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.., 1.. Gene Kızlarımız Ve Askerlik 

Universitedekiler Asker

En iyi iltO tutan, hiç hav •e diz 
yapmıyan, aıla burutmı1an 

desenldri en modern 
TUr kumaıları daima 

Hereke •• Fesane 
kumatlarıdır 

Satış yerleri: 

·Y~rli Mallar Pa?arlan 

lik Yapabilecekler 
Kız Talebelerin ihtiyari olarak Askeri Derslere 

Devam Edebilmelerine Karar Veri!di 

ba9larına akıt edl9lerl 

• 
lzmir 

DünkU Maçlar 

Beşiktaş Galata
sarayı Yendi 

~-

DBnka /•dllol lilc ,,..çtarını• 
ta/•llat .,. canlı r••l•l•ri •ptW 

.agfa•uzdadır. 

incirleri 
Bay Ruzvelt Noel Çayında Misafir

lerine Türk inciri İkram Etti 
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(Halkın Sesi]! 
{kinci 
Müntehibleı 
""eçilirken 

Yurdda ımylav seçimine bll~lıını1dı. 
Dünden itib ren de İstuubulcl 
ikinci müııtehib seçimi yapılıyor. 
Bu aeferki eeçim, kadınlarmuzın 
dn iştiraki dolayı ile. daha mühim 
dır. Yurrfdaşlann en büyük aiyasi 
lrık vuzifeai olan bu eeçiın i~i 
karşısında balkın fikir ve muta• 
lealnrıoı !Jtırnya yazıyoruz: 

llay O man Tt:lı:in (ÜuiYl'raıte ede• 
biyat fakülte inde talebe) - Dün sab h 
erkenden ka1kbm Ye ilk it oları k 
ikinci mUntehib seç'mile altikadar 
oldum. Sandık baş na gidib reyimi 
verdim. Bence eaylav seçmek yurddaş 
için sadec_ bir hak değil. ayni zaman· 
da bir Yazifedir. Millet Meclisinde en 
mühim ve h yati mueleleri milz.akere 
eden, Yurdun mukadderata hakkında 
kuarlar verecek olan aaylavları aeç· 
mek, yurddııı'ar.n başlıca Taz:feaidir. 
Hiçbir kimae bu vazifeyi ihmal etme• 
melL .. 

Bay Kemal Yalçınay ( muallim ) -
Bu aeferki S ylaY aeçimine kadınla

rımızın da ittirak t!.bneleri, aeçim 
itinin aiyaa1 mahiyetini gen ıletmek
tedlr Dün rey Yermek icia sandık 

batına gittiğim zaman kadınların da 
büyük bir iatekle rey haklarına ikul
dıklannı e-ördfiğOm zaman göfaDm 
kabardı. Bundan b21ka, l:u ıeferkl 
aeçime vatandaılann daha genit bir 
mikyasta ltliraklerl de sıöH çarp
maktadır. 

* Bay Recai Kerim ( Be,iktae Uzun-
caova ) - Sa7lav seçimine bQUln 
vı tandaılann mut aka ift.rak etmeleri 
linmdır. Ben daha ilk günden reyimi 
im.landım. Ben bu itin yur.:ldaı'ar için 
bir haktan ziya-:f e bir waz:fe olduğuna 
kanaat ııetirmiıimdir. Yani evvclA 
vazife, aorıra hak. Bu vazifeyi baoar
mnyan yurdda,ların1 kendi hakkım 

benimsemediğine inanmamız lbımdır. 

Jf 
Bay Necib Lütfi ( Sabılı Maliye 

memurlarından } - Bu memlekette 
istibdat idaresi yıkı11ıktan bugüne 
kador bOtün ry'av ıeçimlar:nde rey 
hakk1mı hep kullPısdım. Bir defacık 

o!sun bu ıbllyllk hakkımı ihm 1 etme
dim. Şimdi de yine reyimi vermekten 
geliyorum. Sandık başlan çok kalaba
lıktı. Bilhassa kadın.ar baz.ı sandık 

baılaranda ekHriyeti teıkll ediyorlnr. 
Terk kadınının ı·yasi hakkına aahib 
o'maııa, memleket için çok hayırh 
olacaktır. Fakat berfeyden evvel 
yurddaşlann saylav aeçme haklarını 
mutlaka kullanmaları lazım Ye z.aruri
dir. Bu hakkını ihmal edenlerin ben 
7urd aeverl .ğinden şübhe edorim. 

Almanyanm Eiza AyJrdıgı 
Yıımurta Kontanjam 

Türkofia Berlin şubesinden 
alman bir tel yazısında Alman
yamn memleket:m:ze Eonkanun 
ayı için bin kental yumurta kon· 
tenjanı ayırdığı bildirilmektedir. 

Bir Sigara Kaçatıçısı 
Arif oğlu Safer adh biri Kan

tarcı!arda kaçak aigara satarken 
tutulmuştur. 

SON - = 

470 Milyon Para 
Gümüş Ve Bronz Paraların 

asılma işi Üç Yılda Bitecek 
Yeni 

Yeni basılacak gümliş, nikel ye Bronz Cumhu· 
riyet paralan sayı itibarile tam (470) mil} ondur. 
Sekiz milyon lira!ık (100), (50) ve (25) kuruş:uk 
gümüş paraların basılma işi üç ay sürecektir. Darb
hane tim.i.ik SO ve 25 kuruılukların kalıplarını h~ 
zır!amakla m~guldür. Bir taraftan da 10, 5 ve 1 
kuruıluk nikel paraların pullarının kesilmsi için mu
kave:eler yapılmaktadır. Ha:zarlanan mukaveleye göre 
bu pullar bir sene sonra . Darbbaneyo tealim 
edilecektir. 

1 

Hazırlanacak olan (56) ve (ı5) kuruşluklar pi· 
yasaya çıkarılırken (25) kuruıluk nikel paralar toP'" 
lanacak, bunlar Fabrikaya gönderilerek eritilecek ve 
yeni nikel paraların pulları bazır!anacaktır. Piyasada· 
ki nikel 25 kuruşJukJann ağırhğı tam ıSO tondur. 
Paraların basımına kıymet itibarile ve sıra ile devam 
edilecektir. Nikel paralano baıdmasa da bittikten 
sonra bronz on paralıkların hasımı baılıyacaktır. Bütün 
Yeni paralann basım işi ancak llç senede bito
lı l' ece'ktir. 

ispanya ile 
Bloke Paralar için Bir 

Anlaşma Yapıldı 
Memleketimizden ispanyaya 

gönderilmiı olan mallardan 933 
yılının 2 ncl tefl'İD giinDnden önce 
ithal edilmiş olduğu veaaikle iı· 

pat e:dilebilecek olanlann b1oke 
edilmiı dövizleri, yapılan teşebbüs 
ilizerine tamamen serbest bıralal
mııtır. 

Alakadarlar bu gibi mallar 
lrfn evraka müıbite olarak Jspan-• 
ya gümrükleri tanfından veril· 
miş olan ithalat vesikası ile Is· 
panya Hariciye Bankasına lspan· 
ya'daki bir banka vasıtasile baı 
vurduklan takd:rde alakadar ma

kam bu mallara ait bloke ala
caklann tamamının serbest bıra· 
;kılmasına mllıaade edecektir. 

Bundan başka şimdiye kadar 
!spanya'da parası altına nisbet~e 
:düşük olan memlekeller.n malla· 
Pına v b~ arada Türk ldhalatma 
tatbik edilmekte olan muıızam 
vergi, ) ine ispanya hükumeti nez· 
dindeki teşebbUs!erimiz üzerine 
kaldırılmıştır. Bu husustaki karar· 
name lspanyol re.mi gazetesinde 
çıkmıştır. 

Yakalanan 
Kumarcılar 

Ahmedı Mustafa, Kadir ve 
Kenan adlı dört kumarbaz Ga· 
latada kaıablar sokağında Nuri· 
nin kahveainde kumar . oynarlar
ken cUrmfimeşhud halinde yaka
lanmış!ardır. Kumarbazlarla kah
veci Adliyeye verilm · ler, kahve 
de knpablm11br. 

Sular idaresinde Yangın 
Taksimde Sıraserviler caddc

afnde Sular idaresinin bulunduğu 
b:nanm kalorifer bacası tu~uşmuş 
ise de straye~e meydan 'eriJmt:· 
den söndürillmüştilr. 

G. Mübadillerin 
Biitün işleri 
Başarılacak 

Gayr:mübadil!ere aid bUtUn 
iŞf erj görmek fizere yeni bir 
komisyon teıkil edilmesi karar• 
laştırı:mışh. Bu komisyonun der
hal işe başlaması için diln Ma· 
lİ)e Bakanhğından alakadarlara 
amir gc!miştir. 

Bu emre göre, kıymet takdiri 
komisyonu derhal Jağvedilecek. 
elindeki iıler tapa Te emlik 
müdürleri [e iki geyrimUbadilin 
iştirak edeceği yeni komisyona 
havale edilecektir. Komisyon 

reisliğine eıki Takd:ri Kıymet 
Kom·syonu Reisi Bay Faik Nüzhet 

seçilmiş ye kendisine bildiril
mıflir. 

Diğer taraftan, .~nyrimUbadil 
e:rı kinin Ziraat Ba k sı d a-

pıımakta olan satış işleri de bu 
yeni komisyona verilmiştir. Ôğ· 
rendiğimize göre. yeni heyet bü· 
tün gayrimübadil işlerini gözden 
geçirmek üzere önümüzdeki hafta 
içerişinde toplanacaktır. Komis• 
yonun çalışması için yeni ve bn .. 
yük bir bina kiralanmasına lhti· 
ync görülmektedir. Çünkü, ya· 
pılacak müzayedeler için geniş 

salonlara lbtiyac g~rülmektedir. 

Sarhoşlar 
Üç Sarhoş Kötü Vaziyet .. 

lerde Yakalandılar 
Sabıkalılardan Arab Kadd 

ile arkadaşı Ço~ak Feyzi Balatta 
kendilerini bilm'yecek derecede 
sarhoş bir halde sokakta rasge• 
leni tokatlayarak dolaşırlarken 

yakalanmıılar dır. * Kendini bilm:yecek dere
cede snrhoı bir belde Cibalido 
aşçı llyasın dükkanına gefen 
Hüseyin Ali Adh birisi yemek 

1 
Yanan Bina 

Ad:iye Sarayının Ankazını 
Hükumet Kaldıracak 
Yanan Adliye aara)'I ankazım 

kaldıracak olan mllteahhid, muka· 
ve]eai mucibince. bu iti alta ayda 
yapmadığı için milli emlik mn.. 
dürlüğü mukavelesinin feshedil
mesini istemişti. Maliye V ckAletl 
bu talebi tervic etmiş ve müteab· 
bidin mukavelesi feshcd~lmittir. 
MUi emlak mlldürlUğü müteah· 
hidin depozito olarak bııakbğı 
üç bin liranm 11750,, liraaım der
hal varidat kaydetmİJ Ye müte
baki para ile de ankazı kaldır
mıya karar verml§tir. Emlak mll
dürlüğ ll belediyeye mnıacaat ede
rek bu ankazm döknlmesi için bir 
yer göıtermeı:ni latemiıtir. Be:e-· 
d:ye henüz cevab vermemiştir. 
Cevab gel:r gelmez işe baş'.ana• 
caktır. Müı.eler idaresi bu yerin 
bir an evvel açılmasım istemek· 
tedir. Müteahhidin parası ankaz1 
kaldırmıya yetişmeHe kendisi 
haklnnda dava açılarak harcanan 
para htenecektir. 

24 Saatiı. 
Hadiseleri 

Büylikderede Kefeli köynnde 
Şükrü adlı biri çalııbğı Sadığın 
dalyanında hıraız.lık yapmak au
çi.c yakalanmıştır. 

• Şükrll adlı birisi Y enibah· 
çede lsmail Hakkının kahvesin· 
den bir nargile vesaire çalarak 
ıavuşurkcn 'tutulmuıtur. 

lf lbrahim ve Hasan adlı iki 
aabıkalı Fatihte Ku?funlu Med· 
resenin kurşunlarını çalarlarken 
yakalanmışlardır. 

yed.kten sonra tabakları, tozluk 
vesaireyi kırmış, buna engel o: .. 
mak İ!tteyen llyasın da üzerine 
hücum ederken ya'kalanmışbr. 

ikinci kanun 

Giiniin 

Türkofisin Ye- -. 
rinde Bir T eşebüs11 

Ôtedenberi bazı yab acı unsu,ı.ı 
istatistiklerinde Türk.yeye aid ,;, 
kamlar •• Avrupa Türk:yeııi ,, " Alf' 
TOrldyeal ., olarak iki inama •"" 
maktadrr. 

Türki7iiye karşı eski kurull~ 
kalma bakaıın tek tOk ıırtıklarınd,. 
biri olan bu tür (i sakat, yaln·ı a.,... 
maların yerinde olmadığına anlatartll 
bunu dotrultmayı gerek i gören TGrlr 
ofi~ dıf kollariJe aık aık mün. ıebet .. 
bulunduğu yabancı dnleth r istatiıt• 
teşkilahnın dikkatini lu noktaya çe ... 
mittir. Bu arada lngi:tere T.caret Br 
kaıılıtı da aydınlatılmıştır. 

SBzO geçen Bakanlık Londra TOr~ 
ofiı f\ltedne göne' erd.ği bir mektuboı 
da, TUrkiyeye aid fatı, t;stik raka111I,. 
naın 1935 baılangıcan. an sonra iki,. 
eyrılmayacatını ve Avrupa devletleJI 
aıraaında göaterileceğ ni blLirmiıtit'• 

Bir Anlaşma 
Türkiye - lsviçre Kiliring 

Mukavelesi Uzatıldı 
Halea mer'i in çre k:ir.ng cnlış• 

mHının bitecefi 11 ıubat 1935 t.,;. 
hinden itil:aren bir aene miiddetle 
mer'iyet• girmek üzere İsviçre de 
J~•İ bir anletma imz.al nmııtır. B• 
anlatma hGkümlerine gö e Turk malr 
aullt •• malnulih lsv çreyc kayıtall 
Ye ıartaız ithal olun ca:. tır. Ya:od 
TiOrk hahları için bir • neye aid ol• 
mak Gz~re bin kentallik lir kontcınj .. 
•erllmiıUr. 

1.riç.re men'teli eşya için de eıı• 
itibarile bugOnkünün aynı olPn ıer .. 
beat idbal Uateai ve C kootenjall 
liateıi mevcuddur. An'aşmoıy .. , iıda 
alınmadan memlekete sokulabilece .. 
birlnaım makineleri ibt:va eden 8 
li8teal eklidir. 

İki memleket ar;-aındakl ticari 
mü\adeleden mCltevel id tediyat fİlll" 
diye kadar olduğu gibi yine klirirtg' 
yolu ile yapılacnkt r. 

Muhacir Geliyor 
HergGn Bu1gt ristandan, yurdumuı-ı 

SO • 40 klıilik muhacir kaf.leleri ge\• 
mektedlr. Vernada daha J 

göçmea bulunmakta olub buular cb 
yakında gelecek~er, ir. 
Kıt dolayıaile gelec: k muhacirleri• 

a·kınhya düşmemeleri için savıaı çok 
göçmenlere vize Yerilmemcsui hük6• 
metimiz, Sofya Elçiliğimiıe bildir• 
mittir. Ancak yazın ço~ muhaclt 
geleceği anlaşılmışt r. 
FeUiketzedelere Yardım 

Ayvahk, 17 - Marml'ra ve &delıı 
yer sarsıntı sı fe:ake! ze.: elerio• 
üçllncü partı ol 0 rak bugün 140 lir• 
göuderilmiıtir. Şimdiye kadar y-pıl&J 
para yarc!ımı 6~0 liradır, çahşrn' 

devam ediyor. 

Haydarpaşa Hastanesi 
S.hhat B11kıın ığı Hııydarpaıcı nlS• 

mune butaneeinin elektrik ve telefOJI 
teaisabnı münakas:ıya ı. oymuştur. Bu 
itler için tahmini olar k 16500 Ura 
ayrılmııtır. Y kındn ihdeiİ yapıla• 
caktır. 

Eskişehir de 
Atatürk Heykeli 

U'u önder AtatOrkOn Eskişehird• 
bir be1keli dikilecektir. Eakifcblt 
viliyati mimar Ye heyke"traılar.1D z 
arı: aında bir müsabaka açm ıtır. 

1 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan 'B. Diyor Ki : J 

Harnn B. haberin \ar mı 
bütün ;gazeteler yor.dı lstanbula 
gc.ecek s .... ne birçok aevvah SlC"'! 
lecc.<mis 1 l 

Haıan B. - Ben onu daha 

gazeteler yazmadan öğrenmiştim. l 
-Nas.! öğrend1n Ha:,a.ı B. 

sana seyahat acentelerinden ha• 
bor mi .sıeldi. 1 

lı• san L . - Yok, amma 

kere kapalı çarşıdan ieçt~m 1 
Dükkanların camekanlar• 

·ıe kulpıuz. fincan. kır.k nargı ' 
paslı bançer;crle dc.luuru:ınu~tu. 



l J I: .. nci k<.nun SON POSTA 

'Resimli Makale 
r 

Hergün 
= a Hagdudluk D 

Seçim 

Kemal Unal -

Ulusal ça~ıımalarla dolu bir 
kıt geçiriy<.ruz. bir iki gün C\nce, 
bu ça.ışmal ır.n parti yö.ıünU bu· 
rada y.azmı;, sıyasaJ seçim lıleri 
ıonraya b.rakmış:ık. 

Yurdun. her yanından aldığı· 
n;ıı~ duyuma:, say.av seçimi işe• 
rının iler.ediğini gösteriyor. B.r• 
çok yerler ... e iki.:ıct ieçicilerln ay· 
rılması bnş:amışhr. 
. ~?'um.ardan, yurddaşlarm ae
çım ışmc yakın ve toı:lu bir bağ· 
lılık g<:s.erdik.erini öğreniyoruz. 
Kndanfarımızm teçi:mek ve seç
mek ~~l ye sı~ n~al ynşayışa gir
meler.ı ıse, bu ) ı.kl seçime ayrı 
bir diri.ık vcrmiş.lr. Hemen her 
yerde knclı llaramız ikinci seçici 
klarak .şimd .den sıyasal çalışmaya 
Tttlmakl?d.r:ar. Bize gelen Rayılar, 

b
firk lrn<.a llnın çok geniş 6lrUde 
ul't · .. ' H şı ~: r, :.e aldığını gösteriyor. 

ik~r • v.h .. y~t. çevresindeki kadın 
kiı~ı ııeçıc.nn sayıaı, erkeklerin-

n en LZ <!eğildir. 

1 ~ki bas ~m&k!ı olan aaylav ae• 
~ernı, be.\.:di. e seçiminden daha ince 
nıı:ı:vb~şı ~k~.n ~cniştir. KadınJar4• 
çerçeve/ u umu, de, gene parti 
lard H.nde, çoıc eyi başaracak· 
çllirk. e~ teçerken, bem de ıe• 
ynklü:~ gord~k:eı-i ite; onun bll· 
ö:ı:en ~u Y.! kngırlığı kadar, emek 

y e.rece lerdir. 
e ı seçim· C H F b tinctılüğ.. .1 • • • nan liyük 

başlı ça~ı 1 el yurddaşlann ağır 
Yor. ku~:a arı arasında yürü· 
itlen ·· · .u~un ve ondan ıonra 
L lıer. ık U l"k 
'Qaıarıcısı C H Fl ce ı yıllarının 
ları •e•gi • . • · btUUn yurddaş· 
Uluıal gü~ ee;!1a!1la içine almııtır. 
'Ve ilerleten unı:ı: cnun yUrilten 
~~~tr. Ancaıe"~~i iç~nde toplan• 

ııe, tJmud' ylehkle diJekle-
ğıınıza büt.. anınıza kav 
bulunnıalct udn Yurddaılar 1 uıaca• 
0 a ır B nanmıt 

nun e~ i ve ·d w u ıeçhnde do 
aUven büyükt · ogru öncülllğllne 

Gelecek yıl~; de geniştir. 
~ıya~aı güç:Ukle~ a, bizi bekliyen 
erUık du~~ I var, bauındırlık 

ın k ,en "ri . ,, ' 
e değil : nı yalnız yürllt• 

geykf~or. tenııletmek. artırmak 
eoi Kuru't 

den çok k' : ayın ıeçlllşlnde 300 
lerı Verınekşı~~. !~lnız bu yüküm· 
•etimden uşunceai yoktur. Eu 
de anlaı:dtnayrı ve büyük bir ıeyin 

Y y cısı ge ı t" enı s . reK ır. 
Ylb.Unde k~tınle, yurddaşlar; yer 
bUtUn gtcJ J?<ıcak her f.rlınayı 
ıı~ıyar.akl eı ıoi birleştirerek kar
daki!ere ~rını söylüyorlar, başJJ• 
da gider •kanarak, onlann yolun• 
ilerilik Yel her zorluğu yenmeği 

ıt o undan · k 1 • Rvıe ald k . gerı a mamağı 
1 .anııı gösteriyorlar. G __ -Ulvs'daQ-

(1; ene Kızlarımız 
e Askerlik 

:.'Ukıel Ba§tarnfı 1 inci yUıdt ] 
lerden i:~kteblerdeld kız talebe
~•c•lclerd~i'e.llerde devam edebi· 

Üaiver•ite t r 
••kert t İi 8 ım taburlarmda 
hu aradaa ?1 de ~apılmakta ve 
IDtktedi Aib talımlerl göıteril• 
tlıerine r. . iman bu •on karar 
•den r yiiksek tahsile deyam 
••kı_,. ednc kaı lar ıllih da taııya· 

eınektir. 

T 0Pk~pı Sarayında 
· r l ir Hadise 

opk~p 
lbbar nh 1 

• ıarayındanl yangm 
keacline bcr.nc!en biri dUn kendi 
birden çal:~~Jabıa k bUtUn zilleri 
üzerine h ) a ~ılaınıtbr. Bunun 
iıe de emen ıtfaiye yeUşmiı 
kontak yangın olmadığı, bir zilin 
dı.ı:.. 

1
Yaparak bütün zilleri çal· 

k~ an nşıln11,tır. 
~alpaşa Yangını 

lznıır 18 (A paşa k ' • A.) - Kemal· 
b .. aza: anda çıkan bir yangı· 
ın sond- ··ı 

blrl k " uru mesine maballt ted· 
nı er .fayet e~miyeceği anlaşıl· 
itf:~ı U~t:rine lzmirden yol:anan 
tür yBnın ! 8 ' ret le söndUrO!müş· 

· •ı ev ve dükkin yanmııtır. 

Zaman zaman işitiriz ki filAn memlekette haydudlar, 
akıllara dehşet, zihniyetlere durgunluk 'erecek cina· 
yeller işlemişler. Ha) dudluk içtimai hastalıklann en 
müdhitidir ve haydud bu hastalığın sef.l bir mikrobudur. 

Bu mikrobu giderecek en elverişli ilaç 
ise kurşun ve sllngUdür. içtimai rahat· 

~ lık, yurddaşlar arasında temiz geçimle 
bnşarıhr. Başkasının canına 

/, ' ve nalına göz dikenin bu 
bakışına perde çekmek .. 
Haydudluk mUcadelesinin 
birinci ,artıdır. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Yunanistanda Ç · daris Fır· 
kası ikiye Ayrıldı 

Atlna, 19 (Hususi) - Burada 1 
yeni b:r siyasl Fırka c!aba ku· 
ruldu. Bu iş:n başında, eski P.e~· 
bakanlardan Yorrl Teotokisb 1 
oğlu saylav Corc Teotokis bulu• 
nuyor. Şimdiki halde Çaldariı 
f.rkasından ayrılım 28 mebuı bu 

lzmirde Bir Spor 
ihtilafı 

Üç Kuliib Lik ~7aç,arın· 
dan Çekilme Karan Verdi 

lzmir, 18 (A.A.) - Lik ma~ 
ları buglin yapılamamıştır. Buna 
5ebeb A:tay, lzmirspcr ve Şark• 
spor ku:Upleri bazı oyuncularının 
Futbol Heyeti taraf;ndan cezalan• 
dırılma!armı ve ayni zamanda he· 
kemlerin vermiş oldukları karar-

lan haksız görerek lik maçlarındau 
çeki:meleridir. 

(D ğer spor yaıuarı bua:üokU 
ttpor sayfasındadır) 

Pamuk 
Fiati Yükseldi 

Adana, f 8 (A. A.) - Pamuk 
fiat:arı birdenbire yükselmiştir. 

Dün piyasa parlağı makine ma!ı 
pamuklarımızın kilcıu 51·52 kapu 

malı pamuklarımızın kilosu 57 .. 54 •e kozalarımızın ki:osu 10 ku· 

ruı~an satılmı~tır. Bu yükıel:ı 
her )'erde seYincler uyandırmıttır. 

Yunenlstanda Pamukçuluk 

At:na, 19 (A.A.) - Yunan: .. 
tanda pamuk mahsulü o kadar 
artmıştır ki, memleket ihtiyacının 
dörlte liçlinU karfılamaktadır. 

yeni fırkaya i:tihak ettikler~ni bil· 
dirmiş!erdir. Eu ıuretle Çaldaria 
parliıi zal ıfJamıt bir haldedir. 
Yeni fırkanın, General Metakaaı 

fırkas·ıe birliJ7fa hareket ederek 

hUkümete ll!uhalif bir vaziyet 

Amerikada Beş 
Hagdud 
Öldürüldü 

Nevyork, 19 (A.A.) - Bir 
müddettenberi llç hükumet içinde 
ve birçok cina} et ve hırsızlıklar 
yapan beş kitilik dehşetli çete 
poliı tarafından imha edilmitlir. 
bu şaki:erin b:risi kadındır. 

Balkan Anlaşması 
Ve Fransa 

Cenene, 18 (A.A.) - Fransa 
Dış işler Bakanı Bay Laval, Yu· 
nan Dış işler Bakanı Bay Mak• 
ıimoa ile konuşmuştur. Bu ko
nuşma Balkan anlaşması toplantısı 
etraf mda cereyan etmiıtir. 

( Ccnevrcden ııyrıca bildirildiğine 
göre, bu konuşma Yuoauistan ile Tür
kiveniıı Horonda yapılan Avusturyanın 
İstıklıılı~ıi temin anlıışmMına girmeleri 
mcaeleaı 6trnfında geçmiştir.) 

ispanyada 
Kargaşalık 

Madrid, 19 (A.A.) - Avus• 
turya'da birçok a:lah ve mlihinı· 
mat yakslanmışhr. Bunlar ara· 
8ı,da ihtilalcilerin ordudan aldık· 
lan silahlnr, toplar ve hücum 
arabahm vrrdır. 
Fransa Ve Almanva Köy· 

lül~ri Karşı Karşıya 
Ee::lin, 19 (A. A.) - Fransız 

klSylii mümessi.lerl bugün BerJine 

alacağı haber verlliyor. Fakat 
bu haber henUz tahakkuk etmit 
değildir. Diğer terafdan Bahr:ye 
bakanı Hacı Kiryakonun da istifa 
edib Çaldariı fırkasından ayrıla· 
cağı ve yeni Teotokiı fırkaınıa 
gireceği aöyleniyor. 

Habeşistanın İsteği 
Yapılacak Mı? 

ltalyanın Bir Daha Teca
vüz Etmemesinini istiyor 

Cenevre, 18 (A. A.) - ltalya • 
Habeşistan ihtilaf, hakkındaki 
Habeı notasının bugün metni 
neşrc.ılu~muştur. 

Ulua:ar Kurumuna verilen bu 
notada, hadisenin nasıl çıktığı 
anJablmakta ve ltalya • Habeşi&· 
tan münasebetleri ve karşılıklı 
hakla"ı tasrih olunmaktadır. 

Nota, lt<ılyanın yeni hiçbir te• 
cavlizde bulunmamıya davet ed'I· .. K ı 
mcs.m onseyden istemektedir. 

Akşam • Bu 
Ay Tutulacak 

Bu akşam saat 15,53 de ay 
tutulacaktırr .. 

15,53 de kararmıya baıhyan 
ayın 17,40 de temamen tutulmu4 
o!acak 19,41 de tutulma bitm:ı 
olacaktJr. Memleketimizin her 
tarafında ay tutulmuı olarak do
ğacak ve her yerden görillebile
cektir. ........................... 
ge:erek iki ~·;;:İ~k·;; .. ··ka;·İÜİ~·;İ·· 
arasındaki dostluk b<!ğ!armı sıkı· 
laşhrmaya devam edeceklerdir. 

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

iNANMA! /STER !NAN ıSTER 
Vedi reHam arkadat bir araya gelerek j D gurupu) 

adın~• bir teıekltül yaphlar, yirmi a-On kuc.Jar önce de, 

• • kötü 4 Qncü resim sergilerini cç•ılar. S ergi on gün 
ıyı ' k' . • f 1 t ' t ı>çık k ... Idığı halde ancak 40 ıtı -!.zınış," at san n 
h"rcketlerıni himave iaile alakadar c'i,nn muesıı r:elerdec 

ıs iN 

bir tek kiti uu ıergiyi z·y~ret etmemif. 
San'atın h:maycsi lüzumu karşıa nda bu at~k 1 k 

L. k 1 ff d" il aa z ı ' ıze n .rsa, r. c ı emiy cek derecede büyQk bir 

ıuç~ur ve b "z, buna, Lutün kuvv~timizle inanıyoruz. 
S n de ev okuvı.r.: · 

iN N A 

Sayfa 3 

•• •• 
OZ ıs ası 

Yazı Çok Olduğu için 

Buglln Konamadı 

Korunmak için 
Silahlanmalıyız ! 
lng.ltere Maliye E akanı 

Böy~e Söylüyor 
Belfast, 19 (A. A.) - Büyük 

Britanrnm askeri mnsraflarınm 
artmasını tein in eden Maliye Ba
kanı Nevil Çember:ayn, söz ara
ı.nda demişt:r ki: 

"Eğer biz, umumi emniyetin 
isHkrarına gerçekten yardım et
mek istiyorsak, he(' tlirlü ihtimale 
karşı yetecek kadar silahlanmtf 
olmalıyı•.,, 

lnglltere'de Bir Casualuk 
Londra, 19 ( A.A) - Ulviç 

tersanesinde memur olan ıabık 
yüzbaşı Vilyam Burkes yurd 
mUdafaası:ıa aid mühim vesika
ları yabancı bir memlekete sat
mak suçundan bir ıeneye mah
kum olmuştur. 

Fransa da 
Çok Mühim Askeri 
Değişmeler Yapıldı 
Paris, 18 - Milli müdafaa 

yfiksek kumanda he} etinde mü· 
him c!eğişmeler olmuş, tekaütlük 
müddeti gelen General Veygan· 
dıo yerine General Gamlen bD
yllk erkinıharbi} e reisliğ:oe, 
M arsil3 a auikaıdinde yaralanmıı 
olan General Jorj ile General 
Colson da reis muaviuliklerine 
tayin edilml~lerdir. 

Bir Zehirlenme 
iki Kardeş işkembe Çor
basından Zehirlendiler 

Galata' da oturan 1andalcı 
Nuri ile kardeşi Mürvet dün 
akşam karşılıklı bir kise işkembe 
çorbası yemifler, biraz ıonra ikisi 
de fena halde sancılanmışlardar. 

Yapılan muayene neticesinde 
bunların zehirlendikleri anlaşılmıf 
ve tedavi için hastaneye kaldı-
rılmışlardır. 

Zelzele 
Mıntakasında 

Balıkesir 19 (Hususi) - Zel· 
zele mmtaka1ında hafif sarsıntılar 
devam ediyor. Dlln saat 1 l de 
şehrimizde çok bc.fif bir zelzele 
oldu, Balıkeair Valisi zelzele mm· 
tekaaında tetkiklerine devam 

ediyor. 
Filomuz Geldi 

Bir mUddettenberi Karadeniz· 
de bulunmakta olan Yavuz il• 
Mecidiye ve Hamidiye kruvaz~r
leri, dört torpido ile d6rt muhnbl 
miz dün limanımıza gelmiıler v• 
Kadıköy açıklanna demirlemit· 

lerd:r. 
Limanımızda bulunan London 

lngiliz kruvazörii donanmamız ge
çerken top atarak aelAmlamıf, bu 
selama Yavuz da ayni tekilde 
mukabele etmiıtır. London kruva
zörü bugün limanımızdan Akd ... 
nizo gidecektir. 

Karadenizde buluo•n DeYOD· 
ıayr kruvazörll de bu ıabab 
limanımıza gelmiş ve oradan 
Akdenize geçmiıtir. 
Kültür Eakanı Edirnede 

Edirne, 19 ( Hususi ) - lki~cl 
Umumi Müfettiş Bay lbrahım 
Ta i Öngören tarafı~dan Kültür 
Bakam Bay Abidi~ ~z°:'en ıere• 
fme bir ziyafet verılm.ştir. Bakan 
bu sabah mekteblerde ve kültllr 
müeı:.eselerinde teftişler:ne başla· 
mıştır. 



\ Memlebt Manzaraıt: 
Zafranboluda 
Çerçen 
Köyü 

Zaftanbolu ( Huıusl )- Çerçen 
kendi adile anılan bir ucu Karabükte 
diğer ucu Araç sınır annda olan 
büyük yaylanın b:r köşesine iığın· 
mış alla parçadan ibaret büyük 
bir köydür, köyün parçalarının 
ayn ayrı adlan vardır: 

Aşağı Çerçen, Yukarı Çerçen, 
Knrtn?aç, Aiçıköyü, İre:ıli, Gur
betler. 

Bu alta parça köyll bir muhtar 
arkada~la.rile birlikte idare eder. 
Muhta:lık yukarı Çerçendedir. 
Yukarı Çerçende büyücek bir 
köy odası vardır. Muhtarla bera• 
ber köy kt:.tibi de bu odada 
çahşır. Aşağı Çerçende bundan 
önce Oç dershaneli bir okul var
mış. Okul kapatılmış çocuklar 
okuyabilmek için bir buçuk saat 
ötes:nde llbarıt köyüne ve Yürük 
Yah 11vine gitmektedir~er. Alb 
parçadan kurulmuş olan bu köy
de sekson bet ev vardır. Köyün 
lcadm, erkek ve çocuk mecmuu 
nüfusu dört yüz seksendir. Bu 
töylln bir kısım ahalisi de Istanbulda 
fmncılık yapmaktadır. lstanbulda 
çalışan Çerçenliler köydeki hemşe• 
rilerine yardım elselerde buraya 
yeniden bir mekteb yapılsa Zon
guldak Kültür Çevirgenliği buraya 
eskisi gibi bir muqlllm vereceğine 
mektebi açacağına söz vermek· 
tedir. 

Çerçen köyünün çevresi Adeta 
bir eski eser:er meşheridir. Nereye 
bakıamz mutlaka eski bir san'at 
eaerUe ka11ılaşırsınız. Aşağı Çer
çende Demirci oğlu bay Kara 
Alinin evi önündeki bnhçe kapısı 
kenannda taştan kabartma bir 
aslan heykeli vardır. Bu res:m 
pek aan'atkarane yapılmıştır. 

Bunun gibi Çerçenin daha birçok 
yerler;nde bö) le kıymetli eserlere 
raatgelinmekted:r. 

Çerçende her köyün ikişer 
üçer pman vardır. Köyiln her 
yerinden bol sular fışkmr. Köy 
evleri ikişer katlıdır, altkatt ahır, 

ığıl, var. ikinci katta odalar çardak 
vardır. Ev pencereleri camlı ve çer 
çevdid:r. Köysamanlıklarmın dört 
yam taşla örülüdfir fizerleri kire• 
mid kap"ıdır. 

M. Envt>r Beıe 

Gerede Köy Katibligi TaşkilAtı 
Gerede (Hususi) - Köy ki· 

tib:eri taş!<llAtı iki sene evTel 
kaldırılmıştı. Şimdi yeniden teş· 

ki!At yapılmaktadır. Yeni köy 
katiblcri şubatta lşler:nine baı· 
lıyacakJardır. Merkez köy iş!eri 

başkat ibli~ine Bay Kemal Bulut 
ta} in edilmiş, itlerine başlamıştır. -.... ··-·-·-·························· .. ··· .... ···--···· 
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HABERLERi 1 

-'---------------~ ( Konuşma 

1 • d G . ••b d•JJ E J"'k S Sataşmadım, znur e ayrımu a ı er m a atış- Sataşmıyorum 

farından Hakkile istifade Edemiyorlar dlre~~.b::e1iti7ff.;::.~ı~.!; 
İz.mir, (Huauat) 15 depo, 3 fırın asının bana dokunan 3 er, ü-ıe,-

- Yunanistanda r- l dabağbane... düşündüklerimi söylem ştim. «tll 
mal ve mnlk Bunlann para ta» magazininin son çıkan st'fl 
bı~akao gayri tutan 1,502,0'-0 ıında buna bir karşılı :< görda-11 
mubadil adiJe liradır. Peyami Safa'nın 6Öz erini y~ 
ana vatana gelen Sahta ar- olduğu gibi abyonım : 
vatandaşlara sa· zedileo mOJklerin «Bir sual - Ac.lba müstc'f 
tılmakta ola D aşağı yukarı hep- imza He polis ve cina) et roınal 
Yunan emlaki al Bayraktı, Bu- lan yazmış olduğum iç.in 5" 
1 ş i, gösterilen ca ve Bornova• Posta' da bana 6 . taşan NuruU,a 
bütün hOsoD ni· dadır. Ataca (1), hayran olduğu rol 
yete rağmen Bucadaki em- harrirlerin de bu nevi eseri< r il, 
bazı müıkUilerlo IAk en işe yarar tünde müstear, hatta özadl rırı' 
k a r f ı laımıştır. olanlarıdır. bulun doğunu iıpat edersem ,~ 
Müşküllerin top- İzmir sabş· bk pek bayatlıyan ve b:ç d .ğ-
Jandığı 2 nokta: Bayrakhdan bir mans•ra lan tamamen kıy• olmıyan o tarhinde ısr r cdtA 

1 - Ziraat bankası 1atııla• . çok azalmıştır. Şimdiki ahcılann metten dllşmllı gibidir. latanblil· durur mu 1 » 
rına İ§tirak ederek mnlk alan yüzde doksanı, gayrimübadJJ bo- dan satıı:ara iştirak edenler Peyami Safa'ya polis rorn-" 
alıcıların ekserisi mülkfin bedelini ncsu satın alarak ticaret yapan azalmışbr. Bayraklı, Buca ve lan yazdığı için de, bunları L.r 
verd;ği vo tapusunu bile aldığı muakkibler ve ey aimsarlarıdır. Eornova gibi yerlerdeki mülklere ka bir ad!a çıkardığı için dl 
haldo kendi evine aahib olamı- Bun:ar yüz liralık bonoyu az tal:b çıkması, lzmirde nedense aataımadım. Ancak « Ci ıı"' 
yor. ÇOnkll f6zuli ıag:ller evden 15 liraya kadar alarak zıraat bu gibi yerlere hallan az rağbet Recai» nin yenide:ı forma for,,,. 
ç:kmak hususunda inad VO urar bankası emlak aatqında hakiki g<iıtermeslnden Ueri geliyor. Bu çıkt.ğını okurlarıma duyurınsi 
göstererek, işgalleri altındaki ga}·riıı.;üb.:ei~leri ezecek bir ıekil üç semt kiralarında yüzde 40-60 iıtedim; Peyami Safa onl, rda' 
yerleri tahliyede kanunun son takib edi) orlar. bir ucuzluk vardır. bana da gönder;rse okurullft 
safhas na kadar iırar ediyorlar. Ziraat bankau lzmir t:ubesine Ankaradan gelen haberlere çünkü polis romanlarım, boyll' 

"' nnı (boy • h ikaye) sever.m. ÇOi' 
Mülke sahib olan gayri mübadil devredilen dört mil.,·on . 82,004 nazaran yakında milll emlak ida· tadh, eğlence!idir; iç:er:nd , ,ı 
b:rçok masraflar yapıyor ve battA liralık 904 parça mülkten 2542COO resince lzmir ziraat bankasına da olsa, birer g~zel lirgüd sa'!" 
şagile evden çıkması için para liralık 435 parçası şimdiye kadar bir buçuk milyon lira kıymetinde lacakları da bulunur. Ha) ır, P,,. 
vadinde bile bulunuyor. satıimı~tır. Kalan ve semt semt büyük b'.r parti Yunan emlaki yami Safa'ya öyle şey er }~ zdıf 

2 - Ziraat bankasının ıahş· ıatılığa çıkanlan emlak şudur: devredilecektir. Bu devir muanıe- lçla sataşmadan; «C.n!-"ÖZ R cai' 
iyi, ta~ı olab.l ı r, be ki de • y.ı 

forma işt:rak eden alıcılar ara• 205 parça ev, 88 dükkan, 80 lesinden sonra sabşlara başlan- } llzünde olmayacak ı.e , ar ld? -
smda hak sahibi gayrimübadi.lor arsa, 6 tarla, 3 fabrika, 2 çiftlik, ması imkan dahiline gireb;lir. Poe'nunkiler gibi gtızel dir. Onla,.-

Merzifon da 
Hüsameddin Adlı Bir Ço
cuk Arkadaşını Öldürdü 

Merzifon, (HDdtısi) - Buradı. 
iki çocuk arasında müessif bir 
vuruşma olmuştur. Henüz çocuk 
olan dört arkadaş birkaç şişe 
şarab içmişlerdir. Bu içki alemin
de aralannda bir kavga başlamıf, 
çocuklardan Hüsameddin, tabanca 
çekerek Hilmi ismindeki arkada· 
ııuı sol kaşı Ozerinden yaralamış
br. Hilmi hemen hastaneye kal· 
dırı '.mış ise de mermi dimağ.nı 
tahrib ettiğ:nden ölmllştür. Suçlu 
çocuk tevkif edilmişt;r. 

Havzada 
Kadınlar Bir Yardım 

Kurumu Kurdular 
Havza (Hususi) - Havza ka· 

dınları Uçku Derneği ndh bir 
yar<lıuı yurdu kurmuşlardır. Ku
rumun llye sayısı günden güne 
artmaktadır. Kurum Bulgaristan• 
dan gelen göçmenlere yardıma 

karar nrmi1, evlerden ıüı eı· 
yası toplamıf, bunqnla bir tom
bala tertib etmiı ve hasılatım 
bu ) ardıma ayırmııtır. Kayma
kam Bay Ş. Kaya kadınlrra bu 
çalışmalannda yardım etmekted.r. 

Çorum Postanesi 
Çorum (Husuı") - Buradaki 

noka .. nsız da:re!erden birisi de 
PostahdnecUr. Bütün servisleri 
çok muntazam işlemekte olan 
postahaneden herkes memnundur. 
Pastahanede hfitün köyler için 
ayrılmıı kutular vardır. Bunun için 
köylülerin mektub!arı da muntaza· 
mao eller;ne varmaktadır. 

Antalyada Domuz riUcade~esi 
Antalya ( Huıuıl ) - Ziraat 

Müdts-lüğtlnOn emrile muzır hay• 
vanlarla milcadelo için ıllrek 

avlan tertibine baılanılmıştır. 
Vurulan domuılarm derisinden ve 
kılu:ıdaa iat.fade ed~lecektir. 

Mardin Ortamektebinde Çalışmalar 

Mardin ortamektebi müdür, muallim n talebeleri 
Mardin {Husasi) - Geçen ıene açılan Mardin ortamektebinin ta· 

lebe mevcuda ellisi kız olmak Uzere ilçyüzü geçmektedir. Mekteb 
çevirgeni Fani Ünal halkın ve talebelerinin ıevgislni kazanmıı b:r 
zattir. Halkev~nde Spor kolu Başkanlığım yapan Bazıl Ünal, Mardin 
genclerine bir spor sahası da tem:ni :ıe muvaffak olmuştur. Muallimler 
Hirl.ği bir balo vermiştir. Bundan başka ortamekteb talebeleri de 
halka iki mi!aamero Yermişlerdir. Mektebde kırka yakın fakir talebe 
himaye edl:mekte, k:tablan bedava veri:mektedir. 

Sındırgı da 
Evli Bir imam Bir Kız 

Kaçırdı 
Sındırgı, ( Eususi) - Alaca

ath köyünden imam 1-lalil lbrahim 
evlid:r. Buna rağmen Kız.Jlkör 
köyünden Bektaş Mehmed kw 
A: şeyi kanc!ırıb kaçırmııtır. Kızın 
bab<.sı müdde:umumi.iğe mllra· 
caat etmiş, bunun üzerine her 
ik.si de yakalanmış!ard1r. 

S:ndırgı - Bah~cesir Yolu 
Sınd1rgı, (Huscıi) - Sındırgı• 

Balıkesir ~esesi hedü.z ikmal edi· 
lememiştir. Balıkedre 7 k :lometre 
mesafedeki Tepecik köyU civann• 

dan otomobil:erin geçmesi mOmküo 
olamamaktadır. Bigadiç ve Sın· 
dırgı halkın a vilayet merkezi ile 
irtibatı ve bu iki kazanın iktısadl 
vaziyeti noktasından bo yolun b :r 
on e\•vel ikmali çok lüzumludur. 

Eski Sındırgı IV:OftUsU OldO 
Smd.rgı, ( Huusl ) - Eski 

mllft11 Dedebaı ojhı Bay Sadık 

Mengen de 
Ayrı Ayrı Üç Köyde 

Yangın Çıkh 
Mengen, Geredede (Husuıi)

Akinek kö) ündo Tahir oğlu Kauıı 
na.:ı, bundan ıonra da Demirci er 
köyünde Muhacir oğlu Ahmedin 
ve Dere köyllnde Durmuş oğ:u 
Ômerin evlerinden yangın çıkmıı, 
bu evler tamamen yandıktan sonra 
5Öndürülmllşttir. Bu yanan evlerin 
eualannı kurtarmak da mümkün 
olamamıştır. 

Amasyada Elel<trik 
Amasya, ( Husuıl) - Şebirdo 

elektrik tesiaatıoın bu ıene be
hemehal ikmali kararlaştırılmış, 
beled:ye meclisi bir mU.ebcss.a 
celbine de karar vermiştir. Bu 
karar Ozerino mütehasa:ı derhal 
getirilmiş Ye iıe haılamıştır. ..... -_.. .. ....._.._.__ .............. ...--.... 
80 yaşında olduğu baldo ö:müş· 
tür. Bu ölüm memlekette derin 
bir teessür uyandarmııbr, 

llzerine kendi adını koymamrsıO' 
gelince bu da kendi bilec~ği ifl 
ben ne kantınm ki sa ~aşa! ı 1. 

«Hayran old uğum rr: uharrı " eri' 
de bu nevi eser:eri » • olduguııl 
ge 'ince.. . Evet, h ç o:m~zs• 
Edgar Poe var; And~e Gide'i' 
«l..es caves du Valic.:ın > ına polif 
romanı deği:se de « avent .re' 
romanı deni:eb.l"r. Eenjamio Crk' 
mieux, Sofokles'in « lıiğ ( kral) 
Oedipos » u için .c pol.s dr, ınll' 
rinın babası » der. 

Tansukladığım (tam:uklamak • 
hayran olmak ) yazarlar içi ıd• 
bu soy romanlan, bo) ları l:.aşkl 
adlarla yazanlar da bt lunabi~it· 
Ancak kendi adlanm koynu• mal' 
o soy yazılan bcğenmec.iklerinde• 
yapıyorlarsa yanılıyorla ; çuukl 
bir kişide .. bu a nlamda - ikila 
olamar.. « Ben istt y.nce güzel. 
isteyince de bayağı şey .er ya~ 
rıml » demek, bc.ş ) ere kendi~ 
beğenmektlr. Değeri o:an oo• 
gizleyemez; olmıyana da yazı İ 
ıoyu ( genre ) yükae.temez. S• 
para için bu işlere b;- Ş\ uranlar dl 
gerçekten değerleri \"arsa, .. 
bayağı sandıklan ) a:ıı!ara il' 
• belki iateme) erek - l lr güze~ 
yerirler. 

Beğendiğim, tam:ukladığı .. 
yazarlann iğreti ac.h r .a d , il 
adlan iie de kötü yazılım bll" 
lunması olabilir. Ben beğendikleı' 
rimin her iı ni beğ< nmeğe bor~ 
değilim ya l Ahmed Haş ıı> i' 
Yahya Kemal'in, N cib K,sa~ .. 
rek'in, Nazım Hikmet'in de· çaıfr' 
lmız ozanları içinde t.n beğe . di~ 
terimin demek isti) on m - bt 
beğenmediğim, kötü bi.e bu 
duğum yazı!arı vardır. 

Hay1r, Peyami S fa' ya s t~ 
madım; o ba r. a satı şh, k; r~tı Jf 
\·erdim. Ş:mdi araya ba~ ka bır Jıl 
kanştırmasın; çü kil bili3 or 
aöılimUz bu değ idi. 1 

Magazini iyileş yer; saverdeS:, 
(edebiyat) yer ayırd ; kcııdis nd t.r' 
başka li{lmdi Tanpınar da •,. 
yor. Bundan bô} le « Hr fta » 

11 it• 
sık sık ı6zünü edeceğiz deırı ekt 

ll] Yazıle.rıodo. tıöz.ü ii tdeıı .,.J~ 
bir dilek: adımııı ıBoııuuılıı kı " ç 1' 1' 
bir meali harf öniiuı.io ı.Je, • 0 

" 

çeYirmesiııler. 
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Gönül fşleri 

Sar Meselesi 
Daha Da 
Kaldıraca 

u 
Dünya Barışı 
Nasıl 
Kurtarılırmışl 

• Bir Kız ile 
l Rusya' da 1 ti il Suçlu arı Ailesi 

ahkôm Old lar A~~!~!~!~ ile m. · moktııb Gibi 
Loyd Corc hur Planını 

bu • cilml in ınabiy · e 
güo na ıJ bir 

rcld' . n vermek lbım. 
S ıjlnı gö teriyor. Fnınnya göre 

'• ilen tıebtinio sol ısah"fid' V ı ı .r. rsay 

lürten e:e•~ld Ren, Q sol snhili aslter• 
S., ecr etm ktcdir. Binaena1eib 

~ :ada ıhi 7.aya :R çcrk n ıya 
~ bir aaked tutut yap•mu. 

Bu ınUtal• Sa" 
tea:rYGn t'bn' r ıtn muk d rab 
~anya '' •e toprakların 
olau>:.u ~ ıintlkall lblJ' vnn meselesi 
'il• K cır eırada fl • -
"it uıu. bu ha ı cra urGlmuılnr. 
'V ay nıae yni zam nda 
Jıdlarda uahedca ndeld aa'kert 1ka-

lo n y~ zrrc ·ı 
ndrttda b' • • ' 1 c i hakkında 

le- diğl b' •rtakım tasavvurların bea-
Ş ır vakte 

11 halce, Ju?'n a f ,.tmek'tedlr. 
rtbl Sa~"lılara S~~"d 'II"'2 tc inin d diki 
daha bır,o1c; aıa bn •etmek ıçin 

"--. fıraat ._ -a beUe Çıtı:acakbr. 'Bu 
~dQ< ıld b.~" nolttol11 kaydetmek 
~ ' -. • l'f4f•'-" ıu. ~et ~ olar k va-
uıaltsadırn tnıit 
F ' Al uııuyonı ran811 nıany 1 detild' nı ıtıkcılıAınd ehi lr 
FaL; ır. Bu. ~ki an bahsetmek 

at <!em le und an geçmiyor. 
lt d e iır 

\'al.r d . 'Yoruın ki ulualar 
• Çij kQ b aıı:na ~apraıık oluyor-

Jld ,__ U ÇPpr· ı) 
'Ql' fta. c· .. ,, .. 111 n zuhurunda 

Aka( hald ll'ının monf aati var.dır 
~tdMW .. •daın 1tın tarih" · ı. 

-&• <cfo1d 'o ne r 
•ç.alı:n11 binbir. °:"'11"Jea eeba•terle 
ftluhareb gulnnc; fakak kanlı 

'Y• 1 h'd 8 
• o!ur u idi ~ 

~ SüreyJa 

ViDe 

19 I 1 r/ 9 ?> 

-Auıan b 1_ 
C-evad ' u e m;adal' azamet. 

hoıoıuy d Galb, biç ciddiyetini 
or uı 

- Hak . 
t•r•tıe d arel._ Hazmolunur ha-

fi r de değil •. 
Jlt'QSn Şinasi kekeledi· 

.._ ah· · · 
Beyh ı 1111 söylil}oraun? 

lirGıt~u llll, ~vad Galibin koluna 
- B~~une gülnyordu: 

6'1e tnl? lZi bırakıb gideceksin 

Cevad G ı·L 
Yentniş .. 8 ı:;ı. gftya hiddetini 

_ gıbl •oluyordu: 

ffu~atın~ız iç.in kalıyorum! 
bctrd ğ t. bırasını içmq1:i; bot 

_ ~Cevad Galibe uzattı: 
,... n tunu. •• 
~vad Ga:ib bl 

ttl'afına baktı • r ona, bir de 
bal'dağı aldı:' onıudarını kaldırdı, 

- BUyiiklük b 
Ytn ff di ende kal•ın ..• 

a e yoruın. 
Behice 

t • onu omuzlar.andan 
uttu. ratı: 

1 
- BüyllklüğU kim dUştırdil de 

n topladın? Hem bu numarala· 
ruı lrlnıe? G"d rid· ı ec:ekmi~? Nef'eye 

'forsun, bakayım? 
"biCevnd Galib. suçlu bir çocuk 

il titriyordu: 
- Pardou, pardon... Bir de:..l 

vaomarnt 

Ani atlı 
yıl 

B. 

Ş ku Kamışı Ta a ar( 
Ateşe Verildi 

Karn , 18 ( A..A.j - tlin K! -
ba".da "rfı iidar. lin edi!m:,tir. 
IW rı't u kararı ıeku 
l:ornmıısı içın almııtar. Şeker kamı'ı 
tarlalarında ..-. teker 'fahikalarında 
y ılac k bozum hareke'tıeri çok ağır 
cc:a 1 llüttf "anaca tır. 

O ukpa ımGhim ikt:r.:f f kw 
kamıvı tarlalan 7~ akkc! r. 

lngllter.ode Bir Te zlb 
Londra, 18 (A.A.) - Seçim c.laire· 

alndc •Ö• söyllyen bay Makdonald, 
laiıkOmetin srenel aeçimi çabult l}'&,p

m k ntyHln:fe olduğunu 'bılclire'tl 
şayla1aTı t~~ttib ctm'iotiT. 

:=r . ... 
ıgıne 

idi: 

Aşık 
Behice, sarsıyordu: 
- Tövbe, de... Tövbe. de ... 
Cevad 'Galibin esi ağlamaklı 

- Tövbeler tavbesi ... TôYbe--

lor tövbesi ... 
Bu abne, Befhanın hoşuna 

gitmişti, gülüyordu, gayriihtiyari, 
ıartroz: şişeainden hadehini tekral' 
doldurdu, içti. 

Geldiiine JyJ etmifti! Buuda 
a• fenalak vardı? ~eni orla~ L. 

Beyhan lbu dr ünce.e e q"e
leniyor l(ihi lk•!' HJlc:at'in iinc1i 
ıesini duydu: 

- Bana. lik&r ıikram etmedi· 
alı. ~aran yok.. Gözden dlıtulc, 
öyl• aıi? 

Cevad Galib, Haran Şiuuiye, 
Harun Şinasi Belücey• bakrnişb. 
Salonun içeriaine, bir rdetkten 
ıınzıvermiı sibi eoğuk bir hava 
1r"rmişti. 

Behice tehlikenin ilrokuıunu 
almıştı, hemen önDno geçmek 

istedi. 
_ Ne garipsin, Hilkati Bira 

istly•n sendin 1 
Hilkat birden hırçınlaımıştı. 
- Önce, evet.. peki, sonra? 
- istedin de • .sendeu ~-

dl ml? Tuhaf •ÖylUyorsan 1 

------ -
Zinovyef On Yıl, Kamenef De Beş 

Yıl Hapiste Yatacaklar 
Moıkova, 18 ( A.A } ubek 

Mahluım Moskovu .. mukabil .ibtilll 
m rkcıl ınenıubl rının mu'hakeme ini 
it nrek bu 'nl'f:ri:eıin bGkiımete ı,. ,.,, 

ıç fm ış lduğWlu ıteablt 1tm :ide 
raber a . l iyetinin blr cinayet -der -

ceain v.armadığırıı görmtlttilr. 

Mııhk me. Moskova erkuinin 
kurucusu ve faal idareci i olmakla 
'Zinovyeri o~ ayni merkezin en faal 
'11"% a olmn1da da Gcrtık. Kuldln, 
S lrol' yine on ve •nerlredn {-a liye• 
ın derece rece mcthaldıır bulu-

n Şa f, E"V o ı f, 'fi aef, Gorş • 
• w Ç rrkof'u 'Sek"%, Fedttof, G • 

b rg, Gesscn, Tara.of. P.erimof, Ani• 
ıef ve F ivi1oviçl altı vo Kamnnef, 
'Bnıikirof ve 'Pro,oyu beş ,Yıl brpıe 
'llla'h'kiim tmiş v 'bunl rın b'llUin 

s'!lderel!l"ne \karar 

n Sôy 

hktım olan ıfhtilil uçl•l•ruıd11n 

.ZinD'O •f 
kuf bulundurmaya ve 29 .kitiJl de iki 
f A beş yıl arasında muhtelif ,yerlere 
llrmeye karar 'Vermişft. 

==="'= 

K .. -ç.. Lindberg Davasında Suçlu 
avptman Böyle Haykırdı 

F! mington, 1b (A.A.) - 1..indber· Si k ieimll hükumet memuru, 
gin çocuğu ıun ölilsünü l::ulan ıalııa f"r1 suçlu Rııvptmanın garajınlla fidye 

onu doldul'anların 'te'Cs'sürleri arn· parasının bulundukunu anlat ırken 
•ınd f hadct etmişlerair. Küçüle 'R.wp'tmnn bırdenbire ayağa knlkarakı 
a Oyu muar ne etmif o'an doktor, " M'" ~ · f ta ..,,..ı 
ölünün knfo t ıınd bir kurtund u. - OS) o, em ş ır, ya 11 

Oy• • 

olmıyan 1>nyn'k bir yara olduf'unu yorsanuzl,, 
wöylemit'lr. Hakim, H!ivıPtmauı 

24 Saatte 30 
Bunların Hepsi Avn padan Anıerikaya Aktı 

Nevyor1', 18 ( A.A.) Bir tı c ynpılml§hr. 

merik ya, ~ng~ltare, F.ransa ve Bunun1a aon 24 11aat içinde gelon 
daBm g8ndcrilecek olan H mil o albn miktarı &.'30 milyon 0 muş olu. 

altın <doların gelmesi l~in ha:ı;ırhklar yor. -
- ls'tetne'kle ml ? Bugün, gn- ı 

rib, tn'haf oldum, hernedense L 
Harun 'Şina'Bİ, sararmış'U : 
- Rica ederım ... 
Cevaa Galib, tşi şakaya, lu

hafhğa \•uractıktı,; .fakat Hiikatln 
lazla sinirlenmiş -0lduğunu gör.dü, 
gözler;le Bebiceden meCled 1U'ach; 
6ebice ~ pUijdatd genelerin ırı6yte
dik1eri -«jandarma onbaşı1ığı•> 
4ilerlliği ·ıe kll(lannı çatmıştı : 

- Senin bugün katibi umumiye 
~anın sıkılmış... Pekali... H i
mizin !başından <ge~n ey. er ... 
Bi~den mi acısını ı:ıkaracaksm ? 

Ses'l tallı seT'ffi : 
• - Biraz bol ahenk ol.. kabahat 

ende cı~ın. Cıe:t .. 1~da 
Cend Ca i 

ab k. 
pm• p tlad 

Behice, 
- Tıa ıt 

mm ••r .. 
Hal'ull Şh 
- H kate r 

buranın re3isôrlllğ'ünü e1e alıyorum. 
Bir iki .saat olurub eğleneceğiz, 
onu da kendimize zehir etmiyclim. 

Behice, vaziynti kurtarmıştı. 
VaJoız Beyhan, geldiğine pişman 
olınağa başlamıştı. GOlnyordu, ko· 
111uıuyordu_, \lk';n ıçinden : 

- Ben, )'ok\:en, belki <daha iyi 

eğleniyorlarClı. Ben, neşelerini ka· 
'ırdım. Ş'mdl kalkıb gidemem 
<le .. ovaldt galebe Hilkatte kolır 
Belki de istediği o.. diyordu. · 

Turken, yavaşça sort\}'or<lu: 
- Ne dllşUnüyorsun'? Canın mı 

ıkı~dı 'J 
Beyhan, hemen silkindi: 

Hayır ... lki kadelı tartr.!iz, 
adeta başımı döndUrdü ..• 

Cevad Calib, sür'atle abldı: 
Soda emreder misiniz'? 

Açılırsınız. 

Türkfi.n da tasdik ediyordu: 
- fyidir~ iç1 

1 · kati ılconuşan H nın Şina 
alakadar mu'11J: 

- E erlersenh, gotireyiml 
Bıeyh n, ii' ınsedi: 
- Tı e'kldir ederim, size zah· 

m :t Olma n .... 
. Har.&ın in asi, .ko.t 1·a k çıkmııtı. 

Hılkat, &can çık rtacak kadar d -
daklar..ı 11 am,yordu. Bevhan • 
k"' . h k 'J -. mev 

n&u a imiyetini ku\ı'vetle nn· 
bmııtı. 

ScvmlJ ordu, sevmeyl tecrUbo 
e'tmeyi bile düıünmüyordu; fakat 
bu sıcak hava, sinirlerini tatla b'ir 
hazla '!Yu~turuyor.du. 'Türkamn ko-
1una gırmışlı: 

- Şampanya da i~eyim .. 
dersin'? ,. mı, 

Tilr'kAn, birden şnşalamııh: 
- Sen, hl.irsin? 
Beyhan, 'Cevad Ga ibe sordu: 
- Grntnoton var nıi? 
Cevad Gn\ib ~e '.f&Ştrmıfbc 
- Galiba olacak .. 

•\dım, :Di;or ki: 
.. Tahsili, terbiyesi ıerJnde~ 

c~ ahlakı ıayanı itimad ve 
anunen reşld olan hlr kız.; dil

e duygu e ahlak tibarile 
pek beğendiği ve kedisine pek 
uygun bulunduğu bir adamla., b 
damın iktısadi ve ictimai mevkii 

kendi seviyesile hiç mtitenasib 
olmadığı halde,., evlenme\te ısrar 
else; bu adam1a evlenmesine 
Tazı omuyan aile inin bu İ§e 

er halde tıer suretle mani 
ıolmıy blkı alan caiz mi· 
dir1 Değil midir? Rica ederim,, 
böyle .bir §ey olmu demeyiniz. 
Kendinizi kızın yerine koyunuz, 
i lesinin yerine 'koyunuz; bitaraf 

llbir 1hulru1kcu, bir ruhiyatçı, 1>ir iç-
timalyBlÇl, bir filozof -gibi düşü· 
'11iin't-z ve fütfen ıcev b veriniz . ., 

Ben önüme sunulan meselede iki 
-rüy ?'um. B llci .cebenin: 

a· ·incisi - HUkuk abhe itlir~ 
Bu kanun denilen hükümler 

mecmua.111 aile bahislerinde daima 
tablafin filen .tesis ettiği örf ve 
ac!Eftler1 'tesld eder ve madem ki 
' Reşit'I ., olan l>ir '!kızı istediğl ile 
vl mekte ıer.best bıra"kmıştır, 

a ku fil mlhn n at 
u. ma ı ümk nd ~ e lir. 

lkinci i - Muhakeme, hlti, 
y ratılı cebheıidir. Bir lcız ne 
kadar yllkse'k tahiıl örmil.§, 
ne 1cadar 'kuvvetU muhakemeye 
snhib olmuş, olursa o1ıon g5n'til 
işlerinde daima ssinln zebunudur. 

Sabık Alman lmpar.atoranun 
!kız: karcleıine, kıt muhakemeye 
ma1iktır ve az talısll görmllftür,, 
den:lemez. Viyana'Dın b rosund 
'bir yıtdrı gibi parlaya Bayan 
"Erdie) e gabavet isnnd dilemez. 
Fakal bu iki kadınc!nn birincisi 
kırk ')'a .ndan sonra bir çalgıcıya 
açtı, ikincisi de bUe 'bile bir 
olandırıcı e evlendi. 
Şu h !dee 
ıK unen kızan arzu n bıii-
altt mii'mktin eği dir, fakat 

ailesi için ,. eğer b bnu bakika· 
t y.ersiı ise • hakimane ıte'dbir· 
eıı1 tin ne geçm 1 vaı"fedir, 

1<1iyece~im. 'J\EYZE 

- Mük m 1... Danıeder'z . 
Cev.a<l Galip, bir Beylıana, bir· 

de Hı'ka e bn'ktı. 16u, Ud icadın 
orasında bir düeRo idi. Beyhan, 
fi 1ka in ad, fa2Ja açılıyordu. Fa
knt bunun sonunda Hılkatten 
u:rak1a§mak, onu darıltmak te'lı
,ikesi baş gösterecekti. Hılkat 
aralarından çe1dlince, Beyhan da 
semtlerine uğramıyacaktL 

Cevad l'Gal.b, düşündü: 
Bu, biribirine ızıd ucu nasıl 

birleştirmeli? 
-15-

Kııı Jçin çare buldum, Ha· 
ırun? 

Ne çaresı? 
- Kadılcöyllnde bir pansiyon 

tulacağız1 
Herun Şinasi, eH takağmda, 

"'-<ünceli <lüflinceli bakıyordu: 
- Ben de dU~ntnü t m am-

a ..• 
Cevad Galib, sinirlenmişti: 

- Attım•&l ıne? 
- Kaaıköyündeki bekar pan· 

siyonlıırına b lironım. Onlar., işi
i:ıe yar«ımı:ıl bİM~ lükı hir,şey 

bola ilm'eR 
- Buluruz. 
- L.ftfftı bufonnın%.. yoktur •• 

\ben, bi.iyorum. 
Cev d G i b, ini çe ~ ino 

,göt'"rdü, guiJerinl l umdu : 
- lBaşka ~~ dan gideriE. 'V'fll• 

mı: b'ira:ı tu:ılu}a mnl olur. 
e gibi? 
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Dünga Hadiseleri 

Fransa da Yeni Bir 
Dolandır zcılık 
Şekli 

parb gazeteleri bir müddet• 
tenberi Pariıte yeni ıekilde 

IJoş dur• bir dolandmcılı
ğm tatbik edil· 

mı.qan mekte olduğunu 
lıırsızlar.. haber veriyorlar. 

Anlattıklarına göre bu yeni şe
kil dolandırıcılığın llç aafbaaı 
vardır: 

1 - Temiz ve ır:arif iİJinmtf 
bir gene. buhran dolayısile apar
bmandakl dairelerinden bir !>dayı 
kiraya vermeğo mecbur olan bir 
aileye pansiyon olarak yerleıir. 

2 - Yine bu gene yeni yer
lettiğJ evde itimad kazandıktan 
ıonra bir kuyumcuya ıider, ev
lenmek Uzerc olduju için bazı 
mücevherat alacağını ı6yler, ve 
annesine göıterebilmesl için mtl• 
cevherlerin evine 1ıönderilmeainl 
ister. 

3 - Yine bu gene apartıma .. 
nın tabibine mOhim bir mlıaflrl 
gelc:ceil için bu ıab aalonda 
kabul etmesine müsaade verme
ıinl rica eder. Kuyumcu gelir, 
mllcevherleri maaamn üzerine te
rer. Gene de içlerinden birkaç 
danesini ıeçerek, annesine g61-
termek Ozere bitiıik odaya girer. 
Gidit o gidişdir. Bu yeni usul 
dolandırıcılıiJn mucidi Seta ı .. 
mlnde bir Koraikaladır " tabii 
tutulmUftur. .. 

Birkaç g{ln evvel Franıada 
korku Ye karekter huıuneti 

Fransada yüzlinden bir aile 
bir aUe f~ciası olmuştur: 
1 l Bır sabah e.rken• 
ı ac a.sı den gene bir ço-

cuk amcasının evine koıarakı 
- Y etişiniz annem babamı 

öldllrilyor, diye bağırır. Çocuğu 
ltidenler koşarlar, adamı bir oda
nın içinde kan içinde, kadını da 
baı ucunda bulurlar. Ve hemen 
zabltaya haber verirler. 

Ôlllm derecesinde yaralı olan 
, erkek Sitroen fabrikan memur
larındıın Bard iıminde 50 )'&• 

ıında bir zattır. Tab'an çok ba
ıtndir, o derecede ki ilk karraının 

. bir ıöıllnU kör etmiıtir, ikinci 
karısını da ıık ıık döYmektedir. 
Bu ikinci kadın ayrılmıya çoktan 
razıdır, faknt çocuğu olduiu itin 
teredcUd içindedir ve hayatı da 
lıergün kavga ile geçmektedir. 

Hadiıeden bir gün eYvel Bard 
bir rovelver almışı, karııana göa
tererek "seni bununla öldürece-
ğim.,, derniı, ıarhoırruş, · yatıp 
uyumııı, fakat ertesi ıabah uyan• 
dığı zaman tekrar kavgaya baş- , 
)ayınca kadın korkmuş, kocaıının 
rovelverini a·arak üzerine ateş 
etmiş, kurşunlar bitince bakmıı 
adam e'.an ayakta, ı:ofranm üze• 
rinde duran biber ı:te ini yaka· 
hyarak lizerine savurmuş, adam 
yere yıkılmıı kadm da b~şma 
binuek eline geç rdiği bir çek:ç 
ile vurmıya koyulmuş! 

Bu had'~enin hayrete değer 
noktası şudur : 

Adam heıstaneye götürülürken: 
- Ôleceğ' m, fakat karımdan 

davacı değilim, demiştir. .............................................................. 
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ay ad Niz 
Hazineleri 

-----

Bu Hazineler, .-.:in bir Gece MasaHarına 
Taş Çıkartacak Mahiy.ettedir 

i 

Nizamın kencli•i 

Hind hUkllmdarlarından Hay
darabad Nizamı dünyanın en zen
rin adamı olarak tanınır. Bu ac a· 
mın mlicevher, elmas ve tüt:'d 
kıymetli taılardan milrekkeb öyle 
bir zeo2ln kolleksiyonu vardıki 
bir milyar lnglz liraaı baba hiçi· 
lir. Nizamın ga} rimenkul mali rı 
bundan hariçtir. Haydarabad ni-

' ıamının ik! tane kızı vardır, bu 
kızları, ıon zamanda, kendi am· 

. cası olan Bahadur Teval:.lnin o
ğullarile evlendirmiştir. 

Du prensler evlenirken Hin· 
dlstanda değillerdi. lngilterede 
tahı:llerinl bitiri} orlardı. Epey 
uzun ıUren blr uzakl.ktan ıonra 
memleketlerine dönduk:eri za
man niıanlandıklarmı 6ğrendiler. 

O mUn,aıebetle eYleneceklerl de 
kendilerine bi:dirildl. Bu eYlenme 
mera6iml anlatı~mıya değer: 

. Her ıeyden evvel bil} Ucek bl-
·rer terazide tartılanc gen kızların 
ağırlığ.nca Nizamm hazineiiİ albn 
hazırlamakla ite baıladı. Bu al
tınlar Haydarabadm bGtnn fakir· 
lerine bir bir dağıtı 1 dı. Son· 
ra iki delikan!ı, kollarında niıan• 
l.ları olduğu halde Haydarabad 
N;zamının aaraJında bir ~ezintiye 
çıkarıldılar. Bu gezinti aarayın 
iç kısmına doğru yapıldı. Genç 
erkek ye kadınlar bir bayii mer
divenler indiler, birçok dehlizler• 
den geçtiler. 

Nihayet ger.it bir mahHne 
vardılar.Burada, HaydarAbad Ni· 
z.amının hazineleri ıaklıdır. Bu 
hazinenin yerini yalnız Nizam, 
başmlifttlıli Ye Uç sadık bendeai 
bil r. Bu hal, on sekizinci aaırdan• 
beri böyle devam eder. Zira Hay• 
darabad Nizamı düımanlanna 

karşı ga!cbe çaldığı zaman ele 
geç'.rdiği büyük aereeti lıte bu
raya gömmüt~ll. O gün, buglln, 
bu ıervet daimi ıurette arttın!· 

mı~, eksilmemiştir. Fakat işin 
tuhcıfı şundadır ki Nizamın bizzat 
kendiıi dahi bu mahzenin yolunu 
pek bilmez. Halbuki hayatında 

oraya llç defa girib çıkmışbr. 
Bunun sebebi, bu hazinenin Niza· 
mm ,ahsmdan ziyade ailesine ve 
hanedanının aı:asına aid bulun· 
masıdır. Buraya gi'Zli olarak gir-
miye teıebbUa edecek herkes için 
ölüm vardır. Bunun ıeklini de 
bilen yoidur. HCl' ne is~. c!ü!U:ı 

günü, gene kadın ve kızlar dua 
ile vakit geçirdiler. Ganj nehrinin 
suyile yıkandılar, ilahiler dinle-

. diler. Sonra gözleri .bağlandı. 
Hazinenin buL aduğu mahzene 

· doğru yol almıya başladılar. Bu 
yolun tehi kelerle dolu olduğuna 
işaret olmak llzere bir kapı ile 

. karıılaştılar. Baı müftü kapıya 

. elilc vurunca kapı açıldı. içerisi 

.bUyiikçe bir yerdi ve birtakım 
· Yahıl hayvanlar homurdanıyordu. 

Fakat hayvanların yanında bu-
. Junan mubafızlan onları çabuk 
aakinle,t:rdiler. Bir müddet sonra 
raatladıkJarı ikinci bir demir kapı 
açı!anca, içeride, yüzlerce zehirli 

· yılanın kaynathklarına phid ol· 

dular. Fakat yılanların muhafız· 
ları da onl~rı durdurmanın yolunu 
bilc!ller. ÜçiincD demir kapının 
kapadığı daireden ise, insana bay• 
gınlık veren tnrln bahar Ye afyon 
kokuları yükseliyordu. Buradan 
gizli geçecek herhangi bir kimse
nin bu kokulardan bayı'.ıb yere 
yuvarlanmamaaı mllmkUn değildi. 

Bir dördüncü kapı güzel bir bah· 
çeye açı:dı. Gençlerin yanındaki 
sadık adamlar burada kaldılar. 
_Oradan öteye g.tmek onlar iç·n 
mümkün değ:ldi. İki genç kızla 
iki genç et'kek bat mllfHi ile baı 
bıı§a kaldılar. Oradan da bir haylı 
yol alCıktım sonra mahud hezine
leri saki.yan mahzene geldiler. 
Mevcud Adete ıöre, Njzam aile· 
&inden her evlenecek insanın bu 
hazineden ellerini dolduracak 
kadar milcevber almaaı adettir. 

·Fakat ıencler gördükleri ~e ıahid 
oldukları manzaradan o kadar 
müteessir olmuşlardı ki kımılda· 

nacak halleri kalmamıftı. Yalnız 
iki delikaniı · ıayet kıymetli 
tek taılı birer p~rlanta yUzük, j 
gene kızlar iH b:ri bir pnlanta, 
diğeri zUmrüd olmak üzere iki 
gerdanlıktan başka blrşey ala· 
madılar. Bu mficevberler, onlara 
kaydı bayat ıartile veri:ir. Fakat 
öldükleri zaman varislerine kal-

1ızaruıu velıahrl 

'"· . Haydaribad Nizamının ha· 
:ı..neaine geri döner, fakat hayatta; 

· dahabaşka mücevhere ihtiyadan 
olursa, yine öldükleri :ı.amao ıerİ 
iade edilmek Uzere alablJirler. 

• )#. 

: Gene kızların düğün alaylari 
.görUlmemft bir iht~amda idi. Bu: 
tUn davetliler, ta uzak memleket~ 
lerden, huıuıi tren ve •aıonlarla 
reldi!er. Bunlann masrafı, hep 
Haydaribad Nizamına aiddir. Dil· 
ğlin gllnU davetlileri eğlendiren 
bando he) eti hin kifiden mllnk· 
kebdi. Nizam tarafından evlenen 
kızlarlle c?amadlarnaa Yerilen he· 
diyelerin kıymeti iıe bir milyon 
lngirz lirası kıymetinde olmak 
lizere tahmin edili) or. . 

Elektrikli Ba ]ıklar 
Bu Hayvanlar, Düşmanlarını Torpiller 

Gibi Elektriğe Çarparlar 
• 

Bu balıklar, denizlerimizde 
bulunmıyan clnstendirler. Vilcut• 
!erinde görUneo beyaz noktalar, 
etrafa ıaçtıkları elektrik ziyala· 
rıdır. Onlar, bu ıiyaJarla hem 
ya~!:r:m. hem de kar,ılanna ç1kR• 

cak düşmanlarını aydınlatırlar. 

Sonra dUşmanlarına karşı hllcuma 
geçerek bir baı temasile karşıla· 
rınd.aklni elektrikle ö!dUrürler. 
Bu bahkJara daha ziyade Brezilya 
aahillerinde raıtlamr. 

ll:İn' i kanun l ~ _,,,,,_ 

,-
Resmi 1iz! Eiz'!! Gönderini~ - .. 
Size Tabiattnı%ı Sö11/lqelif1I 

Rra lo lıi kupo ı le ııönderlnll• 
Ku;1on d ~er ı. Jf.ı u:ıuda ı. L ___________________ _ 

11 Ko ·ya Ereğ.i D. Mahmudı :B•• 
_ yule, duyguya dıı~• 

fazla yı:r yerınil;'tif· 
Mııayyon prenıipleri 
yoktur ıemin zaıııao• 

' . f uymasını hilir. l{a _. 

" iDi yerub kendi11iıd 
iizüntülere kaptırrrı•lt 
Ktldın ve 11evgi lıalı-1 
ııe erkenden kaı ııcıı~ 
niyetinde olabilir caııal 

lu ı.lı.ur. 'l\ıLlıkelerle mü6&deie etınek 
istemez. 

• 
16 Adana Kazım Yılmas. 

Utangaç ve çekin· 
gen tavurludÜr. Gü
rGlteyü kavgayı ıev• 

mes, hayatına tehli

keli hidiıeler karıştır
mak İltemeı. Yalnız 

kaduı n 1evr,i hah· 
sine yabancı kalmak 
niyetinde dej'iJdir. 

~ 

Konya K. H. 
( Fetoır · fımD clorchıl lsteml1or ) 

Uyapık hiıli ve fık ı rlıdir. Başkaları_. 
kolaylıkla uymaz. İfini bilea insanlar• 
mabauı adetleri, tedbirleri vardır. Pıı• 
rayı dikkatle ıarfeder. Müoakat• "' 
mücadeleden çekiomes kalaaıım işl•tİf• 

• latanbul M. F. Be'ıe. 
( a .. ıa1.1ıa derclal •• , •• ,,., ) 

Duygusuna daha fazla yeı ..ermiitlı
Çabuk gücenir, kırılır, v@ barışır. 'lA" 
man zaman neeeleoir, fakat daha ziyad• 
kederli n mil~tekidir. Sevgi iltifatlana' 
itimateızca mukabele eder. Pek derli 
Ye toplu olmıyabilir. 

• latannbul K. S. 
( ResnalDht dcrdal t.t••IJor ) 

Göründüğü kadar neıeli 4leğildit• 
İçin için kedt!rleri ve baokalanna ses.• 
dirmelr: ietemiyeo gizli düşünceleri ola• 
bilir. Arkadaşlarile tntlı ve jyi konuea•· 
Hayatının giıli taraflımnı , ııaekalar_. 
anlatmaz, buna muktibil bir~oklanonı 
ıırlımoa vakıf olur. 

~ 

latanbul Y. Z. 
( ReamlalD dercini l•l -,mJJOr) 

Kendi başına pek iı beceremeı1 
başkalarının teşvik v~ iradelerine ko• 
laylıkla kapılır. Bu hali uyaallık olarak 
ifade 'edilebilirse de başkalan için ba• 
i.an ıuarlı olabilir. 

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

Nöbetci 
Eczaneler 

Bu gece nöbetcl tcıı&nel•f 
ıunlardır: 

Aaaf ( Şehı:adebatı ), Ziya Nuri 
(Akaarey), A. Kemal (Fatih), Erofil•• 
(Samatya), Nir.ıın (Topkapı), Arlf 
(Defterdar), N•catl Abmecl (Clbali), 
Hikmet (Eyüb), Asadoryan (Gedik• 
pap), Sırrı Raa .m (Çeml: erlita,), 

.Salih Necati (liahçekap ) , Merkes 
( BakırklSy lıtaayon caddeai ), Leo• 
Çubuk1ıyan (K dıköy MuYakkdhaa• 
cadde•), Hulilsi Oemftn (Kadık31 
Kuıdlli), Merkez. ( Üıkl'Jdar iıkel• 
batı), Halk (BOyOkad ), lt:mad (Tak"' 
aim Bostanbaşı), K:nyoll (Takılm, 
Tepeb11tı), T. rlab ıı tTarlabatı), 
KP.pıiçi (Galata, Kapıiç"), M çka 
(M"çka), Mcke:ı. (Kasım pata), Halk 
(Halıcıot:u) • 

..-~ YENl ÇIKAN iZAHLI ....... 

. ÖZ TÜRKÇE 

Dil Kılavuza 
NiÇiN HER TÜRKE LAzıMDIR 1 
1 - AtatGrk'üo · ku landıtı bütün 

kelimeler izah a ol , rak yardır. 
2. Ör.türkçedekı 2.0 bin gOzel ke• 

limo •ardır. 
3- Türkçede aeç lecek •• yenic!eo 

kurulnbilecck bııtnn kelimeleri 
havidir. ( Yeni ıst lahlar dahil ) 

4. Ör.t\lrkçe kelimelerin lGtün düu• 
yada ilk defo kal'~th r h men
şelerinden i , ilnren iz.ahları ve 
tahlilleri Tardır. 

HER TÜRKTE-:-HER MUALLiMDE, 
HER MEMURDA. HER MÜESSE
SEDE, HER 1 A'..EBEDE, HER 
KÜTÜPHANEDE ULU"•'.ı\LIDIR 
fiyatı : 50 Taşraya 60 kurut 

~TEFEYYÜZ K.TAPHANESI 
(69'3) 
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• 
eşı taş Ka ndı 

Galatasarayın rşısında .. yi 
Oyunla 1- 2 Galib Çıktı 

Bir 
1 

Dlln ftç ıtatda yapılan maçlar--

1

-------
d Beşiktaı yar' sahasında du-

araam a en sıkı ve en dikkate v 

· gUmlcnib kalmıı oyunu açma" 
değeri Beşikta§ • Galat.ısaray U N 

zere azımıo ve Şeref'in ı.·ap· 
oyunu idi. J 

tık! arı birkaç hUcum teşebbüsü de 
. Sahahleyln iki kulUbOn gene ilk hamlelerde eriyib kaldı. 

takınılara ari\aıuda ~ynanan oyun Tekrar baılıyan Galateaaray 

hiki!Q oynadıkları ba!de gol (ıka- htıcumlarının b:rlnde, Beıiktııı 
ramıyan Galatasaray genderl kalecisinin topu Bloke edememesi 
aleyhine bitti. yllznnden çıkan fıraab ıole çevi-

Aynl abada yapıJaa ikinci .ren Galatasaraylılar ilk devreyi 
kllmenln E üb T k 1-0 bitirdaer. Y • op apı maçını 
0 kümede en kuYvetll ıGrllnen Birinci devrede Beıiktaı mli-
EyUbltUer 2-1 kaybettiler. dafaaıının fena oyunu ve takımı-

Sa DID mağl6biyetl ile netf celenmeıi 
· İm Tuiudun hakemlitl ile Galatasaraylalarin ümitlerini çok 

başlanan B 'k 
b eşı taş - Galat11aray arttırmııtı. Fakat ikinci devreye 

irinci t k 1 
a ım an maçı ilk devrede düzgün bir oyunla baılayan 

Galatasaray lehine bittı·x.ı halde 
& Beıiktaılılar karıı tarafın ömidle· 

•onunda Beıiktaı tarafına d6nd0. rinl haklı bir çekinmeye döndUrmek· 
ile' ı tarafın sahaya ç•kıı kad· te gecikmediler. Nazımın hücum• 

roları ıu şekillerde idi: 

H .. Be,iktao takımı: Mebmed Ali· 

F
uann, Nuri • Faruk Ali Haıan• 
e i ' , 

li Yz ' Şeref, Nazım, Hakkı, 
."Ya ti. 

· Galata A 1 Lutfl •aray takımı: vn • 
F h , Osınan - lbrahim, Nihad, 

oı ir N 
h .. ecdet, Mllnevnr, Sala• 
add' ın, Cafer, Danyal. 

k. Galatasaray hücum batb ha-

bcnıin dUdüğUniin ötmeslle bera• 
er Be 'k . A"a fı taı nıııf aabaıına dalda. 

._ .>. ~lırmda topu bekletmeden 
•onıl)· 

ınezonfar yapan Galataaa• 

;•Ylılar çok Umid veren bu bat

~nilcı pek mtlsald bir N)'l)'I 

•çırarak kırdılar. 

Balkan 

lara verJ lği hıtlzımla; Şerefin kolay 

akışlari.o Galataaaray kalesini 

nkışlırmıya başlayan beyaz aiyah· 
lılar beraberlik sayılarını Nazımın 
bir ıütü ile yaptılar. 

Oyunun kazanılabileceğini an· 
lıyan Beıiktaşlılar daha 11kı hll-

cumlara başladılar. Bu bUcumlar 

çok goçrıeden bir gol daha 
çıkardı. Eu golll de Hakkı i1abetll 
ve kuvvetli bir kafa vuruşile 

yaptı. 

Beşiktaıı 2· 1 galib vaziyete 

sokan bu sayıdan sonra maçın 

sonuna kadar baıka ıol abla· 
madı. 

Bu ıuretle dllnkll maçı kaza• 
nın Beşiktaılılar Fenerden ıonra 

bir puvan farkla ikinci ıelen 

takımın yerini almış oldular. 

Kupası Oyunun ilk çeyrek •••tini 
canlı oynadıkllln halde blrteJ 

Yapamadan geçiren Galataıaray 
aloııcılan Beıildaı mlldafaa11nın 
fa11rdığı ikinci çeyrek ıaatte 
de gayretleri kadar fırsat 
bulamıyarak Beılk.taı kalesine 
gol ıokamadılar. Galal taaaray 

ınubaclmlerinin beklenmlyen bir 

ıüratte Beşlktaı mtıdaf aa11 tııtOoe 
çullanmalarile ıUrpcrlze utrayan 

beyaz aiyahlılar topu bir tllrltı 
idarelerine alamıyorlardı. 

Bu Sefer Türk MiHi Takımı Da 
Çağırılacnk 

Geçende Atlnada yapılan 

Balkan fudbol kupasına TOrk . 
milli takımının iıtirak etmediğini 

teuıUrle karıılıyan komite bu 

Hadranda Sofyada yapılacak 

l 935 Balkan kupası maçlanna 

l r ·it milli takımının da lıtlraklol 
t.:.ıc nr.ıiyetle temenni etmly• ka
rar v "rmiıtir. .., 

J, mitenln bu kararını umumi 

k ...... u 'ı urk Fudbol Fedcraayonu
na bildirecektir. 

ltalgadaki Kızak 
1 

Müsabakaları 
Jtalyada başlıyao beynelmilel 

kızak müsabakaları pek hararetli 
devam etmektedir. Hangi milletin 
bir:nciliğl alacağa henüz belli 
değildir. 

Ateş- Güneş 
Galib 

Don hususi bir maçta karıı· 

laıan Ateş • GUneı • Vefa ta• 
kımları bir devrelik bir oyundan 
ıonra ayrılmışlardır. O mUddot 
zarfında Ateı - GUoeılilor Vefaya 
iki aol atmıılardır. 

.., 

Gel•tıuara• lcalcralıa• gol old•kla• Hnra 

Kadıkögde Ve Taksimde 

Beykoz Takımı Istanbul
spor~ O - 5 Yenildi 

Dünkü Lik Maçlarından ~onra Birinci 
Kümenin Aldığı Vaziyet 

Şeref ıtadındaki Beıiktaf -
Galataıaray oyunu yapılırken, 
Taksimde ve KadıköyOnde de 
maçlar oldu. 

Takıim ıtadınde çerpııacak· 
lan ilin edilen F e~erbahçe • Se
leymaniye takımlarmdan Silleyma· 
niyeliler aahaya gelmedikleri için 
Fenerbahçelller hükmen galib 
geldiler. 

ikinci kümeden Altınordu .. 
Kaaımpaıa oyunu Altınordulula· 
rın t • . galebcıile bitti. 

Kadak6y stadında yapılan 

latanbulıpor • Beykoz maçını 
lstanbulsporlular hlkim bir oyunla 
O • 5 bltirmiye muyaffak ol• 
dular. · . . 

Ayni kulllplerln B takımlan 
maçım hakem ıabanın ~arlı oldu· 
auna hükmederek oynatmadı. 

ikinci kllmeden ·Anadolu -
Beylerbeyi m01&bakaıı AnadoI~ 
nun O - 2 galibiyeti ile bitti. 

~ 

• DUnktı maçlann neticelerine 
a.akınca, birinci küme kulOplerinin 
senelerdeaberi deYam eden vazi• 
yetlerinl Ye derecelerinin bOyOk 
bir fark gti•termedliini görtl• 
yoruz. 
. lstanbul ilkinde çarpıtan birin· 
ci ımıf takımların baıında Fener
bahçe ile Galataaarayın, onları 
takiben Btşiktaıın bulunduiunu 
bllmiyen ve görmiyen kalmamıt
tır. Bu de&işemiyen, birazıcık 
olıun fark göstermiyen gld:ıln 
yalnız geçen aene, yl:ıe baıtakl 
kulOpler arasında kalmak Uzere, 
bir değiş dokut arzottiğinl batır· 

latmelıyız. Geçen sene Beşiktaı 
ıampiyonluğu kazanmış Tc Bur· 
seda yapılan TUrkiye birincilikle
rine iıtirak hakkını almıştı. Bur-
1Bda Türkiye b:ri ıciliğini de ka· 
zanan Beılktaşın bu ae:ıeki lstan
bul ıampiyonluğu:.u da Tlirkiye 
b;rinciıi olmak b:zile kuı tnracağı 
:ıannedllmivti. Halbuki bir defada 
lzmir f&mpiyon·una karşa oynadığı 
oyunda sakaf anan, ıolaçik Eıre• 
fın yerini bfr Uirln doldur&mıyan 
Beşiktaşlılar takımlarının baı!.ra 
yerlerinde de basıl olan oyuncu 
ekdkliğine bir çare bulamadı~la· 
nndan bu ıcne bir~z gliç vazi. 
)'ete . düştüler. . · 
. Beıik.taıın bu . aarambıındaa 
iıtlfade etmek kudretinde bul~naı 
Fenerbahçe de hemen ilk hizaya 
geçmeli -becerdi. Fenerbabçeliler 
dün SDleymanİ) en· n gelmiyea 
takımına kartı alc'.ıkları hnkmua 
galibiyetten aonra topladıkları 
buYanla bu hafta en ilerde bu
lunmayı yakalac!ı:ar. 

Beıiktaıtan bir puvan fazlaaı 
olan Fenerin önünde Oç ııkı maç 
daha vardır. latanbulspor, Gala· 
tasaray, Vefa takımlarının kendi 
puvaolannı f aılalaıbrmak O zere 
bundan aanraki haftalarda Fener· 
bahçenin önünde olanca kuvvet· 
lerile oymyacaklan ınpheaizdir • 
Fakat sarılicivertJilerjn son haf· 
ta!ardaki kuvvetli görtinüılerl 
mağ!fıblyet ihtımar erini azalttı• 
ğından bu seneki ıampiyonlupa 
Kadık6y tarafında kalmaaı daha 
hesaba uygun gelmektedir. 



T 
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Yosma 
Veyahudı 

- Yozwıu aevdiğim paıam 
oana d'nle. • Vehbioin ku
lağmn:» Y liniz Bolfes T in B yi 
bar har alsak, b ,eş beş suratlı 
ınlu gursU%ll arabada bırnks k 
olmaz mi?... Mu urman oğlu 
musurman clurmed n rkama 
çimcik abyor. Kb.l ri yorunce 
yiyecek be l.. 

Kalavuzlarm önd n koşub 
ar latbğt kapıdan içeri girilince, 
V bf, dete ayarak, kudumiyel k 
9'l kuru u Ycya i iıiği, tavana 
asılı lambaya atı3 or, fes ol kaşın 
UsUiDe } tluk, ceketi s rtmdn kar
tal kanad, kollarım sallıya sallıya 
salona gidb baş koltuğa geçiyor, 
Tabsinle Sezaiyi de yanına çeki· 
yordu. 

r lr, bir salona giren, 
- K lisperal.. Sefa geJmlşs!

nizf.. Bonsu,·arl diyerek el sıkan 
yosmalar, &} n ayn gözden geçi· 
rll eğe başlıyordu. 

Tombul, 32 dişi meydanda, 
kolu Bolse in boynuna dolanik, 
kul ğma: 

- Ağnbeyc'ğim, ıu köıedekl 
mavişin kafir Allıya biraz andırııı 
yok mu? diye sorması Ozcrine, 

- Bir araba beygiri olursa 
bu kadar olur; hem de on kat 
daha güzeli Vebbiciğim! cevabını 
alır almaz, kılavuza Mecidiye toka 
edilerelc kandi.Ji temennahlar 
çakdmla çakdın!a savuluyor, 
muhabbet tutturulub bira kasnlan 
~ lib gitmeğe başlıyordu. 

Haydi yerli yerine, köylü 
köyline ... 

Yanm saat sonra, kapnndığı 
odadan çabk kaş ve ekıi uratla 
çıkan Tombul, ötekilerin kapısim 
vuruyordu: 

- Kalkın, ~yinln be 1.. Gi
diyoruz. 

Kapıdan çıkar çıkmaz, Tah
ılnle Sezniye diyordu ki : 

- Vay ölüsü kınalı kahbe 
va}!.. Vay gözbebeğinln kör kan· 
dili söneıl kaltak vnyl. Ulan ya• 
kından dikkatli bakbm, Karının 
gözleri mavi değil, halis 1 edi 
g6ıü ... Öy!e kaşar:aomış düzem· 
baz ki az kaldı suratı budur diye 
yumruğu inip ağz.nı burnuna ka· 
tacaktım •• Yalancıktan göz üzü§U, 
numara yapışı çakmıyacak enayi 
miyim? 

iki adım gitmeden, haydi bl· 
tiflğiodeld ev.. Orada da ayni 
fıal, hareket.. Yarım &aat sonra 
yine bnydi karıısındaki kapı .. 

Akln eserse, yine konkordl· 
yanın Tokatliyanıo, Lnksembur
gun lSnO; tekrar Haçiğe, Pnna• 
yota, Rafaile müracaat. 

Vehbi öyle kefebekleımişti 
ki o çiçek aenfo, bu çiçek benim. 
Ekseriya. yakJaşuken havalanıyor, 
bir uğradığı ıere bir dnha uğra
mıyordu, Tam manasile hercai mi 
hercai. .. 

O gOnlerde, bir Beyoğlu dö
nOıU, gece yarısından ıonra 
Asmalımesçit sokağının nihayetin· 
de ve Parapaluın karşı cihetin· 
de, köşedeki meşhur ıUtçU 
Tornaya girmiş!erdi. 

Karmlan acıktığı için safra 
bastıracaklar, Avrup matalann
dan olup memleketlerinde ııkar-
taya çıkmıı, Ist .. nbula dijşmüş 
nazen"nlerden belki bir iki ayna· 
Lsına da ras:lamıı olacaklardı. 

Y ~olarındaki mas da, iki kişiye 
tesadüf ettiler. ikisi de. pişkin h< ş, 
-ubali kimselerdL Önlerinde, 
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r ·rer S lo e Giriyord 
tereyağa kmlmq yumurta sa
ham, ay fıranceliyı bnna bana 
atışbrı} or)ar, arada da ccblerfn
deki y yvan işelerden rakı çeki
yorlar, alaylı alayh konuşuyorlardı. 

Bu iki ahbab çavu Vehbinlr. 
pek ho una gitti. Derhal sohbet. 
girişti.. Bir maaa etrafına toplan· 
dılar; çabucak nlaşblar, öpli · 
tül er. 

Bunlardan birinin i ... 
ruj MahmudakJ, ötekinin
ki Hokkabaz Hfisnn f di. 

Adına bakıp ta Mah
mudaklyi G:ritli sanma
yın. Doğma büyüme, oy 
sopça lstanbullu. Rumcayı 
çok iyi bildiği, pUrüzsllı 
konuştuğu için t&nıdık· 
ları, isminin sonuna bir 
(ki) ila tmiş!erdi. 

55 lik, geriye doğru 
yassı kafalı, çiçek bozuğu 
yUzlU, leylek boylu bir adamdı. 

Rumcayı bukadar iyi bilmesi· 
nin de sebebi, ömrünlln günUnUn 
Beyoğlu çapkınlık alemlerinde 
geçmes, yan sokaklardaki evler .. 
de senelerce pala çalması idi. 
Vücudca yıprayıp çöktUğU, ıaçı 
bıyığı bembeyaz olduğu halde 
gönlU kocamıyanlardan, ununu 
çoktan elediği halde eleği halli 
asmıyanlardandı, 

Mabmudakiyl Beyoğlund ta· 
nımıyan yoktu. Kim olduğunu, 
nenin nesi olduğunu da bilen 
}"Oktu. 

Geçmişinden hiç bahsetm z, 
( bir varmış, bir yokmuş; çevirin 
o yırpraklarıl) deyib lf.fı kapatır. 
( gün buglln, saat bu saat, dem 
bu dem!) diye alaya ~ğardı. 
Her halde ı.Jam evladı olduğu, 
elindekini, avcundakini harvurub 
harman savurduğu, işi içkiye ve 
derbederliğe vurduğu belli idi. 

Günahı ıöyleyepin boynuna, 
gilya delikan'alığında, o zam nki 
Beyoğlunun en elde bir, deste 
gül yoımalarından birine tutuJmuı. 
Ana, baba, kardeı. kimse gözüne 
görUnmemiı. Hiç birini dl leme-
miş, hepsini tepmiş; yani tam 
tablrile, baıtan çıkmıı. 

Soy soptan kimi varaa, derdli, 
cılı, arka arkaya gfirlemişl r ; 

Eyüpsultaru boylamıılar. 
Delikanlı, başıboş kalınca bir 

at daha işi azıtmış. Merhumlar· 
dan kalan malın, mülkllo, paranın 
alandan girmiş, üstünden çıkmış. 
Eline geçeni o yosmaya deve 
yaptırmış. 

U:ıatmıyahm, o gUnden bugUne 
20 bu kadar sene geçmiş. Sene 
bu ; g6zUnU açıb kaparo dan ge
çiyor ; yaş llerliyor, ömür gi
diyor. 

Yosma anaçlaşnııı, kartlaşmış, 
nihayet kocamış, kırk beı, ellisin 
kadar, h;kele sancak yalpaladık· 
tan sonra Yeniçar ıd bir ev 
açmış ; kadife kaplı kOrkU 11rta 
geçirip kefeye oturmuş. 

Muhabbelln ölmezi, ndakntin 
ksi'mezl olursa bu kndnr olur. 

Mabmudaki hAJ dildade inin 
aıkmdan plirynn ; bir gUn 
yrxnnu glirmese edemiyor. 
adeta kan koca gibi 
)DŞl}Orlar. Biri evin kadın patro
öbürU ·erkek patronu. 

Karı koca dedik a, kafi. Yal
dızlar ne kadar barışık olsD, ara• 
(arından ne derece ıu sızmasa 
insan hali bu, birinin Ömrünün 
yazı varken öteldnin kışı tuta· 
cağı olur. Elinin k6rU, körlinün 

tepesi derken, eli kulağmda olan 
hır çıkıverir; maraza patlar. 

Mabmudnki, böyle anlarda 
evden uğratılınca; Beyoğlu aokak· 
larında ıeril sefil dolaşıyor; mey• 
~ane, kahve, slltcU köşelerinde, 
ıçlp duruyor: N:~ayet yine barışı• 
yorlar; bırfbırlerıne kavu~uyorlar. 

Vehbi, Tomnda tesadüf ettiği 
zamanlar, Mahmudakinin yine 
böyle kapı dışarı edilmiş zam anı 
idi. 

Hokkabaz HUsU) e gelince: 
Buna hokknbaz denilmesinin 

ıebebl, dudağında boru, eliı da 
şakşak, } anında bardak, hokka
bazlık edenlel'den olduğu ıç10 
değildL Bu isim tuhaflığına, nek· 
reliğine binaen de konmamı tı. 

"umarın her nevijnde, barbut 
ve kılıçtan tut, poker ve balca· 
rasma kadar, llatUne yoktu. Ki!· 
ğıd oyunundn, istediği kiğdı çek ... 
mede ve karıısındnkine vermede, 
ıt:ar abnada ise dfJediği 
zan fıppadadak kondurmn-
da, hokkabaz kadar mahir ve 
ve yankesici kadar eli çabuktu. 
Bu lakabı bu yüzden a!mııtı. 

Pazarola Has n Bey kafa!ı 
fakat kaşık kadar suratlı, armud 
sapı gibi boynunun ortasında 
yumruk gırtlaklı, cılız, llfJesen 
yıkılacak bir adamdı. 

( Arkaa var ) ............................................................... 
f,bftk1 Brtdlqnt 

$ehirTiycıtro~o 
Tepebatı Şehir 

Tiyatro unda 
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Du ekoam sa t 20 de 

INSANLIK 
KOMEDiSi 

4 perde 
Yazan - BaJıak 

--····-"•• •••••• , .... ,.illtııı:w 

r 

Eski Fransız tiyatrosunda 
Bu •ktam ıaat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 3 perde 

Yazanı Ekrem Reşid 
Beateliyen : Cemal Re#J 

2211135 S lı aktamı 
Bir Kavuk Devrildi. 

Hir d fa için 

== TAKViM== 
Oh CUMARTESi Kaaım 
sı 19 2 ncl KANUN 835 78 - Arabi 
14 ŞeYYAI ıa~J 

GUnot 2 16 7 23 
Öil• 1 16 12 24 
lklndl 9 •s ıc 51 

-Rumi 
6 2 d Klauıa J3SI 

Val<lt Esarıl 1 va .. 
Akı.ım 12 - 17 C1'1 
Yatııı & S6 18 43 
lmuk J2 8' ~ ı cıo 

Bir Gün Kaldıl ... ____ , 
Bu büyük ~r bıı Mae l.ir da •)"Mettir. 

BiTMEMi SENFONi 
Dahi besteklr (CHUBER'I) in en nefta eserleri - En gtızel ve seti 

en tatlı san•atkir MARTHA EGGERTH • dokor .. doy11lmaı 
menu - mi&ilaiz fılıtı 

iki sinema birden oynuyor! 
r- Ayasofya'da --, r Şehzade'de 

Alemdar Milli 
SiNE ASI Si E A 

~·------iP'> Matineler: 2 1/2 - 5 - Gece 8 1/2 -4m ____ ., 

Dans·ar Kıralı GEORGES RAFT 
Güzellik ve ııklık kar liçesl KAROL LOMBA RD 

o 
filmindo unutulmaz bir eser yaratmışlardır.-

; JOSEPHİNE ABER dir. 

JOSEPHİNE BAKER: zuzu dur. 

1 __ ı_ıa_n_b_u_ı _:_v_k_a_ı_m_u_· d_u_·· r_i_y_e_ıı_ı_ıa_n_ı_a_r•-~I 
Değeri Pey Akçesi 
Lira K. Lira K. 
107 40 8 06 Bahçekapısında Hobyar mahnlleainde Yıldız 

hamamı sokağında 6/3 ıayılı Zahire Borsası 
Uzcr:ndekl külllphane altındaki depo yerinin 
291540 hissesi. 

150 00 11 25 Mabmudpa ada Çuhacı hanı üst katta 24 1ayıh 
odanın 1/4 hissesi. 

610 00 45 75 Çengelköyünde ve caddesinde yeni 51. 53, 55 ıa· 
yılı enkaz halinde bulunan hamamın yarı hiuetl 

50 00 3 75 Üsküdarda Selmanağa mahallesinde BUlbUlde-
resi sokağmd y«ıni 120 sayılı dnkkanm 3148 
hissesi. 

66 67 ö 05 Büyük Çerşıda Yorgoncılarda Camilihan içeri• 
sinde 5, 6 sayılı ütlicll gediği ilo bir odanın 
4124 hissesi. 

117 00 8 78 Kumkapıd Muhsine hatun mahallesinde Çiftc-
gelinler caddesinde eski 37 yeni 47 sayık tama• 
mı 33 metre ol n ar a ın I · e ı. -~---

300 00 22 50 Balıkpazanada Şeyh ehmed GeJI nl mahnlle-
sindo Arpacılar caddesinde 34, 36 sayılı havasız 
dükkanın 114 h'sseal. 

430 45 32 32 Eskinlipa ada Hocaüveys mahallesinde Kireç .. 
hane ok ğmda eski 36, 38 yeni 38, 40 aayıb 
tamamı 870, 87 metre terbiinde bulunan eakiden 
bostan ı:mdi ara mn 2/6 hissesi. 

292 00 21 90 Ahıçelebi mahalle nde Limoncular caddesinde 
• ki 36 yeni 67 sayıla Ustlindo odası bulunan 
kAgir dükkiinin 3200/3840 hiueıl. 

Yukarida yaıılı olan hLseli mallar sablmak Uzere dfüt hafta 
müddetle arttırmıya Çlkorıimışhr. ihalesi Şubatın 18 ci Pazartesi 
gUnU saat 15 de yapılacaktır. lstiyenlerin pey akçelorile beraber 
M hlülit k lemine gelmeleri. "247,. 

Üniversite rttırma ve Eksiltme 
ve Pazarlık Komisyonundan: 
ı Ünh-ersite Tıb Fakültesi teşrih bina ı elektrik tesisatı 2/21935 

cumnrteal glinll saat 15 le ihale edilmek nzere kapalı zarf 
uıulile eksiltmeye konulmuştur. ihale Üniversite M rkez bina• 
aında toplanan komisyon tarafından yapılacaktır. 

2 Eksiltmeye girebl'.mek için taliplerin Ticaret Odasında mil· 
seccel, elektrik tesisatilo mUştag:I bir müesseıe sahibi YO 

elektrik mllhendisi olması ve iyi netice vermiş bu gibi bOyDk 
elektrik tesisatı yapmıı olduğuna dair vesika ibraz etnıeıl 
IAzımdır. 

3 - Yukarıda ismi geçen tesisatın keşif bedeli 8950 lira 62 ku· 
ruşun % 715 muvakkat teminah olan 671 llra 25 kuruıu ihale 
aUnll öğleye kadar Oniveraite Muba ebe vezneıine yatınb 
makbuzlarını teklif zarflarına koymalan llzımdır. Teklif mek· 
tubları saat 14 • kadar Umumi Katibe veriJmit ohlcakbr. 

4 - istekliler bu ife aid dosyalan almak için Muhasebe vezneıine 
45 kuruş yatmb makbuzlanm komlıyon kiUbine vermeleri 
linmdır. 11 251 " 

lstanb 1 Liman işleri 
Umum Müdürlüğünden : 

Mefıub Uman Şirketinin muamelAt ve kabo.taj kısmı 19 ikinci 
KAnun 935 tarihinden itibaren Haydar Hanından Galatn'da mefsuh 
Rıhtım Şirketi mlldllriyet binaıına nakledilmiıtir. Yeni ic!arenin bu 
ıubesl ile alikadar olanlann bu tarihten itibaren mezkiir mahalle 
müracaat eylemeleri lazımdır. Tele.fon: No. 4.4656 dır. 

Umum MUdUrlUk (7093, 
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• • Yeııi Soyadları 
Oktt~'iarımız Ayni ismi 
yorlaı. Buna. Dikkat 

Sık, Sık Alı

Etmelid:rler 
Arif Şahin, yol fe:ı memuru bay 
Şaban Ergir, Ziraat Bank me
muru b11y Ali Tanık, muavin 
Bay Rı:r.a Çe' ik, Muhasip 
bay Mahmud Afacan, Veznedar 
bay Nafiz Aydın, Tahsildar bay 
Yusuf Çelik aoyad.lannı a.mışlar• 
dır. 

Muşta 
Muı, (Hususi) Defterdar 

bay Sa!lh Yaldırak köy.Ü bay 
Celal GUngör. eşraftan l ay Lebib 
Bl ı göl, avukat bay Şekib Akgün, 
tüccardan bay Abdülbari Dede 
ıoyadlannı almışlard. r. 

Okuyucutaramıza Cevaa,. 
lar1mız: 

Balıkeair Se:&imiye mahalleıinde Bay 
Süleymana: 

Konbak diye bir kelime bula· 
madık. Ancak buna yr kın ahenkte 
hediye mananna gelen Konca, 

merhale manaaua ge en Kcmcak, 
z;yafet manaaına ge:en Konkat 
kelimeleri vardır. 

hmitte Bakkal Bny NP<lime: 

Teker Öz Türkcedir ve karıı· 
lığı da dP.vir, kurs, nahildir. Te· 

kerci olduğuna göre ai en:zden 
birinin götlirücfi, nakledici bir 
mealeği olması icabeder. "oğlu,, 

kelimesini de kullanabil rsiniz. 

Eşmede muallim Bay Alı'lled .. : 
Küşel yabud küşe kdimeleriD

den ik:sini de tarama dergilİ 
almamıthr. Buna benzer arzu 
manaaına aelen kusemek kelime.t 
ile kubbe manamna ge.en Küçe
no kelimeleri nrdır. 

Ankara Hatuniye mahallesi r o. 
1 de Bay lbrahıme ; 

- lsted~ğ\niz kelimelerin ma
nalarmıbildiriyoruı.: .. Canbolat : 

Şöhretli, zeki, kahraman»"Teoman 
bir TUrk kahramanının ismidir. 

Orhun: Orta Asyaca Turk med~ 
niyetinin birçok eski eserlerini 

saklıyan harabeler, Orhun hara· 
bel eri. 

_. ____ _,,~----------------~"-

' 

BASAN 
TIRAS BIÇAKLARI 

İmtihana hazırdır 

13ir aded Hasan tırrı bıçatı 
yOz defa braı eder. Etmediği 
takdirde 100 lira yeririm. 

Haean Ecza Dcpoc:u sahibi 

Hasan Alımed başaran 
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ESMER GÜL 
Muharrırı : A. R.. Tefrıka No. : 3 

Zehir Gibi Bir Söz! .. 
- Hovarda Olan Paralı Olur •. Şimdiye Kadar Kıza 

iki Baş Soğanla, Bir Yazma Yemeni Mi Getirdin? 

Evvelkl Kısımların HUIAsası 
[ Ddi Veli iıımindeki serseri, 
bir gece sarhof bir haldo de
lice ı,evd iği Esmer Gülün evine 
dayanmış. kol zabitlerinin baı• 
kını ilu bir k1ıpı içine, sığın• 

mıştı. Gecenin karanlığında bir 
kadın elı, onu kapıdan alarak 
evin bahçesine çıkarmış, du
vardan kaçmasını söylemişti. 
Dd i Veli Bryazıda geldiği 

zaman bem hu meçhul kadını, 
hem de eevd ıği Eıtmer Gülü 
düşüııüyordu. 

n.,ıi V dı, gönülünü çalan Esmer 
Gülü dü~üoe düşüne yiirüdü Ye 
" Kocabıoakh ,,nin meyhaneaine 
kendini altı. l~eride esrar dU
maw kat kat bulutlanmıetı. Onu 
görenler seale:ıdiler: 

- Akşamdaoberi yolunu göz
lüyorduk. Nerede kaldın? 
Deli Veli can sıkıntııile homur· 
darıdu 
- Nerede olacak, cehennemde 
idim! J 

Bu 6fke:ı cevab, birkaç 1anlye 
ıokat ile neticele:ımişti. Bu ılikU.tu, 
yine Deli Veli ibIAI etti. iki diz 
Ustu oturarak yumruklarını dlzltr 
rioe dayad . I:eri doğru uzanarak 
kollarmın UıtUne abandı: 

- U:an, Zehir AIL. Ulan 
Pençe Ahmed!.. Benden size 
vaıiyet olsun, fU dünya denilen 
yere bir daha insan tonunda 
g~lirseniz, aakın züğürt gelmeyin. 
Benim gibi roaskara olur, dokuz 
kodoıun kapısından kovulursu• 
nuı. Hele bir de baldırı 
karaya gönül verirseniz yok mu .. 
Vallibl, Billahi iıiniz dumandır. 

Zehir Ali sordu: 
- Yoksa yine kara kızın ka· 

p1eana mı, gitth ? .. 
- Ben:m için başka gidecek 

yer var mı? .• Cami kabu' etmez, 
tekke kabı..I etmez. Medreseye 
gitsem, aoftalann pabucum• çalar 
diye içeri almazlar. Hamam ka· 
pı c:nna gitsem, a!ır da kaçar diye 
bohça taş tmazlar. 

Zehir Ali, Deli Velinin s6zUnO 
' esti: 

- Hemen b'r sUrtUk bulub 
yanına yan ge'meli, desene ... 

- Ah, Zehir Ali, aaali.. Eğer 
öyle olsa) dı, bıçağım hakkına; 
Der .. tinUmde cehen!lem kapısı 
olsa, açar içeri girerdim. 

Pençe Ahmed de ıöze karıştı: 
- Velinin de dediği doğru, 

Ali.. Onun işi biraz Allaha kal
mıf. 

Deli Veli, derin d erin göğsUnll 
geçirdi: 

- Allaha kalsa kolay, hey 
herif.. Yalvarır, yakarır; be'.kl 
ışına uydurursun. Fakat insan 
oğlu böyle değil ki.. Kaşınsan, 
para çıkaracak zannediyor .. Selim 
veraen, seni borçlu çıkarıyor ..• 
Yabanın ~vadı bana bu gece 
ne dete iyj? .• 

- Senin Karnbncak mı? .. 
- Yok.. anası. 
Zehir Ali, yanlışı dnıeltmek 

istedi: 
- Anası değil, canım.. o kııı 

vaktlle •okakta bulmuş. 
- Hay bdmaz olaydı.. Sağ· 

lılcla ortaya çıkaramayaydı. 
- Ne dedi sana? .. 
- HovDrda olan paralı olur .. 

Şimdiye kadar kıza iki baş so
vanla, bir yazma yemeni mi getir
din .• Dedi. 

Pençe Ahmed, homurdandı: 
- Kar.nın hnkkı var ya.. Ea· 

naf dükkanı kAr için açar. 
Deli Veli gökredi : 
- Amma, b:r De-il Veli de 

gelir, onu biribir:ne katar. 
Zeh:r Ali, ocakta buram bu

ram tüten, bir kaburga parçasını 
çevirdi. Eirkaç saniye, Deli Veli· 
nin öfkesir. in geçmesini bekledi. 
Sonra sesine bir mlilayemiyet 
vererek lakırdıya devam etti : 

Deli Veli!.. 
Sö)le., 
Sana para mı IAzım ? .. 
Eh, dedik a işte... Zahar 

paranın da lazım olduğu yer olu
yormuş. 

- Hiç tasa etme. 
- Neden? .• 
- Yarın bir yere balta açı· 

yoruz. 
- Nereye? 
- Çeınberlitaıta .•• 

nmın arkasında, koca 
yapılıyor. Oraya. 

Vezir ha· 
bir bina . 

- Sahibi zengin mi? .• 
- Ulan, züğürt adam bina 

yaphrır mı ? .. 
- O da doğruya, 
Söz, Deli Velinin ağzında kal

dı. Bu sırada, nasılsa geriye doğru 
eğl:cn zehir Ali, iki elini biribi· 
rine vurarak : 

- Ulan, Deli Veli !.. Bu ne ? 
Diye bağırdı ve sonra elini 

Deli Velin.o arkasına uzatarak, 
kuıağının arasına ıokulmuı 
oyalı b:r kadın yemenisi çıkardı. 
Havaya doğru kaldırarak salladı. 

Deli Veli ile Pençe A hmed, 
hayret içinde kalmışlardı. Fakat 
Deli Veli, kendini çarçabuk top
ladı, kaılarmı çaltı . Çabuk bir el 
hareketile ıtır yağı kokan o oyalı 
kadın yemenls;ni Zehir Alinin 
Alinin elinden kaptı. Genit avuç
ların&n içinde sakladı. 

- Vay dubaracı vay •• demek 
bura1a dost yanından geldin do 
bizden ınkladık ha •. 

- Hem de dostun hassı 
olacak, galiba .. yazmaya baksana •• 
burcu burcu kokyo~ 

- De!i Veli, bu sözlerin altın
da eziliyor, ccvab verib verme
mekte t er eddüd ediyordu ..• Avu
cunu açtı. Yemeni) i, ocakta yan3n 
ateı:n hafif alevine tutarak baktı. 
ince pembezar tülbent üzerine 
gayet zarif oya i~lenmiş, bu Kan .. 
dilli ya1ma sı , onun kalbinde garib 
bir h is uyandırdı. Zif.ri karanlık
lar arasında hala:ıkarlık eden 0 

meçhul kadını hatırladı. Y emeniyl 
koynuna soktuktan sonra, yumru· 
ğunu dizine dayadı. Önüne baka, 
baka: 

- Y oldaşlarl.. Bunu ne siz 
sorun, ne de ben ıöyleyim. 

Di) e homurdandı ••• Fakat Ze
hir Ali i e Pençe Ahmed, o kadnr 
ısrar ett iler ki, n hayet Deli Veli, 
vakayı olduğu gibi ar.latmıya 
mecbur kaldı. 

Bu mecburiyet, Deli Veliyi 
epice mütecısir etmişti. ÇUnkU, 
vakayı o Juğu gibi hikaye etmekle 
her ne şeblde o!ursa olıun, kaç
hğın1. . hem de bir kadının hima· 
yesae kaçtığım ifşa e} lemiıti. 
Lakin, u kadından bahsetmek, 
cnun kinı o!duğunu öğrenebt:mek 
çarelerini nrkadaşlarile düşün· 
mek te bir ihtiyac haline gelmişti. 

( Arkarıı nr ) 

SON POSTA 

Kadın 
Çeneleri 

Bizim Bayan, bir mevzu 
buldu mu saatlerce konuıur, 
durur. 

- Ya benimki! benimki mev• 
zu bulmadan da saatlerce ılSyler, 
durur! .. ................ -...... -............................ __.. 

1 1 
Acun da 
Fındık 
Azaldı 

TUrk ofise Almanyadan bildi· 
Sebebi gıl- rildiğlne göre dün .. 
b 'N 1 ya fındık istoku 
aıı "" 08 çok azalmııtır. 

gorlularimtş Noel TO yalbatı 
yortularından ötlirU Avrupa pazar
larmda bulunan malların çoğu 

aatılmııtar. Büyllk fındık firmala· 
rmdan biri tarafından yapılan bir 
istatiıf ğe bakılırsa dünya fındık 
istoku ( 17,000) ton olarak kal· 
mıştır. Bu islokun yetişdirlci mem· 
leketlere dağılışı ıöyledir: 

Türkiye 3,000 ton 
lapanya 1(),000 ,, 
ltalya 2,000 ,, 
Kafkasya 2,000 ,1 

TümU 17,000 
Bu iıtok miktarının nekadar 

doğru olduğunu kestirmek zordur. 
Şukadar ki Türkiye dışında kalan 
memleketler bugün diledikleri gi· 
bi tındıklaranı dıtara pazarlara 
gönderemi:yorlar. Birçok memle
ketlerdeki döviı. ve ökonoml duru· 
mu bunun başlıca sebebidir. 
E;inde en çok fındık olan ispan
yanın en b üyük &lıcı Almanya ile 
ıimdilik bir kıliriog anlaşması 

yoktur. 

Nevyorktan yazıhyor: Meşhur 

,Dile kolay birvgaz topluluğu?a 
168 OOO OOO baglı . ~ırkell~rın 

' ' bu yıl ıçın dagıt-
dolar ! tıklar& kir 168 

milyon dolardır. Bu miktar bizim 
paramızla 200.000.000 Tilrk lirası 
eder. Geçen yıl bu kazanc daha 
azdı ve 128 milyon dolara varı· 

yordu. Şu hcsabca bu yıl elde 
edilen \•e dağtılan kazanc fazlaaı 
39 milyon dolar yani 50 milyon 
Türk liraıı kadar bir şeydir. 

BütUn masraflar, amortisman· 
lar, vergiler çıktıktan sonra bu 
paranın ortaklara dağdan para 
olduğu dUşlinü!Urae diloya tiko
nomik bubı·anına rağmen yine 
milyonlar ka:zanılmakta olduğu 
kolayca meydana çıkar. 

* 
Yunaniıtandan alınan haber-

Yunanistan l lere göre, zeytin 
mıntakalarına ıon 

egtinliklerl glinlerde yağan 
yağmurlar çok iyi tesir yapmıt· 
tır. Ze}·tinlikler bu yağıılar
dan istifade etmişlerdir. Yapılan 
oranlamalara göre bu yıl alına· 
cak ze}tin mabıulU 100 milyon 
okkayı{Yuanan ölçUsü) geçecektir. 
Geçen yılın rekoltesi bu miktar
dan az idL 

ikinci kanun~ 
-- --

Seçimin ikinci Günü 
A 

Kadınlarımızın Alakaları 
Çok Canlıdır 

( Baetarah 1 inci yüzde , 
gunlukJa kullanmışlardır. Bu ıe
beble bugün sandık baıları dün
kü kadar lcalabalık değildir. 
Yurddaıların, bilhassa kadınların 
siyasi haklarını, yüksek bir borcu 
baıarırcas.na bir istekle kullan
mallarım görmek çok ıevkli ve 
lnvançh oluyor. Kadınlann 1eçlm 
işinde gösterd:kleri derin istek, 
aandık başlarında göğUs kabar
tan mlllt tezahürata vesile ver
mektedir. Hemen her aandık 
başında çalgılar milli marşlar 
çalıyor, halk kürsülerinde halk 
hatib!erJ tarafından saylav seçimi 
işinin yüksekliği hakkında hitabe· 
ler ıöyleniyor. Yarın lstanbulda 
ikinci mllntehib ıeçiminin ıon 
gUnüdür. Alakadarların tahmini~ 
rine göre, yarın akıama kadar 
lıtanbuldakl rey hakkı aahiblerl 
yüzde 98 niıbetinde reylerini 
kullanmış olacaklardır ki bu nisbet 
intihabat tal'ihlerinde en yüksek 
dereceyi göstermektedir. 

lstanbul mülhakatından olan na• 
biye ve köylerde seçim pazartesi 
akşamı bltiri:eceldir. 

Istanbul Vali ve Belediye Reisi 
Bay Muhidain, Halk Fırkaıı Vili
yet idare Heyeti Reiıi ~ay Dr. 
Cemal dün sandıkların bulun
dukları yerleri gezmişlerdir. 

Yurdun Diğer Köşelerinde 
Saylav Seçimi 

Balıkesir, 18 (Hususl) - Şeh• 
rlmizde ikinci müntehib ıeçimi 

hararetle yapılmaktadır. 
Maraş, 18 (A. A.) - lkind 

mtlntehib sayısı, elli dördll kadı• 
olmak üzere 402 dir. COmhuriyel 
H. F. namzetlerini ilin elmiıtit• 
Seçim ayın 27sinda baılıyacakbt• 

Sinob, 18 (A.A.) - Viliyetio 
her tarafında bugün bUyUk barr 
retle başlıyan ikinci mUO" 
tehib ıeçlml ikinci Kanunun yir 
miıindo bitecektir. 

Karaköse, 18 (A.A.) - ikinci 

mlintehib seçimine bugün vali ye 
belediye reııının riyaıetindekl 
teftiş heytıti huzurunda başlaıı

mıştır. Halkın seçim işlerine gör ı 
terdiğl alAka bliyüktnr. 

Aydın, 18, {A.A.) - Nazllll 
ve Karaca3u kazaları ikinci mUD" 
tahib seçimleri bitmiş ve fırka 
namzetleri ittifakla seçilmiştir. 

Iğdır, 19 (Hususi) - Kadın
larımı Halkevinde bir loplanb 
yaparak, kendilerine verilen iya
aal haktan ötllril derin ve aonsuı 
saygılarını yllce önder Atatürk• 
sundular. Ayrıca Başbakan ile 
fırka genel katibine ıaygılarnıı 
bildirdiler. 

Farka Kongresi 
Aydın, 18 (A.A.) - Vilayet 

fırka kongresi bugün Aydın say• 
lavı Bay Adnanm batkanlığı al
tında toplanarak Reisicumur Ata· 
tUrk' e ve fırkamız büyüklerine 
tel yazılarile saygılarını sunduk· 
tan sonra çalışmasına baılamıştır. 

İzmir incirleri 
( BPıtarafı 1 inci yüsdcı ) 

HattA Amerikada bir Ermeni 
komisı oncu, Yunan incirlerini 
satmak için Türk incirlerinin 
kt r.:i u olduğunu bir gazeteye 
para vererek f;in etmişti. Son 
zamanlarda ve bilhassa bu sene 
Türk incirleri tekrar Amer:ka 
piyasalarında kıymetlendi. Jzmirin 
ihracat tecirler;ne gelen haberle
re nazaran, bu sene Amerika 
plyaaalarmda en fazla aranılan 
incir ( Tilrk incirleri ) olmuştur. 

Bu değer buluıun baılıca se
bebi, bu sene Amerikaya gönde
rilen incirlerin ambalajlarına 

göı~eri len ihtimam ve verilen hu· 
auslyeltir. Nevyorkta büyllk bir 
mUcuese incirle::-imize « Türkiş 
Natura) Lokum » etiketini ilave 
ederek ıekerlcme yerine sfirüm 
temin ettL Hatta Amerika Cüm· 
bur Reisi Bay Ruzveltln Noel 
çay:nda bil• lzmlr incirleri kul
lanıldı. 

lncirlerimiz!n daha geniş mik· 
yasta satıfına engel olan en belli 
başla sebeb, ihracat tacirler:nln 
fiyat tekliflerinde düzenli hareket 

etmeyişleridir. Bir tüccarın yapb• 
ğı tek]f, bir baıkası tarafından 
yüzde on ve daha ucuza yapılnrak 
aynı günde Tlirk inciri Amerika 
piyasasında iki fiata satılıyor. 

Bu çapraıık ve zararlı vaziye
iln önüne geçmek lç:n alikadar 
makamların harekete geçmetl 
beklenmektedir. . ... .. .. .. .. . ...... ·--· .. '....-:::• .._.,_.,-

- Soa Poıta -iLAN FlATLARI 

1- G•t•I•"'" ••u ı••llils 
6ir .atanun llcl Hlırı 6ir 
( •ntim) ugıtır. 

2- Sag/•ıuı• p• 6tr Nrtll-
,,.,,. ita ıı.ıı ,.,,.1.,.4," 

-"""' 

uyfa tayfa l'ayfa Nyfa Ui~-er SoO 
.. yfl ı 2 s • s p!rler --- -::-
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3-:s;, ' ,antimde Hıall 

.. (8) lcelim• VMdır • 
4- ine• .,. lcalın ıazrlld 
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19 ikinci klunn SON POSTA 

l. __ R_A_D_Y_O __ ~I Öz Türkçe 
Bilmecemiz J ____________ B_o~rs_a_r __ ~----------~' 

Hafta İçinde 
20 ikinci k&nun pazar 

lstnnbul - 18 Tokatliyao otelin
den tr nsmlsyon; çny ı ati tehiz. en, 
19 j mnnstik Selim S·rn T cırcan. rn,~O 
hal erler, l 9,40 tiyatro musikisi 20,40 
ha.:lynn kit r Zeker1ya n rkada,ları, 
21, IS &on haberler - borsalar 21 ~~o 1 ,~ 

B y-n Emine lhıan an radyo caı ~tı 
tango orkea!r sı ile birlıkte. 

V rto' a 1 345 m. - 18 dans ıBz!er 
19,~S l.onferans, 20 haf;f musiki, 
20,45 r;öz er, 21 ıenfonik orkestrn 
kon .eri, 21,40 haberler, 21.55 neşeli 
netrıynt, 2.!,25 Budapcıteden nakil 
23 ı:;6zler, rck am 23,45 dans. ' 

Bu"'ape4 e 550 m. -18 çift p:yano 
ko'lseri ( M c:ır halk f rkıları ) 20.30 
spor ve koro haberleri. 20,45 o~keıtrn 
2~,0S hab ·r:cr, 22,30 Go dmnrkıo sfi
v .tınde mıırel.k b konser ( b , azı ya-
b. ncı iı.tJı yon1ar dn n .. kledilecektir ) 
23,05 şındor bura ç"ngene orkelitraeı, 
24110 c z ın ıs k si, l,OS son lınler!cr. 

Bül<reş :jlj;) rn. - 12 :.iO orkestra 
1~ 30 ' , • , 
r' ıöı er, 13,35 konserin devamı 

1!·~~ hafif mus:ki, 14,15 hnber r: 
1 Pik, 17 köy"ü neı ·iyatı 18 " llY 

rnu "k· . ' T 

1 _ sı ıaı, 19 haberler haftalık J!t 15 
KO • d 1 

nıerın ı.; vaın', 20 konferans 20 20 
p'ak 20 1 I 

h ' ,45 radyo piyesi, 21 4:> operet 
nv 1 , 

arı, 22,1)5 orkestra konseri 2·> 35 
ıpor 2'> 45 k • , ~. b ~, onserın devamı, 2a,15 
ı:.berler, 23,40 plak

1 

;u ikinci KAnun Pazartesi 
lıtnnbul _ 18 F 

18 3 rı nınz.ca den. 
b • 

1
° dans musikisi p'ak. 19,30 ha

p; r er. 19,40 Iv.ehmed Mun:r fan · 
h'yl a1~0 ile birlikte. 20 ( Yurc!umuzu 
'e ırn) S l" D e ım Sırrı Tarc. n) 20 30 enir ca • 

bor 
1 

2! f "ln, 22,15 ıon haberler, 
flo ar Rard 21,30 Bayan Be.'riyo Tilzün 
bir!

1
ikt:. yo tango Yo caz orkestrasilo 

Varşova 16 
lcon10 • D - ,45 Popater orkestra 
•atler~

1

;8 ~rs. l8 piyano konseri -
19,ıo f 1. •

30 farkılar, •Özler, 19 sözler, 
ı ıın ü 20, •ık i ro aO, 19,lS p!4k, çocuk. 

haber' er n<'f'iy. t. •Özler, 21 flrkılar 
ı ·Cr, 22 f • 
~Otıfer ıen onık konser, 22,4S 

Budaııı, 23,IS dana. 
•p~.t 

ıtri, 19,3() • - 18,30, orkestra kon-
20,40 ıö r der., 20 piyano konıeri. 
2ö,30 ope z er, hf herler, 22,30 p :ak. a; Orkestra, 1,05 ıon haberler• 

f•tarıL ikinci KAnun Sah 
Baycın A ll] - 18, Almanca ders, 18,SO 
daa1 Z.ade Tnrc .. n j mna&tik. 18,SO 
19,40 bauı'kiai p'ik, 19,80 haberler. 
Bayatı ~ehir tiyatrosu artist erin 1eo 
ld lıye vıniha tarafından van. 20, 10 
20140 B elralcti namına konfcr .. na. 
21 fİir, ;~an Jil'ide t an piyano ilo 
2ı,ao R ,ıs son haberler, borsalar. 

• ady 1 ~c tan ° or te atraıu. 2t radyo caz 
V go oıker.tr !arı. 

lcons:rşova 1345 m. - 18 senfonik 

lar, 1~·5~8· '~5 piyano ref katile ı rka
lfl,45 ~ •.oı.ler, 19,15 hafif musild, 
2o 30 ~oz.ler, 20 farkılar, aktüalite, , çın 

21 •al gene romanları plik, ıöı.1er, 
23,15 °~;rkestrası, haberler veıl.ire, 

Bu~ ' •Bıler, 24,0S dana. 
19,15 d apeştt, r,50 m. - 18,45 p'ak, 
•ôite hera. lQ,45 kenınn kooaEri, ~O.aO 

'• ab ı •eri, 2:.?,rıo er er, 22,20 orkestra kon-
tra k t .. m ıaat, 23 opera orkca· 
1,0s onıerl, 24 çingene orkutruı. 

B~~n haber'cr. 
tlt,,.·u reı, 365 m. - 13.lS gilndilz 

'Yatı p'ak 18 , k 19,ıs , • , p .A , 19 halerl r, 
ttıuın/:'k, 20 ders, 20,20 p'lik operet 
lcon 1811 20.45 konferans, 21 senfonik 

•er, söz! 22 O . 22so h b er, .ı konıerıntcv .. m•, 
.. ~I. a trlcr, 2J, 10 kahvehane lron· 

f 3 lkinclkAnun Çarşrmba 
Jllll ta~bu) - 18 Fransızca dcra 18,30 

nastık S ı· S ' ~ • ' e •m rrı Tarca ı 19 dana 
~:~,1kı&i plik, 19,30 haberle~ 19 -40 

....... b· h . ' ' 
~O haf f a, ~a? P yano l'e birlil,te, 
<>rke rnuınkı P ik, 20,30 balalayka 
111, ; 1 '3~ '• 21 lS son h ber!er, borsa
~.; ' rad)'o o kestr.ı aı, 22 r.adyo 

v"Ve tango orkrstrreı. 
I< rşova, l3tS rn, ..:_ 18 p:yano 

emnn sonatı 
koro kona; r ' konferarıı, J 8,35 
k er' ııpo• l9 1 k onıeri 19 " • , 5 or eslra 
20 ıs !. r •4" konferans <l(J .. •rkılar ' soz. er 2 J ' ' y • 
es rl · d ' pliik, 22 Cbop"nın 
rn erın erı ko ıs ·r. konferans (Al-

nca) 2·> 40 23,JS 
1 1 ~, Leh fark Jarı, söz...er, 

B dil on nıusı!<.s', 24,0S <.ans. 
n u apeşte 550 rn. - lR,30 Ç nge• 

e orkestr 19 S 
anı 1 

11• lto,fe:rans, 1 ,5 
8 0~ c 5 ati, 20, O Budnpe9te oper -
ı aban nak en opern lemfiİ i, ~2,30 
t erler, 2 l,!:lO Bachman • !orı orkes

ı'~'ı 24,30 Kahveh .ne n kıl koaa;eri, 
• ,, son h berJt:r. 

Bükreı, 865 m. - 13-15 ırOndOıı 

p16k neıriyab, 18 orkestra kon1erl 
19 haberler, 19,lS konserin devamı. 
19,&0 den, 20, 10 konferıına, 20,35 
Frederik isimli Lehar'ın opereti, ha
berler. 

24 ikinci Kfinun Perşembe 
fıtanbul 18 - Almenca cera, 18, 

30 danı muıikiıi pllk, 19,30 baber;er, 
19,40 Bayan Sabahnt, Hilsnü Şan pi• 
yano refaknti:e, 20 Z raat Vekl'eti 
namına konfer. nı, 20,30 StGdyo çıgan 
orkcıtruı, 21, 15 son haberler, Bor• 
ı1lar, 21,30 atadyo . orke&truı 22 
S lüdya tango ve caz orkestraları. 

Vuşova 1345 m. - 19,15 piyano 
muı" kisi, - ıözler, 20 p 'Ak, • sözler, 21 
hafıf mu iki; il;45 haberler, 22 orkea 
trn konseri, 22,45 konferao , 23,IS 
dans, 24,4S konferans, 24 sözler, ~il,OS 
daı.s. 

Bnc'ar•tt•, 55ıl m, - JS,30 orkeatra, 
konun, 19 aözkr, 19,35 t•rkılar, 20, IO kon· 
fer na. 2 ,O orke1tr fantu!.erl, 21,3D harlc1 
ıiyaaa, 22,10 ÇI gc:.ncı orkı-etr;aaı, 22,S.S .Öz• 

ler, 23,15 p 'ya o konscrL :l4 Fraııaızca koo
fcra a. 1 ıOS aon baiıcrlı::r. 

Bükre,, 365 m, - 13,15 gUndüz plAk • 
ncş fyatJ, 17 Çobuk a at', 18 facıa 'Luca 
orkcatrHı, 19 haberler, 19,15 orkeatramo 
c!cvan t. rn c cra, 20,20 ?.... .:ti Rom ~n :koro 
musiklıl, 2113J. Poplller f!lrkılar, 22 Romen 
muaik a l, :,3 haber.er, 23,.l5 1-ltık. 

25 ikinci KGnun Cuma 
lıtanbul - 12,ll:l karıfık mual i - pllk 

10 çay saati o'el Tokatlıyandan tranamlııyon, 
tc:ılalz c11z oraı::atr ı 1 19,2.> çocuk lııkAyelarl, 
lC,'!0 haberler, :.:o de lr en, :ZO,SO HavayJn 
kitar. alrct ve arkadaJ°ıırı. 21,2J aon haber· 
ler, 21130 Radyo or~eıtrHI, 22 Radyo caz 
•e tango orkcıt alan. 

Var,ova, 1545 m. - 19,15 dan• - aöz er, 
ro p"1ano rdaluıtllo tarkılıır, - ıöz:ler, 20,3D 
keman mı •lklal, - ıpor ııabcrlerl, 21, IS So· 
llatlcırin itt .ıı, De ı nfonlk kon1er, 23,SO 
,-ır,er, • ro'dl!nlar, 2-1,0l dans. 

Budapeşt~, ~·o - 18,'S Cbarl1 Gaudr'o 
cas. orkealraaı, 19 alo og·afl deni ı'l,'3S 
apor, 19150 rapo taj, 20,30 orkeatra tewaillnl 
oakll, 2.,30 caı. muslkial. 24,15 Çinırencı 

orkeatra, l,OS •Oıı haberler. 

Bükreş 865 m. - 13-15 pfAk giln• 
düı. neıriyatı, 18 saloo orkestrası, 
19 balerler, 19,15 konserin devamı, 

20 ders, 20,20 plak, 20,fı5 aenfonik 
konsere dair söz.ler, 21,05 konserin 
devamı, 23 haberler, 23,iö pl&k. 

26 ikinci kanun Cumartesi 
İstanl ul - 18 F ransız:ca ders, 18,30 

Boyan Azade jimnastik, 18,30 dt na 
mua kisi plnk ile, 19, m haberler. 19,40 
apor (Eşref Şefik) 2U, 10 prkestra plak 
ile. 20,r,o Bayan N imet Vahit ş n pi· 
y no ile, 21,15 son haberler borsa, 
21.3lı Bayım Dedri;e R ı m Tüzü'l fan 
ra . yo c ı: ve tnngo orkellrasile bir· 
likte. 

Var.şovn 1345 m. - 18 plyıono 
ferkı ltonaeri-konferl'ns, söz er. 19.15 
opera pliklı:rı sözler, 20 viyo'.onael • 
piyano konseri-spor haberleri 21 eıki 
O?cretlerden parçalar haberler, 22 
Franı z. eacrler uden senfonik kanaer 
a8zler, 2:\ dnns·ııE=.!:.7 2t,e5 dans. 

Budapeıtc ll50 m. - 18.Filda R•cz 
tar fındau f'lrk hır, 18.35 aözler, 19 05 
opera orh e&truı. 20,10 aö:ıJcr, 20,40 
p'ik, 21.10 11Hidyod o bir komedi, 23 
h~ berJer, 23,20 Chrly Gbudrio caz. 
orkeal:rası 2l,10 Pertl 'ingene orkes
trası 1,05 ıon baber:er. 

Bükref ! 65 m.- 13·15 gündüz plAk 
iaeşr yatı. 18 e~lenceli mua ki, 19 ha· 
berlcr J9 15 konsorin c!evamı, 20 dere ' . 
2•),20 plak, 20,4S ko>::ferans, 21 caz, 
22 aöz.ler, 22,25 aa1on orkeıtraaı. 23 
haberler, 2 .J,36 orkestra1Jın devamı 
---·~~___....-~ ..... 

~~ Dr. KEMAL NURi • 
1 Cilt Ye Zuhrevı hqst1lıldar mütehassuıı 

1 Beyoaıu ı RumeJJ han 15 
~ı-••; 'J'd : 40153 ................... -·-·· ... ··-····--··-···-·········· 

Resim Talı/ili .Kupona 
wu • o u .......... . . .. 

Tabiatioi!i llğrenmek Jıtiyoruııız 
resmiaiıl bu lupoadan tO adet 
ile birlikte gönderiniz. · RtıııD.aiııiı 
aıraya tabidır ve iade edilmeı. 

wm, meslek 
veya ıao'at 

bulunduğu 
m~mlelceı 

Relim intişar 
edecek mı1 

Reımin klişesi 30 kWÜflıık 
pul muk&bilicdo göoderilebilit. 

BugUnkU Bilmece 
Boı dc.rt köşeleri aşağıdR ya

nlı manalara ge:en öz Türkçe 
kelimelerlo doldurunuz. Bu sa· 
yede hem vakit geçirmiş, hem 
de ~z Tiirkçe kelimeleri öğren• 
mit olursunuz 1 

1 2 3 4 s 6 7 8 

1 -'!--1--f-~ 2 
3 
4 
5 
6 
7 
sı:ı-...._ ..... 

Soldan saAa: 
1 - Derya 
2 - Aile· yemenilerin kenarlarına 

c' iktikleri aüı 
S - istihza 
4 - Hayvan:uın yedikleri n~batlar 
S - H cab duy - dikkat et 
6 - Göz y:- fı dök • ne fi IAbikası 
7 - Ümid et - göz yatı döker 
8 - Top;ırlak 
Yukardan aşağı: 
1 - Müıtaklm 
2 - Sonuna bir E retirlllnce 

hüsün • cehennem 
S - iki harfin orli ıına bir L 

gefriliocc ibtida 
4 - O k imseler 
5 - Beygir • xchlr 
6 - O m. k ma1dıınndan emrihuır 
7 - Bir feye dl:ini aurmek 
8 - Yek - k·ş ·n yağan fey 

Nargile Çekiştiren 
Esraıkeşler 

Pilavcı Şabanın Evinde 
Yakayı Ele Ver'""iler 
Evvelki gün Fat:hde bir hA

dise o.muş, bir esrr.rkeş kafilesi 
esrar içerek dalga geçerlerken 
cürmümeşbud ha.inde yakalanmış
lardır. Hadise ıöyle olmuştur. 

fatihde Kırkçeşmede oturan 
Pilavcı namile maruf esrarkeş 
Şabanın evinde bazı esrarkeşlerin 
toplanarak esrar çektiklerini ha· 
ber alan zabıta memur:arı, esrar
keş· eri esrar içer;erken cürmü· 
meşhud halinde yakalamak için 
tertibat olrrak Şabanın evini ta· 
rassut ~tmiye başlamışlardır. Ni· 
hayet e\veıki gün akşam üzeri 
esrarkeşlerden ı~mafl Hakkı ile 
Süleymanm Pilavcı Şabanın evine 
girdik.eri göriifmüştur. 

Merr.mlar bir saat kadar bek
ledikten sonra bu eve başka kim
aenin girmediğini görmüşler v.e 
ansızı , e' i aramışlardır. Eve gı
ren memurlar, pilavcı Şabanı, 
d nde esrarlı nargile ile ve 
Süleyman ile fsmail Hakkıyı ve 
Şabanın kiracısı Üsküblü Bekiri 
de eHerindc kan:ış'.a esrar çeker
lerken cürmümeşhud ha.inde 
yakalamışlardır • 

Pılavcı Şaban memurJann an
sızın eve girdiklerini görllnce 
nargile) i elinden fı!Ia~ıf aonra 
da diğer esrarkeılerm dınde bu· 
lunan esrarlı kamıılarını sakla
mak iıtemiş, fakat memurlar e:..e 
rarkeşleri yakalamışlardır. Evde 
yapılan arama neticesinde bir 
mikdar esrar ile esrar içmiye 
mahsus kabaklar, nargileler ka
mışlar vesaire bulunarak müsa
dere ediJııişt:r. 

Neler Duyduk ? 
Hafta içinde bOtGn piy~aalıırda 
bir durgunluk Yardı. Genel d&a
rum gevıektir: 

Afyon Afyon piyasası 
hep bir gidiyor. Serbest piyasada 
ismen kilosu 5 ile 5 buçuk l:ra 
ara~mda olan Anadolu mallan 
üzerine hiçbir lı işidilmemiştir. 

inhisar idaresi de henü:ı mal 
alımı durumda değildir. Bu kurum 
hafta içinde bir yandan eaki b:r 
satıf karşılığının azlığına bakmış 

öblir yandan da afyonun soysal 
durumunu kuvvetlendirecek işler 
görmütlllr. GünUgünllne yazdığ&· 

mız gibi lranlılarla bu yolda fay• 
dalı görüımeler yapılmışbr. Bu 
konu§malarda Yugoslavya mümeı-

silinin de bulunuşu gözöntindo 
tutulacak bir noktadır. 

Dışanya afyon aatqı bugt1n 
arbk çok na:ı.ik bir it olmuştur. 

Avrupadald uluslyrarası af
yon kartelinin [TOrk • Yugoslav 
b:rlikte afyon satışı) bürosuna 
karşı takındığı durum bu iş:e uğ• 

raşanlarımız.ın gözünden kaçma· 
maktadır. llAç fabrikalannın ara· 

dıkları Drokit denilen afyonlan 
dünyada ya!nıı: Türkiye, Yugos• 
Javya ve lran yetiıtirir. Kafkasya· 

da da bu evsafta biraz mal 
çıkarsa da dOnya piyasasına tesir 
yapacak mikdarda daği:d:r. Şu 
halde Türkiye vo Yugoslclvya ara· 
ıında bulunan aabş anlaşmasına 

lran de girecek olursa dünyada 
salış bakımından kendi kendine 
bir inb:sar meydana çıkmış ola· 
.cakbr. Bu anlaşma Türk af} on lan ... 
için çok faydalı olabilir. Bundan 

ötürü piyasa bu koouımalan ya
kından gözetlemektedir. işlerin 
yoluna girerek bir gün önce lnhi

sarm piyasadan mal alması isten
mektedir. Piyasada dolaşan du
yumlara bakılırsa lstanbul ticari 
lç'erinden birkaçını, Ökonoml 
Bakanl.ği!e g6rlişmek, bugünkü 

durum ve istekleri anlatmak için, 
Ankaraya göndereceklerdir. 

Tiftik - Tiftik piyasan g~ 
çen yedi gün içinde olduğu gibidir. 
Hiçbir I~ lşidilmemiştir. A:manya
dan bir istek olmadığı gibi Sov
yet Rusya veya logiaere hesabına 
soruşturan da çıkmamııbr. Tifcik 
tüccarı pek gevşemiı gibi gö
riluüyorlar. 

Bu itle uğraşanlar latanbuldald 
tiftik lstokunu 15 bin balyaya 
yakın olarak oranlamaktadırhu. 

Yapağı - Yapağı plyasıati 
da tiftik piyasasının e\id:r. Yeni 
bir alışveriş duyulman: ıştır. Stok 
10 bin balyaya yakır.dır. Yapağı 
fiatı kısmen 47 lrnn ş etrafmd11 
ise de bir muamele o!mamıştır. 
Piyasa durgundur. 

Av Derisi - Av derisi pi• 
yasa1ıı heollz açılmr mıştır, deni• 
Ieb'i:ir.Piyasada ve A' ropa<l guç il 
yıldan kalma sah· man:ış po!.tlar 

çoktur. Yeni yıl avlar ndan hna11 
poıtlardar da daha killi yelli mik• 
tarda gelmeye başlamıştır. Tilkl 
poıtlannı aoran yoktur. Bir nrahlc 
17 kuruşa kadar l'fi~selen tavşa~ 
larda 15 kuruş etra ında bulunu-
yor. Geçen hafta da yazdığımıı 

gibi yalnız. porsuk postlanna iste~ 
il çoktur. Buposttan ise plyaa•• 
da çok u mal vatdır. Piynsamq 
genel gidip yavaştır. · 

BuAday - Buğday piyasası

nın durumu geçen haftanın eşidir. 
Ziraat Bankaaı yine piyasadn 
satıcı olmaktadır. 

Ekistra buğdayların kilosu 5 
kuruş etrafındadır. Çavdarlı ma:• 
larda çavdar oisbetine gere fiyıl• 
laşbnlmaktadır. Piyasa değişme" 
mekte, qler tutuk bir şekilde 
yUrtimektedir. 

Arpa - Arpa piyasası ma~ 
gelmediğinden ylikselmektedir. 
Dökme arpalar yeml.k için kilos..\ 
dört kuruta kadar aranmaktadır. 
Çuvallı Marmara kıl ılan orpaları 
dört kurut on para ile dört ku .. 
ruı on beş para aras.nda satılı.·.' 
bilmektedir. Dışan pazarlardan 
biralık için istek yoktur. Piyas.a 
istekli fak at mal gelmemesindeı:ı 
ötürll az işlidir. 

Fındık - Fındık piyasası 
geçen hafta bildirdiğimiz sıcaklı u'I 

kaybetmqtir. Geçen Perşem1• 
günü 51 kuruşa varan fiatler bu 
hafta baıındanberi gerileme[ • 
baıladı. Hafta içinde ki:osu ~ocı." 

48 buçuk kuruıa kadar bır iki 
vagonluk a1 bir iş oldu. ' ~ 

Bu gerilemenin sebebini piy.,: 
sadan son günlerde istekleri ıi 
kesen Almanya ile Çekoslovaky .i· 
mn durumunda aramalıdır. Bu il:i 
büyük piyasa bu hafta hiçb:ı 
istek göstermedi. Ve {iatleri 43 
kuruşu aımadı. Yedi :gUn iç.inde 
yapılan aabpar da lsviçre içindi. 

Piyasanm genel g:diti .hafta 
sonunda gevşek ve Avrupa ıstek• 
lerioe bağh olarak kapandı. 

Kocaell icra memurluftundan: 

lstanbulda Akbıyikta Değirmen sokak 22 No. da oturan ve 934 
ıeneıinde lzmid Kandere yolunun 17 inci kllometreaindo müteahhitlik 

yapan müteahhit Kemale: 
bmitin Çubuklu köyünden Rıfatın taı bedelinden bakiye sizde 1 

alaceğının tahsili için Kocaeli icra daireaince tanzim olunan 10/J0/9J4 
tarih ve 34/1604 No. b ödeme emri tarafının gönderilmi1 ise do 
mtıbaıir tarafından verilen mqnıhata nazaran mezkur mahalde l .. 
nan hemşirenizce hilen bulunduğunuz yer hakkında malumat olmad.t-11 
beyan edilmiş olmakla tan:r.im olunan ödeme emrinde ) azılı borç ve 
maaraEan tarihi Uiindao itibaren bir ay içinde ödemen:ı veya mel 
be) anında bulunmanız ve borcun tamamına veya bir kısmına ve)• 
takibat icrası hakkında bir itirazınız var1a yine bu müddet içind• 
Kocaeli icra dairesine bildirmeniz ve borcu ödemez veya itiraz etmez
seniz hakkınızde cebri icra) a devam edilecegi ademe emrinin tebliği 
yerine geçmek fü.ere ilanen tebliğ olunur. 

Zafiyeti umumiye, iştahuz.hk ve kuvvetıizlik halatında büyük faide ve teı;iri görülen 

FOSFATLI ŞARK MALT HÜ LA SASI 
kullanınız. 
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ÇaYclar Ôzü 

Niıaata Ozü 

Patat~• Özü 

Bezoly Ôzü 

Merc'mek Özü 

Beyaz mıs:r Özü 

a na 
OoceklBnnıza yediriniz. istediklerini n ıevıtiklerini bıkt~rmıyarak. değiştire dekivıiro yediriniz. Vitamini ye kBforiıi 

çok olan bu nıükemmel özlü onlarla yavrularınız aeşeh, ı ·hhatlı, tombul, kBola canlı olurlar. Oabuk büyürler. 
çabuk diş çıknr·rhr. kemikleri kuvvetleeir. İshal olmazlar. HASAN ÖZLO' UNLARlLE YAPILAN MAHALLEBl 
ve COIWA LAHIN ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine pııyan olmaz. 

Haıan Eı.ıa depofü. Taklidlerinden 111.kınınız. 

şebnem clamlalar1nın 
CJÜllcr üzerindeki · 
güıclli4i 9ibi... P>2 

Şayam hayret 

Oibbs - Tuvalet 
sabunu da cildinize güzellik ve 
tazelik verecektir . 

Gibbs - Tuvalet sabunu. ~ 
cildinizi parlatıp yumuşatacak Y ~""'Ul••~-
ve şeffaf bir tabaka ile süsliye- yr ,.,== 
cektir. Tazeligi ve nefis kokusu 
ile bütün zevki selim sahipleri
nin tercih ettikleri sabundur • 

KALIBI 

t20 
KURUŞ 

ASI 
Merkezi: Ankara 

Tamamı öde nmiı sermayesi: 

120 
1
000 TUrk Lirası 

·TUrk1yenln her yerinde tuba ve muhablrlerl vardır. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
fatanbul Şubesi: Telefon 22042 

..... Galata Şubesi: Telefon 43201 ~ 

Ağızda her mikrop ko
layca yaşar. Bu mikroplar 
ve d:ş aralarında ekşiyen 

yemek srtıklan yenilen 
yemekle yutulacak olursa 
uıviyette hasıl olacak 
tesir: T edrict bir zehir· 
lcnmedir. 

Çok Yaşamak isteyenlere Müjde: 
Akçe Burgaz Çiftliğinin 

"H··seyin Avni,, Yoğurdu 
TUrkiyede bir eşi oJmıyan dinçlik va saglamhk özUdUr. 

Tenekenin yan taraf.ndaki etikete dikkat ediniz. 

Deposu: İstanbul Tutun GUmrDk No.17 Telefon: 23717 

El işlemesi için 

En mUkemmel kotonlar 
Parlsln yeglne 

Kotonıarıdır. 

Renklerl solmaz ve garanti 
9örUnU9U parlak 

C • B Paradır ( 

Nlkolaldl • Etti 
204 Gal•tasar•y 

• 

~--------------·· Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aconte1eri ı Karaköy KöprObatı 
TeJ. 42362 • Sirkeci MGhürdarzad• 

Han Tel 22740 
........ 4-..... 

Ayvalık Yolu 
ANTALYA vapuru 19 lkir 

cikAnun CUMARTESi 19 da 
lzmire kadar. "249,, 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 20 

lkincikinun PAZAR gUnll saat 
10 da Morain'e kadar u250,, '--------· Nezle ve so

luk algınll• 
Aı için en 

tealrll IUiçtJr. 
Her 

eczanede 
vardır. 

Son Post• M•tb•• .. 
&abiW: Ali E ue:a 
Netti1at Mildlrlı TaW. 


