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Bulgarlar Biz---;J;;;~i /'~-

Yunanlılarl~ Biıim Zihni
yetimizi Beğenmiyorlar 

Halbuki Asıl Beğenilmiyecek 
Zihniyet Onlardadır 

~~~arlara kartı duydugumuz doıt
u uyguau malumdurı Buna rağ 

onlar, ıureti haktan ıöril .. men 
Trak b" d nur ve 

yayı ıı en isterler. Sanki ba-
balarının miraaıdır D b R 

1 
· o rıcayı o-

manya ıl~ra fazla görürler. Yunan-
~ardan bılmem neler talebindedirler. 

la l ugo~lavyaya karşı iıe ıimdilik au-
r ar. ~ıyaaetleri io: hıdır. Bu duygu 

"' meyıl de ol · ı kendi! · t an ınaan ar, 1azılarında, 
•kibl e~m ~Unyanın en aakin insanlın 
~·a . gösterırler. Agağıdaki razıya bu 
" zıyeUn bir · ar d" 'La Bul . , mıı ı ı7a tercüme ettik. 
rind ı1arıe Din ıon nüehalımndan bi-

en a ınııııştır " y b' ret b k w • • • avuı ,. ır meha-
11 ınlıgı ile şıkiyetler edib duruyoı 

~l Sa•aıtan ••velki denimi nok· 
•Y•n hazin •ak'aların ••rdijl 

d•rı Ye dünya felAketi.Ua mlldltlt 
~=ll•lerclen dotan haıin tecrlbe· 
•l~ Balkın ulualarına, geleceğe 
·1c.,d •lllnlyet ve laldıaflarmın 
hU .. e. aalaımalarıaa dayana• 
•• 
1 

ecejf aı anlatmııb. Bu ıuretle 
.. '1•l•rı 
dın nuzı u11an 'la•a• birlbirla· 
lır •yıran geçlmaizllk kaynak-

ının •hediyen kondutu Ye ... d 
.,_,, ~ D8Yatnı 11 inci yüzde ) 

F ransıs - Ruı 
ittifakı 
K.uvvetlenigo,. 

Her Şey, Almanyanın 
Hareketin• Ba~:ı 

Londr.a, 22 ( A. A. ) - .N'ıızilerin 
ik•idar me•kiine geçiılerinin ikinoi 
yıldönümü olan 80/1/935 de Alman 
hükumetinin dıı siyasası gayelerini 
teıbit edeceii zannedilmektedir. 

O zaman B. Hitler Şark andlaı
masına dair vaziyetini tavzih etmiş 
olacağından, İngiliz n Franıız nazır
ları uluslar araıi vaziyeti görüıebile
oeklerdir. 

Almanya Şark andlaşmaaindan 
uzak d\lrmakta ıarar ettiği takdirde, 
daha eyiaine iııtizaren ittifaklar ıiıte
mine bir dönüş olmak ÜEere 4imdiye 
kadar hot görülmemiı olan Fran11a -
Ruı yaklaımuının kunetlendiril· 

weai auıttntilebiltcektlr. 

I 

iki Gencin Yaptığı 
lhn -·----

K yar Bir Babayı Keıtiler V • 
ayalıklardan Denize Attılar 

Ketill•r i ' mel•lılerfllr. A,elct• i« .zt16ıt• ••ıra•rl•rı t1t1rflır 
Aat 1 [XPoli. müdürü, X X KıımıadH reiıidir] 

rıda ç~y~ 21 (Huıuı~ - Su· lir yaada babalarının kuketi 
lenaaif lk orkWotc bir cılaayet iı· öte yaada caketi •• ortabk kan 
C:afızı 'Gld 1 2•nç, yaıh bir adam- lçintietHr. 
diaı tık llra1tl•r, ıonra da c.... Za•allı çocuklar ltabalarımn 
tizerln~ ••le bir kaya parça11 acıklı bir cinayete kurban gitti· 
kanlı v:~, denize •tınıılardır. lu ılnl tahmla ederek poliae gitmit· 
ı&re 

6 1 
a zabıtanın tahkikata•• ler ve poliı hem•• tahkikata gl· 

B 1 Y • olmuıtur: rjımittlr. 
,_ ~{ lımail bayla ihtiyardır •• Zahıta memurları kanlı yer• 
•ak~ •n vardır. Bir ı•c• lımail, geldikleri zamaA ilk araıtırmala· 
a l t ç~lc ıeciktijJ haJde evin• nnı yapmıılar •• ıunları bul· 
l • aıeauı, bunun lıerlae çocuk· muılardır ı Ktıçllk bir çakı, bir 
•rı ••raklanaralc yaıh l.abayı alaema hileli ve ayak izleri. 
:•mıy~ koyuhnuılardır. Feneröa- Zabıta bu açık deliller lze-

denılen yere .-eldikleri zaman rinclen yürümek ıuretUe blrf on 
::: ylrek titreten manura il~ bet yapnda Haydar, öteki de 

rplaımıılardırl ( Deva•ı 11 MI ytiıcle ) 

aagalc ö11d11rimb C•mlıurrelsl Atatiirlı, 4iin •abalı ı•lırlmlzl şere/lendirdil•r. Ula önderimi~ 
Ha.darpaıada trende11 indikten sonra ••tla Dolmabalıç. •ara,ına ı•çtiler. R••ltnl•rlmt., Camlıur· 
reisimizin ıelırlmizl ı•reflendirmelerinl ıöşteren lugmelll lntl6alardır. 

Acaba 
Kime Karşı? 

Litvanya lhtt,..th Dav
ranmıya Karar Vermiş 

Havna1, 22 (A.A.) - Lihan· 
yada 1907 ve 1908 ihtiyatlarının 
bir ay mllddetle ıillh albna ça· 
tırılması askeri talim programı 
lktlzaaındandır Ye ayal zamanda 
ihtiyati bir tedbir teşkil etmek· 
tedir. 

Uluslar Kurumu 
Konseyi 

T oplanblarını Bitirdi 
CeneYre, 22 (A.A.) - Ulusla 

derneği konseyinin 84 llncD top
laaııı, dUn akıam saat 19 da 
bitmlftir. Konsey, lngllizlerle Fin· 
landıyalılar arasındaki balıkcı 
ıemileri itini ve bviçrenin harb 
tazminatı latidaaım lıpanya, Ar
jantin ve Çekoalovakyadan mürek
keb iç kiplik bir komiteye havale 
etmlıtlr. 

Iran • Irak ihtilAfı, bu lıln 
raportörü Baron Alolzioin delile· 
tile iki taraf, anlaıma;a davet 
edilerek, ıelecek toplaatıya bara• 
kılmııtır. 

Şark Misak~ 
Varıo•a, 22 (A.A.) - Franaa 

elilai, Almaayaya verilen Şark 
miukı notaaının metnlai Hariciye 
Bakanbiına vermiıtJr. .. 

Varıo•a, 22 (A.A.) - Gaze· 
teler, CeneYrede Fraaıa •• Lehlı· 
tan Hariciye Bakanlarıaın Şark 
misakı hakkındaki görlltaı•lerlni 
cllkkatle takib edJyorlar. Her ne 
kadar mtltalea burguluyorlar iH 
de yazılardaki bqhklar, Leblıta· 
aın bu buıuıta çekingen oldujıına 
delAlet ediyor. ----

Am••v•d• Z•I•••• 
AmaıJa, 20 (Huıuıt) - Gec• 

1arqındaa biraz ıonra baftf bir 
zıl••le kı.J,amıaı aarab. Zayiat 
v• ı.aıar roktur. 

ÖZ TÜRKCE 
" Eaki para Ba· içi• ayırmatı dU· 

kanlaA'ı (Maltye vı- iyilik Yapmaktan Tat ,unaeaindedir • 
kileti) danııkan .,. d .,. . Nice Ha.inler 
(Müsteşar)• Bay Ali Alanların Çoaal •a•· biliriz ki ardlarında 
Riza, Edlrnede bir nı Görmek isteriz 1 bırakacak kime .. 
dotum evi açılmHı ..._ ___________ . __ I leri yokken, utl'1c· 

için 20 bin Ura batıılamııtı. Geçende larında yararla itlere on para bili 
yine çok çocuklu analara dağıtılmak ayırmadan, bu yalan acuna gözlerini 
lzere bin lira verdi.,, kapadılar. Ba7 Ali Raıaya gelinceye 

Gazetelerhı ırllnllik duyum (haber) kadar, ne varlıklı inaanlarımıı ur. 
larıaa karııan fU ilç dört ıabr JHI Hana-iıi çıkıb da ana yurdunda bir 
Gzerinde duraak yeridir. dotum evi açmatı düılndG? 

Bay Ali Riza; yurdumuıda o kadar lyUik ınerlitl Amerikada 61en, 

az yetlıen örneklerdendir ki, bu bat•ı· Maniuh Yahudi yurddaıdaa Bfren• 
layıı için r•:ıetelerde atlnleroe ılrea mek, bize acı ırellyor. 
yazılar yazılmak ııerekti. Bay Ali Riza ıibllerin, kendini 

. İt, batıılaaan paranıa aılıtında, yetlıtirtn toprata kartı ıöıterditi 
"Oklu.il.unda det"I b" k 7 6 1 • ır ea 1 danııkaaın batlıhğı, ıenginlerimiıin yGıde blrind• 
aylak. kazancındu •rttardıtı paray: görebil1ek, ne mutlu blseL. 
kendı yurd kardetleriain baıhca ek•iti 

lkı Gönül 
ir Olunca .• 

Samanlık Seyran olur 

Sermed Muhtar Alu• 

Bu bilgük ve binbir macera ile dolu 
sevda romanını "Son Posta,, nın 

sevgili okuyucuları için gazdı 

"ilet Gll11iil Bir Ola11c• /,. •alcl det1rl11 ••rtıg 

l•f••lll•rl11l, ••r•g r•zel•tlttrl11I 6iiti11 
açılclıfll• •nl•l•n r•tılid 6ir •••rdir. Bıı 
§•ili te/rilı••ızı olcarlce11 •alırlar •r••••"• 
la•g•c••uıu.zı tutam•••c•kaı11ız, 1t.a11,ar 11111· 
ıMr •llıgo•ak, lctılıla lı•tıla 1ll•c•lc•l11l.z. 

erşeın.be e Son Posta'da 
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1 (Halkın Sesi)I 
Bir ltalganın 
Yavesi 
Ve Halk 

Bir İtalyan mu.hırrlrinin Tilrk 
kadın n erketi hakkındaki 
densizce yazılannı dilo nefret· 
tik. Bu yazıların Türk efdn 
umumiyesinde birnktığı to iri de 
bugün tesbit ediyoruz: 

Bay Hakkı ( Di vanyolu Far.lıpaıa 
caddesi 28 ) - Bugün Son Po•tada 
ıördOm. halyan muharriri Türkler 
hakkında pt:k terbiyuizce Ye neza
ketaisce 7azı yaz.mıf. KötO a~S. ILU• 

bayyerdir daima aabibine iade edilir. 
Bende p•fİo o muharririn k8tQ aöz
Jerioi ytbüoe fırlatıyorum. Sonra aaıl 
ı8yliyeceklerim nr ki ona iyl kulak 
nrin. ftal7a matbuatında aoo zaman
larda aleyhimizde ıinıi ainıi ıtlrilnen 
bir nezdid yılani var. Bu yılan za
man zaman zehir kuauyor. Biz blt!ln 
acunla barııık bir ulusuz, Barıı yo
lunda çahıan her ulua bizim doatu
mu:adur. ltal7ayıda ~yle tanırı:a, ken• 
dilerine karıı doıtluk be1lerlz. Onlar
dan da aynı ıekilde mukabele bek· 
lemek hakkımııdır. Bls biliyoruz ki 
ltalyaa matbuatı fatiıt idar•ılne 
batlıdır. Bunu böylt bilmeaek ( fl 
Reıto Del Carlıno ) gazete1lne H 

onun ( Lambra11a } adlı muharririni 
terbiyeaialikle lttlham eder l'eçive• 
rirdik. 

* Bay Mnrad Atiker ( KöprUlll lıan 
it ) - ltalya'da bQtGn mdbuatın 
ipi fatlıt ldare1inin elladedir. Ga:ıete
ler fatlll merkezindea çekilen iple 
oynarlar. Soa zamanlarda bazı İtalyan 
ıa:aetelerinde :ıebirll n ltnıli yazılar 
r8rlyoruı. Bunlar bizi cok ılnlrlen
diri1orlar. Faıist liderleri fıuat dDt· 
ttıkçe blıe doıtluktan dem Yururlar. 
Fakat onların razete•eriadeki çirkin 
1aıı}arı okudukça perhiz taniyHiain 
7anında lAbna turıuauau 18rür rlbl 
oluyoruır. Aleyhiml:ade yazı yazdıran 

fatl.t ıeflerde 1a o yazdıktan s\bl 
1arlD1Gn)er H yahutta radtelerini 
kendileri fibl l'CS.teralnler. Ç8nkft 
merd ln1anlar ıibl açık a!yuet de 
' oldutu rlbl 1'8rln0r vo yahut 
rCSründOtl ribl olur. 

* Bay Naci ( Mahmudpaf& Kflrkcö 
ban ) - Tlrk kadını dUnyanın ea 
çirkin kadını imif. Erkekleri de 8yle 
lmlf. TGrk kadınının lıu çlrklnllti 
bilha11a çaroaftan çıkıaea ııntmıf. 
TlrkOn ıtrhnda Avrupa •lbiseıi bir 
karnnal kılıtıoa benzermlf, TGrk 
ıiyinmeainl bllmezmiı; hantalmıf, 
kadınlarımız fevkalad~ tifmanmtf. 
TDrkQn gOulliti timd·ye kadar 
beynelmilel bir formOlmUt amma 
ltalyan muharriri Türkleri 18rDnee 
blllOn dQnyanın aldandıfını anlamıı. 
Daha birçok herzeler.. MilmkOn olsa 
idi ftalyan kızlarile Türk kııları ara
ıında blr gGıellik m01abakaaı a~ar
dım. Emlnloı ki müıabakayı Tfirk 
~:ıelleri kazanırdı. TGrk; bGtün 
dllnyanın g6rdOğQ ve blldi~I ribi 
untllmen n ıüuldlr. 

Bunu halyan ruetoinin muharri
ri de pek ali bilir. Fakat onun mak· 
aadı duran ıuyu bulı::ndırmaktır. Bia 
ne yapsak o ıazete tapa ıeker diye· 
cektlr. Onunlı mOnakata edilmeı. 

,\ \\ 

;- Bir Dilsiz Karısını Balta 
ile Öldürmek isteO.iş ! 

Dlln A~ir Ce:ıa mahkemesinde Gebıeli Ahmed 
otlu Alf iımlnde birisinin muhakemesine deYam 
edildi. Ali hem dilsiz, hem de meflücdur. Mahkeme 
aalonuna jandarmalar koltuğuna a-frerek getirdlJer. 
MOddolumuml bay Kltif lddiaaını alSyledl Ye dU.i· 
ıJn kansını öldtırmoye teıebbUsten dolayı ( 10 ) 
Hne bapıe konmasını istedi. lddi edildiğine ıöre 
ıuç ıöyle ftlenmiştir: Dilsiz Ali fakir bir adamdır. 
Kira ile bir evde oturuyorlarmıf. Ev sahibi kira 
vermlyorıunuz çıkınıı dımlı. Bunun O!erine kan11 
Lntfiye: 

uyanmıı, baltayı tutmak fıtemlı, bu ıırada kolJa• 
rından da ağır yaralar alrnıı Te baygın bir halde 
yere yıiılmıı. Ali suçu at.demek için kı11 Huriye· 
aln elinden tutarak Ltltfiyenln akrabasından Aytenin 
evine aitmlı ve orada karııının haıtalandığını 
anlatmıf. Konukomşu evo gelince Lötfiyeyi kanlar 
içinde bulmuılar. Suçlu karısını Mustafa adlı biri· 
ılnio yaraladığını ıöylUyor. Muhakeme Baro tara• 
fından Ali içJn ıönderilen avukatın ıtlerek mlida• 
faaaını yapması için 30 K&nunusaolye talik edildi. 

- Ne yapalım.. sokakta kalacak deiiliz ya. 
Sen babanın evine git, ben de anamın evine 
gideyim, demiş. 

~ Bundan sonra Kum köyünden Raufu aağ ve 
ıol böğründen yarahyan Mustafanın kararı okundu. 
Mahkeme Mustafanın öldurme kaadHe Raufu yara
ladığı kanaatini edindiği için kendlalni (15) sene 
habso mahkum etli. Fakat ıuc tam teıebbUı 
halinde kaldığı için de beş &eneslni indirdi. Mustafa 
on 11 ne habiıte yatacakbr. 

Fakat dilsiz Ali bundan uğber olmu • O gece 
beraberce yatmıılar. Geco yarısından sonra Ali 
kalk ıı, eline geçirdiği bir b ita ile kan11mn 
kafa ııaa 'furmaya baılamlJ. K dın can acıı·re 

Süt işi 
Miistahıille r Esaılı Bir 
Hal Yoluna Girmiıler 

Geçenlerde taıelenen ıild 
meaelesi, bu ıUnlerde yeniden ele 
alınmıı bulunuyor. O zamanlar, 
aralarında enlzııan mliatahsiller 
son S(lalerde tekrar bozuşmuşlar, 
bir elden ve ayni flatla ıatıı yap
mak vazly•ti ortndan kalkmııtır. 
Bunun ıebobf, anlaıan mUstahsil
lerden bir kıımımn 'Yerdikleri söz 
hfJAlına olarak. ıermayH;n• ı6d 
ıatmkya kalkıtmalandır. 

Öğrendiğimize gare, mOıtah
llller bu Jtf eaaalı ıekllde hallet
mek kayıuıile son bir defa daha 
buekete geçmeğl kararlaıtırmıı· 
Iardır. Bunun içinde bugUn, Ea
aaf cemiyetleri müşterek brosun· 
da umumi bir toplantı yapacak· 
lardır. SUtçnler, ılld itine beledi
yenin el atma&ıru Ye hilell ıUd 
ıah11nın kat'ı olarak ~nllnt ge
çflmeaini lıtemektedirler, 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Davudpaşada oturan Midhat 
adında biriıl evYelki gece, ıarhoı· 
luk tealrlle bir bıçak ile oynarken 
kaza netlceıi yaralanmıf, teda vl 
altına alınmııtır. 

* Yuaef adlı biri Galatada 
kendini bllmiyocek derecede sar· 
hoı bir halde ötekine berikine 
1&rkıntılık ederken yakalanmıştır. 

lf. Dolmabahçedo Yılmaz mo
törUnde Salih adlı biri diğer Sa
libin gümOt aaatlnl (&ldıiJndan 
yakalanmııtır. 

• Ahmed, Alitan, Mehmed 
~• Ruf at adlı dört kafadar liman· 
da bulunan Minyoı adlı bir Alman 
vapuruna yüklenmekte olan 76 
kiloluk iç fındık çuvalını çalarak 
HYUturlarken ya kalanmıılardır. 

)Bir Kadın 
Tevkif 
Edildi 

Mllddeiumumilik ıdl1n, latavri
na adh bir kadın hakkında tev
kif kararı olmışhr. Fer:kayOnde 
Kurubai arkHmda 68 numaralı 
evde oturan bu kadmın tevkifini 
lcab ettiren sebeb, TUrklllğe ha
karet etmiş o:ma11 iddisndır. 

Bir Delikanlı 
Sahte Memur)u < Yapar

ken Yakayı Ele Verdi 
Vehab adla bir gene, evvelisl 

gUn Galatada elektrik ~• radyo 
malzemesi aatao bay Yorginlıı 

dükkanına g:tmiş 'o: " - Ben 
maliye memuru)um, defterlerinizi 
tedkık edece&im, deml7, bu 11ra· 
da da bir radyo almak istediğini 
söylem:ı ve pazarlığa girişmi,tir. 
Seçtiği en iyi bir mak;ne için 
peşin ıeksen lira iıtemi~ler, 
Vehab kırk f;ra vermiş. Uyuşa
mamışlar, sonrada defterlerde 
tahrif vardır, diyerek orada bir 
%abıt tutmıya başlamıi ve öfkesi 
reçlnce do yırtmış atmıftır. 
Vehab radyo almak için başka 
bir zaman uğramak Uxere de 
oradan ayrılmışbr. Bay Yorgl 
bu adamdan tllbbelenmiş, poliae 
haber vermft. Polis Vebabı ara
mış, yakalamış ve bay Y orgi ile 
de yüzleştirmiş, yırtıb atbğı kA
ğıtdnkl yazıJann de kendisine aid 
olduğunu tesbit eylediği için 
kendisine memUT anın vermek 
&uçlle mllddeiumumilfğ• gönde· 
rilmi~tir. 

'#- Muhiddin edh birisi de 
kendisine banka mutemedi sUsU 
vorerek Mehmod adlı birinin 
parasını dolandırchj-mdan yaka
lanmııtır. 

Yangına Karşı 
Helediye Şehirde Yeni 

Tertibat Alıyor 
Belediye 1935 bütçesine bu 

ıene biraz fazla tahıiaat koyarak 
itfaiye faılını arthrmlfhr. Yangın 
haberini çabuk vermok için, belU 

ba9lı caddelere, bilyOk meydan• 
Jara ) aogm haber Yeren otoma
tik telefonlar konacaktır. Bu te· 
lcfonJann yerleri ve maliyet fiatlar 
tetkik edilmektedir. 

ilerde, bu telefonların aayııı 
çoğoltılacaktır. 

Seyrusef er işleri 
Bundan bir mllddet e·nel 

Viyanaya giderek Hyrllsefer itleri 
hakkında tedldkatt bulunan 6 ncı 
şube mndorn Bay Namık, yaptığı 
tedklkat hakkındaki raporunu 
Belediyeye vernıiıtir. 

Taggare 
ihtifali 

Bu ayın 27 ıinde Fatihte 
tayyare ıehidleri ihttf aU yapıla
caktır. Bu ihtifal için hazırlanan 
programa göre, o glln ıaat 14 te 
Fatih parkında toplanılacak ve 
top abmı ile mera1im baılamıı 
olacaktır. Merasime, kıt'alar, 
mektebler ve halk lıtJrak ede
cektir. Ordu, Tayyare Cemiyeti 
ve halk namına hitabeler slSyle
necek, bava şehldlerimlı hllrmetle 
selAmlanacaktır. Bundan ıonra 
bir geçid resmi yapılacak, tayyare 
abidesine selenkler konacaktır. 

Kalb Sektesi 
Balıkhane kabzı mallarından 

Leon adlı biri gümrOk anbarlara
nın önllnden ıeçerken anıınn 
kalb soktea:nden ölmnıttır. 

G._üniin Tarilıi 

Saylav Seçimi 
Hazırlığı Bitti 

Dan akıam geç nkit, mOlb .. 
kazalarda da, ikinci mfin' ehlb 11eÇIJ 
minin netice.I ahnmııtır. ikinci rn14• 
tehibler tamamen ıeçilm "t ol 1ukl• 
nndan J.1endilerlne bugünlerde int hal 
mHbataları verilecektir. $ 3yJnv ıeçl~ 
için de her tOrlü hazırlıklar bltmiıtif 
Ye ••çim için emir beklenmektedfr.ul 

Cumurlyet Halk Farkuı lıtanb 
Vlllyet idare heyeti batknnı Doklol 
Cemal Tunca, dün kend .sile görl)t4!. 
bir muharririmize tunlar ı ıöylem · ıtif 1 

- ikinci mOntehib aeçimi, lııtanbııl 
tehir Ye mülhakat W.zalarında bit_. 
mittir. Atılan reylerin nislıeti yOzdf 
91, 7 dlr. Bu reyl•rln yüzde 48 i kadıd, 
62 ıl erkektir. 

Reyler hep Cumuriynt Halk Fnk•ı 
namıedlerine v rilmiştir ki, bu p rla 
netice halkımızın Cumuriyet Hal 
Fırka11 prensiblerinl ne kc:ıdar yllrekt 
ten benimıedlğini gösterir. Seçi 
giinleri siz gazeteciler bizimle berablf 
yafadınıt. Halkımı,ıın sosyal ve slyaaal 
itlerdekl yüksek duygu ve o'gunl-" 
tunu yakındım g6rd0nüz. Kadınfat 
mııın bu seçimdeki öz.enleri çol 
lSvençlldlr. Ötedenberi Türk yurdunt 
aevgiai ile tanınmıı ve Kültür ıosyal 
ya,ayııta çok ileri ıitmiı olan kadıllıf 
larımızın bu 1eçimde göıterdltı yükf 
ıek kabiliyet gerçekten aı :bara değeft 

F1rka Merkez BUrosu 
COmhuriyet Halk Fırka11 GentJ 

Yazganı Bay Receb Pekerle fırkt 
merkeıı bOroıunun bugün'erde tehrj 
alze ıelmeai beklenmektedir. 

Bir Bera•t Karar1 
Zimmet n ihtilA• idda1ile eneli 

tnklf edilen ErenklS1 Belediye ta 
ıildarı AbdGrrahim ile yazffHI 
ıullıtJmal ettiQi iddia o!unan tah 
memuru Sefaaddlnia dOn Atır Ce., 
mabkemHinde muhakemeleri bitirih 
di. Mahkeme cilrmCl aabit 16rmlye 
rek AbdDrrahim hakkında beraot k .. 
rarı nrdi ÖbOrO de af kanu• 
aundaa lıtifade etttlti Sçin bakkınd 
takibatın dtııtoaooo bildirdL t 
. GumrUk Komlsyoncula• • 

r1nın Şlk6yetl 
GümrOlı Komiıyoncular BirllA 

GClmrOk ve lnhiaarlar Bakınlıtıa& 
mOraeaat ederek, rümrükte muvazaaf} 
it yapanlar hakkında bazı iıteklerd. 
bulunmutlardır. Birlik, karnell olRral 
çalııan 200 komiıyoncu bulunduğf 
halde, giimrOklerde muv ıtaalı teklld4 
ayrıca 200 kadar kimsenin it gör• 
dOQUnQ bildirmittir. 

Yeni Ahnan Vapur 
Vapurculuk Şirket:nin Loid Trfıt 

yeatino kumpanyaaından a·tın nldıft 

KampodÖglla vapuru dün Umanımı:ı• 
ıelmittlr. Şubattan itibaren ltlemiye 
baıbyacek olan yeni l'emiy(ı ( Akau) 
adı verilecektir. t 

On iki Metreden 
Düşüb Öldü 

Nazım adında bir amele, yeni 
yapılmakta olan sebze harnld 
damındaki camlara macun sUl'4 
mekte iken, 12 metre yllkıekl&a 
ğinden dtışerek acıklı ıurett• 
~!mU§tUr. 

1__::S~o~n_R..:o.:.s:..:ta.:...'~n~ın~R..:...e_s~i_m_l_i_R_ı_·k_a_::y:.._e_s_i_: ________ R __ a_za_r_O_la_R_a_s_a_n_B_. __ Di_go_r_.KA_i_:_ I 

- Bir halyan yazıcıiİ 

} azı yazn.ış Hasan B. 1 

~ / I ' \ 

bir J ... Güya Türk kadınları aüzel ı · . .. Çirkin, 

değilmif. ldnmlı 

hem de ~ok çir- j ... Türk erkekleri de kadın.arma 
uygunmuı, onlar da birer acube 
imişler •• 

Ji 

1 
Hasan B. - Akl.ma Lir şöz. 

doıtum, ıöy iyeyim. Ke •İ yctışeuı•• 

diti cİiere pi• dcrmif.•• 



23 ikinci kinun 

.. erg un 

lstanbul 
Belediyesini 
Niçin Seviyorum ? 

. 
Birkaç yıl önce terkostan 

yaka silkiyorduk. O bozuk ıirke .. 
tin kötü idaresinden bıkıb usan· 
mıthk. Sular sık sık kesilir, ba· 
z~n sabahları ıokağa yllziimtız 
kırll, gözlerimiz çapaklı çıkardık. 
Saat hilekarlığı, fatura yanlışlık
ları da caba idi. 

~erkoı belediyeye geçeli beri 
bu şıkayetler artık duyulmaz oldu 
yahud çok azaldı. Terkoı suyu 
her yıl biraz daha bollaşıyor 
aaatler fazla yazmıyor, faturalar: 
da yanlıthklar yok oldu. Birkaç 
yıl sonra Istanbul bugünkUnden 
çok daha bol suya kavufacak. 

• h Bir vakitler lstanbulda fakir 

Çalkın çocukları çok bakımaızdı 
ocuk Eıir K ' ~ geme urumunun yaP4' 

~~1 mahdud yardımdan baıka hiç 

l 
ır mUesıese bu fakir )'&Yru-

arma ıefkat ve hı"ma l" Y• e ı uzat-
mıyor.du. Fakat buglln Istanbul 
beledıyesi, ıehrln birkaç yerinde 
çocuk bakım yurdlan açmıı bulu· 
nuyor. Hergnn yllzlerce yavru bu 
)'urdlarda paraaız bakılıyor bilgili 
ve şefkatli mUrebblycler bu yav• 
rul ları, ııhhat kaidelerine uygun 
o aralc bu "t . l Yu meye, yetlştırmeye 
~r ışıyorlar. Bu sayede çocuk 
b'uhu de, eakf yıllara niıbetle 
ır ayll azalmııtır. 

* lar Daıı: dUne kadar lstanbullu-
hQ a sa ah uykusu haramdı. He
ıe; f afak sökmeden, yüzlerce 
•\r Y~r &atıcı, ıehrln her yerinde 
bi~z,arh çıktığı kadar bağırırlar, 
lllah ra at bir sabah uykuıundan 
koc:~m bırakırlardı. Bu yüzden 
Pllıa stanbul sabahlara Perıembe 

ş:ının gUrUllUıUne boğu!urdu. 
tAba:lkdl, birkaç aydanberidir ki, 
nıut b 

1 
Veren bir stıkuna kavuı

•un ta~ unuyoruz. Sabah uykuıu· 
•na erdik. 

• 1 lf 
lar i~a~bul Belediyesinin ıon yal• 
baıardll 7...e ıehirlilerin iyiliği için 
var. s!' daha birçok güzel itler 
•nl•ttıın n ~:rrda birkaç misal 
ıetnı•nı~lc l Y fe bir mtıe11ueyl 

1 nıa aaılık olmaz mı? 
ıte ben lstanbul B l 

••saiz sadaııı b 1 1 • edlyeılnl 
için •••lyorum. u f •rl batardı~ 

(Yarın: lata b 1 
ne niçin kızıyon u ?B)eledlreaı. 

rum • 

Adam Yaralıyan Çocuklar 
ılndF enerde Abdisubaıı mahalle-

e oturan 12 
oğlu T yaıında Pandell 
daşı y ::;• oy~n yUzllnden arka· 
•ğır an oglu Tanaıı bıçakla 

•surette yaralamııtır. 
çUk b. Beyoğlunda Ellza adlı kll
A ır kız top oynarken taı ile 
Ya::aım adlı bir çocuğu batından 

arnııtır. 

A
Adliye MüateıarlıA"ı 

nkara, 22 - Adi tarı B T iye mUıte· 
ay e\rfJk N ifl 

reisllklerinde az n temyiz 
ce~ D birlae nakledile· 

•
1

• )erine t ft" b 
Bay Ra . di • 11 eyeti reisi 
tlılerde ' 1 

B n ••yahud baımUfıt
baınıuf:tt. ay Eıadın getirileceği, 
Ankara Atlerden Bay Ta!Atın da 

rln edflecetr ~eza relıliğhıe ta· 
•• ıoylenmılctedlr. 

y ~üçük Haberler 
•na Tapu ve K 

bua-Clnden itlb adaıtro Kan11n• 
rlrmfıtir. •reıa t•tbilı mevldine 

§ Bulgarlstandan 
lnuh•cıir ael . i dün de 102 

:2 Z ::. mıtt r. 
w elıele t k 

nıe•-- nun a asını tedklk et-
.. te ol•n S .ıı.ı k 

Bandırrna 8
" 

1 B•kanı Bay Refik 
§T ya varnuıtır. 

Grk-Yu h 
tinin geçrı· nan ududunda Arda aeh 
llııntak ı ı :.erde ıu baskının• uğra1an 

§ AJa ır rıhtım yapılaaakbr, 
H anada para ile adam öldOren 
acı çoban adı d Li • 

b . n a v rı aııım c•zauna. 
onu u cıınayet t "k 
alt 1 h e •tvı eden Duran da 

ı yı apse IDahkQm almuıtur. 

SON POSTA Sayfa 3 

Resimli Makale 
------------------------------------~------------------------r a Ôlçügü Elden Bırakmamalı il 

Zengin l f,. ulon, tık kohnmler, g6ıı alıcı tuvaletler, 
en atır mücevherler, fitkiu bir p•ra cüzdanı, dana •• 
bol bir ıtık yağmuru altında sabahlara kadar etlence •.. 
Acaiı• aizde hayatı böyle telikki edenlerden m"ainiz? 
Eter hayatı böyle sanıyorsanız yaya k•'ıraınız. ff•yat, t1ki 
bir Türk ıairintn dediti gibi kederle sevinçten, yoklukla 

Yarlıktan ~Srülmllş bir muammadır. O muammayı çfümek 

için kedere katlanmak, ıivinç karıunnda fll?a.rmamak 
werektir. Fakat kederli innlerin tükenmlye~e~ını ~anan 
bedbinler de hayattan hisse alamazlar.Onun ıçın aevıncde 

de kederde de ölçülD olmak gerektir. 
~~=============== 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Bulgaristanda Siyasi Buhran 
Gorgiyef 

Sofya, 22 - Baıbakan Klmon 
Gorgıyef dtın aabah Kırala ka
binenin latif asını vermlf, yeni 
kabinenin teıklline Harbiye Ba
kana General Zlatef memur edil· 
miıtir. Yeni kabine ıöyle kurul-
muıtur:Baıbakan ve Harbiye BakaD1: 
General Zlatef, Dahiliye Bakanı: 
Harbiye mektebi müdUrU miralay 
Kolef, Hariciye Bakanı: M. Bata· 
lof, lktı11d Bakana: M. Mollof, 

Soğuk Müdhiş ! 
Limanlar Dondu, Vapurlar 

Buzlar Arasında Kaldı 
Karadeniıdekl So•yet liman

larında müthiş soğuklar baıg6ı· 
termit ve hareret dereceıi ııfır
dan aıağıya 38 kadar lnmlıtlr. 

Diin alınan haberlere göre, 
Marlanpol, Ode11, Kerç limanla• 
rında 44 vapur buzlar ara11nda 
kalmııtır. 

Y alnıı Odeaa limanında llçtı 
ecnebi olmak Qzere 23 Yapur 
mahıurdur. 

Tunada Tulcea kasabası 6nlln• 
de lngiliı bandıralı Berombia, 
Rumen bandıralı Bukareftl ve 
Yunan bandıralı Kosti ile Bay• 
kar Yapurlarİ tohlikell vaziyet· 
tedirler. 

Ankara da SoA'uk 
Ankara, 22 - Soğuklar pek 

faılalaımııhr. Dahiliye Bakanlığı 
ııhhatlerini dUıUnerek yol ltaret 
memurlarının soğuklarda çalıı· 
mamalarını emretmlıtir. 
Almenyad• Bir Komünistin 

Kafası Keslldl 
BrHlav 22 (A.A.) - Komll· 

nlıt Paul Hahn, Breslav hapisa· 
nHlnde balta ile idam edllmittir. 

Kabinesi istifa Etti 
Adliye Bakanı: M. Klendlrof, 
Demiryolları Bakanı: M. Zahar• 
yef, Maarif Bakanı: Filibe garni· 
ıon kumandanı Ceneral Radef, 
Maliye Bakanı Fllibe ticaret odası 
reisi M. Abreykof. 

Dij'er taraftan Sofya PoUı 
Mtıdllrll aıledilmlı: yerine Mer
kez Kumandanı Miralay Kanokıl 
getirilmiıtir. Yeni Bqbakan 
gazetecilere, yeni kabinenin de 

Marsilga 1 

Faciası Tahkikatı 
Belgrad, 22 ( A.A )-Marailya 

ıuikaadinde cUrüm ortağı olan ve 
Franaa memurları tarafından teı· 
Um edilmif bulunan tothlşcl 
Andre artukoviçin ilk lıtlcvabı 
yapılmıştır. 

Hakimlerin Terfii 
Ankara 22 - HAkimlerin ter

fiinde esas olmak üzere verdik· 
leri hükümlerin kaçı tasdik Ye 
kaçı nakzedildiği Hak Bakanlığı 
ile Temyiz mahkemesinde teşek
kül eden bürolar tarafından tea• 
bit edilmiye baılanılmııtır. Bu 
cetveller baıırlandıktan ıonra 
yeni kanuna göre terfi edecek 
bAkimleri meçecek komlıyon top· 
lanacaktır. 

KaLutaj ihtilafı 
Vapurculuk şirketi ile Deniz· 

yolları idaresi arasında çıkan ka· 
butaj ihtilafı Ökonoml Bakanlığı 
deniz ve hava Müsteşarı Bay 
Sadullahm başkanlığı altındaki 
bir hakem heyetine havale edil· 
mittir. 

eski kabine zamanında baılanan 

itlere devam edeceA'ini, deYlet 
otoritesini yUkaelteceğinl, bUtUn 
vatanperver teıekküllerin devlete 
yardıma koıturulacağıoı ve kuY• 
vetli bir devlet kurmak tllkUslle ça 
lııılacağını söylemif, harici ıiyasett• 

de değitikllk olmıyacağını blldlrmlı 
tir. Yeni kabineye Maliye BakaDI 
olarak giren Obraykof son da· 
kikada istifa etmlttlr. 

Saylavlık 
Karı Koca Bir Arada 
Saylav Olamıyacaklar 

Ankara 22 - Beıinci uluı 
kurultayında görWecek yeni sima
lar etrafında birçok ıayialar deve· 
ran etmektedir. Bu arada latan• 
~ul saylaYları arasında değiıik
lıkler ~lacağı da ıöylenmektedir. 

Beııncl kurultayda karı ile 
kocanan bir arada Oye olmama· 
ları esas itibarile kararlaştırıh:nııtır. 

Bulgarlardan Alacağı 
Olanlara 

Ankara, 22 (A.A.) - Bulga· 
ristanda ahı verltten baıka bir 
sebebden doğan her tUrltı alacağı 
olanların, bu alacnların kurta
rılması için Ttırkofia ıu belerlne 
veya ticaret odalarına mUracaat
ları lüzumu llAn olunur. 

Y Jısak Edi!en Gazete 
Ve Kitablar 

Ankara 22 - Mısırda çıkan 
Arpl Hoylatani adlı ermenlce ga· 
zetenin memlekete sokulmaması, 
Milli Din Duygusu ve Öz Türk 
Dili Qdlı kltabların da satılma· 
maıı Bnkanlar Heyetince karar· 
laştmlmıştır. 

özün Kıs 

Et Fiatı Yükselecek Mi, 

Yükselmiyecek Mi? 

-
lıtanbul Belediyesi mezbaha vergi

sini ki" o üzerinden değil, hayvan 
ba~ına ı..ld ı ğı vakıt, bu uıulil haksız 
bu.uyorduk. Cılız bir koyunla, ıemiz 
bir koyuıı •m ağır!ıkları araaında o 
kadar fark varken, mezbaha tahsilda· 
rın n huzurunda ikisinin arasında 
mfiaavat gözetilemeıi bize dotru gÖ· 
rünmüyordu. 

Şimdi Belediye bu uıulden vazgeçti. 
Mezbaha vergisini kilo üzerinden 
almayı kararlathrdı. Bunun (berine: 

- İyi ya, hak yerini buldu! Artık 
sevinmeliyiz ... 

Dememiz Ilı m gelirken, kasablar 
neş e mizi kırdılar. Onlar n heaablarınca, 
mezbaha vergisi kilo üzerinden alın· 
mıya başlayındl İstanbulda et fiatı 
yükıelecckm · ş . 

Halbuki Belediye, mezbaha vergi
sinin ki!o üzerinden alınması lıtanbul
da et fiatının yükaelmeaine bir sebeb 
olamıyacağın ı iddia ediyor. Çünkü 
Belediye mezbahadan her kilo Gzerin
den fU kadar vergi alınacıık dediği 
vakit, bu mikdan derin heaablardan 
aonra tesbit etmif. 

Acaba hangi taraf haklı ? 
Vakıa Be'ediyenin rlSıtediti he

aab pek baait görGnüyor. Geçen 
yıllarda mezbah•da hayYan batına 
•lınan verg:nin hepıl hayvanların ki· 
losuna takıim edilerek YRaati bir 
heıabı bu'ununca, bu Yaaatl sayının 
bundan sonraki usulde aıatı yukarı 
yine ayna o1mHı lizamgelir. 

Fakat kaaabların söyledikleri de 
haksız aayılamaıı. ÇOnkn eski usulde 
semiz koyunlar, cılıa koyunlara niı• 

betle daha az nrgl veriyorlardı. Bun 
dan sonra verri kilo Clzerinden alı

nınca cıhı koyunlar k•zanacak, semir 
koyunlar kaybedecek. Halbuki halk 
daha ziyade aemiz koyunlar• rağbet 
ederler. Kaaablar da halkın daha zi
yade ratbet ettiği koyunları keaerl~r. 
Ohalde etin fiati ynkaelmek J&zımgehr .•. 

Burada Naaraddin hocanın hikl
yealni elbette hatırlarsınız. Haniya, 
bir gün komtularından biri ıelir. Bir 
baıka komfu aleyhinde dava açtığını 
ıöyler ve itini anlatır. Hoca onu an· 
ladıktan sonra: 

- Sen baklı110 komşumL 
Der, sonra öteki komtu ıelir. 

Öncekinden tiklyet eder. Hoca onu da 
dinledikte sonra yine: 

- Haklısın komıum!. 
Der. Hocanın karııı onun nrditi 

cevabları dinliyormUfo Biribirine ıııd 
iki adamın ikiıine de hak nrmlt 
olduğuna t•tar. Hoca karısını da din· 
ledikten ıonra: 

- Sana bir t•Y aöyliyoyim mi, 
karı? der, aen de haklısın .• 

Sis de benim yazdığımı okuyunca 
belki beni Nasredd.n hoca gibi h~r 
iki tarafa hak nrmlf oldutum lçın 
İ•tmıtaınızdır. Öyle yapb iaeniz siz 
de haklısınıL 

Zaten it yalnız heaab mClnakaıa
aından ibaret kalsaydı, hakkın hangi 
tarafta olacaj"ıadan hiçbirimiz t.a~• 
çekmezdik. fakat hiç tllbhe etmeyınız 
ki, en sonunda hak kaaablar tarafında 
kalacakbr. 

Vaktile Yeaicami aaatl lat•nbulda 
her it içia aaat ayarı tutuldutu Taki~ 
lstanbulda her vapur Jlne kendı 
kaptanının saatine g3re kalkardı. 
Belediyenin koyduA'u narhl.arda ben~• 
Hki, yeni cami aaatl g1bi~lr. H . r 
dııkk,nda fiat yine dOkklncınm ~e~
di koydutu, yahud her mtlıteranın 
iyi pazarlık bilib bi~emedltlne röre 
koyacağı fiata g~redır. . , 

V &kıa, belediye, et fıatlerlaıa 
yükselmemeai l~in tedbir alacakmıı, 
ihtiklr yapmak iıteyecek kaaablar 
tiddetle cezalandırılacakmıfo.. h 

Bu niyetin iyilitin• de biç t'1b 6-
miz yoktur. Ancak tHir edHej'iaden 
ttlbhe ederiz. 

Et bundRn sonra daha zly•de 
yllkaelae de zaten bu halinde onu 
müstesna zamanlarımızda alabiliyoruz. 
Bilfarz -Allah vermesin- eYde hasta· 
nız var. Hekim et suyuna çorba 
demif. Kaaab aizdea ytlkaek bir para 
lateyecek. fhtlklrı meydaada. . Fakat 
belediyeyi lıulub da kasabın lhtıklrını 
anlatmnta ne haliniz, ne de ;•k:i~lı 
var. Boynunuzu bOküb ka .. ın s e• 

' diğini verecekainiz... d h k 
l Onun için bu et hlklyealn e a • 

/STER /STER l NANMA! 
Celebler itiras ediyorlar: · ı yenin mezb ılıll vari~lıitı artmı) acnkt~r. Çiinkii belediye 
uMezbaha reıımi kilo bttşına almaca~ ~lur~~· bır lıesalııuı ) apmı ı;;, resım k ılo üzerinden alıuıuca etin 

koyun ioin ödenecek resim "360,, kuruş, bır 11gır ıçııı de dahalıln~wıyaC'ugı neticesiue varınıstır 
18 lira olacak . .Halbuki bugiiu her baş koyun için "10,, 1 . .,, .• 

. • d "10 l" . o zi'-·ette ıı tıi.llbul bel l'dı) e~ ı hu ı..<:> rd on sonrd. ılnve ed ıyor· kurut, sığır ıoıo e ,, ıra verı) orıız. . •ll va " 1 " Ji'• b . . .. . • 
İstanbul et fiatları yüzde "40,, p lıalılaşaoaktır.,, - .. ger ınez nlın re nıı k ılo uzemıden alındıgı 

Bu iddiüya karşı ise. belediye şoyle diyor: . zatnan et paha~ l ~ııır~a, 1Junda ~ ~ ı lıkar var demektır. Ve 
"Mezbaha reeml kılo baeına alrndıgı zaman bcledı- beledıye bu ılıtıkur ılc dtırhal uıucaueleye geçec"ktir.,, 

ısr J N IS R IA 

sız olanlar ancak biıılerlz ki durub 
dururken, yanht bir tlmidle, aıezbaba 
Yergiainin kilo Ozerlnden llhnmuıaı 
iatedik. Galiba, en dotrusu iaaaala' 
arasında oldutu gibi, bay•anla~ ar-; 
ıında da vergi hususunda m aava 
sröutmek olacakmış. 

Hariciye Bakanımız 
Par is, 22 (A. A.) - . Türkiye 

Dış ş eri Bakanı B. Tevfik RlltdU 
Aras, diln, hususi olarak Pa?,s~ 
gelmiş, B. Lival il• öğle yemegmı 

---------------------------JJ yemiıtir. 



4 Sayfa 

Za/rambolu 
Köglerinde 
Son Posta 

Zafranbolu, (Husuai} - Çer• 
çen ahalisinin birk.aç çeıid iti 
vardır.. Köylnlerin bir b5lümll 
1İraatle ujra11r, bir bölümil bağ· 
cılık yapar, bir bölümü btanbula 
gidib ielir. Bu çetid çeşid it 
yapan gözQ açılı. köylüler yeai 
yeni bir işe başlamıılar, Araç. 
çayı kıyıı.nda kUçük küçük tuğla 
harmanları yapmıılardır. 

Köylüler bu harmanlarda tuğla, 
kire:nld, desti yapmakta, az da 
olsa yeni bir it yapmıı olmaları 
itibarile iyi para kazanmaktadır· 
lar. Bu tuğla iıinin bir fay dası 
da tahta He yapılan evlerin bu 
aayede yavaı yaYaf tuğla yap
mıya başlanılmış olmHıdır. Bil
buaa eskiden tizerlcri pedavra 
tahtaaı denilen ince tahtalarla 
6rtülen evleri şimdi ldremidle 
örtmeye başlamışlardır. Burada 
kiremidin bini 7-8 liraya 11&tıl
maktadır. 

Çerçen köyünün hor köıeain
den fıtkıran tUrlll tUrlU evıaftaki 
sular arasında en Onlilıü Yukarı 
Çerçenin on dakika kadar öte
sinde ve klSyUn üst kısmından 
kaynayan Ulu pınar ıuyudur. Yaz 
ve kıt buz gibi .,. çok bol akan 
bu pınann suyu köye gelir vo 
bu bol su köyde fiç pınara b6-
1Dnilr. Köydeki Uç pınarın Oıt 
baıındakine Haft adı verilir. 
Ôblirlerine de Aıağıpınar, Yuka
rıpınar denilir. Çerçen kö) lerinde 
köylerin mftnavebe Ue çamaıu
lannı yıkamaları için çamaşırlık
)ar •ardu. Bu çamaıırlıkların dört 
tarafı ve Oı.eri kapalı, içinde ka
zan koymak için ocaklık, bol 
auyu akan filke vardır.. Bu köy
lerde çamaıır ıopa ile d«Svlllcrek 
yıkanır. 

Çamaıırlıkların orta yerinde 
bftylicek bir göbek taıı vardır. 
Köyllller kazanda kaynattıktan 
ıonra çamaıırı bu iÖbek taıına 
çıkarırlar ve ıulu ovaladıktan 
ıonra CbtUıte yıgarlar ıopa ile 
pat pat vurarak dövmiye baılar

Jar ..• Yukan Çerçenin çamqırlıjı 
çok dUıeninde yapılmııhr. Çerçea 
yaylasının dıilarında, elma, 
kiren, muımula, aluç, ayva ve 
emsali dağ yemiıleri biter. Ken
di kendine biten bu yemiıler 

Mhçede yetiıtirilenlerden hiç fark· 
ıızdır;bilhaasa Yukarı Çerçenin köy 
odası önündeki küçük bahçe pek 
at.beldir. Bahçenin önüne bü
yük bir sancak dJreği dikil· 
mff vo fener konmuıtur. lnaan bu 
bahçenin, 6nGndo oturduğu Yakit 
gözllnlln iÖrebildJği kadar Zaf
ranbo)u ova11nın her yerini, en 
uzak kötelerlne kadar iÖrmek 
mtımkUndtlr. 

---- M. En•er B•t• 

Yozgadda 
Halkevi Çok Verimli 

Çalıııyor 
Y ozgad (Huıuat) - Halkevl 

mevcud okuma odaaından baıka 
ikinci bir okuma oduı açmıya 
karar vermittir. Bu oda yalnız 
mekteblilere ald olacaktır. Baıka 
)1'11'iBdon gelen yoksul liıe tale
beleri için de halkevl binaıinda 
bir yurd açılacaktır. 

Emette Sürek Avı 
Emet ( Husuıt ) - Geneler 

BirlJği aycılar. kolu tarafından 
tertlb edilen ıUrek aYmda 3 do
muz. vurulmuı, birçok kekJik ve 
tavşan avlanmıştır. 

SON POSTA 

ME HAB 

Aydın Demiryolu Şirketinin 
Alsancaktaki iskelesi 

fı:mll' (Huausl)-

Men drea bana- i"~~JlrfEI! 
ıını yalıyarak 

geç on Ye Eğir dire 
kadar uuaan 
Aydın Demfryol
ları kumpanya· 
ıına aid 650 ki· 

lometrelik demlr
yolu hatbnın hU
kümete geçmesi 
artık bir atin 
meselesi haline 
ge' m · f s yılabi- Jı'".-ı<~ 
lir. Şirketio Lon- ... ~ 
dradaki idare ----~ 

meclisi aatma 
korarını tas\ ib 
ederek mfü:ake
rata aalAhlyetll 
murahhasını yo· 
la çıkarmıtbr. 
Hafta ıonlarmda batta kıymet 
bitiJecektir. 

Şirketin Alsancakta kara ile 
denis muvasalaamı temin eden 
bUyllk ·bir iıkeleal meTcuddur. 
BütUn teıisat hlikümeto geçtikten 
sonra lzmir limanının veçhealnde 
bllyUk bir değitikllk yapılm ıı 
f mkan dahiline girecektir. Daha 
wlnıdlden bu huıuıta alAkadar 
makamlarca araıtırmalara giriıit. 

mittir.Aydın demiryolu kumpanyası· 
mn A:eancaktaki Yapur iakeleıi 
bir nevi ha•uz mahiyetindedir. 

Alsanoaktaki teeiıath iakele 
Vapurlar bu lıkelele yanlama 
yanaıarak mlikemmel bir ıeklldc 
tahmil •• tahliye fılerinl bitire· 
blllr. lzmir gibi bliyUk bir ihracat 
ve ldhallt lskelealnln Alsan
cakta Aydın demlryolu ıirketine 
alt olan bu iıkeleden i5ti
fadesi uzun zamandanberl mevzuu
baba edllmif; ancak tirketin tah· 
mil ve tahliye işlerinden almak 
iıtedlğl yUkıek iskele parası, bu 
iti dalma •llr6ncemede bırak
mııttr.Hatla birlikte hükümete ıre
çecek olan bu iske e, pek yakın 

Mutt• Muallimler / Bar 1 · lediyesi 
Bl~!ğ:H!~ı e~~!ı~e ~~~ Dişi Hayvan Kesilmesini 
cud iken billhara faaliyeti sekteye Yasak Etti 
uiramış olan vlllyetimlzin Mual
limler birliğtal 
ilk tedrisat 
müf ettlıl Bay 
Nureddin Siy
ret yeniden 
kurmıya karar 
vermiıtir. 

Bu mak-
1adla geçen
lerde Birinci 
melı:tebdo Ma· 
arif Mndnrtı 

İlk T.driıat uüfet· 
Bay HUınünUo ttıi Bay Nu :eddin 
riyaaotJ altın- Sjyret 

da yapılan bir toplanbda bu me
ae]e konuıulmuı ve derhal Jdare 
heyeti intihabatı yapıJmııtır. 

Reialiie; ittifakla Mnfettiı 
Nureddin Sifret seçilmiıtir. Ki
tiblite: Birlncfmekteb Baımualliml 
Bay Ali Rıza ve veznedarlığa da 
mualUm Bay Necmi intlhab oiun
muılardır. 

idare lıeyetlnl bu ıuretle teş· 
kil eden MuallimJv Birliği, he
men bir kararla btıtlln Asaıun 
aoyadlırını takmıı ve toplantısına 
nihayet vermlıtir. 

KurucasiJede Cinayet 
Bartın (Hususi) - Kurucaıl· 

lenin Söğütlü köyQode bir cina
yet olmu§. Bostancı otlu Receb 
bir tarla yür;Unden kendi.sile kav
ga eden akrabası Boıtancı oflu 
Ahmcdi öldilrmUıtnr. 

Kaçan Receb yakalanmıı, 
adliyeye verUmiftir. 

Muf Telgraf MUdUrU 
Muı, (Huauıi) - Evvelce bir 

tahkikat neticesi lıten menedilen 
vllAyetimls telıraf mUdürU Bay 
Besim tekrar memuriyetine iade 
edllmlıtir. Bay Besim 28 sene 
bl:ımet etmiı temiz bir memurdur. 

Bartın ( Huıual ) - Belediye, 
hay•anlann en çok yavru taıı• 
dıklan mevaim olan ıu iki ay 
içinde diıl hayvan kes:lmeıini 
yaaak etmiftlr. Ne suretle oluraa 
olıun, mart ıonuna kadar diti 
hayvan keallmeafne lıln verilme
yecektir. 

VezirköprUde Mekteb ihtiyacı 
Vezirk6pr0 ( Huıuıl) - Beş 

bin nUfuılu kasabamızda iki llk
nıekteb vardır. Bunların ikiıinde 
de 350 talebe okumaktadır. Ve
zirköprllltilerin en bDyllk emelleri 
bir ortamektebe malik olmak· 
tadır. Ortamekteb tahılll görecek 
çağdaki yavrulann ıayun dokaaoı 
ııeçmektedir. 

lnedolo Halkevinde 
lnebolu (Huausl) - Halkevln

de hararetli bir faaliyet göze 
çarpmaktadır. Dil, tarih, edebiyat 
ıubeal kıt konferanslan tertib 
etmiıtir. Musiki kolu için lıtan
buldan piyano Ye viyolonsel ııe· 
ttrtmiı, kadroıuou geniıletmiş, 
temıll ıubeıl de kıt temıilleıine 
bqlamak Oure basırlanmııtır. 
ilk temıll fakir 1•nular menfaa• 
tine nrilecektlr. 

Bitllsta iki Hırsızlık 
Hltliı ( Huauaf ) - Burada bir 

gecede iki bınızbk Yak'aıı olaıuı, 
Yılmaz kOtnbhaneai ile Gök 
meydanda bir mağazaya hırsız 
glrmlıtir. Tahkikat yapılmaktadır. 

Si-Yasta Kimsesiz Çocuklara 
Yardım 

Sıvaa, (Husuıi) - Çocuk esir· 
geme kurumu Sıwaa ıubesi ilk
mekteblerde okuyan ldmseaJz 
yavrulardan 125 tanesine elbise 
ve ayakkabı yaptırmaya kar1r 
vermiotir. 

samanlarda ihra
r cat itlerini tama· 
:ı mem 7apabllecek 
J bir hale soku-

lacaktır. ihraca· 
tın tamamen bu 
lıkeleden 7apıl
maaı, idhalatın 

paaaport lakelo
ılni kaplayan ada
cıktan idare edil
meal lmkin dahi
line ıtrecektlr. 

lakelenin mil· 
kemmel vinç ter
tlbah mevcud
dur. Bunun en 

mtıhlm kolaylığı 
memleketin içeri 

ambarlarında ha· 
ı:ır olarak Alıan• 

cağa indirilecek lbrac mallannın 
hiç bir aktarmaya ve diğer maa
raf a yer bırakmadan vagonlann 
f skeleain Uz.erine yanaıarak va-

gonlardan vapurlara tahmilinl temin 
etmeıl olacaktır. 

Diğer taraftan liman kalaba
lığı u.alacak, ihracat iDnilnde 
yapılabilecektir. Şimdiki baldo 
yalnız hayvan ihracatına tahsis 
edilen bu lıkeledcn ıeneYI 

200,000 hayvan ibne edilmekte· 
dir. Bu mllhim it için odaca ted· 
kikata baılanmtf bulunuyor. 

Tireboluda Halkevl 
Yapıhyor 

Tirebolu (Huıuıt) - Kara
denlıf n auyu, manıaraaı we bil· 
~ ·ssa fuıdıtı ile nam alan Tire

iolu kHabaıı 
yeni binaları, 

yeni yollan ve 
çalııkan hal
k.He ıröıe çarp
maktadır. 

Yeni bina· 
Jar içinde Hat. 
kevl binası 

, ıöylemiye de
jer. Binnnın 

bolu c. H. .P. duvar kıımı 
reıai Ba1 İhsan bitmek Uzere 

Dincer olup ahıab 
kıımınan ikmaline çahıılmaktadır. 
Bina ilkbaharda tilmamlaomıı 

olacak ve buton halk, evlerine 
kavuıtuklanndan çok aevioecek
lerdir. C. H. F. idare Heyeti Re

lıl Bay Ihsan Dincer bu huıuıta 
çok çal:ımaktadır. 

Tekirdağ Halkevinda 
Tekirdai, (Huıuıt) - Tekir

dağ Halkevinde her Cuma iODU 
akıamı ıaat 20 de zehirli ıaıler 
ve koruma çareleri hakkında kon-

feranslar verilmektedir. Bu konfe
ranılardan halk iıtifade etmekte-

dir. ilk konferaoıı memleket ha .. 

taneıl baıhekimi Dr. Hakin Kut· 
kamıı ~ermiıtir. 

Gemlikte ipek Fabrika11 
Gemlik, ( Huıuıt ) - Burada 

bir ipek fabrikaıı 7apılma11 te
ıebbliıU halk üzerinde çok iyi 
bir tesir bırakmııhr. Fabrika 
Gemlikteki Tersane civarında 
kurulacaktır. Halk bu fabrikanın 
kurulmasını dör ıöıle beklemek· 
tedir. 

ikinci klnua 

Bir Norvec 

Romanı 

Üzerine 
Nural/alı Ataç 

Bugünlerde fransızca bU,eil 
cönklerden birinde Norvcc diJİ9' 
den çevrilmiş bir roman okuduJllt 
o ilkenin ya~arlarını öğmek ar 
tak ıerekmex; lbsen, Björn.,,, 
Knut Hamsun salt kendi ulutll' 
nnın değil, blltnn Avrupa ulutll' 
nnın ıaverdemlerinde ( ıav.,. 
dem • edebiyat; derin izler bır~ 
mıı adamlardır. Hele Henrik 11' 
ıen'ln tiyatrosu, geçen yilz yılı• 
aoolarına doğru bUtün Avrupa'd•ı 
gUnUmUzde de gUcünii yitirdiil 
aöylenomiyecek bir kafa duruoı• 
( etat d'esprit) doğurmuştu. 

Romanını okuduğum ve adıııl 
daha yeni duyduğum Y oh•' 
Bojer'ln lbsen'le, Knut Hamsun'l• 
karıılaıtırabllecek yazarlard .. 
olduğunu sanmıyorum. Belki 
baıka yazılara daha güzel, dahi 
iÜçlUdUr. Ancak « Ev ve deniz" 
adını taııyan bu romanının ket 
nuıu ( konu - mevzu ) lizerindf 
durulması gereken konulardandıt• 

Genel aavaşa girmiş olad 
uluılarm hepsinde bir saval 
aaverdemi doğdu; yazar:arın ki.ol 
yurddaılarının bogabrlıklarınıı 

kimi acılarını anlattılar. 1914 toll 
1918 e giden yakım ve yıkıdl 
yılları öyle çabuk unutulac•~ 
çağlardan olmadığı, genel aavaşıd 
ortaya çıkardığı siyasal, soy.sal 
ıoraklar (sorak - mesele} daha d• 
allrOp ııittiğl için ıavaş aaverdr 
mi yine de iyi, kötü Org dl-' 
(DrgUd - eaer) vermektedir. NoP 
vec, genel 11avafa girın,. 
mit~i; ancak Y ohan Bojel 
o dört ·yılın bant durumuO' 
da kalmıt Ülkelerde yapbğı e~ 
bUylik kötlUüğQ anlatıyor. No~ 

vec'in o dört yıl içinde ne kaılal 
zenginleıtlğini, denizaltı gemıl .. 
rinin yaptıklarından o UlkenlJI 
neler kazandığını ıöylilyor. () 
kadar ki Olke:ıin en yoksul köy• 
!erinde bile altın akıyor. Ruslnrılf 
Masurla bataklıklarında ezilmesft 
Franıız, köylerinin, kentlerinlll 
yanması, yüz binlerce, milyonlar~· 
kitinin ölmesi, Yutland den~ 
cengi, bUtün bunlar Norvec içi'8 
bir para kaynoğı olu} or. Öy:e ki 
gece barda dansedı lırken bir ad•• 
mın kalkıp da ıavaşın artık bitti' 
ğinl ıöylemesl üzerine berkeJİlll 
yüzünde ıevinc ışığı yerine ld~ 
nm karan:ığı görülüyor. Non e~ 
liler zenginletmift ancak öbU' 
adamlarla kardetliklerinl unutnıul 
lardır. 

DökUlen kana karıı iel•' 
zenginlik nlkenin birçok adadl' 
larına da doğru yo:dan ayır111Jfı 
onlara barıı günlerinde en ı•f' 
dikleri, en bağlı olduklan oyiıttl 
( oy • fikir ) unutturmuştur. Not' 
vec'in çalıtkan becerikli oynı•.., 
)aranın ( oyman - fikir adamı ) bil 
umu ( um - timaal ) olan lvar Pr•~ 
yoksulluktan birdenbire mllyon~ .• 
Uie yUkaeliyor, ancak IB\ a'; 
bittiğinden Uç dört gUn soot • 
baplıhane)'O dllşllyor: hem t\J~ 
yaloaı tUrelerin değil, keP 

dlltUndllklerinio de yasak ettıjl 
' itleri yapmış olmasıdır. 

1 ırıı• Y ohan Bojer in romanı ytı i' 
aaYaş yıllarının bir Ulkede yaptı 
k6tU1UğU değil, çok para ard•:; 
da koımanın tragediaamı anlat•Y 
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( Siga•et Alemi ) 
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Sarın Tesliminden 1 .... ----------~----------.. 
Evvel Neler Sovget Rusgada 1 Habeş Çeteleri Fransız 

HARİCİ TELGRAFLAR 

G .. .. ..1.. Lenin Günü 0·0 f d d 
oruşu ugor Mosko••· 22 <A. A.ı - Le- Askerlerini Ür üler 
Sar reyilmı bitti. Bir Mart tari- nln'ln ölllmllnlln 11 inci yıld6nllml\ 

htnde bu nuntahanın AJmanyaya münasebetiyle Moıkova tiyatrc• d k M 
reçmeai bir ururettir. ÇünkG Uluslar ıunda bUyük bir toplanh yapıl- Fransanın Somali e i utasarrıfı Da 
Kurumu intikal gGnl m•cl olarak bir mııtır. 
Martı teabit etnı"ıtır. Fakat ortada Bay Kalenin Lenln'in habra- Öldürülenler Arasında Bulunuyor 
daha tiyle aııaeleler 'far kl bunların amı tal.İZ ettikten ıonra insan 
on bet Şubatt D enel baUedilmeleri olarak Lenin'la tarihe karııtığım, Cibutl, 22 (A. 
lizım1relmektedir. Eter bunlar blr fakat Leninizmin mütemadiyen A.) - Mutaaamf 
taraftan Almanya ve Franaa. diter lnkiıaf etmekte olduğunu ıöyle- Bernard, 18 milia 
taraftan Uluılar Kurumunun l~ler mit ve Sovyet Ruıyanın muvaf· ye 88 So•alı aa-
komltul arasında baUedilemeılerae Ku- f k. • L ff k" keri, f•anaıı top• 

a ıyeb enlnizmin muva a ıye- • tuın aynl &amanda hakemlik yapa. t•d• d · raklanada Habe• 
cakhr. Hu mOnaaebetlı timd·ı, mG•a- ı ır emııtlr. .. S tiıtanın o 11nırdaki 
kere•i yap lan mea.1 ı r şunlardır: ardan Sonra vnayetıerind• bu-

ı - Fransız • Alman ticari mQ. lunan kabilelerin 
nuebetleri. [ Snr on b i eenedcnberi Almanlar Memeli teıldl ettikleri çe-
Fransız güwıük birliğine dahil bulunu· fatiyorlar teler tarafından 
YOt?u. Son rayiarn ile Sar Almanyaya a:doralmDılerd·r. 
eQıyor ve m d Berlin, 22 ( A. A.) - 1'VeatfaUı• 

evcu muvazene bozulu· (Son Poata - 811 
yor Buna b" kil landeaçaytunJr.. sra:ıcteai Sarda ol-

. . ır ıe vermek llzımgtt1.. hldiee..ı dıkkat Ye meldedır.] dutu gibi bir •orak yapalmaııını iıteditl ı• 
2 F Klaypeda topraklarlna ''Şbrk Snr'ı,, ehemmiyetle gZSr-

- raneanıa Sardakt huıuıf mek IAzımdır. Ha• alıcnkl "'d lıımini vermektedir. Bu aazete, Nazile-annın o enmc ıekll. • dise hakkkında taf· 3 S rin resmi guetHldir. 
- arda tedavül eden 11'.'ranıız S 1 • b k N 1 f •illt verilmemekle h ki ır. ar ıı itti ten sonra. az ır-

an arının çekilme tekli. beraber, telgrdta 
kaaı K:laypcda'yi Mcmel mıntakaeı 

•4 - Şimendifer Ye nanden idare. Franaıı Somallai ile 1 "Şarkta yeni bir tehlike yuvası,, say-•rtnin intikala tarıı. Hııbeti•tanı ayıran 
makta ve Lltvanyoyı "halka k&rtı 

Bunlar. Fra il Al hudud üxcriode H•-• nıa e manyaya almıı oldutu teabblldOdleri yapmamıı .... 
dotrudan doğruya alilcadar ıden o!makla,, •uçhı tutmaktadır· Gaztt~, beı çetelerinden bah- _...u~•uı 
,ıııtvaularcır. Bunlann haricinde wa·ı. b aedilnıc.ı üzerinde 
elerine .. 'ıh t ·ı k .. ıu fÖyle itiriyor; duru'mak Ilı 

lSd aa aye vera ece memurlarft "Litvanya hükumeti, Klaypedo · ımge-
nme.l icab eden tekaüdiye n topraklarında dayanılmaz bir hal al- len bir meıeledir. 

ita.taıinat nib'ı parnlar -ardı·. Bunlar l ı bl Şuda Yarki H -6 
" •• mıı olan vaıiyetin u ua ar araıı r 

Çtn de bir formGl bulunmak llzımdır. hakemı haveleıine mnni olamaz.., beıiıtanın hmi, 

l 

uı Fraoıa ile Almanya P•tht oh>rak S d C I mDetemllke ıiya-
uıta K ar 8 eza ar sa11 güden bazı Erkeklerile birlikte harbe giden iki Habeı kabile kadını 

ett . ._1 '. urumunun hakomlitiDi kabul Sarbrük. 22 (A. A.) - Madenlerde 1
11: etı d b devletler araıında aık ıık aeçmekte ve konuıma mevzuu olmaktadır. ) lllll 

0 en, u bahisler üurinde yaptıkları zararlardan dolayı on kiti a 

Ut &fanıezlarıa on beı Şubattan evvıl Alman cebbcainden çıkarılmıthr. uslar K 
lun\lb • urumunun müdahalede bu- Çin Şlmendlfertnln Satı,ı 
ltdl hır karar vermeai icab etmek· Kararıa,tı 
At-':.. Bu ıuretle Sıır mıntakaıı T ky 22 (A A ) Çin dog" u ....... ,. o a, • • -
,_re-.ı, Ya geçmeden enıl ortada ılmendiferinin satılması hakkında 
oitcaLtı laiç bir nokta lcalmamıt 

" r n Japonya ve Sovyet delegeleri Uahed •. • unun haricinde Veruy 
"''-tib· taınıa 42 n 44ifncü madd leri arasında anlaıma hasıl olmuıtur. 
baJc•-

1
1&dce Ren nehrinin aol aahili Bedel 1934 de teal>it ed1Jmlf ve 

"
1
ta • ·ı ı fakat kat'ı anlaıma muallikta lecrid ka •erı miı o an aekerlikten kalmıfb. 

lcab •d· r•rının bu noktaya da teşmili 
itl~rUe •)'or ki, bu mesele, prensip Yugoalevy•'da Miden K11zaaa 
~dUaıı U A.lnıan1• tarafından kabul Belgrad, 22 ( A. A. ) - Bul• 
lc.rlf ~ 'i Fakat dava bir parça gor hududu yaklnlnde, Sırb halka· 
•onr~ d 

0 d~tundan Sann tHlimlnden nındakl bir miden ocağında, 
., • u noktaların iki dnlet patlayan Grizy yDzllnden 11 
'k.::·~:v::~· 1 birha~ll .uman mQza. kiı:nin öldüğU, 7 ki~inin ağır, 

0 
maaı ıhtnnali ~oktur. 5 kişinin hafif yaralandığı bll· 

Sl1r•yYa diriliyar. 

' Sevmedijlae 
Edebi A 

T~ka A•ık 
18 ı 11 935 96 

Gene kız. omuzlarını oynattı: 
1'8ra - Bakalım artak ... Vakit bu-

•ın ••• 
btı Cevad Galib, Bebicenin uzat· 

• 
11 l eli .•ıkta •• huznnın bir Hale uy endu 

t. - :V akıt bulursam de · • me, ıs-rıern, del · 

- Neden? 

ftdt; Çnnko, tenin, lıtemen ki-

s. - ~s -
4'1rara~baa, lcapının hafifce gıcır
Jeriol •çıldığını duymuttu; göz. 

J•rı ar k b ~llnde bu .• ara aktı. Ayp, 
içeri 'u Yllk blr çiçok demetile 

lınyordo. 

luk~aryotolaıua bat ucundaki kol
ara11 Be h kan bir ~ . k Y anın anneal, 

dlnt I çıg.ı koparmaktan ken· 
a anıadı: 

- Kimden bu? 
. A~şe, çiçek demetini Beyhana 

tettrdı, uzatb: 

- Bir •dam bıraktı; içinde 
}'aı1h51 varmı,. 

lnceBeyhanın anneai, buketi aaran 
ç ki beyaz kağıdı açıyordu; Çi· 
., e edre bakınca hayretini saklı· 
,ama ı: 

- Bu, ne gUzel buketi Öyle 
Adi bahçıvan bahçeıl demeti 

değil .• Beyoğlu çiçekçilerinin tıl •.• 
Seyhan hasta bir ıule aorduı 
- Kimden geliyor, anne? 
- Dur, kazım, bakıyoru.m. 
Ve demetin orta11na ilittiriJ. 

miı kOçUk bir kartı aldı, okuduı 
- Behice Samil 
Beyhan, humma atetile yanan 

çağla yeıill ıözlerfnl, bukete çe
vlrmitti: 

- Hakikath kızdır. 
Anneıl, darrın dargın ıCSr 

lendb 
- TUrkln da, Hilkat da ba

klkatb... Şirketteki bntUn arka
da~lann seni seviyor, arıyorlar •.• 
lnıallah eyi ol, hepsine gt\zel 
blr ziyafet çekmek, borcum 
olsun ... 

Buketi hiıı:metcl kıza ur:atmıtb: 
- Ayte, çiçekleri salona 

gCStOr • 
Beyhan, yattığı yerden yalvardı: 
- Anne, ne olur, burada 

dursun ... 
- Hayır, kızım, hastası . 

Sinirlerin zayıf dUıtU. Çiçek 
kokulara. ılnirlerini bUsbUtün 
boz.ar. 

Beyhan, çekifecek lıalde el ... 
iUdi, aözlerlnl kapadu 

BüyükOkyanostaKazalar 
San Franaiıko, 22 - Hakumnn 

Maru adındaki Japon gemiıi Büyük 
Okyanuıta, ıu aldığını bildirerek im• 
dad letemittir. Bir Amerikan gambotu 
lmc:adıaa aitmiıtir. 

Geminin bütün ta7falan karta .. 
rılmııtır. 

* Nnyork, 22 ...._ içinde yangın çık n 
Valverda Yııpurunda yangın kuıu1en 
tabdid edilmiıllr. Bir Fransız vapuru, 
batan vapurun tayfalarına kurtarmnk 
Uıeredir. 

Hahfaka, 22 - Huryon Yapurunun 

- Peki, annel 
Annesi, bunun, bir boyun 

eğiş değil, haatalık uysall~ğ~ 
oldutunu aalayordu, f~kat 1~ 
ıızlaya sızlaya Ayşeye emır veruı: 

- G&tllr, kızım. 
- Çiçeldlklere koyayım mı? 
Beybanın, boğuk sesi duyuldu: 
_ Hayır, hayır ..• Olduğu gibi 

dursun.,. Kurulanoı bir hatıra 
olarak ıaklıyacağım ... 

- Pekil 
Ayıe odadan çıkmıştı. Beyha· 

nan annesi, koltuğun yanındaki 
knçnn masanın (berinde duran 
gazetelerden b~rlnl v aldı, dalgın 
dalgan göz ıezdırmege baıladı. 

Beyhan, yatakta gözleri kapalı 
dOşUnUyordu. Annesinin hakkı 
yardı, ne bu ıon gelen buket, ne 
bundan evvel TOrkAnm gönder
diği buket, adi, ilstllnklSrO, der
me çatma 1apalmıt buketler de· 
tildL lkiıl de kıymetH çiçeklerle 
aOılenmlt ye ıan'atkar elinden 
çıkmışh. 86yle buketlerin çok 
pabahya çıktığını Beyhan bilir
di. Ne Behice ne de TUrkin, 
arkadatlarını 11ekadar aeverlerse 
sevıinler, bir batar ıormak için 
bukadar ağır, pahalı buket yap-. 
tıramaı.Jardı. Beyhan, bu kartvi
zitleri kaıasa altlarından Harun 
Şlnastnin lıml çıkacak sanıyordu. 

Bu tlibhe, oou Ozmüyordu ve 
gururu, fazla ince dOtUnmestne 
mani oluyordu. 

Hilkatin kartıvlzitle iclen çi-

bGtlln tayfa11 kurtarılmııtır. 

* Hamburg, 22 ( A.A.) - Norveç 
Si.to yapurunu kahramanca kurtaran 
Nevyork vapurunun ta7fasına Norveç 
l<onıoloıu tarafından kurtarılma ma· 
dalyuı nrilmiştir. -----

Altı Kl'I ÖldU 
Gilberton ( Amerika ) 22 -

Potsvil madenlerinde altıncı hatta 
kuvvetli bir i§tial olmuı ve altı 
kiti ölmüştür. Otuı kadar da 
ağır yaralı Yardır. 

kolatalar da, buketler gibiydi. 
Çıkolataların tazel:ğinl ve nefis· 
liğini anneıi, babası, battı Ane 
bile söyleye töyleye bitiremiyor• 
lardı. Çikolataların konduğu lize· 
ri yağlı boya ç.içekler resme dil
miş canfea kutu da, çok gftzel 
ve çok ağırdı. Bfiyle bir kutuyu 
Hilkata bedi} e etseler, o, gözle
rine inanamazdı. RUyaaında g6-
rllb de gftç inanacağı bir ıey, 
Hilkat, hem de açıktan açığa 
dit bilediği bir dUımanına nasıl 
gönderir, gllnderebilirdl. Haitahğa 
acımak duyguıu, kinini uyutmuı 
bile 0111, bu fedakirlığa, ke.esi 
müaaade etmezdi. Bunda da mı 
Harun Şinasinin parmağı vardı. 

Behicenin kardeşi Humretle 
Beybanm pek ukı fıkı ah-
babhğı yoktu. Buna rajmen 
Humret de, mlikellef bir buketle 
hatır &ormuştu. 

DUşUnmek, Beyhanm yorgun 
sinirlerini U.zUyor, hırpalıyordu. 
Hayali, renk renk çiçeklere daldı. 
Onlarm ne gUnnhı Yardı; ve böy• 
le yığan yığın, demet demet 
çiçeklerin kokusu ve havası için
de U} um k, ona, hastalık yor
gunluğunu gideren uyu~turucu bir 
ı.evk, bayıltıcı bir haz veriyordu. 

Aranmak, aevilmek, hatırlan· 
mak 1 insanlar hasta zamanlarm· 
da, zayıf anlarında baıka ne 
arar, ne umar, neden tea.lli bu
lurlar ? 

Beyhamn hodbin iururuna, 

Sayfa 5 
4 = ==== 

[ Gönül 

Evlenme 
Önünde 

işleri 
-

Bir Tereddüd 

] 

Yakın Anadolu ıehirlerlnln 
birinde M. R. S imzasile mektup 
g6nderen bu okuyucumun derdi, 
birkaç ay evvel yine bu ıntunlar· 
da tahlil ettiğim bir baıka oku· 
yucumun derdine epeyce benıer, 
yalnız muhitte ve tiplerde fark· 
lıdır. Bu okuyucum: 

- Oç senedeoberi bir kızla 
konuıuyormuı, doıt ıibl, arka· 
daı gibi konuşuyormuı, fakat bu 
ml1naıebeti nihayet göze çarpıpta 

dedikoduyu mucib oluunca, tanı
dıklarından bu maceraya mUsbet 
Yeya menfi bir netice Yermesi 
naalhabnı dinlemiş ve o zaman 

hakikaten ıevip sevmediğini dO
ıUnmüş, kalbini dinlemif, sevme
ciğl neticeilne varmlf, aynlmıı, 
yalmı iki ay ıonra bu ayrılığa 

tabammlll edememiş, tekrar ya
nına koımuf, izdivaca muYaf akat 
ettiğini söylemiı, fakat timdi el'an 
mtltereddiddlr; 

- Bu kız ıima IUbarile be
nim sevmediğim bir tiptir, buaa 
rağmen onıuz yafayamiyorum, 
ne yapayım? Diyor. 

Oç yıldanberi bu mllnaaebete 
devam etmeıl, kesmeye muvaffak 
olamama11 göıteriyor ld, karf1SID

dakinde beyenmediği sJmaaının 
fevkinde ve geriıinde bir sıcaklık 
bir çekicilik vardır •• simanın 

her zaman değiımiye mUstaid ol
masana mukabil hayatta hiçbir 

zaman ıarsılmıyacak kuvvet te 
budur. Okuyucum beyhude te.. 
redded geçiriuor. 

TEYZH 

Belgrad Üniversitesinde 
Bir Hadise 

Belgred, 22 ( A. A. ) - Ünl
Yersltede son günlerde hicllı 
olan karışıkhklar Ozerin-. zabıta 
20 kadar talebeyi tevkif ederek 
memleketlerine iade etmiıtlr. 

minnet te dlılerlnl geçlrmiıtl .•• 
'f 

Behice, kapıyı yarı açmıf, ba• 
tını uzatmııtı : 

- Misafir kabul ederler mi 7 
Beyhan, yaıbktan l>aıını kaJ.. 

dırdı, sevincle titriyen bir aeal• 
haykırdı: 

- Gel, Behice, ıeL •. 
Behice, bir sıçrayııta içeri 

girdi ve karyolaya koıtu, elleril• 
Beyhanın baımı tuttu, yanaldanll"' 
dan öptn: 

- N aaı lsuı, cici çocuk ? 
Kapıda• TGrklnan bafl g6-

rünmDıtO. 
- Bu muhabbeti kıskandım. 
Beyhan, hafif bir çıtlık ko

pardı : 
- Ay, Torkan da g-•lmitl 

Kıskanma, koş ••. 
Ttirkin, odaya girmitU. kar-

yolaya yanaıtı, Behiceyi geri çektir 

- Sıra ile değil ml ya ? •. 
Beyham öperken soruyordu: 
- Naaıl, iyiaio ya, artık? 
Beyhan, nam nadı ınlUyordu: 
- Hararet dilftU... Zafiyetim 

var. 
Behice, karyolanın batucun· 

dald kolluğa oturmuftu: 
- Okadar. olur. 
Beyhan, doğrulmak iıtlyordus 

TOrkin, mani oldu: 
_ Hayır ..• Hayar... Kalknıa ... 

Beyhan, titizlendi: 
( ArkHı nr ) 
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Eski Bir Horoz Meraklısı Anlatıyor: 
- O Kanad Seslerinin, O ahmuz 
Gürültülerinin Keyfi Bulunur Mu?. 

Turnikeli 
Kovanlar 

Arılarm koYanlan içinde nasıl 
çalıtb klarını görmek, bunları it 
baıında tedkik etmek arzusu 
tablatçılnn her Yaldt meraka dil
ıUrmlittür. 

Daha xvııı incl Hırda Hol· 
Jandab bir alim olan Şvamerdam 
ilk defa olarak kovanın kenar
larından birini camdan yapmııb. 
içeride li gören arıların çalııma 
tar.zlarını daha eyi bir ıurette 
tetkike muvaffak oldu. · 

Bu alimden ıonra Maraldi, 
dlS Rezons, Mufle gibi tabiatçılar 
bu fikri ıı!eyerek daha İnntekAmll 
tedkik mahsulü kovanlar vllcudo 
getirdiler. Fakat hepiı~ni eıaaı 
Hollandalı Alimin kenarlarına cam 
koyarak lçeriıini görmek şeklinin 
bir bqka tarzından baıka bir 
feJ olmadı. Bunların en fyisinlde 
adlı bir tabiatcı meydana getirdi. 

* Birkaç mlıteıebblıten sonra 
Bay Henry adh bir Alim daha 
ileri gltmoılnl dUıllndU. Ve bugün 
fen dllnyaııoda bUyllk itler g6ren 
(Turnikeli koyanı) meydana 
getirdi. 

Bu koTan camek&nlı dört 
bOyllk parçadan ibarettir. Bu 
d6rt k111m HaçYarJ bir tarzda 
birleıtirilmiştir. Dıı yanlanndan 
her kısmın oynar birer perdeli 
vardır. Bu ko•ana ayrıca · kı~ 
mevıimlne 1Dahsuı olarak yllk· 
ıeltme tertibatı Ye dam kısmı 
ilave edilmiştir. Kovanın hepsi 
merkezi bir mihver etrafında 
hareket eder. Bu hareket yuka· 
rıda mevzubahs dört parçanın 
altına konulan tekerlekcikler ile 
döşemeye tcsbit ediJmfı bulunan 
ve kızak vazifesini gören madeni 
bir çember \'a&ıtaiile } apılmakta• 
dır. Dönme hareketi muntazam 
bir uıul daire&iode vukubulmak· 
tadır. 

Bu nev'i şahsına münhasır 
kovanın alaka uyandıran yeri iki 
ilaveye maHk cılmaaıdır. Böylelikle 
ilavelerden birinde kıthk } emler 
top.anacağı için çalııan adamlar 
fena mevsimi düşünmek derdinden 
kurtulmuı olarak rahat rahat 
çalışırlar. Böylelikle bu kOçOcUk 
fc.tbrika nın bir tarafında oturmuı 
<.ılan bir müdekkik bütün bir yıl 
içinde arıların hergünkü halini 
iyiden iyiye kolayca tedkik al· 
meye imkan bu:ur. 

frö}le' b.r vaziyetteki natüralist 
için dönen kovanın k. aımlan 
önllne geldikçe perdelerini kal· 
dırmakla her biri ayrı bir iıle 
meşgul olan arıları ayrı a) rı 
görebilmek kabildir. 

Bö} le bir kovanın ayrı bir 
faydası daha vardır: O da her 
hareketin, aid bulunduğu kısım 
güneşe çevrilmekle fotoğrafı kO"" 
la} ca alınabilmesidir. 
. Söz.ün kısası bu ko"·an fen 
•'~1-iJ.~ b-;ı yeniliktir. iki huıual 
tertip ıa} e.ı"nde hem bal yapıl· 
masma hem de ııamları vaaıtaaile • anların hücumuna maruz kal-
madan tetkikatta bulunulma11na 
yarar. - 'f. 

- Hey 
Odama 

Yarabbi, Ne 
Alır, Geceleri 

idi o Merak?. Horozumu 
Uyanırdım Biraz Oynaşsa 

GUl ibıkJi iki kabadayı: BöbUrleairltıken tık garp19ma haılıyor. Fakat aerede o yırtıcı Hind horozları? .. 
Kaaımpaşadan vapurdan iner O zamanlar Kocamuıtafapaıada, dilim ıaman, Hind horozlarından 

inmez, genlı meydanlıtı geçerek, cami içindeki kahYelerde Cuma· biri kanmın bacaldanna aaldırdı. 
yukarıya, çamurlu, bataklı, pi• lan horoz d6ğllttürdükleri olur- Kuım da kaldırdı, ha~•anın 
caddeye doğru yllrllylln. ilk ııra• muı. Daha evvel do, Topkapı llıerine maıayı yapıfbrdı. Boıa-
da köıobaıında raat geleceğiniz ıarayında hllnklr bahçelerinde dım. ikinci ••lenlşimde DYey 
mavi boyalı kahve, eakiden, horoz üzeri albn yaldızlarla ıOılU horoz; oğlum horozlara ıataıb onu da 
düğUıtürUcUlerl:ı akıamlara kadar Jar varmıı• Ben henüz 13 yaşım· bıraktım. ÜçilncQ · evlenfılmde 
pinekledikleri, ıokak içinde ıaha· da iken bu bayırııı meraka . karı horozlara değil, doğurmıya 
ne Hind horozları döğüıtUrerek saplanmııtım. O zamanlar Eyüb· dayanamadı, oğlu doğdu, kendi 
para kazandıkları kahvedir. de otururduk. Cumaları Eyllb göçtU. 

Ben, bu kahvenin önünde, alabildiğine kalabalık olur, çarıı Bay Salibe ıordum: 
içeriye bakarken, camlı kapı açıl· içindeki kahnlerk, kollarında _ Şu eakl horoz dövUşttırme 
dı ve aarı yilılU b:r delikanlı, koca kafalı Hind horoılarile, beli Alemlerini anlatsana baba .• 
elini biieii llzerlnde ıöyJe bir kırmızı kuıaklı, sarı yemenili, Bay Salih yan yan bakıyor: 
aaUayarak göz kırpb: koyu kırmızı fesli bir ıilrU adam· 

1 d elini aallıyordu: 
- Ne var ağabey birini mi ar ge ir 1. 

aradın?.. ' Kahve avluJanoda iddiaya tu- " - Yüreğimi mi kabarta· 
M k d .. 1 i • tuıurlar, Hind horozlarını ortaya cakıın evİAd.. Biz o Alemlerde ne 

a sa ımı ıoy ey nce lçerı b k 1 H 
kahveciye seslendi. Kahveci eski' ırakılr ar. ayb· 
k l b" h · ' ' vancı ar •uru'u ır taç ı ır i tıyard1. Benim eski d"'ğll tük t f .. 
h dö ·· uı 0 ·ı . o f ce e ra 

o
1
roz vuı r cü erı aradığımı tan bahae tutu· 

an ayınca, başını salladı: 
1 

k 
V 11 hl d d

. ıan ar, avga 
- a • , e ı, onlardan bir d 1 k d"I rl 

ço!u mefat etti, bir tane var ~ e~ er, tn 1 .~1 amma, o da buraya seyrek geHr. d:ğü oro~ an f ı 
Mademki iıtiyorsun, bakalım bir d işen er o udr· 
ıoraiım. u. şte o sıra a 

içe i 1 ı d' horozlardan ban• r f'S en ı ı . . lib 
1
. 

- Bana bakın be, Çopur babı gıaı ga b" ~e ı~ 
nerede oturuyor? Bilenln;z varsa, ıe~ ;n~ 1~ 8J' 
Allah nzaaı için söy:eain. m 1 er Bçıbar L 

- u oroz· 
Kahveden birkaç delikanlı da· cular, böylece ti· 

ha çıktı, merakla bana bakıyor- caret mi yapar· 
Jardı. içlerinden biri: lardı 1 

- Ha a a a hani ıu AU uıta· - Hemen ak· 
nın babası mı?. Beğim, sen onu serlya, evet •• iç-
yukarda Emin Efendinin dükki· !erinde bazılan 
nında bulursun. Gol bale: ıana da kibar e•latlan, 
anlatayım. Şöyle yukarı doğru Babılll kalemi 
git, sonra aola ıap doğru git memurları 'idi. 
boıtanlıktan ıonra karı.na bir Bunlar, 11rf m~ 9'.orozlarda h-1ıizlik, kafalarını düımanlarının kanadlarına 
bakkal dükkinı gelir, sor içeriye.. rakla horoz b'esler-
ben bet dakika •nel geçtim, ler, yemeı, içmez hep horozlanna 
baba orada idi. yedirir:erdl. 

* Bay Salih ayağınm birini ya• 
lstanbulun en eski horoz m... Yaf yavaı öteki ayağı üzerine 

raklısı Bay Salih, lçer:ıi paadır- atarak, içini çekti. 

~a, zeytin yağı Ye ıabun kokan - Hey Yarabbi, a• idi o 
dükkan içinde, bana Ustünll ba- merak, gilnlerce glSzllm• uyku 

şını göı~erdi: girmezdi. Cumalan EyObdekl 
- Bak ıu hale beyim, biz iı· horozları gördükçe bende do 

te o hayvancağızların ahını çokiyo- bir merak baıladı. Babamın bana 
ruz, 72 yaş ımdayım. Eh nerede yerdiii bir muıhafışerifl, birglln 
ise ezrail: götürlib aattım. Yenicamiden o 

- .. Haydi bakalım hazreti .. ,, para ile ufak bir bind horoz.u 

tokmakla ba~lar 

içldoin, ne kadının, ne hiç bir 
ıeyin ıoYkinl bulamazdık. Şimdi 
gözümün önüne geldikçe titrer 
oluyorum. 

;,...-_-_ -_- _ ..... _. _ ....... _._ .. ...... """. _. _. -----·-.. ·.-....... -· DJyUp yakarr.ııdan yapııacak gö- aldım. itte bu horoı benim Hnkl 

J '! türecek, inanmazsın, ben bir rift ilk ıevgilimdi. Kıı geceleri oda· 

Hele bir dUıtın bir kere: lkı 
tane domuz azmanı Hind horozu 
kucağımızda dururken bile çırpı· 
nır, rakibine yan yan btibOrlenir, 
ikide birde lranadlanoı çırpmak 
fıter gibi ıilkinerek lSterd~ Daha 
topr•ğa bırakınca, olduklar1 yer
de töyle bir dönerler, eşelenlrlef, 
guguklarlar. Sonra birdenbire 
tahinler gibi birlbirlnin ll.ıerlne 
atılılardı. Heyyy Yarabbim, o ka
nad ıeılerl, o mahmuz çırpma· 
larmı iılttlkçe yfireğlmlz zıplardı. 
Hiç unutmuyorum, onbeı aene 
yar, bir gtln Etyemezdo, hani ıu 
Samatyaya giderken Ağda 
yükaek bahçeli, demir parmak· 
lı bir kahve •ardır, iıte orada 
benim ••ıirpeuçe" nin .• 

-Arabi Rumt 
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- Şirpençe de kim baba?. 
- Efendim, biz horozlarımıza 

hep isim takardık. Kiminin kurd, 

== TAKV M_- • Hind horoz.unu ı :ı raya •aJttile, ma alırdlm, biru oynaısa uyanır· 
a.. ÇARŞAMBA Ka11m bir torba altına vcrmişt:m. Tor- dım. Yazlan da ikide birde uy• 
il 23 2 ncl KANUN 835 77 

bası geçen ıeneye kadar yanım· kudan kalkar kOmeH koıardım. 
, da d nruyordu amma, t nbii içi bot Dedim ya, delilik, bu zamanki 

il ~~H 7 2 
el Klnua llto olarak. akhm olsaydı, horoz yerine ev· 

...... 

Bay Salibe sordum: lid yetiıtirirdim. 
- Horoz döğüştilrme merakı - Bekir mısın Salih uıta ?. 

eski midir bizde baba? - 34 sene var. Benim o dik 
Elini aallıyarak öksürdü: kafalı, pia huylu horozlırımm 
- Ben bab amc'an din'erdim. ceremesini kim çeker. ilk evlen• 

- --=-===-ikini kanun~ 

Kari Mektubları ___ ~ 

Bozuk 
Ve Lambasız 
Bir Sokak 

Aksarayda Çakırağa mahallr 
sinde Cami sokağı, tram~aylt 
Cerrahbaşa caddeıine ve paı" 
yerine çıkan en kestirme yotdut• 
lılektlr. Gece gilndüz hemen biİ" 
tun o civardakiler buradan geUb 
geçer. Fakat buna mukabil sokl" 
ğın tek bir lambası )oktur, gr 
celerl buraaı zindan gibi kara.r 
hktır. Kaldırımlan bozuk, '/~ 
çamurludur, su blrikintilerile dl' 
ludur. Hele yağmurlu gecelerd• 
buradan geçmek için lnıanın blf 
takım elbise ve bir çift ayakkabl 
feda etmeal llzımge:Jr. Bu aokr 
tın tamiri •e bir lamba konnı.,. 
için Belediyenin himmetini ric• 
ediyoruz. 

··-··A.~saray Cami ıokağında ~ 
kiminin HaydarAbad, ldminln fit' 
hin, kiminin akbaba diye laimleıl 
vardı. Ne diyordum?. Ha; o kar 

. Yede bir· Cuma gllnQ oturuyor 
dum. içeriye r~dingotlu, kerli f trD 
bir efendi girdi. Arkaaında bit 
uıak. Uıağın kucaimda bir Hind 

· horoz.o. Aman yarabbi, o ne ba• 
kıılar, o ne tlly, o ne ıöğtıı, O 

ne pençeler. Kerli ferli Ef. , geç.ib 
. yerine oturduktan sonra: .. Var mı?ıı 
diye .esleodf. Öte~; ukadaılat 
horozlarına gUvene.aiyorlardJ. 
Efen dl: 

- ., - Benim ( ibliıl ) yer• 
Turana 10 albn var! ... dedi. 

Ortaya atıldım. .. Şirpençe ,,yl 
meydana 1&ldım. Hayvanlar ka• 
plfblar. Fakat tirpençe, o koc• 
hayyanın mahmur.farını . yedikç• 
ıeraemliyor, lbiğinden su gi»J 
kanlar akıyordu. Bizde bir Adet 
vardır, eğer bu vaziyette bell 
horw:umu almaya kalkarsam, bit 
daha arbk klmıe beni dövOt• 
almaz, yllzllme bakmaz. Şirpençt 
dayandıkça o adamın lbliai kıı.ı• 
yordu. Nihayet birdenbire bir ıeY 
oldu. Koca horoz, benlmk)olll 
ibiğini yakaladı, Turdu yer•• 
sonra gagaıile, mabmuzlaril• 
yarde hallaç pamuğu gibi evirdJ, 
çevirdi, yere attı. Ah ne idi o? 
Boğulur gibi boylu boyunca beD 
do yerlere dUtmllş, bayılmııım. 

Bay Salibin gözleri dOlu dol11 
olmuttu. Anlatırken, elinin bal 
parmağı tltiriyordu. Onun nefel 
almasından fırsat bularak sorduıos 

- latanbulda horoz dövliıtD
renler ençok nerelerde bulunurdu? 

- Kasımpaşa, E> Ub, Koca• 
muatafapqa, Samatya, Davutpaşa. 
Ediroekapı, bir de F atihde •. 

- iyi bir Hind horozu naııl 
olur?. 

Bay Salih baı parmaklarılll 
açualc: tarife başladı: 

- Bir kere mahmudar bO 
kadar, geriye doğru kıvnk dikeO 
fibl.. Sonra ayaklar ne kadat 
bUytık, kabuklu çevik oluraa, o-
kadar makbul. Göğüı ıenft v• 
kabarık, gaga, kartal gagası gibi 
ılvrf ve keskin •• Hoı biz ekseriy• 
horozlarımı.ıın gagalarını kendiıJJi• 
ıivriltir, keıkinleıtlrirdik yal. BaY 
Salih, timdi lıtanbuldaki horo• 
döğUştUrücllleri sorduğum zamall 
baıını acı ile salladı : 

- Gidecek g< liba bir b•ll 
kaldım. Hepsi göçtü. Birkaç tıı11• 
var amma, onJar da ellerini •tek
lerini çektiler. 

ZaTalb hayvanlann kan içirıd• 
kalmalarında du) u:an böyle bit 
meraka bir fatiha okumak yerinde 

olmaz mt? * 
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Bir Muam- ~llllC::~~pjiii -V...-•I• 
ma •• 

Bir adıım 

aıuayyen ~ 
bir m eHfey' HamlltoD _, \ 18 \9 t a · 
aaatte Yaaati -..:~--oıı1111ı,~~ ile mu· /" r .hln de 
4J mil aU 'atlc kat•tm iş, ay•• ,.....;....:;;ı.;.:ı:~ da ba.ılmıt 
yolu rerl geli ken ıaatto 5 mil olan (1) 

• aa1t1 ıllr'atle geç•"t ' fr. Pe"i kıy-
Bi.tll ı yol için vasati aür'atl \ııctindeki 

ltaıya'ntn 
Hirlkaaı: 
0 Balllla., 

? p ıraların b n ı' arı üz.e-
1ud r? Naden b lSyle 01..,u,tur F-~~~==~~~~~~~ r inde, b i !hare k ldı· 

14 J"•tında: 
Glwannl Bautl•ta 

1746 yılı Birinci Ka
nunun S lncı günil 
AYuatury.ı ordua.ı 
reldli l an man 
(Cene•e) ıahrln
dc bulunuyordu, 
Halktan birinin 
faqa muameleye 
marua kaldığını 
llSrdU, J•rden bir 
tat alarak ı:nU
tecawıa aakere 
attı va bu hare. 
ket bütün halkın 
9rllaaında• r•l· 
•eaba .... 5 ırG11 

lstade flmalt ltaİyaqın ita'. llUSOLINI 
•utanı...... • lb •• ! a .. rencllk t•tkllltı• 
eldw Ceıa uc U &) hımaa bu ... ce (Ba. 
Bu 14'Dda ••• t•lirlnda (Bali ~e)a i l•ealae bakarak 

0a•ıoa bir b•l altında yap· 
la97~el dlldlmlttlr. ~,~. Bıa 1•tkl.ltaa timdi 

Do toru 

Mlala Wllltaker en eakt blalklet 
meHklı•ıdır. 91 7a11ndadır, (Vork
tlr) de' oharur •• SO •••• eneı • ... 
tıa aldıli S tekerlekllalıa• el'•• 

mıantuamea biner. 

Olmı)a, 

•ur•d• bltu 
hı t•kll bir laat 

ile ç lamek. 

rılııııf olıııı bir lmz.a 
vardı. Bu para ıo ı sa
manla rda okadar na
rl r eşti ki geçe !erde 

~---- b"r hneal Lon· 
dra Sa11dal be-
deıt~n nde 3110 

Tür k liraaına 
eatılmıet ır. 

Trabluıgarb Müs 
tüma :ılarının relıld r. Şu aşa
(ıda rördUğü11üs duayı gUn

de f'l000) defa tekrar eder: 
·"Yarabb} aaoa Ye Pey· 

ramberlallse, dlmle ••habı 
Ue birlikte baad •• tiiktlr 

IH>rcuamdur. 

Yer Altında lli r 
Kar F rtınaııı .. 

Ame rlk 111111 

(Pcnsllv n yn) ka· 
m iir ocakların a 

ylin l y e r yllz.lin· 
den 400 m etr e 
kadar aıağı a 
mUdh"ş l,ır ı~ar 
fırtınaaı olmuş• 
tur. Bunu t aL bdıl 

aıcak haunıa aoı{ il h .. •a ile 
temaaa ı• mit olmaaı dır. 

~ • • • • • • • • • • • JS6 çc.c:uk aua1 Yardır. . . . ........................................................................ .._~--------~--- ......................... ~ .................................... .. 

Şu Garib .Dünyada Bir Altın Yağmuru / Ata Her Binen 

Bir Çocuk Y ~;tlKurulan 
Eve Saadet Getirdi! 

Bir Aile Geçimsizliğİnin Son Saf hası 

Aınerik~nın - B 
çıka oıton ıehrlnde 0 gazetler bi il 1 •lnd· r • ey hem ıe-

ıren he d dli m e gtınlerce dtııo ... 
ren bir hAdi1eden babı dl-

Yorlar. Riıard W 1 'd e e ree a mı ta-
:~-; gene bir mUhendla tlniver-
la~· ed ta?ıtbğı Helen W erken 

.... ın o bır k l 
lıt F gene ız a evlenmek 

er. akat lht• red ıyar babaaının 
cevabı ile k l 

ıevglıi k arşı &fır, yalnız 
bntn o. adar kuvvetlidir ki, 
il n nasıhatlere rağmen sevdiği 

e evlenir F k 
ftt\-"'tlll.. • ~ at o zamandan 
Mektebd c1. ı~:ııntı içine doter. 
dır ve ~n yeni çıkmııtır. Parasız 
minind erhangi bir kazanc te-
bendiıl~:teniclzdir. Çareab: mtı
otomobil f ~ vazgeçer. Hlldıun 
ıind t abrikasman bir ıube-

e ornacdık d 
4>lr ınne e er, refikası da 

" ıseaeye d k . _ 
.cirer n 8 tılograf olarak 

• 1.1 ıırada d b" 4Qnyaya . a ır çocuklan 
gelır. Baba anne bu 

ravruyu 1 k 
ıllrler I a .ara dedeılne götO-
KfStkU htıyar adam inatçıdır. 

nUn bahçesinde kendlai· 
ne uzat) 
baktıkt ı an yavru)a ıöyle bir 
._ an sonra hiçbir aöz aöy• 
aemeden a . d 

1 
erı önerek köıkUne 

i rer. · 

* 
Ba, hAdiaenln Dk aafba11dır. 

ikinci aafbaaına gelince ; Bir hayli 
zaman aonra bir ıabah anne 
çocuğunun beıiilnl dtlzeltlrken 
içinde bir tane çil alhn bu
lur. Bu para nereden gelmlıtir, 
bir tUrlD inanılamaz. Fakat g6-
rilnmlyen bu elin getirdiği hediye 
albn yeya oyuncak teklinde her
&lln yekdij-erjnJ takib eder. 

* 
Billhara anlaııldığlna ıöre 

ihtiyar dede torununu ıördllkten 
aoora unutamamıf. Ona hediye
ler ıöndermlıtir. Şimdi aile 
mea'uttur •• dedenin kötkllae 

1erleşmittir. Fakat hep bu mini• 
1Dini yavru ıayeslnde. 

50 Bin Liralık Resim 
40 Kuruşa Sablmıı 1 
Peıtede bir Macar talebeal 

Açlık in•ana ıllnlln birinde pa• 
rasız kalmış. Al· 

lıer ıegi le&indeo intikal 
gaptırır I eden aulu boya 

bir resmi bedestana götOrerek 
40 kuruı mukabilinde aabnıf, fa
kat bir hafta aonra bu reımin 
50,000 lira değeri olduğunu öğ
renmlıllr. MUtehauıılara ıöre 
relim (Titian) ın e1eridlr. 

Süvari 
Değildi- ' 

Miı K.rialu .. ~ 
Kerping rene bir 
Amerikah kısdır. 
Fakat Mekaikada 
dotmuı, orada da 
ata binmeyi at· 
renmi9, aevmit, 
bir lptill haline 
ıetirmi9t"r. FakRt 
ata berk•• gibi 
binmn. Oz.engi 
Oıerinde ayağa 
kalkar, o Yaziyetto 
laayYanı koıturur. 

Ve iddia eder ki 
ata binmek için 
eı:ı eyi uaul budur. 

Mi• Kiriatmu 
Kerplnr geçen glln 
( San - Franaiako ) 
dan kaJkmıt bu 

nıiyette Mekalkaya 
kadar ıi~ip rel• 
mlftlr. 

Akıl Akııdan 

Dai~a Üstündür, 
Derler/ 

Binlerce 111 6nc• atalarımıı 
ata eyeraiz olarak binerlerdi. 
Tedricen eyeri, 6ı.eoglyi •e ıemJ 
lcad ettiler ve nihayet aaırlar 
war ki, bu aahada terakkiyi ıon 
noktaııoa varmJŞ farı.ederek ora• 
da durub kaldılar. Fakat Kanadalı 
Mialı Fred Brevster bu aabada 
da elde edilen terakkinin yetişe
ceği fikrinde değildir. Eyer yerine 
kullanılmak üzere bir nevi koltuk 
lcad etmiıtir. Hayvanın sırbna 
bu koltuğu bağlamakta, o ıekllde 
dolaımaktadır. Kanada gazetele· 
rlnin aöylediklerine göre bu Misisi 
taklid edenlerin ıayııı ıimdldon 
binleri bulmuftur. 

Neler Oluyor? 
Herrinı bahiı, Miltehaası slıt-

Bir balık bir rm iddialarına gö· 
re bir mevidm 
içinde 36,000 yu
murta yumurtlar. 
Bu miktarı çok 

m•v•imd11 
lcaç gamarta 
gam artlar? 

görmeyiniz, zira Amerikada .. Kot,, 
denilen bir çeşid bahğm bir 
mevsimde yumurtladığı yumurta 
(9) milyondur. 

Fransız kanunu biıimk"ne ben· 

lki şe/ılr ara· zemez, meb 'uıla
rının teşrii maau• 

suıda seggar . , niyetleri a n c ak 
hır mebus/ meclisin açık ol-

duğu zamanlarda caridir. Diğer 
zamanlarda bir meb'usun basit 
bir vatandaştan farkı yoktur. Bu, 
böyle olduğu içindir ki hakkında 
tevkif mtlıekkereal çıkanlan, fa• 
kat tevkif için meclisten müsaade 
alınamıyan Möıyö Pbilibert Be1100 
fıminde bir meb'uı, her zaman 
me~lialn tatilinden bir glln evvel 
Parııten kalkarak Belçikaya git· 

lngilizler memleketlerinin ntı

/ngi l terede f~su .1u mily~nd.a 
hır yanılma ıbti

kaç tan• arı mali olmadan kay-
vordır? dettikten 5onra 

c!ört ayaklı ba)vanlarmın aayıl
masına geçm:şler ve bu iti de bi
tirdikten ıonra kt:şlara geçmlf
lerd.r. ilk rakkam arılara dairdir. 
Ve iddia edildiğine göre lnillte· 
rede 500 milyon arı vard ı r. 

-\( 

Bir istatistiğe göre dünyanın 
en ucuz iıçiai ÇinEn ucuz, dedir, gönde bl-

en pahalı zim paramı:ı.la(12} 
amele kuruı kaz.anır, 

en pahalı iıçi iae Amerikadadır. 
V aaaU gündeliği yine bizim pa· 
ramızla (600) kuruştur. 

_., .. _ .... . .......... 
mekte, mecliı açılınca tekrar 
Fransaya dönmekte ve: 

- Meclisin müddeti bitince 
ne yapacağı ıualine karşı da: 

- Allah kerim, demektedir. 

27 Türk Lirasına Bir 
1 Otomobil Y ~pılabilir ! 
işsiz Kalan Bir Amerikalının Kafa

Makine sından Çıkan ·Bir 
Yukarıda gör

dOğOnUz reıim. 
ıeklen biraa 
ıarib ıelae de, · 
yine anlaşılır ki 
bir otomobildir. 
Fakat bu otomo
bilin a11l garabeti 
görllnOıünde de
ill~ yapılııında
dır. Filhakika bir 
fabrikanın ,.,.. 
kından değil, aa· 
dece bir adamın 
elinden çıkmıtbr. 
Bu adam Wiaam 
Fuık isminde bir 
Amerikalıdır. Bu 
zat buhran dolayııile açıkta kal
mıı, fakat bereket verain &"eçine
ceğl varmıı, binaenaleyh aıkıntıyı 
parasızlıktan değil, ipiı.likten duy
muı Ye naııl •akit geçinin, bir 
otomobil yapmaya karar nrmif, 
Bitpaz.anna dolaıarak hurda bisik
let, motoalklet Ye otomobil 
parçaları toplamıı, bunlan biribl-

rlne ekleyerek fU ıördDjilnls 
otomobili vncuda getirmiı. 

Kendisinin temin ettiğine göre, 
hususi ·ev fabrikasından çıkan bu 
otomobil iç:ne dört kişi hlı r, ıa· 
atte 100 kilometre turatle gider, 
ve bir teneke benzinle 30 l kilo· 
metre yol yapar. Malıyet fia ~ ı (27) 
aded Tllrk liras .dır. 
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Kambur, Eski ekina Dönüyordu .. 
KAhya, ağa efendi, haremağa· 

ıı glSnderip onu arayanlar, evle· 
rine çağıranlar, da dt sesinin, 
tatlı sohbetinin haaretzedelerl 
arbk adam gönd rmenin, araştır· 

ma ın arku.nı ke mlşlerdl. 
Hauet, y r yllzilnde yok ki... 

Kalemine haber ıalsan namevcud, 
Fetiy deki evini ) oklatsan içind• 
ba kalan. 

eleğin hasreti, Nabiyi şaribUl· 
leyi vcnnihar ettiği k dar bağrı 

·yanık bir şair de etmişti. Aıkta 
F uznlJ ile omuz öpüşüyordu. 

Edlrnekapısındakt hak kuran 
knfeııinde, rakı i e ini önüne 
diviti yanına koyuyor, mindere 
boğda~ kurub kiğıdı kalemi eline 
alıyor, çekib çekib yazıyor, yazıb 
yazıb ç k:yordu. 

Ne gönnlden kopmuı, her 
kelimesi alet gibi yakıcı, aşkı, 
ıstırabı, hasreti, hicranı inleyen 
gazeller, kıt'alar, beyitler .. 

Nabi, Fındıklıdan aynldığının 
tam gUnll günilne haft ın· 

da, abahleyin erkenden tabanları 
yağladı. Bayır aşağı kestirme 
yoldan Defterdar iskelesine indi; 
E p vapuruna atladı. Karaköy· 
de , Beşiktaş tramvayına binlb 
Fındıklıda indi. Seddi çıkıb evin 
önUne geldi. Yilreği aümbllr 
gUmbfir atıyordu. 

Hafifcecik, tık, tık! kapıyı 
uurdu. 

Yukarı kat, çalgı çığaneden 
yıkılıyor .•• 

Simidi yakalayıb çat çat çaldı. 
Kim duyuyor? 
Aıığı odanın camını vurdu; 

yine aldıran yok... Evin yanına 
yürlldll; mutfak penceresine geldi; 

lendiı 
- GnlsU hemşire! muh· 

tereme.mt. Ikbalcığım, yavrum!. 
O esn da. Perverle Mahmure, 

yine yukarıdakilerden bir parola 
aldıkları için aıağıya seğirtmişler, 
mutfakta. Tabainln sevdiği 
y meklerden bir ikisini ocafıa 
koymakla meşguldnler. 

Camın vuru:duğuna duydular. 
Kafesin arkasında Nabiyi görUn· 
ce g6rmemezliğc geler k. dilend 
yerin koyub seslendiler: 

- Allah •ersin, inayet ola 
baba 1.. 

- Benim hemıirecetim; bir 
lahza fakiri dinle gözUm! Derken 
Perver, hiddetli hiddetli çıkııtn 

- Ayol 1e 1 adamıın, 
IAftan anlamaz mısın?.. Eh artık 
can ıkma, Allah ver n... Hem, 
yukarıda rahatsız var, akın na
hiye milibiye kdkq 

Kamburcağız ydıe lbtfl •alın· 
adL Yanlqlığa geliyor Hnm; 

b sefer kendini tanıttı: 
- Perver hanımcı .. 

beOf NablL. 
benim 

Kua. .. 6nciea verilmft. Gelpe 
içeri lınmıyacak; yQzflne bakıl· 
mıy cak: fazla W bile edflmiy~ 
cek; ne yapıb edilecek, ıeldlği 
gibi uğrahlacak. 

Penule Mahmure, camı açtı
lar. Tombulun hiddetinin blll 
geçmediğini, yatqmnk ıöyle dur
ıun, kaç misli artbğını, celilliliğl· 
nln on kat fa~lalaıbğını, biçare 
l~.eleğln UıllntUden, çarpıntıdan 
helale olduğunu söylediler. 

Zavallıcık, başından vurulmut 
gibi, sarsak sarsak soldan geri 
etti; hakkuran kafeaine d6nnb 
önUne rakı şiıcıinl, eliae de ka· 
lemi kAğadı aldı. 

Bir haftadan ıonra Fmdtkbya 

------- _ , __ _ 
bir daha baş vurdu: Aynı bal •.. 
Daha erteai hafta, 6bUr hafta 
aynı akıbet 

. . . . • • • • • 
Bir ay geçti... Bo ııca~a kar 

mı dayanır? 
Son kalan iki bfib akar da aa· 

bb savulmuş, eller koltukta kalmış, 
ipipullah ıivrl külah hale gelin
mişti. 

Şahane IAndo ilo yağız kado
naları borçlular zaptetmiştL Tom
bulun mücevherli tabakası, altm 
aat kösteği, inci kıravat iğnesi, 

zUmrUd yUzliğtl, gö:düğO, Meleğin 
takım takım boroşları, küpeleri, 
bilezikleri harac mezad gitmişti. 

Oturduktan evin kiralan Ye• 
rilmemiı ve birikmiştL Sabahtan 
akşama kadar al caklılann ardı 
nra ı kesilmiyor, bakkal, kasab, 
ekmekci, sUdcll kapıya gelib ava:z 
avaz bağrıyorlar, fçeridekilc=rin 
ne batakcılığım, ne namu&1uzlu• 
ğunu, ne alçaklığını bmrakıyorlardı. 

Bolseı aırra kadem b ımıı, 
hokkabaz HUsnU gaiblere karıw· 

ı~tı. Mahmure, eski tanıdıkların· 
dan bir paşa konağına k6bya 
kadınlıkla kapağı almlf, Glilsllm 
kadın baıka kapı bulmUf, be .. 
leme ikbali d ayarhb beraber 
götlirmllştn. Yalnız Perver insa· 
niyetli ve sadakatU çıkını bu 
felekzedelerl bırakmamıştı. 

Fındıklıdaki ev tamtakır kel· 
mıştı. Ne oda takımı ve möble, 
ne keçe, seccade, karyola, yat k. •. 
koca edn içinde elleri böğründe 
kalan üç. kiıideD beıka kim•e· 
cikl r yok. F reler clrid oyou• 
yor. 

Un Do§madan Me im 1 
Şebt n Neler Dolar? 
Sıçan dllfse başı yanlacak bir 

oda... Pencerelere, perde yerine 
eski g zetcl rden çivilen ~·· 
S ğda olda, dokuma örtüleı:i 
f brem şahrem olmuı iki ot min
der... Duvann 6nUnde, ayatı 
kırık bir tahta mua, yawnda 
zambır zumbur ik1 ndal)a ••• 
Perde llyme Uyme bir yahııdi 
keçeat .• 

Bir ktiıedı, iiat te atıl· 
atılmı§, pide gibi n~ yatak; 
pamuklan fırlamq Dç yorg n ... 
bitiıiğinde bir t hta • odık Ye 

yırhk bir hurç. .• ÖbUr kötede, bir 
U§ mba parçası iistDnd , bir saç 

mangal; içinde ateş blle yok, yal· 
naz mıcar... Mangahn yanında, iki 
bow tencere; ağzı ktrık bir teati; 
bir p&1h aıraba... Teneke bir 
tepsi içinde, kulpu kırık iki çay 
flcam; ç.atlak Uç kahve filcanı; 
1amn yumru bir çay ibriği; ap
•ız bir cezve. 

DuYarda temel çivileri ... BJrin-
de akcıllaımq, havJ dökUJmllf, 
1 clverd bir erkek elbiae J; öte• 
kinde, kukulet li, oluk bir kam-
ete 'fe Oılllnde kalıbm, pU WO 

k lkUI bir fca· da a ö ekiıı •• 
siyahken yeıilo çalmıı, kaç ,. ... 
rinden akmıı bir kadın çarwafı .. 

Temel çivilerinin altmda. sO· 
pUrge tahtalarının önllnde, ~esl 
laden kapkara, beı numara b. 

mba... Ökçeleri yanplrl kaç ıt 
hna vurulan pe esi ayrılmı 

çamurla nıemma bir • pury 
Berisinde, rupnı ç.atlamıı, Uy~ 
oıu dllJmllf, 40 numara bir 

dm lıkarpini. •• 
Sağ tarafdaki minderde, gü'

vnken kiremidi renk aJmıı bJr 
( battaniye Hrlli; keoanadu çıplak 

ı 
kirli iki ayak çıkmı... Minderin 
yanıbaıında bir rakı binliğile 
bir kab\•e filcanı; bakkal kağıdının 
Ostllnde beı on zeytin çekirdeği 
ve uskumru balığı kafaları •.. 

Sol taraftaki minderde, batı 
çatkılı, sırfı hırkalı, gözleri çu
kurda, avucu çenesinde bir kadın. 

Bu oda, Fındıklıdaki evin orra 
katında, sacayağı llç canciğerin 
en tatlı aıohbetlerl ettikleri, en 
heyecanlı bahisleri yDrUttfikleri, 
anca beraber kanca beraber 
haşır nevir oldukları otur.ma odası 
idi. 

Sağ minderdeki battaniyenin 
altında yatan, Tombul Vehbi, 
sol minderin UstOnde pinekleyen 
de annesi Melekti, 

Çoktan l>ğleler olmuş, mangala 
tencere konmamııtı. O günün na• 
fakasını tedarik için, tahta san
dık, yırtık burç altUıt edUmiJ, 
Vehbinin doğduğu gün baıma 
takılan armudiye altını ele geçi• 
rilmlı, Perver hemen çarşıya koş .. 
muştu. 

Sokakta, ıangır ıungur bir 
araba sesi ... 

Meleğin içi sızladı; gözleri 
kaydı, kendinden geçti, daha iki 
ay evvel, böyle zencir ekırtıle• 
rile kendi landonları da gelir, 
arabacı: ( Araba ham: efendimi ) 
diye seıılenirdl. 

Kapı, kuvvetli kuvvetli çalındı. 
Lahavle!.. Bu da nesi? 
Melek, sokağa bakan pence

reye kendini atb. 
, Arka ı var ; 

•ınnıı••••••"•••••••••••••••••••• .. ••w•-... •aanw• ... H•••• 
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HiND ESRARI 
Earar Ye muamma diyarıntn içyüzlinQ glisteren "T rkçe s8ı:lü,, orijinal fllaı· 

Ayrıca : SA T 1 [ 1 K K A H R A M A N L A R 
~ RICHARD BARTHELMES'in harbi umumiye aid son filmL 

Haftanın Mın aka Birincılik 
Maçları 

lstanbul Futbol Kurumu Baş
kanlı§ından: 25-1-1935 Cuma gOnll 
yapıfacak mıntaka birincilik maçları: 

Taksim Alanında: 
Kaaımkaııı-Bcylerbeyi l ncl T. 
lirtruıbul•por-Süleym niye 1 T. 
Beflktaş Alanında: 
Fcnerbabçe-Bcykoz B. T. 
Altıoordu-Anadolu A. T. 
Fanerbahçe - Beykoz A. T 
Fenerbahçe Alanında 
Galatasaray - Vefa B. T, 
T opkapı • Hilll A. T. 
Gala~a1aray-Vefa A.T. 
Knçilk alanda: 
Galatasaray-Vefa gene T. 

Fransız Yenlldl 
Londra, 22 (A. A.) - lngilis hafif 

aiklet boks şampiyonu Kit, Frans z 
ınmpiycn Hümmeri'yi s kizinci ra
vundda y nmi ·r. 

* Bcrlln, 29 ( A.A. ) - A wupa boks 
ıampiyonu Alman Hayr, Zenci hvil'i 
on rnund'da sayı he abile yenmiştir. 

Y Dl 
TUrk Tıb Cemiyeti Mecmuası 

Memleketimizde sekaen cneden• 
beri muntaz, mnn çalışan Türk Tıb 
Cemiyetinin uzvu olan ( Şark Tıb 
gazete•! ) birkaç scnedenberi b:ızı 
eebıablerlo ıu~ıriyabnı tehir etmiıtir. 

Bu d fa daha mütekamil v daha 
muntazam bir surette ve yı 1 bir 
kisve ile tekrar neşrine karu Y ril· 
mittir• Yeni ı klin llk •ayısında 
doktorlar arasında çok alika uyandı
racak yazılar Yardır. ................................................................ 

Zayi - btanbul Deniz mUdOrlil· 
A'{lnden aldığım 3/6/934 t rib H 

12/329 No lı çarkcı alıadetnameıinl 

kaybettim. Hükmil yoktur. 

Haliç tirketinde makini•t 
Ahmet oA>lu Oaman 

=---_,,.--oc:========='======.,_.. 

Nöbetci 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczaneler §UD· 

lardm 
lstaof>ul tarafız Şehzadebaşında 

(l8mail Hakkı), Aksanyda (Ziya Nu• 
ri), Fatihde (A. Kemol), Topkopuda 
(N"'aı.ım), Snmatyada (Teofiloa), Ciba· 
lide (Necati Ahmed), Defte.rrlarda 
(Arif), Eyübde (Hikmet), Gedikp• 
ıada (Asadoryan), Çembcrlitaşta 
(Sırrı Hasım), Bahçekapuda (Mehmed 
KAzım), Balmköyünde İstanbul cad
deıiode (latefan Tırıiyan), Beyoğlu 

rafi: Taksimde (Dellaeuda), Takıim
dt (Ertuğml), Yenivehirde (S. Barun
akyaıı), Galatada (Karaköy), Şişlidtt 
Şafak ıokağında (N argileciyan), Ka
illmpaşadi (Mcrku), Haaköyde (Halid 
BUyDkadada (Halk). Kadıköy tarafı: 

Muvakkothane caddeıinde (Leon Cu"J 
bukluyan), Kuvdilinde (Hulusi O~ 
man). Üsküdar tarafu İmrahorda 
(İmrahor) eczaneleri. .._ _______________ __ 

~ Bugün 

Ş 1 K Sinemade 
me\'sİmln en gUzel filmJ 

R SPUTiN 
ve ÇARiÇE 

d8~~L BARRYMORE 
ETHEL tarafından bllyllk 

mizansenli fevkalAde film 

.. ' ...... 

Son Posta 

lstanbul BORSASI 
22·1·1935 

ÇEKLER 
kuruş ka~ 

18.99 
~ 
ı.sııs 
1,9780 
C,1115 
4,2514 

Loııdra 618,0:J 
New • 7orlıı 0,7918 
Part. 1;:,04 
MU 'lO 9,·z332 
BrUkıel S,403~ 

Atlıta 63,73ll 
CenOYl'9 :l,4 43 
Sof ya 67,2131) 
A terdam 111758 

Pra., 
Vlya'lt 
l'ı1 drl& 
B.rUn 
Vaıtov• 
Peıtc 

imkret 
Belgrat 
l'I QaaOY& 

78,9lJO 
84,~JJI 

1093,TQ 

ESHAM ve TAHViLAT 
Lira 

it Baıılr.(Nama) ıo,
" (fflmllo) ıo,

" .... , 95,-
0ama ılı &>ıınk. 23,:>0 
6ellnlk • 5,-
1. keU ıu,.,.,.. 16,-

Hı..llv 0,17 
AnıdoJ ı '1 60V. :t~,00 

• ti () P. 28,
Anıu!o"q" ıoov. 45,70 
Şark O. Y. 00,
la • Tr:ıaını 30,j() 
O.kllclar H ı J,-
T• koa 19, 
Hawa ..ı :U,-
Te efH 10 60 

Lira 
Bomonll ı:ı,00 

33 .. fknııı 97, 
mm DabUt 9~,2S 

DUyunu Mu. 00,
Bağ .. at tertip 1 47,40 

n I' U 470 4!> 
ReJI %,10 
Tramvat 00-
Rıbtım 14,50 
OakUdat ıı ı~-
Tar ... om COOıl 

MmrKr.Fo,1!86 113.-
" • • 19JJ UJ,O: 
• • • ııtu aa.oJ 

lıı - .-

MESKUKA.T rJ 
Kuruş Kurut 

rar11 aıuıu tffamtt) ca.50 
Jnır. • 1047 (R., .. , 517S 
i'r. • 842 (V ahll) (UJ 
~ • 1085 ince qlbft'lk a"b;ı 

çldJ,a 42,00 
Ua:ılluot (O .. O. ) ~O (CGmhurlye ) •75<1 
t..a1 n beflblrl..c altu tH m t) ar ıla ~50<' 

,ı-------.ı (R t ) • 515" 
465\J 'Vahlt) • 530J 

4625 ,,,, BorN hadd 

Parle Borsaaında 
Paris, 2ı ( A.A. ) - Ealııun 

bornaı, memnuniyet verld bir 
başlangıçtan ıonra, miyetle 
bir gerileme hareketi ıöstcrmif· 

tir. Bllümum Fı:ansız ve yabancı 
es a da, bazan mahauı derece· 
de · gerileme vardır. Hasaatea 
mUteeaalr olan kimyevi maddeler 
eahamıdır. 

Mevlld 
Geçenlerd Balıke.lrde öUlp 

phrlmizde aile mezarlığına 1t6z
)'.8flan ara11nda gömülen deaerll 
asker kolordu kumandanlarında• 
General Baarinio ruhuna Cuma 
gUnO Tq•ikiye camiiode mevlid 
okutturulacaktır. 

... .-::•=-='='* • ...... ·~ ;tı • • • • ~ ' iL 1 • '* ....... "' 

Halkevl Bir Memur Arayo~ 
Halk vinden: ÖQ'leden ıonra ça 

htmak Uz.ere Evimiz Merkea külDp· 
baneıl için bir memur alacatız. Bu 
iti yapmak iıtlyenlerin birer mektub· 
la Halkevi Reisliğine batnrmsları. 

Eşya Piyangolarınm zengini ve çok sevindireni 

Türkiye dman Ce iyetler~ ittifakı 

EŞYA PiYANGOSU 
Biletler her yerde 1 liraya satılıyor. 
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iter hakkı mahfuzd~ır. 

Naaıl Doiclıı ? .• 
N•ııl Yaıatlı ? •• 

~~~~~~~:::> 23 - 1- 93i 
,.. ı·ya ~skir ~\::========================~ 

Nasıl Ôlda? 

Okurlarımız Ayni ismi Sık, Sık Alı· 
yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 

Birçok Tamimler, ihtar Ve Tavsiyeler 
Memurları Yola Getiremiyordu .. 

latanbul'da 
Mllıa Dedeağaç alay kumau

danı mOtekald Kaymakam bay 
Cemil Ye torunları bay F erldun, 
bay Mahmud ve bay lhıan Mah
mud Hendek, Devlet matbaa-
11nda çlnkoğraf bay Hllıeyin Hil· 
mi, kardefl Kuleli Hnılnden bay 
M. Hul6d Altan, Unkapanı poıta 
telgraf ıube çevlrgenl bay Ali 
Rlıa Akalın, Dentz matbaa11 ltcl 
baiı bay Mustafa ve alleai Burak, 
Maltepe ahı mektebi zabit vekil
lerinden bay Hüseyin Receb Sn.. 
ıoy, bay lamall Hakkı ve bay 
EyUb Hamdi Tl\mer, bay F ehml 
Erman, bay M. Rilıdn GUrdamar, 
bay lbrablm Demiray, bay Ç, 
Ahmed Siler, bay M. Nureddin 
Bora, bay ŞeYkd Erkan, bay 
G. Ali Çalkm, latanbul aanatlar 
mektebi muallimlerinden bay Ah
med, eşi bayan Huriye, kıı.lan 

imparator hazretlerine söy
leyiniz; beni unutmadıklarına 
çok memnun oldum. Vaktile 
bana gösterdikleri dostluğu, 
bugün de beni hatırlamak 
•uretile bhar ettiklerinden 
dolayı teşekkür ederim. Eununla 
beraber, Liraderime de ayni 
doıt:uğu gfü,terdiklerinl lflttikce 
memnun olu} onım. 

D · 1 emııt ·•· lmperatorun Istan· 
bula gelmea le, AbdUihamidln 
t~krar tahta iclae edilmesi de-
dıkodusunun mah 'yetı· b d 
lb . · , un an 

arelb. Fakat, pek çok dikkate 
fayandır ki, lstnnbulda U U 
kaldıktan sonara avd t ede~ ~m~ 
perator, daha o&manlı hukr-. 
ti . h ume-
nın ududları içinde iken TaIAt 

Pa.ıa t~rafından bütün hUkfimet 
daırelerıle vilayetlere go- d ·ı 
bir . n erı en 

tamım ıuretl, gazetelerde 
lntlıar etti. Talat Paşa bu taml· 
mlnde devlet memurlarına ol-
duk ' ça lert bir liıan ile hitab 
ediyor; Vazifelerine bir kat daha 
~hem · t mıye vererek (Kanun) dan 
;l''lmamalarını ihtar eyliyordu. 

d
u da, hükiımet f§lerinln bozuk 
6ıen 't d he' gı mesin en, Kayzer Vil· 
ımba ıikAyette bulunmuı ol· 

1na1ı lanlarını kuvvetlendiriyordu. .. 
de ~•kat ne bu tamimler ve ne 
•tın· uıuat ihtar ve tavıiyeler para 
le' !Yordu. Mesuliyet korkusunun 
a,· yıd kuvveU katmadıtı için, yine 
ri~çolı. memurlar ve hükumet iti .. 
~- alikadu olanlar, bildlklerill'" 
uen fa • d fmıyordu ... Halk, artık son 
lrı Cl'eceyl bulan mahrumiyet içinde 
Yrım kıvrım kıvranıyordu. Iaıe 

.ll~ıaretl bntn lat b ' n mesaisine rağmen 
] an ul halkına et ve ekmek bu· 
•mlyordu. Anadoluda ıllih 

kerlerden t f ıız aı· 
l ara taraf ziraat ta b 
akn teıkiJ edilmiı \re fazla ku~-
e enlere hlrtak • . e ın 
rilmiı old w ım ımtıyazlar ve-
halk 'h ?gu halde alınan mahsul 

ın J tıyacına kifi gelm. 
Çn ilu d ıyor .. 

en •w , erhal muhtekirlerin eline 

lal~tigi için, ıon haddine kadar 
ı ısnıar d'l d le • e ı nıe en piyasaya dö-
b~lenııyordu... işlerini mahir 

o;~ ·~kilde beeerebilenler mnste:: 
ugu halde menıurlann birçok

lar, açlıktan tiki yet edi} or; ( m ... 
mıırların aç kaldıkları ) Meb' 
M . uaan 

ecliıinin u '-
b., m la&ere aalonunda 
ı.e acı k' , h 1 . 8 

•.er u..ule getiriyordu 
ı~~e lflerlni tanzim için bUtU . 
•uvver · n 
l> • ı~ı sarfeden Talil Paıa ile 

1 ~ ııın batında bulunan!arın 
.2ht~krlettikleri hüsnllniyete ragw men 

ı r ve 'ht' 
l?l ·'·t d 

1 ıraı cereyan!arı bir •\: ııııa 
lerde ,_ bu) e>r; hatta .. bazı yer· 

a"allara d 1 k ıckiJJ " uraun u verecek 
er goıt . d 1 

reti l erıyor u. aşe Neza· 
araf1nd ı . H an zmırc, Karaoğlu 

el a~al n. Bey lanıinde bir zat ıöo
erı nuıtl B 

kara K u zat, laıe Nazm 
ettiği c~al Btyiıı ltimalf 
D b ıahsıyetlerden biri idi. 

a a, nıe t• '""'tJ lı . fru ıyetın lllnından 
bi ' mırde aralarında kuvvetli 
1 r mllnaaebet teeuUa etmişti. 
dınz•ıını bile atamıyacak derece-

he ~•bil olan bu 1.at o kadar 
emıyetli k d ' 
k d ' o a ar Yatanpen·er, 0 

a ar meırutiyete meftun idi ki: 
d - Mekteb kitabJarında Ab-
U)~~idin medhiyelerl var: 

ıye, meırutiyetten •••el ço-

Dllveli mUttefika ile Ruı mur•hhaaları mütarekeyi imaalarken 

cuklarını mektebe göndermezdi. bir salAhiyetle, Te blıtüıa garbi 
Meırutiyetln ilim sıralannda, Anadolunu zeytinyağlanna milba· 
( Cemiyetin aerdengeçtileri ) ara- yaa etmek vaz.ifeaile iz.mire gön· 
aına girmlt Kara Kemal Beyin derdi. Mukbil Bey de, kmirde 
gizli komi;e iılerinde istihdam tekllifiharbiye. ko_miayonuna riya· 
edilmişti... Her tarafta ıui· aet ede? .(Aliıyela Mahm.ud ~oy ~ 
l t . il d ·kA t d"lı.rken ile teşrıkımesal edecektı. Şımdı 
ı ıma er en ıı ye e ı 1 • • • • • 

bmlr gibi mühim bir ticaret ızmırde, ıki ~üyOk ıaıe ıdar~ıinln 
k · d l k nbaya• memurları, ıki cebhe teşkıl et-mer ezın e yapı aca mu iti di 

işlerine kim ı;önderilebilirdl?.. m Ker • w l H . B t 
dk 

araog u üaeyın ey, ama-
Bir h"yll dnıUnülOb taşımı ı tan h'l b' d ı ki 

.. m"n ca ı ır a am o :na a 
•onra, bu iste Kara oglu Hasan b b t k. b" adamdı . . era er, gaye ze ı ır • 
Beyin memur edılmHıne karar Birdenbire ortaya atılmadı. Bil· 
verildi. ÇUnkO, meşrutiyetin lll- haua vazifesini herkesten aakladı. 
mndakl hizmetlerine mukabil, O tar.bte, fzmlrde ticaret ile 
(mandapost) memurluğundan pM· meıgul olan Husrev Sami Beyle 
ta 'H telgraf mllfettiıliğiııe tayin Hnseyln Lütfi Beylerin (1] mn,. 
edile Kara oğlu Hasan Beyin torek yazıhanelerine deYama 
hamiyeti, vatanpenerliğl ıek •ıe baıladı. Hoya hamnda bulunan 
f{lpbe götllremezdl. Nitekim, bu yazıhanenin lat lcabndaki 
laıe Neıaretl ilk teşkktU ettiği odaya yerlefmiı; k 

Ş. d'lik ·" lece ma tan zamanlarda da yine nezaret na- - ım 1 • rrvY w. 

mana zahire mftbayauı için .. en piyasayı tak5ıbked~cegdım. . 'b 
. 1 h 1 Demiıti. 1 1111. o asına gırı 

ıon memuriyet& o an te remanct k . f k t ne yapbgıw Dl, yan-
. • d 1 'f t .. 1 . çı ıyor, a a 

mOfettışliiın en stı a e tirı mıı - hane sahiblerinden bile giı.lJyordu. 
Konyaya gönderilmiş.. Bu hiı· N h ·et ag· zmdaki baklayı çıka· 

d . 'f d d·ı . . L • a} 1 H . metinden e ııtı a e e ı mıştı. lft• racak zaman aelmiı; llaeyın 
Izmir gibi p:yasasında bin bir da· Lütfi Beye mllracaat ederek: 
Javcre d~nen ~ bir ticaret mer- - Ben, Balıkesir ve Bergama 
kez.ine, gönderilae gönderil1e, tarafında bulabildiiim blitUa 
yine • her buıusta muccrreb zeytin yağlan, iqe nezareti na• 
olan - Hasarı Bey gönderilebilirdi. mına mlibaya.• edeceğim. ~ana, 
Bu karar üzerine H asan Beye okka bapoa ıkl .kuruı komısyon 
hududıuz bir salib"yet ve mil· verecekler. Siz. de bana yardım 
himce bir para veri.erek, zeytin· edinb:. Her türlll masrafı tarafım· 
yağından mangal kömürü ne dan tenlye edilmek tlıere toplı• 
kadar, ne olursa olıuo satın ala· yabileceğiııh yağlan ~enim nam 
rak lıtanbu:a aevketmui .içia ve beubıma Balıkeaırde depo 
iz.mire ıünderildi. Fakat, l:ımire edilmek fUtİle . on llç kuruıa 
böyle bir memurun gönderilnıesi, mllbayaa edebilir1enlz, ben . de 
Leva:ıımah umumi) e reiıi lı- aize okka bafına 2 kuruı Terlrım. 
mail Hakkı Paıanın derhal (Arkaıı nr] 

nez.arıdikkatini celbetti. O da, 11] htıhad o Terakki cemiyetinin 
akrabalarmdan Mukbil Bey İzmir fUbe8İ müeuiılerinden, HüBeyin 

bayan Nermin, oğullan bay Riza 
bay Slreyya Sunay, Harbiyede 
merhum Binbaıı bay AbdUlkerl· 
mln eşi bayan Sıdıka, oğulları 
bay Arif, makine atıı mektebin· 
den bay Ali, Harbiye talebesin· 

den bay Kadri Dikmen, emniyet 
aandığı muhaberat ıervlıi memur· 
larmdan bay Fuad ETgDn, Sirkeci 
YalıkötkO caddeli No. 26 da 
Tesbilat ambarı memurlarından 
bay Receb Ü.iman Tunca, 

Istanbul Yükaek Ticaret mektebi 
kitib ve mutemedi bay Forjd, 
lzmlt lobiaarlar muhasebe memu
ru bay Avni, Ankara emniyet 

umum mUdtirlüğll 1 inci ıube me
muru bay Zeki Bitiren, Konya 
muhaaebei huıuaiye tabsildan 
S.llell bay Mebmed, oğulları bay 
Huaa HUıeyin, Fenike po9ta 

telgraf mlldlirü bay Osman, S.. 
yazıd polla memurlarından 1482 
bay Mehmed ve torunu Son P09-
ta Fenike bayii bay Adnan, kar
deşi bayan Mes'ude Ôzkaya, 

Konya Selle nahiyesi Hacıg6k 
Ali oğlu bay Mehmed, kardeıl 
bay Ahmed, bay Ahmed, oğlu 
Eakiıehir liıeai lngiliz.ce mu
allimi bay Muıtafa G5ker, 
~lirk Ye islim aurı mhHi bat" 

ya1ganı bay Hasan Fehmi, M. 
Kemalpaf8 kazaaı Cumhuriyet 
MOddelumum1al bay Klzım, yfiz· 

. ba" bay kimli, (36) ıncı llkmek· 
teb bqmuallimi bay Bahattin, 
Kırklareli polia Uçftnc8 komiseri 

AbdUlkadlr, lstanhuJ lı Banl<aıı 
memurlarından bay Terlik, Galata 
pcıtabanul abone memurlanndan 
bayan Hikmet; bayan M6nire, ha· 

yan IJıaan, bayan Reyhan, soyla· 
nnın bftylij'O mütekaid aıkererl 
kaymakam bay Cafer aadık De 

iamlnd• bir satl gayet ıenit LQtfi Bey. 

beraber ( G6yenç ), Mengen na• 
biyeainden Oıman oğlu Oımamn 
oğulları Zıraat Bakanlığı muhaıe-________ ,_,,===-=-::c 

Bu akşam MELEK Sinemasında 

YA~<:CI - iHTiRASLI BiR AŞK • ZENGiN SAHNELER - NEflS 

BÜYÜK 
BiR Film 

rt.USiKI 

BOLERO 
Franaızca ıözltı Paramount ıftperfilml. Baı rollerde : 

JORJ RAFT-KAROL LOMBARD 
Ayrıca aözlD Paramount dOnya haberleri, KllçUk Liodberg'in katli muhakemeıl blltlln aafbaları - Sar 

plebisti, bllttln aafbalan Yeaaire ... 

iZDiHAMA MEYDAN KALMAMAK iÇiN BiLETLERiNiZi ERKENDEN ALDIRIN ..._ ____________________________________________ , 

be mllmeyyfzf bay Nizamettin Ilı 
Rlyaaeticumhur dalreıinden bay 
Mehmet ve TUrk dlll araşbrma 
kuumundan bay Halid Atay, lstau. .. 
bul ithalat gOmrllğll yazı itleri 
ıefl bay EnYer ( Ongör) ıoy• 
adlarını almıılardır. 

Merdlnde 
Mardin - Askeri ihtlıaa mah

kemeal az:a ve mUstabdemleri ıu 
soyadlarını almıılardır: 

As. İht. Mah. zabit hlklm 
Kay. bay H. HUınn Akta9, ı.abtt 
hAkim binbaşı bay Sabri Berkıun, 
adli hakim bay Cemil Tüfek, 
mUddelumumt bay Ali ~za Ol• 
gaç, MOatantik bay lsmail Hakin 
Dönmez, başkAtib bay Hüseyin 
Duysak, zabıtkAtlpleri bay Şakir 
Erdoğan, bay Abdullah Kaya, ba7 
Dursun Kınay, bayan Güzin Berk· 
alp, mObaşirlerden bay Bilal Ol· 
cay, bay lsmail Doğan, bay M"" 
zaffer Eı, bay Behçet Ôzdemlr. 

Darıcada 

Darıca, (Hususi) - Nahiye 
çevirgenl bay Rauf, ql bayan 
MUnire, oğlu Kemal, kızı Medlhı. 
Şarafeddln Dincer C. H. F. bat
kanı bay Ismail eıi ve oğulları 
Bayram oğlu C. H. F. yazganı 
bay Fadıl eıi, oğlu bay Arif, 
bay Haaan Ecmel Selami Somer, 
Darıca okul baıokutanı bay 1b
rahim Hakkı eıl bayan Kadriye, 
oğlu Orhan, ilhan, kızı Nihal (),. 
taç, Darıca ilk okullar okutanı 
bay Tevfik eıi bayan Nimet kı11 
Ayten Pekcan, Darıca ilk okullaı 
okutanı bay Iamail Hakkı ve efl 
Ergun, belediye yazganı bay 
Yusuf Kenan oğulları Herek• 
okultbaıokutam bay Halid, gedıkll 
baı çavuş bay Tank Ataç Ataf• 
kan Darıca posta ve telgraf ç .. 
yfrgenl bay KAmll ııi bayan Ha• 
mlyet, otlu Naci ve Samim 
GOlcr, telgraf memuru bay Sera• 
ceddin, eıi bayan Nazire, kııı 
Blr1en Tinear, Danca telgraf 
memuru bay Hllseyin Yıkılmaz, 
mlivezzl Salim Yanar, Darıca ma• 
Jlye tahsildarı bay Himi, eti ha· 
yan Zeliha, oğlu Muzaffer, Enver 
Yijlt ıoyadlanm almışlardır. 

Sıva ata 
Sıvaa (Huıuai) - Sıvaa· Er

zurum hatb lnıaat baınıUdürlD
iünden ıoyadı alanlar ıunlardırı 

BaımUdUr mObondis bay AH 
Galib Demiriz, Baımüdiir muavi• 
nl bay Ali Haydar Sargın, Mü
hendislerden bay Ekrem Demir• 
aan, bay Fehmi' Ünel, Baıkitlp 
bay Fehmi Ôzpamuk, Meı'ul mu• 
haıip bay Cevad Çiçekdağı, ki• 
tlp bay Aıım Şahlnkaya, Daktf• 
lo bayan Hayriye S6ylemes, 
Veznedar bay Naili Kayalıoğlu, 
Doktor bay lımaJl Kırlı, Resıam 
bay Haan Özkurt. Memur bay 
HU mi Sa vaı, Fen memuru bay 
Tevfik Yol demir, Ambar memuru 
bay Fehmi Yıldıran, Sürveyan 
bay Namık Kurşuncuoğlu. Muha• 
ıebe: memuru bay Rıfat Doğanay, 
Sürveyan bay Şe\'ki Torus, Şoför 
bay Süreyya U)sal, Şoför bay 
Iamail buiu~, odacı bay Os ııan 
Çevik, odacı bay Mehmed Ya• 
man Slin eyan bay Mehmed 
Ayd~ı. Süı ve) an bay Mcs'ud 

Sıdar. 

.. Dr. ibrah~m ZaU • 
C.~a·o~ u · M hmuJ Y' ul l :Jİ 

Çatal; rş ne ıoloiı No S 
Hergün öğ eJeı.ı son .ı haı A 1 ı u 
kabul ~der • 
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İhtilal Hazırlığı .• 
Züla:i Hasan Üç Cahil Üzerinde Yaptığı Tesirden 

Büyük Bir Memnuniyet Hissetmiıti •• -------·--
lbrahlm, Kllhtanede kadınların 

yaşmakları arasına athğı o çil çil 
albncıkları, anasının iplik akçasm· 
dan mı alıyor?. 

- Sübü .. ha .. ~allah ... 
- Duuuur, Halil Ağa .. acele 

etme.. iş bu kadarla kalsa, bir 
ıey değil... Meseli, birisi gelse 
de.. senin kızım, kısrağını elin· 
den alsa ne yaparsın? .. 

Bu sual, Haıilin hiç hoşuna 
gitmedi. Birdenbire ylizünU ek· 
ılttl: 

- Papapapapa.. Pa.. Aman 
Hasan Efendi, o nasıl ıöz ?.. Bu 
ıöz, insanın taaaa, ırzına kadar 
dokunur. Vallahi eğer bu ıözü 
başkasından işitıeydim, pfftavı 

dibine uydurur, karnım dumanla 
doldururdum. Vakıa, benim ne 
kızım vaaaar, ne kısrağım.. Şu 
dünyada bir dikill ağacım bile 
yok, yok amma ... 

Halilin sağında ıolunda otu
ranlar söze karııtılar: 

- Yok amma .. 
- Lakırdısı bile, inaana bed 

geliyor. 
- Haaaaaah, lıte.. Ben de 

ılzlere bunu söyletmek isterdim. 
Maksadım, haıa huzurumuzdan 
Ye hişa huzurunuzdan bizim •• 
alıin kızlarımız ve hatunlarimız 
değildir. Lakin hergUn birçok 
ehli ırz anet ve ayallere tecavllz 
edildiği.. Hatta ve hatti, tenha 
yerlerde teaadllf edilen gene 
bıtunlarJa bakire kızcağızların 
sallasırt edilerek saraylara göttl· 
rlUdUğll, rivayet ediliyor. 

- Allah.. Allah nefızilblllah ... 
Halil, dayanamıyarak bağırdı: 

:r. - Canam.. Irz, Padişahm de· 
tll mi be yahu? •• 

Kadı efendi, kökredl. iki 
dizinin OstUnde doğrularak yaılı 
bir küheylan gibi ıahlandı. Halil· 
den bir perde daha Ustnn bir 
r.eıle bağırdı : 

- HaiiAA.. DğU... Ne demek
mlf, o?.. Senin, benim, ıunuo, 
bunun ırzı, nasıl Padişahın olur
muı?.. Zaten böyle diye diy., 
Ummeti Muhammedin lrıı namusu 
payimal oldu. lrz, namuı denilen 
şey, sahibi kimse onundur. 

Üç kişi biriblrlerine bakııtalar. 
Yavaşçacık baılarım aalladılar: 

- Öyle ya.. Kadı Haaan 
:~fendi doğru ılSylUyor. 

Diye mırıldandılar. 
Zülali Hasan Efendi, bu Oç 

cahil adam Uzerlnde yaptıtı tHlr· 
den kalben bllyOk bir memnuni
r•t hiaaettl. Onları daha iyi ikna 
etmek için bir miaal ıetlrdi: 

- Hangi gün aarayıhOmayun-
- flll'.zil'.f & hk gözde saraylı ha• 
nım g6nderdiler de, alt ıaYalh 
fcadı Efendi Hazretlerinin hatırını 
soruver; dediler?.. Söyleyin, ba· 
kakm ağalar.. CeYab lıterlm. 

Kadı Efendinin 1tllmlık oda• 
ıını harem dairesine rabteden 
kapının arkasından hafif bir Gk .. 
s!liUk sesi geldi. Ötekiler, Kadı 
Efendinl.ıı tealrl albnda ezilmlı 
adukları için buau farkedıme
mlılerdf. Fakat bu ihtiyar Ye 
nezleli 6ksllrllk Kadı Efendiyi 
derhal ikaz etmiı, getirdlA'f mlsa• 
lln biraz nşırı gittiğini lhaaı ettir
mlftl. Bunun için Hasan Efendi 
derhal seıinl bir perde daha 
yUkaeltmiş · 

- Haşl ve KellA.. cennetten 
çıkma huri olsa, bamdolsun, bi· 
zim kimsede gözllmUz ve matlu• 
bumuz yok. Mlaal olarak ılSyle
dim, ıanki ... 

Dedikten ıonr a, burcak bur
cak terliyen alnını sl!miıtl. 

Ş:mdf, Uç arkadaıa, garib bir 
Balgınlık gelmlıti. Bu dalgınlığın 
doğurduğu ıUkutu, yine Halli 
ihlAl etmiıtf. 

- E, Haaan Efendi.. bu ılSy· 
lediklerin, cana deydi... Malumya, 
bizler.. cahil adamlarız.. amma 
ne kadar cahil isek de, yine ıöy· 
lenen sözlerden biraz biıae kapa· 
rız. Bu kadar lifı, elbette boıu· 
na söylemedin. Hele şu baklayı 
bUsbUtUn ağzından çıkarıver. 

ZfilaJr Ha1an Efendi, bu cahil 
fakat zeki adamın sözlehne doğ· 
rudan doğruya cevab veremedi: 

- ilahi, evlAdım.. bizim gibi 
Ulemayıkiramın ağzında bakla, 
fasulye bulunmaz. Söylediğimiz 
sözlerin her biri, bir cevherdir. 
Amma, anlayana ve kıymetini 
bilene... Vazifemiz, ibadullabın 
ıeldmetfdir. Eğer sizler de biz· 
lere bu babda hizmet ederseniz, 
hem bugün bu dünyada, hem 
dahi yarın ahrette mUkAf atını 
ıörUraUnUz. Eğer sizlere böyle 
bir ecrO HYab kazandırbllirsem, 
ne mutlu bana? ... 

- Bu ecrU Hvabı kazanmak 
için ne yapmak llzım, more Ha· 
1an Efendi? 

Hasan Efendi, bir iki defa, 
aakahnı llYazladı. Karıııındakl
lerin ayn ayrı yUzilne baktı. Se
ılnl mUmkUn oldüğu kadar al· 
çalttı ı 

- Yapılacak ıey ıundan lba· 
ı.ttlr. Bizler ıibJ, lbadullahan 
selAmetl için can ve başı ortaya 
koymak.. Öl dedlj'imiz yerde 
ölUp; kal, dediğimiz yerde kal· 
mak. 

Halil, gene birkaç saniyelik 
bir dUıUnce ıeçirdi. Ve sonra 
cevab verdi ı 

- Bana glSre hava hoı, Hasan 
Efendi. Zaten, Uldlim; diye gezen 
bir adamım... Amma bir kere de 
arkadaılı.ra soralım. 

Halil, sağına döndUı 
- Ne deraln, Ali?. 
Soluna döndU: 
- Sen de söyle Muslu .. 

Ali, baıını sol omuzunun Uı
tllne doğru kırarak cevab verdiz 

- Vallahi, Halil .. bunun diye· 
celi yok. ÖnUmUzde Kadı efendi 
olduktan sonra.. nereye derse, 
oraya gideriz. 

Mualu da bu fikri te'yid ettiz 
- lıin içinde aen olduktan 

ıonra, Halil,. önllmde cehennem 
kap111 olsa, dllıünmeden içeri 
ılrerlm. 

Zülali Hasan Efendi, az kalsın 
yerinden fırlıyacak.. neıeainden 
kıvrıla kıvrıla oynıyacakb. Fakat, 
metanetini muhafaza ederek, 
vekaranı bozmadı; 

- Berhudar olun, yiğitlerim •• 
cennet kapısını, kendi elinizle 
kendiniz açtınız. Dünyada göre• 
ceiiniz mUkaf at ta, caba ... 

Dıyerek karıısındaki Uç cahil 
adamın maddi ve manevi müka· 
f at Umidlırinl arttırdı. 

( A.rkall YU 

SON POSTA 

20 nci 
Asrın lıebeği 

Bebe - [SüdnineyeJ Sevgilim 
a6yle bnna, blitün hayatınca ben· 
den uzaklaşmıyacaksın değil mi ? 
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Dünyada ihtiyat 
Altın Miktarı 
Arttı 

Cenevre, 22 (A. A.) - Uluslar 

Artış •n 1 Kurumunun ıon 
çok Ame· a~lık ~ ıta ti~ti k 

biiltenıne g o r e , 
rikadadır Sovyet Ruıyası· 

nınki harlc olmak üzere dünya 
altın ihtiyat akçesinin mlkdarı 
artmıştır. 

Fransada 205.000.000, Ame• 
rikada 854.000.000 artmıştır. 

DUnya plyaaalarmda altın 
kıymeti, ikinci Teirin ayma na· 
zaran hafif surette tenezzül etmiı 
olmakla, Temmuz ayına nlabetle 
rlne epey yUkaektir. 

Sınar fıtihıalat, Almanya, 
Avuıturya, Belçika, Şili, Amerika, 
ltalya, Nornç, Holanda, Polonya, 
ineç ve Çekoıtovakyada aalih 
eaerl göa.termlıtir. 

Sınai tahvilat kıymetleri Avua
turyada yüzde 38, Almanyada yUzde 

26, lngllterede yüzde 19, Danimarka
da yUzde 16 tereffu i[Östermiı, 
Fransada yUzde 27, Holandada 
yüzde 24 ve Belçikada yüzde 21 
nlsbetinde dUtmUştUr. 

lf 
Paris, 22 (A.A.) - PJyaaayı 

Fransada dUz~ltme kanunu 
huidag tatbik edilince bazı 

dü•tü yerlerde buğday 
._ __ y __ _. fiatları dnıtUğU 

için hlikiımet kaygulanmııtır. Bu· 
nun önline geçmek için hUkümet 
piyaaadan buiday satın alacatır. 

* Berlin, 22 (A.A.) - 1934 ıe-
Almangada nesinde bakır iı-

istihsal tihsalltı artmıt ve 
demirhanelerin la· 

artı11or tihsalab 5Z,600 
tona çıkmııtır. J 933 ıeuesi istih· 
salitı ancak 49,000 tondan iba· 
ret idi. Elektrolitik bakır lstlbıa· 
lata 170,600 tona çıkmııtır. 1933 
senesinde bu nevi baksr lıtlhsa
IAtı 160,300 ton idi. 

* Belgraddan yazıyorları Öko· 
Küçük and- nomik yollarda 
l küçük andlaşmaya 
aşm~nı~ girmiı Ulkelerin 

gen« hır ışt birlikte lo görm .. 
lerl ve birbirini tutmaları yolunda 
yeni bir adım daha atılmaktadır. 
Bu yeni yaklafma Yugoslavya 
limanlarında Çek ithalAt ve ihra• 
cat mallarına ayn bir tarife 
tatbik edilmesi yolunda meydana 
gelmektedir. Bu yeni tarife ile 
Çekoilovak dıı ticaretinin büyük 
bir kaamı Yugoslav limanlarına 
çekilmit olacakbr. 
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Onu bir yel bu konağa at· 
mışh. Belindeki kuşağı, batındaki 
ufak hotozile küçilk bir kıza ben· 
zet lmek iıtenmişti. Daha ana 
çocuğu olan kızı bu kılıkta gö
renler ona çok acıyorlardı ... 
Onun, ana, baba diyecek çetrefil 
diline bir iğne sokar gibi kUçük 
b1y, küçük bayan dedirttiler. 
Kapı çalınınca sürmenin üstüne 
çıkar, tırnakları acıyarak demir 
kapıyı açardı. Ona siyah dadılar, 
kuzguni köpek yattığı karanlık 

odada bir yatak yapmıılar, yaşlı 
dadının çilesine onu da ortak 
bırakmı,lardı.. Yıllar geçiyordu. 
Solgun yUzlU «Nigir» büyüyordu. 
Yaşı arttıkça, görecetl işler de 
artıyordu. Gelen konukların man
tolarını, paltolarını aaar, kahve 
pişirir, çocukları okulaya gö-
tütlir , çantalanm yemek 
taslarını taşır, bulaıık yı· 

kardı. Konağm çocukları okurken 
ayakta onlara imrenir, bot bulduğu 
deftere, iğri büğrU yazılar yazardı. 

Çocukları okutan adam, ara
ııra Nigara da bakıverir, yanlış

larını dOzeltir ona örnek yazardı. 
Niglr gittikce serpiliyor, göğaU 

kabarıyor, yanakları kızarıyordu. 
Konukların paltolarını, sırtlarından 

ince ve tatlı bir dokunuıla sıyırı· 
yor, kahvelerini bir bal peteğinden 
koparmıt kadar sllzgUn uzadıyor 

su içen delikanlıların dudakJarmda 
beliren damlalara; "ıağlık olıun,, 
diyen içten bir titreyişle sanki 
imreniyordu. NigAr benli§'ini 
anlayordu. Hele evin kUçllk yaııt 
kızları bUy\\yUb gelin oldukca, 
onlann baılarını doz ıtlr duvaklannı 
takar, gelinlerden daha ıen, 
onlan damadın evine götOrllr, 
yaılı bir dadı gibi alınlarından öper 
konağa dlSnerdl. 

Bu koıma, bu duvak kaldırııla· 
rın içinde o da biraz gelin oluyordu. 
O da kendi arzularını bu ıenlik· 
ler içinde &Yutuyor, içinden ııra 

bana gelecek diyordu. Kızların 
hepiıl de evlenmlılerdl. Yıllar 
onun için bomboş geçiyor. Nigar 
daha evlenemiyordu. Bir maran• 
gozun onu lıtedlğt söyleniyordu. 
I~te bir yatlı kadın, evin bayanlle 
oturmuı Nigirı sUzliyordu. Siyah 
dadı ona 'gelenin görilcU olduğunu 
ıöylemlşti. Kahveyi pi§İrirken 

elleri tltremif, kahveyi dökmUı 
kapıdan içeri girerken etekleri aya-
ğına dolaımıfh .• o akşam ne kadar 
tatlı uyumuıtu. 

Hepsine bir kulb takılıyor, kıı 
evlendirilmfyordu. Artık kahveyi 
islemiye, istemiye piıiriyor, dal· 
gmlaşıyor, kahveyi hemen uzat .. 
yor ve gelenlerin yllzllne bakma· 
dan dı9an fırhyordu. 

lf 

- Dadıf NlgAr ortada yok 
ne oldu? 

- Yatıyor, baıı ağrıyor, beli 
ağrıyor. 

- Peki öbUrgün damad biz• 
gelecek ıöyleyin de bakıversin. 

Dadı bayanının yüzüne bakdı, 
Nigar Uç gUndür yatıyordu. Kıı 
ateşler içindeydi. Demek damad 
beklenecekti bal 

Batını •alladı, gözleri ya§ardı. 
NigAr tifoya tutulmuştu. Heııı 

de ağırdı. Doktor, NigAn iyi bul· 
mamıı, yalnız yl1reği aağlam. Bel• 
ki kurtarırız demişti.. 

Aradan bet on gün geçti. 
NfgAr biraz lyileıir gibi oldu. Si
yah dadı ona bakmaktan takat· 
siz dUşmUştD. Aşağiki odada uyu· 
ya kaldı . Ertesi glln uyanınca 
kendi kendine slSylenmit Nigin 
yalnız bıraktığı için UzUlmDıtO. 
Yavaı yavaı merdivenleri çıkb. 
Nigir uyuyordu. Üstünde kllçl1k 
bayanların eylendikleri gUn yap
tırılmıı dftğllnlük urba, baımda 
bir iki gelin teli, elinde de bir 
fotoğraf Yardı. Dadı ıaıırmıtb· 
NiıAra yaklaıb. Seılendi: 

- Kızım NigAr nasılsın? 

Karıılığmı alamadı. EğildL 
baıım tuttu. Niglrın alnı buz gi
biydi. Dadıcık oraya yığılaverdL 
Bağıra bağıra, ağlamıya baıladı. 
Koıtular.. Artık NigAr ölmDıtO. 
Elindeki fotoğraf marangozun fo
toğrafıydı. Kapının zili de acı 
acı dönUyordu: KllçUk kız baıınt 
kapıdan uzattı. 

- Ne o? Gelsene içeriye! 
Kıı çekine çekine içeriye gt ... 

dl. Bayanın yUzilne tuhaf tuhaf 
bakıyordu. Bayan sordu: 

- Kim gelmiı, ne istiyor? 
Olana, biteni bilmiyen küçük 

kız gözUnU Nig!ra dikmiıti. Uyan· 
masın diye eğildi ve fısıldayarak: 

-Nlgir ablama görUcU gelmiş, 
aşağıda bekliyor! Dedi. 

Son Posta 
- NigAr ıenl bu marangoza 1 ~~·m'!""'ı.":'!""=:•1:=-7~•·.•· .. Hs::"-•.d~i•.•.•.".•.'k~r,_•,. ... ••.,.•,...' 

bayan vermiyor. Eeld ~Pbt.iye, Çıtalçeom• aobiı, il 
- Neye dadı? l &TAN BUL 
- Akıamları içiyormuş, ben 

Niglrı öyle kötU bir adama 
veremem. Kız ziyan olur diyor. 

NigAr llzüldll. Damadların 

hepsi biraz içiyorlardı. Neden 
onlara kızan olmıyordu! Onun da 
kocaaı içerse ne olabilirdi? Oda· 
sına girdi. Marangozun fotoğrafını 
çıkardı. Ne de sevimli bir adam· 
dı. Tanımadığı bu adama ne 
kadar da ııınmiıtı. Onu çekine, 
çekine öptU ve ağladı. 

Kafesten ilk uçan bir kuıun 
ayrılığını duymuıtu. Gözleri ufak 
aynasına iliıti saçına bir kır 
düşmUştU. Artık yaşlanryordu da .• 
Birkaç yıl sonra saçları aklaoacak 
ve bir köşeye atıhverecekti. Ô 
gün biraz . daha söndü ve bir 
yilk taıır gıbl ıllrüklene, sürllklene 
odadan çıktı. 

~ 
Araııra aörllcll ıellyordu. 1 

Caaetemlıde çıkan 7an 
te resiml•riD bUtUn lza1'Jan 
CDabfuı •e gaıetemlae al&dl 

ABONE PIA tLARI 
e a t 

StDe Af Ay A1 
kr. ICı. le. "' 

TOllklYI 1400 "1iO coo uo 
YUNANlsTAH 2340 U20 710 t70 
ECNEBi 2700 1400 800 

Aban• "'bl4ın 11•1lodlr. Adre1 
d•J"tinzl•ll ... Mrtıatyt, 

Cılı11 .,,.. 1•'1· •• ,,,,,..,, 
tflftlerdaw ate•'ullret .,,,.,...., L 
· Ct'Ol.» 1,1.9 mektupla,. 10 kuru~ -' 

OW UAvesı IAaımdır. 

S . kutueuı fU lelubul 
," ,., ıSoopoıta '°" 120201 
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Bulgarlar Bizden Şikô.yetçi/ i 

Yunanlılarla Bizim Zihni
yetimizi Beğenmiyorlar 

( B. 4tarafı 1 inci yllsde ) 
rekabet ve husumet zihniyetinin 
or.adan kalkbğı ıannediliyordu. 
Hakil<at fu idi ki " Balkanli d ,, 

emekle maruf husuat ılhnlyet 
muhtelif memleketler araıı meaa
f e!cri kısaltmıya ve barışı kuvYet• 
len~ri.b teşkilAthrmıya yarayacak 
mlilayım bir vaziyete mevklinl 
bıraknıı}'a başlamıştı. 

Bundan da öyle bUyUyen bir 
ıtikfın ve emniyet hava11ı meyda
na gelmişti ki Balkanlarda yara
tılmak istenen tuanild ve ahenk 
~eşebbüslln istikbali hakkında 

UyUk limidler beslemiye mnsaitti. 
Kabul etmek lcab ediyor ki 

•~nl~et verici olduklan için çok 
Dıiisaıt olan bu ihtimaller baıı 
~snvvurlan karıttırmak ve ahenk 

?za? Balkanlılığın mınkcıhğını 
gö~mıye alııan baıı mahfellerin 
~ınıtlarlni kıracak gibi oluyorlar 
dundan dolayı memleketlerlmiz~ 

ekik ıllkünet politikasını baltala· 
hıa irin ' 1 h k ı • meı u U fimetlerin 
nadla takib ettikleri yakmla .. ma 
'• anla 7 

hı şma gayretlerini ıorlaşhr-
8~ teıebbüılerini ııklaıtırıyorlar. 

" d akın bir zamanda, yine bu 
ı•r e b T k lr azı llr gazetelerinin 

l~~l\l cumhuriyet hakkında Bul
~'atanı ·zil ıtu1ıa gı emeller beslemekle 

rlyau: ede.n hususi makaatlı n•t
de •Urrı~a ııaret etmitdik. Şimdi 
ı~u prıı yunanlstan tarafından 
ıeı? .. 0'i, Atlna matbuahrun ileri 
cller1.. ;ıı Uyeleri ( aza ) komite· 
lbek \' •allyetlne mllaamaha et• 
Butgar eh bunlara . 161 yummakla 
lrit edi t1k6metinı ittlham vr ten• 
D,8111 Yorlar. Hidise malümdurı 
rtlnde: mantakasımn Vi11oçanl kö
ld1118 1 bir çlftci baıı belliaia 

e er ta fı d k 16r1na .'• n an auı muamele 
iri y f. itin tuhafbğına bakın11 
leaf u~an ı•ıetecllerin muhayye-
1. ' unlann ıahaınd h 
•oıniteci bu 1 a, mtU it 
da a ı Biri ~ kyetl keıfetmlı. Bu 
tr ne lnun tarihli El f 
k;:e'itima g~zeteslnin Bulgar ~tt: 
Aa .•leyhıne hakiki bir ittiham 

me bına etmesine kifi l . 
itin daha b ge mıı. 

lıtlfade ediler!~rl l lae, fıraattaa 
ortad çok zaman •vvel 
ll an ka)•bolan komitacı Hı· 

••ııın di ·rı yer 
G k n ı mek iıten111eaidlr 

ere Eleftr v· · Atın l on ıma Ye gerek 
ara ~ .ı mealekdaıların Yunan 
~n ~ıı1ne Bulgar komit&clıl teca
du~ı teklinde baıtan bata uydur
ID karı bu malumatı tekzib •t· 
la~ llıım mıdır? Bu, bot bir 
hud~~t olur. Bulgar araıiıindın 
ıebbu:U ıeçmek için biç bir te
laı 1 dn Y•pılmamıı olduğu aa-

' ma ı nıı? h ld 
hiç bi ıu • e, açıkca 

r ••asa da b 
lııın ithamların .,:anmıyan lr ta• 
tarafında la unan ıazeteleri 
dafaa .uıust bir lararla mtı-

•dllm · ı •tnıelrt •aın naaıl lıah 

Bunun izah 
ıeteler tlh. 1 flJ durkl, bu ıa· 
ı.ıtara~ ınlerl mantıktan uzak· 
IEarartan •• ~lltterek anlaımaları 
ıının kurb•a• d:r.•1 ınaaa plıkolokya• 

na 1r ar. 
Evvelki za b 

llyetlerlnl B manın Utthı meau-
on h ulgarlıtana ytlkleyen u, er 
~ 1 ıuçun l<abahatliıi ad· 
" .. t~ ren bu « eakl Balkanlı zihni· 
1 "" ı » nln · b k gerı tepen taarrilı.u 

er esi dnır.. dü . . had· un rmelıdır. Zira bu 
ıse, Balkanlardaki anlaıama• 

~azlık haıtalığını iyi etmek için 
ullnn~lan uaullerin lclfayetal:r:liğlnl 

göıterıyor. Diğer taraftan 19 ma 
yıstan beri b:zde hasıl olan btl-

yllk değlıikllkJerln manaıım kaY• 
ramak için Yunaniıtan tara· 
fından da hiçbir ıey yapıl· 
madığına delildir. 

Akıl takdirde hiçbir okun 
kuvvetli zırhını delemiyecetf mu• 
hakkak olan bir rejime lftira 
etmek Jçf n böyle ba11it bir hAdise 
lstiımar edilmiye kalkııama:idı. 
E11aaen işitmek istemiyenden da• 
ha fena bir ıağlr tasavvur edile
mez. Maamafih tekrar edelim ki 
Bulgaristan barıştan baıka blrıey 
fıtemiyor. Onun, bUtlln uluslarm 
ve bilhassa komşularının yar· 
dımına ihtiyacı vardır. 

ÇUnkU hUkemetinin yapıcı 
programmın baıına kay-
dettiği bUyUk ulusal yenlleımo 
teşebbUsllnU baıarma11 lAzımdır. 
Dikkatini, hemen yapmıya borclu 
olduğu itinden çelecek her hadi· 
ae, onun kalkınma faaliyetine 
1.arar vermekten baıka bir ıeye 
yaramaz. Açıkca söyleyellmı Bu 
faaliyeti aekteye uğratmak iste
yenler, bu harelCetlerlle tehlikeli 
bir zihniyetin sahibi olduklarını 
göstermekle kalmıyor, vicdanlan
nan da rahat olmadığım ilbat 
ediyorlar.,, 

iki Gencin 
Yaptığı 

( Ba4tarafı 1 inci yebde ) 
yirmi yaıında ŞOkrU adlı iki 
genel yakalamıı, bunlann ayak
kaplannı izlere tatbik edince, 
ıuçlularm bunlar olduğuna iyice 
kanaat getlrmlıtlr. Bu arada 
ıuçlu ıençlerin evleri de arattı· 
rılınca cinayet kurbanıoın paraları, 
baıı etya&J, bir kehribar teablhl 
Ye mendlll bulunmuştur. 
Bunun tızerine ıuçlular ıorguya 
çekilince; lımallln kendilerine 
ıarkıntıhk ettiğini, bu yOzden 
kendisini keserek beline bir taı 
bağlamak suretile denize athkla
rın1, altın ditlerinl aldıklarını itiraf 
etmlılerdir. Bu alçakça cinayetin 
ıuçluları Adliyeye teslim edil
miıtir. Cesed, dalgaların teslrile 
ıUrllklendiii içia bulunamamıtbr. 

* 
M•cerletende Bir KomU· 

nlatllk Davaaı 
Budapeıte, ~2 (A. A.) - Ma· 

cariıtandakl kızll muhafızlann 
eıkl relıi Matyaa Rakoıi vatana 
hiyaoet ·n lhtilllcilik ıuçlar1 ile 
ıorguya çekilmektedir. Vaktlle 
Macariıtanda komUniıt ldareal 
kuran Bella Kua'ın bir yaveri 
olaa Rakuti'nln cez.a11, ölllm veya 
mUebbed hapl• olabilir. --····-···-· ... ·-···-···-······--···-······-·-··· 

BANKA KOMEllÇiYALE 
ITALYANA 

gennay11i . Liret 700,000,000 
İhtiyat akoe11 • sao,000,000 

Merkezi idar4 . M 1 L A N O 
ltılyanın b .. hca tehirlerilltle 

fUBELER 
lnglltue, liviçre, .A•uaturya, Maoa
riatao, Çekoılonkya, YUC01l~•ya, 
Lehiıt&n Romanya, Bulgarıatao, 
:Mııır A~erika Oemahiri Müttehide1i, 
Breailya, Şili, Uruguay, ArjantiD, 

Peru Ekvatör .e Kolumbiyada 
' Afilyaayoolar 

ISTANBUL ŞUBll MERKEZi 
Galata Voyvoda cadde1i Kara.köy 

Palaı ( TP.lef. 2641 /218/4/5) 
fehlr dahilindeki acentelerı 

!aıanbulda: Alalemciyan hanında 
Telef 2821. Beyoğ!uoda : lıtildil 
cadd~ıı 'l'elef.1046.Kampiyo dair11i 
llor1ada 'l'elef. 1718. 

iZMIR DE ŞUBE 

Öz Türkçe 
Bilmecemi6 

DUnkD Bilmece 
1 2345678 

1 A 
2 A. 
B 

BugUnkU Bilmece 

Boı dlSrt köıelerl aıağıda ya· 
ıılı manalara gelen 8.1 TOrkç• 
kelimelerle doldurunuı. Bu sa• 
yede hem vakit geçlrmlf, hem 
de lb: Türkçe kellmeleri 6iren· 
mit oluraunuı f 

ı 2 3 4 s 6 7 8 
1 
2 •-1-+--4--t 

a 
4 s --.-. 
6 !'1--t--t 

7 
8 

Soldan •aAa: 
1 - Hafta - kabile 
2 - Dimen .. cemi edah 
a - Pialik 
4 - Bir nota - yed 
S - Eleme aleti • aada 
6 - Nefi llhikaaı 
7 - T crObe etmek 
8 - Fazla - naaıll 
Yukardan a,aOts 
1 - MatlQb etmek 
2 - Lihim - memlelcet - 1871• 
1 - Ferd .. aayret 
4 - Çift .. de• 
S - Genitlik 
6 - Yed - e.mek mudarındaa 

emr.hazır - bir mola 
7 - Erkek - dükkan .............................................................. 
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Bir Mualllmln Mektubu ve lategl 

Kültnr Bakanı Abldl11 Ôzm.
aln karııı·nda y•kıtık almıyacalr 
durum takındıjı ıuçile Adliyeye 
verilen felıefe muallimlerinden 
Bay Mahmud CeYdet, Bakanın 
karııımda hızlı konutmaama ... 

beb olarak telıraf •• istida 
Ue birçok mllracaatlerine Bakaa-
hkça ceYab yerilmeditl tibi, ha
talı bir itin tuhlla eclllmemlf 

olma11nı ileri ıllrmekte •• tanlh 
edilmHlnl latemektedf r. Mektu-
bun hilllu11n1 bu mlaaMbetle 

kaydediyoruz. ----
Yaralananlar 

Şoför CaldcllD ldarelllndeld 
2083 numaralı otomobil V eued
lerde Şakir adlı bir had•••Y• 
çarparak yaralamlfbr. 

,,._ Haydarda Hamam aoka• 
ğnıda oturan aeyyar 1atıcı Ab
dlllce bbar blçakla ç1ra keaerken 
kazaen elinden yaralanmlfbr. 

lf. Beyoğlunda oturan Bayan 
Ojeal evin tar•çı11nda çamqır 
aımakta iken dDıenll ajar IUl'et• 
le yaHlanmııtır. 

Ambalaj 
T ertib Edilen Sergi 

Bugün Açılıyor 

Din ıehrimlıde açılacağı yazı
lan ambalAj ıergiıl gelen mallann 
gtlmrllkten çıkarılamamaaı yüzlln
den ancak görülebilecektir. 

Tllrk ofiıl tarafıdan tertib olu
nan bu Hrıl muhtelif memleket 
mahsullerinin dış pazarları naml 
g3oderildiğini g6ıtermeal itibarile 
dikkate değer bir eserdir. 

Dördllacll Valof hanının d6r
dDncO katında bir koridora 11ıra
lanaıa aandıkla londradan gelmek
tedir. Bunlar TOrk ofiıl tarafm
dan Londra piyasasına nblmak 
Ozere gelmiı mallardan ayırtılmıı· 
br. Seçme değildir. Bu aebeble 
ıergiyl gezenler Londra meyva 
halinde ve yahut Yumurta borsa
ıında görebilecekleri çeıitlerl bir 
arada bulabileceklerdir. Bunlann 
yanına Ttlrk mahsullerinin de mu
kayese içi.n konulmoaı düşünül

mektedir. 
Gösterilen mallar umumi ola· 

rak yumurta ve meyvadır. Yu
murta için ıekiz muhtelif mem· 
leketin mah elde edUebllmlıtir. 
Polonya, Ruıya, Danimarka, Ho
landa, Romanya malları beherin
de 720 yumurta bulunan Hndık
lar içindedir. Bu sandıklara göre 
}'Umurtacılarmız Ttirk ambalajla
rının bunlardan geri olmadığı ka
naatini izhar etmiılerdir. 

Serginin görülecek bir kıımı 
da portakal \'e limon ambalajları• 
dır. Kaliforniya, Filistin, lapanya 
ltalya Cenubi Afrika mallannı 
yanyana ıörmek iüzel bir muka· 
yeae yapmiya meydan vermektedir. 

Hind Hükumeti 
Kanunu 

Gelecek Ay Avam Ka
maraııoda Görüşülecek 

Londra, 22 (A. A.) - " Hld 
btikümetl kanunu " adını taııyan 
kanun, Perşembe gllnll nqredile
cekllr. Bu kanun, ıon aftnlerde 
bu nazik meaele ile uğraımıı olan 
komitenin Hindiıtan kanunu eu-
ıislnin tanı.imi için yapbğı rapor

daki ana hatlara ve umumi taT
ıiyelere latinad etmektedir. 

Gelecek &J ortalarına dotru 
Avam kamaraımda bu kanunun 
lklnd okunuıuna iç Kla tahaia 
edllmlftir. 

Hnk6met, mecburi bir ruzna
meye lhtlyac olmadan bu mese
lenin 80D ıafhalannın mllnakaıam 
için, AYam kamaraıındakl muh
telif fırkalar araaında doıtca bir 
anlatma yapılacajlnı tlmid etmek· 
tedlr. 

Ankara PakUlteel 
Aakarada kurulacak tarih, cotrafJa 

fakllteai ı,ı. hazırlaaan propa• 
kat"I .. ldlni almlfbr. 

OSMANL1 BA 
TÜRK ANONiM Ş RKE1 I 

'l'ESI.' 'l'ARlHl: 1868 

ermiyeei: 10.000,000 lugiliz liran 

Türl.:i:> tın in başlıca eehirlerile 
Pari11, Mnrailya, Nis,Londra ve 

Mançester'de. Mısır, Kıbn11, Irak, 

lrnn, Fil!stic Vf' Yuuanietan'da 
Şııbeleri, Yugoslaıı ;;a, Romanya, 

Suriye n Yurıanistao'da Iı"'ilyallori 

vardar. 

Her turlu banka muama1elerl 
yapar 

YENİ ÇIKTI 

Meraklı yazılar 

Güzel bir muhhra , 
Tanınmış kalemlertn 
Seçme yazılan 

• Kültür, ııhhat, ev, ilim, apor, 
ıan'at bahialari, faydalı bilgıler 
ve aradı&"ınıı hırt•Y··· 

1935 
MATBUAT ALMANAÖI 
1 H•r kitabcıdıı bulu•ıır. 

- •••••••••••••• f •• 

., 

SELANIK BANKASI 
'l'eeis tarihi löSS 

• İdare merkezi 
lat,.nbul ( Galata ) 

Türkigedeki şubeleri: 
lıtanbul, {Galata, Yenicami); 
İzmir, Mersin. 
Ylnani.tandalci şubeleri: 

Selinik, A tinıı, Pire. 

• Her 11evl bank• muamelfill 

KATiB ARANIYOR 
Almanca ve Fransızcayı iyi bıleıp 

n uaulü deftuiye bihakkın vakıf ola9 
bir muha1ebeoiye ihtiyac vardır. T_. 
liblerio Ankara 509 po~ta kutusun• 
terctlmeihallerile tahrinn müracaatlaıı. 

(7225) ......................................... -.............. .., .. 
BUTUN ULKE.YI, 

c'-_T_o_p•_•ntl---"-' ..-D-•v.;.;;etl~•r:___J) HER c. u N 
Halkevlnde Konferane 
HlkeYiaclea: Ôalmlatleld P-.. •• 

be shl Mat (17) de E•lmla merkea 
..ıea•ada Onhenit• Edebiyat Fakll
tHi Doçeatleriaden Bay Suud Kema
l~dln tarafıadaa Alman proföılJrle
rindea (Le81lnr) hakkında bir kofı
ran• Yırllıcek Te eHrlerlnden birini• 

kontrandDıD yapılacaktır. Bu toplaata 
herkeH açıktır. 

Konaer 
Çocuk Ealrseaı kurumu Bayezld 

kolu menfaatine Denlıkıır.ı Eftalya , e 
kemani Sadi tarafından 6 Şubatta 
Beyotluada Saray ılnemaaıada bir 
konıer Yerl:ecektir. 

~nPosta 
DAKi e,iR. il AN 

BüTÜN ÜLKEYİ HER ~N DO~·· 
• m dW arz O 
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Sabahları 

aç karnına 

bir kahve kaşığı 

.. zo 
EYVA TUZU 

içini%. SatliJ'ınııın nazımıdır. HAZIMSIZLIG1, MiDE YANMALARINI gideril• 

' MiDE ve BARSAKLARI boşaltmak suretiİe KABIZLIÖI, AGIZDAKI f ~f· 
SIZLIGI ve KOKUYU iıale eder. Hiçbir uzve zarar vermez ve abıtırmaz. FA-aJ. 
YEMEKTEN H 1ÇMEDEN ıonra mide ve vücudunuzda hissettiğiniz atırbl' 
derhal hafifletir. MAZON iıımi ve markasına çok dikkat edilmelidir. DEPOstJ 

Mazon ve Botton ecza deposu. Bahçekapı, İş Bnnkuı arkasında No. ~ 

İnhiıarlar U. Müdürlüğünden: 
Ntımunesl enafında bin kilo mühür kurıunu 26/1/935 tarihine 

mUaadif Cumarteıl gtınn saat 14 de pazarlıkla ıatın alınacaktır. 

taliplerin % 7,5 muvakkat t6minat parasile birlikte Cibali'de 

f:.evazım ve mtıbayaat Şubeaine müracaatları. 11206,, 

_.._...~· 

""' .. . ~-... . 
S l fİilCl $~'J ! 
/alrat. ... lıagir, 

mademki 
Xold :Memli 

GIBBS 
traş sabunu vardır. 

J3u sahun/.a 
' TRAS. Oll1Alf 
8İR ZEVKDIR/ 

Romatizma 
ve ba, 

•lrllar1 rçın 
en tealrll 

lllçhr. 

Her 
eczanede 
Yardır. 

Çalışamıyor, devasız bir derde 
uğramtı gibi meyustur 

DuşunmJyor k1 
Bir iki ka,-

GRiPIN 
Onu bu yarım 
bat ağnsile ıinir 

ağrılarından 
kurtarmağa kafi 

gelecektir. 

... 
Blltttn ağrı, aııı ve aancıları derhal dindirir. Soğuk algınlıklarına, 
gripe, romatizmaya, baı ve dit ağrılarına, nezleye, ıinir, adale .,, 

bel ağrılarlle kırıklığa karşı bilha11a müeaairdir, 
Her eczanede bulunur. Fiatı 7 1/2 kuruıtur. _....... 

BÜYÜK 

TAYYARE PiYANGOSU 
18. iaci tertip 4. üncü tekit 11,. Şubat. 1935 dedir. 

Büyük ikramiye 25.000ııradır. 
Aynca : 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler 

ve 20.000 liralık mUkAfat Yardır • 

• 

~----'~Tu·· BB ·~Denizyolları 
ı ş LE TM ısı bir şerik aranıyor 

Aceateleri c KaraldSy K6pr6batı 
Tel. 42362 - Sirkeei PrfGhlrdanade lyl bir kir temin edilmektedir • 

.. __ .. Han Tel. 22740 ___ .. Alakadarların 8eyoA'1u latlklAI 
Ayvallk Yolu caddesi 128 No. lı FOTO 

FRANSE mağaıaıı sahibi 
BANDIRMA vapuru 23 ikin· jean W eınberı' • mUracaatları 

ciklnun ÇARŞAMBA gllnU ıa- rica olunur. 
at 19 da Ayvalığa kadar. "311,, 

Mersin Yolu 
INEBOLU Yapuru 24 ikinci 

Kanun PERŞEMBE gUntı saat 
11 de Payasa kadar. ''312,, 

Trabzon Yolu 
CUMHURİYET vapuru 24 

ikinci Klnun PERŞEMBE gU· 
nü saat 20 de Hopa 'ya ka
dar. 11324,, 

~---------------' _. Dr. KEMAL NURi '4111 

Cilt .... Zübrni hastalıklar mütehaasıaı 
Beyolluı Rumeli han 16 

Tel: 40153 

,-. DIVANYOLU ...._ 

Biçki yurdu 
Hariçten model ve ölçü Uze
rlne ıiparit alınır. Provaya 
lllzum yoktur. 
ÖlçUler şunlard1r ı 
B•d•n renltUfl 
Om us n 

Bel " 
Kalça ., 
Eated•D bel çukuruqa kadar uıı:ualuk 

" kalça ba,ına " " 
" C5a bel ortaıına ., ., 

ElbiH boya 
Kol boyu 

Satılık Kereste 
Beşiktaş'ta Köyiçinde demircil•' 

caddesinde kAin depoda mevcut -.• 
t&kriben 400 kiiaur metre mik'ap mob• 
t~lif cins ve ob'adda kereste toptall 
satılacağından görmek iatiyenlerln met• 
kur depoya müraQaatları pazarlık içl~ 
de 26 İkinci Kiinun 935 Cumartel 
günü saat 11 de Bahçekapu'da Tavh•" 
nındo. 3 ncü katta 48 nıımaraya mUr••) 
caat olunması ilin olunur. (7268 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 
fıtanbul Acentalıtı 

•Uman Han, T elefom fılSl9911 "' 

Bartın Yolu 
BARTIN vapuru K~nu11ıı 

unlnın 

23 OncO günü saat 19 da Sir• 
kecl rıhtımından kalkarak ( Erelll, 
Zonguldak, Bartın, Ama1ra, Kuru· 
cetil• ve Cide ) ye az:imet n a'f· 
det edecektir. "' __ ,,.,,,,,,.. 
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8011 Poeta Matbaae1 

Sahibi: Ali Ekr•• 

Netrlyat MQdilrGı TaWr 


