat bakan.ığının da 
bu işe yardım edeceği bGdira
miştir. Bu izahattan ıonra mecliı 
dağılmı~, n~iuin, izahatı ve tek~ 
lif.eri tasvib olunmuştur. 

Mekteblerde çocuk esirgeme 
kurumları yapılmlf, ve bunlar 
kimsesiz yoksul yavrulara mcak 
yemek vermek için çalışmıya 
başlamıılardır, 

Gomuşhacıköyde Toton işleri 
GlimUıhacıköy (Husuıi) - En 

iyi tlltlin istihsal eden Maden ve 
Gümüı köyleri.~de bu ıeneki 
mahsul her bakımdan çok nefis· 
tir. Bu yüzden tütünler pek fazla 
rağbet görmüş, alıcılar Adeta 
biribirler.le rekabete baıJamııiar• 
dır. Kazamız tütün eksperi bay 
Basri Bafraya, Bafra tntün eks· 
pe~ ~ay Naci de buraya/ tayin 
edılmıtler, gelmiıler, vazifelerine 
baılamıılardır. 

Diyarıbel<irde Kumar Mocadelesl 
Diyarıbelrir ( Husual) _ Za· 

bıta burada kumarla mUcadd 
etmektedir. Kumar oynatan Ki~ 
mil ve izzet adlı iki kahveci He 
b? kehv~l.erde kumar oynıyan 
bırkaç kışı yakalanmış, adliyeye 
verilmişlerdir. 

Niksarda Ekin Vaziyeti 
Niksar - (Hususi) - Bu yıl 

ekin çok eyidir. Yağmur ve kar 
'·aklindo yağdığı için köyln çok 
faidelenmlıtir. Şehrimizin nafnıu 
o::ı binden az olduğundan buğday 
koruma kanununda son yapılan 
değişiklik de halkımızı ıevindir· 
mi~tir. 

Antalyada Belkıs Harabeleri 

Belkıı harabelerioden tiyatro binasıwn görUniiıU 
Antalya ( Hususi) - Antal· lamlığını muhafaza etmektedir. 

yada tedkike Ye tetebbua değer Selçuk tllrlderi tarafından bura· 
birçok eski eserler vardır. Bun· ıınm camiye tahvil edildiği ve 
lar meyanında bi.hasu belkıı bir minare ilave olunduğu anla· 
harabe:er~ni zikretmek IAzımdır. şılmaktadır. Resimde işaretli yer 

Pek eaki bir tarihe malik olan hu minarenin temelini göster-
belkıs harabereri ha!I eski sağ· mektedir. 

Kızılcahamamd~ 
Bir Deli Hayvanlara 

Para ikram Etti 
Kızılcahamam, (Huausi) - Bu· 

rada garib bir hırsı.ılık vak' aıı 
olmuJ, bakkal bay Hasanın dük· 
kinı geceleyin açılmıştır. Aktam 
ezanında dlikkinını kapayıb evine 
giden bay Haıan ertesi sabah 
ge.lib de dükkin kap.ıını açık 
görünce heyecanla içeri girmiı, 
fakat bUtiln mallannın yerli yee 
r:nde durduğunu, akşam giderken 
sayıb bıraktığı par~lara da ç~ek· 
mecede el ıürülmemış bul~ndugunu 
ancak beş on kuruş ufak . para 
alındığını görmllştür. Bu gnrıb ve 
zararıız hırsızlık bakkalı hayrete 
düıUrmüş, fakat bir müddet sonr.a 
bu hırsızlığın Kadri isminde bır 
meczub taraf.odan yapıldığı ve 
para kıyn:etinl bilmiyoo bu 
d~\inin aldığı paraları "yesinler,, 
dıye ahırda hayvenlann önüne 
koyduğu anlaşılmışbr. 

Llcede Bir Cinayet 
Lice ( Hususi ) - Harbakın 

köyündo kUçük bir ağaç kütüğü 
yüzünden kavga çıkmış, Mehmed 
adlı bir adam arkad~ı tarafın
dan öldürlllmUşUir. 

Taşköprüde 
Gcnclerden Biraz Kıpır

danış Bekleniyor 
Taşköpril (Hususi) - Ev-

velce burada Geneler Birliği adlı 
· bir gençlik kurumu vardı. Kuru· 

ma bağ:ı geneler sporda oldukça 
l!eri gitmişlerdi. Bir saz tnkım
lan vardı. Fakat bu kurum ne
dense dağıldı. Bundan sonra yine 
gendiğl bir araya toplamak ta· 
ıası ile Fırkanın himayesi altında 
bir spor kurumu yapıldı, Fırka 
pek bliylik muzaheret gösterdi. 
Fakat nedense geneler bu ku
rumda da tutunmadılar. Bir can· 
lılık ve kıpırdanıı göstermediler. 
Taşköprü gencliğ:ni biraz hare· 
kelli görmek çok candan özlenen 
bir istekt;r. 

Karamanda Gizli Mel<teb 
Karaman ( Hususi ) - Eyüb 

hoca adında birisinin Hindi oğ~u 
mescidinde gizli bir mekteb açtıgı 
ve bu mektebde iki yüze yakın 
çocuğa din dersi okuttu_ğu bab~r 
alınmıı ve boca MUddeıumumllık 
tarafından cürmümeşhud halinde 
yakalanmııbr. Mekteb kapatıl· 
mııbr. 

-ı-- Konuşma ~ 
1 --+ 

Tiyatroda 
Dekor 
işi 

Nural lalı Ataç 
Bu yıl başlangıc.ındanberi bf. 

çimini değiş.irerek çıkan «Yeni 
adam» m 5J iinctı sayısında Ba1 
lsmail Hakkı Baltac.oğlu, «Eiz.de 
Hamlet niçi '1 oynanamaz» baş:ıkh 
bir yazıdn Şeh:r tiyatrosunun d~ 
Lo. culuğuna takılı} or. Diycı ki: 

11Bütün sahnelerde gözU al" 
datmak, eğlendirmek için birçok 
masraflar yapılıyor, içinde ışık 
yanan binalar, uçuşan bulutlar, 
aahne iç.ine kazılm ş mezardao 
sahnenin üzerine ntı!an topraklar, 
bunlarsız tiyatro olmaz mı? Hiç 
olmazsa Shakespeare bunl.ırsd 
oynanamaz mı?,. 

Dekor, bugUnkn tiyalrouull 
batlıca işlerinden biridir. Bir oyu• 
nun blitün anlamını ( mannmoı ) 
değiıtirebilir de onun için... Sh_. 
keapearo dekorsuz oynar, itiıı 

nerede geçtiğini yazı ı:e gösterir, 
bir adayı, bir ormanı, bir denizi 
gözönilne getirmeği oyunu gör 
meğe gelenlere bırakırmış. IyL 
Ancak artık bunu yapamayııı 

çünkü o çağdanberi tiyatroya d .. 
kor da katılmıştır. 

Bugün tiyatroya gittiğimizde 
bir oda, bir orman, bir deniz y .. 
rino bir yazı görürsek, bugfinkO 
dekorları gördüğümüz vnlatkl 
kadar sinirleniriz. Dekorun kalk• 
ması bundan sonra olacak iş dr 
değildir. 

Dekor bUsbUtnn kalkamıyacağı 
ve şimdiki gibi kalamı~ accığı için 
tiyatronun başlıca işlerinden 
biridir. Bugünkü de ·orl~ da 
B. lsmail Hakkı Bnltacıoğlunua, 
daha birçok kimseleıi sinirlendi· 
ren şey nedir? B:r erdem ürgüdU 
(san' at eıeri) olmaktan çok btl'" 
yanı ( tabiati ) and.rnıak isteği 
değil mi? Dekor natura.ist, realist 
olmak, gerçekten bir odaya, bit 
ormana, bir denize benzemek tstİ.4 
yer. Oysaki bugUn yeni tirgfidlet 
yaratanlar realist naluraliıt değil• 
dir; acun'1 kanayışımız geçoll 
yüz yılınki değildir. Rea:iıt, nr 
turalist yazdan, hele lmgOo 
yaıılanlan sevmiyoruz. Onlar 
ıçtn yapıhnlf, onlara uygun 
olan dekorian nasıl beğene-
biliriz ? Tiyatro dekor ister; 
ancak her ürgüd için ur 
gun dekoru bulmak gerektir. 
Şehir tiyatrosu içinde ışık } ana~ 
saraylar göster iği, fırtına mak~ 
nesi kullandığı, bulutları uçur 
turJuğu için suçlu değildir; ar 
cak bunları 11Hamlet11 o oyn. rkell 
yaphğı, kullandığı, için suçludur; 
çünkn "Hamlet,, dekorlrn doğr 
ran kafanın llrgüdn değ.ldir. 

Denizlide 
l\ı1ualHm!er Yoksul Tale

beleri İçi l Bir 1 a~o Ya ptılat 
Deniz!J (Husuti) - Mual.iın"' 

ler birHği geliri yoksul talebelere 
yardım için &} rılmak üzere bit 
balo yapmışlardır. Balo çok ne"' 
ıeli olmuş, li...e re. im n.ua .aıal 
bay Sırrınan tert.b ettiği tablo 
çok nlkışıanmış, piyango } ok• 
sullar için çok gelir b.rakmıf, 
baloda llç) üz lıraclan fazi' 
para toplanmıştır. 

Tarsus f3alediya Sineması 
Tarsus (Hususi) - Ee ediy• 

tarafından yaptırılan sined)• 
binası ikmal edilmiş ve iki seıı• 
müddetle kiraya verilm"şl r. Si' 
nema çok güzel o.ımuş ur. 



( Siga•et Alemi ) 

Roma Konuşma
ları Beklemeyi 
Emrediyorlar 

HARİCİ TELGRAFLAR 
1( Gönül işleri l 

Küçük Lindber
gin Kaçırılmo 
Muhakemesi 

Okuyucularıma 

IAlmanyada Derin Bir He· Cevablarım .. 
Fransız hr rir"ye bakanı bay Laval 

batün d" . unyanın ebemmıyet verdiği 
Roına ziyaretini yaptı ve Parise dön• 
dil. Bu ziyarefn mahau'll, yine bu 
ıütunlarda bahsettiğimiz bir takım 
protokol ve misaklardır. Bunun hari· 
cinde İtalya, Afrikada, H beş sınırlan 
kenarında ve iç"nde bir takım top
raklar almıı, bir takım hareket hfirri
yetleri ele geçirmlılir. Fakat itin 
ehemmiyeti bu ziyaretin bir takım 
~iaak ve endlaşmalarla neticelenme
ıınde. de~ildir. Bunun ehemmiyeti, 
bu zıyaretın yapılmıı olmaaındad.r. 
Nitekim: Frana.z her"ciye bakanı bay 
Laval, ıerefino veri'en ziyafette kade· 
bini kn\dırdığı zaman buna it ret 
ebnit ve iki uluaun bundan lıöy'e 
bütan · ı . ' be •ıy aa ıı erde ç;alıfma bera• 

Yecan Havası Ka aşıyor (~~k:ig~~•İ•• nikah il• bağlı 
olmadığınız bir kadından edindi· 

Son Celsede Bir Şahid 
Yedi Saat Dinlendi 

Flemington ( Amerikada ) 11 -
Lindbergin çocuğunun kaçırılması 
dava ına devam edildi. Şahid Bay 
Kondon yedi saat ıabidlik ederek 
birçok feyler nnl ttı. 

Çünkü Yarın Sar Mıntakasında Eha
linin Reyine Müracaat Ed.lecek 

ğiniz çocuğu, isti) oraanız nüfusa 

tescil ett:rebilirıiniı.. Kanunen 
mahzuru yoktur. Yalnız meşru 
zevceniz bundan haberdar olursa 

bir talik vesilesi teşkil edebilir. 
Maamafih hiçbir kabahati olmıyan 
bir aık çocuğunu babasız bırak· 

Bi rlltl Y•pabi'eceklerlnl aöylemittir. 
. naenaleyh ltalya ile Franaa, fİm· 
~d~ 

1 
kadar yapageldikleri ıibi, 

- ••• .,. k d arıı•nı a dolayıılle ve 
&fırma teklinde fıkir bildir" k lar k ıımeyece -
-~ .. ·ı abr.tıllb.~iı olarak konuıub diltünllş-

- ar ır n• du ki 
L • • d 1 yuraca ardır.Bunun 
•arıcın " ne t 1 de . . ' 2 yadaki muahedeleri 

tııt,;rme taraftarları ne de F 
da nıevcud bu d . , . ran1a
ları fiki ı d ttıtmenın aleyhtar· 
de.ıwıı d~ •r!n en fedak&rlık yapmıı 

•• er ır. Fakat · d 
rap•adıldarı bir tım lye kad~r 
aa7a b· ti l feJ' olarak konuı
ola;uılardır:ıamyıı ~~dır. Ve buna u:ı:ı 
LL • 011l8't lkf ' ...,. doat'ut ' a.uaan tam 
..., ._ . ._• •armalarına mani olan 
~z- aaynaalan bat& 
~dl J•pılacalc fe b ~evcuddurlar. 
lla11ıakJ y, elllemek •e bu 

• arın, atılan i d 
aıbl enrel olub yen a ama eakial 
-.ktir. - g .. _ ohaıyac:aklarını aar

_.,yya 

Son dakikalara doğru, müdııfaa 
avukatı, evve'ce bir kad n muallime 
k1rıı yaptıklara yOıOncen bulunduğu 
oku dan detiıtirilib değ ıtirilmediğini 
•orarak Bay Kondonu kııdırmııtır. 
B_:ıy K~n~on bunun yalan oldutunu 
aoylemııtır. 

. Lindberg'in arkadatı Miraby 
Brıkerı Briç, Bay Kondonun ara bul· 
mak için çalıttıtına karııhk bir para 
almedıAanı bil- irmi~lir. 

Sonra bir poliı tabid dinlenm:ttir. 
Po'is, Hnptmanın karako'da kendill-

tinden yazdıj"ı bir ifadeyi mubake meye 
nrditini a8ylem·ttlr. Yalnız ••ukat 
aorunca, pol a, Havptman'ın bu ifadeyi 
•erdiği zaman yanında onbeı pliı 
bulunduğunu Ye onbet •aattir kara
kolda tutuldu'}~nu, avukat. olmadıtı· 
Dl tanımııt r. 

Mahkeme ifadeyi dosyaya koy• 
clurmuıtur. 

Malı•lc•m~nlıe hıındaıe 
katlar taf•ilô.tınc inced•11 
taııgan •azımıza 6agü11 de 
sa11/ada tl11va111 edlgoraz. ) 

•o"rrna 
inc•g• 
altıncı 

Büyük harbden sonra Versay 
andlatnıaaı imz andıkt n bugüne 
kadar ıOrilb ırclen IJır (Sar) meae esi 
vardı. Zaman r.aman harb tehlıkeleri 

bile doğuran bu büyük İf, b gün 
artık ya sonuna erecek, yahud dun· 
yayı derinden derine dlltllndü Pn 
meaeleler aras na b tka bir kılıkla 

karıtacakbr. ÇOnkil y.uııı plebisit 
yapıldıtr, yani ahal nin reyine mil a
caat edilditl zaman ekseriyet Al01an· 

yayı lıterH Sar Almanyaya verile
cektir. Eter ekaeriyet A'maoya 
aleyhinde çakarsa. yabud Almanya 

çok H bir ekserJyet kazantraa ne 
o'acak? itte timdi dip'omatları 
diltilndilren mesele budur. Son 
telrrafları yazalım: 

Berlla, 11 (Huauai) - Almanyada 
umumi dk&r der"n bir intizar heye
cana içindedir. Yarın yapalacak olan 

Sar umumi HJ' toplanmasının neticesi 
daha fİmdiden merak edilmekte ve 
her tarafta milli bir heyecan hüküio 
ıilrmelctedir • 

S ı "' Ad d k• S:ırbrnk,11 (A.A.)-Sar polia kuvey an asın a ı vetleri ile u1ualar arası kunetleri 

Malarya Facı.ası f rkalardan biri, reylerin toplanacağı 
günden eYvel kuvvet ku11anmak 

Bir Haftada Bin Ki§i deliliğinde bulunulur diye hazır 

~"" iıtL vzıı mı goııteı en lumt" 

)> 

l> 

z 
..( 

l> 

liz bOynk elçiliinin yapt ğı teıebbil.1-
le ·e meufi cevab vernı ştir. Elçi Al· 
manyanın konseyde temal edilmeme· 
•inin pek ziyade tayanı esef olnca· 
tını ve bundu mabzurlnr dotabile· 
cej'ini bildirmiıtir. 

makdanaa, icabında fırtınayı göze 
a'mnk lazımdır, kimbilir belki 
1tJlhan da tesviye edilebilir. 

lf 
(Bay M. Ç. H.) 

Kanunun gözUnde, bekAretin 
olmayııı, doğrudan doğruya değil, 
fakat dolayısile bir talak vesllesile 

teşkil edebilir. ÇnnkO ortada 
"aldanma,, ve "aldatılma,, olduğu
nu iddia etmek mOmkündOr. Maa• 
maf ıh her şeydeo evvel doktorun 
mlltalaaaını almak llıımdır. Si.ıe 

bu ılUuolarda, bele benim kal~ 
mimden izahı mümktln olmayan 
birçok vak'alardan bahsedecektir. 

* lzmirde Bayan (P. R.) 

F Daha Öldü durmaktadrr. 
ransanılJ Bu gOnden •onra, her ne •• için u 1 A a· s· 

"r• Ko'ombo (Seylan adas )11 - Kegal ı 1 1 . d" • .us ar rası ır ıyasa 
I ıcareti mırtıkraında ıon hafta içinde malar· o ursa o aun, rey erın son Yer ığı Güdülmesi Iıtenilecek Miş? 

f ş Birliği 

Enişteılnin iştihasım uyandıran 
bir kız için yapılacak iki şey t ... 
savvur ederim. Birincili bidiae1l 
ablasına haber vermek, dikkatini 

celbetmektir. Fakat bizde, yaloa 
bizde mi ya, birçok memleketler
de blsat vaziyetleri kafaaile dllf6-

nerek halJedecek olgun kadınlann 
sayıSlnı azdır sanırım. Binaenaleyh 
bu hareket ıeklini tavsiye etmem, yadan aıenlerin aayııı bin kiti kadar- bildirilene kadar toplaob yapılması 

Paris, 11 (AA) T' dır. yasak edılmiıtir. Cenevre, 11 ( A. A. > - U:u.lar 

&:rl B k · • - ıcartt Te S· 5 · b. ı·rr· · dil b" a r nı 8 M d .... lnglltere ltslzlerl arbruk. ıı (A.A.) - Mnıterek arası ıı ar 6ının netr• en ır rapo· 
birinci derecede yurdun yıkılma· 
sına, ikinci derece bedbaht ola

cnk olan kıı kardeıin ileride 
kinini uyandırmasına sebeb o?abilb\ 

ya, Amer"ı'-a,
0 

f ~lrtşan ° meclise, b ·· d l · N ·ı l t tll'- d b" l l t · d' · Fada oldutu ""b 11111. ere ve Alman. Londra, 11 ( A. A.) _ Hükumetin cep e on u eıı, azı er n ı a ıı;O run n, ar u us ar arası anzım e ıcı 
tanılminl te!ı l iatıbaalle lıtihllkin S2nayi İf8izlerini ekim mıntakalarına taraftarlarına kart• yeniden tiddet merkez ile İf beraberl"ği etmek •ure-
1 • a •• lcol l gCindermek için haa rlıklarda bulun- hareketinde bulunduklarını ve bu fyle uluıal kurumlu tarafından iısiz-
ı.:.~~ll profesyonel J ay aıtırmak d tu h kk d t ' d k b" b d l k · l l · ""' kanun liy.baaaan aşın •• la.r hak'-ında u a 10 • gaze • •r • '' an buauata hükGmet komisyonu ile liğe karıı ır ayın ır ı ıt •r 11ya- ihtiyar edilecek ikinci hareket 

tekli, milmklln olduğu kadar 
sür'atle ve mutlaka makul görü
necek bqka bir ıey bahane ede
rek bu e•den uzaklaımaktır. Size 

" .. haberler tekzib edi.mekle:fir. d n ül kt d" erm11tır. uluılar aruına mOracaat ettiklerini sası Ut n me e ır. 
Cenevre Yolund Bonl Azledildi aaz~tecilere .aylemitlerdir. lranın Resmf Adı 

Paris, ıı ( A. 8 p • (A A ) • 
baa Sir Con S~ ) - Dıt itler ba.- arıa, • • - Polia baı mllfettlti Berlin, 11 (A.A.) - Almanya Sar Tahran, 11 (A. A.) - iran yıl nın 
d ımoa U B inzibat meclisinin kr nrı Ozerine lçitler meaeluinl glSrüıecek olan lu seferki ilk aQnO olan 21 • S • 93S tarihinden 
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Sevme diline 
~ehl A 

T~ka A•ık 
lııılıiiiir-'ı.;.____ 12 111 9.~5 .. 

------------~~~ L-:- O gtın Behice, bizimle b .. 
rauer deiildi kt .. 

Arkadaıının cevabı karşısında 
Beyhanın ko.lan dllşllvermitll: 

Bebicenin evinde buluşu).· 
nıuı, sonra oradan motörle Büyük 
adaya gidilmiş: 

Tnrkan, güldo : 

,. - Bir yar.hşlık olacak... Bir B:'re biı Adaya gitmedik. Hılkat, 
Ben, VHarun, Cevad, hep beraber, 

Yogluoda ainemaya gittik ... 
Beyhan, ağa dGfmtit bir balık 

libl çırpınıyordu : 
- Demek, bu da baıka f 
Tftrkln Beybanıa kolondan 

tutmuttu: 

- Peki ba telitıa ne? Bir 
dedikodu mu çıkmıt? 

Beyhan yatkunuyordul 

. - Hayır .•. ~en, zannettim ki. •• 
Bılmiyorum... Artık aklım erml· 
yor •• , Erecek gibi de değil ... 

- Ne zannediyorsun? Açılrça 
8&Jlel .• Ne •ar? 

Beyhan, TGrklnın kolunu bı· 
raktı, yukan kata d v ._ t Öv ogru aot u ı 

- gle paydosunda konu· 
turuı. 

Odaaına girdi, kalem arka• 
datlaril.. zoraki ıülerek kOllUfla 

Ye öğleye kadar beyninin iç! 
yandı, yandı. 

Kendi kendine: 
- Yalnız Behice Ue TUrkan• 

la da... Bak, Türk in, hana bun· 
de n bahsetmedi... H:lkat, bana 
gülfiyordur muhakkak ... 

Diyordu. 
Karar ••rdi, onu, kendisine 

g6ldürlmiyecektl. Naeıl? Bunu, 
bilmiyordu. Her ne tekilde oluraa 
olsun, Hilkatin çıkaracağa dedi
kodulann 6nüne geçmelidil 

Beyhan, Hilkatin ı:ekinnın 
dedidikoduya, mefaedete karp 
lnkiıafını biliyor ve ondan kor
kuyordu. Hilkat, kimseyi doğru
dan, yermez, çelriıtirmezdi. Ev
veli sureti haktan g6rtlnür, 
metheder eder, balllara çıkanr, 
bir fırsatını bulur, araya zehlr:i 
bir çivi sokuverirdi. Ve bftttin 
bunlan, okadar hoı, tatlı anla· 
tırdı ki dinleyenler, hikAyenln 
cazibesine kapılarak doğruyu iğ· 
riyl dtıınnmek. ayırd etmek, mu
hakeme yilrlltmeyl habrlanna 
bile getirmezlerdL 

Hilkatm bir mahareti de en 
ajır, en açık ittiham karpaında, 
kendial temize çıkarmalı; d1nl-

baız, sızılbsızca ııyn!ıb çıkmağı 
bilmesi idL Eğer, kend:ainl itti· 
bam eden bir az bot bulunursa, 
batta bir u da aafca olursa, Hilkat 
hemen llatperdedeo tutturur vo 
auçlu vaziyetten bakim mevkie 
geçerdi. 

Beyllaa. ura81na ılr• ıınaı, 
aıruana g&r• farfara ve mlUecaviz 
olan, bu reaık renk yanaa dtiş· 
mania auıl uğrapc•ktı? Onu 
yenmek atiçUl, fakat zehirini 
akıtmıyarak ıusturmak kabil ola· 
bilirdi. 

Bunu, yalnız baıına yapabilir 
miydi? TtirkAnın da, Behicenin de 
yardımlan llzımdı! . Eski samimi 
arkadaflan, ondan bu yardımı 
esiraemezlerdi ..• 

Öğle paydosunda Beyhan, 
Türklnı buldu, Lokantaya gittiler. 
Türkio, hill Be,hana şüphe ve 
korku ile bakıyordu: 

- Sabahki halin ne idi? 
Beyhan. las b g6lmlye baı· 

lamıtb: 
- Şafll'dım. ptkuaa döndüm, 

ayol •• 
- Neden? 
- Şirketten çıktıktan sonra 

Harun Şinasi, pek hovardalığa 
vurmuı o!acak. Bu ne kadar 
ıezinti? Bu ne kadar eğlenti? 

Tnrklna doğru eğildi: 
- Size do pşıyorum, hem 

firkete geDyonwıuz. hem de ge• 
zib lomJOl'MIDUZ. bepliae birden 

nasıl yetiıebmyoraunuz? beat durmut. battl kafa tutmut 
Türkin, arkadaşının b6nl0ğUne oı.an, kimae ne apım açar, ne 

toyluğuna, adeti acıyor gibiydi; de dönüp bakar. Sen hemen he-
- Banda mıı1ıacak ne var? b k · k ..J!-' -·-.,... men zorla, er esi enww• .. _... 

Pazar l[Oıııleri 6ğleden aonra tatil. guJ ettiriyonun 1 
Aktam paydcaundan BODra da 

be Beyhan, buna covab ver ..... 
aer etiz.. Hafta araaında bir gOn mitti• TOrklo, kuru bir aeale 
iki gOn bir iki saatlik izin de 
1 ? devam etti: 

a amaı mısın _ Hem, ne diyo ppyoraun? 
Beyhan, donuk donuk bakı· Harun Şinaai, Cevad Galib, da-

yordu: vetleri kabul edilmeyecek inaanlar 
- Sen, Behice, Hilkat ••• ÜçU- mı? Refakatlarında bulunmak yk 

nllz birden 1. Nazan dikkati cel· 1 'di oiı Bi in kızartıcı bir ha mı rr 1• ıen 
betmiyor mu? Sonra dııarıdan kadar kibirli, azametli değiliz .•• 
görlilmekten korkmuyor musuouL? Manah bir gtılftmaeme ile du-

Türkinıo canı 11kı!mıştı. Kar daklarmı bnkmllştft: 
lannı çattı, havlu ile ağımı sildi: _ Üstelik ıliğOrdilz de ... 

Sen, çocuksun, Beyhım... Beyhan, arkadaıının bu manab 
hariçteki hayatımıza ıirket ne imasına, itirafma güceniverdi: 
bakla kar11abilir ? Behice, Hilkat, _ Oh, pardon! Neler dllfl"' 
ben, bir tuhede, bir odada çal~ 
ıwyoruz ki.. Şirketteki yüzlerce 
memur içinde, UçünUn dördünün 
iz.in aldıklanna kim dikkat ede
cek? izin alırlarken de, filin yere 
gideceğiz! diye hakikati olduğu 
gibi aöyliyecek kadar da budala 
değiliz, zannederim. 

Arkadaıının canı aıkkın, sinirli 
s~nirli cevab \'ermeal, Beyhanı da 
a1nlrlendirmi9ti : 

- Ben bir kere plaja gidecek, 
motöre binecek oldum ; günlerce 
kulaktan kulağa fısaldanıp durdu 
idi. 

Ttırkin, elitlerini aıkmlf, kat· 
lanm oynatarak baıını sallıyordu: 

- Sen, pkiDK•D durdupa 

nliyoraun? 
Tllrkin, omuz ıilkt:: 
- Mecbur ediyorsun... Açık 

konuşalım. Daha genciz: gtiJmek, 
eğlenmek, yaşamak istiyoruz. 
Herkea .enm gibi manastır baya
tından hoılanmaz ki... Zenıio bir 
arkada;ımız davet ediyor. Bunda 
ne fenalık var 1 

Beyhan, yumruğunu •ıkmıı 
dizine vuruycrdu: 

- Oofl Beni aalamıyonun. •• 
Ye ben anlatamıyorum, yahu• 
sen anlamak istemiyorsun:·· Ben. 
bu maksadla ıöylemeoı ıtım. 

- Peki, ne maksadla a&yle-

mlftln? 
). 

( Arkaaı Yala 



Dlinga Hadiseleri 

.Buzlar 
'Arasında 
Yanardağ 

Cenup kutbuna bir çok kere· 

Cenab kut· ler ıeferler yapan 
ve coğrafiya ilmi· 

hana •igalı ni zenrinleştiricl 
kar gaiıgor keıifler yapan 

Amiral B:rd heyeti geçenlerde 
yine yola çıktı ve ihtiyar kürenin 
buzlarla örtOlll cenub taraflarında 
genç toprak vo ıu parçaları bul· 
mak gayretine giritti. Fakat heyet 
bu sefer, cenup kutbuna yakın 
tardlarda tedkikat yaparken bil· 
yücek bir dağın ıimıiyah kar 
tnbakalarile örtüldUillnU hayretle 
görmüştür. Bu siyah kar tahlil edil· 
diği zaman içinde, kurıun ka~em 
yapılan granit tozlar bu!unmuştur. 
Ancak bu madenin havadan ya· 
ğan kar parçaları aruına naaıl 
kan~hğı bir türlft anlaıılamamııtır. 
Bununla beraber heyet araıtır

mal::.mnı bırakmamış, bir hayli 
daha uğraşıldıktan ıonra, o ci· 
varda hava) a granit parçaları 
fışkırtan bir yanardat görülünce 
mcıele anlaşılmııtır. 

* 
Son gelen Ara b gazetelerlıt 

de okuduiumuza göre 
Filistin FiH•tio Arablar 

arAıında son ıa· 
arabları " 8 manlarda Hitler· 
Hitlercillk cilık cereyanı bai· 

göıtermittir. On g~o kaciar evvel 
Hayfada toplanan Arab geneler! 
kongres;ndc bir hatib Eitlerdliği 
çok medhetmiı vo Filist'.ni Yahu· 
di istilaaından kurtarmak için 
Naz.ilik siyasetine dört elle aarıl· 
mnk lôıımgeldlğini öne aürmUştllr. 
Diğer taraftan Yahudi gazeteleri 
bu yeni cereyanı "müdhit tehlike,, 
olarak tavsif ediyorlar, hükfımet:n 
dikkat bakışlarım Hitlerci Arab· 
ların Uzerine çekiyorlıır. 

>f 

Son ıemanlarda Kanada 
ilimleri •e hükumeti mü-

Radgo dal· hlm bir keşfin 
1 

tatbiklle meşgul 
'ıga arının Re- bulunoyorlar. Bu 
ni bir Jagdası ketif te ıudur: 

Telsiz merkezlerinden verilen 
elektrik cereyanlarının tarlalardaki 
muzır birçok haıercleri ve böcek• 
leri yakarak öldürmesidir. Ziraat 
ilimleri tarlalarda yaptıkları araı· 
tırmalarda kara ıineklerln, bal 
arılarının ve daha birçok kele
beklorin telıiz cereyanlarlie öldük
ı~rini görmüşlerdir. Tekrarlanan 
tecrUbelerdo radyo me•celeri on 
beş saniye devam etmek ıartile 
bal arılarını tamamen öldllrmoye 
kifi gel.nektedir. Alimleria ted· 
kiki neticesinde bu gibi haşerelerin 
ölmesi için temevvücatın liç binle 
on yedi bin kilovat arasında bu· 
lunm{lıı liz.mdır. 

Kanada çiftçileri bu keşif kır· 
. flSlnda hükumete mOracat ederek 
muzır haşaro:erin itlafa için huıua1 
rad) o istasyon İl rı yaı:ılmaıını 
istemiılerd~r. · 

8UTUN ULKE.YI 
· HERG.ÜN 

~· 

DOLASAMAZSI NI Z 
FAKAT: 

~nPosıa 
DAKi r!>İ R. İl AN 

BüTÜN ÜLKEYİ HER ~N DOLA$1R 

-- ---- tt zSll 

Bitenler Dlnrada Olup 

"Lindberg,, Meselesinin 
I 

lçyüzü ! 
-

" Meşhu• T•yyareci Hailevi Bir lsticvab Esnasında Hauptmann'ın Katil 
. Olduğuna inandığını Söylüyor! 

Müdafaavı Deruhte Eden A-;ukat İttihamın Çürüklüğünü 
İspat Edeceği Kanaatinde 

·.., Burada enllantane birlu.9 gölctaini ıördiiğünüz bu yavru, Hauptmann'ın çocuğudur, babaıınm katil olduğu 
anla9ılıua ytıtim n lrimaeaiz kalacaktır 

Flemington, (ikinci k&nun) - aldığmız doğru mudur? hAd.i~elerl birer birer ıUzgeçten 
muhakemenin ikinci gUnU aabah Lindberg - Doğrudur! geçmyordu : 
saat onda ba,ladı. Miralay Lind· Avukat --: Bu adamın 1934 Çocuk kaçınlır kaçınlmaı 
berg dOn bUtUn ıöyleyecoklerini te öldüğU dogru mudur? doktor kendiliğinden gazetelere 
bitirememişti, binaenaleyh bugün Lindberg - Doğrudur. bir ilin yollamıı, kaçıranlann 
ce!ıo açılır açılmaz, ayakta evveli Avukat - Kaçırılma gecesi izini bulana 1000 dolar hediye 
onun yüksek be;ynunu gördük; yavrunuzun rahatsız olduğu doğru vereceğini UAn etmiıtl. Bunu . 
timdi yalnızdı: mudur? . neden yapmışh? Sonra gazetele-

- Misia Lindberg kederin Lindberg - Hafıf bir ıoğuk re giden ilAnın uzaktan bir neti· 
yükü altında mağlôb düıtU, has• algm!ığı vardt. cesi o!arak ortaya Kurtiı isminde 
tadır, gelmiyecek, mahkeme heye· Avukat - Bu takdirde mll· bir adam çıkb, çocuğun açıklar-
tinden kendisini mazur görmeainl rebbiyesl çocuğu neden yatağın· da dolaşan bir gemide olduğunu 
rica e derim. dan çıkarmıştı? ildn elti. ( Llndberg ) in günlerce 

Müdafaa avukata hemen aya· Lindberg - Rahatsızlığı geç· tayyare ile denizde dolaımaıına 
ğa kalktı: m~k üzereydi. ıebep oldu. Doktor (Kondom) un 

Avukat - Bilahare ölen Vlo- bu KurUı itile de mUna1obeti 
- Kanun bana Miıiı 61Llnd

berg,,ln mukabil bir ıorguya 

çekmek hakkını veriyordu, fa· 
kat uğradığı kederjn büyllklUğtı 
6nUnde bat eğerek bu hakkımdan 
vazgeçiyorum! 

Avukat cidden kurnaz, ve 
halkın hiılerini yakından takib 
eder bir adama benziyordu, bu 
cümleıi salonda yükselen bir tas• 
vib mmltlıı ile karşılandı, o an· . 
da da rei&inin elinde tuttuğu ç ... 
kicin tahta lizerindo çıkardığı 

aes itidildi ve ılikfın derhal geri 
geldi. 

Lindberı artık aerbed Ye 
kayıdsız bir ıurette an'atıyordu. 
O gecenin bıraktığı hahraları 

ıayıycırdu. 
Bu, bitince avukat ıordu: 
- Hldiıeden ıonra meçhul 

bir adam te!efonla costunuz dok· 
tor ( Kondom ) u bularak, fidye 
mukab:Iindo çocuiu teılim ed~ 
cej'bl a6ylemişti, muhavereyi 
ikinci bit hat ile •İz de dinlemiı-

· tiniz. iıitt' ğin'.s ae1in, maznuil ola· 
rak karıımızda bufonan zatln 
ıeaina benzedijine kani m:ainiz? 

Li:ıdberi - Milıbet aurette 
muhakkaktır! 

Maznuna dikkat ettim. Bana 
öyle geldi ki aapaarı rörllnen 
,,ijzftne hnf f bir kırmızılık hücum 
" 
etmİ§lİr. Ve batını eidi. 

Lindbcrge sorgu sorma eıraaı 
maznunu 1 avukatına gelmiıti. 

Dikkat eltim, Metr Rei.ly'oin bll· 
tün amecı Jüri ho} etini şl\bheye 
düıUrmekti. 

Avukat - Weatley adım taıı· 
yan b:r u ~aaı, hüanühal vesikala· 
rmı tedkık e\medon hizmetinize 

let Sharp ismindeki kadın hiz· vardı. 
metçinin, erkek hizmetçi (W eat· 
ley) e metreslik ettiğini biliyor 
mıydınız? 

Lindberg - Eveti 
Avukat - Teşekkür ederimi 
Görliy<ırum, avukatın amacı 

hiç değişmeyordu. Netekim bu 
ıorgusu biter bitmez, Lindberg ilo 
çocuğunu kaçıran arasında fidye 
için tavasautta bulunan doktor 
(Kondom) u 6rselen: iye koyuldu, 

Son Posta 
Yevmi, •• , •••• H .. adia Y• Halle r•act••i 

üti Zabtiye, Çatalçeşme eokai&, 25 
l&TANBUL 
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Gaıttemiıde (ıkao yaıa 
H reaimhsrin bUtUo haklar1 . 
mahfuz ve ıaıetemiıe aittir. - • • 
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Avukat bu hatıralan canlan
dırdıktan ıonr~ birdenbire bUsbU· 
tün başka bir mevzua atladı ve 
Lindberge dönerek sordu: 

- Miralay Hauptmannın ka· 
til olduğuna ruban ve vicdanen 
ıcerçekten inanıyor musunuz? 

Lindberg - İnanıyorum! .. 

Tayyareclnin sesindeki kat'iyet 
dinleyicilerin biraz hayret etme
lerini mucib oldu, aalonda tekrar 
mırıltı yükseldi, tekrar reisin 
Hil işitildi. 

Avukat timdi yine hizmetçiler 
bahsine geçmişti. 

• - Ölen hizmetçi kız Vlolet 
Sharpın uşak Weatlyden başka 
bir dostu daha vardı, adına Jonson 
deniliyordu. Çocuğun kaçırıldığı 
gece onunla bir!ikte Hopwell 

. köyüne gitmişti. Bindikleri otomo
bilde bir alit ıiıeil bulunmuıtu. 
Mürebbiye (Mis Gow) a gelince 
bilirainlz, onun iki kardeıi vardır, 
bir tanesi zabıtaca sicilli bir 
adamdır ve Lindbergin blitün bu 
işlerden haberi yoktur. 

Sorgu ve cevab hayrete değer 
bir süratle )'ekdiğerini takib edi· 
yordu. Bu dakikada avukatın 
planı ne olduğu anlaşı:mıı değil· 
dir, fakat tahmin ediyorum, ıunu 
iıbat etmek an.usunda olacaktır: 

- Çocuk odaya dı~andan 
dayanan bir merdiven vaaıtasile 
pencereden giren bir adamın elile 
kaçırılmadı. Bilakis ev halkından 
biri çocuğu beşiğinden a'dı, kö.
kün merdivenlerinden indirdi, bah• 
çeye ,akarda ve orada ayala 

Kari Mckt ubları 

Bir Medrest. 

Halkının 

Temennisi 
Biz Ak•arayda Horhor me~ 

resesinde oturuyoruz. 13 alleyiı. 

Her aile 8 • 10 nUfusludur. Hr 
pimiz fakir •e malul kimıeleriı 
burayı boıaltmamız için • polise 

_emir •eriJmiıtir. Polis ikide birde 
bizi çıkmaya icbar ediyor. Fakit 
olduğumuz için barmacak bit 
baıka yer bulmamıza imkan yok• 
tur. Belediyenin şefkat ve mer
hametine iltica ediyoruz. Bizim 
bu medresede oturmamıza iz.ha 
verilsin. Burada Erzincanlı Ayşo 
isminde ı 20 yaıında bir kadın 
vardır, kin Slimbül 70, toronu da 

· 30 yaıındadır. Aytenin kızı Siim
bOIUn de torunlan vardır. B• 
ailenin de nere de barmabileceğl 
dUtllnO.lmelldir. 

Horhor medrese1inde: Feride, Haaallf 
Münevver, Rahmiye, Fatma, :Feride, 

Zarife, Hatice, Züher, Huriye, 
Ayıe, Melek, Maille 

Oç Çocuk Anası Bir Dulun 
Ricası 

Binbaıı mlltekaidlerioden 323 
• 460 ıicil numaralı Bay lsmailill 
Eavcealyim. Üç çocuğumla bana 
aylık bağlanması için Üıktıdaı 
Askerlik Şubeıince doıyaod 
yapıldı y~ oturmakta olduğu• 
Biga Askerlik Şubea:nden Ankara 
tokaüd ıubea;ne 13 • 9 • 934 tı 
1524 numara ile gönderildi. 

Yine o tarihte ihtiyacımda• 
bahsile avans için dahi telgrafla 
mllracaat ettim. Bu dosya, kas& 
idare heyeti tarafından taıdik 
edilsin diye gittiği yerden geri 
geldi. Biga Kaymakamlığınca bet 
nedense tasdik edilmedi. Taac:lill 
için dosyayı tanzim eden OskUdaf 
Askerlik Şubesine 29-9-934 tarih 
ve ayni numara ile Biga Askerlik 
Şabuinden yollattim. 

Senedi resmisi de dosyama 
içindedir. Bir mUddet geçti, iplD' 
den haber alamadığım lçlll 
28-10-934 tarih Ye 216 numara 
llo Biga ıubeainden tekld ettirdi• 
Yine ceYab alamaymca Milli Mit 
dafaa veklletine yazdım. Biga 
ıu beli bunun llzerine barekeb 
geçirildi ve 18-11·934 tarih v• 
230 numaralı telgrafla doıyaJlll 
Üsküdar ıubaeinden iıtodi, yin• 
bir aeı çıkmadı. Tekrar bir tel-

• grafla Milli Mlldaf aa vekAlctiD• 
mllracaat ettim. Yine doıya .. 
muamele görmedi. Velhasıl tadl 
yedi aydır ağraııyorum. Bu i .. 
yoluna 1'oyamadım. Aid oldujtl 
makamların dikkat bakışlanol 
celbetmenid yana yakıla rtc• 
ediyorum • 

Bigada oturan Binba11 mUtek ... 
merhum Bay İımail zevceıi Kadriye ___ .. .__.._ .. ___ ......... _____ ... _ . ....,.. 
dıtardan dayalı olan mtrdiven• 
çarptı, d&fllrdll. 

Muhakkak, lıbat etmek lstedltl 
budur, demiyorum, tahmin edl
yorum. Kim bilir, belki de bOI" 
btıtlin baıka bir amac gütmek

tedir. 

Avukatın ıon ıuali ıu olduı 

- Acaba o sırada ıahsen S: 
dııarıya çckib kaçırmak maka• 
takib edilmemiş mi idi 1 

Lindberg - Zan~etmeml _ adı 
Muhakeme erteıi güne uP"' 

edildi. 



- Beıiktq Ftntrbah d F 98 maçın aa' Beı ktıı bl .. i öallııde bir heJff&o nboeıi 

enerbahçe Dünkü Maçta 
Dla .~.~şiktaş~ 4 - 2 Yendi 

ıuz oldutu halde K Ye yaimur
llDda bir F adı1dSy ıalıa
ÇUıcia bek) ener • Befiktaı ma· 
Joktu. enecelc kadar ıeyirci 
L-• Beılktaı ıencleri 
uuıçe ıencleri ile F eaer-
ıenc takııııJar •raıında oynanan 
tok atır ba:ıta1dnıaçını Fenerliler 

aybettiler. an laalde ı .. 0 
Fenerbahçe B B 

lumları maçında e'l~taı B ta .. 
aleyhine hUk k •ııktaıldanıı 

Ondan 1:ı
0;~ arar Verildi. 

birinci talcınıJ ıahaya çıkan 
lerba lattlıte ~rın oyunu Fen erli .. 
Dk. daklkalard:cu:larile baıladı. 
lerı oyıuyan F ç •blıan Ye 
cenabı nı enerbabçenin l 

•çın ağı hv ıo .. 
Jan •abasın ~ g'ını Beılktaı Ftatrbahçe oyuncuları tahaya çıkarlarken 
hatbnın ora; ıcçıraıiı ve lıllcum Beti.kta!lılann ka!eciıf, bir iki ı 1111na birdenbire çıkan ıataçık 
olınuıt11r, a yerleı•eaine .1ebep teblikelı Yaziyetteki tereddoda De Niyazinin topu tekrar kaparak 

Her iki açıtı k gelecek ııla tlltlerl çeYirecek ka· içeri atmauna mani olamadı. 
Jan Y11 ortaı1nd ço çabuk oyna• dar ainlrlerine hlkim olmadıj'ını Bu ilk golden emniyetleri ar-
MUZaffer aibl iki a Namllc gibi, daha ilk dakikalarda anlatmq taa ve oyunun bqlangıcında iyi 
hulunaıa F tehlikeli akınca oldu. Nitekim maçm dokuzuncu bir tempo tutturmuı olan Fener 
taıylkiıal k ener hGcum battuun dakikaaında Fikretin .. ekti~ bir mubacfmlerl yirmi beı dakika 
bir n. •11ılaıııak Gz • •• 1 • d n. 1 k d dı .., llludafaa ılstemt ~· toplu uzun VUl'UfU elinde hakkiyle zap- ÇID • Oçlocu go e a ar Yar lar. 

li 
ta b eden tedemiyen Beıiktaı kalecial kar- Daha birind dene bitmeden 

arada ba11I olan bu llç ıoltln ava y farkını kapatmak, Bepktaı sibl 

S 
nın ağmurundanMı ;: =:::.-· dıilfmlt Lir takım ah ç Oyunun 1alibiyetlnl elleriaden 

anın . amurundan Mı? kaçırmıyac~klarma iyice kanaat 
, ~ta.•GUne i K • ıetirea Fenerliler• ka11.i aon bir 

-y 'n ulak 1 il k gayretle hacuma pçen ~ktar l&r • ç ıo il netice habrı •ayılır bir Wann tehlikeH bir aaziyette alaf-
1 Çınlasın muvaffaldyettL lannı nizam11z keHn FenerWer 

l 
SPorcular araaında Kullplerlmizi•, tak11alar1mızıa lç-llerıe kurul A ep.y gtlrlll· ltlerile utrapa bir aporcile lataabul aleyhine bir penalb çalincb. Bu 

ltlba.1a kan teı • Gliaeı lru- kallplerl Ye ku•netlerl ulckıada ceza TUrufUnU ıol• Ç•Yİre• Hakla 
Pelı .. L_!c:_.. ı~zel bir biaaya, r•Gtürk••. Gla•ı ta1u..... riftikç• ilk Bepktaı ıolllnll yapb. 
...... .._ ...... IUI bır Yarhja •alile slrblblead.jial, Vefa1a b:le ... Bu aayılardaa HDra Od tara-
._-.-.. bilmiyen kalmadı B ç~karttırmadaa it •ol attatıaı .a1ı... fan ıayretl de bop pkarak bi-
L..~•tleriaden bqka At Gla u dık. Kullplerlmlzia iç:ıterlnl iyi biJea r.i.aci deyrenfa •onu 1 ,. S Bqil&• 
~b.... f dbol e.. et · •porw ukadaıımaaaa elyledilderial tat ale1hlne pldL 
... leçtik u talamuwa da apea bara1a pçirerek IWdki ••zi- lldaci denenia oa ••ı dald-
lettitı b1n çe ıllrbUalendiii. 1...,. ..yetia belU o~•••••• fa1ca!ı l:uıu,..rn. kaaı ı•ç.memittl ki, letlkta.War 
diiilai L--~ya IAyık bir bale ıeJ. Sporcuaua ılzful ıualardır: lldnd aJalaruu da peaalbdaa 
tlceJ ...... ı IDaçlarcla aldıta ... E~et Atet-~~·ı talama da kula. 7apblar. 

erle anbyorduk. bG rıbl ku•Yellulir .. iyitllr. A••• Baılupçta elde ecllJea iç 
Banclan b' k Vefa,. pameal me .. ıeal de•ildljl 1 f kı b' 1 1-1- E" Ga.... bltbır aç •arta eyft) tekilde olmamııtır. Vefa takımıaaa 10 ar ar 10 • 111111C• reneria 

... all Gala aatnılerinde aa 1 kHYCtli kadroıunu 8JIJl)'Oru• ı YUİyeti tehlikeye ıirer sibl elclu. 
v ela .•eU olan blriacl takıma ~16k • Saim, SGJeymaa • Utlf, Betiktqbları• lmitleadilderl bir 

. llbi çetin bir takı I h L6tf·, Vahid • Muatafa, EaHr, Gui aırada Namıtan ortada yakalaclıia 
il bır maçta k m a uag.. Muhteıem, Yahya. ' bir d dl 1 
l'•lib l . arıılatmıt ve 1 • 3 At•t-CGaeıle huıuai hlr maç ya• P•• lr ncl ıo olarak 
l.er ıe ~ııtf. Vefa takımmın pan Vefa takımında l.u kadrodan içeri ıokmau oyunun •ukaddera-

Mne ilk ma .. ıarınd k ancak dSrt kiti bulunabil•lttir. hm deiltmiyecek tekilde taJla 
Yeli Wı....ı ~ a en uy. L· Ln· v 16 .-. beldea i .. •y• •1•rum, efalalar bu bayra. etmit oldu. 
bıyet!ere ..... attı&. m ye~ ••r mı!'I boı • eçmemeal içia Atet-Glneıe Din kencU •halannda kuY• 

Hatti bu aea ki •• malumdur. apl aalaada lir ••ç daha teklif U k'bI . 1 2 
ela Fenerbab ~·ı •laabakalarda etmltlerdl. Son srlne kadar bir cnap vet ra ı erın • .t yenen F ... 
Jeti tattır çe •.ere Ok matlübi- çıkm:a~ı. Fakat ıon aGn ; laa•an·n nerlller ikinci Deneye mlleuir 
olaa an yıne Vefa takımı J•tmurundan mı ? Sahanıa çamurundan bir oyunla baılam11 Ye latanbul 
talcı"ttu. Bayle mubatarah hır mı? bllinemez, baıka bir srila karı•'•t- famplyona11nın en kuvvetli tala-

.. Juu.,ı Ate,-GUn ·•- _u_ m'n•• tlaha •unfak olacatı bll"lrlltli. mına malik olduklarım Labat e•-ı-
e,_ -it itte at.ıaim bildit1m laa1dkat •ucfur. oldublr. ~ 

= 
Galatasaray Istanbulsp.or 

-- ----

Sarı - Kırmızı Takım 
4 - 2 ile Kazandı 

- ----
Dnn Şeref stadında hakem ı 

Bay Rüıdünün idarcainde olacak 
diye ilin edilen bu oyun, seçi
len hakemin gelmemesi dolayııi !e 
vaktinde oynanamadı .•. 

Maça çok beklendikten sonra 
Taksim aabasıodan getirilen, Ve
falı Bay Saim Turgudun idareai 
altında baılandı. Takımlar, her· 
zamanki kadroıile çıkblar, yalnız 
latanbulıpor takımıoda Bay R~ 
ıad Ankaradan ıetl rilen Sa· 
mih de oynuyordu : 

Her iki tarafın maça lizım

gelen ehemmiyeti verm;ı ver
olduğu göze çarpıyordu. 

Oyun baı'adıktan bir mtıddet 
ıonra, Galataaaraylılar ()..1 yenik 
dtııtD ... 

Buna karııhk vermek için Ga-
lataaarayblar çok çalııtılar. 

Bu neticeyi de kaçırmadılar 
bir akın eanaıında Fahri ( lıtan• 
bulapor ) kendi kendine ilk golll 
attı .• Bu ıuretle 1-1 vaziyet aldılar, 

araıı çok geçmedi; iyi bir Galata
aaray akını, Iıtanbulıpor kalesine 
kadar indi, Lôtfl topu tuttu; 
sıçradı; Galataaaray akıncıları 
bunu 2 - 1 hale getiriverdiler. 
Oyun bu halde devam ederken, 
devre bitti. ikinci devrede her 
ikl taraf daha düzgün oynamıya 

baıladı.. iyi bir akın, oyunu 3 - 1 
,ek]ne ıoktu. 

Fakat buna Selahaddin ( Iı
tan bulıpor ) io gllzel bir akını 
oyunun ıeklinl değiıtirdi. 2 • 3 
oldular, Galataıaray bu ııralarda 
ukııtı. 

Fakat yine Galatasaray oyunu 
tlıtllnlilitı ele aldı ve bu arada 
4 tlncll golQ yapmakta ıeç kalmadı. 
Bir mllddet ıonra oyunu 4 • 2 
Galataaarayblar kazandılar. 

Bir hldiae :- Oyun bittikten 
ıonra btanbulaporlu Retad, Ga· 
taaaray Jardımcıama hDcum et
~·k latedl, buna dlier arkada .. 
~ rı da biraz kal'lfblar, poliı ve 

hakem mtidabalesi hadiseyi bD
yUmekten kurta~dı. 

Vefa • SUleymanlye 
Vefa ile Süleymaniye de Tak• 

ıim alanında oynacla!ar Vefa 7· l 
k:ızandı. Yahya, Gazi gibi iki 
mühim oyuncusu eksik olan Vefa 
takımı ; çok güzel, değerli bir 
oyundan sonra, Süleymaniyeye 
birinci devrede 5 ikinci devrede 
Süleymaniyelilerin mildafaaya 
çekilmHİ yüzünden 2 aayı daha 
yaparak 7 golle yendiler. 

Bu denenin baılaogıcında dl 
bir penalbdan bir ıol atauya 
muvaffak oldu. 

Vefa takımı buglla gllzel bir 
oyun göaterdi. Bilbaasa buatıD 
ar~larmda iki genç oyuncu oynı
yan l!eri oyuncuları.. çok iyi oy• 
nadılar, oyunu kaıandılar. 

Altınordu GJlllb 
Dün Kadıköy alanında ikind 

kilmeden Altınordu ile EyOp 'OJ
nadılar ve Altınordu daha •la 
blr oyundan ıonra 4 - 2 gaJib 
ıeldi. 

Trabzonda 
Lik Maçları Çekiımell 
Olduğu İçin Yarıda Kalıyor 

Trabzon, ( Hususi) - Şehri
mizde lik maçlan bu yıl da ıert 
ve çekişmeli oluyor. Geçen Cuma 
Cumhuriyet alanında yapılan 
ldmangtıcQ • ldmanocağı maçı da 
gtirliltülll oldu. ilk devrede oyun 
zevkle aeyrediliyordu. OcalLWu 
çok aıkııtmyor, fakat 9anıııı.hk
tan olacak, netice alamıyorlarcb. 
Devre ıolıllz yo beraberlikle 
bitti. ikinci de•rede Gllçlaler 
e·pey gevıediler. Fakat bir aralık 
fena halde bir karıaıahk çıkb 
ve hakem oyunu paydo• etmlye 
mecbur kaldı. Hakem BaJ Nuri. 
karJapbj'ın, GOç oyanculanma 
yanı., hareketlerinden ileri pl6 
ti fikrinde buluau1or. Geçen 14 
da kenclinl 161termif olan b6y .. 
alza11am yaziyetlerin cezuaz bar. 
kalmamam l&zımcbr. 
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TOMBUL MIR SYED 
1\o: 132 

Şu muhakemede idi ı 
Zevahir de-, bevatın da gUn 

gibi meydanda. Görülen köye 
kulavuz istemez. Mızrak denilen 
aliimet te çuvnln sığmaz .. 

Melek dedikleri ne idüğl be· 
llrs·z mekkare, kenarın dilberi 
fürumaye ile bu karşısındaki er
zel, eşna herifin arasında dalave
renin mevcud:yetine artık şek ve 
ıUbhe yok. Giz:iden gizliye mut· 
laka buluşuyor!ar, görüşüyorlar. 
Mel'.unenin mel'uoun odasını zl• 
yaret saati acaba bu saat mı ? 

Zira daha herkes uykuda 
bundan ela zaman mı <>lur ? 

Nabi, karyolasına yanfisUl 
uzanarak fosur fosur cıgara çe

ken, Tombulun budalalalığını,, 
fımarıklığmı, koflığını hail 5ayıb 
döken Bolsese bakarken Şeytan 
ona diyordu ki : 

- Ey gafil ve nldan 1.. Na· 
bil dehfrmhiıı yokıa mumcu Ah
med mi, kör Abdurrahman mı 
veya tUystız Haçik mi ?... Merku· 
mün gibi vas.ta me'f'kline sukut 
edib namuHuz, bakir, zelil yaıı· 
yacağına ne duruyorsun behey aer
ıem ? Hemen yerinden sıçra; ha· 
bt.in gırtlağına yapış, olanca 
kuvvetinle sık: mel'unu boğ, ge
bert. KaUI olub 15 sene hapse 
tıkıl, ahır ömrUnü zindanda geçir 
fakat namuaunla geçir. 

Ayak sesleri kesilmiştl, fakat 
çok geçmeden kapının dııında 
bir fışırtı, b:r etek fııırtısı ..• 

Nabi, yllzü Bolsere dönnk, 
biç vaziyetini bozmadan gözlerini 
kapıya doğru kaydırdı. 

I 

Melekle gözgöze geldi. O an· 
da ikisi de do .akalmış, ikisinde 
de be~ beniz gitmiştL Nabi, SU"" 

tını arkaya verib kafasıni duvara 
dayamasa, belki yıkılıverecektl. 
Taze dul da kapıya yaslanmasa. 
tokmağa tutunmasa muhakkak. 
ki yuvarlanacaktı. 

Melek, bu odada, böyle 18• 

bah kazanl:ğ oda Nabiye rasUıya
cağını, Tahsinle kartı kartıya 
sohbette göreceğini aklının evin· 
den geçirmezdi, rllyada görıe 
ha) ra yormazdı. 

... Bu kambur, burada, bu aaat· 
te ne arayor? 

Gözlerine inanamayacağı ge
liyordu. Rüya mı görilyordu? 

Melek, o derece pprmlf, 
kendini kaybetmişti ki oradan 
hemen uzaklaşmak, 81V1Şmak var
ken aanld ayakları kenetlenmiş 
gibi yerinden kımıldamıyor, far
kın şaşkın içeri bakıyordu. 

Bo!sesin hali .bir feyden ha· 
beri yoktu. Diline doladığı Tom
bula yine verlşt rmekte idt 

Nabi, bakar körler gibi. bir 
müddet kapıdakini görmemezliğe 
geldi. Üst liste > utkundu, gerin
di, hıçkırık tutmuş gibi bir alay 
hıçkırdı. Arkasından o muannit 
gıcığı yakalamıı gibi öhll öhüye 
başladı. 

Yaıan: Sermed Muhtar Alus 

acaiblik görüyorum. Kuzum Al· 
!ahınızı severseniz benden gizli 
bir şey mi var? Meraktan tıka· 
nıyorum. 

İkisi de kemkUmde: 
- Sen, sen velinimet yadi· 

garı!.. Senden gizli bir nesne, bir 
habbei vahide varsa... Böyle bir 
:iş mutasavver mi? Lahavlevela· 
kuvvete... Sen baş tacımız ldm, 
sana madik oynayacak keıan 
kim?.. Efendim nerede, bb.ler 
nerede? Kesan ve bizler diyor
sam kelimeteyni mezkureteyn 
bendei kemtere radd:r; muradı 
çakiranem abdl acizi dermeyan• 
dır. Estağfurullah ve başa, bira· 
deri mlikerrem ve mfibeccelimlz 
Tahsin Beyimirl kasdden, maşnkı 
akıa kadar baiddir. 

- Sizden aakh. yAni sİ%e 
karşı ketmedilecek hususi... Gizli 
kapaklıhğile ne münasebet a şe
ıekerim •.• Ben ki müddeti haya· 
lamda, e:if gibi doğru bir herif 
olduğum halde bu tabiatimden 
lecerrüd ederek.. Sen de tasdik 
edersin ya Nabi Bey birader 
azizim •••• 

Melek Hamm, başından derd 
ekaikmiş gibi kendi ayağiJe gclib 
yeni bir derde çatmıı, dun.ıh du• 
rurken, tepeden inme bir 0%\intO 
ve merak içine düşmüıtn. 

Vehimli kadın, biribirini tut
mıyan bu lalardan fena belde 

şUphelenmiı, heyecanlı knlbl büs
bütün çarpmıya başlamış, her 
tarafı buz kesilmişti. Okadar 
kendini tuttuğu halde yine belli 
ediyor, her tarafı zangır zangır 

tltreyordu. 
Odadakiler de pusu!aya şaşn-

mışlnr, ipe snpa gelmez sözler 
sıralamıya başlamışlardı. Nabi 
lugate boğuyordu: 

- Vediatullahım, eihamdU'U
Uih biz.ler gibi müslnmansınl Fe
raid dfinye\iye ve ubreviyeyl sa· 
ati saatine getirml}orsan da, epıin 
ve mutmalnim ki kalbgahından 
müttakl ve zahldain... Sözüme 
ltmi'oanı kamilde bulun. İşte 
namı Rabbaniye tekrar alettek• 
rar, abde!'limle kaıem ediyorum. 
Nur didei ibtihaç Vehbimiz, 
barekallahı azze ve c.elle, mütea· 
fi ve miinbesittlr. Peygaaıberan• 
dan bi:e zelle sudur etmiş. Mu· 
maileyde dün akşam, hay buy 
arasmda biraz fazlaca atıştırdı. 
Sözüm o demek değiL Çakııhr-

maıına lliımek maksadile zikre· 
di} oraam zebanı sağınm kurusun. 
Zarar ma ınL Gençtir, cahildir; 
ezvakı bayata mntemayildi. lca· 
bab nevcivanJ halda sarihi mct
ruu namerde arzı ibtiy ç etmi
yor a, keneli paraağile !keyfine 
bakıyor. Karışmak ahlata erbea· 
lıkbr. 

( AMım var ) 

Sarsıntı Mıntakasında 
1316 Ev Yı ı dı Ve t .. 

( Baotarah 1 inci yüıde ) 

halinde devam ediyor. Evvelki 
glln Erdekte gündüz ve gece on 
kere zelzele olmuştur. Balıkesir 
Va.isi Bay Salim, yanında doktor 
da bulunduğu halde Marmara 
Adasına gitti, orada zelzele fe!a· 
lcetzedelerine yardım tedbirleri 
alıyor. Ayrıca Marmaraya mo
törlerle ekmek, ~adır, un, ıe
ker, tahta ve ç.ivl gönderi:di. 
Adada felaketzede halk deniz ke· 
narında yapılan barakalara sığan· 
mıştır. 

Zelzele ile beraber havanın 
çok soğuk oluıu, felikehedelere 
sonsuz sıktnblar çektirmiştir. Bu 
arada hastalananların tedavisine 
giriıilmi~tir. Bir çocuk soğuktan 
donarak, bir basta da vaz.iyeti 
ağırlaşarak ölmtiştür. 

Zelzele FelAketl Nasıı 
Patlak Verdi? 

Erdek, 12 (Hususi) - ilk fe
laket aarsınbsımn llzerinden ıekiz 
gnn geç~ği halde, sinirle-r balA 
ürperti içindedir. Marmara ada
s1Jda zelzelenin dehıetl içinde 
tilüm korkulan geçirenlerden" Gn
verçin,, motörü makiniali Veysel 
ile konuştum. Bu ıatırlan Voy• 
aelio ağzından yazıyorum: 

Ayakta duramıyor, ıallana sallana 
devri:iyorduk. Limandaki motöre 
lcendiml bin zorlukla atabildim. 
Hava çok soğuktu,, kar 
yağıyordu. .aarsıntı ı0rtabğa 
dehşet salm~b. Herkeı ev 
kıy af eti le kendisini dııanya 
f ırJatb. Kadın, akek, çocuk, ıbn
ttin ada halkı sahile doğıu ko
şuyor ve acı acı bağrıp}orları 

- Allah, Allah!.. Can kurta· 
ran yok mut. 

- Ö.Uyoruz... lmdad!.. 
Sahilde liç motör ve balıkçı 

kayıkları vardı. Halk bunlara 
a:anCı. Fakat Tazlyetleri çok pe
rişandı. Kadınlar arkalanna bir 
ye:dirme bile geçirememiş ve hiç 
kimse kundurasını giyememişti. 
Herkes sokağa çıplak ayak fırla· 
mııtı. Saraınh ile beraber evlerin, 
bir çırpıda, eanki bir elekh'ik 
düğmesine basılmış gibi hep bir• 

( DeYamı 9 uncu yuzde ) 
--~ ·~·~-.- .. - ......... . ...... ~ 

lıftft&uJ lıtllfillnt 

SehirTü.ıntrD\U 
Tepebafl .Şehir 

Tiyatroıunda 

Bu akşnm 20 de 

ikinci kAn•• 12 

l _______ B_o_r_s_a_d_a _____ __ 

Hafta İçinde 
e er Duyduk? 

....................................... ·-······ 
Son yedi günün üçü bayrııma mat- ı 
lndı. Bundan ötürü büyük işler 
işidilmedl. Bununla birlıkte bazı 
Urünlcriu piyasa gidişleri değişmiş· 
tir. Aşağadaki yazıda bu yeni 
durumlan her ürün için ayn ayrı 

bulacaksınız. 

Afyon - Bayram gUnlerl 
bile inhisar idaresi depolarında 
göze çarpan bir ça~mn \'ardı : 
Dışan iç.o sabld.ğmı bildlrd"ği· 
miz üçyüz sandıklık parti hazırlan
maktadı. ilk fırsatta bu malların 
gönderilmesi istenilmektedir. 

Yeni bir it iş"dilmemeklo be• 
raber Afyon piyasaaı bu hafta 
ayak üstünde idi. hmirden gelen 
bau haberler piyasamızdaki tile· 
cann biribirlerile uzun uz.un ko
nuşmasına vesile verdi. Bayram 
günleri borsanın kapalı oluıu da 
bu vesileyi artbrdı. Herkes inbisa
rm piyasadan mal almasını bekle· 
melde ve blSyle bir durum olmadan 
afyon işinin düzelemeyeceğini 
oranlamaktadır. Son bir ay iç:nde 
serbest piyasada da hemen hiçbir 
it olmadı. Tektük satılan ve tümtl 
15 • '20 1andığa varmıyan kaba 
afyonlar kilosu 500 • 525 kuruş 
gibi eksik fiatlarla ve zorla aa~ 
labilmiştir. Bu durumda elinde 
maa olan tnccar içln inhisar ida· 
resinin af} on almıya başlaması 
qlerin )'Oluna girmesi için şartbr. 

UyOltunıcu maddeler inhisar 
idaresi iıe bugiinlerde piyasadan 
mal almak için eski bağlantılarını 
çözmek dunımund• bu~unuyor. 
Bu kurum mt!düril Bay Ali Sami 
ökonomi bakanı ile görllşmfiş ve 
ulusal bankalanmınn inhisara 
yardım etmeai ve böylelikle piya
aad-n afyon alınarak mkıfık du
nımun sona ermesi onaylanmıştır. 
Sukadar ki bazı ufak noktalarda 
nasıl ylirüneceği hakkında öko
nomi bakanından yeni direktifler 
almak üzımgelmektedir. 

Perşembe gllnll geç nkit 
ıebriıniz tüccarları ile inhisar 
müdllrll Bay Ali Sami arasında 
bu iş için göriişmeler olmuş ve 
Ali Saminin ökonomi bakanımızı 
uğurlama :sırasında alacağı aon 
buyunıldara göre piyasanın gidi· 
tinin belli olacağı anlaşılmııbr. 

inhisar piyasadan mal alma
dıkca af yon f !atlarınm ve piyasa 
duromunun düzelmesini beklemek 
;)•eraiz olacaktır. 

Tiftik - Tiftik piyasası bay· 
ramertesi yeni yeni duyomlacla 
lcarşılaştı. Bu arada 130 balya 
Kastamonu malının kilosu 68 ku· 
ruş onparadan İspanya için salıl
dığı ıöylendi. Bu fiat iki ay ev· 
ıvelki kapamı fiatından yüzde 46 

eksiktir. Bununla birlikte böyle 
bir işin olduğu Perşembe gnnl 
geç vakte kadar kat'i olarak 
teyid edilemedi. 

Bu yılın büyUk o!ıcısı Almall" 
yadan henüz bir istek yoktur• 
Önümüzdeki yedi gün içinde pi
yasada kulaktan kul:tğa dolaşa' 
duyumlar doğru çıkarsa yeni ir 
ferin açılması beklenmektedir. 

Yapağı - Yapağı plyasall 
sessiz olarak sllrüb gidiyor. Stok 
ez olduğundan piyasada sabP 
istekli adamlar da azdır. Bundd 
ötllrü hiçbir iş yoktur. Yerli bit 
kumaş fabrikası lyl bir ylln pat' 
lisine kilosu 47 kuruştan alıc:I 
olmuşsa da sabcı bu fiata ynnlr 
rial vermeye yanaşmamışbr. Pi• 
yasa durgundur. 

Av Derisi - Anadolud• 
kar başlamıştır. Fakat daha bl" 
yük kartiler piyasamıza gelmt' 
memiştir. Sansarların çifti 20.24 
kunduzlar 15 liraya satılmaktadır• 
Porsuklann fiab Uç lira arasınd• 
iıteklidir. 

Tavşan ve tilki postları araır' 
mamakta ve bu yüzden ismd 
olıun bir fiat vermek kabil ola" 
mamaktadır. 

Bulday - Buğday piyasa
sının gidişinde bir değişik~ 
yoktur. Günde yedi sekiz vagoP• 
geçmemek lizere az mal geliyot• 
Ziraat bankası muntazaman piya" 
sada bulunmaktadır. Fiatlar bet 
para ileri geri hep bir gitmektr' 
<iir. Çok iyi ekıtra beyazlar 5" 
5.125 kurut. çavdarlı mallar ka" 
rışık olduklan niıbete göre dötl 
kunıp satılmıştır. 

Arpa - Piy s ya mal gel-
memektedir. Piyasanın gidişi sat' 
lamdır. Gelesiye malların kilo
llç kuruı tıç paradan satılmaktr 
dır. 

Fındık - Fındık piyasatl 
birdenbire yükıeldi eski yazılat" 
mızda da her vakit bu piyasa~ 
yükselmek istidadında olduğun• 
yazıyorduk, öyle de oldu. 

Arlfe gtinllne kadar 45,5 k1I" 
ruş etrafında o!an iç fındık plya" 
sası bayram erteıi hemen 3 kurdf 
fırlıyarak 48,50 kuruş buldıll 
Perşembe günli ise kilosu 5 t k'1" 
rup kadar Uç dört vagon 111.ı 
satt1dı, piyasa çok eağlnm .,. 
yükselmekte s\\rUb gidecek gibi 
görllnilyor. Dlf pazarlarda da .,. 
yükseklik görllnmekledir. ..,/ 

-- • - ................. ı.-..:•. • ,,_,__..., • ..,. • 

~-·-_,,~ ISTANBULLULARI 
14 Son Kanun Pazarteal gününden itibaren 

lstanbulda Her iki sinema- Şehzadebatında 

Alemdar da birden Milli 
Bütlin dünyayı heyecana düşüren bu eser başlıyor. 

BiTMEMiS SENFONİ 
Bu aralık biraz kendini topladı. 
Hila, kamburla taze dul, karşı 

kartıya idiler. Melek te kendini 
toplamış, ne düşündüyse düşfto
mfiş ve sesi.:ıl çıkarmayı daha 
akı karı bulmuı olacak ki (tık tdd) 
Icapıyı vurdu. 

'' - Geçen Cuma günü mo
tôrUmU Marmara limanına bağ
ladım. Kahvede otunıyordum. 
Birdenbire çok derinden gelen 
gürültüler ve herkw yvinden 
fırlatan bir saraınh oldu. Korku
dan becizler sapsan olmuıtu. 

mmııım 
lm 

Oynıyan: MARTHA EGGERTH 

iNSAN LIK '-----------------: 

Tahsin, birden yatağından 
doğruldu; gene kadım gördü. 

Melek, sordu: 
- Şimdi Gülsüm kadınla lk

baH uyandırmaya ini; ordum; su· 
··nizi duydum... Halinizde bir 

PATRON OLSAYDIM 
FEHNAND GRAVEY • MAX 
DJ•;AHLY • MIREILLE BALIN 

KOMEDiSi #iM ... --••-_. Yarın matinelerden itibaren 
4 Perde 

nnnuı Y n"Zan: Balzak 

Eski ~ransız tiyatrosunda 
Bu akıam aaat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 3 perde 

Yazanı Ekrem Reşit 
Beste1iyen ı Cemal Reşit 

Y 1 L D 1 Z Sinemasında 
GEORGES OHNET'~n layemut şaheserinden iktibaa •dilen 

ve ~BEL GANGE tarafından fi:me alınan: 

DEMİRHANE MÜDÜRÜ 
Oyn1yanlnr: GABY MORLEY • HENRY ROLLAN • DEON BE&.;IEAıf 

Du Uim Pariıı'te Pımımount tiyatrosun<ln bütün hasılat Telcorunu kırmış ~· 
At1nnda 80,000 ve lekendcriyede 100.000 kioi taraiındı.m nlkışlaomışbt• 
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12 ikinci klnun SON POSTA 

iTTİBAD ve TERAKKİ 
Nasıl DoJdrı ? .. 

Nasıl Ya,adı ? .• 
8 inci l:ı<ııım No. t6S 
Her hakkı tnahfuzd1.1r. 

~~~~~~~~ 12. 1- 93· Nasıl Ôldi11 
"1111 Z ya ~rıkir <==========================~ 

Enver (Paşa) yı Fena Yola Sevkeden· 
ler Bir Takım Menf aatperestlerdi .. 

Diye blsai}ahnı izhar etmiştL 
~Bu bllyDk kuman2amn bu büyük 

•ozü, } eraiı deği:di. HuıuSı haı a
tmda :Enver paıayı ihata eden 
da~a~uk zftmreıi, cn:ı hakikaten 
o h ısı vermi.,.lerd: y 8 1 __ n .. 

" • K'I ... aman· 
Iara kadar, yfizUne bakıldığı za· 
man genç b.r klz g:bi sıkılarak 
kızaran bu zat, Aris okrasiyi yık
?'•~ •illeti hUr bir müsavat 
ıçindo ya tm k . 

fa a lçın inkılap 
yapan bit- k t' k d u~~c ın it aafın• 

a IDllcaD.de ettifi halde 
bizzat ealta , 

• 11 aaraylanna yer!qe 
~, • istibdat Z•lll•rnada old .. 
gıbi. raaat da"reebde lreta<IW': 
hususi mercli•en •yırdıracak el.. 
r~cede Arjatokrat bir vazi . 
t•aab eyleıniıti. yet ık· 
k Enver paf aoın ilıerlnde b. 

udret temerküz ettirebilmek 1 :r 
onu. JllriidOğU tehlikeli I~ o 
tqvik edenler· yo a 
a'·- bal ' ne hısımlan ve va arı D d b 
dosUan de~: die alis ve samimi 
paşanın kudiil . Bunlar, Enver 
lıtinad ...... r~t ve ıahsiyetlerine 

'IJQCre.- h ı· h ıi.o P•k z.e . - . a ı arb dolayı-
baa ol&Q • ~!~~. b.r varidat men .. 
çeı:nden b l ı~e nezareti büt
mıya ça:ı:an ~~ mUıtefid o1-
pcrestlerdi. Hattı za menfaat• 
z..fe dolayısile E' resmt va .. 

b.. nver Paşa mu ıtınde birç k nın 
kim limera v o b~erd ve müsta .. 
daa tikl19t e...:~._ıtan da bunlar· 

e"~&tea-d· V 
perveı-lik nıa k • 1• ata ... 
b k. ı_ a eaıQe btırn h 

u ı lltipler· . d nen, ıl-
ka hiç bil'fe nı d o~~ur~aktan baı· 
lıavuklar ./ kilfunnuyen bu dal-

k" ' ço malik ld k ~ a laJeıi:ıde Os o u lan 
ti:ıiıa ile ••hinı . ınanh hükiinıe-
len ..1· v • • bir akıbete .ıı. ··•-

wg IU IÖril '-- ouru&-e 
bil ltifade yor...-; bu fıraatta11 

le • IOn 'tllr1n-ı_ 
ra bir lcötey 6-annı vur .. 
lardL Ne ha be -çekil111elc latiyot

r '•ziJ r . teki 'ere :r e lllın korkunç 
te hUk" g •. meai •• ne de .UU.t 

uıoetı 1 harb 
tiilc.~nmeıi la •enbalannıo 
Yordu. H~rb~ı rı •likaclar et.:. 
cleYinaıod n, ( bataaayakadar ) 
nr.L. •n bAfka bi .... y diiar-

'llAIDIJordu. ..,....... 

- Ba;kan ha bio..1-ltref , e r ~ ordunun 
lc1artar .nauıwu lekelendi. Bunu 
fet .~n~) akadar varhjımızı ..,.. 

llle.ıyu. 

Söıl · En • ta 8 a ,erı ~•r. kapyı telir al .. 
•ıkerlikmak ııtıyonlerio el;nde, 
ha k ve hamiyet tauaubunu 

re ete r k , a f • . &e ırece bir kırbac 
z eliı ıf a ed' d O te f' •yor u... rdunun 
re ıno aJrülmn• b. 1 k '•"'a b -. ır e e 

clir td unu temiıleme1i • tabii-
ca.. • b&ttın hamiyet e_lıabı 
orct Yilrekten istiyordu. Netekim 
bilh urı-.n bitin ıabitanile beraber: 

•sea Balkan barbiala aca 
:;,lthiyetini g6ren zabit!er, ... 
1 e erinde c:an~a, batla çalıpyor-
ba.rdı. Fakat • tıbkı Balkan b 
ınde old "'- · · ark u... a~bı • idare ... 
umaada hatalara yfizünden ça-

laıma.arı nisbctinde f k • 
• U« ua~ 
V ıya muvaffak olamıyorlardı. 

eaaltinaldiyenin t•hll ı-• 
itam •rle . ,.ere •• 
alet 1 rde ıııli ticaretlere 
lere -==~ )izinden, cebbe-

••e•aaında k 
cephane 1et1tt1r1t ena •• 
ci.J... •11ılyor.. Zaf are 
-. .. u ) Grtl) •a lutalann büyUk 

b.lr •tk ve iman ile dtıı-An n '•ile kla ..... ze-açtı " ate1e • mevcud ee:a•nba tDlrenmeai Jtlslnden - ....... ••a...a •• .._ '552 

--~--___..,......---

(Iran kanei Hferiyeı') (Kervıaaıall) a girer'ke.n.-

llCn~de) V ehib ~apıwı amrlııe gaatermlşle.rdi. Bunun üzerine En· 
v~rilen 49 uncu farkL (Refahi,Ye) Nr Pqa ile merkezi amuml 
cıvaruıa yerlq~rilmifti. 8a koca arasında - mUtekabil • bir itimat· 
fuka, dllfman tılizli görmeden, ıızlık zuhura gelmifti.. Halbuki 
elleriodeki ıilAlu bJr kere bilo merkezJ umumi, yaktile malik 
lıtimA) etmeden old11klan yerde oluğu • g· zll ve aıikAr • kuvvet 
hastalıktan erfoıif, bitmif.. Orau ve .kudreti çokbo kaybeltijl için 
k.adrcaundan fecaat:e aiıiDmi~tl. Enver Paşa ile - her ne ıekilde 

bir aralık bqkuma:ıdan vekili oluraa olsun - bir n:ıücadele} e 
hakkında dedikodular erttıkç~ girişecek vazij etle değildi. Bunu 
artmıı: bilen cemi}et rüesası, bem bu 

- Koca bir milletin muknd- hali harice karşı sezdirmemek ve 
deratı, (Bir tek şahıs) ın irade- hem de naz.arı dikkate çarpacak 
ıi.ıe bırakılamaz. 

Sözleri yUb.aelmiye l>atlamııh. bir hadiseye sebebiyet vermemek 
A için bli) ük bir temkin •e aükü· 

~ Dı zamanda merkezi umumi· 
yi de ciddi bir e;ıd'şe .elmıttı... netle hareket etmekdelerdi. Nite

kim, Yakub Cemil meıelesi de Merkezi umumiden yfiz bula· 
madıldarı için Ennr Paşanın et
raf nda toplananlar., ve bu iki 
kuvveti biribirinden ayırmıya çr.· 
lışan~ar, bu dedikoduları En.-er 
Paşaya } etiıtirmekto gecikmemiş; 
hattA merkezi umumi tarafından 
kendisine bir sui kast haz•rlan
iığım ıöyliyecek kadar da cüret 

bunlar10 en bariz de!iilerinden 
biri addedilebilirdi.- Merkezi 
umuminin Enver Pqaya karp hiç 
bir fena fikirle mütebassia olma• 
dığını göstermek için Yakub Ce
mil feda edildiği halde, aradaki 
sui tefehhüm büabütün iua'e edi· 
lememişt:. ( A..kaaa var ) 

Sarsıntı Mıntakasında 
1316 Ev Yıkıldı Ve Çöktü 

• aa,ı ... afı 8 laci yüa:le ) 

dea yılalab ~ldivennfiini gör
mek. imanı korku pfkmlığile 
deliye döndirüyordu. Lk tiddetll 
aaramb dindi. Fakat timdi evle
rin ç~BatilaG de•am ediyor, bu 
yıktlma gUrültlisll, dağlardan ko
pub yuvarlaun parçaların &im· 
bürtüaüne karııarak manzaranın 
korkunc dehfetiııi büıbütiiD aıda
rıyordu. Lu da bitiyor ve ıimd1 
çocuğunu ka) beden bir aııaıwı 
aca haykırışlan, a[ea:ni bulamı· 

yan bir erkej'in yanık ahları göz· 
yaşlara araama karııa karlfA lıı
ıanı bezdıriyor Ye bitiriyor. 

Eier Marmare limanında mo
t6rler ve bakkçı kayıkları olma• 
ıaydı, dondurucu soğukta aç •e 
açık kalau halkın batına gelecek 
mildhiı faciaya ad konamazdı. 

Çünkil moti>rler fellketzede 
halk İÇİll çok emnİ)etll b:rer 
ıığmak oldu, motörlerde ateı 
yakılda vo bannan halk ısıblanak 
baatalık feliketidn de &nine 
geçildi. 

Zelzele denizde de hissedildi, 
moUSrler zangır zangır sarsıldı. 

Marmara adaaı karşısında bir 
Hayuı:zada vardır. Ze!zele bura
da tidC:e ~le hissedilmiı, orada bir 
fener yapan on beı kadar İfcİ 
ateı 1akarak imdad iatemiflerdir. 
Fakat lıava çc.k bozuk olduğu 
lçiıa savarılarm imdaduaa ancak 
it alla IOlll'a bir motaw U. pu. 

l 
lebilmi1t bepai de almuak ...... 
mana adau limamu getirilmitt:r. 

Y*'l•n EYier Tekrar YapbnlM:ak 
Erdek, 12 ( Ze:.de mıotak••m• 

dolqan mubarr:rimizden)- Şimdi 
çok aninçH hir Jaaber ötreadim. 
Marmara adıwada yıkılan efteriıı 
en çabuk bir umu İ(İade ~ 
dea yaphrJmamaa çalııılacak, 
kimse yerini )'Dl'd... terket-. 
yecektir. 

Tehlike Kmlmil• 
Son &e~e:eıe.. 111iiauebetiJe. 

ı.tuabul Oniversite.i Fea fa.ldilteai 
jeoloji profeaörft Bay Him&d Na
fiz, kendiıile göriiten bir muhar
ririıa" ze tunları aöyJemlftir: 

Zelzele bahainde, eanaahlarua 
olub olmı} acağım evYelden kes
tirmek mümkün deği:dlr. Fakat, 
lataabul için fasla korkulacak bir 
tehlike olmadığım da hemen illve 
etmek lizımgeür. Çlnkl, ba bi
~ tektoaik eanıntılar ekmerf .. 
;yetle merkezlerini çabuk dejif ti
rirlcr. Zelzelenin merkezi •a&i~e
tiade bull6Pa 1111.Dtakalar, fiddetll 
ft)8 hafif birkaç sanuatl.)1 mnte
alab yerial deiif tirir. Meseli, 
Torbala zelzeJeainde de biyle ol
mllf, uraıau talıribatuu bu a
yarda yaptaktan aoara Eulgaria
taaa geçmiftir. Gönlll ferahlatıa 
aayılal:ilecek ikinci nokta da, aon 
&elzelenia merkezinin deriode oJg.. 
pdur. Sananbnua uzak yef!erdea 
duyulqa buu ı&ıtennektedir. " 

Sayfa 9 

Yeni Soyadları 

Okurlarımız Ayni ismi Sık, Sık Ah
yorlar. Buna Dikkat Etmelid'rler 

Ankaredll •oyadı et.nlar 
Ankara - Gazdan korunma 

evi amiri kaymakam bay Ferid 
Özkul, ıef kimyager bay Hikmet 
Konuralp, kimyager mt\IAzim bay 
Nadir Bircan, msı'ke atdyeai ıeft 
bay H8snft Karapınar, mubaı'b 
bey Kemal Ersin, laborant bay 
Süreyye Çura, makini&t bay Nadir 
Can, makinist muaviı.l bay Hakkı 
Er, elektrikçi bay Yaşar Özbek, 
kapıcı bay SaHb Köşker, bekçi 
bay Seyid Erdi, odacı bay Muı· 
lP.fa Erten, iıçi!erden hayrın 
Gnz· de Po!at, bny&:n Zebra Ünal, 
bayan Methiye Kıpçak, bayan 
Nezaket Erdem, bay Beldr Özka
Jay, bay Şükrü Ayvaz, bay Sa:ib 
Essin, bay Abdurrahman Ô%demir, 
bay Haydar Yıldır.m ıoyadları• 

almış: ardır. 

G9m8!hedd5ytlnden 
Sopdı Alanlar 

Gthnlşbacık&y, (Huaus1) -~ 
T1lpu memura bay Mustafa lmir, 
Orman muamellt memor vekili 
bay Sami Selçuk, Orman muba .. 
faza memura bay Alijan Ôztürk, 
Maliye vadidat memuru bay Halis 
lzgin, ~u:dat kltibi bay Rif at 
Özbudak, v:nidat katibi bay Mus· 
tafa Bozkurd, •eznedar bay Muh
s n Yığman, Maliye tabsildan bay 
Mustafa U) sa!, Maliye tahsıl m6-
f etfişi bay Rlz:a tzg;~, nridat ki· 
tibi bay Bahaeddin Ozcan, ad.iye 
ı.abıt katibi bay Said Atila, zabıt 
katibi bay Arif Bılgin, ecucı 

bay Cemal Ersoy, inhisarlar nbf 
memuru bay ihsan Oktay Kakan 
nüfus memuru bay Sami Ôzkan, 
nüfus kitibi bay Rahmi Ôı.can 
soyad!arım almıŞtardır. 

lstanbulda Soyadı Alanıar1a 

Alleleler1 Efradlle Blrtlkte 
Ad Koyanlar 

Eski telgraf müfettiılerlnden 
bay Cemi', oğulları Erzincan 
te:graf baı memuru bay Şekip, 
latanbul poata seyyar memuru 
bay Neaib Pala, Trabzonlu 
Ah.aab oğlu bay Mebıned, ka .. 
rıSt bayan Mahbube, oğulları 
Erzlııcan maarif mtldürD bay 
Bedri, aağlık bakanlığında mft. 
meyyiz bay S.cyfec!di.a. Bolu ka-

zanç memuru bay Salibaddin 
ve bay Alaaddia Blnzet, Oskll
dar DoğaucJar caddeli No. 13 
te aakeri aılUekaitlerindea bay 

Cemal Uygur, Üaki:dar aivil ko
m·serlerinde Demirb:aarh bay 
Galib Gökdemir, emniyet mU.. 
dür~üğü alLak zabiteli memurla· 
rınclao bay Abdullah Kalyoncu, 
bay Mllnir Yana', bay Hü
., yi11 Acer, lstanbul kuduz 
milesaeaesi mftdllr ve bat bakte
riyoloju Dr. Zekii Muammer ve 
aileli, kardefİ Bakırk6y barut 
fabrikasa:ıda ldmyaker yliıbaıı 
b ... y Rıdvan Muammer Tunçman 
latanbul Uman Ş rketinde bay 
Tevfik, babası bay Nazmi, ço
cuklan bay Sadi ve bay Ahmed 
•aldeleri bayan Diiroev L aıar, 
Üsküdarda mütekaid piyade kay• 
makamı bay S. Keakln, latanbul 
Belediye itfaiyesi HeybeUada 
mli frezesi baıçavuıu bay Hatim 
Cengiz, Adlt Tıb ft:eri kat:ble
rbden bayan Makbule •e kardeşi 
bayan Mürvet valdeal bayan 
Cemile, babuı bay Ahmed Ga
zeo. Tophane Karabaşla bakkal 
bay Ali Sırrı, Be~iktaı Cihannü
ma mahallea;Dde No. 99 da bay 
Said Ali. çocukl~rı Bay Seyfa, 

bay Şeref, annesi bayan Mlhr1-
ban Ôzbelc, KB1ımpaşa Uzunyol 
Bahriye caddesi No. 33• de bay 
lsmail Hakkı, karısı bayan Mü
kerrem, çocuktan Fikret, Necdet 
Melahat Özer IO) a<lım almışlardır. .. 

Ai!em'ı.in eski 'lOl adı o1an 
E eşe ) i, kc:ırdeşlerim ve ben yeni· 
den SO) adı olarak aldık. (M. En· 
ver Beşe) 

'* Y edıkutede Merkez bakkaliyesi 
sahibi bay Mebmed Sabri, ke.
di-ine bağlı o!anlarla l<end~inin 
beğfı bulandı:ğu biitfin aile efr~dı 
Gtinıör, K<>nya Askerlik 9ube 
re"si Kaymakam Ahmed Muhtıw, 
vatdeleri Zehra ve RUkiye kardeşi 
AYfe, yeğe. leri H~11ife, Mebmed, 
•e latanbul kız liaesiaden Ş&kriye 
latanbul gtimruk merkfti mani
festo memma Etlıem, zevcesi 
Azize " oğlu ytıksek 1kbnd Y• 
Ticaret mektebi meıvntanadaa 

Edib G6ktlWk ıoyadlanm almtt
lardır. 

( Toplanb, Davetler J 
l'v1ürettibler Cemiyetinde 

istanbal Türk Mirdtib~eri cenaiyell 
aenelik konıreıi din yapslaıeakh. Fa
kat ekaeriyet olmad k adan öoümh• 
deki Cuma 8nocıne bırakılmıı!ı·. O 
a-ıın aaat ikide top!an·lacaktır. 
-=====~-=-.....:s:=-======-==-~.sm.-

lstanbul •aliye 111ahke,..st 
UçUncU hukuk dalreaJndan: Nesı
menın Kazıııı aleyh ııe "çt gı 934 de 
639 numaraya mnkftyyed boşttnm& da
vasıoın lahk katı b ıhkınal evrak heyete 
tevdi olunnııış "'e ınuhnkeıne günü 
olarak 2')· I-~3j Pazartesi sftat 14 tayin 
edilmi~tir. Ye~mi mezkurda kizı ıı Ha: 
sau bıuat veya bilvekale ~efmedığı 
tllkdirde gı) aben muhakemeye devam 
olune.oağı ılan olunur. (218) 

,.Dr. ibrahim Zati 
Catalo}:u: Mahm.ıdiyıı ca.:UJıl 

Çatalçeım• ıt0katı No S 
Hers611 olğ.edu aoora bu:.alan • 
kabul eder. 

Şeker:i olanlara ekmek, 
francaJa ve nişastalı 
maddelerle şeker ve 
,,.ker mamulatı zehirdir. 
Zayıflamak ve ş!ıman• 
hktan kurtulmak için 

mutlaka 

BASAN 
GLUTEN EKMEGi 
ve MAMULATINI 
Yemelidir. 

Hasan Gluten ekmeklerini we 
Hasan Gluten biskül erini ve 
Hasa'l Gluten makarna, H nn 
Gluten un ve ıehriyelerini ve 
He: san di)' abet ıekeri ı)e Has:ıa 
Dlyabetik çikolatasını korkmr 
dan bol bol ) iı i:ıiz. Bütiin 
dllnya e.ın'at ye rekabetinde 
muvaffak olmuş olan Haaan 
Gluteıı mamu:itı Avrupa bil
hasea Romanya piyasa8lnda 
müthiş rol oynamaktadjr. 

Hasan deposu : 
lataallal ve aerotıa, 
bl,0 ltükallJ• ... 
eczaaelerde balllDDI'· 
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~~Rl!Bllil ·ve· Z mbak 
Modern Çöl 
Devesi! 

BUyUk Torihl Roman 

}.1 ulıarriri: A. R. No.: 138 12. ı - 935 

Acı Bir Ses .. 
Kadın, Erkek, Çoluk, Çocuk Kimilen Kiliseye 
Koşuyorlar, Bir Takım Feryadlar Yükseliyordu .. 

Ya sen, koca rahlb? .. Beni boğ· 
durduğun gölde boğulacağını 
acaba aklından geçiriyor muıun?. 

Sözleri du>·uldu. 

* Ay batmıfh. Her taraf kıl>" 
kırmızı karanlıkb. Akdenizin 
coıkun suları, fasıla1ız dalgalarla 
sahile çarpıyor ; kumlardan ve 
kayalardan, azametli bir çağı:b 
yUkael'.yordu. 

Fondi kasabasının halkı, Tllrk 
korsanlarmın ıeyyal bir ateş gibi 
bütün sahili dolaıtıklarını, kendi• 
Ierine karşı koyan kale ve kasa• 
baları yakıp yıktıklarını haber 
almıslar, iki gUn iki gecedir ıöz· 
lerini yummamışlardı. Kasabanın 
lhtiyarlarile ileri gelenleri kilisede 
toplanmışlar ; uzun uzadıya mü• 
zakerelerden sonra, ıayet ka1a· 
baları hücuma uğrarsa, hiç mu· 
kabele göstermeden teslim olmayı 
karar!aşllrmıılardı. 

Bu müzakereye yalnız iki klıl 
iştirak etmemişti. Biri, (Lolucçya) 
şatoıu sahibi Sinyor Sagı e.do, 
diğeri de ( Ko!oaa ) ıatvıunuıı 
Senyoru, (V espa:ıyo) idi. Bünlu, 
şatolarının hendeklerini ıu i!e 
doldurmuşlar, aıma koprlUerini 
kaldırmı§lar, müdafaaya le.arar 
verınişlerdl. Çünkü Türk kor&an• 
larının kaıabayı yağmı::. etlikten 
ıonra, artık kendilerlle uıur, uıa
diye mUcadeleye giri,ecekleriol 
limid etmemektelerdi. 

Ka.abadaki evlerin peı:ure· 
lerinden bir tek ışık bile görUn· 
mllyordu. Bu evlerin d&mları al· 
tında barınan tam yedi bin kiti 
en kllçllk bir hayat Heri bile 
gtiıtermiyordu. Fakat buna rağ
men, herkesin kulağı, kirişh.ı bu· 
lunuyordu. Bir köpek ha•lasa, 
bir kedi atlasa; işitenlerin yliteğl 

k r puyor, ağz.na g~lİ!'!'"c!u. 

kurnazca hareket etmişlerdi. Doğ
rudan doğruya Umana girmemiş• 
ler.. Limandan iki mil aıağıda ~W~~. ~ :' ·· 
karaya çıkarak kasabayı dııından 
ibate etmişlerdi. Arab - Bu gardUğünüz deve, 

Akıllı bir adam olan baıpa· on beş gUn bir damıa ıu içme· 
paz, korsanların nazarıdikkatinl den yol alabilecek yeni modeller• 

celbetmek ve onları doğrudan •• ~~2 .. ~!~:~!~.~:: .................................... .. 
doğruya ki:isenin önüne çekerek 
orada müzakerata girişmek için 
meş'alelorin yakılmasını emret• 
mişti. Ve o anda da, bu meı'a· 
lelerin kızıl alevleri. her taraftan 
zuhur eden Tllrk korsanlarının 
)'alın kılıç ve palalarına aksedi· 

vermişti. 

- Geliyorlar ••• 
Bu ıes, kil'. ıeyi dolduran bin

lerce insana, bir ölüm titremeıl 
vormitll. Fakat buna mukabil 
karanlıkta korsanların arasından 
da yllkaek ıeıle söylenen fU ıöz· 
ler işitilmişti : 

- Teslim oluraaııız, ne malı· 
nıza ne do canınıza dokunulmaz. 

O zaman hep bir ağızdan : 
- Teslim •• · T edim .•• 
Sesleri yllkselmişll. 
T e:ılim şartlarına mUzakereye 

memur olan heyet, korsanlar.o 
reisi Poyraz Ali ile çarçabuk an
laımııtı. E1&ıen Poyraz Alinin 
teklifi yalnaz bir maddeye inhisar 
ed:yor, kasaba namına veri:ecek 
vergi verildikten sonra konanla· 
rın avdetine kadar hiçbir ferdin 
ortada gezmemesini iıtiyordu. 

GUneş, Fondi gölllnUn ıark sa• 
hilindeki dağlann Uzcrinden ilk 
ışıklarını ıaçarken kilisenin önlin· 
deki müzakere hl tama ermişti. 
Ayni zamanda biri (Lokreçya), 
diğeri de (Koloni) ıatoıundan 
keıkln iki boru ıesi aksetmişti. 

Dlng• lkt,.ad Haberleri 1 
1 

Bu Sene Tilki 
[(ürklerifl.araretli 
Muamele Görecek 

Kış mcvıiminin baılangıcı do· 
K iirk layııile kürk piya• 

salarında hareket· 
derileri ler başlnm:ştır. 

Avrupada en bUyUk deri piyasası 
elan Londradan gelen malumata 
göre, bu piyıısn d r.ha şimdiC.en 
(300,(100) adet tilki derisi talebi 
kaydetm:ştir. Şark vilayetimizde 
soğukların baılnması hasebile 
tilki avlan baş!amıt ve bir ti.ki 
derisi üç buçuk, dört liraya ka· 
dar alıcı bulmnğa başlamıştır. 

Geçen seneden kalan stoklar 
hemen kAm:lcn denecek derecede 
ıarfedildiği için bu sene kürk de
rileri llzerine hararetli muamele
ler olacağı tahmin olunmaktadır. 

* TOrkofisten tebliğ edilcliğlne 
Lehistan göre: Lehistan Hil· 

kiıuıeti 30/ 10/934 
kuru m11gva tarihli bir karar-

resminl name ile Danzig 
indirdi veıair limanlar yo· 

lu ile Lehistana idhal olunacak 
kuru meyvaların GUmrUk resimle

rini ind:rmiştir. 

Vakit, gece yarı11uı bir hayli 
geçmiı, hatta kasabam~ şark ta· 
rafım ihata eden dağlann Catun
de hafif bir pembelik bieaedil· 
mişti. Bunu görenler, bu geceyi · 
de tehi kesiz geçirdik!erinden do
layı şUkrediyor:ar; gece baskın· 
armın korkunç f e:aketinden kur· 
tuldukları için muhtelif edzlere 
mumlar, nezirler, adaklar va· 
deyliyorlardı. 

Bu boru ıeılerinl itilen Poy· 
raz Ali, artık buradaki sözleri 
kısa kesmiı; maiyetindekilere fU 
t:mrl vermitti : 

- Si:ı, burada kalın. Kimseyi 
)'erinden kıpırdatmayan. lmdad 
lbını olursa ben Uç boru çaldı· 
ıınm. 

Demiş, (Kolon!) ıatoıuna doğ· 
ru ilerlemişti... Kaaaba, ıa!odan 
pek uzak değildi. Poyraz Ati, 
bu meaafeyl çarçabuk katediver• 
miştl. Fakat tam Şatonun .uma· 
köprllsU önllne Yasıl olduğu za• 
man, Antuvamn acıklı bir feryada 
benzeyen ıu sözlerini işitmişU: 

Yeni kararnameye göre kuru 
meyvalardan memleketimizi alA· 
kadar edenler portakal, ku~ 
lizllm, incir, bademden ibarettır. 

(30) Birinci Teırin ( 1934) ta· 
rlhinden itibaren mer'iyete gi~en 
bu tarife (31) Mart (1935) torıhi· 
ne kadar muteber olacaktır. (11) 

B .• cı· Tetrin (1933) tarihli kn· 
arın ) B' . l ·1 verı"len ve (29 ırınc rarname ı e 

Tetr:n (1934) tarihine kadar 
mer'iyetl o!au müsaadeler (31) 
lık Kanun ( 1934) tarihine kadar 
mer'iyette kalacaktır. Anc.ak in· 

Bu derin Gl\kClnet içinde bir· 
denbire acı ve maden1 blr ıes, 
ufuklara doğru yayılmıı, bntun 
kasaba halkını korku vo heyecan 
içinde bırakmıştı. Kilisenin çan• 
ları, fas.lnsız bir inilti ile tehlike 
iıareti çalıyor.. Evvelce verilen 
karar mucib:nco kadın, erkek, 
çoluk çocuk evlerinden uğraya• 
rnk kilis~ye doğru koşuyor.. biraz 
ovvel derin bir süküt içinde 
bulunan bu muhitten, timdi ağ· 
laşnn seslerle karışık: 

- Santa Marya.. Sanla Ma .... 

ya .•• 
F eryadları yilkseliyordur. 
Kit:se .ıin baş papau, bir 

elinde mum, diğer elinde glimüı 
bir salib o!duğu halde kiliıenin 
kapısında duruyor: 

_ Korkmayınız.. Tlirkler, A-

- Eyçab.. ge~ kaldık ... 
Antuvan, daha fazla birşey 

ıöylememiıti. Sadece parmağının 
ucucile 

( Arkuı nr ) 

··············-·············································· 
BANKA KOlViErtÇiYALE ' 
iTALYANA 

d. ·ı i 1 Gümrük resmı halen 
ırımıoan . 

cari olan tarifeye göre heıab edı· 
lecektir. 

* Lehlıtanın yumurtalar.ının baş· 
. lıca alıcııı lngil· 

Lehıstanın tere' dir. Bundan 
gıımurta sonra Iıpanya ve 
ihracat oldukça geriden 

Sermayesi Liret 700,000,000 t1azigetl de Italya, Alman-
lhtiyat akçesi ,, 580,000,000 

Merkezi idare: Mı LAN o ya ve Avusturya gelir. Bu mem-
ltalyauın lıaşlıca şehirlerinde leketlerin Lehiıtanla olan takaa 

Ş U B E L E R b' d k 
logillere, İsviçre, Avusturya, Maca- anlatmalarında Le ııtana ayır 1 

• 

riata_n, Çekoslovakya, Yugoslavya, ları yumurta kontenjanlan mah• 
Ll'hıstnn, Romnnya, Bulgaristna d d kd d ld v l ·n Lehis• 
Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi: u mi ar a 0 ugu çı 
lirnılya, Şıli, Uruguay, Arjantin tan hükumeti bir yandan bu 

Peru, Ekvatör ~e Kolumbıyada ' kontenjanlan arttırmağa çalış· 
Afilyasyonlar d 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi makta ve diğer yandan a yu• 
Gnlatn Voyvoda. caddesi Ka.ruköy murta ihracatını geniıletecek 

Pa.lns ( 'fı>lef. 2641 /2/3/4/5 ) çareler araştırmaktadır. Bu yolda 
Şohlr dahilindakl acenteler: son zamanda almış olduğu mil· 

İ mı.ııbıı lda : Alalemciyan hımında 
Telef. 2821. Beyoğlunda : lııtikllil bim tedbirlerden biri yabancı 

ikinci kanun 

1 
Ba Sltanda Bergin 

M. Vahid Yusuf oflu 

BİR SU BAŞINDA 

buldum, yaprakları, biriblrinin ceğimiz bir bağla bltifdiriyol'• 
Gözlerden sakın:;··hi~ .. ···k;;:-ı-·İ~;.;;;;··bk ıevgi gibi çözemiJI' 

kolıı altına girmit dallarile, açık Gözlerimizi açamayacağımız ağdall 
kalan aralıkları ıtıkla örlllen bu bir tadın içine atıyor ve ölllııaf kon 
kuytu yerde dinleniyordum. boyun eğer gibi ~na bo~un eğ!Y"' ıııua 

O kadar sessialik içinde kal· ruz.. En 11onra, nobetçlnın ayagı1., 2 1.4 
mıştım ki, bir tek yaprak kımıl· tak.ıl.mıt tek bir can olarak yeti 11eri 

daıa duyabilecektim. Çok yavaf serılıyoruz. dnu 

ve tatlı bir çağlayıt kulağıma Nöbetçi kaldığım geceı.f 
geldi. Susan bu toprak parça- titriyorum. Arkadaılar o kadtf 
sının bir göıfinden akan su ; en sessiz ve cansız yatıyorlar kl bOf' 
gl\zel bir kızdan daha ince, daha bütün yalnız kalıyorum ve yalod 
dökük ve ıendi.. Toprak gözün başıma bu ağırlıklara, uyutmıyr 
önünde yaılı bir adam deıtl- cak sandığım arkadaılarımı 011111" 
ıini doldurub oturmuf, dalgın zuma yüklenlb ılirlikliyeceği9' 
da'gın suya bakıyordu. Seslendim. sanıyor ve ürperiyorum. Uzak-
Gülümseyerek baktı. ikimizin de }arda ılmşek çakıyor, bulutlal 
kulağına türküler dağıtan bu akı- karanlıklara takılıyor, yağ111dl 
şın önünde konufmıya başladık. yagıyor ve blı yine uyanmıyo....., 
ikimiz de biribirimize kim olduğu· Bana öyle geliyor ki.. Arkadat 
muzu sormadık. Eı bir tat duyan larım çok uzaklarda uyuyorlaf• 
iki adamdık ya. bağırsam duymıyacaklar. 

yaşlı arkadaıım; torununa Karııda karaltılar beliriyot• 
saklanmış bir armağan çıkarır Sesler yaklaşıyor. Borazanın bf" 
gibi dağarcığ.nı yavaş, yavaş bo- men fırlayacak sesi ne uzun gf" 
ıaltıyordu. Konuşmamız derinleş· liyor. acı bir haykırıt yigit kat' 
tikçe onun yüzü canlanıyor, yeşil O d h )O 

b. deşleriml fırlatıyor. a a ıı 
)•apraklar arasında; kabuklu ır d 1 "' öttürse göğüslerimiz e inece 
çınar parçasını andıran başı bo- Anamın, senin gözleı'inden l)pf' 
yuna sallanıyordu. rim. Sağ kalırsam yine yazarım. ,. 

- Beni, buralara çeken g6rlln· Turhan 

mez bir bağdı. Ben burada onunla Başımı kaldırdım. TurhaoJI 
baibaşa kahb konuşuyorum, )Üre- k bit 

babaıı, sanki kulağını yanı 
gim biraz d inleniyor. kavala vermit dinliyordu. Oku1111~ 

Pro 
19,: 
eikı 
lirn 
l3n 
21, 
Yo 

Sonra cebinden, sararmıf, yı.... mın bitişini duymamıt mı loı• 
tık bir kiğıd çıkarıb bana uzattı. Onu kendi dllşüncelerine bıralt' 810 
Bu, çok eski bir yazıydL Bu son tım ve bekledim. 
kanh savaıların geçtiği yerlerin 18, 
bir anışı idi. Y aılı adam yalvardı: Neden ıonra dalgınlaktan .ıl' "M 

- Sesle oku da ben de din- kindi. Oğlum, diyordu, beni bit op 
leyeyim. gUn beylikten çağırdılar. Çe~ ın 

Okumıya başladım. genin odaaına girdim. Yerde · 
tahta sandık duruyordu. " Bun1" 

u Babacığım; 

Burada bize gilneı çok ıtıkh 
geliyor. Siperleri, ağırlıkları, at• 
luı okadar aydınlatıyor ve belll 
ediyor ki toptan avlanacağımız· 
dan korkuyorum. Sellerin açtığı 
derin yarıklara yavuklu dizine 
yatar gibi yaalanıb saklanıyoruz. 

Köylerin çoğunda çıra yakar• 
lar, bilirsin. Bu cılız ateı, damın 
altını ölQ benzi gibi ~ararbr. 

O çıra burada, köyde bizi gece 
gibi kokutan kötn ve gllneı 
kadar belirten kocaman bir ıtık 
oluyor. Gece gözlerimizi biliyor. 
karanlığı çivi gibi deliyoruz. 

Siperde sağdan sola kımıl• 
darken, çömelirken doldurduğum 
yeri boıaltıyorum gibi geliyor ve 
ellet imle kaçmasın diye toprak· 
ları ellemekten kentllmi alamı• 
yorum. 

Konuıamıyoruz da. Makaniz· 
meleri sildirirken ıes vermesin 
diye, tllfeklerln ağızlarına paçavra 
koyduruyor, atlann batını yem 
torbalarının dibine kadar geçir· 
tiyorum. Cıvıltılarla geçib, sağa, 
sola, cik cik diye konan kutlara 
bile ıeıı verdiği için kı:ııyorum. 
Boğuşma bu, babacığım. Çok 
tetik durmak istiyor. Canımdan 
değil uykudan korkuyorum ve ne 
dersen de babacığ:m, uykuyu 
arıyorum. O, günlerce, birike. 
birike okadar toplanıyor ve ağır· 
laııyor ki taııyamıyoruz. Topu· 
muzu birden öldUrseler, duymı• 
yacak kadar bi:ıi saiır yapıyor, 
dürtlilUnce kımıldayacak kadar 
bir kayaya döndürüyor. 

-·- ji ıooln baba,. dediler, anlama~ 
tım. Yine .. bu sandıklar seni' 
baba ogv lunun 6teıi berisi "" , ·~ içinde ,. diye s«Sylendiler. Dip 
ııktım. Gözlerim lçiu için yaodlı ra 
Sandığı açtım. lıkönce çocuğuınol ta 

ceketi çıktı. Bu ccıket kadl' 
bana acı gelen bir nesne bilosl' ._, 
yorum. O, bo~ duran kollard_, 

açık kalan göğUı yerinden oda~ 
içine öyle bir ıssızlık, ayrı 

kokusu yayıldı ki anlatama
Onun boynunun değdiği yakaoJf tıl 
içine yü:ıl\mn ıoktum. Kokl•Y" • rt 

koklaya ağladım. Bu oda nekad" Vi 
karanlık vo soğuk geldi ban; 0r 
işte okuduğun ya:ıı, onun cek• 
ıiin cebinden çıktı. Postaya ve~ 
meden vurulmut çocuğum. ' 
yazıyı okuttukça, onun aetl dl çi 

duyuyorum ve onunla aramd 
kalan uzun yollar siliniyor " 

ite 
21 
~i 

Ilı 
çocuğuma yaklaşıyorum. 1ıa 

Anladın mı oğlum.. Ara;. pi 

ııtırtıltUler beni çocuğum~ 
onun ıesinden ayınyor. 
bu ıu batında, suyun akıfln& çl' 
cuğumun aeslno benzeterek ıa; 
leriml kapıyorum ve onun yaDI Jı" 
varan canımla, onunla birli 
yaııyorum .. Suyun fııkırdığı Yeı; 
çevresine çiçekler diktim. Balı 
ufak ıerviyi ben getirmiştim.• 

,J. ra 
Su, dolana, dolana bu Y ~ 23 

babanın ayağının ucunda 111 ~ 
danıyordu. Bu okuyuıtan ao h 

suyun çağlayışı da değiımiıti. ~1( 
da yavaşlamış, bizi din~emil J' 1"'' 
sonra içli bir yürekle, ağlaya, ty or 
laya süzülüb akmıya başlaP11f p ... ............ ~ · 

nıan diyenlere kılıç çekmezler .• 
Teslim olduğumuzu ha her ver
ıne '< için lrnrs:mlarm reısıne gi
decek heyet haz.rlansın. 

Diye bağırıyordu. 

cııddcsı T t> lef.1046.Kampiyo daireai memleketlere perakende olarak 
Borsada Telef. 1718. gönderilen yumurtaların nakliye 

..._m!illZ•M•İ•R-D•E-•Ş•U•B•E __ _.., Ucrellorinl artırmıı olmaaıdır. 

Bi\tlln o taş ve toprak yığınları, 
çala'.ar, demir parçaiarı, kum tor· 
baları hepisi birleıiyor ve tek bir 
ylin yataktan daha _y~mutak 
altımıza aeriliyor, ellerimızı, ayak· Kasabayı balian korsanlar, çgk 



13 2 nci Kanun Pazar 
lstııubul - 18 Otel Tokatlıynndan 
nemieyon cny ımatı telsiz caz, 19 

mn atik Selim Sırn Tarcao, 19,30 
aberier, littyi tro Goldenberg koro 
eyeti, ~0,10 hnfıf musiki plük, 20,40 
luvayun kit ,. Zekeriya ve arkada§
rı, 21.15 son haberler 21 30 Ba'-·nn 

' 1 ' ' J ,nııue lısıuı şıın rudyo caz ve tango 
rkestrusı ile lHıl.kte. 

Var ova 1345 m. - 18 dans 18 50 
1 1 

onfrrnu , 19 ııözler, 20 lınfif orkestra 
ıuııık1111 AktUalıte, 21 k~nm konseri, 
1 .45 lmlıerlcr eeaıre, 2:} reklam kon
erı, 23,25 duna musikiai ııözler 24 05 . , , 
llUB tııuıııkiııı, 

Belgnıd 43i m. - 20 ıuuhteli{ 
nrkıluı, 20.30 Ulwıal progrQnı. 21 
l:ik, ~1, 10 r<: klıim, 21,20 piyeıı, 22 kralın 
rkestrnsıııın konırnri, 23 4:i popiiler 
arkılar, 24 lG sozler, 24.45 plük, 1 
in:ler, 1.30 pliik. 

_Peşte 550 m. - 19.20 Harpa kon· 
erı, 19 50 piyano refakatile orkestra 
1 etüdyodun tıyatro, 22 50 haberle; 
por. 23,10 İmre hlugynıi çingene 
ııkıını, 24,15 dans musıkisi nakil l 05 
on haberler. ' ' 

14 2 ncl Kanun Pazartesi 
lııtanbul - 18 Fr. derı 18 30 dans 

nusikisi pluk, 19 lstanbul. 'hulkevi sos· 
ah yardım şubesi uarnına doktor 
rofe ör O uıan Şımı.fcddin Uludağ 
_n,·? haberler, 19.40 Solo ve ses mu: 
_ıkısı plak, 20 yurdumuzu bilelim Se
I~rn Sırrı l'urcau, 20.30 Got ma caz 

2ı°~~nD C. li. Şan, _21,15 son haberler, 
' ııynn Uedrıye 'l'ı.izun ean rad-

Yo cuz "e Uıngo ork~ etPO.l n 
Varşova. 1315 _ lS 

3
.: 

18 50 ·· 1 m. • " oarkılnr, 
e ; rıer~~~ er, l 19.~51 piynno lı'roneız 
21 h f"f en, _9,4.., kadın, 20 sözler 

u 1 musıkı 21 4~ ' 
eekı ı ' 1 a haberler 22 

(On ervatuvar tal b . . k ' 
oufcraua 23 kl~ e esıoın onseri, 

, re anılar 23 15 d Bt lgrud 437 • · ans. 
fııkııtılo şnrkı~o.r, nıi9-;:: 1~ orkestra re
dera, 20 plô.k 20 os'-" o~ler, 19 80 
lcr, ulusal p;o~ra~ 2rlekzlnmlar haber-
e d k. ıs • agrep 0 ın ;ı ı tem ıli nakil 23 pera ... 

Peşte fl50 ' eon haberler. 
18 55 Jıik• im. - 18 Salou musikisi 
M~i t ayc er, 19 80 Vagnerin n· , 

crsang r von 1 ~ ıe 
opera tenısıli . . unıberg j imli 

k. . nı nakıl 24 2- . 
mu ı ısı 24 o- h b ' ' " çıngene ' · " a erler. 

15 2 net K~ İstnnb 1 anun S h u - 18 Al 
l•nınnetık B manca. dere, lR 30 

. . ayan Azad T ' nıu~ıkısi 19 30 h e arcaa, dıı.na 
niııt llüİent. k nberler, 19.40 viyolo-

tra PIUk, ~0:40 ~~~~solo, 20.IO orkea-
orketıtrusı 21 20 Yo hafıf musiki 
r dyo 0 ;k t. eorı haberler, 21 30 
t es rnısı 22 d ' 
ango orkest 1 ' ra yo caz ve ra nrı. 

Varşova 13~5 
.. ~'ieri ııöıter nı .. - 18 piyano 
nıueıki ı_ '. 

1 ,35 pıyano şnrkı oda 
tı:Uartet.i ı o 45 .. 

1 musiki 8 • 1 ' ... _ soz t:r, 20 hnfif 
d veıııı s~z tr, 20.30 hafıf musikinin 
tt:kl" 1 ı er, 21 plfık haberler 23 .ıo 

ıtnı ar 23 4 ' . 
dau8 1 'k. . • 5 :konferane, 24.05 nu ı ı ı. 

llelgrad 437 
ll)u al . rn. - 20.15 haberler 
arteti ~e~rıyot.~ 21 piyano keman ku. 
.... ' 1..,0 eozlcr, 22 reklnm 2~ 15 
v 'Yan ad , w. 

Or.k 11 nn nakıl, 23 hııberler, 2a,20 l> tra refakatile şarkılar. 
kc>et eşte 650 rn. - 19.10 opera or-
21 ssrııehı, 20.s l ciirler, 21,10 şarkılar 

' nb 1 2 ' kil 23 
3 

•r e.r, 2,lS V.yc:nadnn na. 
çi:g • O h herler, 2.ı,35 plalr, 24."0 

ehe rnueikiıi, 24,05 habnler -1r 2 ncı Kfinun Çarşam~a 
ıtanbul - 18 F J 

llaırk S . r. 1.ıe11, 18,~0 j m-
ı elam S T 

llıu iki ırrı ~rcan, 19 dans 
P•17' • •I plik, 19,30 haberler 19 40 

•nııt b . ' • 
10 o, 

20 
yan Karı Oskan p:y 00 

BalalayklO hafif muıiki plik, 20.30 
b rl a orkestrası, 21, 15 •on ha-

er• 21 '.10 M" . N rad ~ unır ureddin ıan 
}'o ~o orlceıt. aeı ile bercıber, 22 rad

V a.ı. l'e lanıo ork 11trı 111. 

arıov 134S m. - 18,:iS tarktlar 
t'or, 19 •özler_ 19 IS T • 

l U 4r. ek ., • rıo konser, 
h' '1 onomik konferanı 41Q ilk 

'o:ııer pllk 1 ' .. p 
2t •t:aofon, 2050 ıpor 

koro koııı ·ri 2·> Ch . . ' ' 
r' d .. ' "' Opınıo eserle-
ın en kon&er, 22.!JO ingi..iz.ce konfe-

rans, 2.?,40 piy.ıno keman k . 
~3 d na. onserı, 

Bertin 857 ın 
hakkında d '-t ' - 18,40 kıt sporu 

0..: Or t · eJ . 
9 •ke,. Hl O rn k" avıuy erı, l ,O:> 

"' 't USı 1 Ve k ] > 40 
A' tünl't h b 1 ' ' nr, ~o. ' e n er er 21 45 S 1 
ı · ' • aa g nc-eruıe ulus \1 neıjriy \t, 2., O d 
ork t l • • ra yo ası, 24 $C& i fılm ve 

0 
t 

Jl rç , rı. perc 

p fle rı.,) rn. - 18,30 Mac r f r
kı ar pty no rdakııtlle, 19 ders, 
19,30 co:ı-..md, .. '0,10 söz.16r °" 

30 ..- , "v• ınu-

ıikili lurııık ne~riynt, 21,SO lsviçre 
musikisi hnkkında sözler, 22 liern· 
den naklen İıviçre musikisi, 23 ha• 
herler, 23,20 Pertia çingene takımı, 
24,15 Fr. haberler, 24,05 ı ~on ve cnz 
mueikir;i, 24,30 son lı herler. 

1 "! 2 nci Kanun Perşembe 
lstanbul - 18 Almanca der 1 

18,30 dana mus kisi, 19,30 haberler, 
l 9,40 viyolonist lskender, fımet Hay
rul1ah so olar, 20.10 aes mus"kiai 
p!ik, 20,30 ıtüdyo ,· gan orkestrası, 
21.15 son haberler ~1 30 radyo or-, ' 
kestraısı, 22 radyo caz ve tango or· 
kestra arı. 

V.:r§ova 1345 m. - 16.45 orkes
tra söz:er, 19,20 l<oro konseri, 20 pi
yano musikisi söz!er, 20. O ı:ırk lar 
p:nıf, ~ filharmonik heyetinin senfo:ıi 
konser , 2~ Paznandıın naklen ko:..-wr 
23 reklam konseri 23.IS dans 
musikisi. ' 

Bcrlin. 357 m. - 18,20 p'.yano 
musikisi, 19,25 "Konradio reitet au0

11 
adh skeç, 111,40 Halk makinelerinın 
ynyıl •tına dair özler, 20 dört perdeli 
"Trou badour,, operas•, ( gramofon 
p:aklarile ), 22,10 yeni fnrk.ıkr, 23 
habcr:er - ş::rkı!nrın devam·. 

Budapefte, 550 m. - 18,35 neşeli 
mus"ki, 19,25 Rcporlaj, 21,40 eö.ı er, 
2.t,15 plak konseri, 22,SO siyasal pro-
gram, 23,~0 hnberler, 23,40 Asker 
mızıka ı, 24,05 haberler. 

18 2 ncl Kfinun Cuma 
fstanbul, - 12,::0 plak neşriyat·, 18 

çay saati Otel Tokat iyandan tr~ns
mir;yon, te' siz c~z, Hl,20 çocuk bikti-
yeleri, 19,SO b .. berler, 20 hz.vay: n ld· 
tar, S ret ve erkftdaş "ar, 20,· O keman 
so1o v"yoioniat N"j .. t, 21 tiir, 21,15 
aon haler!er, 21,3u Radye orkestrası, 
22 Radyo caz Ye tango orkestraları. 

Varşova, 1345 m. - 18,15 kemnn 
konseri, sözier veaaire, 19, ıs plak, 
(oda rnusikis:) sözler, 20 şarkılar, ~O.~O 
aktüel bahisler, 20,3ı) p ah, söz er, 

•21,15 ıenfonik konıer, 23,30 ,:irler, 
23,40 reklam konseri, 24,05 danı. 

BerI:n, 857 m. - 19,: O şarkılar 20 
tnando'in mua.ki, 20,40 r.ktüa1ite, ha
l.erler, 21,15 u:uSll netriynt, 22 Org 
ınua:kisi, 2.ı!, 15 Maka Regerin eserin
den 23 haberler. koşu haberleri, 13.:,o 
b.rihi DCfrİyt t. 

Budapeftc, 550 m. - 18,35 hafif 
musiki, 19 ame'e neşriyetı, 19,55 söz
ler, 20;,0 Avrupadan nakil, 23,30 
haberler, !:!4,15 beioemann cazı 24,05 
son haberler. 

19 2 ncl Kfinun Cumartesi 
Va ıova J34S m. - t!l,5o orkestra, ıo 

a6zler, 19,15 kemıım mualkisl, 19,43 sözler, 
20 piyano rdakatllcı ıarkılar. al,30 plA.ı.• 
aö:r.ler. 21 sollal1cr lı;tlrakllcı orkestra konseri 
ı8z er, 22 ıarkılar, •Zizler 23 r.k"Am:ar. 
23115 dans, 24 ıöz1ar•dana pl&kları, 1 dan• 

Bükreş 364 m. - 13· 15 radyo orkcstruı, 
l9 lıabcr!cır, 19115 orkestranın d.vamı :ıo 
koofera •, 20,20 plAk, 21 radyo cazı, :l2 ko"l• 
fcranı. Z?, I~ redyo cazınıa devamı, 23 ho· 
ber er, 23,15 kahv hancı muaiklsl. (mtki) 

Berlin 357 m - 19,:.0 (Ça anım bc-n) adh 
•keç, 20 flüt mu11 lilal ~0,30 halk şarkı arı, 
20.40 ak üalite. babuler, 21.10 •l>zler. 21.2~ 
Lachenln Landebcırg adlı ııkcç (mua.klli) :ıs 
haberler. :::3.30 dana. 

Budnpeşte 5~0 m - 18,30 glt~r mua'ksl 
19,10 aö:ı.lcr, 19.45 H'on kuartell 20,lS hikl 
10 er, 20,45 şarkılı plyea. 1'430 habc lcr, 
22,~o musiki nakli, ( aaloo musikisi ) 23,40 
opera orkcıtrası. 24.05 hnbcrler. 

.._._--..,., ........ 1 .... 1 1 ........... t=t • 

Ecnebi 
Propagandası 

Atine, 11 (Hu_usi) - Yunan 
hlikume.i Kü.tür Baknnl.ğı, b:ri 
Selanikte \le ikid Korfuda olmak 
üzere üç ecnebi mekteh~ni kapat· 
m·ışbr. Bu karara sebeb olan 
hadise, ecnebi propagandasını 
yasak eden Y uı.a l kanun:arma 
rağmen l:u mekteblerde bu ç~şid 
propaganda: a :. er ayrılmasıdır. 

Ayui maksaJe, baknnl k, 15 
melet ebe de para ceıası \ermiştir. 

Türk Ka 'ın n 'an Örnek 
Alalım 

[ H1,••ır ıfı 1 ıı i yil1d" l 
meb'usluğ.1 n.ın zed g<..sterilcceği 
öü.·cnilmiş ir. Tli ·kiye 'e M s r 
k:dı.1lığınm gfü te diği tcrakk le
rin mü1:ümnn H ndli kadınlar 
Uzerinde takc ir hisleri uy .. ::c ır
ınamas mı i:nkan ~oktur. Yral ız, 
H.ndistnncaki nı:i eHer ınüs.U
ınan kadınl. r., • u .• i mi" slı .. ına.ı 
nıemkkethdeki l. z kat· C{1 er n· 
dtn '- ı:nck al r i< < h.:. ci<l~i lir 
b<)rekelc geçrucl.l ir "r.,. 

,. 
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Piyango Dün Eaş1ı.-ad1 .... 
- . 

' 
Eugünkü Çekirşte Kazanan 1lu ........ a 

•• j al"? h:.a. A.ş::ğıki 
d Sütun arda B laca~sınız ! 

On Sekizinci Tertip Tayyare Piyangosu~'l un Üçüncü Çeki' işi D :!n Ôğ~e~'en 
Sonra Tepebaı1ndaki Salonda Başladı. Ve Hu Sabah Devam Edilerek 

BitirHdi. Kazanan Numaralar A '1ğı ~adır 

50,000 lira 
Kazanan 

1 4 
10000 L'ra 

Kazanan 

6 1 
4000 Lira 
Kazanan 

2 
170 

5000 Lira 
Kazanan 

4161 
1500 Lira 
Kazananlar 

22054 
352 
1433 
17826 
600 Lira 

Kazananlar 
173 

16618 
14041 
1571 

8145 5868 

12526 
18143 

15416 21473 
15333 9488 

20894 

200 Lira 

12319 
6641 

Kazan3n:ar 
4037 
6532 
5406 

22<-136 
18661 
24613 

615 
14319 
1294-

14680 
7703 

7832 

93rl6 
4·182 

40 .• 2 
1224 

2.17 42 
142 5 

22956 

6352 

A .. _ o:·t~~er 

4524 
4866 

19584 

3537 

Sona ·ı ( 23 09) b:ten bi
letler (2) ~c: l.r .. nmcr.i kazım
mışl.ırdır. 

40 Lira 
Kazananlar 

22778 
5176 
8930 

20207 
1614 

17186 
24033 
15795 
11964 
2277 

18552 
8938 

18613 
6491 

18749 
23737 
3022 
9495 

14906 
8769 
4_92 

15948 
16176 
11123 
18081 
20857 
7189 
7174 
8563 

15144 
15622 
13166 
2JJ88 
16171 
24882 
6438 

18412 
4001 

18158 
9617 
3834 

12108 
28 

16830 
12053 
15982 
10977 
14719 
5766 
8885 

14816 
9030 
4409 
2949 

17815 
3100 
8243 

15938 
6793 

219\13 
13102 
19244 
7325 
6812 

7901 
16676 
16813 
19172 
6148 

22750 
24601 
10516 

12908 
2.iG03 

4S40 
2805 
9974 
8256 

11605 
14542 
14420 
5531 
7094 

19286 
28..:6 

23903 
2574 
1700 
1457 

13060 
21338 
16450 
18944 

81 
13412 
1044 

2I067 
9585 
78~9 

14967 
4965 

20698 
14132 
23950 
20552 
6272 

24892 
7983 

10890 
17909 
15867 
17555 

3651 

HJ660 
9534 

16, 98 
17008 
24960 
8616 
5489 

22623 
13213 

14700 
14'39 
7554 

3625 
9343 

21394 4749 
7341 21540 
6717 78d 

10854 2620 
14716 1835 

10550 
11743 
16506 
21183 
24607 
5427 

23429 

4022 
15743 
23160 

4507 
5469 

13192 
18770 
1~917 

13847 
24922 
19753 
16982 
24776 

495 
238r6 
24588 
18487 
5095 
2439 
64tı 
8672 

15234 
2905 

15504 

23868 
c 562 
7851 

12679 

7734 
24639 
22166 

1010 
23949 
19211 

17161 
13456 
13681 
14211 
12509 
24877 

15831 
13113 
4400 

19676 
19194 
3312 

12119 
13245 
11694 

2201 
1039 

12924 
24620 

2 sos 
13187 

Iıf ükaf~-ıt 
};'azanan ·ar 

4363 
23578 
24304 
10659 
22337 
5552 

14003 

15374 
19610 

9767 
8691 
8909 
1617 

12046 
22972 

16322 
lt,910 

19254 
24573 

19444 
14148 
12697 
18119 
16389 
15308 

16282 
1601 

24121 

3225 
12503 
21759 
17115 

8933 
5132 

21853 

11195 
18455 

1711 
12158 
15658 
3006 
824 

21279 

6054 
20907 
15617 

3724 
12404 

97.?4 
22635 
10820 

12334 
24512 
6916 
s.68 

I:ugün en son ç.:kl:e-.ı ~ ı nu
maralar arnsınC:a (2U Ol) ira-
1ık mükafat taks m edilmiştir : 
17373 4089 1329l 18135 
15212 9166 11502 1403 
12348 15l78 15790 23554 
9986 69ou 9:os 11330 
~989 14012 21034 ~303 

14398 2JIJ9 10468 L497 
~2955 7005 ~ 1~7 IS470 

1121 2~ 15440 7t04 
~J~l4 10423 1~166 15325 
14~39 4693 14~98 16352 

00 Lira 
Kazananlar 

lv695 
18672 
21730 

1393 
18812 
20386 
23384 
1684 
5899 

16582 
13606 

775 
20329 
204!8 

624 
7359 

8951 
17298 
15058 
12643 
7130 
6012 

13908 
13959 
18043 
5788 

17076 
11586 
18077 
9002 

20542 
9481 

6275 
22288 
21829 
19420 
15086 

24020 
17712 

725 
19838 
19981 
16074 

4372 
178!.7 

1705 
14062 
5837 

24945 
10556 
15895 
14155 
18150 
21144 

22832 
23728 
l 7458 

17835 9380 
19516 
20704 17561 
3973 
ı2758 11163 

1801 17686 
18779 12575 
1263 9431 

4225 8587 
24111 
8883 15650 

J8306 
5833 8014 

10276 21050 
15162 

50 L'ra 
azananlar 

692 23707 

13602 •1770 

7760 8814 

21342 20425 
14120 90728 
5853 20802 
3935 11409 

13327 4243 
1322 8731 

10055 24581 

7267 15550 
22870 9853 
7421 13986 
9602 

19825 23684 

10099 13766 
12259 18739 
16722 25688 
11748 4937 
2302 6620 

• 

12208 5185 
18678 24852 
2770 22655 
7160 1889 
132 20221 

10155 2839 
24224 10971 
15808 
24:l5 8528 

22020 22599 
21237 21408 

7529 
2744 8096 
5501 

18446 16800 

12710 10310 20092 
21980 3977 24826 

686 

16784 

13800 
252.~ 

1967• 

1834 

24565 

18457 
4048 

15075 

24548 

20085 

12352 
15822 
13925 
21760 
6316 

21356 
23355 

12374 
2536 

19133 

3665 

24550 
126 

1262 

14040 
19St8 
16855 
5557 

24590 
3585 

18175 

12467 

4465 

5963 

11871 

325 

lJ~···n~;···-o;k;;;······ 
f(onuşuyorlar 

Bclgrad, 1 ı (A.A.) _. Bai· 
Y : l Haricive bakaıı-1..rnkan cvl.ç e J b h 

T·ıu· ko bu sa a iara Bcncs \ e ı .es y 
L ubl:ana'y:ı gelmişler. Bay ör~v
•. . ra onlu vagonunda g ~ .ıçm ... 
r.ıeye bnş.-mışlnrdır. 

Üç Ha 'rnn öğle yemeğ;ndcn 
· d vnm ed•· : oı r:ı g~r-şmc erme 

cek!crd!r. 



SON POSTA ikinci klnun 

ZAAFI UMU Mi, KANSIZLIK ve KEMiK Hastalıklarına Şifai tesirleri çoktur. Çocuklar, 
Gençler, Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. HASAN ECZA DEPOSV 

•• 
SUMER BANK 
UMUMİ MÜDÜRLÜÖÜNDENc 
Bankamız ve mUessesatında çahımak üzere aıağıda yazı&ı 

ıartlar içerisinde : 

ı - Bankamız ve mUesseaab muhaııebe servislerinde çabımak 
Uzere asgari 80 lira maaıia, 

2 - Bankamız ıervis ıef ve müfetti, muavinlikleri namzedi 
olmak üzere aıgart 120 lira maaıla ve imtihanla iki ıınıf 
memur alınacaktır. 

Nemzetlerin ecnebi liaanlarına vukufu derecesile imtihanda 
gösterecekleri Jiyakatler ve evve1ce bulundukları müeıesselerde 
e~indi~leri tecrübeler nazarı dikkate alınmak st~retile aagri olarak 
gosterılen maaı mikter!an umumi mUdürlüğüı. takdirile 
artırıla bilecektir. 

Muhasebe memurlan İçin n.. YeyL. JIH derecesinde bir 
mektep mezunu olmak. 

Servis şef.iği ve mDfettlş muavinliği namzetliği iç' lll mek
tepl"rden mezurı olmak ıarttır. 

Her iki imtihana gireceklerin aıkerlik hizmetierlni yapını, 
olmaları vo 35 yaşını geçmemiş bulunmaları Uizımdır. 

Muhasebe memurluğu için 27 K. sanı 1935 Pazar günU saat 1 de, 
Serv;s şefliği ve müfetti ~ muaY~nliğl namzetliği için 29 K. sarıl 

1935 Sah günü saat ı de Ankar& ve lstaınbul'da aynı zamanda 
imtihan yapılacaktır. 

imtihana girmek iıteyenler imtihan programını vesait şartları 
anlamak :ı.•e isimlerini yazdırmak üzere nihayet 22 K. seni 1935 
tarihi.le kadar Ankara'da Umum M üdürlük memurin şubesine 
lstanbul'da Sümer Bank Istanbul Şubesine müracaatları ilan olunur. 

Ikt~sat Veki etinden: 
Muğla Vilayetinin Fethiye kazasının fnluca köyünde kAin olup 

Şlmalen Yürükini tepesi ile Bozdağı tepesi beyninde haltı mUsta• 
kim. garben mezkur tepe ile Dikmn tepesi beyninde bulunan hattı 

1 

milstakim, Cenuben mezkör tepe ile Kaya Gediği tepesinden bil· 
murur Otlak tepesi beyninde hattı münkesir, Şarkan mezkür tepe 
lle Yürllk ini beyninde bulunan hath müstakim ile mahdut hektar 
.aha dahilinde Kuıkavak namile maruf bulunan mekşı\f krom ma· 
denin iı' edilmesi mekşufen ihale kılmt:caklır. Taliplerin ihale mu• 
kavele ve şartnamesine dercedllecek hususi şartlarla teminat akçeil 
mlktannı anlamak Uzere Ankarada lktısat Vekaleti Maadin Umum 
MlldUrlüğli taharri ruhsatnameleri ve imtiynzlar MlidUrlüğU~e müracaat 

eylemeleri ve tekliflerini kapalı zarf içerisinde nihayet 1935 senesi 
Martının ~tuz birinci günü aast On beşe kadar Ankarada lktiıat 
Vekaleti Maadln Umum Mlldürlüğline tevdi eylemeleri ilin 
olunur. "8759,, - IA - .. 

TiCARET BAN 
.. Merkezi: Ankara 

! Lirası 

TUrklyenln her yerinde tube ve muhablrlerl vard1r. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
Jıtanbul Şubesi: Telefon 22042 

Galata Şubesi: Telefon 43201 

~DAKTiLO ARANIYOR 
Sehrimi:ıin büy~k Lir ticari O:üeHeaeai; Türkçeyi fiyıkile ve İngilizce Yeya 
f:ra11;•ızccy~1 a!ı~a Tllrk bir daktilo a11yor. M af dolgundur. MufaHal 
teklıfler n Muhım ,, rumuzile latanbul 176 No. h po•ta kutu•u adre•ino 

ıönderilmui. 4 I' 
--~~-~~~~~~·~~~~· 

eczanede 
vardır. 

- --------L- --
Kimyager 

HÜSAMEDDiN 
İdrar knn. kazurat vt> ti<'nret tah

lilleri y~pılır. Emiuöuü Emlak n Ey
tam bankası karııaıoda İzzet Bey. hanı 

, Kiralık Mağaza' 
Yenicami h.,Ylusunda muslulclar 
karşısın Ja 92 No. lı mağaza l Şu. 
bat 935 t . rihi.ldeo itibaren kira
'ıkhr. isteyenlerin Sultannhmette 
Tevkifh ne cıvıırında Ali R :ıa 
a part ı manında S No. ya müracnat-
ltm. Telefon : 20904 (t.i887) 

' = _ _, 
• Dr. NIŞANYAN~ 

l 
tlu Tokatlıyan Oteli )•anında 

, ____________ • Mektep .okak No. 35 

FO 
kullanınız. Her rczanede satılır. ) 

El işlemesi için 

En mUkemmel kotonlar 
Parlsln yegAne 

• 
Kotonıarıclıre: 

Renkleri solmaz ve garanti 
9örUnU9U parla" 

C. B Paradır 

Nlkolaldl • Eftl 
204 Galatasar117 

' Neden ve ne icin ıt 
Denizyol ları 

'.fLRTMKSl 
AH•t•lerl ı K 11ra dl1 Klhrlll~f ' 
T.ı. 42S61 - Sirkcel MQbllrdarud• 

.. __ .. H.aa Tel. 22740 <111 ___ .. 

Ayvahk Yolu 
ANTALYA vapuru 12 ikin· 

ciklnun CUMARTESi t 9 da 
Sirkeci rıhtımandan kalkacak 
gldiıte Gelibolu Çanakkale, 
Edreınit, Ayvalık, Dikili, lımire 
dönüşte bunlara iliveten Bur
haniye Küçlikkuyuya utraya
caktır. (113) 

Mersin "'folu 
KONYA vapuru 13 lkin

cikanun p AZAR saat 10 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak 
gidi~te Çanakkale, lzmir, Kuş
adası Küllük, Bodrum, Rodoı, 
Mar~aris, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kaş, Finike, Antalya, 
Mersine dönüşte bunlara IJAve· 
ten Alanya, Geliboluya uğra· 

, yacaktır. (114) l' , 

H ı ı;..;G k ul& ar, Ç\.. t<~ 
Çıkmaz, bulaşmaz, iyi 

ucuzdur. 
•• • •• 1 •• ' • ' 1 ••••••• ·=- • • ' 

~on Posta Matba~ 
Sahibi: Ali E uem 
Neıriyat Mlldürilı Tabir 


