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No. 1600 Yazı işleri telefonu: 20203 - ÇARŞAMBA - 16 1KlNCl KANUN 1935 İdare iııleri telefonu: 20203 Fiab 5 kuruı 

usa Bir a 1 
ar1y r Yangınının 

Tafs l ltı 3 Uncu 
S ytada 

~ ....... ~.. -.......................................................... ~························································································· 

Zelzele Sahasında 
Uğultu Olmadan-Yer Sarsılmıyor, · 
Yer Sarsılınca Da Can Dayanmıyor 

Marmara Ye Gtındoğdu - ı -
Bundan evvel gönderdiğim tel· 9111p;:ı. ~~IB 
ıraflar ve resim'.e birlikteki mek-
t~blarımda zeb.elenin yaptığı tab· 
rıbata mümkün mertebe anlatmıya 
çahıtım. Bugün de zelzelenin 
merkezi oldufıu sabit olan Mar
mara adasında Marmara nahiyesi 
ile Gündoğdu köylerinde bizzat 
d~yduk:arımı ve gördüklerimle 
bır,lkte bi ... sett:ğim zelzeleyi anla-
tacağım. Erdege geldiğim zaman 
bana emıalsiz bir f adadan bah· 
settikçe tüylerim ürperiyordu. 

Birkısmı Marmaraya geçme• 
n· , 

lD < e, Marmaradan kaçmar.m da 
t~hlikeli olC:uğunu söylüyor, bana 
fıtm~mi tavsiye etmiyorlardı. Fa• 
. at ben, her ne olursa olsun ece
lım varsa ölUrllm,. diyerek gau
lecillğin duyu1maz zeTkine 
kapılarak Marmara adasına hu· 1 - Kaymakam Bay Eead'la beraber Marmaranın harabeleri önünde, 
ll'1a1 bir motörle geçtim. ilk işim 2 - I!"\ılftketztdelerin yardımına koşanlar, S - Bay Eaad'la birlikte 
Erdek kaymakamı Esad Beyi bul• zelzelenin yık111, halkııı yepııı önündtyim 
lllak oldu gibi kaymakam Beyin de g6ıle· I .. __ - · -- ... · ·- · ... ' 
buı:ostahanede telefon başında p;-inde uykusuzluğun mahmurluğu. ' Şiir Kıralhğından 
h
. um. BütUn ada hal'-- ile na· ayaklarında şişkinlik farked.li· 1 Sonra Saylav 
ıye 1U yordu. Günllik en sıhhatli haberi 

'-""ırıa:aoıı-.ı::,ınl:llUQ:d-ü~rü::,....:fı:r:k:a~m=um::;es:s~si::;ll~a:z::=~( ~D:ev~a~mı~l~l~n:o:.,ı ;;;yıı~· ~:de~) =-- Kı raliyeti Mi? 
(Nazım Ja • .. oz TÜRKCE 

Dun b' 1 de ' ır nln elin. kapalı, atır •lır 

toz penıbeai K k G •• JJ yaklatbm. 
~::er fördGrn. Ne. 0 USUZ U er V• elimi u:ut .. 
. e, naaıl Yelitti. s AJ d f maktan çekiHrek 

rilnıl ltti, h:lınem atın ım... yalnız baıımla ,a .. 
ra nı:ı bir b k ' oıılara • 1fla .._____________ terdim : 

alıcı •uru~duın. içlerinde ay:e can - No ıGzel ılllleriDİI yar 1 
L 1 filze}hkte olanları vardı ki• 0 bUDU duyunca gilllmaedi: 
llU Undıı& t 0 •- 1 

1 
• 6um yerd• kalakaldım. - Biı 1etlıtiriyoruı. ni•i taDH 
~· ? b . ııade rll!ler taııyan adam da, 1arım lirayL. Size de ayıra1ım mı 

k:nını tutkunlutumu anlam·ı olacak H~•en atıldım. Benden b8tlln 
G ' bunları •apından Jakalayıp t.aıının yanmı isteme verecektim. Golleri 

1 
•tGne kaldırdı: e'ime aldıtım yakit aankı uzuıı yıllar 

- Gör 1 t D d .. uzak kaldı&ım bir aevıiliye knuı· D ... ~ e... oya oya ıor... • 
emek iatiyor gibi idi. muıtum. Snincimden içim içime 

Katmerleri araaında ilkyazın tize 11tmı1ordu. •e k" ·· d • ulur ek a:caklığı gizle.en lıu . Güller d• kendileri için ne dlltiln .. 
lÇ açıcı gnl!erden bir taneaini ahp dOğılmll anlamıt gibi idiler. Özlerini• 
koklamak için yllretimde önOne ı~- içinden bana bakıp gülOyorlardı. 
çUemcz bir istek belirdi. Uykuda Bir aralık onlan koklamayı da. 
dolatan bir:ıi ~ibl, gözlerim yarı ( Dnanu 11 iaei yllzde ) 

C. H. Fırkası Vilayet Kongresine 
Dün Devam Edildi ----__ , ____ _ 

ikinci Müntehib Na111zedleri De T eıbit Olundu 

• Diinkil Fırka JC.o•ıreliıul• Bag A•ni Söz Sögl11rku 
[ Kongre tafsilatı ile Halk fırkaıı namuıa ikinci müntehiblii• namaed ~öateri

lenlerin iaimleri 10 uncu aayfada4iır ] 

ral ÔzgOnay ) 
ıoyadını alan 
Filorinalı bay 

Naıım, aaylav 
Hçilmesl için 
fırka merke
zine ve ylik· 
Hk makamla· 

ra mllracaat 
etmlı ve 1ay• 
lav seçildiği 
zaman görece-

Fllori11alı il l~lerin de 
Bag Nazım uzun bir proi" 

ramıoı g6ndermiftlr. 

Bir Kürk Hırsızlığı 
Suçlusu Pari•ten Buraya 

Kaçtı Ve Tutuldu 
Polis dün Azerbaycanlı Esad 

Melaa adlı bir genci yakalıyarak 
mUddelumumiliğe vermiıtir. Bu 
yakalanma hldiseainl icab ettiren 
bAdisenin baılaogıcı ıudur: 

Pariı konsoloıumuz Iıtanbul 
' valiliğine mUracaat ederek Paris· 

de Puliye ad!ı zengin bir kadının 
çok kıymetli bir kürkünll çalarak 
lstanbula kaçan Esad Melianın 
yakalanmasına iıtemiştir. Po!iı bu 
müracaat ü:ıerine Esadı yakala· 
mııtır. Müddeiumumi muavinlerin· 
Bay Kit~f dün ıuçluyu sorguya 
çekmiştir. E11ad ıuçunu ıöyle iti· 
raf etmiıti: 

Ben dört ıenedenberl Pariı .. 
teylm. Mühim bir davam vardı. 
Kaybettim. lısiz kaldım. Nihayet 
bir komisyon evi açtım. Bnşka 
bir madam bana çok kıymetli 
bir kürk getirdi. Tavassut ettim. 
Bunu bir yere rehin koyarak ken• 
diaine para aldık. Ben de ( 1200) 
frank komisyon aldım. Mantoyu 
ben çalmıt deiilim. ., 

Bir '' Permanant ,, Keş/ i ! 

Kadının Başı Bir 
Cascavlak Oldu 

Bu Marifeti Yapan 
Sırra Kadem 

Berber 
Bastı 

De 

Şu kadın saç· 
larının alb aylık 
elektrikli ondii· 
lisyoo modaıı 

için ileri geri 
hayli ıeyler söy- · 
lendl. Aleyhinde, 
lehinde bulunul
du. Avrupada 
bu yeni cihazla· 
rın fazla elektrik· 
le saçları harah 
etmesi tehlikesi 
öne ıürülerek 
buharlı makine· 
ler icad edildi. 
Her baldo kim 
ne derse desin, 
kadın tuvaletinin 
bu büyük mese
lesi üzerinde fen 
bUtUu hızile ça· 
lı~ıp duruyor. Bir " Ondülasgo11ianma,, ıahned 

Meğer bu keşfiyat haberi 1 bu makineyi ls!ah etmek, daha 
bizde de ekıik değilmlf. Beyoğ· doğrusu daha milkemmcl, daha 
lunda rum perukirlardan b iri de ( Devamı 8 inci yüzde ) 

Bir Ayının Yaptıkları 
Bir Çocuğu Kaçırdı, Fakat Bir 

Köylü Çocuğu Buldu 
-----

\ 

adında iki çocuğu vardır. UmmU· 
han araııra bunları yanına alarak 
da~a gider, odun keser. Geçen
lerde yine dağa gltmif, odun 

Alanya, (Huauıt) - Aamabağ 
klSyUnden Htiaeyin kanıı ÜmmU
hanın bir yaşındaki çocuğu Ca· 
fer bir gUn dağda aalıncağmda 
uyurken kayboluvermlştir. Vak'a 
çok garibtir: 

Ümmühanın biri bet yaıında 
Ali, diierl bir yatında Cafe; 

ES 

keameye koyulmuı, fakat bu 
arada Cafer ağlamaya baılamıı 
br. Ümmllhan da belinden etek· 

(Denmı 10 uncu yüzde) 

•• 
G L 

Yazan: A. R. 

Son Posta'nın Bilylll 
Tefrikası Taribl 

Yarından itibar n Başhyor 

• 
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lkınci kanun J 6 

Uluslar 
Kurumunun 
Romaga Daveti 

Uluılar lrurumunua Romaya da
nti hakkında bir riv yet var. 
Bu haberin bizim efki'ırıomu· 
miyede ha ıl eUiği aksi eöyle 
tesbit ettik: 

Bay Murad Koçak ( Doktor Sir
keci Kemalbey ıı ineınaeı karşısıııdn) -
Milletler konseyi tim ::fiye kadar Ce· 
nenede toplanıyordu. Muvakkat bir 
zaman lçin Romadn toplanması teklif 
edilınif. Bir aralık da Pnri.te top• 
lanm ıtı. Bütün dDnya Oıerinde teı rll 
bir otorite ııehibi olan veyahud öyle 
o'ması istenilen Milletler konıeyinin 
gezgin bir hale getirilmesi bence o 
cemiyetin \'ekarile mütenaıip defıildir. 
Eker bu cemiyet ıu, bu devletin 
misafirperYerlitine mfiıbet cevap Ter
miye alıtırsa manevt nüfuzunu kendi 
elile balta lamıt olur. 

Bizde bir otalar sözQ nrdır: (Taı 
yerlnde ııt r ••• ) 

* 
Bay Faik Özmen (Galata Perıen· 

bepaı.an l ) - Biz bütün dOnya mil· 
lef er konseyinin toplanma yeri olarak 
Cenevreyi tanırız. ltalya, cemiyetin 
relecek topl<ı ntıııını Romada yapma
ıını teklif etmif. Bu cem'.yet millet. 
lerin mukadderatını elinde tutan mu. 
anam ve heybetli bir kurumdur. 
Türinz ve ııpor kurumlarına benze• 
mez. Beynelmilel Turing ve ıpor 
tetekkfilleri her 1ene bir baoka tehir
de toplanabilir. Fakat mllletler cemi
yeti değil. Biz onun reımi mekanı 
olarak Cennreyl biliyoruz. Eğer 
aıil!etler konseyi yapılaa daYetlerl 
kabul ederıe kıymetilal bir ııpor 
teıekkOIQ derecesine indirir. Hem 
benim bu teklife hiç aklım ermedi. 
Bu adeta Fransa veyahud lnııiltere 
devletinin bir aayfi1eye çıkar zibi 
Romaya •eyahud lıtanbula gelibde 
birkaç ay buralarda icrayı bükOmet 
etmeal teklifine benzer. Sonra bir 
kahvenin k ·rk yıl hatırı oldugunu 
cemiyetin yükııek murahhasları her
kHlea iyi bilirler, Bunun için güzel 
Romada verilecek mllkellef ve mu· 
tantm ziyafetlerin batın bilmem kaç 
kırk yıl ıOrecektir. 

* Bay F ehmi Gündüz ( SultanHlia 
Fıstrkdibi 181) - Milletler konıeyinl 
eeyyar bir tiyatro kumpanyası haline 
retirmek hiç dotru detildir. Eğer 
cemiyet temıil ettiği bCltün devletle· 
rin davetlerine icabet edene iıin 
içine batır ıönOI J'İrmeal ihtimali 
hiç de uzak değildir. Cemiyet acun 
efkirıumumiyeıinde batır ve gönülle 
de it rörllr fibl bir intiba uyandır· 
mak iıtemiyona bu tekildeki teklifleri 
reddetmelidir. Bir defa da Romada 
toplanmanın ne mahzuru olacaktır 
denemez. ÇOokO biz farenin geçdl
tinden det:J yol olacatından korkarız. 

ti 
·iki Kişi· Zorbalık Yapmıyci 

Ye en ·rken Yakalandılar 
EYvelkl ,nn Kantarcılarda tuhaf bir hldiıo 

olmuş. Bekir adlı biriıi bir helvacıdan haraç para 
isterken cfirmümeohud halinde yakalanmıştır. HA· 
dise töylc geçmiıtlr : 

Bundan bir hafta evvel KOçUkpaıarda Kantar-
cılar caddesinde 28 numaralı dükkdnda helvacı 
Mustafa Usta dnkkinınrla iti llo meşgulken Bekir 
adlı boşda gezen takımından biri dükkana gi· 
rcrek: 

Muıtaf a Usta bu tehdidlere hiç ehemmiyet 
vermemfı ve Bekirl dükkandan çıkarmıtbr. Bundan 
sonra Bekir beı gUn ııra ile dllkkAnın önllne ge· 
lerek koynundaki taşları Mustafa Uıtaya göıterib: 

"- Muatafa Uıta bana bet lira nr. dem!ıtir. 
Mustafa Uıta ne parası istediğini sorunca Bek:r : 

"- Sormaver parası istiyorum. Sen burada bol 
bol para kazanırken biz dalga mı geçeceğiz. iste• 
diğlm beş lirayı ya nrirsin, yahud dükkanın ca· 
mıoı, çe~çeaini indiririm, demiştir. 

.. _ Ya parayı ver veyahud camlan indirece
ğim, diyerek tehdide deYam etmlıtlr. Bu halden 
usanan Mustafa Usta nihayet evvelki gDn karakola 
giderek meseleden pol:ıi haberdar etmiştir. Bunun 
üzerino dükkanın etrafında tedbir alan polis me• 
muriarı Be kiri, Mustafa Ustnyı tehdid edib haraç 
para isterken cürmlimeşhud halinde yakalamıılar 
ve Adliyeye teslim etm'.şlerdir. 

)#. Bundan ba§ka Mehmed adlı birisi de Kadı· 
köyünde keresteci Agobdan zorla 20 lira alırken 
clirmUmeıhud halinde yakalanmışhr. 

Bir Cesed 
Ölümü Şübheli Görüldü, 

Mf!zardan Çıkarıldı 
Kemerburgaz'ın lçkalan kö· 

yünden bayan Haticenln dört 

yaş.oda Bahriye adlı kızı dört 
glln evvel yanmıı ve evvelsi gün 
de öldüğü için gömülmOştür. Ke· 
merburgaz jandarma kumandan• 
lığı, çocuğun yandığını ve öldük· 

ten sonra da MUddeiumumiliğe 
haber verilmeden gömUldUğünü 

fşitmif, dün MUddeiumumillği va· 
ziyetteo haberdar etmiştir. Tah• 
kikata muavinlerden bay Salim 
el koymuı ve çor~ğun cesedini 
dlln mezardan çıkartarak morga 

naklettirmlştir. Almacı k rapora 
göre tahkikata devam edilecektir. 

24 Saatin 
Hadiseleri. 

Tramvayda 
Garib Bir 
Yankesicilik 

Evvelki gün Dolmahahçcde 
tramvayda bir yankesici.ik hadi· 
sesi olmuş, b:r delikanlı, gene bir 
kızan çantasından para aşırırken 
yakalanmıştır. Tahkikat neticesin-
de had so hakkında şunları 
öğrendik: 

Karaköyde kalabalık bir tram• 
vaya binen TodCJrl adlı birisi, 
tramvayda bulunan Ôjeni adında 
bir gene kızın çantasındaki para• 
ları çalmak için fırsat aramaya 
başlamıştır. Tramvay Dolmabah
çeye geldiği ıırada Todorl güya 
kazaen gene kızın elindeki çan· 
ta} ı dUşürmUı ve derhal kaldır

mak için atılmııtır. Todori bu 
sırada çantayı açarak içinde bulu· 
nan dört lirayı a~ırmış, ve kapa
tıp kene kıza vermiştir. Cenc kız 

Cibali iskelesi aandalcılarından çantayı eline a!dıktan sonra açıp 
Aslan ve ukadqı Cemal nöbet bakmış ve paranın yerinde yeller 

~=~:Ie~::d:ıı"Hli~~:!~ ~=~i~~~ eımekte olduğunu görünce feryadı 
batından ağır surette yaralamıı· basmıştır. Bu sırada delikanlı 
lardır. Hüseyin hastaneye kaldırıl· tıramvaydan atlıyarak kaçmak 
mış, Aı'.an ile Cemal yakalanarak lstemişıe de halk tarafından 
tahkikata baılanmıştır. yakalanarak polise teslim edilmiş, * Bcdroı adlı bir sobacı ile çaldığı 4 lira da gene kıza geri 
Dikran adlı bir kunduracı Taksim verilmiştir. 
Maliye memorlarmdan bay Naciyi lf Mehmed ve Arif adb iki 
vaıife başında tahkir ıuçile yaka· gene. evvelki gece Bevoğlunda 
lanarak tahk kata ba~lanmıştır. 

lf Şehzadeba,ında oturan eaki dolaşmakta olan Fenerli Galib 
va:Uerden Bay Se; fedd:nin hiz4 adında bir;nin koluna girip 11 

.. ı :rasını çalarak savuşurlaa ken ya· metcisi U:fet evden 100 lira para 
kalanmıo!ard: r. çalarak kaçmıı iıe de biraz ıonra 

yakalaıımııtır. Ye;ıi Bir Eroinci 

Rıhtım İdaresi 
Memur Kadrosunda Bazı 

Değiımeler Oldu 
Rıhtım ve Liman umum mil· 

dUrlüğU tcıkiliita için bet aylık 
muvakkat bir bntçe hazırlanmış 
ve ayrıca yeni bir kadro tesbit 
edilmiştir. Şubattan itibaren bat
byacak olan } eni bUtce ve kadro 
Hazirana kadar devam edecektir. 

Verilen malümata göre, kad· 
roda bazı değişiklikler yapılmış, 
belli baılı olarak muhasebe, hu· 
kuk ve işletme mlidürlUklerf bir
leş: irilmişlir. Şimdilik umumi 
kilib:iklere dokunulmamıı, deiiş· 
tirilmesi kararlaşbrılan diğer baZJ 
idareler de aynen bırakılmıştır. 
Hazirandan ıonrası için hazırla• 
nacak ikinci kadroda bu deği· 

t iklikler de yapılacaktır. 

G. Miibadil 
Bonoları 

Bir müddettenberi ıehrlmizde 
bulıınan Maliye müsteşarı bay 
Faik dün öğleden sonra darbha· 
neye gelerek bir müddet meşgul 
olmuştur. Birkaç güne kadar 
Ankaraya dönecek olan Bay Faik, 
dün kendisile görUıeo bir muhar-
ririmize ıunlan aöylcmiıtir: 

* Mustafa adlı biri Tozkopa• Beyoğlunda dolaşmakta iken 
Oişcilik Yapıyormuş randa Kohen aparhmanmın beş: nci ,ubhe üıer"ne çeuilen eroin ka· 

Bebekte oturan Ruı mülteci- katında oturan çimento frketi çakçılarınd ;:- n S:iıdii Arab Şapor· 

" - Ga} ri mübadillere aid 
bütün işleri Uzerlne alacak olan 
yeni komisyon yakında iıe bal"' 
lıyacaktır. Bu komisyonda Tapu 

\re Emlak müdürlerile iki gayrı 
mübadil bulunacaktır. Emlakin 
süratla ve fazla mikdarda sabşa 

konulması için tedbirler alınmıştır. 
Gayrı mübada bonolannm borsaya 
kabulü bir temenni vaziyetinde 
kalmıştır. Bono, mlltedavil bir 
kıymet değil, muayyen malan ıa· 

memurlarından bay Abdurrahma- da bir mikdar eroin bulunarak 
(erinden Bayan Maloma, Kandil- mn dairesinden öteberi ça!arak · 
il.de ruhıatıız olarak dı"ıcilı"k k H f d mfüıadere edilmişt:r. Karagüm· kaçarken apıcı asan tara m an 
yaparken cllrmümeıhud halinde yakalanarak polise teslim edil· rükte Süleyman adında bir:siode 

Güniin Tarihi 
.... 

Müddeiumumilikte 
Bir Ölü Çocuk 
Dün öğleden ıonra mfiddeiumu• 

mUikte iti olanlar, ikinci kat n mer• 
diven pencerelerinin içinde Oz:erind• 
ince bir tOI 6rtülti bir çocuk cesedi 
ıördOlu. Cesedin yan oda mOtee11İf 
bir erkek bekılyordu. Herkes bu coo 
ıedin buraya neye gelirilc'.itini ıoru• 
yordu, Nihayet bunun Hay• 
~arda Sinanata mahalleainde lmaretl
ahk ıokağında 26 numaralı evde 
oturan Bayan Cenan tarafından aıa 
olarak dokurulan bir kız çocuğuna 
aid ol c!uğunu ötrenditer. Bu ceaedl 
müddeiumumilik getirtmit ve tibba 
adliliğe muayene . ettırdıkten sonra 
morıa göndermittir. ldda edıldfine 
ıöre çocutun ölU olarak dotmasına 
ıebeb de tııdur: 

Bayan Cenan dokuz aylık gebedir. 
Aktama sabaha doğurma11 beklenl· 
yordu. Komtularından iki kadın evine 
hllcum etmitler, penceresini kırıırak 
lçerl glrmitler ve kendiı ni dövmOt
lerdir. 

Bayan Cenaa bundan korkmuı ve 
ha1talanarak çocuğunu aıo olarak 
doturmuıtur. Tabibi adli BDy EnYer 
dün kadını evinde muayene etmittir. 
Müddeiumumilik tahklkahaa devam 
etmektedir. 

Hava MUsteşara 
Ôkonomi Bakanlığı Deniz ve Hna 

Mll.teıan Bay Sadullah Güney, dQn 
Ankaradan ıehrimiz.e gelmiştir. -

Buğday işi 
Ziraat Bankası Müdürüne 

işten El Çektirildi 
Ziraat bankasında luğdr. y sahı 

itlerini tedkik eden kom"ıyon teftit· 
ltrini bitirmiıtir. Şimdiye kadar yapı• 
lan tahkikat neticeııind~, buğ.,ay alım 
ıatımıada ye uo haline getirilitinde 
bazı yolsuzluklar bulunc!uğu teııbi t 

edilmlttir. Ziraat mOıteşarı Bay Atı
fın batkanlıtJndaki komiıyoa, yol
ıu:ıluğun kanuni cebhedea arafhrıl
maaına baılamııtır. 

Verilen malumata göre komisyonun 
rördüğll lüzum üzerine Ziraat banka11 
latanbul ıubeai mll:füril bay Ahsene 
tahkikatın neticuine kadar itten el 
çektirilmif, yerine vekaleten mlldllr 
muninl bay Hlmid tryin edilmittlr. 
Şimdiye kadar, yirmi kadar kimıenia 
ifadelerine müracaat edilmitt r. Ko
miıyon teftit'erl ııra1ında, ıımbu •• 
depolardaki duğdaylarm kayıtlann• 
göre mevcud o'ub olmadığını silolarda 
temizlenerek Avrupaya ihrac olunaıa 

ve Hbtlan latanbulda yapılan Lul
dayhırın sat·ılarını da araşt·rmışbr. 

Arab Mehmedl Öldüren 
Dllo Ağ r Cer.a mahkemesinde, 

dört ıene nnl Arab Mehmedi öldilr
mekten ıuçlu Kahya Zaferin muba• 
kemesi neticelendirildi. Zafer yedi 
ıeneye mabküm oldu. 

Demir yolu 
istikrazı 

Geliri tamamen Erzurum • Sıwaı 
baltıoın inıasına tabıiı edilecek olan 
iıtikraz.an 2 milyon liralık bir:nci kı
aım tahvillerinin ıatıtı dün ııkş:ım 
bitmiştir. Ş~hrim'.zde, tı:.hvillerin 

tışına iıt:rak vesikaaıdır." yakalanmıştır. mittir. de (55) gram esrar yakalanmıştır. 

~===============-=====================~- ===~===:===::==:===::~====:~~ 
1-_Sı...:.o_n_R_o_st_a_'_n_ın_R_e_s_im_lı_· R_ik~ag~es_i_: __________ R_a_za_r_O_la_R_a_sa.=n---=B==. =D==ig=o=r==~=ı=· ·=· =' 

hepli aatı1 rr ııtır. 

- Bizim kız 
de Hasan BI •• 

ile başım derd· l .... Eh Allah bağ1ilasm geldi l 
' yetifli.. 

.... Bir cieuigini ikı )'apmad.· 
ğım baldo •• 

.... Kü~ U'( bir şeye ıin"rlenıe, 
oturub saat erce ağlıyor. Bu J:ÖZ 

yaşlarının lSoUno naaıl i[eçmeli 
bilmem? 

Hasan B. - Şöyle bir gön• 
llinü yokla, belki içeriye zlibbe 
Valintiyolardan birınin hayali 
kayıvermiş tiri 



15 llc:nci k~nun SON POSTA 
, '*' t ---

D ' Resimli Makale Eller: 

· Nereden 

Nereye 

Büyük savaşın ilk günlerinde 
Adaaada idim. Bir köylü bir 
çift öküz koşulmuş arabaıi:~ cad· 
dede gidiyordu. liır aralık karşı· 
dan bir askeri kamyon gözüklll 
Fil gibi homurdana homurdan~ 
arabanın üzerine doğru geliyordu. 
Kö~ln bunu görünce rengi değişti: 

- Allah.. A.lah, dedi, şey• 
tan mı yürütür bunu? Ve he· 
men dar bir ıokağa sa~arak kRç· 
rn_ı!.a boşladı. Uküzleri:ı lirkme• 
dıgı bu fen kerametinden köylU 
çok korkmuş, şeytanların yer yl\
ı:iine baskın ettiğini sanarak, ar~ .. 
bas nı yol Ustünde bmıkarak knç• 
mıştı. B~giiııktı gibi hatırlıyorum •• 
Köylünilıı korktuğunu görenler 
odnud 1yakaladılar, dama~ını kal: 
ır ı ar ıu l . d'l d h ' ç.r ı er ve 
a a neler yapmadılar. Fal<at 

z~va~lının korkusunu bir türlU 
dınd.remediler Ku·· ç;· k b' 

• ,1 ır motö· klin tekerle~l~ri çevirip koca bir 
amyon~ yurutebileceğine inana· 

mıyor, hır tedye«Lihavle» çek' 
"- Kı ıp: 

dl d 
yamet kopacak zahir 

yor u. " 
Eski devrin bin hl v 

ıuzluğu l inde v r ugur· 
1. v . i ç varlıgını, ben· 
ıgı~. onorunu bulamam:ı olan 
İız k:~!.n, bugün tarlasını, iki cı
k" l ~z yer.ne traktörle sürilyor h ·_!l nı makinede harman ed ' 
ugdayını fabrikada öviit•• .yor, 

parası çok o!duğu vak't kuyorbve 
dan k" .. 1 asa a· 

O) une otobürılo gitmek i 1 
can atıyor. ç n 

* 
B 

Kayserili bir tanıdığım Y 
urada ticaret · ı ·1 v ar. 

Dnn olda k ış en o ugra,ıyor, 
yakıl: anlat.::rşılaıtık. Bana yana 

" ş· d' - .m ı Kayıeriye Fiat 
yollamak gereklendi 1 k 
ldi. Nekadar --abuk • 1 ço .acele 
okadar fiiml " gönder,rsem 
nıiye iatcrni ze i~rayacaktı, isle
tim, bir yııJe e grafha,ıeye git· 

Ben - 1 ~un çektim. 
yı ya . 

ıonra oradad ' )'lrnıl dakika O ır. 

bil k - Gecikecek. Bir dakika 
eB aybetmemeliydim 

en N • O _ B e yapmalı? 
lefon ol uradan Kayıeriye te· 
rı:ır, işi s~yhdı hemen makineye sa• 

G.. .. 8 8 çabuk becerirdim 
oru • ylnU , 6'crau:ıuz ya. Dün kof be· 

ihu/? ~zlar. fotoğrafı, telefonu 
çoğu ıca ı dıye liınetler:erdi ve 
alma ~uz t~lefon lafını ağzımıza 
yük Y ~ resun çıkartma}·ı en hli
graf günah sayardık. Bugün tel· bile \~Je a~ g?rlly.oruz, köylUmUz; 

yo ıhtıyacıle kıvranıyor. 

* ya ~ra~an çok geçmedi. Fakat 

0 .P (0 
'' çok •erimli olmuştur. 

un en icadlarını hokkabaz ke-
bameU &a"larken bugün en yeni fen 
ul~ş!arım bile az buluyor daha 

)'enderini iıtiyoruz. ' 
inkılabın bu h!zmetlnl 1 1 a •lmek . . l n car 

kö ıçın n1anın bir baylı nan• 
r olma11 lbımdır. 

Mısır Tahvili 
Çekildi ~ 
K K~h:re,. 16 {A. A) - Mısır 

lk re~ı fonsıye, yüzde llç faizli .-e 
r:hÜıyell . tah~Uerin 15/ l / 1935 ta• 

1 
keııdesınde atideki numa· 

11 ar kazanmııhr: 
l 885 tar .h:i tahvillerden 281 ·9:?0 

~'hm~ralı tahvil ile 1903 tarihli 

---
Yazı Çok Olduğu için 

Bugiln Konamadı 

VersayAndlaşma
sı Ve lngiltere 

Londra, 15 (A.A.) - Diin ak· 
ıam fevkalade bir toplantı yapan 
kabine bir buçuk aaatten fazla 
muzakerede bulunmuştur. 

. Derleı ki: göder tabiatın ııynası<lır. Eller de öyledir. 
Bır arab filozofu ise ~öyle ıöylen " Eli kirli olanların 
huylım da kijtüdür.,, 

tırmalar, Beveıkcıı yı rlar. Çnıit çeşit eller arasında, ın· 
giuin ılıklığını gönüllere döken el en iyisidir. 

Jı;eki bir türk vairi de eli, güle benzetir ve der ki: 

Fransız başbakanı Flanden ile 
dış işleri bakanı Bay Lavalin 
önümüzdeki hafta İngiliz nazır· 

larile yapacakları konuşmaları, 
Avrupa devletleri arasındaki mU· 
nasebet ve bilhassa silahsız)anma 
vo Almanyanın uluslar kurumuna 
tekrar döumeıi meıeleleri Uzerln· 
de hasıl edecekleri tesirler itiba· 
rile birinci derecede ehemmiyeti 
haiz olacaktır. İnce, narın ve yumuşak bir elin uvgi ve ıerkatle ok

tıı~aıı gönüllere açıklık verir, değıl mi1 Fakat bunun 
akeıni de düşiinebiliriz. Öyle güzel eller vnrdır ki okşnrken 

'' Ne ksdnr urif olursa ol!uo, el, tıbkı bir gül gibidir. 

Dikensiı olmaz. ,, 
Uluslar arası vaziyeti hakkın-

da lngilterenin noktaf nazarı, 
BUylik Britanyanın, Fransanın 

• 
SON.TELGRAF HABERLERi 

ve ltalyanın, Versay muahedesin· 
deki askeri hUkUmlerin ortadan 
kaldırılması için bir uyuşma alaoı 
bulmıya çalıımalan merkezinde
dir. Bu halde Almanyanın uluslar 
derneğine girmesi ve alahları 
azaltma uzlaımasıoa iştirak et• 
mesi ~arttır. Irıg:liz bakanları, bu 

e 

ır Kadın Yandı ! 
mesele hakkında fransıı bakan· 
larının görliş noktalarına bUylik 
ehemmiyet vermekted:rler. Alt ışlık ihtiyar, Kendisini Alevler 

Arasından?(urtaramadı, Y anarakÖldü 
Londra YolculuQu 

Pariı, 16 ( A. A. ) - Başba· 
kan Flanden i'.e Dış Bakanı La\'al 
bu ayın otuz birinde Londraya 
gideceklerdir. Londra görüşme-Bu sabah Sarı} erde yürekler 

acıaı bir f acİR ile biten bir yangın 
~lmuş, bir kadrnır.. yanarak ölmeıf 
ılo netice!enmiıtır. 

v Yangın, Sarıyere bağlı Ayaı
aga köyünde olmuıtur. Bu evde 
duran 6'l yaşında Fatma adlı 
kadıncağız aabaha karıı uyanını~, 
evinde İf görmek için · ~mbaaını 

F akiiltelerde 
Memur Talebelerin Ders
lerde Bu~unmaları Temin 

Ediliyor 
Ankara 15 - Fakültelere de

vam eden talebenin bir aenede 
105 yarım gün Fakll!telere devam 
mecburiyetinde olduğu bildir:te-

rek ge!ecek sene gireceklere ıamil 
o~mamak üzere bu sene Fakti.teler· 

de okuyan memurların 1 o~ yarım 
gün derse devam edebilmelerine 
izin verilmui Bakanlıklara ve 
mlistakil müdürlüklere bildira-
miflİr. 

Memurların fakültelere deYam• 
lan karşılıklı kontrol edilecek, 
bir sene dönen memurlar ya 
fakülteyi, ya da"reyf terke mec
bur tutulacak, fakülted• çal.ştık· 
ları müddete mahsuben de akıam• 
lan lcab edene dairede fazla 
çalışacaklardır. 

ltalyanın Müstem-
leke Siyaseti 

Roma. 1S .A. A.) - Nazır
lar meclisi, Şarki Afrikadakl 
Eritre Uo ltalyc.n Somalisindo 
yüksek bir kcmiserlik idaresi 
altına koyan projeyi tasvib et• 
mittir. 

(lt.ılyanın bu müııterdihler: H&be-
şiııtau hııdudlrrım c:nvrelemekteclir.) 

yakmış, dolaşmıya ba~lamışhr. 
Fa1'at bu arada nasıl o:muşsa 

olmuı, limba devrilmi,, ve bir· 
d~n par~amıttır. Fatma da bu 
parlayan lambayı ıöndUrmeye 
uğraşırken eteklerinden tutuımuş, 
yanmıya başlamışbr. 

Bu korkunc kaza 1&baha karıı 
olduğu için herkes uykuda oldu· 

Son Postanın 
Yazısı 11·~ 

Yunan Gazeteleri 
Atinada çıkan Atinaika gaze

tesi on.ki ada meselesi hnkkında 
General Dus;nanis'in düşünce!eri
ni t01hlil eden Tilrk matbuatının 
yazılarını tetkik ederken ( Son 
Posta ) gazetes:nin « Türkiye bir 
lokma te:akki olunamaz ve her 
kim vatanımıza hiıcum ederae ka 
fasını kayaiara vuracakt.r. » mü· 
taleasıoı kaydediyor ve diyor ki : 

"Bu cUm' eyi okumalarını bizim 
ltral taraftarlarma tavaiye ederiz. 
Okusunlat ve anlasınlar ki, b:r 
devletin ıağlam ve şerefli ola• 
bilmesi için muhakkak prenslerle 
prePseslere ibf yacı olduğu hak
kındaki nazariyeleri ııe kadar 
çocukç•dır. Tllrkiye, Cumhuriyet 
inkılabı sayeaindedir ki " biltUn 
bir hUcumdıın korkmam diyebi· 
lecek bir vaz:yete ıreldi. " 

Çorumda Soğuktan Bir 
Köylü Dondu 

Çorum, (Huıust) - GUn!er· 
denberi kar yağıyor. Soğuğun 
ıiddeti yüzünden Döğenci köyün• 
de Mehmed adh bir köylü dona• 

rak ölmilştnr. 

1 

ğundan kadmın feryadı ve yangının 
çıkışı hemen duyulamamış, yangın 
büyümüş, Fatma da bağıra bağıra 
ya .. mışhr. Neden sonra yetişen 
köylüler ateıin başka eve bulat• 
masına mani olmuılar iıe de Fat· 
mayı kurtaramamışlardır. Fatma 
evi ile beraber yanmışbr. Tahki· 
kat yapılmaktadır. 

İngiliz Bahriyelileri 
Bulgar Kıralı Tarafından 

leri ıilihsızlanma meselesi etra
fında olacaktır. 

Tayyare Düşmedi 
Yere indiği Sırada 
Hafifce Sakatlandı 

lstanbul • Ankara hava pos
tasını yapan yoku tayyares~ dün 
ıehrimizo gelirken Karamürsel 
civarında hafif bir kaza ıavuştur· 

muştur. Tayyu• havanın bozukl~ğu 
ve tıp •. 1in faz.al.ğrndan yere ı:· 

Sofya, 16 (A. A.) - Birkaç mek zaruretini duymuştur. lnış 
gllrıdenberi Varnada bulunan sırasında tekerlek karla örtülü 

Kabul Edildiler 

London ismindeki lngi!iz krova• araziye takalarak IAstiği patla· 

zörünlln süvar:ıi Via Amiral Turn mış~~ hal, tayyarenin bir kanadı 
ile yaveri mülazım Davnay, resmi Uzerine devrilmesine ıebeb ol· 
bir ziyaret yapmak Uzere Sofyaya muştur. içindeki Uç yolcu, sarsıntı 
gelmişlerdir. dolayısile hafifçe yaralanmışlardır. 

~ün. aabah lngiliz donanması Birisi Amerikalı olan Uç yolcu 
zabıtlerı, Harbiye Nezaretinde diğer bir tayya~e il! bu sabah 
General Zlateffi ziyaret etmiş- şehrimize gelmıılerdır. Tayyare, 
ler ve sonra kıral ve Başba- indiği yerde muhafaza altına 
kan. tarafından kabul edi:miş· 
lerdır. Saat 13 de kırat ve kra• alınmıştır. 
liçe, ıngiliz donanması zabitleri Rados Adasında 
ıerefine bi .. 2iyafet vermişlerdir. 

Gece de Harbiye Bakanı Ge· Kargaşalık Mı? 
neral Zloteff, bir akşam ziyafeti 
vermiştir. Rumlardan On Yedi Kişi 
Bay Fahri ile Arkadaş- Tevkif Edilmiş 

larının Muhakemesi Atinada çıkan Katimerinl ga· 
A~kara, lS - Ingiliz lirnıı zetesinde okunduğuna göre, ltalya 

dUşttigü zaman telefon tarifeleri· hüKümeti Radoıta bir Rum mek· 
nin indirilmesi lcab ettiğini vakit tebiol kapatmak iıtediğinden 
ve .zamanile bi'.dirmedikleri için Rum ahali bu iateğe kurşı dur• 
eskı poıta telgraf umum mUdürü nmılar, kargaşahk çıkmıf ve 17 
Bay Fahri ile, muuini Bay Subhi, kişi yakalanmişlır. Bunlar huducl 
telgraf müdürü Bay Ihsan Cema- haracına çıkanlacakmıf. 

a vı.llen~den 469.302 numaralı 
ta~vıl e.lişer bin frank ve 1911 ,-------------------
tarlahll ta.hYi.lerden 95.189 numa- ' J S 1, E' R /N lf 1t/ J S T E 'C.ı 

lin duruşmaları ayın yirmi üçUnde /sf anbu/dan 17 
ceza mahkemesinde yapılacaktır. S l Ç k k ay av ı aca 

"'\ l&tanbul Saylav seçimi teftit 
iNANMA! r• ı tahvıl 100.oor: f k r.lıt '\ ,, ~ "· 1-1· ran • 

ındistanda Pamuk Re- l Onzelelen~ou biri " Tıcaret odasında bir yıldcinOmti " Oda idnre lı&yetine, oradan da Oda meclisine Vt'rilmitti. 

ko!tesi Az Olacak ~n~lığı altında ~·ı su•ırl rı ) azıyor: . .. D~ığ lan Oda. mecli.si iae, bıı raporu tetkiki faydal. 
ha B~mbay, ,5 ( A. A. ) _ Bu " Altı kcıtıç ık iı'>t.1 keten :l)•ukkabılnrın köı1ele n derı gormıycrck, yeoı meclıse havale elmek yolunu tutmuştu. 
d Ja.ıde hUkum sUren soğuk aynkkııLıların:l r<'knbeti ii1erine nyakkııbıcılnr muhtelif Öğreudit;imiıe göre, çarı;amlııı gtinlı Odada yapılacak bir 

~ gas.ı paınuk rekoltesino ehem- ıekillerde teşebh:islcrc giri miJer, arnlorıuda bir de fe,·knl- toplantıda yıldöuiimü idrak edilen lıu tetkıkllt üzerind3 

mıyMetl!. zahrıırlar vermiştir. iiılc kongre toplnnnşlardı. n:r yandon rlıı Tıcnret Oaası bazı konuşmalar olacaktır. " 
un al Memur!uklar bu IDC&l•le etrafında tctkıkata girişmiş \'6 bir türlü bitmek lyi iş altı nydıı çıkar, derler. Ilnlbuki 'l'ıcnrct OJasıı:ıdu. 

Ankara 1 ii- Açık maaşı alan bilwıven bu toıkıkalın neticesi. nilınvet bir rapor lıiılinde bazan iyi iş için bir yıl bile az geliyor. 

;er_nurlar varken munhallere I r• /NA# UF A JllAM "'' 

heyetinden : 
Saylav seçimi için yapılan 

nlifus yazımında lılanbul ve 
mlilhakatwda 675,915 nüfus. teı
bit cdilmi9 olduğundan Intıhabı 
Meb'usan Kanununun bazı mad· 
delerinin değiıtirilmesine ve k~· 
nuna bir madde iliveslne ~aı~ 
olan 5 bir"ncikanun g34 tar;,ıılı 
ve ~5!18 numaralı kanuna g re 
Istcınbuı Vıl5ydinin l7 vayl~v 

ktl• c'·1 " oldu<Tu {&karması gt:re . r .. c o 

l 
ar1ıçt1en rnomur alınmaması karal'-
aı m mıştır, L. ______________ _ ------_______ _) 

1 
a.ı:a~ ln:ışhr. 
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Kaş 
Köylerinde 
Son Posta 

Kaı, ( Hususi ) - Kazamıza 
bağlı Kasaba köytı 200 evli vo 
800 nüfusludur, köy kışın d ... ima 
aslidir. Bir zamanlar kaza mer .. 
keı.i olan bu klSydo tahin, pek· 
mez imalatı, helvacılık, şekercilik 

gibi işler ileridedir, b ütü J köy 
halkı i~çidir. Köyün ortasından 
bir çay geçmektedir. Bu çay 
köyde Kasaba çayı adile anıl· 
maktadır ve köyU Alpano ve Köf .. 
tere adlarile anılan iki mahalleye 
ayırmaktadır. 

Çayın köye çok faydası vardır. 
Bütün tarlalan ve bahçeleri sula· 
maktadır, köylin iki muallimi bir 
okulası vardır. Köylülerin hepsi 
okur yazar takımındandır. Köy 
mektebine civar köylerden do 
çocuklar gelmektedir. Köyde es• 
kiden her mahallenin bir ayrı 

muhtarı ve bir ayrı ihtiyar heyeti 
vardı. Fakat oimdi köyün bir 
muhtarı ve bir ihtiyar heyeti var
dır. Köy bir telefonla kaza mer· 
k E"zine bağlıdır. Köyün şosesi 
tamir t:dilmektedir. Köy yoUarı da 
yapılmaktadır. 

Moskovalı Ördek 
lzmitte Vuruldu 

lzmit ( Husuıi ) - Vezir çift· 
llği civar.nda avlanan Salibin 
biraderi bir ördek vurmııştur. 
Ördeğin ayağında bir halkaya 
bağlı tb;eri yazılı bir mllblir bu· 
Jurmııştur. Halkaya bağlı bulunan 
mUhürde " Moskova D. K ,, harf· 
leri ya'lılıdır. Bu ördeğin, Mos· 
kovada bir meraklı tarafından 
nyağıon bağlanmış bir i aret 
olduğu anlaşılmıştır. 

İzmit 
Halkevi Kayak Sporu 

Yaptıracak 
lzmit (Hususi) - Her hafta 

muntazam toplanan e'f'İn iş ko· 
mite heyeti mev im Epor!arma alt 
verd:ği kararlarda bilhaısa lcayak 
işler.le av itlerine ehemmiyet ve-
rerek avın çok olduğu Akmeşe 
nahiyesi civarında bu sene iki üç 
s5rus avı ve yük ek ve mü a:d 
t pelerde kızakla kayma hareket· 
leri yapılmasını tesbit etmi~tir. 

Halkevi temsil ıubcsine do 
bıı. verArek hiç o!mazu ayda bir 
temsil vermeyi kr.rar altına al· 
mıthr. Ev, hazırladığı bir bro
türU yakında r.eşredecekür. 

.Sjmavda 
S ndalye Fabrikası iyi 

1ş Yapıyor 
Simav, (Hususi) - Bir mlid· 

det evvel çılıın sandal)• fabri· 
kası işi l i ilerJetmişt:r. BJ fabrika 
Simavda 20 ·- 30 genc·n i~ bul· 
masına fırsat ve rmiştir. Fabrikayı 
kurmu~ olan Bay Ha'.iJ Ibrab;m 
yakında b ir de araba fabrikası 
kurmayı düşünmektedir. Fabrika 
Gediz, Uşak, Demirci, Emet, 
Tavşanlı, Kula1 Gördös ve Sı:ı dır· 
gı) a da sandal} e s evketmektedir. 

S1mavda Elektrik 
Simav, ( Hususl ) - Seneler· 

denberi bozukdüzen giden elek· 
trik i leri artık düzelmiş, her yer 
aydınlık bir hale getirilmittir. 
Belediye elek~rik tesisatını ken
d ine mal etmek surelile Simav 
halkına bUyük bir iyilik yapmıştır. 

lzmir Ağır 
Görülen 

K 

Cezasında 
Davaların 

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

• 
L 

ir enede 
ilinçosu 

H'.!r Yerde Cürüm İşleme Miktarı Azalıyor 
Izmlr (Husuıt) - lzmir Ağır 

Ceuı mahkcmeal 934 yılı cUrüm 
ve ceza biliinçosunu ıu netice ile 
kapadı: 

Ağır Ceza mahkemesine ) • 
içindo 83 adam öldürme, 31 
adam ö!dtırmi>• teşebbüs, 93 ırz, 
55 ihtil ı: s, 40 sahtekarlık, 40 kız 
kirletme, 29 yağma, 10 kasden 
yangın, 6 isteyerek çocuk düşür· 
me, 2 dini Alet ederek halkı teş· 
\İk, 6 ölüme sebebiyet, 8 memu
riyeti suiistimal, 2 tatili uzuv, 3 
erkeğe tecavüz, 4 Türklüğü tah· 
kir, 8 ağır hırsızlık, 5 ölümle 
korkutmak, 1 hile yolilo iflAs, 11 
yalancı ıahidlik, 2 hakaret da· 
vam gelmiştir. 

Yukandaki aayılara temyizce 

Yllbaşında Büyük lk· 
ramiye Kazanan 

Talihli Arkad şiar 
Kırklareli, (Hususi) - Yılbaşı 

piyangosunun 200 bin liralık lk· 
ramiye&inin JO bin liraıı Kırklar

elinde askerlik eden Hilmi oğla 
Mustafa, Hamid oğlu Sabri, 
Ayet oğlu Arif, Hasan oğlu 
Nasuh, Şaban oğlu Mehmed, 
Asım oglu Niyazi, Ali oğlu 
lımail Kazım oğla Hasan, Meh· 

med oğ:u llyas, Hasan oğlu Meh· 
med, Hamid oğlu Hüseyin, Ah
med oğlu Huan, Mehmed oğlu 
Riz.a, Hasan oğlu ŞükrU, Hdsan 
oğlu Mecid, Ahmed oğlu Yusuf, 
Ali oğlu Mehmed, Mehmed oğlu 
Feyzi, Memed oğlu Mehmed, 
lbrahim oğla Abdullah, lsmail 
oğlu Mustafa, Mehmed oğlu Az· 
mi, Ali oğlu Yusuf, lsmail oğlu 
Süleyman, Mustafa oğlu Receb 
adlı 25 kitinin ortak oldukları 
bilete çıkmıştır. Her arkadaı 
dörder yilz lira almışlardır. Bil· 
) llkleri kendiler~ne nasihat etmiş, 
onlar da bu naıihati dinle) erek 
paraların memleketlerine gittik· 
leri zaman almak üzere Ziraat 
bankasına yatırmıolardır. 

umen Tayyare
ciler Eskişehirde 

Eski§ehir (Hususi) - Adapa• 
zarında tayyareleri kazaya uğra• 
yan Rumen tnyyareciler Modmazel 
Irina ve yoldaşı treıılo Eskiıehiro 
geldaer. Hükümet tarafından 
Porsuk otelindo istirahatleri temin 
edildi. Tamir için buraya getirilen 
tayyare!erin:n tamiri biter bitmez 
yollanna devam edeceklerdir. 

lspartada Buğday Atımı 
Isparta 15 (A.A.) - Şchrimlı. 

mıntakası içinde ve Aydın demlr
yolu üzerindo bulunan Baladız 
istasyonunda Ziraat bankası ta• 
raf.odan açılan buğday alım Is-
ta&) onu çalışmasını artırmııtır. 
Bu güne kadar 250 bin kilo ka· 
dnr yalmz Isparta mıntakası köy· 
lülerin;n mnllarmı almıştır. Buğ· 
day alımı köylüyü çok ı vindir
mişUr. 

Simavda .aarif 
Simav (Hususi) - Memleke

timizde iki ilk, bir ortamekteb 
vardır. Kasabada okumayan pek 
çok çocuk vardır. Kaymakam 
Bay Kaya mekteb iılerino husuıi 
bir ehemmiyet vermektedir. 

İzmir Ağır Ceza 
reisi Bay Süreyya 

İzmir müddeiumu .. 
mi!'! İ B•y Asım 

Tuno Ay 

bozulub gelen 96 dava da 

eklenince 440 davaya bakıldığı 

meydana çıkar. Bunlardan 367 
davanın hilkilmleri \'erilmiş, 73 

dava 935 yılına devredilmiştir. 
Verilen hükümler araımda idam, 
24 sene, 18 ıene, 15, 12 ve 10 
senelik ağır mabkümiyetler ek&e
ri} eti teşkil ediyor. 

934 yılı cürllm ve ceza bilAn
çosunu 932 yılile karıılaşhrınca, 
934 yalındaki ağır clirümlerin 932 
yılının ancak yarısı kadar olduğu 
meydana çıkıyor. 9J2 yılındaki 
149 adam öldürme cüımUne mu
kabil 934 yılında yalnız 83 idam 
öldürme vak'ası olmuştur. 149 
rakamı 931 yılında 162, 929 yı· 
lında 169 ldl Ağır cllrllmlerin 
yan yarıya azalmış bulunmuu, 
Türk cemiyetinin yükt :me yo• 
lunda attığı adımlara bir delll 
olarak gösterilebilir. 

Bitliste Un Ve Elektrik Fabrikası 

Bitliaten bir gorUOUf 

Bitlis (Hususi) - Un ve Elektrik fabrikalanmn lnıaab ikmal 
edilmiıtir. Fabrikanın TUrbin dairesi yapılmaktadır. Türbin dalresf 
ikmal edilir edilmez Elektrik iıtihıaline, ve Un fabrikasının Elektrikle 
lılemeıino batlanacaktır. Kaıaba da bu fabrikadan alınacak elıktrildo 
aydınlatılacaktır. 

Uşakta 
Muıiki Yurdu Kış 

Konserleri Hazırlıyor 
Uşak ( Hususi )- Uşak Musiki 

Yurdu öz musikimizin yayılmaaı 
için çalışmakta ve kış kom;erlerino 
ha:urlanmaktadır. 

Musiki Yurdu Uşak gencliği· 
nin muıiki ihtiyacına tam manıl· 
sile cevap veren ve istikbale 
değerli unsurlar hazırlayan bir 
genelik kaynağıdır. 

Epey zamandan beri iyi bir 
yer bulamıyan Mus:kl kurumu 
Halkevi binasına taşınarak çalış· 
malara başlamııtır. 

Uşak .ektebJilorinin 
MUsameraleri 

Uşak ( Hususi ) - Ortamekteb 
talebeleri C. H. F aalonunda Kızıl 
çağ:ıyan piyesini temsil ederek 
çok alkıılandılar. 

Uıak Ortamokteb talebeleri 

Çanakkalede 
Fevkalade Mıntaka Kon

gresi Yapıldı 
Çanakkale (Hususi) - Mıntaka 

kongresi C. H. F. salonunda 
toplandı. Mıntaka Reisi Bay 
Muatafa Karadeniz bu fevkalade 
toplantınm kulüblerin ve idman 
ittifakı müfetti~inin gösterdiği 
lüzum üzerine yapıldığını bildire· 
rek idare ve idman heyetleri 
seçileceğini bildirdi. Bundan sonra 
idare ve idman heyetleri seçilerek 
kongreye nihayet verildi. 

Simavda Ağaç Koruma Camiyeti 
Simav (Husust) - 3 ay evvel 

teşekkül eden ağaç koruma ce
miyeti köylerde birçok tubeler 
açarak köylüleri tenvire çalış
maktadır. ............................ ·-·----.. --···········-··· 
fırsat buldukça milli piyeıJer 

hazırlamakta ve halkın bedii 
&ovkini tatmiD etmoktcdirler. 
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iç 
Acun 

•• 
Uzer ine 

Nural lalı Ataç 
Bllttın ar ( san'at) adamları. 

helo ozanlar iç acunundaa 
söz açmağı 11~verler. Onların deciJ. 
ğino göre ar dışarıda gördllkler+
mizi değil, kendi içim zde bu!c.Jk• 
larımızı anlatır; o kadar ki arın 
öz konusu ( mevzuu ), dış acun· 
dao bizi elden geld.ği kadar 
uzaklaştırmak, ondan büsbütliıı 
baıka bir varlık yaratmaktır. 
Çoğu ozanlar bununla da kalmaz, 
yükümünlln ( yllkcm • vazife ) dış 
acuna karşı koymak belki onunla 
boğuşmak olduğunu da ileri sürer. 
« Varlık » ın bir sayısında, adı 
yeni duyulmağa bac;lıyan değerli 
yazarlanmızdan Bayan Adile Mak
ıudl, kendi içindeki acun varken 
ötekinin de ne diye yaratıldığım 
bir türlü anlıyamadığını söylemeğı 
kadar varıyordu. 

Bütün bunlara toptan yanlır 
br denemez; bir bakıma doğru· 
dur. Hem hiçbir şeyin büsblltiin 
yanlıı olduğu söylenemez; hiç 
olmazsa onu söyleyen, kendi 
yaıayış, duyuşunda bir anlamı 

( manası ) olduğu için söyliyen 
adam için doğrudur. Ancak bu 
Uç acununun ne demek olduğunu 
anlamak gerektir; iş;n en gilç 
yanı da iıte budur. 

iç acun herkeste bulunsaydı 
ne olduğu kolayca sezilirdi. o:mı• 
yanlar kendilerinde öyle bir 
ıeyin b • l •ı" maJığını bilıelcr 
yine iş kolaylaşırdı. O; saki 
iç acunu en bny~'.~, en 
gtizol zenginlik diyo glSs-

terilir ve bunun için kimse 
kendiıindo böyle bir yüceliğin 
bulunmamasına boyun eğmez. 
Herkes demiyorum, « iç acunu » 
ıözünli duymuş olan htrkes ken
disinde böyle bir tey bulundu
ğunu eyice bilir. 

iç acun, dış acunu kendimize 
g6ro görmekten başka bir şey 
değildir. 'alnız ~una abaylayın 
(abaylamak dikkat etmek) : «Ken• 
dlmize göre» diyorum. Ba kala· 
rıodnn tiğrendiğim:z kend1 iç acu
numuz olamaz. Gözlerimizi kapa· 
bb da yalnız başımıza otursak, 
kimseyi dinlemezek, kendi ben• 
liğimizden başka bir şey düşUn• 
meaek bu bir iç acunumuz old~ 
ğunu gösteremez; çünkü öyle ya· 
payalmzken düşündüklerimizi , 
gözlerimizin önüne getird·ğ:miı 

acunu başka birinden, ıundan, 
bundan, herkesten öğrenmiş ola• 
biliriz. Kişi başkalarını yansıla• 
madığı ( yansılamak - taklld 
etmek ) kertede bir iç acunu 
bulunduğunu ıöyliyebilir; ancak 
kişi batkalarının yansı~ayıp yan• 
8llamadı~ım bielmez, çünkü her
hangi bir itini herkesten başka 
tllrlll olsun diye }'&parsa herkesi 
yine yansılamış, ancak tersine 
yansılamış olur. Kendimize öz 
bir acunun ıssı (sahibi) olmak, 
bilmeden bir yenilik göstermektir, 
Bunun içindir ki kim!)e kendi• 
ıinde bir « iç acunu » • bulundu-
aunu SÖ) liyemez; SÖ) fiyenler bunu 
dııardan öğrenmişlerdir, herkese 
biç olmazsa beğendikleri birkaç 
kişiye benzemek için kendilerinde 
bu zeng;nJiğin bulunduğunu sa• 
nırlar, aldanırlar. 

' 
lgdırda ubilay ihtifali 
Iğdır, (Hususi) - Halkevindf' 

lnkı:ab şehidi Kubilay için bit 
ihtifal yapılmış, bülün Iğdır genc
leri bu ihtifalde hazır buluomur 
lardır. 
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Sar Reyiamı 
.. HARic·i 

Ve Bir 
Benzetiş 

Sar Davası Da 
Halledildi 

Fransa ile Almanya arastnda mev• 
cud büyük bir ihtilif düğllmil teıkil 
etmesinden ziyade bnr ş n bozulmasına 
r~pnbileceği leıir bakımından Avrupn 
ıçıo mühim bir nevraljik nokta diye 
tavsif ettiğim Sar kömür hnusmın 
nıukadderab, b:z.z.at Sarhların umumi 

lrAıılle artıH: taayyün etmiş oluyor. Versny 
muahedesinin canslarınn uygun olarak, 
Uluılar kurumunun gözcil fiğU nltındn 
Y•.pılan bu acçim ile Sarın Almanyaya 
iltıhnkı bazı teknik formalitel rin 
yapılmasına intiznen bir gUn itidir. 
Ben, ne vakit kalemimin ucunu bu 
davalı mevz.ua dokundursam, aklıma 
mCltareke seneler nl getiririm. 

G6zUmün önünde işgal yıllarının 
fecayii, Damad Ferid hükumetinin 
rezaletleri, birtakım mayaBı bozuk, 
payeleri pes kimıelerin utanınamaz. 
lıklnrı, vicd • nsızlık'arı gelir. lttlhad 
ve Terakki hDkumetinin birçok kusur
larını bilmek, o kusurlardan şahsan 
zarar görmGş olmıkla beraber, ona 
kızarak vatan aatmak iatemenin 
fectal~ri!e gözlerim }'atlanır. iki ulu
aun ıttıfak hayatında en aıkı tel-il 
allih nrkadnt 1 A' nda bulanlardanı;., 
BüyGk ııa•aıta Alman asker ve xabit: 
~rile omuz omuza ya,adık ve yaıa-
ım, hodbinliklerlni bilenlerdenim. 

~ele. mütareke senelerinde İttlhad 
rıcalınl Berlin sokr klannda 8ld0ren 
Etmeni komltecilere gösterdiği milsa· 
~ah~kirhğı. bir Türk ferdi olarak, 
hıçbır zam~~ ~f~ctmem. ÇünkO o 
zaman, henuz bızı biribirimize baA'· 
lay~n ittifakın bağlar1 zamamn 

'
•tıcl t . . . - ' gev

eaır .nı gorüp yıpramamıtb. 
B1tıtQn bu duygular, beni, a.lan Alman 
o an Sarlılaruı feci vaziyetlerini 
dGflhımektan menetnıedı' B .. b. • ugun 
utOn Alemle beral:er muttali ld ' 

Rum il.llhıık netlc:eainden, t1luılar :ra:: 
adaletın bir vahime olmadı""ın •. 

k . a ı gore-
re •mnıyet duyuyorum. ÇQ ka b 
netice, bizi bar fa b" d n u 
yakl t ' ır a •m daha 
Af aş ırmıı oluyor. Fa kat Sar'ın 
ı manyaya iltihakına rnanl olmak 
•leyen bir ıukad A' 
harekeli milt ar man•n yaptıtı 
nıeoılek~ti nreke senelerinde, bu 

' ana vatand çalıtan y l an ayırmaya 
~ntriknll:dataıfırmkf bir kıaım hainin 

0 ar llZ buluyorum, 
Süreyya 

Yol Faciaları 
h londra, 15 ( A.A. ) - Geçen 1934 

)'I nda İnırilterede nakil vnsıtalar1 
!:1:::.!GzClnden 7088 kiti ölmGtUir. 

Sarbrllk, 15 (Hususi) - Sar reyıamı• 
nm neticeıi kat'i olarak anlaıılmıı 
ve halkın yüzde dokıan derecede 
ekseriyeti, reylerini Almanya lehine 
vermiılerdir. 553542 kişi rey hakkın= 
ııahib bu'unuyordu. Bunlardan 5~7,99a 
kiti reylerini kullanmışlardır. Netice 
şudur: 

Almanya için 477.109 rey, St tüko 
için 46.513 rey, Fransa için 2.124 rey 
Bov pusula 2.249 tane. 

Bu ıuretle Sar mıntaka11 Alman• 
yanın olmuştur ve muayyen bir müd
det sonra Sarda Alman ldartsi yer
letecektir. 

Fransa Hududunda 
Paris, 15 (A. A.) - Umumi reyin 

neticesinde vukuu muhtemel bir mu
hacir akınına kartı Frıı.nu hOkümetl 
Sar hududunda emniyet kordonunu 
takviye etmiıtir. Hududun kapattldıtı 
tayialar1 yalandır. 

Hltler diyor ki: 
MOnih, 15 ( A. A ) - Buınn Sar 

ahaliıine hitaben radyo ile neıredilen 
nutkunda Baıbakan Bay Hitler, ıon 

onbet 1ene zarfında ıöıterdiklerl 
ceaaretten colayı tebrik ettikten son
ra demiıtlr ki : 

•
1
- Sizler unutmıyacakaınız ki, biz 

clDnya aulhunu mnhafazaya katiyen 
azmttmlt adamlarız. Almanyanın be
raberliğini temin için herıeyi yapa• 
cağız. Fakat barııı tehlikey~ dOtii.rc
biiecek olan herşeyden çekıneceğ ı z.,. 

Bundan ıoora Hitler, disiplini mu· 
bafaza hiıumuna lıaret \'e ilive 
etm"şfr : 

" - Bu hadise 20 sene evvel 
birbiri Qıerine ablmıf o1anları ban .. 
tırmağa doğru en ka:i bir adımdar. 
Sizler bugün ana .atan ol n Almnn• 
yaya udet etmit bu!unuyorsunuz. 
Arhk Almanyanın Fransa üzerinde 
hiçbir arazi mutalebesi ltalmnmıştır. 
Biı.ler Almanya için milıavat v~ 
emniyeti kurtarmak hususunda kntı 
karnr vermit olmakla beraber ulusl~· 
rın tcaanüdilnc yardım edecek vaıı-
feyi yapmaktan da çeklnmiyecegiz.,, 

Reyler Yerlllnce 
Sarbrük, 15 ( A. A. t - Soa ra• 

kemlar sr8ateriyor ki Sarhlarm yDzde 
97,9 u tamamen reylerini kullanmıt
lar, bundan yQıde 90,8 l Almanya 
lehine kullanılmıştır. St .. tilko taraftar
ları yüzde 7,87, Fransa lehine rey 
•erenler de yüzde 0,4 dOr. BQtDn dOk• 
klinlar kapalı, mektebler taUldir, Re. 
yiim aeticHl belll olur olmaz bOtiln 
e11ler Hiller ltaretl takmıtlardır. Tna• 

Sevme diline 
Edebi A k 
T~~ka AŞI 

16 111 9M 

- O zaman ne yapardm? 
- Aşkla alay ederdim. 
- B~d .tlat 

Cevad G alip, durdu; ve ağır 
adımlarla Harun Şınaslye yak
laıtı, başını eğdi: 

- Bunu, ne kadar kuvvetle 
IÖ)•ledinl Yani, iıte ben gencim 
ve zenginim! demek istedin 
değil ml? 

Sesi, tehdid eder gibi titri· 
)'ordu: 

- Fakat unutma ki bu aklımla, 
bu tecrübemle, demiştim. 

- iftihar mı ediyorsu? 
- Hayır ... Yalnız, bana pek-

pahalıya mal oldukları için ietih· 
faf edemiyorum. 

Döndtı ve kapıya doğru giltf, 
elektrik düğmeai.ıi çevirdi: 

Alaca karanlıkta insanın 
içini karartıyor .• 

Küçük sa!on, bol ıııklarla 
kanıaşmışh. Harun Şinasi, ayağa 
kalkmıştı, el:ni arkadaşının omu
zuna koydu: 

- Bedbtnlik, teessür, 5ana 
yaraşmıyor. 

Cevad Galib, içini çekmişti: 
- " Palyaçonun g6z yaıları,. 

deö-il mi? 

1 

Harun Şinasi, kıpkırmızı ol-
muştu, kekeledi: 

- Affet ... Seni, kırdım mı? 
Cevad Galib, dişlerini göste• 

rerek sırıtır gibi güldil: 
- Dilşiindliğün şeye bak ... 
Birden kulak kabarttı, hemen 

Harun Şinasiyi kolundan tutup 
bir koltuğa oturttu: 

- Bir Cigara yak ... 
Pantalonun arka cebinden gU· 

mUı tabaka1ını çıkarmııtı, bir cı• 
gara aldı, bir cıgara da Harun 
Şinasiye uz.attı ve ıllr'atle kibriti 

çaktı: 
- Şimdi ben, ayakta dolaşır 

gibi yaparak konuşacağını ... 
Harun Şinasi, cıgarası ağzın-

da bakıyordu: 
- Ne var? 
Cevad Galib, fısıldadı: 
- Eğer yanılmıyorsam, geli-

yorlar ... 
Yüksek sesle konuımıya baş-

lamııtı: 
- Evet... O piye.si, Parhıte, 

Odeonda da ıeyretm:ştim. Bir 
şaheserdi ..• 

Harun Şinasi, kendini tuta
madı, püskürür gibi güldü : 

- Neler saçmalıyorsun? 
Ce~ad Galıb, kaılarım oyna• 

tıyordu: 

SON POSTA 

TELGRAFLAR 1 ( Gönül işleri J 
Mühim Bir Ökonomi Hadisesi 

Okuyucularıma 
Cevablarım 

---~-

Dünyanın En Büyük 
Petrol Yolu Dün Açıldı 
Kerkllk, ıs ( A. 

A.) - Kerkilk pet· 
rol ıı.lanlnrını Surl• 
yede Şam Trablu· 
ıuna ve Filistinde 
Hayf aya batlı yan 
l;oru yolu dün 
Kıral Gazi ile in· 
gtltere Hariciye 
Nezareti IV!üıteıarı 
Lord Stenhop hu· 
•urunda eçılmıttır. 

Boruların geçtiği 

bet memlekette, 
yani Irak, Suriye, 

ı 

•• 

Lübnan, Filistin ve n·· çılan boru yolu döıenme esnasında M Ş . da un e 
avcray.• :rıa • alacaktır. 1 nu.ik ılyaal müıkil1'ttan ıonra en 

buna mlımasıl meraaım Y P bil Ok Hlirlük evn1l o·cıe ve F1rat 
B l d. 4 milyon ton Y ..... • · . 

u .ıuret e sene e f nehirlerini ve ondan ıonra geçilmeıı 
pctrolu 800 n 960 kilometre mesa e- son derce mOıkül olan çölleri aımak 
lere nakletmek üzere çöller, ne· olmuştur. . . 
birler ve dağ 5 ilsilelerl arasından Boruların b tmesl içın ucuca ek-
ııeçi.rmek ıuretile yapılmıt o'nn fenmiı ve lehimlenmi.! lS,000 çelik 
mekanik snn'atlerinin en muaır.am boruya ihtiyaç görülmuş ~e b~ borul:r 
eıcri bitmiı olncııkbr. ge ifigllnl toprağa ve um ara il • 

lıin baw:nda tesadüf edilen çok mOlmilşUir. "" 

nif eenuında gerek taınif meınurlnrı, 

ırerek tasnife memur komıiyon aıbı 
kimse ile temas etmemişler, yemekler 
rey salonunda tesis olunan lokant~da 
yapılmış ve yenilmitt;r. G zctccıler 
camlı bir galeriden, aşağıda yapı1nn 
taan:f itini seyir Ye murakabe etmif• 
lcrdir. 

Bazı komünistler bu ııabah tevkif 
edilml9'erdir, Tevltif edilen 16 komil· 
nistin ellerinde, iddia edildiğin• göre 
Amerikan muştalarlle bazı ailih\ r 
bulunmuştur. 

Sar Almanyanın 
Cenevre, ıs (A.A.) - U u lar der

neği koneeyi, Sar Hçimlnin resmi 
neticelerini sr•n•l yıızganın ajı.ından 
din'emek için buıuai bir celae yap• 
mııtır. ln~iliz ııazeteleri, Sarıa Alman-
yaya geçmesi için Baron A'oiıinin 
baıkanlıQ-ı a!tında bir komisyon ku
rulduğuna karar Yerildiğini y z yorlar, 
fran11ı Ye lngiliz murabbae'arı da 
ticari n iktisadi teferrOatı karar
laıt racaklardır. 

Alolzi komiıyonu aabahleyin top
lanmıf ve Ssrın Almanyaya dönmesini 

- Aldırma.. Evet.. O ueri 
bir daha seyredeyim, dedim, 
fakat araya maniler girdi, tekrar 
görmek kısmet olamadı.. Eserin 
mevzuu da çok orijioaldir. 

Sofadan, Türkinm ıeal du· 
yuldu : 

- Bay Cevad yine konferanı 
mı veriyor? 

Cevad Galib, telAşla döndü: 
- Ay, korkuttunuz 1 
Türkan, fçerl giriyordu : 
- Ne var, bu kadar korka· 

cak ? Yoksa bizi beklemiyor mu 
idiniz? 

Harun Şinasi, acele ayağa 

kalkmıştı: 
- Buyurunuz .. Cevad, kendini 

konferansa kaptırmışb da .. 
- Ne konferansı? 
- Dinlemiyordum ki •• 
Cevad Galib, gUcenmlı gibi 

boynunu çarpıtmışh : 
- Tahkirin bu derecesine 

tahammül edemem ... 
TOrk6o, Cevad Galibin eline 

teklif sizce vurdu: 
- Bu yapmacıldarı bırakan .. 

Bugiin misafirlerimiz war. 
Harun Şioaıinin yi:'zU ıol· 

r.ıuıtu, yalnız gözbebekleri ateı 
ateş yanıyordu. 

Türkan, kapıya döndü ve 
garsona ıemslyeslni uzatan Be}· 
hanı gösterdi: 

- Bakan, size, kimi getird'm? 
Cevad Galib, döndü, baktı. 

ellerile gözlerini uğuşturdu: 

prensip itibarile U uslar konseyine 
bildirmiştir. 

Tehlike Atlabldı 
Londra, 15 (A.A.) - fngiliz gaze· 

teleri, Sar seçimi neticelerini ferah· 
lıklar knrtılayor ve ciddi bir aavıış 
tehlikesinin atlat ldığını kaydediyorlar. 

Avusturyada 
Neler Oluyor? 

Viyana, 15 (A.A.) - Linç nsktri 
kıt'aları bir tabur vatanperver tetk IAt 
ııskeri ile takviye edilerek knrarglih· 
larmde top ıanmn cmri.ıi almışlardır. 

Amerika Lehey Adalet 
Divanına Girecek MI? 
Vaı·gton, 15 (A.A.) - Amerika 

birleşik hükumetlerinin Lahey adalet 
divanına girmesi mese esi, bugün top-
lanacak olan ayan meclisinde mfizıt
kere edilecektir. 

B. Robenson celseyi açarak, adalet 
divanına srirllmeai hakkındaki hOkümet 
kararının tasdikini teklif edecektir. 

- Yalan... Dünyada inan
mam... Şaka ediyorsunuz.. Hayal 
görmiyorum ya.. Ve yllrUdU, Bey· 
hnna yaklaşh, dikkatle bakmıya 
başladı: 

- Evet... Muhterem Bayan 
Beyhana çok benziyorlar .. 

Elini uzatmııta: 
- Şimdi elimle dokununca 

bu hayal, uçuverecek, biliyorum. 
Beyhan, onun uzanan elini 

tuttu ve gU:erek sıktı. 

- Bu hayret, neden? 
Beraber ylirliyerek kUçUk sa .. 

lona girdiler. Harun Şinasi, adım 
atmıya bile korkarak duruyordu: 

- Bonjur Beyhan. 
ı Beyhan, eldivenlerini çıkarı

yordu, sağ elini Harun Şinaıiye 
uzattı: 

- Bonjur ... 
Gene kız, Harun ŞinasJye doğ· 

ru ilerilerken, Cevad Galib, kaı 
ve göz İşaretile: 

- Maşallah, bugün, çekingen· 
liği il.zerinde değil... Yoksa bir 
terakki, tabavvfil mu var? Der 
gibi sordu. 

Türkan, aym şekilde iıaretle: 
- Anlatırım... Sonr:a ... 
Diye cevab verdi. 
Harun Şinasi, Beyhana bir 

koltuk gösterdi: 
- Oturmaz mısınız? 
TnrkAn, Beyhana gösterilen 

koltuğa oturuvermişti: 
- Ben de kendi kendimi 

ağırlanm. 

Bayan (P. K.)yeı 
- Metubum fada uıun ve 

111kıcıl 
Diyorsunuz. Çok ine«: yazı ile 

d6rt aıayfayı tamamen doldurmuş 
olmasına rağmen ben hiçte öyle 
bulmadım, tatlı, samimi ve sUrUk
leyici bir roman gibi okudum ve 
aynen, hatta hulftsaten gazeteye 
geçirilmesine mllsaade vermemlt 
olmanıza, • diğer okuyucularım 
hesabına - müteessif oldum. Sor
gulnrınıza cevab olarak şunu 
söyliyeceğim: 

- Anlattığımı vaziyette bu 
rivayet Uç kctynaktan çıkabilir : 

Birincisi, bizzat sizsiniz. Fakat 
yapmadığmız meydanda olduğuna 
göre bu ihtimali hemen geçelim. 

İkincisi, yıllarca evvel sırrınızı 
öğrenip, size dolayıaile eyilik et
miı olmak için «Onun teyzesine)> 
ilk mektubu göndermtı olan 
arkadaşınızdır. 

ÜçüncU ihtimal, belki, belki 
değil muhakkak sizi iıyana sev
kedecektir, fakat ne zarar, ha· 
tınma geldi, onu da söyliyeylm: 

Mademki aşktnızı (his) etmiı 
tir, bizzat (o) dur. Tedkik ediniz. 
Bazı meselelerde en uzak ihti
maller, en yakın olanlarıdır. Eğer 
bu ihtimal tahakkuk ederse sev· 
ginizi eyi bir «yere» koymamıf 
olduğunuzu anlamış olurıunuz, 
vazgeçersiniz. 

Sorgularınızm iklnciıine .ıe-

lince: h.bl 
Sizin gibi yüksek kUltnr sa ı 

bir kızın hesabmn "yersiz,, bul~ 
dum, hikayeyi hiç tereddütsüz 
ağa beyinize olduğu gibi anlatmak· 
ta ne mahzur vardır?. 

Yüzlik meselesi ise: 
Garblıların Utln kısmında sol 

elde ylizük niıana, sağda nikaha 
delAlet eder, Cermenlerde aksidir, 
bizde keyfe tabii 

Sağdıı halka, solda taşlı siyah 
yllzllğüo neye delalet ettiğini bil
miyorum. Sorar öğrenirim, ikinci 
bir mektubunuz. jelirse aıize de 
haber veririm. 

Beyhan, gUlllyordu: 
- Bu enfeı ... 

TEYZE 
J 

Ve TUrkAnın karşıaıodaki ka· 
napeye oturdu, etrafına balanı· 
yordu. Böyle otel aalonları, onun 
alışık olmadığı manzaralardandı. 
içinde sebebsiz bir korku, tuhaf 
bir merak vardı. 

TUrkan, baylara elile yer gös-

teriyordu: 
_ Siz. ayakta mı duracaksınız? 
Cevad Galib sordu: 
_ Bu kadar mıyız? Mecllı 

tamam mı? 
Tiirkan çantasile dizine vuru-

yordu: 
_ Biz, daha erken izin aldık ••• 

Behice ile Hilkat, bir çeyrek 
yarım saate kadar gelir1'1 ... 

Birden ellerini vuruyordu : 
- Behice ile Hilkate mftthlt 

bir sUrpriz hazırladım. 
Cevad galib, gene kızın ne 

demek istediğini derhal anla· 
mıştı ve yapma bir telAıla sordu: 

- Nasıl sUrpriz? 
Türkan bOtfin zekasına rağ

men, geçi;diği heyecanın keyfin
den, Cevad Galibin telôıındakl 
yapmacıklığa anlayama1D11tı: 

- Behice ile Hilkat. Beyhanın 
buraya geleceğini bilmiyorlar. 
Mahsus haber vermedik. Şimdi 
ge i b de burada g6rllnce, ikıaı 
de şasıracakbr. . 

Cevad Galib, el çırpıyordu · 
- Mükemmel.. 

( Ark••• var) 



6 Sah 

Dünga Hadiseleri 

Yugoslavgada 
Müdhiş 
Bir Facia! 

Belgrad gazete:erlnb anl 1tbk
Bir an ne larına göre Bela

Tserskva köyUndo 
yanlışlıkltı küçük bir oteli 

oğlunu idare etmekte olan 
öldürüyor/ bir kadın ile kızı 

birlik o:arak bir müşteriyi 6ldilr
m'lşler, cesedini aamaolığa ıakla
mıılar, fakat bu cinayeti yaphk
tau birkaç aaat ıcnra ölen adamın 
kendi oğulları ve kardeşleri oldu· 
ğunu anlamıılardır. 

Ölen biçarenlo adı Petair 
Nikolauıdur. Bu ırenç yirmi sene 
evYel Amerikaya ıitmiı, · orada 
çal?tarak kUçOk bir Hrvete sahib 
olmuı, ıonra bu servetten annesi 
ile kız kardeıinl de lstifeade etti~ 
mek arzuıile memleketine dönmtlf. 

Petair Nikolauıun burada ya~ 
tığı... hata, ibtiyatıııbk, ıeri ge-
leceğini kimıeye haber vermemek 
o:muıtur. F.lhakika bu zat köye 
gelm:ş, kend.ılni bildirmeden an
n~ıinin idareainde o~an otele 
inmiş, az ıonra ıürpriz yar :n:ak 
is~iyormuf. 

Fakat otelci kadın l;u yeni 
müıterinjn çantasında birçok 
banknot gtrUnce kızma ıöylemlş, 
iki kadın birlik olarak anıııın 

n:ilşteriye bir bıçak aar.lamışlar, 
ciaba sonra da tama ettik~erl cüz
danı karıştırırken ele geçird.kleri 
kAğıtlardan ölen:n hüv:yetini an
lamışlardır. Ş:mdi iki kadın da 
tı marhanededir. 

~ 

Niı şehrinin belediye müzesi, 
kolekslyonlarma kıymetU 

-,-3-0_g_ı_l_d_a_ bir neane llive et-
k. l miştir. Bu, aaray-

es ım 9."n da giymeye mah-
bir el/Jıse sus bir kadın elbi-

ıesldir. 1805 yılında yc..pılm ış ve 
( Napolyon ) un ltalya kıralı 
ilin edildiği gün, yani 1805 
yılı Mayııın yirmi alıncı gUnil 
(Milano) da imparatorun o vakitki 
kanaı ( Jojefiu) tarafından geyil· 
miştir. Bu elbiıe ıonraları (joje
fio) in ailesine intikal etmiş, ta· 

tılarak · Amer;kaya gitmiş, oradan 
geri gelmiş ve nihayet bir Fran• 
sızın eline düterek (Niı) müzesi• 
ne hediye edilmi,tir. 

Bu hidiıenin C:ikkate değer 
noktaaı elblıede en küçllk bir 
gtlvt yeniği ve yıprama eıerl gö· 
rülmemekte olmaaıdır. Anlaşı

lan o vakit pek kuvvetli :r naf· 
talin kullanılıyormuş. 

Jf K ııı~ tam ortasındayız, kar 
yagıyor, hararet derecei 

Şimdidt1n daima sıfırın altın• 
başlıgan dadır. Yazın gel-

mesine, hele ıı
.. 8_1,._lr_a_z_ı_r_l ı_k_. cakların baılama· 
ıma hiç değilse (5) ay var. Buna 
rağmen lngilterenin Minehead 
ıebri belediyeıi ıimdiden fU ka· 
rarı vermiştir: 

" Deniı kenarında banyo yap
mak iıteyenler, ya blltiln vücudu 
örtecek kadar uzun ve bol b:r 
elbiao giye"c•kler, yahud da ku
mun üzerine uzandıkları ı:aman 

çevrelerine bir paraYan koyacak· 
)ardır.,, 
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SON POSTA 

• A 

alukule Ne Al de?. 

Sefalet Ve Likaydinin Sulukule 
Birleştiği 

Nerede O: 
" G .... - ozu-
neDüştüm, 

Gönlümü 
Sürçtüm, I 
Bana Üle ı . ~ . 

4- ~ ' 

Bu d.:ı bir Çingene yoıması 

Bi:miyorum, Su:uku:e lstan• 
buldan a: rı bir köy mUdUr? Bütün 
ev sağı aeılu boıtanlar, kibr~t çöp
lerine benzeyen · pembeli, yeşilli 
tahta evler ve ihti ~·ar dut ağaçla· 
rile, çamur denizi içinde boğul· 

muş kalm:ş elan bu çingeneler 
mahallesi, bana, Lim verilemeyen 
lir mınlaka gibi geldi. Sekiz 
ıene evvel, bir defa daha gitti
ğimi hatırlıyorum. O zamanlar 
Sulukule daha kalabalık, daha 
:zengin görUnUyordu. lrıt.nbulun 

hemen bütün macuncuları, iıkara 
n.a,acıiar1, falcıları burada otu• 
rurlar, gUn gece ) ırtık keman ve 
ıurna seıleri ekıik olma:ı. Hele 
o dalh uzun entarileri eteklerini 
karnı Oıtüne iliştirerek bet kuruşa 
beı göbek atan rashkh, '·ıı'ıo 
ıürmeli, ağzı aakıılı çlnger 11• 

maJarından uer yok. Artık ... Jiı 
ııkırc!aklarlle, kıvrıl~ kıvrıla 6nü· 
nUze gelib gerdan kıran bel. Bugün 
başını arkaya atarak, alnına para 
yapıthrılmasını bekliyen ve sröz 
ıUzerek: 

- GözUne dUttUm, gönlUmll 
ıllrçtnm, bana ifüs bakma, a be 
edalı beğiml. 

Diye fıkırdayan çingene taze· 
cikleri neredeeel. 

Jf 
Topkapıdan ta Edirnekapıya 

kadar devam eden ve beledi} er.in 
eski bir ev kaplamasına çaktığı 
kıpkırmızı levhas ·be Su!ukule 
cadeıl, bua-Unlerde, adım atı!a mı
yacak kadar çamur:u nihayet 
kalo kapısmdan Kaynana soka· 
ğına kadar eğri bU~rn kaldırım
dan ylirüye hi!irıiniz. Fakat ondan 
ıonra, mutlaka buradan b:r Ha iç 
kayıtı ile geçmek lazım ge:ir. 
Arada bir fark yok gibi .. 

Elr boıtan köıesine gelince, 
ıulukulenln, yeıil pencereli, pem
be kaplamalı, kırmızı kapılı 
evleri baıladı. Çocuklar, kllçük 
çamurlu bir meydanlığın önünde 
el ele koşu,ub bağrııarak dönü
yorlar. Sabahın bUtün ayazı, 
çıplak bostanlardan buralara ka
dar dUıUyor. Kapı önlerinde. 
marsıklı kömürler:e <'o:u man
gallar.. Sulukulede ıabah temiz
liği var. Pencereler açık, kapılar 
ardlarına dayalı.. İçerilerden sü• 
pllrge sesleri gel:yor. 

BeLi de b:r •ıya aanc!ıiı 

Bir Yerdir 

Sulukule cadde1if .. 

kadar bOyOk, dlSrt köı• bir ·evin 
penceresinden birdenbire dallı, 
buma entarlll bir vtıcut dııarı 
fırladı: 

- Abe Hayriyeeeel.. Kmız 
Hayriyel. lbrahimln kocaaı Hay· 
rlye!.. 

Birkaç •• uzaktan bir 111 ce
vab verdi: 

- Abe ıeain kı11la, kazığa 
çakdaaıca, ne var, ne bağirfrıin? .. 

,,.,. - Kız bugün hamam Yar, 
kaynanana sllle de, abe gidelim 
ep bir arada!.. 

Çocuklar, geride, avazları 
çıktığı kadar bağrıyorlar: 

Aç kapııı 11 .. ir1i11 6aşı, bezirıat1 
baıı 

Çamurlu,, piı, berbad bir çir
kef baıında, dallı, renkli, çiçekli 
entarl:er )1ıkayan ihtiyar bir çin• 

Sulukulınin küçük eşeği 

gene kar11ı, bol ıalvarmın bağ

larını şöyle bir sıvazladıktan sonra 

ayağa kalktı ve yüziime baktı. 

Gözleri ufak ufak. YUzU parça parça 
kir:L ufak kazanı al ~ ında yanan 

aleş'er, ince ince çatırdıyor, kaz:- n 

pis, berbad bir çamaşır kokusu 
fı;kırıyor. İhtiyar kadın birdenb:re: 

- Abe beyim, var mı b ir 

angi tütünün?. DedL 
Çikarı b bir a·gara verdim, ka

zan ateş · eri 1 cierı b · r le yakt.: 

- Te büle, didi. Zabahdan, 

akşama ep büle kazan ba~nda 
eğle :iriz, ciuu:r uz!.. Abe ıen L
tanbu:dan mı gclir:ı in?. 

- Hı, ded m. S :z ne alem

deıi· iz?. işler na sıl gidiyor?. 
ihtiyar k<ldınm çenesi birden• 

b ire aç ldı, bol ncLıler:e çekt ği 
ıigareı aını, burun cleliklerinden 

duma:t halinde fışkırtı~ or, e:ini 
kolunu, bol şdvarım, yü:ı çorapllı 

ayakiarını snlhyarak anlatıyordu: 
- Sorma, bura a rda bir angi 

ta~ c' l e gelse de, aülese .. Malenin 
kalmadı be, beti bereketi 

a be; ciğim. Tükendi o eıkl 
günler.n bolluğu .• Iskara maıa da 

ıalılmaz o:du. Ebegümecini, laba
d~yı alan yok. Boyacılardan bir 

Bakma, A
be Edalı 
B . ' eyım ... ,, 
Diye Fıkır
dıyan Çin
gene Yos-
mala_rı ? .. 

Bir Çingene yosmuı daima güler 

çoğu kibar oldular a6züm 7abana 
ı:mcik Cengeneyin demek ayıbmıı 

. onlara .• lçblrl ıtilemiyor, Çengen• 
olduğunu.. Abe sille var mı 
Çengenenin bir angi ıuçu kim, 
ayıblasınlar ?. 

- Yok. 
- Te bUle aen gibin yoktur 

akıl kesen.. Boyacılar şimcik ep 
Cihangire taıındılar. Seleciler de 
Kasımpaıada ev kurdular. Biz 
buracıkta fakircikler ebegilmec· 
ciler kaldık. 

- lıkara maıa niçin arbk 
ıablnııyor? Alan yok mu? 

- Abe, çıktı o gözll glSrolaıı 

karnı" i!fer·kalorifer olacak- bırak· 

madı mübarek lıtanbulda ne ıoba 
ne de mangal.. 

ihtiyar çingene karısı, bu ara•. 

CI~ ifade edemediği ıeylerl, ağır, 
galiz, otıza gelmez ve orijinal 
ktıfürlerle tamamhyor, bir siga· 

ranıo hatırı için beni memnun et• 
miye çalıııyordu. Sigara bitince 

i~ine döndü. Yine o anlaşılmaz 
küf Urlerle homurdanmağa devam 

ı etti. 

KUçtik, kırmızı perdeli bir evin 
önünden geçek ken kulağıma gU· 
:zel bir ıarkı çarptı. Her halde 
çingene şarkısı olacak: 

Ne duraysm baygın baygın, 
Y nnıyorum, ben sana yangın, 
Aman da gel, durmada uzak 
Aman da aar, kalma da uzak 
Küçük bir kapıdan koltuğunda 

bohçası, kucağında sümük:ü çocu• 
ğiyle, kara kara gczlü bir ç ingene 
karısı çıktı : 

- Huuuu, abe Fılnaaat, ben 
hamama gidiycrum kız, sen ge
lecen mi?. 

Eoğuk bir ses haykırdı : 
- Canan çıka, gelemem ko· 

cam bugün evde .. 
Raı~ıklı çingene karısı k• ba 

b·r söı e karışık bir cevab ver
di. Bir araba yukarılardan ça
murla rı saça uça geliyor, Ço:. 
cuklar, ta\fuklar, piı tüylü köpek
ler kaçı1ıyorlar. Gerilerdeki kale 
duvarları Ut.tünden, cırlak bir 
çocuk sesi ha} kırıyor: 

- Anaaaaaa, ana becee ! .. 
Getlrem mi be ebegümecler·ni.iil. 
. Su~ukde, bütün hayatile, 
Hfa!etJe lika> dinin bir araya 

Jkln kanun J ,l 
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4 latanbul: Bay 

Hafız Muhtar: Ağır 

baılıdır. Kendisini 
gösterici nümuyişli 
hareketlerde bulun· 
maz. Karşısındakine 

birdenbire tesir yapa
maz. Başkalarına iti
madı az olabilir. Pa• 
rayı aarfederken dil· 

şUnür. Eyya ve para işlerinde tutumlu 
olabilir. 

• 
2 Torbalıı Bir ka-

rlimiı; Acul ve 
ataktır. İtin oluruna 
tabi olur. Kendisini 
üzüntülere, kayidlere 
kaptırmaz. (Adim1en• 
de) demHi bol olabi· 
lir. Hovardaca yaıa· 
maktan ıarfttmekteıı 
hoılanır. 

• 
S Aakara; fL D.: 

( Reıalal• derdal a.te•IJor ) 

GöründUlil kadar uyıal değildir.' 
İçlnden pasarbklıdır, ftioe gelmiyea 
ıeyler• yan per, hayatını menfaat 
cereyanlamıa ıöre taıı.sim etmeaial 
l>ilir. 

• 
1 lıtaabuh M. A. Z.: 

( Fet•ırtfınıa dercini lste•l1or ) 

İnce yapıla n duyguludur. t?.tilne 
başına dikk•tli danaoır. Kadın n HY• 

gi bahislerine likayd kalmllk iıtemeı, 
Canı tatlıdır. Tehlikeli ve gürültülü it• 
ldrle uğratmaz. Kafaaiyle çalışmakt~ 
muvaffak olıı l,il ir. 

Son Posta 
Yevmt, alyaal, H .. adia •• Halk ı•aetHI 

lieki_ıabti)'•, ('atalçom• eokağa, aa 
l&TANBUL 

O A 

Gaıetemiıde çıkan 1aa 
ve reaiml~rio bütün haldan 
mahfuz ve caıetemi'ıt aiUi& -

ABONE FIATLAAI 
1 6 3 1 

SeDe Ay Ay A7 
ICr. ICı. Kr. "' 

TORKIYE 1400 750 .oc> Hl 
YUNANlsTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 

Abone bedeli peoiodir. Adr11 
cleiittiımek 215 ~INt· 

- ... 1 
G•l•11 ..,..i ı•rl • .,.11,,..a. j 

lllnlarcla• 111ea•u11yet alanm .. 
Cevap için mektuplara 10 lnuu~ln 

pul ilıiveaı lazımdır. 

,,,-----------------------._.._ ' r Posta kutusu ı 741 Utanb\11 ~ ~ 
Telgraf ıSoopo!ta 

~Telefon :20203 ... 1 

ge:<liği bir yer .. Buranın sakinleri, 
kendilerinin se!il, ıüflü, perişan 

oldukla rına zannetmezler .. çünkU 
ya,amak onlar için dütünülecek 

şey def ldir. Yaşamak, nasıl 
olursa yaıamak, yalnız çok ya· 
ıamak.. meselA, fU pencere bn
)llklüğilndeki kapıda oturan, b ir 

tarnfı inmeli, ı~rı benizli adam 
bile karşııındakinin ıtnlathklarına 
g :iliiyor. Kalın yünden, biçimi 
bo2ulmu9 bir elbise ile, kirli tat· 
lardan ·biri üzerine oturan deli
kan · ı anlatıyor: 

- A be, dedim, ermud mu 
top;ar benim ellerim. Davranma 
derneğe vak.t vermeden, ıUle bir 
çenesini muşta!allım ki .... 

Sulukule onlar için her şeydir: 

ÇUnkü baştbo9, scr~zid. kaygu

ıuz ve düşilncea.z )'&şarlar da 

ondan. - Jf. 
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Bu oyuncağın uç- ' Mantar Kadar 
im diri !mit gi· Hafif Derler •• 

bl büyüyor.. . hkat uç m•ırc kutrunda 
Detroit'tc otu - olm ıı aına r ğmen 4 ton 
ran Mislr Şinııı ' aiır ge.en bir man• 
Is'! lnd .. b .r za tar top lıulunmu~tur. 

bir oyucak İ B'r l 1gll T. tir· 
almış, çocu· • keti deni• en 
ğunıı vermiş \ .J, roanlıır çıkar· 
ve çocuk Lı&· 

1 
m.ıl la ml'f• 

tıktan ao ıra gul iken kul· 
kal .. ır b b .r i ., land ğı ağ :ıt• 

dol11bıı ko\ • rın ıı.ınc çc 
muJ ve yıl· ki em yccck 
larca aonr ı bu derecede ağır 
oyuncağı ta:,· " b ir cl•aıln ta• 

r.ıır çıkıırdıgı uım,..ı kıldığını gör· 
• aça ının ( iri imlt mü~, deıılıe 

gibi büyüdüğünü dalgıç lndl .-
görn.üştür. mit ve bu 

OUnyada ilk Yapslan « cı•mln llllr• 

T k • Oy ,acak şimcıi bir fen teklinde b r a vım.. mantar topu 
M h EL he)ı l iniıı muh:ıfaıı:~ aı .. ıann meş ur ilram'arıdır. a .tında t • d ı, edi:- oldu~unu gor-
~-fılU ı eski mil ,.le: zamanı ay l!c m :k c<ll . müştür. Bu m11nt:ır top v!nt• çık~-
olç r.erdi. J u m llctl . r ara1ında, rılmış, ta rtı l c!ıiı z•mıt• o• re· 

1 ' Ü •ya ı'l g:i ~, ilf' d ~ müuaseb , ti m:,t'r. Sebebi oı taaıuın ta:, kenar-

' 

1 • · 1935 Y 1 dayız larının ınan ar olutudur. ,....._ 'l .ıug u u ı . c kf'tfe .ı enler ~ıı&ır· 1 ın •• 
"" • 0 ;;.ılr) lı ar olmuştur. F .kat bu yı!a: ÇJnl !er 4570

1 

Domi oJa Bir 
Sıh rlc Dört 

Köşe.. 

Herhangı lnraf• 
tan baknraanı:ıı 
bakını hep 21 
rak amanı bu .. 

lurıunuJ: •• 

* ••k"ı Erıneniler 138!, M11ır.ılar l.43, İranlılar 1960, Mıaır f.hramlarıttıD rU· ~ 
1 , ••t altıada verıılıil a-a:a-e ealara 11 ı, irin· Japonlar 1313, Müalümanlar ı3SI, Nlndll'er S~, -'/. / .~------

• • 1 .. a7ları öfreUtl 8 bak d b rt • e-r Dukornet 
lead ettlJer. . • '!:a uak g'Ünet HnHlnl Bu ·ta• Af.11.adad.r, ...... ll ı' mler lae düa"yanın 1aratılı1ın an • .... ~h. d d" l 1 \ i dl 

..,. v • ... 1806 taı i ın e unJ&JB rem ttir, ko awı raMamoır, ' m 
Ytllarca •oara Maaın Hptcd (S ) M P•J• de]l et e ar n . S.521.972.483.004) ,... ıeçm .,tır, derler. Veraay ınti ealade tqhlr f'dllmekte o an bUtnn tablolaruıı ... .. 

takYillltol •Jtıen kabul attı. •n naı 1• 11 hlaran b .llr milihais ?- ı dece aai ayatıaı parmaldara ile yap1111,hr. 

~·········~········ ........................................................... .. }'; ······························~······· .. ····························~·····ı····· . 
, orulmadan Dans Etmenin Yolu Öleceği Günü Şu Garib Dünyada 
Amerikalı Bir Kadın Bilen Bir Neler Oluyor? 

Halkı Hayrete· Düşürdü .. s:~:~"~~ar 
Binlere S · • rJ &Q!Da:a J e eyırcı Tıer Gece Muamma Halli le Meşgul 

Bir ••a'atlcı 
lllllkUat h 

1 
rı •• çok •nfadiren 

fakat • a lctan a-ördüj'I alkıttır, 
Hel dıa çok lu:ıdıran t•Y yine alkııtır. 

• anı "bi tekr gı yorucu ealanelerln 
ar •d'l olur ı nıui manaıına a-elecek sa.. • 

S Bununla beraber Şikaao'da M' · P•ra 1 6 1111 
bir d nzıt ıminde . bir a-enc icadının 
•il 8~1 heyeti Yardır ki, Gç aaat 
d· ren bır operdtin 2 saatini mütema-

1Yen danıet ki ı · tek b· me e geç rır. Alınlarında 
1 ır ter damlaeı :yoktur, ve dudak. 
arı ?•imn g6lümeeme ile bezelidir. 

veren bu daya•ıklıtın Hbebinl araı
hrmıtlar ve nihayet ~trenmltlerdir. 

Miıiı Speranza'nın baklkatta yek
diterine t amamen benzeyen kızlardan 
yapılmıt dört tani danı heyeti Tar
dır ve bunlar nöbetle danaettikleri 
için yorulmamakta, Ye yekdlğerine 
tamamen l::enzedlkleri için de hepiıl 
bir eanılmaktadırlar. 

Maamafih sraıetelerln bu lftaah 
danı lıeycıtinin gördüğü muvaffok·yeti 
ekıiltmemiıtir. Şimdi halk kızları 
yekditcrin c. oıı ayırd etmeye ça) ı· 
makta ve Aciz kalmaktadır. ~ Şıkıgo ıazeteleri lnıana hayret 

insanın En Sadık Dostu 
. Köpektir, Derler! 

Birkaç haf ta 
evvel ••tok yo,,-
nun Shibuya ma-
~alleı:nde Hach:-

onun hatırasını 
teyid için bronz
dan bir heykel 
dikilmiştir. Ha
chiko bir harb 
kahramanı de-
ğildir, nıeınle-
ketinde btıyUk 
itler görmOı bir 
fen adamı ola
rak da tanan-
111az, aadece ba
ıit bir köpetin 
adadır, meziyeti 

de: 
- İnsanın en 

ıadık dostu kö· 
pektir, cUmleai 
ile lf ade edilen 
hakikatı ısbat et-
miı olmasındadır, 
Tokyo gazetelert• 
nin anlattıklarına 
göre: 

Bu köpek Eaa
buso Ueno iı

mlnde bir prof e· 
ıörüo malı iwiı. 
Her aabah pro
feıör ile birlikte 
evden çıkar, Üni· 
verıiteJe kadar 

galiba fstanbula mn~:i.."!!';\;il!P: 
da gelmitti, ya
hui: bir fJlimde 

görünr:ıil~ Ul.BQUln 
dil:1yanıu en iyi 
teno. ·ı olarak 
tanınır. Burası 

mal6mdur, fak 
bilinmr:ıycn f l" 
bu r.damın ayııı 
ıamanda bQynk 
bir kehanet H• 

bibi oluıudur. 
Filhakika Jao 
Kir.pura alta ay eYYel 
doıtlan ile yemek yerken : 

Vlyanada 

- K·t artaıında Varıonya gide
cetim, orada baetalanacatım, belki 
Cle öleceğim, demif. Arkadatl•rı 
ıormuılar: 

- Ne blllyoraun ? 

- Diln gece rllyaında glSrdilm, 
Tayyar• ile Viyanadao bir mGtebaeaıı 
getir~i7orlardı. Sonra n• oldu anla

J.t\madım. 

Jaa Klepura hakikaten Lehiıtana 
a-ltmif, fakat Varıovada detil, VarfOYa 
yanında küçük bir kae~~ada be~ln 
hummasına dütmOı, olum halıne 
gelmit v• Viyanadan bir ınOtehasııı 
çatmJmıttır. Mamafih tenor bu mil
teha1111 srelmeden iyllito 7Gz tut-
muıtur. 

Resmimiz bu ean'atkirı, Rigoletta 
operaaındaki ro~Oade ıö•t• mektedir. 

.............................................................. 
gider, profeaör içeri girdikten 
ıonra eve döner ve 6ğle Uzcri 
do tekrar onu almaya gidermiş. 

Fakat her şeyin bir 
sonu vardır: Profesör gUnün 
birinde ölmüı ve toprağa gö
mülmü,, fakat köpek, insanların 
kolaylıkla kabul elt.klerl bu ha· 
kikate akıl erdirememiş, her 1&• 

bah artık prof eaörUn akrabasına 
intikal eden evden çıkar, Unlverıitoye 

gider, kapının önUnde bekler ve 
öğle Uzeri prof oıörUn gelmediilnl 
görUnc• boynuu bnknlc ı•ri 
dönermlı. 

Köpeğe: 

- Efendin öldU; demiıler, 
fakat o, yine inanmamıı tam on 
aone müddetle, yani 61Unceyo 
kadar horgüo Unlveraiteye ıidib 

ıelmiıl 

Yukarda açılma resminden 
bir lntibaını gördilğünü:ı bu heykel 
Tokyoda halktan toplanan iane 
ile yapılmııtır. 

Bir lnglliz gazetesinin yaptığı 
·ankete nazaren 

Gene papas lngiliz kiliıesine 
dinl,nmez nıensub olan pa· 
ihtiyarın• paslar içinde (155) 
bakınız I taneıi yaşça (80)in 

üstünde, (1400) tanesi 70 sulann
da, (391) tanesi de (60) ın albn-

dadır. Yine bu gazetenin anlattağıoa 
göre dünyanın en gene papaıları 
Amerlkada, en ihtiyarları ise 
lngilterededir ve halk nasihat 
sormak dua almak için hep ihtiyar 

Larry Cebbalos adını taııyan 
Bir kızın bir piyano hocası, 

hüviyetini bilme-
karakt•rl diği, hatti llk kar• 

!,parmakların- şılaşmıya kadar 
dan anlaşılır İlmini bile bilme
diği her hangi bir gene kızın k~· 
rakterini kat'iyetle tayin edebıl• 
mekle töhret kazanmııtır. Bu ho
ca karıısına getirilen kızın aade
c• parmağına bakmakta, ıonra 
ne olduğunu aöylemektedir. ............................................................... 
papasları aramakta, genclere 
ehemmiye~ vermemektedir. 

Bir Kanarya .5agesinde 

Bir Kuş Hasta~esi Açıldı! 
ir Kadın Da 3o undan Sonra Tıb Fakülteıine Girdi 

Nevyork gazeteleri tam 32 
yaşında Tıb fakültesine girer., 
ve yatının ilerl~meıine ral
men altı yıl mUtemadiyen ça
lışarak mektebi bitlrib diplo
ma almıya muyaffak olar. 
Misb Malel Kanpeen adın· 
bir kadından bahsediyorlar. 
Ve bu kadının doktor olma· 
ıma, olciuktan sonrada kut
lara mahauı bir baatahane 
açmaaına aadece bir kanar

y enln Hbeb olduğunu yaz · ~ 
yorlar. 

Anlattıklarına göre; llu 
kadının ıon derece aovdiği 
bir kaoaryesi bir gün haıtalan
mıf, yiyip içmeden keailmit ve 
erteıi sabah baytara g<Ssterilme
den evvel ölnp gitmltl Olabilecek 
ıeylerdcnd ir. Fakat kadın ölen 
kuşu mUtehassıııoa göatermiı, ondan: 

- Eğer derhal ıu tedbire 
müracaat edeydiniz ölmezdi, Ce· 
Yabını alınca çok mtiteeıair ol· 

Tıb fakültesine 
okumaya koyul· 

muı ve hemen 
müracaat ederek 
muıtur. 

BugO 1 bu bay en doktordur ve 
( Nev} ork) da içinde _hi~~~rce has· 
ta kuıun tedavi edıldıgı mua:ı.· 
zam bir hrıatahanenin başıdır. 
Reamimiz bu katlım ve h~stah4'· 
neainin bir kött. siııi aöıh,r•) or. 
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Melek Olduğu Yere Yığılıb Kalmıştı .. 
d kafasındaki şişlere bıçağın 
yanlle lç ekmek ha tarıyor, sura· 
tmm pestilden farksız çürüklerine 
pudra sıvıyor, burnundaki kan 
pıhblarını ko~onya ile siliyordu. 

Sırtmdakileri fırlatıb fırlatıb 
başka gömlek, başka ceket pan
tolon giyiyor, bunlan rkauna 
geçirirken beyenmeyib atarak 
ipek mintanmı, en yoni elb'sesini 
yakalıyordu. 

Melek, aşağı ha indi ha inecek, 

~h .. ~ 
~, I 

Aramak beyhude. Biçare, 
ıxn\llakn korkusundan kapı dı~arı 
!r~çh ; ıokağı boyladı! Zannına 
dfitüyor, kimi : 

- AUnh vere de akledlb kaç.· 
s ydı, Baksanıza yuakandaki çıl• 
gınm azılılığına. Başka tOrlO kor· 
tulu çaresi var mı? Df y h k 
veriyor, kimi : 

- Kuş kadar vOcutlu kuru 
kemik, yarım, am adam; ilıtelik 
de yaşlı. Bu kadar helecana ta· 
hammOl mfi edebilir?. ister mi· 
siniz bir kenarda tıkamv rmiş 
olsun yahud bir tarafına inip ke· 
hp kesilsinl diye n kötü taraf· 
ları hatıra getiriyordu. 

Böyle, vah vah ederek söyle· 
nlp dururlarken Perver, ker v tin 
ayak ucuna eği '.di. Toz toprak 
lçinde bir fes buldu; gösterdi : 

- Ayol baksanızn ıuna. Bu 
gecelik fesi mi yoksa gündelik 
fevl mi? 

Y atağ.nda, y sdığın Ustünde, 
kenarı bir parmak yağlı, ibiği ko
puk, bumburuşuk• gecelik fesi du· 
ruyordu. . 

Mahmur , pencereye y kl ştı.. 
Kennrdaki çivide asılı dur n si
yah setreyi ele almış, uzabyordu: 

- Çocunlar, bu bergfinkll 
geydiği setre değil mi?.. Bu re· 
dlngottan ba ka caketi var miydi? 

Melek Hanım da, bir teki ma• 
anın ıılbnda, bir teki kapının 
arkasında duran potinlerini glSrdO. 

Hep bir ağızdan, yv hlnr yl· 
n koptu. 

Fakir, ya yalınayak baıı ka· 
bak kendini sokağa ttı; y da, 
evde bir yere saklandı. 

Kuvvetli cihet, kanburcuğun 

dııarı çıkmamış olması, evin için
de bulunma idi. 

Tqnbul, odasında hali bağırıp 
çıgırıyor, atıyor kırıyor, t bak, 
çanak, sandalya, masa yerlere 
vuruyordu. 

Buna kafir eziyeti, Nemrud iı· 
kencesl demezler mi? •• Oda ındnn 
çıkacaksa o· çio çıkmıyor? .• Ne 
yapacaksa n:çin yapmıyor? 

Bir ayak e\vel aşağı inib niçin 
Nabiyi haklamıyor? 

Y .ıtağından fırlayıb ta aynada 
kafası ı, şişlerini, yüzüniln göıil· 
nün l umrularını, çUrüklerini, 
gömleğinin, ceketinin, pantalonu· 
mm salkım snçakhğmı görünce 
bu halde ortaya çıkmayı onoruna 
yedirememiş, kı'.ığı kıyafeti biraz 

"'a getirmeye koyu:muştu. 
'\ğırb dururken bir taraf tan 

~ 

~ ~ 

Meleğin takatı keailib yere çöküvermişti 

cak diye hafakanlar içinde kıvra 
nırkcn artak kendini tutamazdı. 

Tak~tl kedlib yere çöknverdi. 
Tahsin: 
- Aman lmasım dişini sık, 

metin ol. Kıyamet kopub dliny 
altüıt olmuyor ya! diye kucaklayıb 

kaldırmaya yelteniyordu amma 
adet yerini bulsun kabilinden. 
Zira korkudan o da kekeliyordu. 

Perverle Mahmure, Mel ğfn 
yere yıkıldığını görlince, evvel 
ata !dılar: 

- Ne oluyorsun a taı:e?. Neye 
yUreceğini bu kadar oynatıp üs· 
tUne baygınlıklar getiriyor&nn? 
Bak Tahsin de burada. 
Maşallah güçlU kuvvetli, demir 
gibi rkek ... Korktuğun şeye mey
dan verir mi? Tombulumuz kam· 
buru yakalamadan yetiİir; arka· 
dan kol:annı kavrar; o netam 11 
kukla da kaçıb kurtulur. 

Yan baygın yarı ygın kadı· 
nin yfi:ıOne ular aerpio burnuna 
limonlar koklabrlarken bu ıefer 

yukarıdan pek deh etli bir tar· 
r ka aksettL 

Sanki koskoca bir kale topun· 
dan çıkım bir gülle evi delib 
içeride patlamıı, h r tarafı z:el· 
zele olur gibi arsmışb. Orta kat 
sofasındaki camekanh bölmenin 
camları şangır ıungur ınğıya 

inmişti. 

Melek, göılerlni kapayıb: 

- Hakkını helal et ustacı· 
ğım!.. Siz: de helBI ediniz kardeş· 
ler! diye mırıldana mırıldana btis· 
bUtUn kendinden geçti. 

( Arkası nr ) .•............................................................ 
" "' ti 1 $rhirTiyaf l'o~o 
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Tepebaıı Şehir 

Tlyntrosundıı 

Bu akşam saat 20 de 

INS 
KO 

LIK 
DISI 

4 perde 

Yazan - Bal.ıak 

E ki Fran ız tiyatro unda 
Bu akınm anat 20 de 

Eli DOLU 
Operet 3 perde 

Yazanı Ekrem Re it 
Beateliyen : Cemal R•~it 

2~/1/35 Salı akınını 

Bir Kavuk Devrildl. 
Bir defa İQİn 

SON POSTA 

Bir ''Permanant,, 
Keşfi! 

( Baıt rafı 1 inci yUı::! e ) 
y ru aiatem bir cih % lceşf et k 
sevdasına dütmüş. 

Kqif perukirın bu gayretJ, 
keıfinin ilk tecriibesindekl hA· 
dise ile m yd n çıkmıştır. 

Ht\dise öyle oluyor: 
Perukar, 6 aylık ondülasyon 

yapan cihazları bir senelik, iki 
senelik ondülasyon vapabilecek 
bir halde islah ve tadil etmiye 
heveı!enmif, bunun için uzun za· 
man çalıjmış ve düşünnıüştür.Keş:f 
merakl.sı perukar bu evdaya 
düodfikten sonra makineyi evine 
nakletmif, bntün aletlerini çö:ımüş, 
günlerce tiz.erinde uğraşıb durmuş 

((2) ıenelik garanti ondüliisyon] u ilan 
edince ayağına servet akacağını 

dütUoen kaıif, bu çok kıymetli 
çalıımalanm herke den gizli tut
makta idi. 

Nihayet, tali perukar kaşife 

ııUlllyor: 
PerukAr clhazdoki kerameti 

keşfed:yor ve onu (2) senelık on· 
dn:Asyon yapabilecek bir hale ge
tirmiye muvaffak oluyor. 

Onun dükkanından sökük ser· 
pik saçlarla içeriye giren her ka· 
dımn bir saat sonr en lüks sinema 
artistini imrendirecek gUr ve kıvır 
kıvır, dalga dalga ıaçlannı dışarı 
erperek çıkacağına aklı tamami· 

le yabyor. 
Yeni kAtife ise yapılacak tek 

bir şey katıyordu: Kendisine en 
büyük reklam olacak güzel bir 
gene kızda ilk tecrübeyi yapmak. 

Kaşif perukar bunu da halledt
yor. Madmazel (S.) isminde genç 
gfizel bir boyana keşfinin sırrını 
söylUyor e lstanbulda iki senelik 
ilk ( Öndfilasyon) ı kendisine be· 
dnva :~;apmayı teklif ediyor. Bayan 
(S.) buna tabii can atıyor. 
Hemen taze keşfedilen makine
nin başına geçiyorlar ve kaşif işe · 
başhyor. 

Hakikateıa bu ondlllasyon dn
ha kısa bir :r:amanda bitiyor. 
Ancak gene bayan makine altın· 
dan cascavlak bir ba§la, bUtUn 
saçları makinede kalarak çıkıyor. 
Zavallı genç kız kendini aynada 
o bald görünce düşüp bayılıyor. 

Kaşif perukar o glindenberi or
t dan kaybolmuştur. Za allı kız 
kAıif perukin dav etmek için 
aramaktad1r. 

ı. M:. 

Barsak atışı 
İhracat Son Zamanlarda 

Oldukça Artmıı 
Belediye, on sene evvel mez· 

baha dahilinde bir barsak· 
hane yaptarmıı ve Frldman 
isminde bir zata on sene 
için klralamıih. Öğrendiğie 
mize göre, on senelik mUddet 
son kanunda bitmiı 'J/ bağırsak· 
hane s enebaşmda belediyeye 
geçmiştir. . 

Söylendiğine göre, belcdiy -
nin, barsak işlerini doğrudan 
doğruya lizerlne alması muhte
meldir. Mezbchada keıilmit hay• 
van barsaklarının bu baraak· 
hanede temizlenerek fıçılara kon· 
mak suretilo haurlaoması ameli· 
yesinin daha modern bir tekilde 
yapılması dllşünülmektedir. Al· 
manyaya ve bilhassa Amerikaya 
yapılan barıak ihracatımız son 
zamanlarda çok artmıw ve para 
eden bir meta' vaziyetine gir· 
miştir. 

Afyon GörUtmelerl 
lranlı afyon muraha1lar1 ile batlıy•n 

a-örüımelere dGo du devam edilmiıtlr. 
Toplantıda Yuwoalav murahhası ile 
Ôkonomi Bakanlığı namına Bay Müm• 
tu hazır bulunmuılardır. 

Sovyet Resim 
~ !it 

•sere 
Saf hal 

Ser"Tisi _, 

ikile' '. 

Aç ~ dı 

a in 
yor 

S ovyet resim sergisinden bir köşe I 
Sovyet san'atkarları tara· 1 ve kendi portresi de ayrıca gUS 

fındnn, gfiz:el 1an'atlar akademi- dir. Sergi~e Sovyet .. ihtilali~ 
sind tortib edil n reaim ve h~y- sonra resım yapma~a başl il 
kel sergisi dün açıldı, Sergt}'e . sanatkarların eserlerı de v~ 
konan e&erler başlıca, ao on beı Bunlardan ön sır da De~ t 
yıl içinde yapılanlardır. Bunlar· gelir. Bu san tkilrın eıerlerı ~ 
dan bir kısmı büyük SoYyd ihti- bani memleketlerde meşhur~ 
lalinin muhtelif safhalarmı can· Re sam Riajkl ve Bogorod j,I 
!andırmakta. birçoğu devlet mil- Sovyet ahsiyetlcrinde kendiler 
zelerini zenginleştirmektedir. Bu tamamen gö termişlerdir.. ~lf 
ıergide teknik cstahğı, eserle· keltraılardan Bay n Muhit" 
rinin dU-ZgUnlUğü ile tamlan res· nm eserle~ lyidi~. . bl' 
sam Bradskinindir. Kendisi Le· Venedık sergısınde bü)•Uk 1'. 
ningrad rtızeı san'atlar akademisi muvaffakıyet kazanmıştı~. Sof ~ 
müdUrüdUr. Bradski Sovy t birliği san'atkarları b~ esulerm~e ye,. 
siya al adamlarının bir çoğunun Sovy t r alltes.nl ö termıye ç 
portrelerini yapmııhr. Bilha s hşınıtlar ve çok muv ffak olP1u( 
cı Smolni sayarayında Lenin ,, lardır ..• 

.. Harbiy halk komiseri Voro i.. Bir .ahkOm dliyedo ou,ub 
lof ,, " Lenin kürsllde ,, tablol rı Ba ıl 

1 yfiksek birer san'at eseridir. On· ,_..ı , 
dan sonr eski Sovy t reaim neı:· Bir kaçakçılık mesele,._ue 
linin mtimessilleri ol n Patro • dolayı mn t card" 
Vodki mile Kup rinin e rlerigelir. Ereğlili B y lız t geçenlerdi 
Patrov Vodldn ergiye, serlerin· b stalığını ileri ürerek ~ 
den glizel olan Uç f brika tablosil miyetinl tecil ettirmiıti. ı>u' 
iflirak etmiştir. « Sabah » mnddetl bitmlf t krar muayeo• 
isimli eseri çok güzeldir. Orijinal edilmek Uzere üddeiumumi.li~ 
fırça izleri göze çarpıyor. Kuperin liracaat etmiştir. Fakat iJjıl• 
eserleri sovyet hay tını, hakiki dairesinin öntind beklerken bit' 
bir ıekilde göstermektedir. Rea- denbir yere d~müş ve bayılı111; 
8 m Ger imovun «Arkanjel U· br. Tedavi edildlkt aon~a kel" 
manı» ile «Akşam» ilimli tnbJolan disl evine glSnderilmif~ 
·---

Tıbbiye Tale esine /Çay Ziyafeti 

Üniversite RektörlUğtl, Tıb FakUlteılnin •on aınıf talebHlne 
bir çay ziyafeti vennif, ziyafette Profesörler ve talebeler hazır 
lunmuştur. Resim ziyafette bulunanları gösteriyor. 

Türkiye İdman Cemiyetleri lttifakJ 

EŞYA PİYA. G SU 
Amerlk , Parls, BrUksel, Vly na ve P tte'ye 

ezmel r • Dahllf tahvilltl rımız • Otomobil ve 
blalklerJer - Salon, Yem k v Yatak takımlar1 ve 

daha blnlerce kıymetli hediye 

OEOERi 1 LiRADIR - HER YERDE SATILIR 



16 ikinci kAnun SON POSTA 

ve 
Nasıl DoAda ? .• 

il inci kıeım No. 169 
Her hakkı mahfuzdur. Nasıl Ya$adı ? .• 

~~~~~~=:. 16 - ı- 935 Nasıl ÔldiJ? 
~ !iya ~akirc:==========================-r 

Sulhnameye Müteferri Olarak 
Bazı Esaslar Da Konmuştu •• 

4 - Almanya tarafından f ıgal 
~(dilen Ruı arazisinin tahliyesi. 

Ayni zamanda, vaktile Ruı 
tazminabbarblyeslne mulcftbil istlll 
edilmiş olan Kars, Ardahan, 
Batumun tabliyeslle Osmanlı 
hOkümetlne terki] 

6 - Rusyanın seferberliğe hitam 
vermesi. 

6 - Rusya, Ukrayna ile ıulh 
muabedeal aktedecek.. Ve, Uk
raynanız aktoylediii muahedeyi 
tanıyacak. 

7 - lran Ye Ef ı iıtiklill. ıan atanın 

8 - Üserayı harbiyenin mım· 
lek~lerine gönderilmesi. 

- Bazı nevi tazminattan 
•arfmazar edilmesi. 

. 10 - Şehbenderlik Ye sairo 
gıbJl siyasi ~llnaaebetlerin iadesi. 

1 - Tıcaret muame!atı, hu· 
ıust haklar f d'l 
ff ' ne ye ı en eşhas 

8 ı umumt "b' ' 
tanzimi. gı 1 meselelerin 

Bunlardan baıka d"v 
nıadde de ine . • ıger Uç 
t h . y mUttferrık şeylere 
a sıs edHmişti. Doğrudan d v 

~smanlı hUkfımetile yapıla:g~:~ 
oazdam muahedenameye gelince· 

a fU maddele ı 'ht' • idi: r ı ıva etmekte 

ı - VilAyetlerlmizin tahliyesi 
2-0 1 . sman 1 hükum r 

~aa:e olunan Kars, Batum, ~rı~~ 
hududlarmın b · k . 

tarafından t hd' . ır omıayon 
3 

a ıdı. 

b - Hududiard ki 
ukuku [ hud dl a ahalinin 

laylaştırmak 1 u. ar?a. ticareti k~ 
4 _ K çın bır ttiliif al<di.) 
5 onsolos!arın kabulü 

- Kon11olosl · · 
loshane' . arın ve Konso-

6 ~erm zayiatının tazmini. 
Harb sebebi'e 11 ol 

ilan aıuahed t • aa U• 
7 a • 

te' f- iade olunacak posta •• 
ıgra mUnnsebah 
8 - ı ran meselesi 

1~ - Harb kanunları, 
11 

- Hususi eşhasın alacnkları. 
- Eşhasa verilecek tazmi

nat. 

l2 - M .. ı·· ı 
h k 

us uman arın 
a kı 

' 
hicret 

13 - Harb esirleri. 
l4 - Harb esirleri hakkında 

affı umumi. 

lS - Tasdiknameler. 
t Bu maddelerden bir ikisi mUı
esna olmak Uzere diğerleri Os· 

~~,nlı. murabbaslarınm teklif et• 
huerı proı' el d 'b . d er en ı areltı. Bunları 
ı.: Bo!ıevik hlikumeU murahhas

ı, kAmilen kabul etmlılerdL 

* 
Jn 

Rluslarl" ıulhun lmzalaoma11 
em eket· h bir LD er tarafında bUyllk 

Hele memnuniyet tevlid etmiıtf. 
. ' Ruaların bu harpta istill 

ehttık~erl araziden başka, (93 Ruı) 
arbınde t · h . b' . azmmatı arbıyo muka• 
ılı olarak cebren 1 1 1 d'k l • (B şga ey e ı · 
erı atum - Knrı E d h ) 

C kı • r a an ıan· 
a arını da lad . 

l 
eye rıza gösterme--

eri bu mem . i . tık nunıyet n dereceslnı 
~ ~el~mlıti. Ancak.. Irak ve 
urıye eki vaziyet vehametinl 

muhafaza etrnekt .dl R e , . 
u~ ihtilali başlayıb da Kafkaı 

cephesınde tehlike azaldıktan 
ıonra, Almanya hlikfımeti Oımanh 
kar~r&ihı umum'sine mUhlm bir 
yazıfe tev dl etmi ti k'. d 
(B 

_ d § ı, o a, 
ag ad) ın iıtirdadmdan ibarottL. 

Cihan harbinden sonra ıulha ilk yolu 
açan (Lenin) 

Almanlann, Oımanlı hükumetin· 
den bekledikleri birçok menfaat
lerin en başında buluan Hayadr
paşa • Bağdad ılmendifer yolunun 
- hennz tatlı bir hayalden ibaret 

olan - bu aon merhaleai lngiliz· 
lerin elinde bulundukça, Almanlar 
bilylik bir based ve endişe hiuet· 
mektelerdl. Almanların bu arzuıu, 
Babıiilide, VükelA Meclisinde de 
müzakere edilmiş, frakın bu mU· 
him beldes"nin istirdadı için der· 
hal ciddi teşebbüslere g·rişUme· 
aine memnuniyetle karar verilm;ştl. 

Yalnız T alAt Paşa bir nokta 
Qzerinde durup düşünmekte idi; 
bu mllhim vazife, kime tevdi edi· 
lecekti?.. Filhakika Osmanlı ku· 
mandanlan arasında bu hizmeti 
memnuniyetle kabul edecek ku· 
mandanlar az değildL Fakat, ku· 
mandayı kim ele alına alsın, En· 
ver Paıa yine bizzat işe müdahale 
edecek .. Belki de yeni bir felaket 
ıuhura gelecekti. Buna binaen 
Talit Paşa bu itir. başına muk· 
tedir bir Alman kumandanının 

getirilmesini dUtünmüş; Enver Pa· 
şayı da buna ikna etmişti. TalAt 
Paıanın fikrl.ıce, böyle mühim bir 
Alman kumandanının işlerine En
ver Paşa müdahale edemlyecek 
ve bu teşebbüs de, ancak bu sa
yede muvaffakıyetle neticelene-
cekti. ( Arkaıı yar ) 

,_,.Bu akşam MELEK Sinemaımda ~ 
Halkımızın en çok ıe•diği, beğendiği 

MARTHA EGGERTH 
' tarafında.ı neflı bir ıurette yaratılan 

GENÇLİK ARZULARI 
Neıe • Zevk • Eğlence ye ıaadet filmi takdim edilecektir. 

İlaveten : Dünyanın gözü ve kulağı 

PARAMOUNT DÜNYA HAVADiSLERi GAZETESi 
1 - Romnda imza edileıı Fıansı:ı • ltalyan anlaımaaı. 
2 • Lindbcr'in çocuğunun katli muhakemesi. 

~ .. llİİ3m.İİİıı11Smamrmr~~y.iammm••tmemzamhmümramt~···v·esmamirmcm ... ı.. ...................... -

iŞTE MUAZZAr 1, TAM rw,AN~SiLE NEFiS UR ŞAHESER 

ÇiL_ 
Bu güzellikte bir film pek az görUlmüttUr. Baş rollerde : 

CHARLES BOYER • ANNABELLA ve 
3 ZlGAN ve VIY ANA ORKESTRASI .. 10000 FiGÜRAN 

Yarınki Perşembe •1 p EK sinemasında 
matinelerden itibaren 

Bugun ve Bu akşam A y S E L 
aon olarak 

İstanbul r .iJi Em:ak Müdi!rlüğiinden: 
Galata'da, Kemankeş Kara Mus~afa Paşa mahalleılnio Topçu• 

lar ve Yüksekkaldırım ca<!delerinde eski 31, 33, 35, 37 ve yeni 
25, 27, 2911 ve 119, 119/l ve 119/2. numaralarla mürıık~am 
dükkanları müştemil Değirmen hanı namılo maruf banao 120 bısso 
itibarile 34,S hiuıe:ıi bedeli iki takıitto ödenmek ıartl;o muhammen 
"15022,, lira üzerinden kapalı ı:arf usulile 21 Kanunusani 935 
Pazar günü 1&at on beşte satılacaktır. isteklilerin 2490 numaralı 
konun ahkamı dairesinde, muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu 
nisbet:ııde teminatlarile teklif mektuplarını arttırmayı açma ıaatin
den bir saat evveline kadar lstanbul Milli Emlak Müdürlüğündeki 
Satış Komisyonu Reisliğine \'ermeleri lAıımdır. u 1511 

Maarif V ekiletinden: 
21/11/934 tarihinde lh lesi icra edileceği füin edileıı Erzurum 

Muallim mektebi ikmal inşaatı mUnakaıası gürillen lUzum üzerine 
Uç ay temdit edihniıtir. ihale 2112/935 Per-emhe gOnü sant 15 te 
Vekalet lu9aac komisyonunda kapalı ı.arf usulil• M-ra edilecektir. 
Talipler ıartnam• vo teferrüatını ioıaat daireainde ıörobllirler. •·813811 

Sayfa 9 

Yeni 
-

Okurlarımız Ayni İsmi Sık, Sık Alı-
yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 

lzmltte 
İzmit (Hususi) - Vali Bay 

F alk Türel, nüfus mlldtlrU bay 
Faik Turhan, nüfus başkAtlbl 
bay izzet Ôzkan, Ağır Ceza reisi 
bay Naili Mete, Üsaübahri haklm
Jer;nden yUzbaıı bay Mehmed 
Eyyübi Öner, fırka katibi bay Ha
lid Kaya, Ülkece icra memuru 
bay Kemal Uygun, Hapishane 
katibi bay Muammer Sezer, Ev-
kaf mlidUrll bay Hamdi Tekin, 
\leznedar bay Sabri Atay, tahsil· 
dara bay Cemal Kuzu soyadlarını 
elm şiardır. 

Somada 
Soma, (Hususi) - Hakim bay 

Niyazi Akkuş, müddeiumumi bay 
Hami Kurol, nüfus katibi bay 
Mehmed Güven, Yaridat katibi 
bay Cemal Aray, varıdatçı bay 
Sabri, kardeıl bay Fuad Onat, 
varidattan bay Hamdi Biigin, 
tahsil müfettişi bay Hilmi Ergin, 
maliye tabsiidarı bay Ali Akın, 
inhisar memuru bay Şevket Aslan, 
inhisar memuru bay Kamil Akıoy, 
bay Fevzi Tlirker, eksper bay 
Cavid Akay, odacı bay Ahmed 
Ersoy, takib memuru bay Ali 
Emre, jandarma yüzbaşısı bay 
Necatı Ergüo, maarif memu· 
ru bay Ali Kulabaç, . tahri· 
rat katibi bay Murad Örköç, 
ziraat M. bay Suad Özdemir, 
nllfuı M. bay ŞUkrU Erköç, Dr. 
bay Sadık Ünlilyol, ııhbat M. 
hay Osman Öztürk, mahkeme 
ıabıt katibi bay lbrahim Utku, 
bay ŞUkrU Ôzelya'.çın, Belediye 
katibi bay Necati Özcan, icra M. 
bay Kamil Tek:n, gardiyan bay 
Mustafa Uysal, mahkeme mübaşiri 
bay Mehmed Sayın, bay Mustafa 
Polad, adliye odacısı bay Zeynel 
Özen, istasyon memuru bay Sala· 
haddin Suloner, orman muhafaza 
memuru bay Hasan Tanba, bay 
Zeynel Ünal soyadlarını almıı
lardır. 

lstanbulda 
Beya:ııd Emin efendi lokantası 

kAtibi bay Liltfi, anneıi, hemşiresi, 
kardeşi Altuğ, Ankara caddesinde 
zarf ve klasör imalathanesi ıahibi 
merhum bay Mehmed Raif eşi 
bayan ismet, oğ:u Deniz birinci 
mülazimi bay Şehabeddin Rober 
Kollejden bay lbrahim F~thi ve 
kızı bayan Hamiyet Gürel, Kadı· 
köy Moda caddeıi Neıe sokak 
No. 17 do bay Tevfik ve ailesi 
efrada Tütünciller, Meyva Hali 
tahakkuk memuru bay M. Kenan, 
eşi bayan Necmiye, oğlu bay 
Memduh, bay Hidayet, kızı bay 
Yaşar Saadet Güngören, meyva 
halinde hamal katibi bay A. 
Kemal, eti bayan Melek, kızları 
bayan Şükran \le bayan Mübeccel 

t 

Südlüce Mahmud ağa mahal· 
leıi Camll ıerif çıkmazında 
No. 24 do buz memuru bay 
Mehmed, eşi bayan Huriye 
oğuanrı bay Ahmed Sa:m, ba; 
Mehmed Bahaeddin, kız.lnrı bayan 
Tevhide, ba) an Müzeyyen T oksöz, 
lstanbul Belediyesi Karaağaç mü· 
essesatı buz fabr:kaaı idare me
muru bay Raif Akaydın, ambar 
memuru bay Ziyn, Yücel, lstan
bul inşaat mfiteahhidlerinden bal' 
Mehmed Ali, oğlu mllhe ldiı bay 
Müfid Ali ve hay Harun Ali 
Kuraner, Fatih Belediye hayvan 
hastanesi nalbandı bay Alaeddin, 
kardeşleri bay Vehbi ve bay 
Mehmed Demirnal, Ramide bay 
Hnse)ln, kardeşi Topçularda bny 
Hasan, oğlu Y edikulede bay 
lsmail, kardeşi oğullarından A· 
lemdar 3 üncü komiıerl bay Halil 
ve bay Mustafa Urgenc, Deniz 

matbbası mücellidlcrlnden bay 
lımail Muhiddin Ôzçelik, lstanbul 
poatahaneıl lokal başmemuru 
bay Şevket Demir, Devlet de
mlryollara Haydarpaşa garında 
ıeftreo bay Besim Alpagot, 1'
tanbul itfaiye grupu amiri birinci 
muavin bay Cevdet Alptekin, 
Fatih itfaiye amir muavini bııy 
Fazlı Engin, Beyazıt Emin Efendi 
lokantası katibi bay Lülfı, bira• 
deri ve hemıiresi Altuğ, Islan· 
bulda bulunan Ünyeli Hacı Seyid 
oğullara bUlün aile <:fradı ile 
birlikte Dönmez soyadlarını al· 
mıılardır. 

Reımt ilanlar T. L Ş. tinden 
Bay Nihad Uğural ıoy adını 
almıştır. 

lf 
Bursa Ağır Ceza Reisliğ:nden 

mntekaid Bay lıhami, zevceıi 
Bayan RUknet, oğlu bay Sedad, 
Şark Demiryollan işletici Kum
panyası Hareket Dairesi memur
larından bay Adnan, zevcesi 
bayan Feride, oğlu bay Erdoğan 
Ye kıu bayan Sevil Akkan ıoy• 
adını almışlardır. ""-"*""'-··-·-·-··-··· .......... _ 
r 

Nöbetci 

1 

Eczaneler 
Bugece nöbetci eczaneler şunlardın 
Hamdi ( Şelız.ndebaşı ), ~eref Oe

lal ( Cerrahpaoa ), .M. Fuad ( Hafız· 
pa~a ), A. Hamdi (Şehremini,) Trofi· 
los ( Samstya ), Hü ameddin (Balat), 
liıkmet ( Eyilb ), Yorgi ( Unkapnm), 
Eşr~f Ne~et ( Sirkeci ), Cemil ( Bc
yazıd ), Mehmed Kazım (Bahçe kapı), 
Merkez ( Bakırköy, istasyon caddesi ). 
Sotiryadiı ( Kadıköy, lıkele caddesi), 
Üçler ( Kadıköy, Yoldeğirmeni ), Ah· 
mediye (Üsküdar, Ahmediyo caddesi}, 
~inaHi Rıza ( Büyükada. ), Delin Suda 
{ Takıiaı ), Ertuğrul ( Taks~m ~· S. 
Barunakyan ( Tılksim, Yenışebır. ~· 
Karaköy (Gala.ta), Nargileciyan (Şışli, 
Şafak ıokağı), Yea.ituran (Kasımpaşa), 
Yenitürkiye ( Hasköy ). 

BASAN 
TIRAŞ BIÇAKLARI 

İmtihana hazırdır 

Bir aded Hasan tırııı bıçağı 
yüz defa tıraş eder. Etmediği 
takdirde 100 lira yeririnı. 

Hasan Ecıa Deposu ıabibi 
Hasan Alımt1d Başaran 



ıo Sayfa 

• ve - Zambak · 

M uhıırriri: A. R. No.: 142 16. ı . 935 

Korsan Müfrezesi •• 
Manda Boynuzundan Borular Her Tarafta Çalınıyor, 
Sırtlarında Çuvallar Olan Korsanlar Toplanıyorlardı 

Kıral, ayağa kalkmıştı. Polen, 
artık karalın bu konuımaya niha· 
yet vermek istediğini anlemışb •• 
Birinci Fransuva, elini alnında 
gezdirdi. Derin derin içini çekerek: 

- Eğer taliim olsaydı .• (Pavi) 
de.. kılıcım elimde iken can \•o• 
rlrdim. 

Dedi.. Polen, efendisinin ıdt· 
rabına tahammül edemedi, göz· 
lerinin içini yakan yaı damlaları, 
kirpiklerinin ucuna kadar ilerledi ı 

- Haşmetmeab 1.. Müsterih 
olunuz.. Zaman, heniiz tamamen 
geçmemiştir. itte Türk donanması 
geliyor. Bir taraftan onlar.. Bir 
taraf tan da zati haımetiniz .. Arlık 
bu sefer, Şarlken'i temamen ezib 
mah vedeb.lirainix. 

- Ne ile.. hangi kuvvetle 
Polen? .. 

- DO~manlarmmn, sizin aley· 
binlze ku.landıkları silaha, ayni 
ıiliihla mukabele etmek 11uretile .• 

- Bravo, Polen.. Çok hakkın 
•ar .. Tek Şarlken ortadan kalksın 
da •• Franaa, Şövalyeliğin mezarı 
olsun. 

Manda boynuzundan yapıimıı 

oJan borular [1] her tarafta çalı· 
nıyor; sırtlarında ganimet çuYal• 
ları taşıyan korsanlar • gemilerine 
dönmek için· sahilde toplanıyordu. 

Kolları dirseklerine padar sı
valı olan Poyraz Ali, turada bu
rada öbek öbek toplanan kor· 
•anlarını yoklama ediyor; bunlan, 
kliçUk kayıkların alabileceği par
çalara ayırarak gemilere gönde· 
riyordu. 

En ıona kalacak kayıtı, Şö
valye ile Antuyana bırakarak 
kend:si de korsanlarile blr kayıga 
binmiş, gemisine gitmişti. Son 
korsan müfrezesi de denize açıl· 
clıktan aonra sıra Şövalye ile An· 
tuvane gelmiıti. 

B:r iki saat evvel, gl>IUn ke
narın da (Cuvanna) nın kaçışını göa· 
!eren o esatiri manzarayı gördük· 
en sonra büyük bir dalgınlığa dil· 

şen Şövalye, bir frenk inciri küme
sinin dibine oturmuştu. Dirseklerini 
dizlerine, çenesini de avuçlarmıo 
içine dayamıı.. Gözlerini, önUn
dekf Akdcmizin 11onsuz ufuklanna 
daldırmış düşUnUyordu. 

Antııvao, sevgili efendisinin 
ıUkfınet ve hisılyatını lhlAI etmek 
lıtememekle beraber, ona sesle~ 
meye mecbur oldu : 

- Muhterem şövalyem.. Biz· 
den baıka kimse kalmadı. Ge
miler de harekete hazırlanıyor. 
Bizi bekleyen kayığa hitfen teşrif 
edersiniz, değil mi ? 

Şövalyenin vUcudtı hafifce 
ıallandı. Yavaş yavaı ayağa 
kalktı. Derin bir nazarla Antu· 
Yanın ·yüzline baktı. Bu bakıı 

okader mUeasir idi ki, Antuvan 
bir anda ıaşaladı. Ayni zaman .. 
da, bir iki saattenberJ efendi
ıinln çektığı ıstırabın derecuir.I 
idrak ederek kalbi acı acı sızladı. 

Şövalye, titreyen bir sesle: 
- Antuvan. 
Dedi... Antuvan, bu kadar 

zamandanberi beraber yaıadığı 
ŞBvalyenin, kendisine bu kadar 
manalı ve mfiesdr bir tarzda 
hitab ettiğini işitmemişti. B:rden· 
bire kalbiue çöken bir ağırlıkla 

' (1] Bektaşi dervişleri tarafından 
'tullnnılan ve ı11fir tesmiye olunan boru. 

Bir Ayının 
Yaptıf<.ları 

JkincJ kanun 

ikinci ··ntehibler 
C. H. Fırkası' Tarafından T esbit Edile 
t~amzedlerin İsimlerini 

( Arkuı var) ----
C.H. Fırkası 
Vilayet 
Kangresinde 

Ctimhurlyet Halk Fırka" 
VilAyet kongresine dlln 6ğledel 
sonra saat 15 te fırka vUAy.S 
merkezinde devam edilmifllt• 
Dünkü kongreye viJAyet fırk' 
reiai Doktcr Cemal Tuncay Bat 
kanlık etmittir. 

Evvela dilek encllmenlnln b,.. 
zırladığı rapor okunmuttur. 80 
raporda f"hrin her kazasınd_. 
yapılan dilekler birer birer ıayr 
lıyordu. Bu dileklerin okunnı,.. 
sından sonra, içinden, mab•lll 
teıkllat ve belediyeye aid ol•ll" 
ları tefrik edilmiı, diğerleri, alt
kadar dairelere bildiril~ek Uzer• 
Fırka Umumi merkezine glSll" 
derilmek için tesbit edUmiştif• 
Kaza murahhaslan, menaub ol
dukları mıntakalarda dilekleri 
hakkında ayrıca izahat ,ernıir 
lerdir. Bundan ıonra, BUdce fır' 
cllmenl raporu okunmuı ve rapot 
aynen kabul edilmiştir. 

Kongre mUnasebetile bOyOk-
lere çekilen telyazılarrnın geleO 
cevablan, okunmuş, alkıılarla k•I"" 
tılanmııtar. 



16 lklnc1 kAunn 

Zelzele Sahasında 
Uğultu Olmadan Yer Sarsılmıyor, 
Yer Sarsılınca Da Can Dayanmıyor 

-~ 009et. . .. 

( Baftarafı t inel yGıde) 1 
almak istedim. Ikt yeni ve her 
ıamanki gibi devam eden zelze· 
le} l haber verdikten sonra : 

"Sonunu da sizin gözünüze ve 
kulağınıza bırnkayım,, dedi. Şimdi 
harabeyi geziyorum. Öyle bir 
harabe kl tek sağlam kalan bir 
•\' bulmak zor. Bir kısmı ıola 
bir kısmı sağa yatmış, bir kısm; 
da olduğu gibi çökmfif veya çat• 
lamış. Sahilin bir luımı çadırla 
dolu. Bi~ kısmında küçük tahta 
b~rakalar yapılmakta. Yani zelzele 
yı~ı}or, halk yapmıya çalışıyor. 
Dok~or Tahsinin konserve 
~abrıkası yeni olduğu halde oldu-
gu h g bi çökmüş, Kendi söy· 
ledıgine göre 40 bin liralık 
r.ararı var. 

Yanındaki iki kiiÇlik balık· 
tane de ayni vaziyette. Adalılarla 
t 
o.?uşmak iıf yorurn. Her konuş
ugum adam bana: 

b" - Bayım bu, anlatalrnakla 
ıte.~ !ey d~ğil. Bizim halimizi ıiz 

gözunuzle görmeliydiniz o zm , ne 
•U yer sarsılması idt 

ev} od sallanma sırnsında yıkılan 
d .. er en kaçanlar çılgın haline 
onrnUş'er k · • ne yapaca larım 

' !ırmışlardı. F nkat kudurmuş yer 
hıGtemad· 1 ba . ıyen sarsı ıyordu. Ş:mdi 

d 
yım kulaklarımız nl ıtı D . 

en gök .... 1 • erm· 
ı d guru tüsüno benzer bir 
es uyduk mu· b. "k· 

5onr 1 ' ır 1 ı saniye 
o'u a ge ecek sarsıntıya hazır 
•o~aowruz,f levde olanlar hemen 

ga ır .yor. 
y ~' demek evveli n 

rUitü gelıy'1r. lı • 

-:- .Evet, evveli yerin altından 
~~ültüler geliyor ve sonra aşa
~· an ~ukarı bir sarsıntı oluyor. 
b~ t lkkı slanttt, •eya bir saatte 

e rar anıyor A l k 
(15-20) h k . • r ı günde a getıre. 

- Peki iİmdi 11 
nız. Ne düşünü e Yapacaksı· 
kası cevab v rorsunuz? liir baı

erıyor: 

- Bizde d·· .. 
kaldı ki b uşunecek bal mi 
b" ayım. Biz ölü h 
ır mucize 'b• m veya ud 

bekl.yoruz. gı ı kurtuluiumuzu 

- lmdad ve d 
ll'ıenı )'ar ımlardan nun musunuz? 

- Ne d k ınaz ? eme ' nıemnun olun-
•nğ e~8

1 
A

8
llab vatandaşlarımızı 

.n. ze en k E d k 
ıoura B d · ço r e , 
bigad an ırma, Balıkeı·r, Kara• 
gaz.et a; yardım yapıldı. Fakat bi:ı 
bu k ede fu kadar bilmem ne 
daha 

8 İr bu diye gördüklerimizİ 
B' 8 aınadık bekliyoruz 

r b 
1
' İki ileri gelen halkla - ha

, a deleri geziyorum. Yanımdaki 
llUr u-
J b gu muhakemeyi bana an
a Yor: 

hl - Bağım bu memleketin he
ef~:fıheme~ hepsi fakirdir. Birkaç 

k 
n elınde çalışır. Bir tek 

ev aloıad F k tnet k ı. a at bu evler zaten 
Pılrn~ edendir. Buraya yardım ya· 
Yardı:nı eır~f çok ister. Çünkü 

Y l edılmezse halk baıka 
er ere gld k . 

raıı ece br. Halbuki bu· 
dlyarıdnıUkenınıel bir bahkc•lık .... 

iki defa daha tekrar etti. 
ve bir defasında oldukça dDyük 
bir tehlike atlattım. Devril· 
miye yUz tutan . bir duvarın 
yanından geçtiğim ıırada olan 
bir zelzele damdan lir yığını 
yanıbaşıma dUıürdü. Akşam ıaat 
altıda yine motörle Gündoğduya 
geldim.Burası Marmaradan harab. 
Tek bir tane girilip oturulacak. 
ev yok. Motörden çıkınca oldukça 
mühim bir ıarsınh müjdesini al· 
dık. Yan yıkık kahvede Gün· 
doğdulularla beraberiz. O kadar 
cana yakın, o kadar misatr 
sever insanlar ki, insan konut
ma~tan bıkmıyor. Hepsinde bir 
ıamımiyet var. Hepsi konuşkan. 
Bay Muhtar bizimle birlikte yıkık 
viran evlerin önünden geçerek 
izahat veriyor : 

- Şu ev çökünce bir ana bir 
kızın mutfakta kaldığını öğrend:k. 
Hemen hep birden oraya koştuk. 
Taı ve tahtaların altından birbi
rinden sarılarak aıu olarak kalmıt 
olan ana km göz yaşlarımızle 
çıkardık. 

B:raz · ıonra şu evin bir elev 
aldığını gördük. Bir taraftan 
yağmur sicim gibi yağıyor. Ayak· 
larımızda ayakkabı, üstümüzde 
ceket } ok. Su muslukları ankaz 
altında kalm!Ş· Onunla uğraşırken 
Y<!ğmur sadece ilik:erimize işle· 
meyi biliyor, yangına tesir etmi· 
yor. Evlerinden canını zor kurta· 
ran halkımız kapısının öniinde 
donmıı gibi kalıyor. Kimse kim· 
•eye bir şey ıöylemiyor. Herkesin 
dili tutulmuı, sadece ma bıun 
ankaza bakıyor ve sanki Allahın 
beterinden saklam&1ı için dua 
ediyor. 

Bak Bayım ıura11 .ar ya. Bu 
kahYe idi. Çökünce içinden inilti 
ve çığbklar duyduk. 

Hep birden bunların imda· 
dına koştuk. Taş ve tahtaların 
altından 15 kardeşimizi muhakkak 
ölümden kurtardık. Ne diyelim, 
ne yerimiz ne yurdumuz kaldı. 
Ne yapacagımızı bitmiyoruz. 

- Merak etmeyin inşallah 
İyi olacak. Bakın hep erzak ge• 
liyor. 

- Efendim biz evvela ba~ı
mızı ıokacak blr çatı istiyoruz. 
Karın do) urmaktan evvel bize bu 
lBz.ım. Eiz çalışır karnımızı doyu· 
ruruz. Bu erzakm yerine bize 
kereste, çivi ve ıdre gelıe her 
halde daha makbule geçer. Ken· 
dlmizi barındıracak yer bulduktan 
ıonra yine çalıımak ıayeıinde 

yerimizi cennet yapmasını biliriz 
dedi. 

Bu aatırlart bir taraftan yazı· 
yor bir taraftan da mütemadiyen 
derinden gelen uğultu ve gOrfil· 
tülerle sarsılmalar hissediyorum. 
Bura11 herhalde zelzelenfa mer
kezL Şuraya oturalı 3 ıaat olma· 
dı bet zelzele oldu. Gece 4, 
sabah da 2 oldu. -R. Gökalp 
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BugUnkD Bilmece 

Boı dört köıelerl aıağıda ya· 
olı manalara ge!en öz Tt1rkçe 

kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 

yede hem Yakit geçlrmİf, hem 

de lSz Türkçe kelimeleri öğren· 

mit oluraunuz ! 
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lstanbul dördUncU icra me
murluQundan: Hüseyin Hnyrettine 

olan borcundan dolayı paraya çevril
mesi istenılen Olimpiyamn hissedar bu

lunduğu Gnlatada Beyıızıd caddesinde 

kafesoi sokağında 2 No. lı Üç kath ah
ıab tamire mühtn9 43 metre murabbaı 

eahasınJa 5 oda bir taşlık iki eofa iki 

hela bir taraça bir mutfakı havi hane

sine temamen 3032 bin otuziki ve biti

şik 7 metre murabbaı dükkan arsasının 

tamam tamamına 250 lira kıymet tak

dir edılmiş olub bu hu'lm~da bir itirazı 

var•a 920 tarihli icra ve iflas kanunu• 

nun maddei mnheuııuna tevfikan üç 
giln iç:nıle bildirmesi evvelce otururken 

bugiin ikametgnhı mechul olan olimpi· 

yaya ilanen teliğ olunur. (7026) 

lstanbul birinci ticaret mah
kemesinden: .Mıtlıkemectı ııablması· 
na karar verıleıı Gülataıla gümriık antro· 

posunda 1 No. lı anlıarıodı& bulunan 15 

sandık ve 5 balye Jııpon yün ipliğinin 

açık arttırma euretile ve tranıit olarak 

17-1·935 perıeınbe günü saat 14 den 
16 ya kada< sablncağı ilan olunur. 

---··--···,----
ikide bl 

"e r kaymakamın hoı 
Zelzele FellketzedelerlneYardım 

lşidiy cana yakın sözlerini 
Band orum. Bay Esad bir taraftan, 

ırmadan yeni gelen, şeker, 
un, kereıt b h b e, sa un ve pirinçleri 
.eıa lamakla b"r taraftan da be· 

n~nıle ko!'~şma'a ~e!gul. Latifeyi 
ç k ıevı)or. Emınırn ki . 
on ınıan 

lb
• un yk.anında s.kı. dığını biaset
ıyece 

Sahil bov d 
A h .1 un a yapılmakta olan 
;la ta barak A aıar111 vanındayım. 

nslzın derinden ge'e. b' w it ve ü _1 · n ır ugu u 
g ru ü ile gözl . . .. k 

diktim. Gök gür"üyerırnı gdo e 
Y • or san ım. 
anımdaki adam: 

- işte b"r daha! derken 
ny. kta sallandığımı farkettim. 
Bu hal iki Uç aaat ara ile 

Marmara havzasındaki son 
zelzeleden aonra ıehrimizde, bami
yet!l kimıeler tarafından Hilili· 
ahmer vaaıtaıile yardımlar yapıl· 
mıya b&şl<?nm:ştu. Eu meyanda 
Hililiahmcr İstanbul Merkezi Eaş
kanı Dr. General Ali Çalımı. 10, 
Balatta milli ı:nema ıahibi bay 
Tahsin 5, Ealalta polis komiıeri 
Bay Ma~mud 1, ~tanbul Erkek 
Lisesi talebe!ert 30, vatan 

8 ever bir bayan 100, menkul 
kıymetler ve kambiyo bor
sası acentaları 101, Mısırça • 
şısı tüccar:arından Bay Hal.l 20 
lira yardımdn bulunmuşlardır. 
Şimdi) ekadar toplanan paranın 
tutarı 26, 730 kuruştur. 

Re•im TalıliU .Kupona ...... • o ........ ····-
Tabiati.U2i öğreamek .istiyoaum 
reaminiıi bu kupondan tO adet 
ile birlikte gönderioiı. · Rf''611&İDia 
unya tibidır ve iade edilmcı. 

laim, metlek 
veya ıan'a& 

bulunduğu 
memle"ket 

Relim iotioar 
edecek mi1 

Remıin ldiıai 30 kuıÜfluk 
pul mukabili.Dd~ cönderilebilit. 

Sayfa 11 

lzmirde ~Jpor 
Bu Sene, Lik 

Şekli Pek 
Maçlarının 
Fena 

lzmir (Hususi) - Bu sene h
mlrde lik maçlarmm aldtğı tekil 
o kadar kötU, o kadar nisbetsiz ki 
her hafta maçlardan evvel kuv• 
Yelle ıerdec!llen tahminler altüıt 
oluyor; en kuvvetli takım en kuv· 
vetı>ii bilinen takımın karı·smda 
bocalı} or ve güçlükle mağlübiyet
ten kurtuluyor. 

Hiç mağlüb olmadan bütUn 
rakiblerlni mağlüb eden Altmor· 
dunun Altaya 5, Göztepeye 6, 
Karııyakaya 5 gol attıktan ıonra 
karşısında kalan Tllrkspor takı· 
mım kola)hkla ve beşten noksan 
o'.mamak l\zere bllytik bir gol 
farkile mağ:ub edeceği zan!arı 
hakimdi. Bu zan o kadar kuvvetli 
idi kl A!tınordulular meşhur Said· 
le müdafi Oımanı kadrolarına 
almıyarak orta kuvvette bir ta
kımla Türkaporun karşısına çıktı
Jar. 

Türkspor takımı ilk devrede, 
aleyhine düşlinen bütlin sporcula
rı yanıltacak kadar düzgün bir 
oyunla Altınorduyu tazyik ediyor 
ve iki gol yaparak ilk devreyi 
0- 2 ga ib vaziyette bitiriyordu. 

Bu netice stadyomu dolduran · 
binlerce sporcuyu hayrete düşür· 
müştü. Bi. tün iimidler ikinci dev
rede idi. A:tınordulu ar, talnmla
nnda ufak bir tadilat yapmaları· 

··-
Bu Haftanın Lik Maçlar1 

lstanbul Mmtakan Futbol Ku
rumu Baıkanhğı :dan: 18/1/1935 
Cuma glinil } apılacak mmtaka 
birinci.lk maçları : 

Taksim Alanında 
Altınordu - Kasımpaıa 1. T. 
Fener bahçe • Süleymaniye 1. T. 
Beşiktaş (ŞereO Alanında 

Galatasaray· Be~lktaş Gene T. 
Galatcsaray • Beş:ktaş B. T. 
Topkapı - Eyüb B. T. 
Galatasaray - Betiktaı 1. T. 

Hakem Saim Turgud 
Fenerbahçe Alanında 

Beykoz .. lstanbul&por B. T. 
Beylerbeyi - Anadolu L T. 
Beykoz· Iıtanbulspor 1. T. 

Su Sporları KulUbU Uludalda 
İstanbul, 14 (A. A.) - lıtan· 

bul ıu ıporlan kulü bu başkan
lığından: 

Kulübümüzce bir hafta müd· 
detle Uludağda kar sporu tertib 
edilmiştir. 

Hareket; 17 / l /935 Perşembe 
saat 9 da Tophaneden Mersin 
vapuru iledir. 

Gidebilecek azanın kulübe 
müracaatları tamim o"unur. 
Galatasarayın Kongresi Kaldı 

lstanbul, 14 ( A. A. ) 18 son 
kanun Cuma günü toplanacağı 
evvelce haber verilmiş olan kon-
grenin bu Cuma günü Beşiktaş 
kulnbn ile yapılacak futbol ma
çından ölllrü 8 Şubat xllnQ saat 
ona bırakıldığı Galatasaray ku· 
lübü ba9kanhğından bildir.imek· 
tedir. 

Cim Londoa ÖldU MU? 
Amerikada serbest gftreş!er 

yapan Yunanla pehlivan Cim Lon· 
dosun öldüğü haber veri.lyor. 
Henll:ı teyid edilmiyen bir habe· 
re göre, Cim Londos maruf bir 
bokaörle serbest güreş yaparken 
iki kolu birden kırılmıı ve b:r 
glin içinde ölmüştür. 

Atletlerimizin Denemeleri 
Türk t.tletizm Federasyonu 

Teknik Komitesinden: 18/1/935 
Cuma gi.:nü Gülhane Parkında 
Milli takım ve diğer bütün atlet· 

na rağmen üçUncU golil yemekten 
kurtulamadılr. Ancak bu gol 
b:r teşvikmit gibi A:tınordulu 
çocuklar gayrete geldiler... Kısa 
bir müddet içinde Uç gol yaparak 
beraberliği tesis ettiler. 

Burada bir Türksporlu oyuncu 
hakeme itiraz ettiği için oyun 
harici edildi. Bundan müteess · 
olan 1 llrksporlular sabayı terkf • 
tiler. Bunun üzerine hakf 
Altmorduyu galib ilan eder .. • 
oyuna son verdi. 

Bu maçtan aonra lzmir iki · 
ciliği için çarpışan Göztepe K.S. · 
takımlarının maçı vardı. K.S 
lılar meıhur kalecileri Cemaldt: 
mahrumdular .. iki taraf çok aıız, 
oynamalarına rağmen K. S. l -
kalesinin hafif olması Göztepeyı 
1 • 3 galib vatlyete geçirdi. 

Bugünkü puantaje göre Altın 
ordu beş puan farkla ıampiyon

luğa namzeddir. Göztepe ikinci, 
Altay üçUncU geliyor. 

Bu ıene Altayın Iik maçların· 
da birazı şansaız?ık aayıfan mağ• 
lubiyetleri üzerine lik maçlarından 
çekileceği haberi ı:ıyi olmuştur. 
Altaylılar bunun varid olmadığını 
galibiyet kadar mağlubiyetin de 
bir kulübün mukadderatına hakim 
olduğunu ileri sürerek maçlara 
devam edeceklerini resmi ağız· 

larla teyid etmişlerdir.- A. Bilge~ 

Öz TUrkce 

Kokusuz Güller 
Satın Aldım ! .. 

[ B ı4ta.rafı 1 inci yUzde } 

9Undüm ıonra h:rden vazgeçtim. 
Kendimden geçerim, diye korktum. 

Bu kadar cana yakın glllerin koku•u 
da kim bilir ne çıldırtıcı o!urdu. 

Bakı~larımın bile onl - rı •oldur-
~ 

maaından çekinerek, bot bir tramvaya 
atladım ve hep b8y~e el Ostilnde tuta 
tuta sevgili gilllerimi ne getirdim. 

Çiçeklik boıtu. Ağzına kadar ıu 
ile doldurarak ortasına gülleri dizdim. 

Evdekiler, evimizin iç ne dolan bu 
beklenmed:k baharın bayramanı yap:• 
yorlar.:lı. O •ırada çocuQ"uın, odaya 
girmişti. Kimseye ıormadao gOl'~~·n 
yanına kotlu ve onları koklamak ıçın, 
mini mini burnunu ~tt·. 

Bekliyorduk ki gözleri ıüzQlerek 
lcokuııundan aldıj'I tadı bize de an• 

latııa. . 
Ne yazık. •. Baıını aallıyarnk çekıldl; 

-A... Baba, bu gQller, hiç kokmuyor! 

dedi. 
içimde bir damarın •·zladığına 

coydum. Gözüm, o ara, duvarda aı~~ 
güneğe (takvim) kaydu •Kaıım g(inu 

68,, diye yazıyordu. 
Bir kıt ortası gDlnnlln kokusu 

olamıyrcağını acı acı dütündüm. 
Sonra kendilerine iyi bakmıf, 

ya9la ki~•elerle, lıu Kinun giilü ııra· 
sanda bir benzeyiı bulmağa lıaıladım. 

Neye yar r o yalancı genelik ki, 
lco!.tuıuz ıiilleri andırır. Durut'arın•, 
görünüıler"ne aldanırsınız. Ancak 
koklamak isteraeniz. birden biH~n 
iıtcklerini~·n .andilt'ln6 g8rüra0nth. 

Ey genclild Sen ancak bahar ll•tu 
açaa gü:ıün. Y af ilerleyince, inı ın '3-
rın yine go:ler gibi aç p, bOlbülkr 
gibi takladıtı gtlnler o:ur. Fak t 
aldanma!.. ikinci gencUk, ya'aıı : 
genc"iktir. Bu yalancı rncliA··j 

kokusu o'm· :ı.-•... . ....... __ ....... -...... 
··j;;~ .. ~İ;;~k-Ü;~;; ... bir deneme ve 

hazırlanma çalışması yapılacaktır. 
Bu deneme çalışması iki şe

kilde o· acaktır. Sür'at koıucula· 
rile atlama ve atlayıcılar bir 
grupta ve yarı mukavemet ve 
mukavemetçiler de diğer grupta 
koşacaklarC:ır. 

1şt:rak edecek atletlcrn Cuma 
sabahı saat cnda Sul.anuhmedde 
Y.M.C.A. s .. knuııda bulunmaları 
rica olunur. 
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as 1 be a zer • 
ı ya 

Hasan koJonyu:m Fransa, AJmaiıya Ye lngiJtereye beraberce götilrOyorlar. Orada bulunan ecnebi dostl arı bu miiıtesna kolonyanın bil tün dünya piy:ıansında bir Cfne te••" 
edcmiyece~ini birlikte beyan ediyorler. ltalyanın methur Hanı fabrikalarındall meşhur Sanderson bile l u hususta ka t'i olarak (Hasan ko'ony.ı sı kadar nefis bir ko '.onya yoktur) deınitl~ 
Meb'uslar, vekiller ye her büyük insan Hasan kolonyaaı istimal etmektedir. Taklidlerinden ıakınmız. Üsküdar'da şubemiz yoktur. Hasan namından istifade etmek iatiyenlerden aakıOI.,.. 
Hasan depoıu : Bahçekapı Ye Beyoğlu. 

ASİPİROL NECATİ. girip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i iliicıdır. B.~::::~:d. SALiH NECATİ ·c;~ 

Daima Ayni Seri 
Ve Kat'i 
Netice! 
1G. iPiN-
ı Bütün ağrı, sızı 
ve sancıları derhal 
dindirir. 

Romatizma. baş, diı, ıinir 
adale sgnlanna, nezleye, 
gribe, ü~ütmeden mütevellid 
her türlü sızı Ye sancılarla 

kmklığn karşı en mUeeair 
ilaç bir kate GRIPIN dir. 

N'.ideyi 
Bozmaz 

Ka:bi 
Yormaz 

• • 

Her 
Eczane da 

bulunur, fiatı 
7,5 kuruştur . 

Kullanınız 

Üniversite Arttırma ve Eksiltme ve 
Pazarlık Komisyonundan ~ 

Takım 
Muhammen 

Bedeli 

168 Takım Erkek elbf1eıl .. Caket, Pautalon, Kaıkıt ,, 
52 ., Caket, Etek 

Lira 
18 
18 
15 15 Adet Erkek Paltoıu 

Madde 
1 - Oof Yerıite kadın Ye erkek yardımcıları için yukarıda miktarı 

ve parçalan yazılı elbiıelır kapalı zarf uıullle eksiltmeye 
konulm uıtur. 

2 - Yukarıda nevileri yazılı ihtiyacın kumaı Ye harçları yerli 
malı olacaktır. 

i - Y aptmlacak elbltelerln dikit biçimini Ye bunların lmallnde 
kullanılacak harçlar Ue dikilmiı elbiae, Palto, Cakıt ve Kas
ketin nllmunesini görmek ve umumi evsafı gösterir ıartnameyl 
parasız almak üzere istekliler hergUn komiıyon kitabetine 
mUracaat edebilirler. 

4 - iıteklilerin "333,, lira olan muvakkat teminatları ile ekaiJtme 
gUnU olan lkinçi kanunun 31 inci Perıembe gUnO öğleye 
kadar Üniversite mubaaebe veznesine teminatJarını yatırıp 
makbuz teklif ve zarflarile bir:ikte saat 14 te komisyona 
vermeleri. 

5 - fıteklilerin merkezi mağaza veya Atelye 1&hlbl olması ve 
Ticaret Odasında yazılı bulunduğunu ıon makbuzla isbat 
eder vesikaları zarfın içinde bulunmaaı lazımdır. "181,, 

istanbul ÜçUncU icra MemurluAundan : 
Beylerbeyind~ Abdullah ağa mahallesinde araba caddesinde 

eski 9 mükerrer yeni 1,39 numaralı hanede mukim iken haJA ika
metgahı meçhul borçlu bulunan Hüseyin Hamdiye Emniyet Sandı· 
tına 600 liraya birinci derecede ipotek irae ettiğiniz yukarda ad
resi yazı!ı gayri menkule 2280 numaralı kanuna tevfikan yeminli 
Uç ehli vukuf tarafından heyeti umumiyesine bin altı yüz lira kıy· 
met takdir edildiğinden icra lfJAa kanununun 103 Uncu maddesine 
tevfikan tebliği muktezi ihbarın ilanen tebliğine karar veriJmit 
olduğundan bir itirazmız varsa Üçüncü İcranın 934/186 numaralı 
dosyasına sarih adresinizle beraber bildirmeniz aksi takdirde konu• 
lan kıymeti kabul etmiı addoJunacağmız tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilanen tebl:ğ olunur. "199,, 

Sahibi : Ali Ekrem Neşriyat müdüril : Tahir -Son Posta Matbaası 

·DARA 
/4'BiRiKTiREN 

RAl-fAT--bObQ 

El işlemesi için 

En mUkemmel kotonlar 
Perlsin yeglne 

c. 
Kotonıarıdır. 

Renkleri solmaz ve aaranU 
görUnu,u parlak 

C. B Paradır 

Nlkolaldl • Etti 
204 Galatasaray 

'~--------------, Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karaköy KöprObaoı 
Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdnruae 

l•--... Han Tel. 2274~ al 
Bartın Yolu 

INEBOLU vapuru 16 ikinci 
1 

Kanun ÇARŞAMBA saat 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak 
gidişte Ereğli, Zonguldak, Bar• 
tın, Amasra Kurucaıile Cideye, 
dönüşte yalnız KurucaşiJe, A· 
masraya uğramıyacaktır. "184,, 

Trabzon Yolu 
GÜLCEMAL vapuru 17 

ikinci Kanun PERŞEMBE gl\· 
nn saat 20 do Hopa 'ya ka· 
dar. "212,, 

' " , Kiralık Mağaza 
Yenicami havluıunda musluklar 
karşısında 92 No. lı mağazıı l Şu· 
bat 935 t "rihinden itibaren kira· 
lıktır. isteyenlerin Sultanahmelte 
Tevkifhane cıvorında Ali R za 
apart manındn S No. ya müracaat
ları. Telefon : 20904 (6887) 
w ,, i 

_, 
f 

~ Dr. KEMAL NURi 
Cilt Ye Zührevi hastalıklar mütelıaseı11, c· Or. NIŞANYAN::l 

BeyoQlu: Rumeli han 16 Beyoğlu Tokatlıyan Oteli yanında 
' ,. Tel : 40153 .._ __ .,. ~ Mektep sokak No. 35 

HER 
MEVSfMIH 
KREMIDJR 

OstUnde ince bir tabak• 
(Krem Pertev) taşıyan bit 
cilde ne solluk ve ne de 
sıcak hiçbir şey yapamaz. 

K R E M P E R T E V'i 
kullananlara sorarsanıı: 
t l ıe bunu söyllyecektlt• 

Oşutme01 

ve enn••" 
geçlrec:•" 

IUiçtır• 

Dr. A. KUTiEI-
. No s3 Kurnköy Topçular caddeıı · 

' 


