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Sarsıntı Kesı·lmiş Demektir 1 Blkuinci Müntehi~ Seçimi Başladı 
Sabah Salıdık Başları 

Bir Doklı>r, F eliketzedelere Yardıma Çok Kalabalıktı 
Gitmemiş, İşinden Çıkarılmıştır 

B d lfarmarada 6araka karma /aallgetl 
Marr:n ırma 16 ( Hususi ) - leleri gezerek felaketzedelere 

ara havzası d ki l d kııa fasılalarla n a zelze!eler iane toplamıı ar ır. 
dir. Nüf . • devanı etmekte- Digv er taraftan, Marmara Ada· 

uı:o vesaır k'l l l d zayiat yol t şe 1 de hiçbir cıında vvkubulan ilk ze ze e e 
)'ardını b < url. Adalara giden kayık içinde iki doğum olmuı ve 

1 eyet erl evvel 
an zarar v . ce vukubu- bu iki kildının yavruıuna ıayanı 

k e ııyanları t b' . • k ille le \'e halk . es ıt et• dikkat birer ısım onmuştur. 
rnasile nıeşgul ın 

1 
ıaşeıi ve barın· Çocuklardan birine Afat, diğerine 

Kaza d 0 llaktadır. Tufan adı verilmiştir. 
karşı nıu nıız a felaketzedelere Zelzele esnasında yaralanan· 
Kırmızı ~ven~tte .bulunmak lizere lardan birçoğu hilA Bandırma 
tlnıekted' y, yetlıyt:tine devam haalanesindedirler ve hastane 
)'enıiz de ır. 

1
. ardımlara beledi· hekimi Dr. Sami Bey yaralılarla 

llıuaven ti e. ı~i . uıatmıı, halkın ciddi bir ıekilde uğraımaktadır. 
e •çın hır ya d ı· t al · k b . •çnıııtır. r ım ıs e Marmara feliketıat mlltea ı 

Dtın H Ik felaketzedelere sıhhi yardımda 
toplana a Fırkası binasında bulunmak üzere Erdek, Bandırma 
~ esnaflar, bütün mahal· ( Devomı 1 l nci yilzde ) 

Sardan Sonra .. 
lngiltere, Bay Hitlerin İddialarını 

Arttırmasından Çekiniyor 
in .~ondra, 17 (A. A.) - Havas: 

gılız kabi ıesi, Almanyanın c~ 
llevreye dönmeni hakkındaki kara• 
~nı Fransız· lngiliz görUşmelerile 

undan sonra yapılacak görüı· 
hıl elere talık etmiştir. Müzaker~ 
erin d'' 

b
. ıger memleketlerle devamı,. 
ır silahsı-' k . 

1 • z.ıanma mu avelesı aktı 

J~0 Almanyanın Uluslar derneğine 
onmesi tarzı hakkında Fral'P!.Z 

ve lıi T 
k ld k gı ıı blikumetleri mutabı~. 
bi'd' 1.

1
lan sonra mümkün olacağı 

. ırı nıekted· 
ır. 

Bazı'an, Sardaki muvaffaki· 
)'etin Bay Hitleri dış ,·yasada 

•e bilhaıaa Avusturya ve hukuk 
mtlsa\ ili~· 1 f gı mese elerinde hemen 
aydalar teminine teşvik etmeıin· 

den korltmaktadırlar. 
lng·ltere hükümetl, Avuıtur- Jddialarını• artma•ından korkula" 
(Devamı 11 İnci yll:r:de ) Bag Hltler 

At Eti Kaçakçılığı 
Şehremininde, Hacıevliya mahalles:nde oturan Süleyman adi bir 

adamın et kaçakçılığı yaptığı haber almmıı, zabJta memurları anı~zın 
Süleyman n evini aramışlar, seksen kilo kadarkaça~ e~ .. b~lmuş.~r. 
Fakat fekli, bilinen et cinslerinden blçbitine b1'1!-~ediji ıçın aabıbJ 
sıkıthrılnııt. bunıın at eti olduau anlaıılm11tar. 

-----~,,..___.. ı:um 

Memlekette 
Kış Vaziyeti 

Yalvaç, (Hususi) - Pek fazla 
kar yağmaktadır. Yalvaç, Akşe· 
bir şoseıı karla kapanmııbr. - 'f 

* Aaaaya, (Huıuıt) - Kar ke-
silml~, fakat soğuklar artmııtır. 
Y oşilırmağın iki kenarı da buz 
u,;ı AlU!J:ul. Nehrin ~amameo don· 
ı..ıaoın<lan korkulmaktadır. Şehir

i • >enmı 11 inci yüzae ) 
*'• ......... ···------

Yeni Yapı 
Pullar 

. --
Damga- Matbaası tarafından 

icra l Amlarına yapıştırılacak 
olan ceza evleri yapı pul· 
ların ilk parliıi hazırlanmıftır. 
Adliye Bakanlığının vereceği 
listeye gôre biltiln icra dairele· 
rine dağıtılacaktrl'. Pullar resmi· 
mizde de gordüğUnUz gibi üç 
çeşittir. Pulların Ostiindo Eski· 
şeh'r Temyiz sarayının, Yedikulo 
zindanının ve lnönll köprllsünlln 
resimleri vardır. 

Beşiktaş ulübünün 
S kın sı Var 

Geçenae temas ettiğimls bu 
mevzuu, bugün aynı kulUb atlet• 
!erinden bay Şekib, bit mektu· 
bile tekrar canlandırıyor. 8 inci 
aay'f amısda okuyunuz. 

Kadınlar, Reylerini 
Büyük Bir istek 

Kullanmak için 
Gösteriyorlar 

ikinci mB11tttlılb namz•dl;rlntl•11 gakarula .oldarı: Doktor Ce111al, h•ledig• 
r•l• .. ua11tni Nuri Necmedai• Sohir, n1aiıda aoldan: Eml116nif lcagma• 

ta .. ı Raij, maaİllm il.alil Nimetullah, beledlg• baımü/.ttiıl 7 eo/ik 
[ Yazısı 11 inci yüıde ) 

ÖZ TÜRKCE 
Otr~ndlkkl bir ,,.------------""', iki ttlrlD olmak

kaç ne idütQ Le- A B •• } d• tan kurtulamadıları 
liralz, l'Gmüı lira· CUD OY e lr t Biri yaptı, ötekJ 

larıD kalplarını çı• K• • y K• • bozdu. 
karmataözendiler. ımı apar, ımı K\m1n1n kafa11, 
Fakat it çabuk B ileriyi ıördü, kimi• 

çakıldı. Sürmlye yet- OZa 1 ••• ninkl de l'eriyi ... 
tandiklari bet kalp Adem oplları ara• 
lıra ole ıeçirilib kendileri da dalite ıında öy e yaratıcılar l'eldi ıeçti ki, 
tıkıldı. ortaya koydukları iı:erla her kaı• 

Blr paranın benzerini yapabilmek; parmak Jaırttılar. 
D• de olu, bir uatalıktır. Kalp akçe lı!erln uılaril6 uır;aklık n yak~a· 
yapanlana bu iti alın teri dökerek, lığı ortadan kaldırarak tel~rafı,. te.e-
kafa ltleterek, gGnlerce Ozerinde ra- fonu, radyoyu bulanlar da bır~r ınann• 

~ dılar. Barutu, topu, tilfenğı, .•tulu lııuak meyadana ı-etlrdiklcrine kim b l d 
laaDmamazlık edebilir? gazı ö Om aaçan bom a arı a ınaan• 

lard~n baıkaaı çıkarmadı. İyilik dd, 
Demek, kalp para aOrOcüleri, ya- kötn·nk de hep biı:im baıım·s n altın· 

radılııta, itlek beyinli ac!amlardır. Bu, da... Ellerinden iyi'ik relmeye~ler, 
böy!e oldutuna göre, bota riden ortaya herkeain betenecetl ııler 
emeklerin~ inıanlık için yMar tılere çıkaramayanl&r, baıkalarının ıırtından 
ı ıklualardı; belki onlar da kendileri geçinme yolunu tutuyorlar. 
için onurlu birer it a-üç edinebilecek· DoğruTulda çalıı1alar,. . o~lcr ~a 
lerdi. llt'ri gidebi irler. Ancak, dedığımız ~ıbl 

Ne razık ki, doğru yolu bırakıb ins n!ar, iki tllrlü: Kimi yapar, kıml 
eğri yola upmıılar. Yaratmak durur~ bozar. 
ken kötO benzetmelerle ıünlerinl Acun, bu ılditl• yazar bozar tah· 
reçirmiı'er. tası olmaktan blr tilrlO kurtulamıya• 

Yer yilzO yaratılalı beri lnaanlar cakl - •• 

Üniversite Rektörünün Çay Ziyafeti 

• Üniveraite RektörlUtll dOn akıam da Fen, Edebiyat ye Eczacı f akOltel•· 
ı inin ıon sınıf talcbeJr· - h\r çay ziyaft!tİ Yarmıştır. RHimd• &i7afett• 
buluuan v-enclari 1ıörüyu ... -··--· 



2 Sayfa 

[!l~lkı 
eda va 

Halk 
1emsilleri 

Ş •hir tiyatrosu ada. başlıyan be
dava tenıeillerden hulk çok 
memnundur. Bakınız bu hususta 
bize ııe söylediler: 

Day S Lbri (Beyoğlu Mezarlık solca· 
ğı 28) - Salı g-ünleri Şeb:r tiy. tro
aunda ha' k temsilleri veri : meğe ba .. 
lanmııtır. Bence bu İf belediyen n 
yaptığı en iyi ve f · ydah bir ittir. 
Bu it yalnız belediye bakımınC:an 
değil t erb·ye ye ictimaiyat bakımın· 

dan da çok mühimdir. Bu müh;m 
iti ikinci noktadan tetkik etmek ve 
gir:ı, ç ık ış işleri:e l:er .. ber oynanacak 
mevzularla meşgul olmak flıere 

Halkevi te~!dla .ımız n faa iyete geç
meıi liz ·mdır. Dk g-ün bilet dağıtma 
işleri o kadar itina ile yapılamadığı 

için birşok kimseler bundan ist;fode 
edememiş~erdir. H alkevi bu iti Gıe
rine alırsa em:oim ki çok faydaJı 

neticeler elde edilmiı olur. 

• Bay Naci ( Çemberlitaı Turan kı-
raathaneıi ) - Be:ediyeoin baz.ı bu
lut' arı var ki beğenmemek mUmkün 
detHdir. Sah günleri halka verecetl 
bedava temıiller me11~eai çok mü
himdir. ilk temsil nrilmif. Burada 
ene'A bir doktor aıbbt konferana 
nrmif, ıonra da ( Zehil'li kucak) adh 
bir temıil yapılmıı. Halka, ıııri 

haatalık'ardan korunma çareıl bir 
tiyatro teklinde geıterllmiıtir. Bu İf 
yaloı:a bir tiyatroya mGnhaa r kalma
malıdır. Beledyemiz veyahu:l dı.ba 

ly:ıi Hakevi bazı ı'nemalarla uyuıa· 
ra\c ht.ftanın muayyen sılln~erinde 

halka meccanen faydalı filimler ırö .. 
termelidir. Meccanen bilet itlerini de 
Halkni haaetmelidir. 

Halkevi ~u gibi sinema ve tiyat
rolara meccraen hangi halk ı nıfının 

girebilecet·nı daha iyi takdir eder ve 
onlara meccanen k · rt daA:tır. Bele· 
diyeyi bu bayırlı iıinden dolayı takdir 
ederim. 

il 
Bay Faik (Üsküdar Şemeipaşa ) -

Belediyen·n Tepeba~ı tiyatrosunda 
halka mecc"nen vereceti temsi leri 
fÖrmelc iç:n ben de gitmiıtim. Maat
teessDf k art bulamadığım iç'. n içeri 
giremedim. O sırada kalalıal k orasın
da biriıi yanıma ıokularak tedaıik 
etıiği meccani kartlar ..'.an lirkaçını 

· bana uzatarak i terseniz satarım, dedi. 
Bundan anlayorum ki bu hayırlı İf 

bazı açık gözlerin elinde fena'ığa 
alet o1 acakt ı r. Dağ tılacalc meccani 
kartlnrm mahaJ'ine s . rfediJmeai için 
hususi bir heyetin meşgul olması 
lazımdır, Be:ediycmiı. bu itlcı mctgul 
olamaz. Bunu Haikevi üzerine alma
lıdır. Bu ev halk iş' erile uğr ıt'kı için 
bu gibi husu•ta birçok bilgileri ve 
tecrübeleri vardır. Belediyem'z k : n
d: ı nden beklenen pek mühim bir it 
i'armuı'ür. Bu it diğer Yiliyetler• do 
tctmil e - ilm lidir. 

Otomobil Çarpışması 
Şoför Şefiki:ı idc;reıindeki 

2348 numaralı otomobile Tepebn-
tında şoför Se:\ etin idaresindeki 
1974 numara!ı otomobil çarp.ş
mıştır. Her iki otomobil de ha• 
sara uğramıfbr. 

• • • • • • • • • 

SON 

•• 
ır Adamı Once Sarhoş Et-

~· şer, Sonra Da Soymuşlar! 
Kamil adlı bir bahçıvan cebine yilz eHi lira 

koymuı ve bostan dolabına bir beygir almak ıçın 
gezmiye çıkmış. Kendisine Halid adlı biriıi tesadüf 
eh:ı ş, onunla beraber birçok beygirlere bakmışlar. 
ŞehreMinine de gitmişler. Orada Halidin tekl:fi 
üzerine Beytullahın meyhanesine girmişler. Bir iki 
parlattıktan ıonra yanlarına Tatar Sabri gelmiş, 
o da kadeh arkadaşlığı yapmıf, biraz sonra da 
Bchcetle Rasim adında ibi kişi daha gelmiş, biraz 
sonra Kamil cebinden bir yüz liralık çıkararak 
meyhaneciye uzatmış: 

para vermiş ve hepil do sokağa çıkmıılar. Sabri 
bir aralık Kamile: 

- Ağa sen fazla sarhoı oldun. Ağabeyimin 
kahvesine gidelim, demiş ve onu oraya götürmüıtilr. 
Orada da b:raz içmiş!er. Sonra Sabri : 

"- Sen ya'nız gidemeısin. Seni otomobile kadar 
gölUrelim teklifini yapmış hep beraber yola çıkmııla r. 
Yanlarında Halid de varmıı. Karanlık bir ıokaktaıı 
geçerken Halidi bat ka bir gazinoya sokmuşlar ve 
Behçet, Rasim, Sabri ' birlik olub Kamili tokat, 
yumruk yHe yatırarak para~mı almıılar, kendisini 
yaralamışlar. Polis bu Uç suçlu) u da bu iddia ile 
yakaiıyarak dün müddeiumumiliğe vermiştir. - Şunu boz, demiş, bozamamış, ıonra ufak 

Kelepçeli Adam 
Arab Mehmed Adliye 
Koridorunda Yumruk 

Savurdu 
Bir me•eleden dolayı mevkuf 

bulunan sabıkalı Arab Mehmed 
dtı:ı mahkemeden çıkmıı ve jan• 
darmalar ellerine kelepçe vurarak 
kapı arasına götürmek iıtemişler, 
bu sırada arkadaşlarından biri· 
ı:ne kızmış 'fe Uzerine çi~te yum· 
rukla hücum etmif, fakat bu 
adam daha e•vel çekildiği için 
kelepçe.i yumruk mahkeme kori
dc runda bu!unan bayam arap 
Bahtiyara tesadLf etmiı ve ba
tından yaralamıştır. Tabibi adlt 
bay Enver, Bahtiyarı tedavi etmiş 
ve evine gönderilmiştir. Arab 
Mehmed hakkında da a1 nca ta• 
kibata baılanmıştır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Sirkecide 3303 numaralı oto .. 
büs ıabibi Bay Mehmed bir 
müşteri yüzünden çıkan kavga 
neticeıinde 3350 r.umarah otobü· 
sün ıoförü Kerimi eline geç:rdiği 
bir şişe ile başından a&ır suretle 
yaralamıştır. 

lf 170 nomaralı ratmanın 
idaresindeki tra:nvay ~ bası Te· 
pebaşmdan geçerken Beki adla 
~e bir kıza çarparak ağır ıu· 
rette yaralamıştır. 

• Takı:mde Sabrinin eıçı 
dükkanından yangın çıv-·, iıe de 
ıirayete meydan verilmeden ıön
dilrülmuştür. 

Jf. Aksarayda brr kebabcı 
dükkünından yangın çıkmış iıe de 
ıirayete meydan verilmeden sön· 

Kültür Bakanı 
Adapazarına 
Gidecek 

Adapazarlılar, şehrimizde bu
lunan kültür bakanı bay Abidin 
Özmeni davet etmişler, orta 
mekteb binasını görmesini iste
miş '~rdir. 

. Öğrendiğimize göre, Adapa· 
zar orta mekteb binr ıı çok 
harab bir balded·r. Kültür bakaoı 
bay Abidin Özmen Adapazarma 
gideceği .i bi:dirmiştir. Bay Abidin 
Adapazarında mektebe elverişli 
bir bina bulacaktır. 

Adapazarlılar buna çok se
vinmişlerdir. 

Sahte tBir 
Tahsildar 

Nuri oğla Az~ ~3minde blri~i 

iddiaya göre, e\ velisi gün Harç 
Fener:nde Istefo isminde b:risine 
müracaat ederek, kendisinden yol 
vergisi makbL:zu sormuş, eski 
makbuz!anm da ke:ldis:ndcn al· 
mı~ ve bir daha iade etmemiştir. 
lstefo polise milracaat etmiş ve 
Aziz yakalanmıştır. Aziz evvelce 
belediye tabsiliarı imiş, Haziran• 
da işinden çıkarılmıştr. Polis, 
Azi:d, kend:sine tahsildarlık süsü 
verdiği auçile ad.iyeye teslim 
etmiş~ir. 

1 
Yalancı İnzibat 
Terhis Edil mi~, Fakat 

Kıy af etini Değiştirmemiş 
Sıvaslı Mehmed Emin isminde 

birisi askerliğini bitirmiş ve iki 
ay ev\•el de terbiı edilmiştir. 
Mehmed. Emin asker iken inzibat 
neferliği yapıyormuş. Onun için 
de bcğaıına ve koluna bu ncfetlerin 
işaret.ni takarmış. Mehmed Emin 
evve'. iıi gün y·ne askeri bir e:bise 
giymiş ve işaretlerini de tak· 
mattır. Polis bu yalancı askeri 
yakalamış ve dün müddeiumumi· 
Jiğe vermiştir. ikinci müstantik, 
Mehmed Emin hakkında takibat 
yapmaktadır. 

Çok içmiş 
lstavri adlı birisi kendini bil· 

miyecek derecede aarhoş bir 
halde Kumkapıda ötekine berj
kinc saı kıntı:ık ederken yaka· 
lanmıştır. 

Beş Kumarbaz 
Yakalandı 

Ahmed, Naci, ishak, Hamdi 
ve diğeri Ahmed adlı beş ku· 
marbaz Fenerde Ayvansaray cad· 
des:nde Hamdinin kahvesinin üs
tündeki odada kumar oynarlarken 
cürmümeşhud hal:nde yakalan
mışlardır. Kumarbazların mey· 
danda bu!unan 10 lira kadar pa• 
raları musadere edilmiş, kuma ... 
hazlarla beraber kumar oynatan 
Hamdi adliyeye veri :miı, kahve 
de kapatıhı.ştır. 

İstanbul İntihabı Meb'usan teftiş 
Heyetinden: 

dürü;rnüştür. J 

Ağır Yaralandı ı 

1 - Saylav seçimine ait ikinci miintehiplerin seçilmesine şehir 
b.ıdudu dahi:indeki kazalarda 18/1/935 tarihinde başlanarak 
20111935 akşamına kadar ddvam edilecektir. 

2 - Rey sanôklannın nerelere konduğu kaza ve nahiye mer
kezler:le po!is karakollarına ve mahallelerin muhtelif 
yerlerine aaılan defterlerde yazılı olduğu gibi mahallelerde 
davullar ile i An edilmiştir. 

Şim~nd:f er i~cilerinden lımall 1 
evve:isi gün Zeytinburnunda l:ir 
otobüs tarafından ağırca yaralan- ı 
nuş ye Yed.kuledeki Ermeni 
haıtdhace~ne k~drrdm~tı~ ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

Attı Avhk OndUll&yon bahsi 

( , I ---- ,,,,,.. 
,/" 

Giiniin 

Ankarada Kuru
lacak Yeni Fakülte 
Hazırlanan Program DÜO 

T edkik Edil .:i 
Ankarada önllmlldeki ders ytla 

baı•nda kuru' acak tarih coğrııff' 
fakGlteal için hazırbna.-ı progralllf 
dlla Üniversitede, Kü tür bakanı b•f 
Abidin Özmenin b.- şkanlığındakl 
komi yonda görilıülmüş ür. lctiı:nadl 
Edebiyat fakültesi dek nı Fund 1{8P' 
rn:n, Üaiveuite tarih, coğrafya profr 
ıar'eri hazır bulunmuı ard r. Ye,J 
fakilltenin programı, csa. ka 'rotd 
tamamen teabit ed ilm "ı •· r. Dünk• 
topl<:ntıda he z rlanan program kab,a 
olunmutlur. Program ı n budco il• 
al&kadar kısımları da tetkik eC: ilmek-t 
tedir. Önümüz~ekl ders y ·ı Laıınd• 
fakültenin açılacntı muh~kkak göriJ14 
mektedir. 

Mallye MUatefar1 
Onbet gündenberi tehr.mizde bu" 

lunao Maliye Müateı rı li lf Failrt 
dllo akıam Aokar•yn ı(tm•ıtir. 

Bahkcıhk Çahşmaları 
Memleketimizde bahkcılığ n inkl

f Pfı için alınacak tedbirler etrafın:!• 
al&kadarlarca tedlcikE.t y · pılmı1• 
batlanmıtt r. Bahkc 1.k Enıtitüıil d• 
bu it için milhim bir rapor hnırl•• 
maktadır. 

Mal MUdUrlerl Arasında 
Ankara, 16 - Tar.sus malmO

dllrü Bay Receb vekalet emrine 
alınmış, yerine B gadan Ba1 
Vehbi, Bigaya Giresundan Ba1 
Saim, Kavaklıya Karacasud.111 
Bay Ali Rıza, Karacasu) a Bozd&
ğandan Bay Süleyman, Demirk~ 
ye Kavaklıdan Bay Nazif, Çal• 
Mustafakemalpaıadan Bay Ali 
Rıza tayin edi:m:şlerdir. Demir
köy malmUdürU Bay Necati vek~ 
let emrine alınmıştır. 

Hat BölUmU 
Vapurculuk ıirketi ile Deniz yol• 

ları idarui araa.nda b~.t bö:nnıll 
görU9melerine dünden itibaren b•r

lanmıthr. 

Maarlftakl Hldlse 
Mahmud Cevdet adında bit 

muallimin maarif idaresinde bit 
hadiseye sebeb olduğun J yazmışhk. 

Kültür Bakanı Bay Abidio 
bu hususta bir muharririmize d~ 
miştir ki: 

" - Hadisede adı geçen Maı,. 
mud Cevdet, eıasen anormal bit 
adamdır. 

Bunun e\·velce birçok sebelr 
lerden dolayı ha'kkı.ıda yapılall 
tahkikat vardır. Yine bir mese
leden dclayı Tokada mecburi 
tahvile tabi tulu~muş, fakat git" 
mek istemeyerek bu hareketlı 
yapmıştır • ., 

Ankara 
Tiyatrosu 

Kültür Bakanlığı umumi mU
fcttişlerile orta tedrjsat umuJIJ 
müdürü Bay Hasan Ali, şehit 
tiyatrosu artistlerinden bir kı9"' 

mı dün aabah Küllilr Bakarınıll 
Re:ıliğintJe bir toplantı yapar:ılı 
Ankarada yapılacak o:an tiyr tr6 
binalı itini görüşmüşlerdir. 

~ 

1 Hasan 8. - İ§to tıbkı benim l - A.tı a;lık ondü.asyonumu ı 
başım iİbi beğendin mi Hasan Boy? 

Yeni u5ıul bır aık mektubu! l Hasa J Bey - Ş.mdi 
ra da it çıktı demekli.t 
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r .. erg un il Hasis Ve Kumarbaz a Resimli Maka re sası 

Yazı Çok Oldalıı için 

Bugin Konamadı 

·a;~~iik•••--•--HH----·-

Havac ılığa 
Alıştırılacak 

Ankara, 17 - Tayyare Ce
~reU kadın erkek Türk genç· 
li~ml .. bavacı'ığa alıştırmak için 
şımdilik yalnız Ank:uada olmak 
llzere bir "'fürk Kuıu,, kurumu 
açmıştır. 

Bu kadar yUksek uluıal bir 
amaç güc.en bu kurum kanatları 
altm~~ . üye ) azılmaları için Türk 
g~nçl.gmo b:r beyanname Ue 
bitab etmektedir. 

~ Bunda ezcümle deniliyor klı 
1 

11
Tllrk çocuk:arı, 

-
1/ 

,f 
-------

· - - --· --· -- --
----

Bıktık Artık 

Sar Lakırdısından l 
.... 

Almanya ile Franaa arasında geçen 
1870 ısava~ınd : n sonra, blr gün bir 
A!mao ile bir Fransız arasında zevki 
ıelim iiıerlne söz açılır. Bir takım 
umumi yarenlikten ıo.~a, Fransız, 
zeyk' se im itlı:rinde '"llendl ulusu 
adam arının batka uluslar adamların
dan daha ÜslQo oldutunu söy:er. 
" Almany~nın her ıı:yden üstün ,, 
ol uğuna inanmıt olan Alman bu 
söıfi kabul edemiyecet:nden, o da 
kendi ulusunun zevkiselim it:erinde de 
her ulusun üaUinde oiduğunu söy:iye· 
rek diren:r. Söz uzar gider. En 110• 

nunda Alman • o aamanlarda Alman· 
lar sakallı o~duklarından - sakalından 
bir tel kopararak Franııza uzat rı 

t ·~~te iıite ku!aklarımz dolmuş· 
r~r .1• uçm~ıını bilm:yen, gökle

yükkshelemıyen uluslıua yarın ya-
ıama akkı vcrHmiyecektir. 

Kanatlanmıy an gençlik yı .. ın-

Yer yiizUnde paranın kıymct:nt bilmiyl'n iki kişi vardır: 
1 - Nefsini bıle birçok ıe)dım mahrum bırakan hasiı 

adam, 2 - Kumarbaz. 

• açlıktan can vermeğe mahkumdurlar. Kumarbazlar da pa
rasını, bir ihtiras uğruna denize fırlatan adamlann hasta 

n mecnun timsalleridir. 

- M .. demki, der, siz Fransız:laran 
zevkiselim iı:erinde en Gstiln o' duk· 
)arını iddia ediyoısunuz, sakahmın fU 
telini alınız:, bundan bana zeykiıelime 
uygun bir ıey yaptırınız. Bakalım 
zevkiselim sahibi Franı zlar bir sakal 
telinden ne yapabilirler? 

Aradan b .raz geçtiklen ıonra, 
Fransız elinde küçük bir mahfaza ile 
Almanı tekrar görmeğe gelir: 

- lsteditiniı:i yııptırdım1 

!:ı:~ın, kkar1tallı:ıran tırnakla~na 
k 

ı mış uş ardan hiçbir a rılı .. 
almıyacaktır. Bütün y gı 

harıl b l yeryllzO, 
U 

ar , soluk almadan 
çucu y r ·· · 

ltalyada e b~.ırmıye uğraşmaktadır. 
bastı ır g~nç onyedi yaşına 
ludurmıAulçucu.uk öğrenmiye borç-

. n:anyada "40 000 

Y
meot.R8rusn! udçaklbrö\ esi aİmışt:r.~~~~ 

.. ya a p : .. 
•den ta' b .... nor uçuşuna devam 

.e e.1m yekünu 25 OOJ . 
aşmıştır Başk 1 l . ı 
ları da b l a u us arın çalışma· 

T .. k un ardan aşagı" de .. ·ıd· ur gen . d gı ır. 
nin Çocukla .. cı d e acun ülkeleri· 
TUrk genci d~ a~ geri kalamaz. 
uçmayı öğren ' Tku~k sporcusu da 

T ece hr. 
ayyarc cemi t' 

nız Ankarada :.e ı, şimdilik yal· 
kurumu 8 m· , ır "Türk ku u 
ze n1 t" ç .ştır. Türk k 1 ,, 

o orsüz uçakl 1 u,u ıi· 
ılaca~ını, paraşütJ;r a ~asıl dola· 

nasıl ıni :eccği ı' .. ~le gokteo }ere 
yaşına bas n . ~e ogretecektir. 18 
mış o·an kndın 35 yaşını aşma· 
gençler IC r- k t erkek bfitUn 
r•hilirler, ur kuşu" na Uye 

ahey Maslahat .. 
Filips F b .

1 
guzarımız 

lah a rı tasını Gezdi 
maslab:r· - (Hususi) - TUrkiye 
Yanında t~!~rı H bay Nuri Batu, 
genel kat'b' l<b ollanda cemiyeti 
!ı ld ı ı aro T a e, Ri.ıdh n ~sta olduğu 
fabrikala oven şehrmdeki Filıpı 

B rını gezmiştı'r u rn.. • 
men h ~ kunasebetle ıehre tema• 
F·ı· a ı rn va . ' t b ı ıps f l · ı Zı) e te ulunan 
ve Hol a ~'<ahırı binaları Türk 
lenmişt~n~~rk ba y~akl~rı ile süs
lllUdür d ' mısaf ırler, genel 
karşılana ox:tor Filips tarafından 
ately !~k fabrikanın muhtelif 
Filipse.eruu .Re.zm:ş!erdlr. Doktor 
kulUh,ün gezınt_ıd~n &onra, Golf 
zar de. Turlcıye maslaha•gü
ver~· Şerefınc bir öğle ziyafeti 
kanı~' ve ... bu ziyafette fabri
bazır b lbUtun daire tefleri de 

• u unmuştur. 

lstanbul Rıhtımı 
Ô 

Genişletilecek 
konoıni E k .., 

nelik ö. a ~nhgı E eş Se 
A le ır Pro1e Hazırladı 

lcanııi (;;• 17 - Ökonoml Ba- ' 
tllrnesi İç' ant~ı limanının gcnit1e
hazırlamı~~ ır kanun layihası 

L 
., ır. 

liyıh 1ya .. 1 
nıı 1936 ~ore stanbul rıhtı-

. •encıınde başlamak 1940 
ıeııeaınde ı ı· k 
ıcnelik b'r ._rn~ Uzere beş 
bugünkü· t~OJe ile ve limanın 
uğratmamak ı~.metlcrinl sekteye 
lara k d tızere rıhtım boğaz· 

R h
a ar tevsi edilecektir 

ı tım1a ıd • miler:n , ' r ya~ı. ıkça bU}Uk ge-
rıhtırn J0~na.şabılmesini temin için 
tımda n:~~ ~y~klanacak ve rıh· 
Ye hüllin t eka~ d~~ • antrepo, asri 

e ttmulatı h · t h ·ı ve tnhlh·e t 'b aız a mı 
• ertı atı yapılacaktır. 

L 
1 ondra E'çimiz 

O:ldra bu ilk . 
Fethi bu n·ı My elçısl Bay 
1ll l · ~ ısır •ıe lzmir yo

u şc ırıwıze gelrnekt d' e ır. 

Haaiıler, kaııalannın içindeki sayısıı altınJann araıında 

"' • 
SON TELGRAF HABERLERi 

Sonra ........ Andlaşmasından Roma 
Yunan Gazeteleri, Avusturvanın istiklali Anlaşmasına 

Haber Veriyor Türkiyenin De Girmek istediğini 
Birkaç gün önce Romada işe karışması lazım geJ. 

Fransız nazırı Bay Lival ile ltal· diğidlr. Malum olduğu Ozere 
ya Başbakanı bay Muıolini ara· Türkiye de Avusturya lstik'alinl 
sanda bir anla7ma yapıldı, bu aradal !aah~ü~ eden protokola iştiraki 
Avuaturyaoın istiklalini temin ıstemıştır. Bunun sebebi tudur: 
hususunda iki taraf arasmda mu• Yugoslavya Türkiyenin müttefiki 
tabakat basıl oldu, Bu hususta sıfatile, ergeç Türkiye tarafm· 
Yunan gazeteleri bir ııra neşriyata dan takib cdilmiyecek ise, bu 
yapmaktadır. Bu cümleden olan sisteme giremez. Sonra her iki 
Atinaika Nea gaz.,tesi fU haberi devletin de arazilerinin tekef-~ 
veriyor : fül edilmesi llzımdır. Çünkü, 

« Ortada bizim için milnaka· Avusturya mese!esinin verdiği 
ta edilecek bir mesele vardır. endiıeleri bertaraf eden, İtalyanın, 
O da uzak olmakla beraber faaliyetini Türkiye ve Yugoslavya 

Diğer taraftan Türkiye, Avuı· 
turyanın istiklalini tekeffUl eden 
sisteme girerken Yunanistanı da 
birlikte almak istemektedir. 

Şimdiki halde vaziyet budur. 
Fakat zamanla muhtelif ve mUte
addid istikametlerde inki,af ede
bilir. Herhalde şimdi Yunanlstamn 
Avuıturya istiklalini diğer ~evlet• 
lerle birlikte tekeffül etmiye iştirake 

davet edildiği vakıasını yeni 
beynelmilel vaziyetile; tetkik et
miye başlamak biç te ıamanıız 

olmaz.,, bir gün Yunanistanın da bu aleyhine çevirmeıi korkusu vardır. 
~~~~~~~~- -~~~------~~~-------~~~~~~~~~~~~~~ 

Da Bitti Bir- Hademe Ze- Bir Haftada Bu 
Uluslar Derneği Konseyi 

f şini Halletti 
Cenevre 17 {A.A.) - Uluslar 

kurumu konseyi, B. Laval,B. Eden 
ve B. Litvinofun söylev:erini din· 
ledikten sonra Sar hakkında ya
pılmıt olan anlaşmayı tasdik et• 
miştir. 

Bu anlaşmaya göre, bUtUn 
Sar, Versay muahedesi:ıde yazılı 
şartlar dahilinde, yani gayri eskert 
kalmak Uzere 1 mart tarihinde 
Almanyaya verilecektir. 

Deniz Yolcuları 
Ankara, 17 - Ökonoml ba· 

kanlığı deniz yolcuiarı bölüm!erl 
ht.kkıoda bir talimatname bazılar· 
mıştır. Talimatnameye göre 

· yolcuları liman içi, göl ve 
yolculukları, yurt kısa kı) ı 

yolculukları, yurd uzun kıyı } ol· 
culuk~arı yurdc!ııı kısa kıyı yolcu
luklan, yurd dışı açık deniz yol
culukları olmak üzere beı kısma 

hir len~rek Öldü 
Çamlıca kız ortamektehl gece 

bekçilerinden 33 yaşında Osman 
oğlu Sal h dün öğleden sonra 
mektebl.ı hamamında } ıkanmakta 
iken ölmüştilr. Yapılan muayene 
neticesinde mangıtldaki kömürden 

zehirlenmit olduğu an!aşılmıştır. 
Metr Salemin Muhakemesi 

Ankara, 17 - Bugün Metr 
Salemin muhakemesine devam 
olundu. Zonguldaktan Kemal Ga· 
lıbin ifadesi gelmişti. 

Mer Salemin avukatlarmdao 
Sadeddin Ferid tahkikatın geniş· 
letilmesini istedi. MüdJeiı.:mumı 
buna lüzum olmadığın söyledi. Diğer 
avuat Hamid Şevket te bu fikre 
iştirak elti. Bu hususta karar için 
muhakeme 30 Kinunusaniye bı· 
rakıldı. 

Bir Çarpışma 
Şoför P.alilin otomobili· ile ıoför 

Şemsinin kamiyonu Şişlide çar· 
pı,arak lıer ikisi de hasara uğramış, 
şöför Halilde baımdan ağır su
rette yaralanmııtır. 

)5 Kaçakçı Daha 
Yakalar.dı 

Ankra, 17 (A.A.) - Bu ayın 
onundan on yedisine kadar mu
hafaza teşkilata tarafından birisi 
ölil 65 kaçakcı ile 36 kaçakcı 
hayvanı yakalanmış ve 300 kilo 
gUmriik kaçağı, 500 kilo inhisar 
kacağı dört tüf ek bir tabanca 
ele geçirilmiştir. 

Bir Köprü Yıkıldı 
Bafra! 17 ( A. A. ) _ Don 

akşam bır kamyonun geçtiği ııra· 
d~ . Kızılırmak köprüsünün iki 
gozü yıkılmıştır. Köprünün tami· 
rlne başlanmış ve mllnakalit mu· 
vakkaten durmuştur. 

Kemalpaşada Yangın 
lzmir, 17 {Hususi) - Kemal· 

paşa k?za~ı~da bir yangın çıkmış, 
lkl ev ıle ıkt dükkan yanmııtır. 

Şamandıra Resmi 
~nka~a. 17 -Şamandıra ve tonaj 

resımlermın lndirilmeıi hakkında 
bir layiha hazırlanmıştır. 

ayrılmıştır. 

=:::..----------------------------------------------------:.:::::::::::::: 
r /STER /NAN ıSTER fNANMA! "" 

• 1 Tek bir O midi Beıeriyet ölllm halindedir. Denizde 
boğulmakh olıın bir adam nrıııl bir sam<' n. çöpüne 
sarı ırsa, insanlar da ıon nmidlerine öyle 111111 m f du
ruyorlar. Lakin Is 1 nın yedile kuru'.muı Tr nrı kıratlığı 
bir saman çöpünden llaret deği'dir. O, yıkılmaz 
b 'r kuvvet, insan ıçın em' n b' r destek, 
ebedi dağlar gibi sar11 maz bir iıtinadgahtır .. 
Tanrı kırall.ğı beıeriyetin lek ümididir! Bu kitabı oku· 

• 
makla göz'eriniz:n önünde, Tanrı kırdllığma yakında 
kabul edilecek olan inaan'ığın mukadderc.tı hakkında 
parlak bir uFuk açıl .. caktır l,, 

Bu garib satırlar '' K •rall•k ve dllnyanın Gmidi 
adını tnı ıyan bir kitabtan al nm·ttır. Bu kitab is;: 
lııtanbu'da, nasıl faaliyette bulunduklarına bir tfirln 
elul erdiremediğimiz, !Oİsyoncrler tısr .. fın fan ıizliden 
gizliye dağıtılmakhdır. 

JSTER iNAN /STER iNANMA' 

L.~--------------------

Diyerek mahfaz ayı Almana ıunar. 
Alman kutuyu açınca içinde fÖyle 
bir kmı.vat iğnesi görür: iğnenin batı 
Alman armasındaki kartal teklinde. 
Kartal, Almanın ukııl ından koparmıt 
o duğu teli orta yer nden aQı:.ında 
tutu}Or. Telin iki ucuna birer inci 
aaılmıı. incilerden birinin Gzer:ne 
Alıaı, ötekinin üzerine Loren yaı:. lmıf.•• 

lf 
Bir sakal telinden bir kıruat 

iğnesi için mevzu çıkarmıt ~lan 
artistin zevkııelimine coğrusu dıye
cek yok. Alı:ıa il• Lorcnin Al
man kartalına ııncak ince bir sakal 
teli ile bağlı olduklımnı da zamı:n 
g8sterdi. Onun için 1870 den sonra• 
ki Franı.zlarıD hem ı:evkiselim, he~ 
akl ıselim sahibi oldu!darını tasdılc 
edebiliriz. 

Fakat ıillhb snaıta Ostnn gelmek 
raliba zevkıaelimle UVl!fil engel olu• 
yor da, Franııa1arın 1918 den ıonrakl 
itlerinin zevluselime pek te uypn 
olmadığını g6rüyoruı. 

Franıııı:\arın bnH1n ıilnb arkadat· 
larile birleıerek Versaillea'de yaptık
ları andlaımanın zevk11eli.a..e uymıya
cak batka birçok yerlerır-d'!u sarfı
nazar, yalnız bu Sar İfiı..dt..ki ta.rafı 
hem zevkıselime, hem aklııelıme 
uymıyacak bir ıeydl. 

Eğer Sar ahaliıinin Alman oldu-
ğundan tül he vardiae ve bu memle
ketin Fransız olabileceti umuluyor 
dıysa onu doğrudan doğruya ya 
kendi batın• buyuruk bir memleke~ 
yapmnk, yahud Fran1aya brığlnma 
lazımdı. ı 1 1 

B. leketi onbet fi u uı ar 
ır me~ k k bir idareye 

ar2 aı, yanı karma arıtı il 
batladıktan ıonra, oı.~an ~n ::rnnhn 
sonra o karmakarışık ıdreyı ~ k' 
beğenib beğenmediği ıorma. dl 7ev ı• 
Hlime uyabilecek .lıir ~ey5mı r h 1i 1 Bereket veraın kı, ar e a • 
Uluılar Aruı, karmakarıt k l~nr~yl 
beğ nmediğinl anlatarak. ae\'k11elım 
1ahibi olduaunu iıpat etti. 

* Şimdi de Fransa Sana Atmanya~a 
. . i · l:u melekctıD 

geri verılmeaı cın, 'bl, 
askerlikten dıtan bırakılmnaı gı 
bit takım ~:ırtlar koıuyormut •. On 

b ld b rl Sar lak:.rdı11nı dinleye 
eı yı an e ki 

dinleye bıkmıt olan Alemin ıeY 
selimine kartı bu )'t:Dl tartlar bir 

ıuıtoıuzluktur. 
Ulus~ar arası bir kurum, Uluılar 

Arası karma karıt k bir i1u• oldu~u 
gill Uluılar aruı bir de zevk aehm 
vardır. Bu ıeY'liseliml tanımak akla 
1elime de uygun olur. ÇOnkü ıevklse
limden mohr•ım kal•ular batkalarınıa 
ıöılerindeo di. ,er'. er. ----
London 
Kruvazörü 

Dün ıabab liman;~ıza ıelen 
London admdakl ln!!'lız kruvaz~rlJ 
Viı Amiral TbuTu'un b•yragınt 
taıımaktadır. ı 

Amiral, dOn tğ1edcn evve 
vail ve bel. diY'i rciı.le lstanb:I 
kumar. ~anıl'! zı"aret etmiş u 
. 1 .. b. d ... n sonra lule 

zıyarel er o ıe ... 
edil"' iş lir. 

Geminin ha!tc t.rafından .s;~· 
d 1 -'~=-ı · cıa 

zllmesine mus:ıade e 1 0
'-' • 

dün bir kısım halk gemıvi F••• 
mhtir. Kruvazör yar•;ı lır 'Dn•-

mızd<ın ayrılacaktır. 



4 Sqfa 

-t Memleket MaMCll'asıt: 
Biga 
Köylerinde 
A.,f)on Posta 

Biga ( Husuıi ) - Keza me ... 
knine bir saat uz.aklıkta, 80 
e~li Havdan köyQ, bütün Biga 
köylerinden mamur ve auyu bol 
şirin bir k~ydür. Ba köyün çok 
çalışkan balkı, tarlalarından her 
türlD mahsul aldıkları gibi güzel 
duvar işlemeyi ve 1·ap1 yapmayı 

dahi bildikleri için evleri hep 
ikişer katlı ve yonma taşlan 

yapılmıştır. 

Bu köyün bol sulan bu kazada 
hiçbir köyde ) oktur. Her ev.n 
kendine mahsus b~r ('eşmesi var· 
du. Köy sokaklarında mevcud 
çeşmeler dahi hesaba katı!arsa bu 
köyde çeşmenin sa) ısı yüzil bu:ur. 
Bu çeşmelerin ıru :an çok temiz ve 
dorudur. Köyün alt tarafından ge-

;en Söğüd deresi }azın kuru ise do 
çeşmelerin ayakları ayrıca bir 
dere hasıl ettiğinden bununla 
meyva bahçelerini ıularlar ve 
ıehre yaıın ıebze getirib ıatarlar. 
Bu köyfin bilhassa yumurta §ek• ı 
}indeki beyaz &oğam ve piıt;ğl 
\•akit çok helme döken kuru fa. 
sulyesi ve mercimeği meşhurdur. 

Ekmeğini taştan çıkaracak 

kadar becerikli olan bu köyün 
yapı \'C duvar ustaları, çift ve 
harman işlerini başardıktan sonra 
çok vakit başka yerlere gid.b 
işlerler ve bir haylı para kazanıb 
zengin olarak evlerine dönerler. 

Bugünlln şehir yolu, dik bir 
yokuştur. Köyün olduğu yerdo 
bir ha::t ır eteği olduğu için kar
şıdan görünüşü pek ho~tur. Bir 
bayırın zirvesine doğru aedler 
ıeklinde yer yer yükselmiş, kireç:e 
sıvanmış olan beyaz ev!eri, adeta 
küçllk bir şehrJ andırmaktadır. 

Fılibe göçmenlerinden olsa 
bu köyUn halkı, oraya yerleşeli 
kırk seneyi geçmiıtir. Büyüğü 
küçüğü Pomakca bildiği gibi 
çok güzel Türkce dahi konuşurlar. 

Bll köyUn bir kısım balkı da 
k'r\; çcidir. Köy civarında kireç 
yaknıağa elverişli taı ocakları 
pek boldur. Kö} Uo muhtelif yer
lerinde senelerdenberi açılıb işle

mekte olan kireç ocakları Biga 
havalisinden maada Tekirdağ!, 
Ezine ve sair yerlere dahi kireç 
yetiştirmektedir. 

Bu köyde mevcud on kireç 
ocağından çıkan kireçler, maale
sef Biga kireç &atıcıları tarafın
dan kantarı 20 kuruşa alınarak 
halka J 20 kuruşa 1atıLr Ye her
kesin yapı malzemesi olan bu 
mühim madde Uzerinde de lhtJ
kAr yapılır. 

Kireç yakan Havdanlılar, şe
hir kireç sabcılannın bu ibtikl
nnı bildikleri için yakında qrala .. 
nnda bir şirket mukaveleli yapa
caklar ve mühtekirlerin ellerin
den kurtulmıya çalııaçaklardır. 

Bu köyün Hacıarab, Kocasu, 
Kavaklı, Hafızmçeşmesi adına 
taııyan çok güzel eğlence yerle
rine ve su başlarına çok zaman 
ıehir halkı çıkıb sefa ederler. 

Havası suyu pek gilzel olduğu 
için bu kö} de seksen ve doksan 
yaşındaki ihtiyarlara tesadüf 
olunur. Yüz yaşında, dişleri yeni· 
den bitmiş kadınlar bir gene 
gibi iş görmekten hlll kalmaz
lar. Çünkll kuvvetleri yerindedir. 

Bütün gencleri halk mekteb· 
)erinden yeni yazıyı öğrenmiş'.er

dir. Bu köyün ehalis", çocuklarını 
okutmıya çok meraklıdır. Köy 
itmdık:arı zengindir. Yakın• 

SONPOSTA 

• 
E ET ABERLERI 

Köy ihtiyarları Artık Rahat Ede
ceklerine Kanaat Getirdiler 

LUleburgaz, 
(Hususi) - Lil· 
Jeburgazın bab• 
smdan on beş 
kilometre kadar 
uzakta, hafifme
yiHi iki ıırt ara• 
sında kurulmu1 
iki yüzhaneli b:r 
köy vardır. Adı 
Kırık köydür. 
Köyün kuruluşu 

ı~r ve bu taş• 
lan balık urb 
döşeyerek iyice 
ııkıştırdıktan son 
ra üzerine kum 
dökmüşlerdir ve 
artık dize kedar 
çamur içinde gez· 
mekten kurtul· 
muşlardır. 

Hatta bu yap· 
tıkları işten ölliril 

kendilerinde çok 
derin bir haz 
düymuşlardır. Kö 
yUn ya§lı bir 
dedeai: 

- Eğer biz 

hakkındaki rivn· 
yellere göre vak· 
tile bur2sı kfiçük 
bir çift ilkmiş; 
Rus muhareb~ 
sinden sonra ge· 
len göçmenlerden 
bir kısmı bu· Kırıkköy mektebi önünde kaymakam ve köylüler daha önce akıl 

ve çok hayırlı adımlar atmıştır. edlb de bu işler( yapsaydık, şimdi rada ye.rleşmiye baş!amışlar 
gün geçd.kce köy bGyüyerelc 
hayet bugiinkft halini almış •. 

ni· Geçenlerde köyün müıterek malı rahat edecekt:k, biz yapamadık. 

Köyün tarihi 45-50 yıla kadar 
inmektedir. Yetmiş, seksenlik ih
tiyarlar köyün doğub hfi) üyüşllnil 
ve bu mUddet içinde geçirdiği bir 
çok maceraları bütün incel:ğile 

anlatmaktadırlar. 

Köy görünllı itibarile ruba 
ferahlık veren güzel bir yerdedir. 
Fakat yıllarca çarpışma sahası 

olan Trakyanın birçok yerleri 
gibi burası da harab ve bakımsız• 
dır. Mamafih cumhuriyetten sonra 

köy kanununun tatbiki ile burası da 
Umidler veren yeni yeni kımılda· 
nışlar göstermektedir. işte buı 
misaller: 

l - Köy elbirliği ile çalışma 
ruhunu duymuş ve bu yolda bir 

olan (40.50) dönümlük genit bir Fakat çocuk:aramızın yaşadıkları 
toprak ıahasıD1 hep birlikte bir yerleri cennete çevireceklerine 
günde sürüb ekiverm:şlerdir. Bü- şüphe etml:. orum, çünkü onların 
tün köy halkının öküzlerini koşub kulaklan hergiln mekteblerde 
tarlaya gitmesini ve böyle mUşte· birçok gUze1 f,kirlerle doldurulu· 
rek çalışma } olunda samimi bir yor ve biz de onları akşamları 
hareketini görmek herkesi çok diz'.mizin dibinde okşarken sevı· 
&evindirmiştir. oerek dinliyoruz!" diyor. 

2 - Yı1Iardanberl köy sokak· 3 - Köyde geçen yıl güzel 
lannda. dize kadar çamur içinde bir mekteb yapılmıştır. Mekteb 
bin bir sıkıntı iç:nde geı.ib dolaş· tam devreli • beş sın.flı • iki yüze 
mağa katlanırken bu yıl, köyde vakın talebesi vardır. Çocuklar 
çok sevinilecek bir kımıldanıt uyanık ve ı:kidir. Muallimlerin 
daha görülmüşUir: Her mahalle heyecanını arttıran cana yakın, 
kendi, içinden geçen yolları sevimli şen Kırıkköy çocukları!. 
mükemmel bir ıekildo yapmağa Hergün biraz daha yaşama yo]a-
başlı:mış ve önco iki taraflı rını öğrenmekte ve kazandıklarını 

hendekler cçmışbır, •onra da ur.ak- o'Yloriudo do yaymıya çal11makta-

lardan araba araba taş getirmi~- dırlarf. 
--=-=-------=-==-==-.ıoı::=o---=--===-----=-=-======-== 

Akşehirde Miniminilerin Hililiahmere Yardımı Kayseri Hocaları 
Sarıklarını Çıkarıp Şapka 

GiydHer 
Kayseri, 16 - Müftn ile ruha:ıi 

elbise giymekte olan hocalar vali· 
nin baıkanlığında bir toplantı 
yapmıılar, bu toplantıda sarık 
ve cübbelerini hemen çıkarmıya 
karar vermişlerdir. Bunun lizeri :ıe 

vali Nazmi Toker kendilerine birer 
şapka hediye etmiş, bocalar da 
aarıklarmı çıkarıp şapka giyerek 
içlüaaa nihayet vermişlerdir. 

Geredede Temsiller 
Gerede (Hususi) - Geneler 

B:rliği temsil şubeai faaliyetini 
arttırmaktadır. 15 gUn sonra mun
tazamen temsiller vermiye başlı· 
yacaktır. ................................. -.......................... . 
da Maarif Bakanlığının ve-
receği plAn mucibince taıtan 
bir mekteb yaphracaklar ve ken
dileri usta olduklan için bunda 
ıahmet çekmiyeceklerdir. 

Taıdan, çok sağlam olan 
tapınıklarının yar.ına bir de minare 
yapmak emelindedirler. içlerinde 
dükkan açıb köyde dakkalık, p~ 
rukirhk, kahvecilik, terzilik ya• 
panlar da vardır. Köy koruıu, 
odunlarını temine kafi olduğu gibi 
herkesin yetecek kadar biçilecek 
çayın da vardır. 

Meralan oldukca geniş ve keçi 
yetiştirmiyo yarar bir haldedir. 
E'.yevm meralarında bin kadar 
koyun, iki bin keçi otlamaktadır. 
Geneler de büyüklerine çok ita· 
atlidir. 

Genclerl, içkinin, kumarın 
yalnız adını i~ltirler. Hüllisa: Para 
kazanmayı bildikleri gibi tutm~
smı da bilen bu köyün halkı çok 
mesud bir ömür geçirmektedir. 

H. Ş. AydUz 

Akşehir ( Hususl) - Her yıl olduğu gibi bu y1J da Akıehirin 
mini mini yavruları TUrkelinin en büyük )'ardul\ müesıeseıi Hilali· 
abmere para toplamak işini Üzerlerine almışlar, bayram günled 
Akıehirlilerin yakalarım güzel Hilali.ahmer çiçekler( ile süslemitler 
ve ellerindeki kumbaralan yorulmadan dolaşarak doldurmaya muvaf· 
fak olmuş~ardı. 

Kendi Kendine Galan Av 
Havza (Hususi) - Kır köpek

leri kovalaya ko"Yalaya ıehre bir 
karaca yavrusu ge: lrmişlerdir. 
Karaca köpeklerin elinden kur
tulmak için yllksek bir duvarı 
aıarak Hakim Bay A. Diricanın 
bahçesine atlamış, köpekler bah
çeye giremdikleri için dönllb 
gitm:ılerdir. Karaca bahçede 
kalmıştır. 

Fıstlkh KöyUnde Yeni l\l'.ekteb 
Armudlu, (Hususi) - Buraya 

bir saat uzaklıkta bulunan Fıstıklı 
köyünde güzel bir mekteb yap
tırılmaktadır. 80 talebesi olan 
bu mektebin eakl binası pek ha· 
rab olduğu için köyün yanıbaıın-

dakl çamlığm içine yenisi kurul· 
maktadır. Yeni mektebin bir oda· 
sında köye mabsuı kUçUk bir 
eczane ile bir kUtllbhane de bu• 
lunacakbr. 

Antalyada Yakalanan Hırsız 
Kadın 

Antalya (Eust:si) - Alış veriş 
yapmak için dükkanlara gidip 
hırsız'.ık yapmayı itiyad edinmiş 
olan Nad~re adlı bir kadın bir 
dükkandan çaldığı iskarpinleri 
çarşaf mm alına saklarken cürmü· 
meşhud haline yakalanmıştır. 

lzmir Halkavi Heyeti 
fzmlr ( Hususi ) - Holkevl 

idare heyetine Kültür mUdiiril 
Bay Hikmet, muallim Bay Eaad, 
muallim Bay Mithat, kız lisesi 
müdürü Bay Haydar, erkek lisesi 
müdürü Bay Hilmi, felsefeci Bay 
Rahmi, doktor Bay Kamran, 
baro reisi Bay Mu3tafa Mlin'r, 
erkek muall m mektebi müdürü 
Bay Refet seçilmiştir. 

lzmirde inek Veremi ile Mucadele 
hmir, (Huıu~i) - Bu yıl inek· 

lere musallat olan verem baıtalığı 
ile mücadeleye karar veriJmiştir. 
Bütlin ineklero Tüberkülin tatbik 
Ôdilecektir. 

iki ıcl kanuu 

( Şaraôcılık 
1 

Dünyada 
Şarab 
Ticareti 

Birleşik Amerlkada 
Washingtondan bi.dirildi~ 

göre, Birlik Alkol Kontrol idar-' 
( F. A. C. A. ) ıarab ve içki ka" 
tenjanlannın iki ay daha tatb• 
ediJmemesine karar verilm ıtite 
Bu yeni müddet J Son Kao_. 
1935 ten 28 Şubat 1935 e kad., 
dır. Bu milddet :zarfında Bir1* 
idaresinin ruhsatnamesini baİf 
ticarethaneler ldha.ata de~a' 
edeceklerdir. 

Alınan malumata gere ı9JI 
yıl.nın ilk 7 ayında Bir. eş k AııJe
rıkaya idhal edilen ecnebi şarab" 
larmın m;kdan 2. 720.0 .... 0 ga:co11 

( takriben 100.00J hekto~itreyi) 
bulmuş.ıur. 

* Yugoslavyanın Şarab lthal,e 
Bu sene Orta Avrupada üı.ii" 

az olduğundan Yugos avyaoı' 
ıarab ihracatının artacağı uUJıd' 
maktadır. Şarabın kalitesi çolt 
eyidir. ihracat yapılması muhte' 
mel olan ülkeler Çekoslovak)'• 
Avusturya, lsviçre ve A:manyS
dır. Yugoslavya Kral:ığı Bağcıl.ı 
ve meyvacılar orta biri ği şarıab 
ihracatını arttırmak için bafl 
tedbirler alınmasını tekl.f etmiştit• 
Birliğin Ziraat Nezaretine verdiği 
bir muhtırada, 1930 yı ındl 
170.600 hektol tre şarab i.b' 
.ıac edildiği halde 1933 de ilt 
racatın 30.100 hektolitreye düt' 
tüğü blldirilmektedir. Muhtıradt 
deni!diğine göre ihrac.:ıtı arttır
mak için, her ıeyden iince, ihr•f 
edilecek şarablar için daha ebveıt 
b:r demiryolu nakliye tar fesi tat' 
biki lcab e"der. ÇekoslovakY" 
lsviçre ve Almanyaya ihrac edile' 
şarabların ehven transit tarife~ 
tatbik etmesi için A\'ustur} a hl' 
kiımeti nezdinde teşebbüste bolO"' 
oulmalıdır. 

* Dtf Pazarlarda Yunan Şarabi_. 
Atinadan alınan son habcrlerf 

göre Fransada Yu an şarabi! 
satışlarının azalmakla olduğ' 
anlaşılmaktadır. 

Çekoslovakyada da yaba11c:I 
rekabetinin tesirile şarnb satı.Iır" 
ekd:mekte olduğundan buraY' 
yapılan ihracat ta asgariye iO"' 
miştir. Avusturya \'e Polon1' 
pazarlan da Yunan şarablarıo' 
tamamile kapanmıf b.r vaziytl 
almışbr. 

Son dokuz ay zarf ,nda cW 
pazarlara yapılan ihr .. cat 25A11 

tondur. Bir yıl önce bu mikd•' 
53.242 tondu. 

.............. --..................... ·--············· ./ 
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Ülkıisüz 
Memleketlerin 
Akıbeti 

B BİCİ TELGRAFLAR 
Amerika 
Ve Milletler 

u 1uaal ülka tanımadan, ıiyasal bir c e ffl iyet i 
prensibe batlanmadan it görmeye 
ç~mak lstemeaio en kötn misalini, Ayan Meclisinde Şiddetli 
bıze, Hanna d nUen Antil adalarının Bir İtiraz Yapıldı 
;rt~ ndaki Jer Jilı.il cehennemi göıı· 
erıyor. Bu tabiri mahsus kullnnıyo. Vaı1ngton, 17 ( A.A.) - Amerl-

rum: ÇünkQ ikli •t•b ·ı kanın Lnhey adalet diYanına mrmesl bO Ü m ı ı arı Havana e.-
ol t n neonda bir yer yüz.O cenneti haldanda Cümhur Reisi Bty Ruzvelt-
• arak t.ınıl r. Geçenlerde bir istatia- in Ayan Meclisine yapt ğı teklife, 

titln kaydındı:a çıkarılarak . S ar.ndnn 8ay Conson tiddetle itiraz et-
p ı d · yıne on 

0 • • a nctredilen bir cedYele .. mit ve ı " - Bu suretle Amerika uluslar 
g ~en bir yıl ir"nd11 bu .. l daore de ğ" d b l il n h r , guz.e a ada rne ıne e ~irmiye mec ur o a-
~ • c m ur reisi değiştirlJmiı, on cak l., demiştir. 

~~~~e hhranı olmut, bir 0 kadar . <.Son Posta:. Amerika Avrupa 

1 
~~t tadilıib yapılm•f. Sokaklarda ışlerıııe kar şmamayı 6na prensib ııay· 

ç_ polıtıka knvgasının adedi ve bu dığından uluslar dern;ğine l?İrm ... 
yuden öle l · mckted" ) ~ l n crıo aayıaı is. yDı.leri .r. 
uu uyor. 

Havanaaın b k Havptman 
gelm . • u armakarıtık ba'e 

esınan tek b b. L 
Amerikan n ko'tut Hl e '• birletik indberg'in Çocuğunu· 
ve ikt" d~ u a tında bulunması K d 
de•letl~aatıb menfaatinin bu büyük açu ığı Anl4şılıyor 
-u a an tabana zıd 1 d Fi 1 t 17 ( A A navann, iklim. . _ o.masa r. em ng on, • , ) _ 
dolayı . nıo musaac:!esinden Lindbcrg'io çocuğunu kaçırmak 
I>" genış ~apta ıeker yetitt" ıuçlu u Havptmanın muhakeme-

li' memlekettir A • ıren 
lu11mla d d • merakanın cenub Einde, }'8ZI mülehassısfarı, fidyei-

rın a a bü Ok •abaları v d Y •eker istihsal necat için yazılan yazılann euçlu-
Bu iki :yrı;· ikt· d nun kaleminden çıktığını yeniden 

faatlerini lıi 
1 

. •a 1ahaa11un men- le} id etmişlerdir. 
tlka devlet: eif~ırme~, B:rıefk Ame- Santiyogo, (Şili) 17 - .. Hansa,, 
birletnıe çın hır zarurettir. Bu vapuru le} falarından bir Alman, 

ye •arm b. Li db ve dolamba 
1 

anın ıra:z enlrik~lı 
0

!1 ergin çocuğunu çalan adamı 
1ç siyasal çbıo!o:l~rıdır ki Hnanznıo bilir olduğunu sö}lemiştir. Bu 
bııttır M f Y &Jnde yarıklar aç. ta:yfa, Alkapone çeteı:ni ltham 
k • en aati k OrnOni:znı orunnuyan itçl etmektedir. 

ıf e 1De7let · f · •ın kıaruen lk . ınıt ır. Burjuva Measikada isyan 
t.,.diti nıenf ltıdar mevkiinin göı-
lllUf k •a • uygun b. Meksiko, 17 - Hükümet kı· 
o ' 1•n:ıen ınuhaı f ır yol tut- taatı, asileri ağır zayiata uğrat• 
d;~~· bu Çapr:tık ::t.o gcçmiıtir. mış, 26 kişi ölmü~, 60 asi de 
blr n kalmııtır. Derk ı. yette tered- yaralanmıştır. 
b' adam n ı1 b •n ihtiraı sahibi 
~ch~kkürn teai:• :• ~elib ınfldhiı Moskovada lhtilAI Suçlula-

Yeaıııde d • e rne.aı in 1 . r1mn Muhakemesi 
etınif tı erın bir ahnı• em cketıo 
olunca r. Fakat, bu aka·l' anıet basıl Moskova, 16 (A.A.) - Yüksek 
d la ya kadar b·· d u amel ha11ı mahkeme Zinovyef ve Kamenefin 

1 Silah Satışı Durmadığı İçin 

Cenubi Amerika Muha
rebesi Devam Ediyor 

Vaoington, 17 
( A. A.) - Ulua!nr 
derneği tali komis
yonunun Bolivyaya 
knrtı ısilih amb-r
gosunun knldınl
man hakkandakl 
tnvsiyenin Amerika 
taraf ındnn n:ızarı 

itil ara dınmı:ması 
muhtemeldir. Zira 
kongre ekseriyeti 
önderleri buna ne 
Bolivya, ne de Pcı· 
raguay için muva• 
fakat etmemekte· 
dir!cr. Keza iyan· 
dan Conson Ce 
Amerikanın Ulus• 
lar derneğine itti• 
rakine muhalif bu
lunıın oz:ı da iki 
muharebede tatbik 
edildiğinden dolayı 

Ambargoyu taevib 
etmi9ler ve her 
tnr:ü değişık.l'ğo 
karşı geleceklerini 
bildirmişlerdir. 
Buna binaen, Dış Paraguvay başkumandanı general Don Joze Estigarribiya 
Bnkan'ığıoıo her erkan1harbiyesile bir aradı 
hangi bir icraatı muhtemel değildir. kanlığı, bu hususta Ambargoya riayet 
Bunun'aberaber, Bolivya Ambargodan ettirmek salihiyctıni haiz olmadığını 

1 A bildirmiştir. 
cYve merikadan silah satın almıf (Son Posta ı Bu iki cenubi Ame• 
ve sonra da deYam etmiılir. rika devleti eraaında nıubarebe elin 

Sazı maJ6mata göre, Adliye Ba- devam cdıyor.) 

Sardaki Hitlercilık Aleyhtarları 
Muhaceret Ediyorlar Fransa ya 

rn:a:lA 01•~ bu •~a:~:ı üç buçuk idare ett:kleri Moskova mukabil 
\.'arlar ~ılyon'ar sarfedil nıerkezine ihtilal komitesi mensuplarının Sarm Almanyaya geçmesi işindo hn'iedildiğini nn!atıyor. Telgraf şudur: 
nı•b' J ç lrnıo, 

1
nz .. erek bul- muhakemesine başlamıştır. Başlıca yeni zorluklar Çtkm·f, Fransa, Versry Ccnevrt", 17 (A.A) - H ... vae mu-

" ua ar u ıo ı l l 9 andlaımaaı mucibince SarJn a1kerlik- h b. · d V dl .... 
1 

ını içine 
1 

Y etameyen suç u ar 1 kiş~dir. lçlerbde 
8 ırın en: ersay an aşma&ı mu-

-1 }'onlar a malc . ten tec.rid edildikten ve askeri mııbi- cilince Ren oehr~nin sol sahilinin 
tlfdnıııt •arfedilerelc b· ~çln yine Zinovyef ile Kamenef te vardır. yetteki demiryollıırile di~er teaaatın cıku"ikten tecridi kaydının Sara da 

Netic:· ik ın u :rap- ftt,hemnamede, suçlular "Troçki,. tahribinden sonra Almnnyaya teslimi tcımili hakkında Alman hilkumeti 
lfl&s J ' tııadi ı- prensiplerini tatbik için ihtilal liz.ım geleceğini ileri aürmilştür. en_gel çıkumamak kararını vermiştir. 

H o muştur. , nıa ı •• ıi7aaal çıkarmak teıebbüsilo ilham edili· Alm~nya ise bu istegi esas itıb rile Dun akrm lurada mailim ohm bu 
J nvanan·n yorlar. kabul etmekle beraber demiryollan- keyfiyet umumi memnuniyet uyan• 
Gttın cidden hac~ va:r:iyetJ, OlkOsl!z· nın Ye diğer tesisabn tahrib"ne muva- dırmıı'ır. 

azın bir teı.abllrildOr. ( Zinovyef ve Kamenef Sovyet fakat etmcmiıtir. Bununla bernber Kaçışmalar Başlamış 
thti'Alinin cıkl relalerinden olub Tror. Lir anlaşma teminine gayret ediliyor. Pa · 17 (A A) 

( Gönül işleri -
A1. ahcubigetinin 
Onüne Geçeml
gen Bir Gene 

J 

Ahmed Sereoce lmı.asile bir 
mektub aldım ve sahibini bu 
asırda kolay kolay tesadüf edile
mlyen bir tipin nUmunesl halinde 
gördüm, diğer okuyucularıma da 
tanıtmak istedim, mektubunu 
aşağıya aynen geçiriyorum. Ken
disine tarafımdan verilecek bir 
nasihatim yoktur, satırlarının 
arasından anlayorum ki en iyi 
nasihatlerl daha evvel ya başka· 
sından <linıemiş, yabud da ken· 
diliğinden bulmuştur. Mektubu 
şudur: 

" 24 yaıındııyım. 24 senedir HY• 

medim. Yalnız sevmedim değil bir 
kadınla göriişmedim bile ... 

Tabii sebebini soruyorsunuz: Sakat 
değilim, bedeni hiçbir kuııurvm yok. 
Hatti birçok gene kız n tahayynt 
ett"ği gibi bir delikanlıy m. Taha'.Jim 
var, orta halli bir clleoin oğ'.uyum. 

Ahlakım )•erindedir, aec:yo sahibiyim. 
S'zo belki mübaleğalı gdecek amma 
şimdiye kadar içki kullanm dım.. Bu 
gibi ze.,klerin hiçb"rini tatmadım. 

Velhasıl lekesiz, prDuilz ve terteml· 
zim. Olsa, olsa mahcubiyetim bir 
kusur aayılabilir. Mutaassıb bir eile 
muhitinde bllyDdüm, açılmadım. Bu 
yilz.den hayatta muvaffak olamıyaca

ğ.mdan korkuyorum. 
Kızıyorum: Tahsilim, herıeyim, her

şeyim yerinde olduğu halde neden 
böyle pısırık kalııyım? Kendimde 
dünyayı fethedecek kuvnt buluyorum 
amma bir tür:o hamle yapamıyorum. 
Ç ldıracakım hani. Be.nden çok bece
riksiz arkadaşkrım aldılar, yilrüdlller 
ben stop etmio vaziyetteyim. Neden? 
Neden? Neden? 

Bunu, hüımfloiyetloe güvendiğim 
birine açtım, naıihnlta bulundu: Her 
ceyden evvel, dedi, mahcut:iyeti orta
dan kaldırmalısın. Buna çare de, biraz 
monden bayata abl. Bilhıısaa kadın· 
larla arkada§ oı ... 

H • ngi monden hayata atılayım? 
Düşündüm, taıındım bir .. sevgili,, 

l:ulay·m dedim. fakat naııl? Emin 
o"uouz. teyzeciğim, a:z.e bu satırlan 
yazarken bile utancımdan parmağımı 
ısır.yorum. Sokakta Jiialettayin bir kız. 
görsem içimden diyorum: Kalbimden 

( Denmı 8 inci yüzde ) 
1 
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Sevmediğine 
Ede hl A 

T~~ka Aşık 
18 I 1 / 9a5 

Vasil, kn Uk 
derek ~ el arabasıw ye-
Calib ell~rı getinniıti; Cevad 

• Yerınden fırladr 

b 
- Herkes ı d. tn h' yer n o oturaun 

S 
ız.ınet f\deceğim J ' 

alonun k b' d Behi . apısı ır en açılmııb· 
ı cenın Besi çınladı: ' 
r - Bizi beklem · · h C ezsmız af 
tlt . evad Galib, korkmuı ·bı 
nywd~ ~ 

hiç -;ekSli:d bekliyorduk efendim· 
enıez ı • 

Beh'ce o ur muyuz? 
adıaıJarla , il k~şlarını çatmıı, dik 

} 
- Sen erlıyordu: 
_ . ' •uı, yalancı! 

başlndı:ıne iltifat, sağanaklarl 
Behice B 

ıalonun ort ~yhanı görmllıtU, 
ağzına go··t~sın a duruverdi, elini 

urerek b• v 

Pardı : ır tıglak ko-

batc -b N, dgörüyoruml Sarı Zan· 
' ura a ••• 

Bcbicenin k 
kat, çığlık k ar asıs1ra giren HU· 
k ·ı . oparama uı mış, titrek mış, sapsarı 

yette kalak 1 ' sarsak bir vnzi· 
açıldı: a mıştı, dudakları yarı 

- Beyhan d 
yebHdi? a gelmiı mi'f Di· 

Hilkatin mınltısmı duyan Be
hice, hoşa gltmiyecek bir vazlye· 
tin önilnU almak gayretile hemen 
kendini toplamıştı, Beyhana koş· 
tu; onu kucakladı: 

- Çocuk! Sen, nasıl oldu da 
geldin? 

Türkan, Behicenin omuzuna 

dokundu: 
- Öp ab1aoın elini... Ben, 

getirdim. 
Behice, TftrkAna d6nmüştU: 
- Gilzel ıürprizl 
Konuşurken aklı, fikri Hilkat

te idi; Cevad Gal.bi elile çağırdı: 
- KUçük Bey, buraya gel... 
Cevad gallb, bir garson çe· 

vikllğile seğirtti : 
- Eıoir buyururlar ..• 

- Çaydan evvel bir kadeh 
konyak alacağım. Kalemde mll· 
meyiz Nuri, piyangodan kazandı· 
ğı karamelalardan ikram etti, 
fena halde midem bulanıı or. 

Cevad Galib, Vasil'e aeslendi: 
- Konyak getir •• : 
Vasil, bir saniyede od :lan 

silinmişti, iki dakika sonra eande 
konyak ıi~esile görünmüştü. 

TUrkin, Hılkatin yanma giU1: 
- Niye durgunsun, şekerim ? 

Hılkat, Harun Şinasinin elini Seybanın yanında, ayni tavn 
ııkarken Tilrkana : takınam~dığı için şaşırmaş, ıer-

- Bugün biraz canım sıkıldı.. semleşmış miydi? 
izin alırken, katibi umuml, bu Cevad. Gal,b, Vasi!ln gctird:ğl 
izinler, biraz sıklaştı, dedi. bira.) ı Hılka le vermiş. hemen 

Türkan cevab verecekti, Ce- Be.) hanıo yanına koşmuştu : 
yad Gal.b, atıldı. - Pe1·= • b d su. sız, ura a, yalmz 

- Bu gibi ağızlar, Amirlerce başınıza mı Qturacakıunız? Çay-
usuldendir. Aldırmayın, bir kon· dan evvel bir kon"ak bı·r b. 

? h d 
" , .ra, 

yak ta aiz ahr mııınız ya u bir likör emretmez misiniz.? 

Onun kabulünO beklemedi, ~eyhan, haf.f bir ses!e : 
bir kadehi doldurub nezaketle Ben, çay içeceğim, dedi. 
uzattı. Biz de içeceğiz! 

_ Lütfen. Soğduktau fionra mı? 
HilKat yUzUnU buruıturmu~tu: T ckrar ısıtılır. Yeni don 
- Bir bardak bira, daha ynptırı'ır. 

makbule geçerdi 1 Ccva.d Galib, birden durmuı· 
Cevad Galib, yerlere kadar tu, ellermi önünde lrnvuşturdu: 

egw i!mişti : Aff d ) · · - e ~sımz, ısrar etmiyo-
- Emredersiniz.. Ne isterseniz. rum. S,~ılmayın.:z. . yalnız çaydan 

hazır.. Vaıil Beyefendinin him· evvel b r kilçücük kadehcik likör 
metleri say~sinde.. HnttA kuş alırsanız, hiç fena olmnz ·b· 
sütü bile iste) ebılirsiniz. geli. c r da... gı ıme 

Garson, ayrıca emir bekle· l.eyhan, halinin tuhaflığına gU-
meden odadan çıkmıştı. Beyhan, IUyordu: 
ltöıede suçlu suçlu oturuyor, - ~e~i, sizin halmmz için 
kfiçUk el arabasile gelen çaylara bir kuçuclik kadehcik likör 
bakıyordu. Çaylara ilt;fat eden alırım. 

yoktu, peki, ne diye gelmişti ? Cevad Galib, kollarım yona 

Kendiliğinden bir fincan alıb, sarkıtmış, başmı eymişti: 
soğumadım içmeyi düşündü, foknt .• - Anlaşıldı. S~z, bugtın, ken-
cesaret edemedi. Hillrntin huy- dmıze beni aşık etmeyi kurmuş-
suz.luğunu anlı} ordu. Beyhan, hsunuz. Ben, hasas adamımdır, 
ga)riibtiyari, Harun Şinasiye emen tutuluvcririm. 
baktı. Harun Şinaai, ayakta bir Behice, kahkaha ile gülü) ordu: 

torba gibi duruyardu. Evvelce - Hassaıhk, ıana kadar düı-
Hilkate yüz vermİf te, şimdi tU ise •.. 

Cevad Galib, tenezzQI ctmi-

yormuı gibi baktı: 
- Bunlar, hep kıskançlıktan .• 
Garsona: 
- Likör getir.. Kaç ,şişe 

varsa.. hangisini beyenlrlerse.. 

Beybana döndU: 
- Size Şartröz tavsiye ede-

rim ... Buradaki enfes bir markadır. 
Behice, yine bir kahkaha attı: 
- Senin gibi aılan marka mı? 
Cevad Galib, dargın dargın 

ba~mı salladı: • 
- Bugün, benimle ne a:ıb 

veremiyorsunuz? 
.... A, kıskanıyorum, anlıya-

madınız mı? 
Beyhan, ayağa kalktı, maHya 

yaklaştı, Behiceye: 
- Hayır, bayır... Krakanmak 

yok! Cevad hepimizin aşığıdır. 
Hılkat'e döndü: 
- Ö)"Je değil mi, Hilkat? 
Tekrar doldurduğu bira ka· 

dehini elinde tutuyordu: 
- Ben orta mallarından 

hazzetmem. 
Cevad Galib Vaıile işaret 

etti: 
- Şapkamı, pardesfimU getir, 

ben gidi) orum. 
H<ırun ş·nasi, kendini alıklık· 

tan kurtarmq gibiydi. Ce"·ad Ga· 
lib, gidecek olursa, onun hali 
ne) e varırdı? Bu dört gene k ı:., 
nasıl idare ederdi? 

Hilkat, yan yan bakıyorduı 
( Arkaaı ur ) 
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6 Sayfa 

Dünya Hadiseleri 

Fransada Kaç 
Dalgın Adam 
Var? 

Franaanın meıhur milli pi· 
Milgona yangosunda ikra

miye kazandıkları 
almayı baldo bu lkrami· 

anatan... yelerl almayı ih· 

mal edenlerin 1ayası (l 4,937)yl 
bulmuıtur . .Bu (14,937) ııd~d ik
ramiyenin tutarı tam yedi milyon 
frankbr. Haydi (20) Türk lirası 
gibi niabeten az bir para kaza· 
nanlann bu parayı almakta ihmal 
gösterdiklerini kabul ed ·lim, 
fakat alınmayan (14,937) ikraml· 
ye arasında (I0,000) franklık (75) 
tane, (50,000) franklık (17) tane, 
(100,00) franklık 13 tane, ikra• · 
miye vardır. Ayrıca ıahibi el'an 
meydana çıkmayan bir tane de 
(bir milyo~luk) ikramiye sahibini 
bekleyib durmaktadır. 

.$. 

· franıız hocalarından biri ter• 
biye bakanlığına müracaat 

Acaba çocuk-, ederek mekteb ta· 
l l . U:Ierl zamaumın 
arın şıns d w. t• .1 . IU • . egış ırı mesı • 
gelır mı? zumundan bahnt· 

mittir. Bu hocaya göre yazıo iki 
aylık mfitemadi tatil çoktur, bu 
müddet zarfında birçok çocuklar 
öğrendiklerini unutmaktadırlar. 
Einaenaleyh yaz tat:li bir buçuk 
aya indirilmeli, buna mukabil yıl· 
başında verilen bir haftalık tatil 
de (21) güne çıkarılmahdır. Ter
biye bakanlığı bu teki.fi henUz 
&özden reçirmemiştlr. 

-le ··~ ~-

fransız hükumeti Fransada 
ıinema11an mucidi aayılan 

Sinemada (MiSsyô August LU· 
mier)e Lejion donör 
nişanın ı n bftyUk 
kordonunu teYClh 
etmiılir. 

gö.t•rilen 
ilk /ilmin 
adı nedir 1 

.Bu mlinasebetle Fransız gaıe• 
telerioin anlattıklarına göre Lumier 
kardeıler beyaz perdeye aksetti· 
rilen canaız resmi hareketli hale 
getirmek için ye pmakta oldukları 
tecrübeleri 1895 yılında bitirmiı· 
ve ilk Umi de o : 11 içinde alarak 
hm 1895 yılı marhnın 22 inci 
günll ıöstermiılerdjr. .Bu filmin. 
adı ı 

Mo lp1eslr fabrikası IMlleri· 
nin <'ık s idi. 

Son Posta 
"e•ml, ılyııt, Ha•ttdiı •• H•lk ı•utHi 

Eaki Zabtiye, \atalçişme eokağı, 25 
l&TANBUL - -
Gazetemizde çıkaıı yaıl 
ve resiml~rin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

-
ABONE FiATLARI 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. "'· Kr. "' TORKJVE 1400 7SO 400 ıso 

YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone LedeJi peşiodir. AdrH 
değiştirmek 25 kuruthu. 

..,._ 

C•IM eore/c ıerl Hritmea. 
Ulnlardan mes•unret ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilavesi lazımdır. 

r 
Posta kutusuı ;41 utaııbuı ~ 
Telgraf :Soopo!ta 

" Telefon: 20203 .... - Jı. J .JL ~, . ,_...._ 
~--

SON Ik ine i kanun 

Ta:ribi ıw-sababe 
Kari Mektubları , 

ilk Uçan Türk Eczanede 

Bu Adam, Hezarıfen Ahmed Çelebidir ~=:in':az Mı? 

Evliya Çelebinin Ahmed Çel biye kartlll k11.Mdı takarak Okineydanandan, bir 
kerede Galata ku 'e"inden uçuru,u okadu ta!L yıızılmıştrr ki tarif olunmaz 
Yalnız yazılmaz ya, bugünUn pıldığı anlaş ılan bu uçuşları yal· 

yaz:cı'.ık aan'atine uygun dü~meıe nız Evliya Çelebi yazar. H albuki 
bile ara sıra okunur da. Nitekim o yıllar içinde olub biten işleri 
ben dahi, içinde yıllardanbcri yazan birçok tarihler daha var• 
dolaşageldiğim tarihıel yola dır. Yağma, RavzatUlebrar, Beda· 
yandan, kıyıdan bulaşır bir yazı yiülvakayi, Zafername, Nuri tarl· 
gördüm rnn okumamazlık ede- hl g :bf. Bun!arın hiç birinde He-
mem, ne denlii yorgun olıam o zanfen Ahmed Çel bl ·ı La · ·· d . · . e \ e garı 
yazıyı goz en geçırmm. Hasanıo uçtukları yazı!ı değil. 

Geçende de öyle oldu, elime .Bu ıözilmle Evliya Çelebiyi 
u ilk uçan Türk ,. başlıklı bir yalana çıkardığımı sanmayın. O, 
yazı geçti, hemen okumıya ko-

filleri yılanlara yutturmaktan çc· 
yoldum. Yazıyı çiziktiren genel 

kinmese bile ıu hikayelerde ya· 
tanırım, beğenirim, 1everim. Hep 
bir kaldırımın üzerinde dolaştığı· lancı değildir. Çünkil Hezarıfeu 
mız, ayni damların altında çalıı· Ahmedin Cezayire ıUrtildUğünU 
ttğımız için bu çeoid yazıların bile yazıyor. Benim aö_ylemek ia· 

nasıl kaleme alındığını da iyi tediğim, ilk uçan TUrkUn • evrilib 
bilirim. Bizim yoldaşlarımız, hele çevrilib yazıldığı gibi - Ahmed ve 
genclerimiz ıigara paketi açar Hasan Çe!ebiler olmadığıdır .BI· 
g:bı yoru:madan mevzu yakalar- dm 2azetelere bu fikri ilkin rah· 
Jar. Bir tanıııkla dereden tepeden metli Ahmed Rasim aııladı. On-
konuıuyorlarmış gibi de o mevzuu dan ıonra Evliya Çelebiyi okuyan 
klğıda geçirirler. Hiç dl\ıUnmez'.er da, sıraaını düıUrllb Hezarıfen 
ki ıöz uçar, yazı kalır. Ahmed Çelebiye bu ıerefi bağıı· 

ilk Türk uçan yazııı da itte lamıya firişti. 

6yle çiziktirilmiş ve Hezarıfen ilk uçan adamın Dedale ile 
Ahmed Çelebi ilk uçan Türk diye otlu lcare olduğuna inaı.ır mısınız? 
göıterilmif. E.bette hayır Dedale, enikonu 

Tayyareci.iğe değer Yerdiğimiz 
masaldır. Bu adam, giıya tahta 

gündenberi b•lki yü.ı kez, belki 
ifl~rile tahta üzerinde oymacılığı iki yliz kez yaııldığı fizere Heza• 

rıfen Ahmed Çelebinin uçtuğunu .. ·--············-················· ....................... . 
bize söyllyen rahmetli Evliya 
Çelebidir. Tarihçi Hammer, bu 
çok değerli Çelebi için "eserini 
okuma 'ı, amma palavralanna ka· 
palmamalı., diyor. Doğru. Evliya 
Çelebi, habbeyi kubbe yapmak· 
tan çekinmeyen bir adamdır. 
Bununla beraber tatlı tatlı oku
nur. Hele ıu Hezarıfen Ahmed 
Çelebiyi, kartal kanadı takarak 
'ekiı, dokuz kere Okmo) dan·n· 
dan, bir kere de Galata ku'.e
ıinden uçuruşu, Üsküdarda Do
iancıiar meydanına ind"rlşi oka• 
dar tatlı yazı!mıştır ki tarif 
olunmaz. 

Ev:iya Çelebi, Ligarl Hnseyfn 
Çelebi adiı bir baıka ıaoatkirı 
da uçurur. Yalnız ona kanad 
takd ırmaz. Elli okka barut ma• 
cunundan Yedi kollu bir fişek 

yaptırarak herifi bu fiıeğe bin· 
d irilir, baruta ateş verdirir, kon• 
dini ıeyredenlere : ••Sizi tannya 
ısmarladım, Isa Yalvaçla konuı· 
mıya gididiyorum,, dedirtir Ye 
göğe uçurur. Hüseyin Çelebi. 
Evliyanın anlatııına göre Sinan 
Pa~a köikU önUnde denize in
mi~ 1. 

1623· 1640 yllları araıında ya• 

YENİ ÇIKTI 

Meraklı yazılar 
Oüıel bir muhtıra 

• 
Tenınmı' kelemlerln 
Seçme yaztlan 

• Kültür, 11hhat, ev, ilim, ıpor, 
aan'at bahiıleri, faydalı bilgiler 
n aradıiııııı htrf•Y··· 

--

1935 
MATBUAT ALMANAİI 
1 H•r kitabcıdeı buluıear. 1 

yoktan var eden ıan'atkAr imiş. 
Eski kitablarda da okunduğuna 
göre aan'atini çok kıskanır, kim· 
ıeye öğretmeımiş, bu kıskançlıkla 
yeğenini öldürdüğlinden Giride 
ıürürüyor. Orada, görenlere par
mak ısırtacak kadar ıan'atli bir 
LabyrJnte yapıyor. Yunanistanda 
lş:ediği suçun cezasını çekmek 
için de oğlu lcare ile birlikte bu 
içinden kolayhkla çıkılamıyan 
taraya hapsolunuyor. San'atkAr 
Dedale, kuştüylorinden yaptığı ve 
balmumu ile etin• yapıfbrdığı 
kanatlarla oradan uçub kaçıyor. 
Oğlu da, ayni biçimde kanad 
takarak, kendine yoldaı oluyor, 
fakat çocuk gOneıe fada yaklaf" 
bğından mumlar eriyor, çocuk 
denize dDıDyor, Dedale IH kur
tuluyor. 

· Bu masalda 16ze çarpan f:kir, 
lnıanların çok eıld rtınlerden beri 
kuşlara imrenmesi, uçmıya yelten
meal, biç olmaHa uçmayı düıllo
mtıı olmaaıdır. 

Soysal yaıayııta her ulusa 
kılavuzluk eden Tiirklerin de bu 

lmreni~ten, bu yeltenlşten, bu 
dütllnceden kendini kurtarmış 

olmaları çok itkilli bir iştir. Kut" 
kusuz söylenebilir ki birçok Türk-

ler göklerde do!aşmayı ıınamış• 

larCır, bu uğurda da canlarını da 
vermişlerdir. Lakin her çağda bir 
Evliya Çelebi yetişmediği için o 
yoldaki smayışların id kaybolub 
gitmiştir. 

Bununla beraber tarihsel bel· 
geler kanştırıldıkça uçmak istiyen 

TUrkl~rin adları, sanları birer bf. 
rer meydana çıkacakb. Şimdillk 

bunların biri bellidir Ye adı 
Hammad oğlu İsmaildir. Bu adam 

yaıadığı çağın en tanılmıı bilgic· 
lerindendi, hele dil bilgiıi pek 
yUkaektL Sıhah · adile bıraktığı 
bu ı6zltik, yıllarca ellerde gez• 
mi§ti. 

işte bu bilglc Tllrk ( 1007 ) 
yılında bir uçuı tecrübesi yaptı, 
Niıabur ıehrinde camiln damına 
çıktı, Ud düz kanadı iplerle beline 
bağladı, kendini boıluğa bıraktı, 
Binlerce kişi dil llıtadının akla 
durgunluk veren bu yaman sına• 
yıımı ıeyre koşmuştu. Hammad 
oğlu Ismail, bu kalababğın gözü 
önünde billmael bir deneyiıin kur-

Diıimi çektirmiştim. Gec' 
ağzımdan kan gelmeğe başl•• 
Kam kestirmek için gece ŞebJ" 
debaşıodaki nöbetci eczaned~ 
oksijen aldırtmak istedim. Faıı
eczaneye gönderd:ğim adama: 

- Oksijen yok cevabmı •" 
mlşler. 

Bir eczanede okıijen bulunıo" 
maaı veya buıundurulmaDl,,ı 
hayretimi mucib oldu. Ben l>' 
yfizden erteıi gtino kadar k-' 
kaybettim ve bittabi zayif düştO~ 
ertesi günü do mektebe gidib 'P 

çocuğumu okutamadım. Alakl' 
darların nazan dikkatini celbedl' 
rlm. 

54 neti M~kteh muRllimi: Hadi1' 

( Cevablar -j 
Fethiye madeu kılıaeı hakkın~ 

Son Postayı okuyan ve TurbaldJI 
Son Poıta okuyucularından biri iaıJI' 
larile mektub gönderenlere: 

- Şikayetinizde hakluuadı 
bu tikayet gazeteye yazı~ır: a~c~ 
ıarih adresinizi ve huvıyetanlJ' 

Kizlememenlz lazımdır. .. 
Edirnoden bay Bmine 
- Askeri sıhhiye KOçlllaablt 

mektebine girmek için 16 yaşılt 
dan 2 l yaşına kadar olmak, ilk 
mekteb deralerinden imtihan ver
mek lazımdır. Mektebe girme~ 
için bulunduğunuz yerin asker~ 
ıubesine, veya lstanbulda Zeyti~ 
burnunda gedikli .KUçükıabit 
mokteblne mUracaat etmek laJllll" 

dır. Müracaat zamanlan Mayıs '' 
birinci Teşrin aylarıdır. Mekto9' 
dört ıenedir. istidadı olanı.t 
baıçavuşluğa kadar terfl ederletı 
38 liradan 80 liraya kadar m8" 
alırlar. 

• 
Müreftede Guiköyllndo Mustafa.ti' 

bay Ahmed• 

- Y azdığımıı ha bor doğruduft 
Bu husuıta hak sahibi olduğunu,. 
bir iıtida lle Dışişleri bakanhğıol 
bildirmeniz llzımdır. Omortag ki' 
limesine dergide tesadüf edemedi)J, 

................. -.................................. ~ 
Teni ıteırlyat ı 

d ... Beraz Geceler - Ruı e 1 

Do·toieveski'nin eseridir. Türkçe1' 
Ruşen Eşref çevirm iştır. Çıkaran lt" 
naat kitabbaneıi fiati 75 kuruotur. 

Radyo Nedir? - Radyo b•~ 
kında biliamesi lıiz ııngele o maICıaı~~ 
havidir. Türkçeye çeviren Muvabh•. 
Ü.iman ve Ferid Easıb, Ko.na11.t P' 
ıabhnne1inde 100 kuruşa ııatııoı~" 
tadır. ,. 

BUyUk Gazete - Büyük 0aJ ~ 
tenin on ikinci sayısJ bugün güı• 
renkli bir kapak içinde, zengin yıfl' 
hırla çıkmıştır. d 

Halkevl - Eskitehir Halk' 
tarafıodan bu iıirnde ayda bir çık~; 
lan mecmuamo 25 inci aay111 ioUI 
etmittir. . 

Yeni Adam - "Yeni A~a111,, : 
;.5 inci aaym üç haftadanberı aldı 
yeni dolgun ıekliode çıkwııtır. ......-"' 

---•--•••• ... ••w•--· • ••••-----

hanı oldu, yere düşüp öldll . 
Demek ki ilk uçan Türk E•li1; 

Çelebiden bellenerek ikide b .1 
yazıl dığı gibi Heıarıfen Ah~' 
Çelebi, yahud Ug, ri Hasan ~ 

ğildir, Hammad oğlu lımaildir. ~)il 
belgeler iyi karışbrıhrsa ondan ~. 
evvel uçmayı sınamıt tnrkleri:> 
bulunacağına kuıkumuz yoktut• 
. M· 1. 
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Ekin Tanelerinde 
''Kızışık,, 
Neden Olur? 

-1-
Edirnenin lnecik kasabaaından 

bakk~l l:ay H alid uzun boylu 
yazdıgı mektubunda diyor ki: 

<< Harmandan so:ıra ambara 
getirdiğim z ek;n tanelerinde göz• 
le. gördmiyecek kadar ufacık 
~·~takım k.rmı:r.ı renkli bitler be· 
lırıyor .. B~ bitlerin sardığı buğcay, 
arp~ gı~ı 7.ah ırcnin yanından bile 
["~çılse msanı pek tedi:gin eden 
bır kaşıntı peyda oluyor K·· liil b" 1 k' . oy er 

oy e e ın .ere kızııık di~ orlar. 
Kışa kadar devam eden bu ka
fmtıdan okadar usandık ki ona 
bir Ç~r~ bulamadlk gi tti.,, 

. ~oyıil olub da ekin kaşıntaıı 
h_ılmıyenler 88} ılıdır. Hemen her 
çıft i b ' k ç ır ez o'.aun bu kaş ı ntının 
tadını tatmıibr. Çuval hfırkcn 
tohum ekerken, yem verirken b~ 
~.ınhdan canı yanmayanlar yok 

gı ıdlr. Fakat onu bu kadar çok 
ı~nıya.~ köyliimUz arasında sebe-
k~i hı.enler de pek azdır. Halbuki 

~l ıni tanelerinde kaıınlının neden 
ı er ld·-· . 
6nüne ge .gını öğrenmek, onun 
yazaca:.eçmek ~erektir. Aşağıda 
hu . . arımı ozençle okurıamz 
lyic~şıkn neden gerek olduğunu 

avrarsmız· UK . 
riııe el~ı_ı~tı veren,, ekin tanele
ğında ~nı~ı so~acak olursanız yı· 
du- u P yce hır ııcaklığıa bulun· 
lcö;IU~~r t~- ~uyar~ınız. Onun iç:n 
der!er. Bu 0ı e ekınlere "Kızışık,, 
avuç çık ızışık tanelerden bir 
ıanız ço-a rı p ta taneleri yokla
gunu, v~u°bn içlerinin boş oldu· 
den süt . b~:r.ılarmı sıkınca için
ezildiğini ggı •. 1 

•• beyaz bir kurdun 
lcri böyle k orursünUz. Iı te tane
tur. Bu k 12~Şhran sebeb o kurt• 
oraktan e:r 1un kelebeği daha 
baıbyarak evkinl:a.rlada uçuşmıya 
tına, tanelerin U rı~ kavuzları al· 
Yumurta bır k ıerıne 60-80 tane 
dan çıkan k~l ır.. .Bu yumurtalar
kurtlar ta . gıbı ufacık kırmızı 
leıirler. nenın içine girip yer-

Bu •ırada k' l lllana taş e ın eri btçib bar-
taneniQ ~~ıyda başlarız. Kurdlarda 
barnıandaçın • olarak harmana, 
Anbara 

0

1 ~· anbara taıınırlar. 
lar artık 1i,:ıkten ıonra bu kurd· 
llırda b YUmüttUrler. Bir k .. 
g~çerler~buk ~lu~ kelebek haline 
Yıne t 1° lkıncı döl kelebekler 

ane ere 1 lllurtalard .Yumurt ar bu yu• 
hu kurdl an .Y•ne kurdlar çıkar, 
kenıitib br yıne tanelerin içini 
En sonr bot kblr kılıf bırakırlar •• 
ca anb a u urdlar boncuk o!un• 
ı arın p d arına kT encere, uvar çatlak• 
halde kçel 1

1 
ır ve bUtUn kış bu 

Y 
a ır ar. 

aı r g· d 1 ge ınce ya uçub tarlaya 
gel er er, Y~hud da ambara yeni 
on .en ekın tanesini bekleyib 
rib ark üzerine çullanırlar. Kemi
ku d ızışb~mıya ba,larlar. Bu 
•e:ı) d( ekın tane~eri kızışık gll· 
( s· erler. Fen dilindeki adı 

ıt~~og" .. Cer~l\lello. ) dır. 
dah guvenııı bir başka çeıidi 
enla~tı ~ardı~ ~i o da tıbkı bu 
taucl ~ m gıbı ambarlardaki ekin 
Y:Unıu~ne saldırarak Üzerlerine 
lcurdl ar. Bu yumurtalardan çıkan 
lney ab tanelerin içini ~· iyib bitir· 
bulu~d ~flarlar. Bu çeıid güvenin 
•anız .. Uiu ekinleri özençle yoklar
ağı ~er, beter tanelerin örümce~ 
tirild~~ . i . ağlarla biri birine birleı
böyl~gıbi . ~~rürsUnüz. Taneleri 
işte bu rı:ırı.ne ağla bağlayan 
ı · b gt1 cnın kurdlarıdır Onun 
çın u gtive ( k' • 

güvesi ) d I ye e an taneleri Ai 
, , er er. Fen dilindeki adı 

~~b~ea o .ranella ) dır. Bu güve 
taktan ekınlerde yapacağını yap
duva •onra ambann pençere 
bonc~kçnt1lnklanna çekilib orada 

0 ur. V t k l beği d e a.. yazın e e-
mey ana gelerek yeniden 

J.arara baıiar. 
. işte bu iki glive yllzUnden 

ekınler kızııarak bozulur içleri 
kofal rhğı • • 

ıçın değirmende unlan 
81 olduktan baıka 6ğlldlllenlere 

- n 

Bir at edildi 
Amerika da 

Ne 
Kendi 

Kadar 
Başına, 

Meşhur 
Müstakilen İş 

Oh rsa O.sun 
Yapmak lstiyen Bir San'atkir 
Mahvolmıya Mahkumdur 

--------
Şarl Rey Öldiikten Sonra 

Emerek 
Tekrar Dirildi, Simdi -
Büyüy9r Meme 

Hollvud, ( ikinci KAnun ) -
Eski Fransız Başbakanlarından 
Mösyö Vıviani bir gün SÖ} lediği, 
gururla dolu bir nutkunda: 

- Biz gökteki yıldızları da ı6n· 
dllrdükl demişti. Amerika isterse, 
o vakitten sonra meşhurlaşan bu 
ıözU kendi hesabına haklı olarak 
maledebil:r. 

F.lhakka burada, bilhassa ıl• 
nemacılık a eminde bir gün içinde 
parlayıp, erteal gUnü aönllveren 
yıldızların aayııı, sayıJamıyacak 
kadar çoktur. 

* Dnn akşam ainema aarayla· 
nndan birinin aydın'ık cebheıl 
önilnden geçerken Şarl Rey'in 
fotoğrafını görmeyim mi? Durdum, 
adeta gözlerime inanamıyordum. 

Bilmem, Amerika ainemacılı· 
ğının bize tanıttığı [k yıldızlardan 
biri olan bu san' atkirı si:r. de ha· 
hrlar mısınız? l!k filmi eğer 
yanılmıyorsam 1918 yılında 

yapılmışb. " lrlandalı dört kız,, 
adını taşıyordu, ihtimal mütare
kenin o kara günlerinde lslanbula 
bile gelmişti. Sonraları, timdi 
hepsi de meydandan kaybolan 
zar:f zat if kızların refakatinde, 
lir s:iril kır hikiyelerinde 
görülmlittll. 

Bu san'atkir 1924 yılında 
Mary Pikford'un başkanl·ğt altın• 
da kurulan " Artistler Birl ığl ,, ne 
geçti, " insanı in.san yapan elbi
ıedir ,, iımi altında çok güzel 
bir filim çevirdi, bu filim oka· 
dar bllyfik bir muvaffakırst te• 
min etti ki, yeni yıldız, hayalinde 
yetiıt:rlb büyüttüğü bir kahra• 
manı beyaz perdeye aksettirmeyi 
düıiiadU. Bu aenaryo Amerikalı• 
lann çok meıhur bir türlerinden 
aılllbemdL 

- Sevdiğim sene kız, adıDI 
taşıyordu. Türkçeye Ye Franıız-
caya caliba (ilk •ık) iami ile 
çevrildi. . · 

Vo ıeulı sinema tarihinde bir 
faaıl teşkil etti. Şcırl Rey meyua 
bir adam tipini ilk defa oynuyor
du ve bu tipe öyle bir hakikat 
rengi vermişti ki, seyredene göz 
yaşı döktürüyordu. 

* Sinema aarayının 6n0nde gör• 
düğüm resimlere bir daha bak• 
tım. Afiıte: 

- Kadınlar dinlemel:dirler, 
ıerlavhası vardı, san'atkar adı 
olarak ta Hortoo, Francis Orak. 
Grand'ın adları aayılıyordu, ara
larında Şarl Rey yoktu, bununla 
beraber talik edilen resimlerde 

1 

.. k;;ıi;;·;~···~·~iki°;;;·d;··k;;;;ı·;k;~d;~ .. 
tatsıı ve acı o~ur. Diğer taraftan 
içleri yenik taneler tarlaya eklI.rae 
çımlenmezler ve bu yüzden ekinler 
pek seyrek olur. Sözün kısası 
bu iki güve ~ni ıonu ekin taneleri 
için btiyUk fenalıklar yapar. 

Şimdi bu anlattıklarımın ekinin 
kaıınh vermeaile ne İlif iii oldu
iunu merak edeceksiniz: 

,. - Bu ıöylediklcriııin bi:r.lm 
tasamızla ne takanağı var?,, diye
ceksiniz. Onu gelecek yazımda 
anlatacağım. Fakat timdiden 
&Ö) Jiyeyim ki bu ya:r.ıyı - ötekini 
okumadan - bir dönüm daha 
gözden 2eçirmeyl unutmayı ız. 

Çiftçi 

t•J Zlnat hu•uıuadald mUt'.ıBllerlald 
10ı-.nus. Son l'Hta'ma (Çiftçi) al 
aJa• c•••b ycr.cekllr. 

Şarl Rey etki bir rolünde 
diyordu. Gittim Şarlinln en ıev
diğl eğlencelerden biri de deniz 
hamamlarıdır, binlerce yllzücll 
araıında epice dolaştıktan sonra 
tesadüfen karıılaştık, (mayo) ileydi 
ve benimle bu kıy af ette konuf

llollyYood'un yeni yıldızları 
nep onun yllzünll görüyordum, 
bir aralık ı 

- Acaba unutulmuı mu? diye 
dliıündüm, fakat derhal: 

- Buna ihtimal verilemez, 
ded:m. 

* Şarl Rey'in hayatı ıon yıllarda 
hakiki bir facia olmuıtur, bugün 
kaybettiği mevkii tekrar kazan• 
mı ya çalışmaktadır, fak at ne büyük 
mUıkUlatla karıılaşıyor? Tasavvur 
edemeuin:z 1 

* Epeyce aradıktan ıonra adre
ıini buldum. Fakat kendisini ele 
geçirmek derhal mümkün olmadı. 
Anoeai telefonda.: 

- Bir defada Lidoya bakınız 

maktan sıkıldı : 
- Bara gidiniz giyinib gele· 

yim, dedi. Beş dakika &onra da 
Barda bir masanın etrafına geç
tiğimiz zaman bana: 

- Yallar var ki gazetecilerle 
konuşmamııtım, diye sızlandı Ye 
merakla sordu: 

- Acaba sizin memleketlerde 
beni el'an batılıyan var mıdır? 

- Bizim hafızamız, Amerika· 
lılarınkinden daha kuvvetlidir, 
cevabını verdim. Biı daha ıec 
unuturuz. 

Şarll bana huzlin dolu g~ılerle 
bakıyordu: 

- Belki yanıldım, belki hata 
ettim, fakat acısını ziyadeaile 
çektim, emin olabilirsiniz. 

Vo anlatmaya baıladı. 

* Şarl Rey " lık Aşk ,, filminde 
kazandığı muvaff akıyetten sonra 
ke~di hesabına bir kumpanya 
tesıı etmek hevesine düımüıtO, 
parası da vardı. 1$• baıladı. 

Çevirdiği filim : 
- Mil Standit'in sergUzeıtJerl 

adını. taşıy?rdu ve... Misli görül
memıı bır muvaffakiy~tsizlikle 
karşı!aıtı. 

San'atinden yıllarca istifade 
eden filim . kumpanyaları bu yıl
dızın kendı hesabına bir kum
panya teşkil elmeaini ha:r.mede
m~miş~erdi. Elele verdıJer ve 
Amer.kada, hatta Avrupada tek
°:1i.l sinema salonlarını bu zattan 
fılım almaktan menettiler. 

!;ıarl Rey cebheyi yıkmıya 
çahıb, dost edinmiyc uğraıtı, 
fakat ne yapUse olmadı, para, 
karıııında aşılamıyacak bir du
var kurmuttu, filmi elinde kaldı 
ikinci teıebbüsü de ayni akıbeti~ 
karşılaıtı, bütUn parası bitmiıtl. 

* Feliket yekdiğerini takib eder 
derler, Rey'in lükı hayat yaşamıy~ 
alıımış olan karısı parasız kalınca, 
k~caaınd~n ayrıldı, timdi, daha 
dun denılecek kadar yakın bir 
ı~manda binlerce dostu ve perea
tışkArı olan artist bir annesi ile 
yalnız kalmıştı. 

* Hikayesine devam etti: 
- Üstelik bir de hastalandım, 

aylarca }' attım. işsiz kaldım. 
Paraı zdım da •. 
• ~ih.a~et ?imek mukadder değil 
ımıı, ıyıleıtim. Sinemalar bana it 
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: ı- Bilmecemiz ı: 
Geçen Bilmece· 
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer boya kalemi alacaklan 
Dursa Sedbaol Namazgah mektebi 6 in• 
ci ııınıf 167 Melek, lıtanbul erkek liıe
si B-1 den 491 liedi Akkan, Ankara 
Osmanlı bankası memurlanndr.n ba1 
Mehmed oğlu Salih, İı;tanbul 44 ünci 
mekteb 581 Tacünniaa bayan ~• 
baylar. 

birer lhtlk top alacaklan 
İstanbul kız ortamek.teb 320 Müşerref, 
İstanbul erkek liseıi A-4 den 296 Sa· 
mim, İstanbul 1anat mektebi fılnıf i den 
2i0 Cevad bay ve bayanlar. 

birer muhbra defteri ala .. 
caklan Afyoukarahieo.r kadın ana 
lıkmektebi 6 ten 465 Yılmaz, Beşiktag 
18 inci mekteb 91 .Müzeyyen Mutlu, 
Tarsuı Duatepe mektebi A- t den 264 
Yalçın, Göıtepe l> iııci mtkleb 4 t1ncü 
ıınıf Hü.anü Yakub, Ankara Y enlhayat 
mektebi B-3 den 443 Mehmed, Bey-
oğlu 21 inci mekteb 19 Necdet UyeaJ, 
konya İsmet İnönü mektebi 6-6 den 
694 Emin Arılan, latanbul 49 uncu 
mekteb 32 Ya9ar, Kararoünel rüsumat 
memuru bay Edhem oğl u Nevznrl, 
İ•tanbul kız liıeai D·2 den 1506 Binı.at 
İnal Bayan ve Baylar. 

birer bUyOk aulu boya ala· 
caklan l&taııbul erkek lisesi A-1 den 
15 Oıhan, Kayseri merkez ıqal
mUdUrü bay Muıtafa kızı Nezihe, 
latanbul Vafa lisesi 2-E deo 871 liulusi, 
Zonguldak Ortamekteb sınıf ~ deo 144. 
Oktay, Şişli 43 üncü lıkmektcb 151 
Lnmia Nail Bayan ve Baylar. 

Birer kUçUk sulu boya ala• 
caklar: l.staobul erkt'k lisesi 1-0 den 
803 Oz Nihad, Uşak Ortamekteb 3 ünoü 
eıoıf 65 Y. Bağaooz, Cumhuriyet kı.ı 
Ortamektebi 13 Fikret, Ankara Neoaü· 
bey mektebi 3-B den 785 Nimet ~ar· 
gut, İstanbul 3 üncü mekteb 165 Mıtat 
Arda Bay ve Bayanlar. 

Birer kart elacaklan KUtabya 
Ağır Ceza reisi Bay Sudık km Hay: 
riye, lıtanbul Neşe epıırt~mn_m 6 ıncı 
kat Bahaeddin, Kütahya luıesı 317 N. 
Işık, Adana topcu aluyında liay Nazım 
oğlu Nevı.a~ Kayseri lisesi 1-B den 
1!7 Yusuf Denizli Oıtıi Ukmekteb 6 
inci ımıf l26 Orhan, Çamlıca 13 ünctl 
mek.teb 55 Füruzan Sadi, Kadırga 5 
üncü mekteb 4--A dan 284_ Mehmed 
Yıl Salihli avukat Bllyrı kızı Mu· 

ma1:,Ed" • Ortamekteb ıınıf 1-0 den 
anu, ım F 'h 
29 Yaıar, lıtMıbul kıı lisesi 823 en •ı 
Adapanr Ortamekteb l·C den 49 Öı· 
demir, l.ımir karantina lnönOü mek~:e~ 
208 Fida.n Turyel, Atlana rtam_e 
1·1 703 M. Erten, Bergl\m~ noterı oğl~ 
Fikret. Konya a•ukat Nıtııf ~ğlb.1l4 
nan Adapuar Karae1mao JDf' te ı 
li l' ad Adapaıar OrtameJdeb 3 den 
3;t:M~cide, Çorlu Şecaaıidin İlkmG:_ 
tebi 6 inci ııdıf 9t8 Yu~uf, Konya 
d"kl" k"" üknbit mektebı 6 ıncı devrede 
100 

1 M~~met, Kırıkkale AS. SM. ~P. 
sınıf 6 dan 5k63h~e4v~e\ Aı~~f8t13 Fe: 
malpaş• me te ı unc e 1 d 
d Polatlı llkmektebi ımf ı . en 
l~lhe~n ltil, Alman lisesi _talebeıınde~ 
Razı Osman, Adnpaıar Alıbey. mektebı 
sınıf 2 den 164 Ferruh Tanverdı Konya 
S l hat müdürü kızı Nezahet Akın, Uıak 
Aı~tUrk mektebi 8 üocil eıoıf 255 Mu
~affer, Alpulln llkmt-klcb ııoıf 5 dan 
73 Kemal, .Manisa Ortame~tc~. 2-2 den 
857 Namuk, İzmir Buca 3 uncu .mekteb 
baımullllimi Bay Osman oğlu :Melıh Oku§, 

~~~:ibe:~!~ima:!Tb M. ~~:10.?~~k~~bt 
sınıf 6 den 3~6 Orhan Oıman, Çankın 
ortamekteb A•l den 135 N. Servet, 
Kadıköy 12 inci mekteb Vef~, Koknya 
erkek muallim · mekıebi tatbı~at ıı
mında 6 inci ııoıf Dön il~, S ~tııılı fttın• 
ordu İlkmekteb 5 inci sıuıf 597 hAz!m, 
Konya Akifpata mektebi 27 Kadnye 
Atay Maniıa ortamekteb B-1 den 487 
Kimh Umumi hapishane eoe.uklar ko
vuıunda Oaziantebli M. Ş&Lkır, Bu~ıa 
Hoca llyaı mektebi B·5 dt>D 823 Hf k6 
mf!t Ali, Viıe 1 inci oıt>kteb ıın~ 
den 127 Se•im Oktar, lstao~ul 88 ınci 
mekteb 4 üııoü ıınıf 208 V aefıye Bayan 
ye Baylar. . •. w... • 
vermiyorlardı. Şehirden şehre 
ikinci ınnıf tiyatrolarda dolaştım, 
boı zamanlarımda da bir romnn 
yaxmaya koyuldum, aradan zaman 

eçti. Kin unutuldu mu bilmem, 
fakat filim kumpanyalan bana 
ebemmiyetaiz rolleri vermekte 
mahzur görmemeye baıladdar, 
bayata yeniden doğuyorum: •• 

Ve muvaffakiyet temnm ed ... 

rek ayrıldım. Y · ~ 
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Vehbi, Bir Türlü Kabına Sığamıyordu 
Hemen ol-

tuklarma irıb 

od na soktular. 
Alelacele, ver
dikleri karan b;J
d;rdiler. Edirne
kapısındaki e
nedini eline tes .. 
lim eltiler. Ce
bine de, içine 20 
Ura konmuş, şiş
kin gözliksUn de
ye bir süril de 
çeyrek ltatdmı 

bir torba sok· 
tular. 

- Nabi efen
diciğim, yine 
ba~ tacımn:sm, 
büyü ğll müz sün. 

Merhumla bunca 
}rıllık hukukun 
var. Bizlere de, 
c n, başla, hiz· 
metin, sedakatın 
meydanda. in· 

h . 

kar edenin iki gözU de kör olur ••• 
Söylemeğo hacet yok, huyunu 
bilirsin. Şu deli oğlanın bir defa 
cinleri başına üşüştü •• bir müddet 
26ziloe gözükme; çok değil, beş 
on gllncnk ortadan kayboluver ••• 
Öfkesi yatıştı mı yine gelirsin. 
Ev senin a; oll diyerek kandırdı· 
lar ve razı etliler. 

Bu işler öyle çabucak yapılmı~, 
bu ağızlar öyle akla yatar surette 
sıralanmıştı ki emrivaki kar~ısİnda 
kalan kanburda, enini boyunu 
tilçüb biçmeye, akıbeti kurcala-
ıya meydan kalmamıştı. 

Nabi, donu, pantolonu daha 
yamyaş, 

Sendcudir ilil.hi yine bu mekr ilo 
fitne 

Bu mekril fitne yine ı ndendir 
ilahi ı 

Diye öylene söylene, ( Ess b
ru miftahulfereç ! ) , ( gün doğ· 
madan me.şimel şebden neler 
doğ. r 1 ) diye mırıldan mınlda· 
na caddeyi tuttu. 

Kabak, biçarenin baıına pal• 
mıştL 

Be~o lu Tombula Dar 
Geliyor 

Vehbi, Knçük Allı gitti 
rfdeli üstilne çökmllf olan kara
• vdnyı, ıkınbyı, mi kinliği, zer· 
resi kalmamacasona atmışb. btor• 
1 n inik, perdeleri iğneli odanın 
içinde, saçı başı leylek yuvası 
urntta bir parmak tıraş, kılık 
kıy fet perişan şekilden kurtul· 
muş, bu sefer pir ayaklanmış, 
rayıcı fişeğinden farksız hale 
gel~ti. 

Tannnın günO, gecesi geı.iyor, 
tozuyor, &Ortüyordu. Lando ile 
kadanalann artık ara b lık. ahu 
beklemiye, keleş arabacının da 
k bvede iskamb.J oynomıya vnktl 
olmıyordu. 

Vehbi, Tahslnln de yakasını 
bırakmıyor, haber gönderib ge
tirttiği Sulu Sezaiyi de yanından 
nyımu} ordu. 

Mevsim kış; seyir, seyran 
yerleri ıde in cin yok; gu::nti 
yalnız Istanbul içine münhasır .•• 

Ev' elii Köprüden karşı tarafa 
geçip O;vanyclu, Beyazıd, Vez-

ecilerden Dire"ıdera1asıodaki çay
cıl ra düşü} or!ar, çay içerk n 
c ddeyi scyr ve bir iki laklaktao 
sonra Çukurçeşmeden Aksaraya 
s pıynrlar, mahallebici Hakkıda 
'Tızları tatlı:andırdıkta sonr 

Sandıkburnanda, denize .- adalara· 
karşı üç bet tek l'UVarla} ıp G21ata• 
ya vuruyorlar, Domuz sokağındaki 
bol mezeli ~oskoloda. af:alan 
tam tam mına g tiri c ver liol 
yukansı diyor:ardı. 

Gelsin tiyatrolar, çe1gıb kah
veler ve en nihayet yan &okaklnr. 

Vehbi, tulturmu§ da tuttur· 
mııştu: 

- tla ki kilçllk Allıoın ini 
boJacağım.. Yalnız o maviş göı:e 
rast:ayım, o baygın bakışlı gözün 
süz(ııtişünn göreyim, yeter. lsterso 
surntı çopur olsun; bir kolu çol , 
bir bacağı topal olsun. 

Malum harclilem er, 
mnhud Timonl, Derviş, Çiçekçi, 
Yeniçarşı KUçükyazıcı, Bayram, 
Ziba sokakları aranılan elci:de 
belkl yeni bir çiçek düşmü tür 
diye, baştan nihayete kadar~ nu-

ara numara, kapı kapı devredi
liyor, (aJayı da eski hamam eski 
tas! Hepsi de ayni kaknem!er! ) 
denilerek, peşleri sıra takib eden 
landoya binilib yine Doğruyola 
koşuluyordu. 

Konkordiya, Tokatllyan, LUk· 
semburg önUnde, bir .aşağı bir 
yukan kaldırım tepen, gelene 
geçene (pist pi•U) diye seslenen 
Tüysüz Haçik veya Topal Pana
yot veyahud Hımhım Rafael 
ref akato alınarak, kulavuz n•İras· 
y eli beyio koltuğunda, Jfındo 
da ) ine ıakır §Ukur peşte, 
~imdi de guya huauıi vl r ır.a• 
l oıyordu. 

Kılavuz: 
- Ciğerim, onl öyle bir 

karıya göUirüorum ki haryao 
kalacaksın. Ballıbaba gibi vira• 
nelik malı değil imif, hnsbahçe 
gülll imiı deeeeksio .. , Zanaaltaı:ı 
snnın , kef iç.in ç.all§!Dr •.• Nereye 
gidoorın: bilirsin? .. Kıyak, yükae 
kerte, alicenab bir fıımi!ya evine 
gidooruz. Lordluk ve zadegAnlık· 
ta, efendimizin kayııçı başısı Kö· 
seleciyan Efendi}I, banker Znrta· 
yan Efendiyi, hıp dee oturtacak 
zevatlara buyuruoruz. Ona gorc 
dauan gözüm! 

Yahud: 
- Sizin ayak altında opuyo

rum ki, apukuryada gibi ktılah lik 
kalabnlik gitmek olmıyor. Niçin? .. 
Çünküm ok gizli, sok namuslu 
b:r evde gireıeyiz ... Ah kaymeni, 
inanmıyorsunuz ban ?. Yazı~ ya
zık vr t •• 

(Arkası • 

SON POSTA 

Mahcubiyetinin 
ÖnüneGeçemiyen 
Bir Gene 

( Da§tarafı ~ inci yüzde . 

geçeni anlasa da ''aradığm benimi,, 
Dese ona ne kadar ınio ettar knbrım. 
V• o da ldanmaz aanırım. Size kH· 
~ilk bir !llkiye nnlatayımı Geçen ırün 
bir müeıueaede bir işim ıvardı. 

Oradaki bir kadJn meoıurn gny
nihtiyıu1 gözle!'im kaydı. G libn o da 
bnna manid. r bakmıı olacak ki er• 
digi m kbuz~n ıırkas.o~ ertesi gtln 
muk bi!in c evrakımı nln~ğırn sıra 

dıık disioe ..:erilmek üı. ro u 
cilmleyi yazdım : 

"Yum saat nçto Emln6ı:ı0 tr 
:vay dur ,kanda sizi bekliyeccğim. " 

Bittabi ki% makbuzu yırtb Te bı:n 
7erin dibine geçtim. Fakat her ıne 
baha ına olursa olsun lu kızla ko
ouımnk istiyorum, onu benim iç"n 
bir kur.tal'.lcı telakki ediyorum. Y o}tı;a 
terte :s bir delikanb dünyanın -en 
k:rli damı o!acnk. İzdiv "c tek1if 

dersen mes ltyi ıhıılledebiürsin, di~
c.eksiniz. 

Bir ·ki sene daha maalesef bu 18 

imkan yok. N"şanlanamam da ııı: .. 'ba 
evmek iırtediğ:m kız · bu ıevgiya 

liy k mı ? Evvel konuşub anlao a
maz lizım. 

Na:sd ltonupyım? IH"~ tanımad·
e-ım bir ızln nasıl konur,;nyım ? O 
refus ettikçe sen peşini bırakma 
diye tav.s"ye edenler o~uyor doğru mu? 

Kuzum, beni kurtarınız Teyzccİ· 
S!ıy .ılu. 

TEYZE 
. 

Sardaki itlercilik A!eyh-
tarları Fransaya Muha

ceret Ediyorlar 
( B"otarnfı 5 incl yüzde ) 

g&. , dnndenl-eri Snr blr Al ı 
oehrine dönmüş, Hitlercilik aleydnr
lnrı kı:,mıya bao1nmışlardır. Jur.n 1 

g;ızeteıi, Alm D memurları Snrdn bir
leştikte sonra siy:ısi intikam h re-
ketlcrin' baş göstereceğ"ni,. Pö.i 
Par1z.ycn z ~el -d~ S · c t 

Muhaceretin çok ncıklı ahneleri ıhtiva 

ettiğini, Fransa kon 01oıh neı·nin önü 
mmbacir!er il dolduğunu ynzar 
diyor ld; 

"Kadın, ihtiyar ve çocuklar .kapı

da denk e bnvul'ar iizerlnde otur.
mut bekl"yorl&r. Ençok orktuldarı 

şey kum g:bi kaynıyan bafiyelcrm 
kendllei" i tanımnlı:ndır. ,, 

Eko Dö ~ari gazetesi de, bOtUn 
NPzi 1eyhdarların·n hakiki bir pan' 
yakıüanm. olduğunu bildirmekte ir. 

Sargemin, ( Fransada) 17 - C:d. 
<ll bir kontrold n ıaoora ciüo buraya 
Snrdan 10 ısiyui mült ci :ıelmi · 
Bugün için aynca 2000 kadar d a 
bekleniyor. 
~· .... -_____ .,_,.,,,__,,......_,_ __ _ 

D ğUn 
Mı:ırsilya konso!o u ik n Y fat ed~ 

merb Server Cemalin kızı 
Owv rs·t Tıb fakültesi iProf .. 
s~.rlcriodf'D Bay Burh nedcli 
~ k rio dOğDnleri, dün, f>ark ıo 
ı onlarında yapalm f, b!rçok Oniv r• 
aileli ve iki ııraf m doıtluı h zır 
bu1unmuıl rdır. B yan ve B.ay B r
hanedclin Tokeri tebrik eder, dl· 
lerin ıdcrlık ıre düz.enlik dileriz. ............. -.......... _ ............... ".--. .............. . 

1' ep batı Şeh"ir 
Tiy troaunda 

Bugün mntin 
14.30 da 

Ak ıınat 20 de 

S LI 
KO D Si 

4 perde 
Yazan • Balı.ak 

şkl F.r n z ıtlyatrcsund 

BUo"ÜD matine 14.hO da 
.A:kfa m aat 20 d 

DELi DOLU 
Operet 3 pordf) 

Yazanı Ekrem Reşit 
D teliyeıı: Cemal Reşit 

2211135 Salı akıamı 
Bir Kavuk Devr.Udl. 

Bir .(lefa için 

taş 
•• un 

ikinci kAnun 

nastik 
ı tısı 

u Sıkıntı Nasıl Giderilebi ·r, Diye 
Ortaya ·Atılan Fikirler 

Bazı giln1ilk gazetelerde ve 
hatta bunlarm ilavelerinde, men
sub olduğum B lktR kul bü il 
elakalandıran fine kapalı bir 
takım dedikodular okunuyor. 
'Muhterem gaxete11izde evvelce 
_çıkan bir havadisi cevahJadıjım 
için, iki kısma ayrılan hu dedi· 
'koduların en deığru ciheti olan 
Beşiktaş kulübü azalarının ida· 
recılere değil de onların idare 
sistemi we idare §nrUarını beyen
miyenler namına karşılık verece
ğim: 

Çeyrek asırdanberl blr geç· 
mlşi ve §erefli bir spor hay.atına 
malik kulublimUn bu gUn'kli hali, 
bütün mUcadele halinde bulunan 
.teşekküller g,ibi kısmen sarsak 
olmakla beraber bizi yarından 
umunsuzlandıracak bir mertebede 
değ.ildir. 

Beş:ktaı kulübü, buglln .dahi 
her zamanki gibi öz evladları 
tatafından kıskanç bir aşkla se

vilen, onu her ne bahasına olursa 
olsun yaşatıb yükseltmeye and et· 
miş delikanlılarla çewrilidir. 

Geçenlerde bir sabah gazete
Einde çıkan bir yazı da şimdiki 
idar..e heyetine aleyhtar olanlara 
taallük eden kısımda "idare 
heyetinin değişmesi.li istiyorlar. ,, 
diye bir cümle v:ardır. Eu ciim .. 
lenin asıl manasını izah edeceğim. 

Biz idare heyeti §U v bu 
§ahıstan ibatet bulunsun, ffülıı 
ı1teya falan bu İ,iten çeldler:ek 
yerini unn c b a ·c in, m· .. 

yoruz. Biz Beşiktaşın bugünkiı 
idarecilerine muwrız olnn delıkan
lılar, Kanunu Medeniden evvel 
kurulmuş bize çok aykın gelen 
aüşüncelerle değiştirilmemesinde 
ısrar edilmiş ve edilme'kt bulun· 
muı olan dahili nizamnameye 

muhalifiz. Biz kısa bir cUmle e 
Be§iktaı idman kulübünün iç 
nizamları deği erek bugünkü 
Climhuriyet kanu lnrın uygun hir 
şeldl almasını istiyoruz. Y ilDİ her 
v aş ogibl Beşiktaş kulübU 
zalarınm -da mensub bulunduk

lan teşekknl içinde rey hakları 
olsun, bu hak tanms;n diyoruz. 
Fa at yine eminiz l b bak 
tanınacaktır. 

Y ap.dBD dedikodular da bu mil· 
cadelenin ana hattını bir takı 
gahıs ihtiraslanna yükl mek f ti· 
yenlerin mak adları görü üyor. 
Bunlar davamızın a t-enı 
bir yola ıçe :ir.mek idem in lcab 

· iliği bir evr dır. 

Muanz1anmızı öted beride 
bize isnad etmek istedikleri 
a dalye düşkünlllğlin gelince; 

Açik söyliJelim: böy1 bir me

limlz yo'ktur. 

Bu 1ttiham kimin aklına " 
kalemine .daha önce geldhıe, ~ 
Jı olar.ak Jddla ederlz ki, on• 

iddir ve ona yegane korkut" 
budur. 

Bir spor kulübUnUn ba§ıDcı
hulunmak, bizim hesabımızla .bit 
menfaat işi değil, bir fer3J" 
duygusudur. 

Bu feragat duyguları, başmdl 
bulundukları cemiyetin azalatl 
tarafından takd:r (!) edilmeyesı 

idarecilere mevkilerini terketoıt' 

den başka bir övild vermemelidit 
ve veremez. 

Umumi hatları gev emlı, 80" 
90 at!etinden b gün ortaya bit 
tanesini b · e çıkarm klan AeİJ, 

gene ve (B) takımlarını kay" 
betmt~, elde :kalan son ıwııı 
.bir.inci takım iken onun on ~ 
arasında da fikir ayrıl ğı er 
<:ud b~r ıidareci heyeti idare 
ettiği kütleyi eyiye göHirdüğünl 
ne maddeten ve ne manen iddia 
edemiyeceğinden çekilmeyi tec
zübe etmesi, çoktan geç bırakbjJ 

on ıişidir. 
Bu yazımın umomt fkirı bit 

defa daha aydınlatmak Oı:ere 

saygı değer gazetenize yazıhna" 
sını rica ederim. Snygılanmla: 

Be,ıktaı Kulllbü atlc.tl~.lııden ı Şekib 
-=-·~ _, 

ugUnkU açtar 
Buglln Taks:m, Beşiktaş ,,e 

F enerbabçe stadlarında lik maç
larına devam edilecektir. Son 
Galatasarayla yaptığı maçta O .. 2 
galib ge~er.ek birinci devre " 
piyonluğunu kazanan ve geçe'!I 
hafta Fenere mağliıbiyetile, kuv" 
vetli vaziyetini kaybetmiş otan 
Be§iktaş, bugün yine Galatasa .. 
~ay ile r la aca~ mağlfıb ol
duğu takdirde f'.ener " Ga1ata" 
sar: yd n geri kalmış olacak ak.ıl 
takdirde vaziyeti kuvvet1endiro
cekt1r. 

BugUo yapılacak olan maçlat 
ıunlardır: 

T k m A ı a 
Altınor4u • Ka&ımp~n ıl. T. 
Fenerbahçe-Sü1eymaniye 1. 1'. 

Seşikta, (Şeref) Alanında 

Galatasaray-Beşiktaş G~nc'f• 
Galata_saray- Beşiktaş B. T. 
Toakapı • Eyüb B. T. 
Galata11aray • Be iktaş L '1. 

Ha'kem Saim Turg t. 

Fen r ~ nıntla 

Beykoz • lstanbul por B. T. 
Beylerbeyi· Anadota 1. T. 

Beykoz - Jstanbulspor 1. T. 

Bugün • Bu ece : 2 film birden 

j L Sinsmasmda 
L T ve CLAR GABLE'in 

En on t sil ~lmi,J .oldukları 

2 ısa ~· İ O U C A 
A ·k ı:.ıemioin en çok sevdig"i JAMES GAGNEY tarafından 
merı a spor u Z I N 

~ı:;;m~;m1>:Bugtbı de ami m tini!ler saat 14 d~n itibaTen •Jlii;l•-Jlll" 

Ş ;b%_adebaşı İ L L sinemasında PE 

D ESRA 1 
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18 ikinci kAnun SON POSTA 

ve K i 
~B . ._) · · Nasıl Doğdu ? .• 
" "' ·· · 9 inri 1mıım No. 171 ,_~ !l~.J , Nasıl Ya~adı ? .. 
~ Her hakkı mahfuzdu,. v 

ıı; • l - 93 ı Nasıl Ôldii? 
'=======~ Z'ya ~ııkir c========================'I 
Ce al (Paşa) nın Seyahati Pek 

Geçiyordu •• arlak Bir Surette 
Halbuki bu cevab, Enver Pa

taya karşı Talat Paşanın ne de
recede çekingen davrandığını gös
termekte idi. 

Cemal Paşa, vaz.lyell bir tnrlQ 
hazmedemiyor; davasında bak 
kaz~nmak için Enver Paşaya da 
tahrıren müracaatlarda bulunu· 
yordu. Bu sırada vuk1.1 bulan bir 
hacise, Cemal Paşayı busbüUin 
şaşırtmış, hayrette bırakmıştı. Or
tada hiçbir sebeb yok iken Al· 
manya ve Avusturya sefirleri Pa· 
:aya müracaat etmişler, kendi 
ınperatorlara tarafından (Eerlin) 

ve (~~yana) ya davet edildiğini 
~blıg eylemiş' erdi. Zeki Cemal 
kaşa, bu davetlerden maksadın 

end:sini bir müddet S . d , 
uı kl urıye en 

a aştırmıya müstenit olduğuna 
prie~ ala anlamıştı. Fakat hisle· 
nı t ' b emamen saklamışb. Nitekim 
u dııvetl · b d . ere ıca et edeceğine 
aır sadir l . d . ri 

1 
° an ıra eı seniye üze· 

ne stanbu' ld"v• E 18 ge ıgı zaman da 
nver Paş l' . ' 

hararetle ~ .e yıne eski dostane 

Ce 
arşılaşmışlı. 

ınal P 
parlak b· aşanın seyahab, pek 
fine tiy f.r usurette geçiyor, şere-
. a e er re . 'dl tih ed·ı· ' smı geçı er ter· 

• ı}ord H 
rargab.ı u. atta Alman ka· 
h unıunıts· d 

clruin el't _ ~n e, Kayzer V.1-
. ) ı e, go .. 

nt .. nişana takıl gsune (pur lö me• 
edıhyordu malt ıuretile taltif 

Fakaat b 
ıadan kend· . u sırada Enver Pa· 
g ı . ısıne lh• 'f li e mışti : T .. şı re telgraf 

(Fon Falk 
defa nıüıak enbayn ile b'rkaç 
cebhesind k~reden sonra Filistin 

e ı 1 ·ı· 1 yıldırun b ngı ız er aleyhine 
veUerJe g~u unu teşkil eden kuv· 
icrasına I ır hareketi taarruziye 
ketin b{arar verdim. Bu hare-

es abı · · · . 

( Brest Lilovsk) da Tallt paşa ile diğer sulh murahhasları 

sonra, son bir ümid ile ( Jeneral orduyu kamilen esarete duçar 
Lundendrof ) a da başvurmak ederler. 
mecburiyetini hesseylem:şti. Lakin Enver paşanın, bu sözleri bir 
ondan dn ayni şekilde bir muta· tehdid mahi; etinde telakki edib 
lea aldıktan ıonra: etmediğini bilmiyoruz. Yalnız ma-

- Eiıim tarafımızdan bir liim olan birşey varsa aralarında 
müdahalen:n vukuu, muzır olabi· şu kısa muhavere geçmişti: 
ı;r. lstanbula döndüğünüz zaman ( Arkası var) 

bu meseleyi Enver Paşa i!e görn- r :ez=.-. -- " 
şüb halletmekten başka çare == TA KV J M == 
yoktur. Gla CUMA Kasım 

Cevabını alır almaz, artık t~ sı 18 2 ncl KANUN 935 72 
essUr vo füturun ıon derecesine 

a-elmişti. 
Tabiidir ki Cemal Paıa lstan· 

bula gelir gelmez. Hem Talat 

- Arabi Rumi 
S 2 d K.lnan 13U 

=:il==..-,1-
Pataya ve hem de Enver Paşaya Gilll•t 

Va'tf' Eia t ~••• 
2 17 7 23 Alı.t •m 12 - 17 06 
7 17 12 2• \ala• l 37 18 42 Oz·• 

lkbadl 

\.. 
" 45 14 ~2 lmaal& J.: 83 ~ sa 

==-' HER BAY BiLMELI 1 
Frengi gibi hastalıklardan 

korunm"k için Teksayt prezer· 
vatif:eri birine dir. 

Say~a u 

Yeni ~oya dl arı 
~~~~~- ---~ 

Okurlarımız Aynı İsmi Sık, Sık Alı
Etmelidirler yorlar. Buna o~'- ·at 

Ulu Önder ' 

Atatürk, or

du müfettişle

rinden Gene

ral Ali Saide 

•Temiz ve 

asil doğmuı ,. 

Demek o!an 

1 Otal, tahsildar bay Osman Sual, 
tahsildar bay Ahmed Erden, tah· 
sildar bay Mustafa Kaşıkcı, hukuk 
hakimi bay Ziya Uğur:u, mUddei• 
umumi bay Necati Zeren, jandar• 

( Akbaytuğan) 

Soy adını 

koymuşlardır. 
General Ali Said 

* Bursa Ağır Ceza Reisliğinden 
mUtekaid Bay 1ıhami, zevclsi 
Bayan Rülmet, oğlu hay Saded, 
Şark Demiryolları lş~etici Kum· 
panyası Hareket Da:resi memur· 
larmdan bay Adnan zevcesi 
bayan Feride, oğlu bay Erdoğan 
ve kızı bayan Sevil (Kirman) 
soyadım almışlardır. 

Licede 
Lice (Hususi) - inhisar me· 

muru bay Mustafa Gültekin, Be· 
lediye azası bay Kasım Tekin, 
tüccardan bay Gani Ataş, San· 
dık em'ni Ergül, varidat katibi 
bay Süleyman Aktan, eşraftan 
bay Kazım Çelik, Telgraf MüdU· 
rü Ôıdemir, Müftü Arık, Hususi 
Muhasebe M. bay Fuat Polat, 
Maliye tahsildara bay Memduh 
Atalay, odacı bay Ali Avcı soy• 
adJarını almışlardır. 

Erganide 
Ergani, (Hususi) - Kaymakam 

bay Hamdi Kıper, bakır şirketi 
müdüril bay Emin Zincirkıran, 
şube reisi binbaşı bay YümnU 
Erden, tahrirat katibi bay Zeki 
Sezer, adliye başkatibi bay Şem· 
şeddin 0.1kaya, malmlldüril bay 
Remzi B.lgar, inhisar memuru 
bay Kamil Ünsel, sıhhiye memuru 
bay Mehmed Günay, ziraat ban· 
kası muhasibi.bay Halid Uluırmak, 
jandarma kumandam bay Ahmed 
Hamdi Dündar, tapu memuru 
bay Ali Kopal, nlifua miidürU 
bay Faruk Ünal, müftU bay Mah· 
med Gönenç, tahsildar bny Remzi 
Gövce, maliye veznedarı bay 

ma kumandanı yüzbaşı bay Cev
det Yetiş, kitib bay Ali 
Rıza Karamer, beledi)e reisi 
bay Raa:m Ece, belediye 
katibi bay Mustafa Kuzum, 
belediye katibi bay Fahri Ö lef 

belediye muhasibi bay Hilmi T e
zer, muhasebei hususiye memuru 
bay Hakkı Ôzgan, muhasebe ka· 
tibi bay Arif Erkan, icra memuru 
hay Ziya Doğan, sıhhi.te memuru 
bny Hulusi Uysal sıhhiı e memuru 
bay Nazım Cici, sıtma milcadele 
doktoru bay irfan Özelli, tapu 
memuru bey Ht:seyin Erdinç, 
tapu katibi Hüsey·n Gene, tah• 
sildar bay Sırrı Güner, tahs.ldar 
bay Rifat Özpolat, inhisar muha·, 
sibi bay ismet Öztürk. baytar 
bay Emin Dinçer, ziraat memuru 
bay Reşat Perkin, tayyare şube 
memuru bay Asım Aksoy, posta 
müdürü bay Şükrü Kaya, posta 
ha\·ele memuru bay Hüseyin 
Tüber soyadlarını almışlardır. 

* Dilekler: 

Ewiuöuu knzaeı Deynz·d nnhiyesi 
ikinci müntehiblerinden lsııklıil lısesi 
müdürü bay Agubın eoyı.ıdı olarak 
(Loul) ismini kabul etmış olduğunu 
gazetede gördiım: 

H ılbtıkı ben ve kardeşim llôklm 
Arif Ziya ve oğlum Macıd MRşıık ve 
haremim (Levend) ııoyodnıı duhn n• 
velce kabul ve tescıl ettirmiş olduğa• 
muzdan ve iki ay evvel de Soa Posta• 
mız ile il~n ettirdiğiıuden lLeveuJ) adi 
ile başkasının alakası oluuııyncağını 
aczederim. 

B01likadada Hbı\ l:ahrlye 
kumaodaoı M ouk Ziya Lcvead 

§ lstanbul posta baş müyez.zil 
bay A. Güvenç. Güvenç soyadını 
daha evvel alıb tescil ettirmİf 
olduğundan Haydarpaşa posta 
memurlarından bay Galibden, 
başka bir soyadı almas nı dile
mektedir. 

__. ·- ·- ... nıek U ıcraıyesını temin et• 
Fi:istinezer~ Fon Falkenhayn'i 

gitmiş; ibdaı edilen bu vazi} et:n 
ne acı netictler verebileceğini, &cı 
bir lisan ile izah etmişti. Lakin 
bu sefer de Cemal Paşanın par· 
lak zeka ve teliikatı boşa gitmişti. 
Talat Paşadan (sadra şıfa vere· 
cck ) bir netice e:de edemediği 
gibi, Enver paşayı da kararından 
vazgeç ·rem emişti. Arlık yapıl~cak 
birşey kalmıştı ki; o da, • Arabis· 
tanda ki nüfuz ve kudretinin 
ı.evalini görmektense· istifa edib 
bir köşe~ e çekilmekti... Cemal 
paıa bu fikrini gerek Enver pa· 
şnya ve gerek Talat paşaya söy· 
lemekle beraber, tunları da ilave 

etmişti: 

.. ---... • Kamil A"ı han, inhisar takih me· Bugün ~ .,. 
muru bay Münür T opkulle, be:e-

, Norveçyanm halis Morinn ba·.,. 
lığının ciğerlerinden baş mahsul 

olarak istıhsal ed ı en saf 

re fil" . gonder<. lm. Bu hale gö· 
ıstın cebh . . d . 

rün ·• b" esının ahı müşa· 
·ey n k 

2'.ar,,r-d' · umandasma verilmesi 
.. ı ır B' 

tarafınd • ına.enanaleyh kend"si 
tası 

1
.. nn verılecek evamirin ic· 
uzumun F K ibla - u, on res Paşaya 

g etme · · • . 
C 

ıızı nca ederım.) 
enıal p b okum aşa, u telgrafı okur 

nıek ~t· ~det_a Eersemlemişti. De· 
kud ş nıdıye kadar Suryede. 
•nd urgu nüfuz ve kudret, bir 
ıli .a yı~ılıverm:şti. Paıa bu tees· 

r.e eLn k l . 1 
a.. f e a emı a mış, şu tel .. 
•• n ı yaz k B '-·ı· ara aşkumandan ve· 
Kl loe .. d 

gon ermişti • 

d [)Ahnanların b~şına bir (Ver· 
on f l "k . 

neral ; a etı get:rmiş olan Ge-
Ea d b~lkenbayn, bizim başım•· 
g .. l. 

8 ır Filistin tearruzu bellsı 
... ırecekt· ) ır. 

Cemal p • 
Tal•t 8 f 8 ayni zamanda• 
d fa ve Enver Paşalara karşı mü· 

a aa ede d'·· d k me ıgı • avaımı hemen 
t arargahıumumtsinde halletmek 
eşebbUsüne • . • d h l 

(M l 
garışmış, er a 

nreşı H' d 
ede k ın cnburg) a müracaat 

re mesel · h' · Bu _ b eyı ıkiiye eylemiştı. 

P 
agır aşla kumandan Cemal 

aşay ' 
' tamamen dinledikten 

aonra: 

d 
-F Evet.. belki hakkınız var

ır. akat b 
f d 

' u kadar uzak mesa· 
e en b h • fa d ' u areketin mazarret ve 
~ asıııı takdir etmek bence 

muşküldür. 
Demişti... Cemal Paşa, ( Ma· 

reşnl Hindenburg)un huzurunda -\a 
davaıım bu euretle kaybettikten 

- Ancak benim şedid siya· 
setim sayesinde ihtilale cesaret 
edemiyen (Dürzii) lerle (Maan) ın 
beritarafındaki Bedeviler, bahusus 
Şamda tesiratını tamamilo ihsas 
ettirmeye başlamış olan Arab 
ihtilalcileri, derakab kıyam ede· 
bilirler. Ve Filistin <lrdusunun 
rabıtalarını keserek, her nevi iaşe 
vasıtalarını yağma ederek bu 

İstanbul Mi.li Emlak 

Sinemasında 

CHARLES BOY ER 
ve 

ANNABELLA 
tarafmdnn ibda edılen 

CILGIN 
KAN 

Fransızca ıözlü büyük mizaosenli 
şaheser. 

Ayrıca: 

Paramount dOnya haberlerl 
Bugüıı sn.1t J l dt' tımzilutlı malımı 

Müdür.üğündt?n : 
Değeri 

Vra Kuruş 

Galata ı Bereket zade ZUrefa sokak eski ve yeni 
9, 11, 13 iki dükkan "e bir evin 2/5 payı. 1987 

Bllyllkada ı Maden aya nikola sokak eski 25-33 \ e 
yeni 4212 arsa maden suyu \'C ıu terazisi. 

Çarp 
ı Perdahçı han sokağı eski yeni 23 dük· 
kanın l / 4 payı 

Ha dnrpaşa: Osmanağa Rizapaıa çe~mesi çıkma7.ı eakl 
y 24 \'e yeni 13-15 ha:ıe ve dükkan arsası. 

288 

54 

J80 

Galata ı Beyazıt Mumhane sokağı eski yeni 11-13 
dükkan ve odalann 112 payı. 2250 

Yukarıda yazılı mallar 20/1/935 Pazar günil aaat On dörtte 
Dairemizde uıüteşekk;l salış komisyonunca · a} rı, ayrı peşin para 
vo açık arttırma ile sab!acaktır. latekiilerin yüzde yedi buçuk pey 

akçelerile gelmeleri ... F., "52,, 

diye kumiseri bay Asım Ünnl, 
ebe bayarı Şaziye Mernl, tayyare 
oubesi memuru bay Abdullah Yıl· 
c!ırım, bay Mehmed Ali Kızaldağ, 
zabıt katibi Bay Hasan Gü:eç 
Ziraat bankası müdüril bay Hü~ 
sameddin UlLlrmak, posta telgraf 
müdürü bay Şevki Altan, muha• 

f 

bere memuru bay Yaşar Oğuz. 
müvezzi bay Salih Selçuk, mü· 
vazzl bay Ahoş Demir, jandarma 
karakol kumandan \:ekili bay Seyfi 

. Sönmez, e:bise tüccarı Kema iyeli 
bay Mustafa Günay, gazele bayii 
bay Fikrl Öz, lokantacı bay Va
hap Y.lmaz, tah•i:dar bay Ahmod 
Erden, bay Hamid yılmaz tüccar
dc.n bay Said Yılmaz, b~y Sıtka 
Coşkı~n, şoför bay Mahmut Eng:n, 
beledı)'e memuru bay Cemil Bar· 
pas! bay idris GUler soyadım al· 
mış, .. rdır. 

EreAllde 
Ereğli "Konya,. ( Hususi ) 

Kaymakam bay Vasfi Gerger 
tahrirat katibi bay Hamdi Akso ' 
nahiye müdürü bay Atıf Erdoğa~' 
hay Osman Alpa&lan, bay Hakk; 
Tözen, bay Ar;f GUç, bay Mah· 
mud o.~uz, nüfus memuru bay 
Şükrü Oz~ürk, kaHb bayan Fatma 
~~el, bay Rıza Tunçaslan, bay 
Sureyya Ünal, bay Niyaz.i Selçuk 
malmüdfirü bay Nuri A) dm: 
varidat katibi bay Sami Özer, 
varidat kat:bi bay Hasan Aydo· 
ğan, varidat katibi bay Mustafa 
Ataç, maiiye veznedarı bay hilmi 
Ergögen, tahsildar bay Safer 

ve anyet nefis 

MORiNh &ALIK YACI 
Hasan ecza deposu 

HAS~N FISTIK 
ÖZÜ VAGI 

Saf ve halis çam fıstıkdan iı
tihıal edılmiştir. Zaafı um ;rui, 
kansızlık, bilhaaa birinci derece 
veremlere tes:ri krıt'i, hazmı 
kolay, gayet lezzetli ve nefis 
kokulu bir )ağdır. für ş·şe 
Hasan f.stık ö:ı.U yağı i.e 2.&}ıf• 
lar laakal bir kilo vücutca 
kazanırlar. Şişesi 200 kuruştur. 
Hasen ecza deposu. 

BASAN 
HASTA OERECELERi 

Tam ayarlı ve gayet hassas 
olup knt'i harareti . g<5s e~ir. 
Mütehassıs bir he.> etı fenr.ıye 
tarafından kontrol ed.lmiş olup 
kendine mahsus kt. la: h darı 
vardır. Hasan Markasına 

dikkat. He san dept.s.ı 
lsta ıbul ve be) oğlu 
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ESMER GÜL 
Mulııurm: A. R. 'l\ıfrıka No.: 2 

Koca Bıçaklı! .• 
Kendi Kendine Söylenen Deli Veli, Yine Kendi 
Kendine Sormuştu: " - Peki, Bu Kadın Kimdi?.,, 

DUnkU Kısmın HUUlsası 
l. Deli Veli iıımindeki ıerserl, 

bir gece earhoı bir halde de
lice ı.evdiği Esmer GülUn evine 
dayanmış, kol zabitlerinin bu
kını ile bir bpı içine, ıığın• 
mıştı. Gecenin karanlığında bir 
kadın eli, onu kapıdan alarak 
evin bahçesine çıkarmış, du
vardan kaçmasını söylemişti. 
Dı:li Veli Beyazıda geldiği 

zaman hem bu meçhul kadını, 
hem de ıevdiği Esmer Gülii 
dütünüyordu. 

- Bu işte, ipe çekilmek var .• 
Kaı•ğa vurnlmak var .• Babacafer 
ıındanmda. 

Çorumun.. taş gemilerinde, 
elll okka zincir altında iniminim 
inlemek, hep benim için.. hey 
Allahım, beni nereden bu derde 
saldın? .. Ak:ımı başımdan alaca· 
ğına, keşk~ canımt alaydın. Az 
kaldı demin, yabanın illerile ba· 
ıım derde girecekdi. Be:ki de 
bir kaç babayığit yere serilecekti. 
Hay Allah o hatundan razl olsun. 
Hızır gibi imdadıma yetişti. 

Kendi kendine bu suretle ıöy· 
leoen De 1 Veli birdenbire dur· 
muı, yine kendi kendine şu suali 
ıormuştu: 

• 
- iyi a111ma, bu kadın kimdi? 

Beni evine almıya nasıl cesaret 
etti?.. Beni gören ıokak köpek• 
leri bile uluyarak kaçarken, bu 
kadının beni hiç korkmadan, hiç 
çekinmeden içeri almasana ne 
mana vermeli?.. işin kötüsU ıu 
ki, nutkum tulu~du. Hatuncağıza 

bir, Allah razı olsun ; bile diye· 
medim. Ş:mdi ben bu iyiliği nasıl 
ödemeliyim ?.. Bu kadının kim 
olduğunu nasıl 6ğrenmellyim? .• 

Deli Veli, bu ıuallere cevab 
bulamıyor, derin derin dllşfinil· 
yordu. Fakat zaman geçtikçe 
gecenin serin hnva~ını bol bol 
teneffüs ed') or; Elraz evvel buh· 
ran içince bu;unan dimağ ve 
asabı, yava~ yavaş sükunet kesb-
eyliyordu. 

Başından kUlabını çıkardı. 
r.lile ahımı birkaç defa •vadı. 

Sonrai 
- Hadi, Delt Veli.. Gel bu 

ıece, ıu deli gönlüne uyma. Kalk 
ıuradan git. Yoldaşları buJ. iki 
çift laf el Sabah ola, hayır ola .•• 

Diye mıra'dandı. Daha sonra, 
ayağa kalktı. Elini yatağanına 
dayadı. Bacaklarını gere gere, 
nıeydanı geçerek Laleli yokuşun· 
.. ian aşağıya inmeğe başladı. 

* Bir Meyhane Aıeml 
O devirde meyhaneler muay· 

yen yerlerde bulunuyor; bunlardan 
avam kısmına mahsus olan mey· 
hanelere ( bozahane), orta ha:U· 
halkın devam ettiği içki yerlerine 
de ( şerbetbane ) den:liyordu. 
Şerbethnne!erin bulundukları l er
ler; Bahkpazarı, Asmaaltı, Tavuk 
pa:ıan, Kumkapı, Langa, Samatya 
Sulumanas ır, Tekiraarayı, Haliç 
ıabilindeki Fener, gibi h.rlstiyan 
ve musevi mahalleleri idi. Boza• 
hanelere gelince, daha ücra kö
şelere çekilmişlerdi. Bunların en 
meıhurları da, Balet kapısının dış 
tarafında denizle kale bedeni 
arasına sık:şmış olan Bizans dev· 
rlnden kalma büyük bir ahır 
binası ile Yeni kapıdaki surların 
dibhde, üstli kemerli bir~ok 
izbelerden ibaretti. 

Gerek Eozahane ve gerek 

ıerbetahaneleri, - ıemtlne göre • 
Rum!ar, Ermeniler, Musevller 
idare ederlerdi. Fakat bu 1abib· 
leri, icabına göre sarhoşlarla mü• 
cadele etmek için meyhanelerJnde 
b:r veya birkaç kabadayı bea
lerlerdi. Şerbethaaelerde ekseriya 
farab ve rakı içilirdi. Fakat b~ 
zahanelerde rakı ve ıarabdan 
ionra mırmirik denilen bozadan 
içmek ve bununla içkiye cili 
vermek te Adetti. 

• 
Beyazıttan gelen Deli Veli, 

uzun odaların önünden geçtikten 
sonra, sahildeki kale du\·arlarına 
doğru ilerledi. Kısa bir yokuştan 
mezbe!elik gibi bir yere indi. 
Kapıya benzeyen bir deliğe doğru 
ilerledi. Başını eğerek içeri girdi. 
Burası. (Koca Biçaklı) denilen 
me.> hane idi. 

Tonoz kemerler altmda ezil· 
mit gibi görünen bu barab 
izbeye giren De 1 Veli, birden• 
b:re ~Hkindi. Yüzüne çarpan ağır 
bir koku, bir an iç in onu tiksin· 
dirmişti. Fakat, bir an b:le geç· 
meden, kendisine yabancı olmı· 
yan bu kokuya alışb. Gözlerini 
kısarak etrafına bakınmıya baş· 

ladı. Her tarafı, göz göz il gör· 
miyecek derecede koyu kurşuni 
bir duman kaplamıştı. Duvarların 
kenarında ikişer adım fasıla ile 
yapılmıı ocaklardan buram bu· 
ram dumanlar } Ukseliyor, odun 
közlerinin ilzerlerine atılıvermiş 
o!an keçi dlerinden külbastılar, 
kebablar pişiyordu. Bu ocakların 
etrafı, üçer dörder kişilik grub-
larla çevrilmişti. Bunların bazı• 

Jarı, altlarındaki keçelerin fistilne 
d:z dökmüş, bazıları da, boylu 
boyunca uzanı\rermişlerci, Hepsi-

nin de ön'erinde emz:kli birer 
toprak testi bulunuyordu. Bu 
testileri ikide birde ateşe doğru 
sürüyorlar; sonra kaldırarak em· 
zıgını ağzına alıyor ve içindeki 
bozayı emiyorlardı. 

Deli Veli, gözlerini dumana 
alıştırmak için birkaç saniye bak· 
tıklan ıonra, yavaş yavaş köşeye 
doğru ilerledi. O zaman her ta· 
raftan: 

- Hoş geldin, Deli Ve!J. 
Sesleri yükseldi. Deli Veli, 

öfke:i idi. Bu iltifatları bile haz· 
medecek bir halde değildi. 

- Geldimse, ben geldim .. 
Size ne oluyor?. Önünüzdekileri 
zıkkımlanın da ke:yfinize bakın. 

Diye sert sert cevab verdi. 
Ve sonra, köşeye giderek iki 
kişinin oturduğu ocağın başına 

çöküverdi. 

S:cak bozanın aarhoş~uğu ile 
rerıem bir hale gelen bu iki 
kişiden biri, başını çevirdi: 

- Akşamdanberl yolunu göz· 
lUyorduk. Nerede kaldın? •• 

Dedi. •. Deli Veli, buna cevab 
vermeden evvel sıcak kUIUn liı· 
tUndeki testiyi aldı. Sol yumruğile 
kalın bıyıklarını araladı. Emziği 
dudaklarının arasına aldı. Beş on 
yudum çektikten sonra yine külün 
Ustüne bıraktı: 

- Nerede olacağım.. Cehen• 
nemde idim. 

Diye homurdandı. 
(Arkası var) 

SON POSTA 

Şeyhin Zikri Gibi 
Fikri De Birdir 

- Allahım, bunun da roma· 
tlzmaıı kafasında galiba 1 .. . ........_ ......................... " ..... 

1 1 
Dügada Pancar 
Ekimi Her Sene 
Artıyor 

Romadaki Uluslararası ekim 
Bn gıi acun· enstitüsü, acun 

pancar tekeri 
da şeke,. 1934 • 1935 rekol· 
çoklu,. tesi için bir ista· 

tiıtlik yapmıştır. Buna göre Sov
yet Rusya ayrı olmak üzere 
acun pancar şekeri rekoltesi 
geçen yıl 77.656.342 ton iken 
bu yıl 76. 704.605 tondur. Sovyet 
Ruıyanın pancar ıek'ı!ri ekimi 
sonunu anlaşılmamış o~makla be-
raber (1933 • 1934) Un 10 milyon 
tona mukabil bu yıl 20 m;Iyon 
ton şeker yapacağı oranlanmak· 
tadır. 

lstat:stik işleri ile uğraşan 
(F. O. L:cht) Kurumu da t 934-
1935 yılı için Avrupada yapılan 

şekeri 6.828.000 ton olarak bul· 
muştur. Bir yıl evvelki rekolteyi 
bu kurum 6.186.000 olarak mey· 
dana koymuştu. 

"" Londra. 15 (A.A.) - Birinci 
lngiltertmin ,_Kanun 

. ith3ıat kıymeti 
!ıcaret 63,262,544 ingiliz 

bıldnçosu lirasına bal.ğ ol· 
muştur, 1933 Birinci Kanuna 
nazaran 104,136 lira miktarmda 
bir fazlalık vardır. 

ihracat kıymeti 34,300,384 
liradır, yani geçen sene in ayni 
ayana nazaran 3,870,818 lira faz· 
ladır, Mükerrer ihracat mıktarı 

iso 5,605,689 liradan ibaret o!ub 
geçen senenin ayni ayına nazaran 
436,346 lira noksandır. 

* Romanya .ile Yugoslavya ara· 
sındaki muvakkat Romanya· 
ticaret anlaşması· 

Yugoslavya nm müddeti bitmiş 
ticaret ve t Haziran 935 

an l.aşması gilnüne kadar ye· 
niden uzatılmıştır. 

Sigorta Komisyonu 
Şimdiye kadar şehrimizde ça· 

lışmakta o!an daimi sigorta 
komis1 onunun Ankaraya nakli 
takarrür etmiştir. Yalnız, vckiler 
he) etinden karar çıkması bek· 
lenmektedir. 

Sovyet Rusyada 
iç Rusya Sovyetleri 
Kongreıi Yapıldı 

Moıkon, 17 ( A. A. ) - iç Ruıya 
Sovyetlerl konrreai toplanmıf, Bay 
Stalia bir aç.lıt nutku ıöylemif, 
tiddetle alkıılanmııtır. Sonra Bay 
Kelinin, yapılmıı olan büyük itleri 
anlatmıt Ye bun~ar:n hep Bay Stalinio 
dirayetile ba~arıfmıf o~duğunu söyle
mit ve murahhaılar hep birden ayr ta 
kalkarak Bay Stalini 1elimlnmıı~ardır. 

Lehistan Ve SUihsızlanma 
Varıova, 17 - Diyot meclisinde 

büdce Mazbata muharriri, Lehistan 

askeri bfidcesinin değiımemit o!du· 

tunu ve Lehiıtanan, ıil&hl r. ra bırak• 

mak jçin yapılan çalıtmlllar "arı ·ıın

dakl vaziyetinde bir det:ıme olma

dığını ıöylemittir. 

İtalyanın Afrika 
Miistemlekeleri 
Roıııa, 17 ( A. A. ) - ltalyaoın 

tarki Afrikada Hallet hududunda 
yeni kurulan yOkaek müstemleke 

komiserliğine müıtemlek&t bakanı 

General dö Bono t:ıyin cdilmiftir. 

IV!ütomlekıit bakanlıtını bay Musolini 
idare edecektir. 

ispanya Kabinesinde 
Madrid, 17 ( A. A. ) - Kabinede 

değitiklik olacatı, çiftci partiıi bQ
yük:erinden birinin kclbineye alınacat& 
söyleniyor. 

Bir Sinemada Yangın Oldu, 
ee, Kişi Yandı 

Montreal, 17 (A. A.) - S'.nemada 
çıkan b:r yangında beo çocuk ~lmüt 
ve dokuz çocukla 3 itfaiyeci atır 

surette yaralanmıotır. 

Çiftçi için Konferans:!ar 
lzmir (Hususi) - Bornova Zi· 

raat mektebinde, mütehassıs zira· 
atciler tarafından her haftanın 
Pazartesi günleri ç:ftciye faydala 
konferanslar verilmeğe başlanmıt· 
tır. Verilen konferanslar Halkevl 

köycülük kolu taraf .ndan baııla· 
rak köylüye parasız gönderae
cektir. 

Bağc:lık ihtisası İçin 
lzmir, 17 (Hususi) - Ziraat ens

titül eri rektör yardımcısı bay 
Ekrem Üzlimerinin F ranta da bağ· 
cılık ihtisası yapmasına ağnklll· 
tür bakanlığınca karar verilmişt:r. 

iki Hırsızlık 
Yani adlı biri Aynalıçeşmede 

Evliya adlı birinin ceket, fotoğraf 
makinesi vesalr eşyalarını d~ 
)andırmak suçundan yakalanmış· 

tır. 

)#. Şevki adlı biri sebze ha· 
linde Hüseyin:n iki küfe labna 
ile bir küfe pırasasını çaldığından 
yakalanmıştır .. 

ŞUbhaii Bir OJum 
Flruzağada oturan Hadice 

Dışarıya Satış 
Gümrük Bakanlığı Mühİlll 

Bir Emir Verdi 
Diln, Gümrük ve lnhiaarlat 

Bakanlığından gllmrük idare
sine mühim bir tamim gelmiştir. 
Bu tamime göre, bundan böyle 
bütün ihrac malları için verilecek 
beyannamelerde fob kıymetler 

esaslı ıekilde gösterilecektir. 
Tamimde, lhrac mallannıD 

kıymetlerini takdir için satıldığı 
cins miktar ve mahalli piyaıa• 

. lara göre sabı kıymetinin ıaha• 
detnamelere geçirilmesi teblij 
edilmiıtir. Gllmrük idaresi bunua 
için alikadarlara yeni vaı.iyetl 
bildirmiıtir. 

Liman Kadrosu 
Liman ve Rıhtım umum mOdOr

IOğO içio hazırl:.nan b~t aylık munk• 
kat kadro dün Ankaraya g6nderiS. 

mittir. Yeni kadro ve büdce, yakında 
Veldl~er heyetinden g~çecek, Şubatta• 
itibaren de tatbik edilecektir. ··········-.. ···-····--.......................... .......-

S -!-ı 11 on Posta ~--

fstanbul BORSASI 
17. 1·1935 

ÇEKLER 
kuruş 

Londra 618,25 
NOY • york 0,79 
Parla ız,0:12'\ 

Mr a ,. Slll.JIU 
Brüksel ~,3975 

Atlıaa 84,0.>30 
Cenevre ~,4 ,2l 

Sof ya 67,34J8 
Amaterdam ı,tHO 

Prar 
VJya·ıa 
Madrlt 
B•rlla 
Varton 
Pe,lo 
lHlkuı 
Bclwrat 
14oa4oYa 

kıı~ 
19,015 
4,ı.a 

?i,8057 
1,9783 
•,21 ıo 
4,0t>7S 

79,1037 
34,S;UO 

1089.75 

ESHAM ve TAHVILA T 
Lira Lira 

it Baalr.(Nama) 10,- Bomontl l:l,00 
., IHlmlloJ 10,- 1931 la!lkrau 97, .... 
,, (MUeaa •l 95,- latı cra11 D.ıhllt 91125 

Oama ılı blla:ıı. 2J,:;O Düyuau MLI, 00,
Selln .:, • ~.- Baıi-•t tert ip 147,S' 
Şl.ketl Hay.iye 16,- ,, • U 4715') 
h'-llı 0,17 Reji 2,20 
Anaciol ı tt 50V. :t~1{1J Tramnr 00-

• " 6J P. 28,- R•htua • 14,50 
~ıuu!o"\1'6 ıoov.4~,71) o.ı.ııdar - ıo~ .. --
Şark D. Y. 00,- Teuoı COOO 
lı. Tr.ımnr 30,JO MııırKr.Fo.1886 113,-
0aklldar a.ı 11,- • • • 19JJ 93,IJJ 
To:koı 19, • • • liU l 90,oıJ 
Ha-.arasl :a,- E. ektrllc -,-
'l elefo. IO 60 , 

Kuru~ Kuru o 
Tarı. altıaı 9-43 (Hamit) 4850 
lnı. • 1047 (R•1•t) 5J75 .. ,. • 84l (Vahil) 4,jJ 
Kua • J085 ince be9fblr'Uı aba 
••ecfdl1e 42,00 (Cümhurlye.) •1;>J 
~a:ık .. ot (Oa. B. ı '40 

ıHam t) armalı ~OJ 
h.al o be4lblrJ."' a.11.1 (R t•O • 51~ 

\ l.Uwtı~raıo'J 46SJ 'Vahit) • 530J 

(Az.ıs) 4b25 ,., lioraa ha.lct 

.. 
-===· •• ··-·~· .. -~ -- ·---·- .......... ---

-
SELANIK BANKASI 

'l'esıs turılu 1088 

• İdare merkezi 
lstanbul ( Galata ) 

Türkigedeki şubeleri: 

l;.ıtanbul, ( Galata, Y enioami ) ; 
İzmir, Mersin . 
Yunanistondaki şub•lerl: 

Selanık, Atma, Pıre. 

• Her nevi banka muamellb 

·Nöbetci 
Eczaneler 

Du geoı 

ıunlardm 

nöbetcl eczaneler 

ad!ı bir kadın çamaşır yıkamak 
için gittiği bay Hüıeyin adlı bi· 
rının evinde çamafır yık&rken 
ansızın düşüb ölmüıtUr. Hadice· 
nin ölümü ıüpheli görUldUğllnden 
tahkikata baş~anmıştır. 

( ... :..;:;;::;;:···~·:::;;:; ....... )'VAPURCULUK 

İsmail Hakki (Şehz&debaşı), Ed
hem Pertev (Aksaray), Arif (Edirne· 
kapu}, A. Hamdi (Şehremini), Rıd
van (SBmatya), Ecnilyadi (Fener}, 
Hilseyin Hüsnü (Küçükpazıır), Hik
met (Eyüb), Sıdkı (Laleli), Ubeyd 
(Ooğaloğlu), Beneason (Yemiş), Hilal 
(Bllkırköy Hatboyu), Faik İskender 
(Moda), Namık Behcet (Kadıköy, 
Ptlzaryolu), llalk (Büyükada), Seli
rniye (SelimiyE'), Taksim (Taksim), 
Beyoğlu ('fuksim, Kalyoncukulluğu), 

l\Iişel Sofronyadia (Galata, ~Ialımu· 
diye caddesi), Halk (Şişli, Hamam), 
Yeniturao (Kaıımpaşa), Yenitürkiye 
(Hasköy). 

Vazifeye Davet 
Çarçabuk yerleıtirildlğl Pasln· 

lere gitmeal Yllksek Bakanlıktan 
bildiraen ve lıtanbulda olduğu 

anlatılan Saffetin hemen işine 
gitmesi Cumhuriyet MUddelumu
miliğinden bildirilmektedir. 

lstanbul Beşinci icra Me
murıuaunda: Bir alacağın temini 
için evvelce haczedilib bu kere aatı
f na karar verilen h3ne eıyası 2~/l 
93:1: tarihine müaadif aah günO 9,30da 
Beyoğlu Aynalıçeşme Z::ron apartmanı 

7 numaralı dairede açık arttırma ile 

'----------------' aatılacata il4n olunur. (t23) 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
f ıtanbul Acentalı~ı 

•Uman Han, T elefonı 229291111 

Trabzon Yolu 
SAKARYA vnpuru 20 

klnunusani 

PAZAR 
sıllnil aaat 20 de Ga'ata rıhtımand• JI 
kalkacak. mdiıteı Zonruldak, f ne· 
bo;u, Ayancık, Samı:.ın, Ünye, Ordu, 
Giresun, Vakfıkel.ir, Trabzon •• 
Rizeyo döııilıte Of ve Zonguldak 
iskelelerine uğrayarak avdet ede• 
cektir. 

) 



18 ikinci kiunn 

1&1141 ·va - Zambak 
BUyUk Tarlhl Roman 

Muhaımi: A. R. No.ı 144 18 - 1 - 835 

Asl zade Şatosu .• 
~ ···-=-

~ôva'ye: - Kahya Efendi! Gidiniz Sözlerimi Aynen 
Efendiniıe Söyleyiniz, O Kadar... Dedi 

. 0 2aman oövalye. elle~~·i"' b;:b:~ki .. vllcud, eğiliyor, bükDlllyor, 
lıne dayadı Ac t b" k h k h • 1 ve ser ır a - ı:çrıyor.. Birbirlerine saldınyo~ 
t ad ak ~lb. Kahyadan ziyade, ıa· lardı. Şövalyenin sert ve pişkin 
0 .a. ere duyurmak maksadilc bileği tlzerbde dönen, kılıç, bir 
ıesını yükselterek • 1 . _ ş d' 

1 
• Y1 an gıbi bükülüyor, kıvrılıyor •• Ba-

. m ı nn ıyorum ki Bur d hl I k b b" ·• ası zan a şa anara c ontıın aşı 
ır nsıl:ıade ~at osu de - ·ı b. r._ • 

kahba yuvas M d gı ' ır uz.erınde dolaşıyordu .. Kontun yü-1··· a mazel C ti d b" vanna belki saki b"l' Ç u- z n e ırden uzun ve geniş b;r 
, ana ı .r. llnkti çizgi h l ld B d karşıma çıkamıyac k k d ' ası o u. u çizgi en sı· 

a a ar, te- zan koyu ki' k ı 
mizl g-ini kaybet · l' O k ren ı an.ar omuzuna 

m.ş ır. nu a• ve göv .. d çırdığ.na emin ld v • gsune amlıyordu. 
löl ulaya elince o ugum .. rahi.b Kont, bir adım geriledi. 
ki g :· H.ç şuhhesız Rengi sapsan keı:lmi•ti. Fakat 
kadonund nasıy~sı , Madmazelinki birdenbire bir mane;ra yaptı. 

ar a tem z d w 'Jd' F k h;r a~lzade İd - egı. ~r. a at Adeta yere kaı:anırcasına ey:lerek, 
daki 1 k I . o u.gu ıçın, alnın· elindeki kılıcı yı:d.rım aür'atl .e 

e e erı, belındeki u kı d d 1 lıcile te • 
1 

. zun - yer e o aştırdı. Ve &onra bir-
ya efe ~~: e~:s~ l~zımgelir .• Kah- aenbire aşağıdan yukarı doğru 
aynen n ıf .• d" ıdi~ı~. Bu &öılerimi çaldı. Şüvalye, acıklı bir feryad 
Şayet be en ıle~ınıze söyleyiniz. kopararak geriye doğru bir adım 
lara v ana verı:ecek bir cevab- attı. Elinden kılıcı fırladı. Arka-

arsa . on'an d 
gelir' ... k ' • ' fura a şatoya üstü yuvarlandı. Sol bacagv ı adeta 

.... r en görd"-- k ' lükte b ki' ugum OçUk düz- kopmuş.. Mahmuzlu çizmeıile bir 

D
. e ıyorum. tarafa ıarkm•'llh 
ıye ba- d ~ • 

nuıı av' gır '··· O anda, ıato- * 
t.erelerl:~:n '::·~ .olan ara:ık pen• Kont, yUzündeki kan'arı ıile-

ırı şıddbtle kapanda. rek, yerde yatan Şövalyeye bakar-
Şavat lf. ken, hafifçe titredi. Şö,·alyenin 

dere gc} e, yanından k6çilk bir göğüsünde, ucu düğmelerin ara• 
beklcoıeJ~° Kdüzlükte pek çok sında~ görünen bir kağıd nazarı-
kadifc -'b· Qyu fındıkt rengi dıkkat~ni celbettl. 

q ıse · 
)'akıtıldı b· gıynı~, uzun boylu - Bu, her halde Şövalyenin 
valycye h ~r aaılzade geldi Şö· va1iyetnamesi olacak. 
S Urrnetl • onra hletin b· e 1elam verdi. Dedi... Şövalyenin yanında 

- Mös .. ır sesle : diz çökerek eğildi. Düğmeleri 
biz t Y0 lö fÖ , :za cevab va.ye 1.. S:ze çözerek bu kağıtlı çekti. Kağıdın 
Lutfen ·· l vcnııcye Jd" üzerinde şu salır~ar bulunmakta 
tde ~o.z erinizi bi d h ge ım. 

r lll.a.0·2 ? r a a tekrar idi. 
Dedi .• Bu (Parla) te Luvr Sarayında 

selArnJayan g:nci ayni hlirmetle Fransa Krah Birinci Frensuva 

Yenerniyerek ı~valye, heyecanını Hazretlerine 
cevab verdi • ıraz sertçe bir sesle Haşmetmaab !.. 

• Bu arizem sizin elinize vasıl 
- Mösyö 1 A . ld elrniş bir kad •• şıkına hıyanet o uğu zaman, arbk ben ölmüş 

nın, falonu _an~a, rahib Löyulf.· bulunuyorum. Türk donanmaaile 
onlarla ~a ılhca ettiğ:ni iş tmiş ıiz'n ıerimli vatanınıza yardıma 
olduğu i ~orülecek bir he~abı~ gelirken, büyük bir hadise beni 
rAk 1._ Çın. dört gfi dn. ti tevkif etli. Ve bu şereften mah-
" ouraya k n ur y rüye· _ M.. adar gelmiştim. rum eden bir maceraya sürükledi. 

ki. rahib 0~~öf. _Sizi temin ederim Zatı hafllletiniıi ilk gfüdlığüm 
tur. M d loyula, burada yok- dakikad•, aize (Türk) ün vefa ve 
buraya a ~azeli, Fondiden alıb sadakatinden bahsetmiştim. Iıte, 
l<ont Bgi~tıren benim.. Ben .• yani ıon dakikamda da bunu şu mek-
"h .aı d- ş · ı tubumla size te')id ed:yor&1m •• Ve 
ı anet d 0 erı... Afıkı:ıa 
Vakıa k e en icadına gel.nce.. son söı. olarak aize acizane bir 
aid •d adınların gön6l işlerine tavsiyede bulunuyorum : 

d avalan d k H t b ! E- ü 1 erubd n a avu atlıklarını aşme maa .• ger g zc 

•daın ;e-~~mekten hoılanan bir ( Zambak ) farınızı soldurmak 
Cu•a gı ıın. Ancak, Matmazel istemezseniz onları (HJal) in fey:z• 

nnaoın .. kb ı· k d akl "· iuın . . muata el ıevci oldu· ı nuru arıısın an uz aşurma· 
ıçın a· b nıecburı . ıze ceva vermek yınız. 
yetındey:m. DeJbehı Sultan Cem'in oğlu 

onda.o osh" bedLaht olan 
Şövalye, Cem 

Şövaly b" haklın 
1 

e. ır anda iradesine 

göaterc: akmbad~. Bn> ilk bir hayret 
e agırdı· - s· . 

rnGatakb z.. siz, ha.. Cuvannanıo 
el zevci. 

- Eve• M" jl b ~~ ~ osyv. on 
\'\19 J ••• 

kaha a Ye, timdi acı bir lrah-
atb. Ve K Yilzüııo h k sonra ontun 

_ ~ arak mırıldandı: 
Mosyö lö K 1 ederaen • . ont •• MOaaade 
ız.. aıae. t b ·ıı . 

teesınOeri • b • e n yerme.. 
• mı O) en d • B 

aızin mUstab 1 e cyun... u, 
Cuvann e zevceniz.. Matınazel 

a ••• 

Kont, derhal Ş 1.n ü övalyenln al>-
n kesti: 

- KatiM" be:kle i osyö .• Sizden lz.ıhal 
m yorum E •·• · uyuruouz. 

Ded.kten so ld " ' til b l . nra, yı ırım sur n-
e, . e .ndeki enli yüzlü uzun kıl.cı 

çektı. 

Sert iki "elik b. b' . t 
E 

._. , ır ırıne çarp ı. 
trafa kıvılcımlar saçıldı. Şimdi 

Kontun el!eri titredi. Kirpik
lerine doğru, parlak iki yaf 
dam'.ası ilerledi. Dudaklannın 
araEından ıu iki ke!ime d6külü

yerdi: 
- ZaTall• ŞöYalye .•• 

Ziga Şakir 
17 • lkiaci Kinuo • 1935 

Ce•berliw, 

Son 
Muhterem Karllerlmlzeı 

J<::Stısını, tamamiyle tarihin ana 
hııtlanndıın alan (Hilal· Ve Zam• 
buk ) romanımız burada lııtam 
buluyor. Bu romanın devamı 
müddetince sizi pek çok aliikn
dar eden (Aotuvan) ile ( Şövalye 
Cem ) in akıbetini merak edi
) Ors nız, yakında yine bu 
sütunlarda iutışrır edecek olanı 

( Poyraz Ali ) 
Romanını Bekleyiniz. 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

BugUnkU Bilmece 
Boı dc.rt köşeleri aşnğıdR ya• 

ıılı manalara ge'en öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
yede hem vakit ge<irmiş, hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren· 
miı oluraunuz 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
f, 

12345678 

Soldan saQa: 
l - T~ kvim - kamer 
2 - Şeref · valde 
3 - Vrıdctmek 
4 - ilave et 
5 - Ekil et• Harbiyeden lSte bir }'er 
6 - G ıyret - karmız ya yakın bir 

renk 
8 - Ge'mek mna~annd6n emri

haz r - soğuk rüzgar 

Yukardan aşagı: 
1 - S ye - •onuna bir E retırl-

lince Bt hriadid 
2 - Şe:ef - katetme 
3 - K rnıız ya yakın bir renk-yed 
4 - Fazilet 
6 - He ef - kamer 
1 - Valde - bir nota 
8 - ihralc etmek 

Sarsıntı Kesildi 
Demektir 

( Dnştarafı 1 inci yfüde ) 

be!ed:yc doktorlarının acele ola• 
rak bütün malzeme ve hazırlık
lar.le ac!a'.ara gitme.eri vilayetçe 
bildiri miş, fakat bir doktor, ada
ların kendi mıntakası harici ol
duğunu sÖ) liyerek bu yardıma 
koşmamıştır. Bu yüzden evvelki 
gün doktor aç ·ğa çıkarılmı;tır. 

Dün de buradan Belediye 
Batkanı Bay Kaşifle beraber 
birçok vatandaşlar felaketzede
lere bir mctörle çadır, erzak 
vesaire götürmüş!erdir. - * 

Felaketzedelere Yardım 
Ankara, 17 (A. A.) - Genc-

1'.k H İa:i:: hmerl merkez heyeti 
Erdek \'e cıvarında yer ıanhsı~ 
dan müteessir olan çocuklara 
yardım o:mak Ozere bugün beı 
yllz Jira gönderm:ıtir. 

Genc:ik Hilaliahmer Cemiyeti 
ayni zamanda bir beyanname 
neşrederek bütün melcteb!erdeki 
basını yer sarııntısında.o müteca
sir olan kardeş:er:ne 1arduna 
davet etmiıtir. 

Paris Radyosunda 
Bir Ed:b Türkiye H•kkında 

Konferan• Verecek 
Franaanın tanınmıı ediblerin

den, geçen'.erde Tnrklyeyl ziyaret 
etmiş ve gördüklerini muhtelif 

Fransız gazetelerinde •e mecmu
alarında neşretmiş olan Leoo 
Piyerken, Post Nasyonal radyo 
Parisde Türkiye hakkında Uç 
müsahebo yapmağa karar vermiş
tir. Müsahebelerden birisi dün 
akşam yapılmıştır. ikincisi 
18-1-1935, üçüncüıü iıe 25· l-1935 
de Istanbul saati ile 21 de ola• 
caldır. 

ikinci 
Seçi 

( BPştnrafı 1 inci yüz ' e) 

Bugün Istanbulda yurddaşlarm 
vazife başına çağırıldıkları büyük 
gündür ve dördüncü Büyük Millet 
Meclisine gönderilecek olan say
lavları seçecek olan ikinci mUn
teh.blerin seçim gtinüdUr. Bu sa
bah. Cuma olmasına ve havanın da 

bozuk gitmesine rağmen Istanbulun 
birçok köşe'.eri hayli kalabalıktı. 
Tam saat sekizden itibaren ikinci 
müntehıb seçimine başlanmıştır. 
l.k teçimlcr arasında Lirçok da 
kadm göze çarpıyor ve bazı ıan
dık başlarında kadınlar ekseriyeti 
teşkil ediyordu. Kadınlarımızın, 
yeni elde ettikleri bu en bU) ilk 
a:yasi hakkı kullanmak için coş
kun bir istt:k göstermeleri. gö
güslerimizi derin bir kıvanç He 
kabartacak mabi} ettedir. Sand k 
başları daha sabahtan itibaren 
çok kalabalık olduğu için bugün 
Istanbullu ilk müntehiblerdcn 
aörtte üçünfin reylerini kullanma
ları kuv\'etle muhtemeldir. 

Üç gün ılirecek olan bu ikinci 
müntehib seçiminde sandıklar 
akşamları saat on sekizde kapa
nacakbr. Ayın ikisinde rey san• 
dıkları a.çılacak ve atılan reyler 
tasnif edilecek, bu suretle ikinci 
müntebib'.er belli olacaktır. 

C. H. F. lstanbul Yilayet idare 
heyeti başkanı doktor Cemal ve 
diğer fırka büyükleri erkenden 
sandık yerlerini gezmişler, intiha
bat faaliyetini miifahede elmiş· 
lerdir. 

lstanbul radyosu bu gece için 
bir seçim gecesi tertib etmiştir. 
Radyoda b:r muzik faslından 
sonra Halk fırkası erkanından 
Galib Bahtiyar ile iki kadın, say• 
lav seçimi etrafında nutuk söy• 
li.1 eceklerdir. 

intihabat dolayıs'le şehrin 
her tarafı donanmış, mahallelere 

Memlekette 
Kış Vaziyeti 

[ Da~tamfı 1 inci yüzd .. ] 
• 

de blltün meyva ağaçlan don• 
muştur. - * 

* Kıulcahamam, (Husual) - Kar 
yağııı durmuıtur, fakat soğuklar 
şiddetlenmiştir. Sobalı odalarda 
bile ıular donmalctadır. Bolu, 
Gerede, Kızılcahamam, Ankara. 
arasında otobüs seferleri durmuş· 
tur. Soğuk sıfırm altında 18 
derecededir. - lif. 

lf 

Menifon, (Hususi) - Buraya 
36 aantim kalınlığında kar dUş· 
müştur. Havza • Çorum yolu ka
panmııtır, soğuk sıfırın altında 
11 derecededir. - Jf. 

• 
Kan, 17 (A. A.) _ Mınta• 

mızda &oğuk bava dalgaaı biitün 
tiddetile devam etmektetir. Bu 
)'ÜZ.den ilk mektebler iki iÜD ta
til edilmiıtir. ,,. 

Muğla, 17 (A. A.) - Yakın 
dağ!ara çok miktarda kar düş
mlif lOr. Muğlaya fasılah olarak 
ıüreldl yağmurlar yağmaktadır. 

lif. 
Ziraat VekileU Meteoroloji 

Enıtitlislinden aldığımız malumata 
göre, son 24 saat içinde Türki
yede hava yurdun Karadeniz kıyı· 
lannda kapalı diğer yerlerde 
hafif yağışlı geçmiştir. 

Yağış, c!oğu Anadoluıunda kar, 
diğer yerlerde yağmurla karışık 

davul çıkarılmı~tır. 
Mülhak kazalarda intihabat 

dört gün devam edecektir. 
Sandık yerlerinde halk batib

leri he} ecanh sözlerle hn~kı rey 
atmağa teşvik edecek erdir. 

Halkın seçeceği 1634 kadar 
1 

ikinci müntebibin listesi her 
sandık başında, liste l:alinde 
hazır bulunmakta ve isteyen va
tandaşa verılmekled r . 

İkinci müntehib seçimi bittik
ten sonra, saylav se~ imi hazır

lıkları da hemen ba~l.yacaktır. 
Nihayet Şubatın birinci hafta
sında bütün saylavlar seçi . miş 

olacaktır. 

Yurdda Seçim 
Bafra, 17 ( A. A. ) - Kaza 

saylav ikinci müntel.ibi olarak 
fırkaca onaylanan 192 k:ş:den 
yüzde 22 ıi bayanlardandır. 

Siirt, 17 (A. A.) - Vilayetl,a 
her köşesinde saylav seçiınine 
başlanmıştır. 

Anteb, 17 ( A. A. ) - Şehri-
miz ve köylerinde ik:nci mUnte
hib seçimine başlanmış! ır. ikinci 
müntehib adedi kadın erkek 
312 dir. 

lımir, 17 (A. A.) - Akhiaar 
kazasının aaylav seçımı için 
Cümhurlyet ,halk fırkası çalı. -
maktaclir. 3v sı bayan ve 117 si 
bay olmak üzere 153 ikinci mUr.
tehib ıeçilıni,tir. 
Manlsada Da Belediye Seçimi 

Yapddı 
Manisa. 17 ( A. · A.) - Bele· 

diye ıeçimi dün neticelendi. 
Gece yansından ıo'lra bite l 

1 

ayırma neticesinde beş gfin için .. I 
de hayanın çok bozuk olmasınl\ 
rağmen sekiz binden fazla mno
tehibin seçime işt rak ettifri 
anlaşılmıştır. Namzed gösterilmt· 
mesine rağmen re) ler temam en 
fırkamızın kayıdlı Ü) eler:ne ve-

rilmiştir. 

Sar dan 
Sonra .• 

( Battarah 1 inci ynz-'e ) 
yanm istiklAlioi tekeffül için 
Roma anlaşmalarmda görüşülen 
istiıari andlaşmaya girmeğe hazır 
olacak ve fakat Versay andlaş• 
masının 5 inci faslından geri 
dönülmesinden doğan bir \•nziycU 
asla tanımıyacaktır. 1 ıg.ıiz hüku· 
metl Almanyanın a1keri vaziye· 
tindeki her türlil değişikliğln 
ancak Ver1ay muahedesini imza 

eden bütün devletlerin anlaşma
sile kabil olabileceği ve Ren 
mıotakasının gayri askeri vaziyete 
konulmaıı lazım olduğu miltala 

asındadır. .. ,,.. ... _,5.SP ____ .~ .. 1 ... ~ ___ ,_.._. 
L.arşekl:ndedir. 

En fazla yağ ~ 36 milimetre 
olarak Muğlada ölçülmUştnr. p:. 
ğer yerlerde yağıı 2 Li 25 m · • 
metre arasındadır. 

Hava •ubuoeti düne nazar 10 

dört derece etrafında olmak t e· 

re dOımüıtUr. Bu gecenin ~ 0 

diişük ıubuneti sıfırın albnda 
Karata 21, Kaatamonu'da IO, 
Erzurumda 8, Çorumda 1 • Anka
ra' da ı derecedir. 

En yUksek auhunet sıfırın a .. 
tlinde 17 derece o!arak Antalya· 
da kaydedilmiştir. 

Ualyada Da Kış S~rt 
Roma, 17 (A. A ) - Üç tren· 

le bir kar temizleme makina11 
Sulmona ile Napoli arasında ve 
bir tren de Rokkaraso yakmmda 
karlar arasında kalmıştır. 
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Hasan z; yti 1 yağı ile ve Hasan 
kremil e yapı lmış g1yet l<uru 

ve ri ı llka .11mel ve bU yUI<: 

SON POSTA ikinci klnun ~ 

tO ve 15 kurdf 
HASAN 
Ecza deposu. ıt 

Toptancılara teıhıl 
-------------------------------------------------------~-----------------------------r--------------------------------~--~--~~-----__.,. 

K A Ş E 

Grip • Nevralji • Baş ve Diş ağrlları • Artritizm - Romatizlll• 

-
1 inhisarlar U. M~dürlüğün<len: J 
(15.000) aded (No. 7) sarı zarf (20 1/2 X 30) s/s eb'adında ( 52~111/~~5 aı gunU 
( 5.000) ,, (No.1 1) " ,, (25 112 X 35) s/ı ,, saat l 5 

Bu malzemeyi vermek iıtiyenler:n, pazarlığa girebilmek için 
( % 7 1 /2 ) güvenme akçelerile beraber yukarıda göıterilen gün ve 
1aatte Cibalic' Levazım ve Mübayaa Şubeı'.ne gelmeleri "224,, 

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

Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - S ' rkeci MühGrdarude 

Haoı Tel. 22740 
.... El:ISI• ~ ....... il 

Ayvahk Yolu 
ANTALYA vapuru 19Jkin· 

cikAnun CUMARTESi 19 da 
lzmire kadar. ..249,. 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 20 

lkinc;kanun PAZAR günll saat 
1 O da Mersin' e kadar "250,, 

' ~ 
DOYÇE OR:ENT BANK 
Dresdn• Bank f ubaal 

Meıkezi: l> erluı 

rrırJcigedeki şubeleri: 

Galata • lstanbul • lzmlr 
Deposu: 1<tt. Tütün Oümrügil 
it Her türlü banka işi -fr 

• 

fstanbul Mil~i Emlak Müdürlüğünden : 

Ci111 ve mevkii 

Senelik Kir• 
kirası mUddetl 
Lira 

Beşiktaşta Sinan Paşa mahallesinin Hayrettin iske
lesinde deniz kenarında 2 No. b 246 metro murab
baı kahvehane arsası ı 170 3 ıeno 
Unkapanı köprUıll yanında 6 No. h 1evkiyat anbarı 
yanındaki arsa. 120 a ti 

Yukanda clnı vo mevkii yazalı arsalar hizalarmdaki müddet 
ve kiralar üzerinden açık arttırma usuJil9 kiralanacaktır. lsteklileria 
ve şeraitini anlamak lıtiyenlerin 2/2/935 Cumartesi gUnü saat on 
dörtte % 7,5 pey akçelerilo müracaatları. ''M,, "230,, 

Kocaeli icra dairesinden: Zi· 
raat füı.nkasına borçlu ölü hhak n 
Rüştünün eatılmak•a olan gayri men• 
ku1 emvalinin birinci arttırması olan 
12-1-935 tarihinde talip ruhur etmedi· 
ğinden satışın 1J gün daha temdidiue 
J"mu nrıJerek 28·1·935 paznrteai 
günü saat U de uzatılmıt olduğun· 
dan alacaklıların yevmi mukılrde 
yüzde yedi buçuk pey akçaeile bir· 
tikte gelmeleri ve bu it için daha 
fıızla maJılmat almak isteyenler 
33/607 No. lu dosyamıza müracaatları 
ilin olunur. 

~~~~~--~~~:::::::;;.-

Kavak hl ardan Bir Rica 
Trakyadan muhacir olarak Anif' 

doluya geçerken amcam; k z kardeş'.OI 
Asımeyi, İstanbulda Kavaklarda bit 
doktora ev:idl ık vermiıtL Doktord 
tanımıyorum. Amcam da ölmilşHlt• 

On ıenedir haber alamadıtım kardl" 
tim Asımeyi bnıyanların veya nered• 
oldutundan haberi olanlann bilciirınr 
leri heni çok ıevindirir. 

Tokat Bebzadda Lezz~t lokantHınd• 
Kayalar kans·nın Kebçe mahalleaind1 

Nureddin otlu Denif 

lstanbul 7 inci icra memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
birinci derecede ipotekli olup Yeminli ilç ehlivukuf tarafından tama• 
mına (6980) lira kıymet takdir edilen Boğazi_çinde Mirgün maballe
ıiode Rilşdiye mektebi ıokağında ı eski 45 yeni 37 No.lı maabahçe 
(zemin katı kagir diğer katları ahşap bir hanenin tamamı açık art• 
tırmaya vazedilmiş olduğundan 20-2-935 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edile
cektir. Arttırma bede:ı kıymeti 

0

muhamminenio o/o 75 ini bul• 
duğu takdirde müşterİ$I üzerinde bırakılacaktır. Aksi tak• 
dirde en son arttaranın taabhlldil baki kalmak üzere artbrma 
15 gOn mUddetle tecdit edilerek 7-3-935 tarihine milsadif Perşembe 
gllnQ saat l 4 ten l 6 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci 
açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhamminenin % 75 ini 
bulmadığı takdirde satıf 2280 No. lı kanun ahkAmına tevfikan 
geri bırakılır. Satıf petindir arttırmıya ltlirak etmek istiyenlerio 
kıymeti muhamminenio % 7,5 niıbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil bulunmalan lazımdır. Hakları 
tapu sicilli ile aabit olmıyan ipotekli alacaklarda d:ğer alikadaranıo 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husuıi!e faiz ve ma· 
sarlfe dair olan iddialarını evrakı milıbitelerJ ile birlikte ilan tarl· 
hinden itibaren nihayet 20 gün zarfında dairemize blldir
me:eri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ib sabit olmayan· 
lar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar mütera):dm vergi, 
tenviriye, ta:ızifiyeden müteve!lit belediye rfisumu medyuna 
aittir. Daha fazla malümat almak lstiyenler 30 • 1 • 935 tari· 
hinden itibaren herkes'.n görebilmesi için dairede açık bulundurulacak 
arttırma şartnamesi i:e 9341954 No. lı dogyaya müracaatla mezkür 
dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (244) 

' BANKA '\O IYı EdÇiYALE ' 
iTALYANA 

Sermayesi Lıret 700,000,0 [)0 
lhtiynt akçesi ,, 580,000,0:>0 

~lerkezi idare : M 1 L A N O 
ltıılyıımn başl ıca -şelıirlermde 

ŞUBELER . 
logiltere, ls 11ıçre, Avusturya, ~foca
rısıan, Çckoslovnkyo, Yugosl~vyıı, 
L r h stan Homanya, Bulg metan, 
Mısır, A~erika Cemah iri Müue~ıdesi, 
Br..,zılya, Şıli, Urugı!ay, Ar;Juntın, 

Peru, Ekvatiir ve I-.oluınbıyada 
Afilya;;yon lar 

iSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
O alntn Voyvoda caddesi Knrnkôy 

Palas ( T t•lef. 2641 1'2131415 ) 
Şehir dahilindeki ace ntelers 

l;ıcıı.ubııldn: Alulemcıyao h.ııııo<ia 
Telef. 2821. Bı>yoğlundıı: İstıkliil 
cııddeeı 1\•lef.1046.Knmpiyo dairesi 
Bors9.da Telef. 1718. 
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soauk 
algınlığı ve 
eğrelar lçill 
en tesirli 

llaçter. 

Her 
eczanede 
vardır. 

Mahmudiye cııddc•İ 
Çatnlçeşme ıoka~ı No S 

Hergün öğ.eden sonra hasta ları :ıı 
kabtıl eder. 

Son Poata Matb11 a •• 

.DA A . 
.,BiRiKTiREN 
RA~T-bDbQ iZMİ R DE ŞUBE 

~---------------' 
Sahu;i: Ali E .:re ;n 
Netriyat Mildürüı Tabir 


