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Şekle Aid Bir Hukuk Meselesi 

Mahkeılıe Karar1arını 
i Zannedilebileceğinden ühim· KimlerAyaktaDinlemeli? 

dir e Bazı Cereyanlarla Alikadardır 

ulgar a • 
ıne Buhranı 

Komvu Bul-
ıari tanı l>fr 
fikum t bubra• 

ın oldu. Kabina 
değiıtf. Yerine 
' am aıkeri ma· 
tıiyett bir knbf .. 
tıe reldl. Sebe-
1'ini, b•ıinci say• 
ıf arnızın ıiynaet 
lleml aUtunu sf· 
Re, etrafile izah 

decektir. A~a· 
iıd de, bu l,ub. 
ranın ink işafına 
tld hah rler va,. 
ilır. Sıraya kon• 
aıuolardır . 
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~:::1 
.hildirlyorz Baıhakan Bay Jıca ı:ıUrettlblerlnden olan Mira• 

"~•l itef d6n kabinenin lıtlfaemı lay Damyanı Velçef'ln, dij'er 
~-.ı,:1 verdikt n · Ye kral da bunu kısmı da bu defa kral tarafın· 

aka •ltikten soara Harbiye dan yeni kabin.!yi teıklle memur 
"•biıı ı General Zlatef'l yeni edil• harbiye nazırı General 
~tıı eyli letkile memur etmit ve Zlatef'in tarafında toplanan .... 
lfai~~ liZlatef'iu ıece getirdiği keri unsurlar arasında mUzaker~ 

B b ıteyi taıdik etmiştir. ler cereyan eylediği biliniyordu. 
r.o a, kan ve harbi ye itleri d k 
"1eııeral zı t f D Kabin nfn llsteal, Un a şam 
~lof ı · ~ e ' 11 rı itleri Ba- hazırdı. Askeri unsurların yeni 
~ko' 0~~rı i 1f1 

ri Miralay Kolef, teşekkülde. büyUk yer tutmaları 
Adlı 1 eri Profesör Mollof ihtimali vardır. Zlatef kabinesi, ır. ye itleri • 111 li k ' 
~alendcr f K ye ve Aleten • kralın tasvibine mazhar kala-
Raaef M~' ıc.!'ltUr iıleri General caktır. 

Bu' kahf:e ~it . 1ıleri Zahrief. Sofya'da Tevklfler 
ile Batalof lı Ug~ren Beıbakan Sofya, 23 \A. A.) - Hususi 
latifa eden' ka~· 0 

v Zaharief kaynaklardan bildirildiğine göre, 
)7ôrlard1• ıned de bulunu- yeni kabine aaker partiden kral 

Gaz t 1 r b taraftarı olanların bir galebesi 
ınen dahi'. u değişikliğin ta- olarak telakki dilmektedJr. Gizil 

aeldiğlni lı aebeblerden ileri diktatör ismi ile mAriif olan Mi· 
· kumeti~~zılot, General Zlatef ralay Velçef mevkilni tamamen 
ilet ftkUnıdar ordu Ye kaybetmiştir. Dun gece evi polis 

Lir ffadar~ıı~dald manevi baiın tarafından tarassut altına alınmış 
lar y es 

0 duğunu kaydediyor· ve bu sabah kendisi bir kışlaya 
~. · h e~i hükumet eıklainln dahlU naklolunmuctur. Sabık Baıbakan arıct alyaaetfni güdecektir .,. 

1_ 1
.Bu istifa, çoktanberı·dir be. k- Goriİyef'in eYl de nezaret altın• 

... .,. d B - dadır. Sofyada ( 00.60) kiti tev-
t l~~r u. ir kıımı Mayı 1934 kif ı t Bulaarlıtanda ar 1111 bUkümet d b . 1 b o unmuı ur. • 
~ ar eaın rı ar . aUkGn vardır . ............... 

Bi, 
rn.ıanttk Seyran 

Yazan: 

ül 
nca 

Olur! 

Sermed Muhtar Alus 

-

Yeni tefrlka,,.ız buıüN •aıladı. Hakiki lıoyattan ,.,,,.,,.,,, 
•unda,. 35 yıl l11ce ~aıanmıı, çok m•ralclı v• hag/ı 
flfrdill çıktılı 6ir sefld• nıacerasıdır. 

Çok gilz verilmiş, nazlı büyütülmüş, ıımarılc "" 
•lafrıur.ga bir Abdülhamid paşa6ı kızı. Has bendelikte 
b11 paıa ile atbaıı gidon baıka iir vezfrin oğlu. Misli 
/l•k az g~rülmilı bir düğiin a/agı ve sonunda da müdhiı 
bir rezo.letl.. Ortalık karıııgor, flezlrler, ••r•g ie11de. 
leri, lıaflg•ler biribirln• firlgor v• ldaRbul allak 
6all•/c olugor. .... . 

Bugün 
• 

Sayfa 
· ..... ' .. 

r.·· · '.· ... · . . . ' . . 

Kaza Katili 
~lJir Ev/ad 

Tüfekle Anneıinl 
Öldürdü 

Oç gün evvel Bakırköy• batla 
Mecidiye köyünde hllzlln Yerici 
Ye feci bir kaza olmuıtur. Altı 
yaıında Halid adla bir çocuk av 
tUfeğile annesini 61dUrmllfU1r. 
Vak'anın t fıilitı ıudur: 

Mecidiye köyünde Polis me
muru Bay lbrahf m muhitine g6re 
çok mea'ud bir yuya kurmuı. 
Duraune adlı çok güzel bir ba· 
yanla evlenmiı; altı Hne eyvel de 
Halld adlı nurtopu gibi bir ço
cukları olmuş. Durs~ne yirmi beş 
yaşındadır. Kadınhnhğile ve gtl· 
ıelliğiyle köyUn gıbtesinl Oıerine 

çekmiıtir. 
Ücra köyde oturduklan için 

Bay Ibrahlm karııına silah kul· 
lanmasını da öğretmiıtir. 

Bayan Dur&une az zamanda 
kuvvetli bir atıcı olmuf, oturduk
ları odanın duvarında dalma 
dolu olarak bir av tüfeği bulun· 
durma4a baılamııtır .• 

Üç gUn evvel ıabahleyin Bayan 
Dursune kahYalb hazırlamıı, k~ 

( Devamı 15 nal yüzde ) .............................................................. 
Bulgar Muhacirleri 
I~eler Anlatıyorlar? 

Tekirdağ, 21 ( Huaual ) -
20/1/935 Pazar iflnll Bulıarf.!l•• 
om (Eıki Cuma) kazaıından Var-

a )'olu ile Ylllyetlmiıe J•l•n 3 hanelik Bulıarya ıöçmenlerl, 
oradaki mezalime aid çok feci 
vakalar anlatmaktadırlar. Bunlar
dan bir kaçını not ediyorumı 

Bazı Bulıarlar ( Eaki Cuma ) 
kazaaınıa ( Sıratice ) köyünde ••· 
naftan ve Deli Muataf a oğulla• 
rındon Mebmed ve HUaeyin kar
deşlerin dUkkanıaı baamıılar, 
soymuılar Ye kendilerini de cana• 
varca öldUrmUşlerdfr. Sonra bu 
vahşiyane ve kanlı vakayı oradaki 
Türkler yapmııtır diyo Jınadatta 
bulunarak mezklir köyden 15-20 
TürkU tevkif ettirerek hapse 
sokturmuılardır. Bu zavallı aoy• 
daılarımız hllA hapiıhanede in· 
lemektedirler. Yine Eski Cuma 
kazasının "Karlı,. köyllnU yakası• 
Jar ahaliden bazılarım feci bir 

( Devamı 15 inci yüzclı t 

-
Yeni Ağır C za Reisimiz, 
Herkeı Ayakta Dinlemeli 

Htikmü 
Diyor 

E6/ci Alır CeHd11 lıilcil• 61•1• "l11le11ir"I 
f Masnun ve danoı kalkar, halk otur.arda] (Yq111 U •••• 1lıde ) 

Karakıt ortuıa
da iken kendimiıd 

r 

ÖZ TÜRKCI! 
Lodo• eeinti•l, 

yaı ortaaıaıa e•l•
tiıicffr. Kıt ıeUace arüz içinde sana1o. Kış Kıılığını, Yaz 

ruz. Glik yOzO, y ) ğ B• J ı• po7raz araıaıyor. 
bir açılıyor, bir 8Z 1 illi ) me 1 Siairlerimia, ge-

kapanıyor. Bakı .. '-----------~~~ rile ıerile tanbura 
yoru:ı bir yağmur serpintiıi, bakıyoruz, teline dönda. Uyuıulr, aOaepe, durpD 
yakıcı bir gftaeı ... GOnlerimb: ne yaza, bir yaıayıt içinde baharı bekllyoru .. 
benıiy .... r, ne de kııa... Otllmenin Sanıuam, kı t, kıtlıtını, yu, yulıtıoı 
tadım tatamadan, •ırbmııda atır u1tuttu. Daha çok kadınlarımıaın a. 
paltolar, ıalak kaldırımlarda sOrilkle- zında dolatan bir tekerlememiıı vardıft 
niyoruz. G<ıvdelerimf:ı, öyle peltelettl - Kaı:Iar yatsa, kıt detil mi, kitl 
ki adım atrnaaıoı canuuıı iıterniyor. kendini bilH bot detil mi? 
ÖkailrUkten, aksırıktan kurtuldutu• Karlar yaj'H, gerçekten bot olaca~ 
muz yok. . _ Yokıulları da dOtOnaaek yok m•f 

Bildiğimiz kıt havHı, .ağlam Diyenlere verecek karııhjım nr ı 
hav~dır. .fnıan, çe!lik gibi olur. Hu Böyle, iki yUılG havalar, nt kıtiı, nt 
yılkı kıı ıu, bize kıılıj'ını bildirmedi. ırOze, ne yaza benzenaiyen 2iinler, 
ilerde, bir iki satnak yapaa da 0 yok•ulları daha çok zedeler. 
vakte kadar en zorlu gOnlerini geçir• Bana •oraraanız, kıt kıtlttını, Ja& 
mit olacağız. yaıdıtını itilmeli... Jf>Jt 

c • 

- AJ .. n (3Cl) ' 'n lira kazan~... Ö ki 
- Al ır (1501 .. .ıruıu da (30) bın .. ı yarmnı pefin ver. Le 

yarı11 da çıkınca Hn alır11n. 



2 Snyfa SON POST\A -
[Halkın Sesi)

1 
DAHİLİ HABERLER 

Okuma Ve 
Okutma Sistemi
miz Ve Halk 

imtihan ıekillerinln değiceceiine 
dair yeni bir ta avvurdım baba • 
d.lıyor. Tahsil işi günün hakiki 
ve mühim bir meselesidir. Bu 
Bebeblrıdir ki dürı, bu mUnaıe· 
betle bazı okuyucularımıza ıual 
eorduk. Dize dedıler ki: 

Bay Sadeddin (Sırkeci Mt>lek kıra· 
athancııi) - Geçen seneki imtihanlar 
hepimizin hatırında. Birçok talebe 
hazan yaprağı gibi sapır sapır döklll· 
dü. Sınıflarda kal Jılar. Bir kısım 

talebe de bir ıenelerini haricde ge
çirme~e mecbur oldular. Bu, talebe 
velıhm \'e çocuklar için büyük bir 
aarardır. Ben maarifci değilim. Fakat 
okuma ve okutm ılstemimizdekl 
aksakl ığı \•e boı.ukluğu anlamak için 
mOtebauıs olmıya Hır.um yoktur. 
Her halde okuma ve okutma uaillle
rim i:a ıalaba ve üzerinde ehemmiyetle 
durmıya mOhtactır. GültOr bakanımır. 
da bu.ıu temamile k .. .-ramıf lulu ıu
yorlar. lico Fr .. o :.ı:, Alman, fngiliz, 
Amerikan ıiıtemi falan bilmem. Be· 
nim bildiA-im birtey varsa o da 
mekteblerimizio f;u birçok s"atemler 
arasındaki ıiıtemsizliktir. Bu yarım 
dOzOne a;atem adamakıllı haddeden 
geçirilerek bOnyemize, kabiliyetimize 
ve mekteb ıiyaaamıza uygun bir uılll 
bulmalıyız. irfan iıi yalnı:a talebe ve 
veli iıi detil, ayni r.amı:ada ve tun
ların fevkinde b.r memleket mHele· 
ıldir. 

* Bay Abdülkadir (hlahmudptij& yo-
kuşu Kürkcü haoı) - Şimdiye kadar 
okulalarımızın bir kıımıada FraD1a 
pedegoji uıulü tatbik ediliyormuı. 
Fakat mekteblerlmlz talebenin ıekA 
•e çahıma kabiliyetlerine 18re taanif 
edilmeditl için bundan hakkile iıtifade 
ediJememif. Kültlir Bakanı timdi 
Alman uııulOaO 18r.den l'eç;riyormuı. 
Bakanın bu ıamimi allkıı .. memleket 
irfanı namına büyDlc bir kazançtır. 

Cumuri7eti bu memlekette kökleıti· 
recek olan ancak bilgidir. Cıhlile 
Cumurlyet, barutla atefe benzer. Bf r
leımo imklm yoktur. Maddi ve ma• 
nevi batnn enerjimizi KOltür Gzerlnde 
teluif etmeye mecburuz.. Geçen Hneki 
imtihanların eıefli neticeıinl unutma
dık. Ne yapmak lizımıa yapalım. 
Biran evvel kendimize uygun bir 
okutma ıiıtemi bulalım. Külttr bGn
yemlr.ln daha fasla tecrObe tahtuı 
olmıya tahammillil yoktur. ,.. 

Bay Faik ( Beykoz. Çayır caddesi 
16) - Maarif im izde bir serpilme n 
•el:ıme görüyoruz. E.klden mekteb
lerde talebe bulunmazdı. Şimdi cu
muriyet yavrularına mekteb yetiıtire
miyoruz. Halk cumuriyete llyık bilgili 
bir tebaa olmak için can atıyor. Bu 
aail allkeyı istiımar etmesini bilelim. 
Geçen sene binlerce talebe döndQ, • 
Bunların birçokları sokaklarda kaldı· 
Jar. Bl5yle buhr. nlı bir zamanda ye• 
tiım·ı bir çocuktJn bir sene botta 
kalmaaı •eliler namına Ye memleket 
lrf anı namrna ihmal ile geçilecek kO
çük bir hadise değildir. KGltür Baka
nımız tedriı uıullerimizdeki hastalığı 

ve ilicını bulmıya çalıııyor. BütUn 
alakadarlar •e milteha111ılar bu bu
ıusta blr·eımeli Ye yurdumur.a uypn 
ve ark aık değiımiyen bir okuma H 

okutma uıu'G bulmalıdarlar. 

, _____________________________________ .... 
1 Bir 

dan 
Po is, Rüşvet Suçun

ahkemeye Verildi 
Jstanbul Emniyet Mildilrlüğil CelAI adlı bir po

llsin kaydım ıllmit Ye rüşvet aldıtı lddiaıile de 
hakkında takibat yapılma11 için Müdd iumumtli~e 
teılim etmiştir. ÜçOncU müstantik tahkikata el 
koymuştur. Bay Celilin, iddia edildiğine göre, ıuçu 
fUdur: 

fabrikanm hamalbaıısına müracaat etmiı •• ken• 
disine bir 11andık yapılmasını istemiştir. Fabrikada 
aandık yapılmazmıf. Ameleden Kenana bu lı teklif 

Cibalido Bay Slmonun bir kereste fabrlkaaı 
Yardır. Bay Celal de o •emtln polisidir. Ramazanda 
fabrika gece de çalışıyormuı. CelAI bir gUn Hat 
24 den 5onra fabrikaya gltmlı, çalıımayı menetmek 
istemiş. Bunun lizerioe fabrikanın hamal baıııından 
iki lira rUıvet almıf. Bay CelAI geçen gOn tekrar 

. edilmlf, o da sandık yaparken elinin pannaklanna 
makineye kaptırmıı Ye hlltlln parmaklan kopmuıtur. 
Kenan Ye fabrika uıtabaıısı poll• C.lile mOracaat 
ederek biraz tazminat fıtemiştir, CelAl bu teklifi 
reddetmlı Ye nihayet Kenaum anneıl Emniyet Mil· 
dUrtı Bay F ehmlye gitmiı ve tiklyet etmiıtir. 
Bundan ıonra tahkikat yapılmıf ve Celili poliallkten 
çıkan!arak me.cuden Mnddelumumtllle Yerllmfttlr. 

Südcüler 
Dün Yarımyamalak Bir 
Toplantı Y apaoildiler 

Süd müstahsilleri dOn esnaf 
cemiyetleri müşterek bürosunda 
bir toplanb yapmışlardır. Kendi 
isteklerile toplanma kararını ver· 
dikleri halde yalnız Oç slldcll bu 
toplantıya gelmitt1r. lstanbulun 
uzayıb giden ıüd derdini kökün· 
dek halletmek maksadile yliril· 
düklerini öne süren mllıtııhsillerin 
daha kendi aralarında ıöz birliği 
edemodlklerl anlatılmaktadır. 

Bu işlerden anlar bir zat, dUn 
kendiıi!e gtirllşen bir muharriri· 
mize, ılld mDatahıillerinin birkaç 
parti kurduklarını ve bUtUn anla
ıamamazlığın çekememezlikten 
doğduğunu ı6ylemiıtir. Bu zatın 
•erdiği izahata glSre, teşkil edilen 
partiler aütO ayni fiattan ıatmak 
kararını •erdikleri halde serma· 
)Hine satacak kadar rekabete 
giriflyorlarmıf. Slit çeınilerinin 
bozulmuanda belll bıtlı ıebıb to 
bu fmff. 

Çalıştığı 
Mağazayı 
Soymuş· · 

Evvelki gece Ka11mpa1ada bir 
hırsızlık hadiıeıi olmu" bir bek
cl, bir çuvalcı ile bir olub çalıı
tıiı yerden bir haylı çuval çal· 
mak suçundan }'akalanmıilardır. 
Hadise şöyle olmuıtur : 

Evvelki gece ıaat 3 ıulannda 
Kaaımpaşada devriye geımelde 
olan memurlar, karanlık sokak· 
lardan birinde, ıırtında bir yllk 
ile şUbbeli bir Yaziyette geçmek
te olan birini yakalamıılerdır. 
Çuvalcılık yaptığım Te iıminin 
lranlı Muhıin olduğunu ıliyle
yen bu adam, sırbndakl bir 
denk çuvalı Pendikten aldıfı· 
nı ileri sllrmOı, böylelikle me
murla"ın elinden kurtulmıya ça· 
htmıttır. Memurlar Iranla Mub.dnl 

Liman, Rıhtım 
Eski Şeklin Haylı Değit

mesi Lizımgeliyor 
lstanbul liman Ye rihbİn umum 

mUdlirlnğil teıkilabnda beı mU
dUrlük kuruldupnu yazmııbk. 
Öğrendiğimize göre, eaki ılrket 
lılerfnfn birleştlrflmesf ııraaında, 
mevcud nizamnamenin bazı ihti· 
yacları karıılamadığı nazarı dik· 
kati çelmiştir. MeselA, eıkl nhbm 
ıirketinin "rıhtım heyeti fenniyeal,. 
tqkilatı için ayra bir mlldlirlDk 
ihdnı edilmeıi çok IUzumlu g6rlil· 
mektedir. Bundan baıka daha 
bazı değişiklikler yapılacağı için 
nizamnamenin bir Jnıım maddeleri 
yeniden teıblt edilecektir. Uman 
tetkilAtı için bir de umum mOdUr 
muvinliği ihdas edilmeıl kararlaı· 
tırılmıştır. Muavinliğo kimin getJ. 
rileceği henlb malum değ"ildlr. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

karakola götürllb çuval dengini 
açmıılar, muayene ederlerken 
çuvalların içinden tuz döklildil· 
ğünll görmüılerdir. Memurlar 
sabah olmasını bek'.edikten sonra 
bu çuvallardan birkaç tanesini 
elıb o cıvarda bulunan tuz de-

Motörlü 
Hırsızlar 

Unkapanında kereıtecl Artfn 
Çerkeşyanın deposundan l 1 kalaa 
ile 35 tahta çalan Cemal, Cema· 
leddiu, Kadir ve Tevfik adlı dört 
kafadar ArnavudkliyUndo Y eıil· 
fener motörfinde yakalanmıılar
dır, tahkikata batlanmııtır. 

Şofar Kenanın f deresindeki 
1885 numaralı otomobil Karaköy· 
de Behaeddin adlı birine çarpa· 
rak yaralamıştır. 

>f Yahya a.ilı bir hamal Ka· 
dıköyde Burgaz vapuruna yllk 
taıımakta iken ayağı kayarak 
denize dUşmUı, boğulmak üzere 
iken kurtarılmıttır. 

>f. Betiktaşta Dikilltqta cami 
meydanına terkedilmiş 40 gllnlfik 
bir kız çocuğu bulunarak DarUl
icezeye gönderilmiştir. 

lf. Gedikpaşada Ermeni kili
sesi avlusunda terkedilmiı bir 
erkek çocuk bulunmuştur. 

lstanbulun PIAm 
lıtanbulun pllnını yapacak 

ecnebi mntehassıs mimarı tayin 
edecek olan jüri he.yeti 2 Şubatta 
toplanacaktır. Bu toplantıda, pllnı 
yapacak ecnebi müteha1sıs tayin 
edilecektir. 

poıunun aahiblerine gC>stermftler, 
kendilerine af d olub olmadığını 
sormuşlardır. Tuz deposunun aa· 
hlbleri çuvalJan görilnce, fizerle· 
rindekl hususi markalardan çu
valların kendilerine aid olduğunu 
anlamışlardır. Bundan •onra me• 
murlar deponun Yaziyetiol tedkik 
ettikten sonra depoya dııarıden 

bir hırsızın girmesine imkan 
olmadığına kanaat getirmişler, 

bunun üzerine de deponun gece 
bekçisi Mustafayı •orguya çek· 
miı:erdir. Mustafa eYvelA birşey· 
den haberi olmadığını ıöylemiı 
ise de sonradan çuvallann kendisi 
tarafından alınarak çuvalcı Muh· 
ıine ıahldığım itiraf etmiştir. 

Bckci Mustafa ile çuvalcı lranlı 
Muhıin yakalanarak Adliyeye 
tcs~im edilmiıtir. 

Esrar, Af yon 
Birisinin eYinden etya çaldığı 

için yakalanan berber Hamldlo 
Galadaki dükkanında bir miktar 
afyon bulunmuştur. 

lf- Çadırcılarda hallac bayra· 
mın evinde ve tlzerinde bir mik· 
tar esrar ile 32 paket kaçak sigara 
bulunarak muıadere edilmiıtir. 

Zelzeleden Zarar Görenlere 
Yardım Edenler 

., 
Son Marmara han&11 zelz:ele feli

ketz.edelerine yardım olmak Ur.ere 
H liliahmer Eminönü ıubuine Bayan 
Mari Çalıcı S, Bayan Şükrü VekU S, 
Bay Nureddin Eren 25, Bay Vitali 
Taranto 10 n On:nnite Hukuk 
talebeleri 6S lira teberruda bulun• 
muılardır. 

ikinci kanun 24 

1 Giiniin Tarihi 

Moskova Elçimi .. 
zin Ziyafeti 

1 

Moakova, 23 ( A. A.) - Ayın yJ,. 
mlnel gün O akta mı l\!os ov 1 bO yOW 
elçimiz V aaıf Çınar Sovyet Milli Mil• 
dafu komiıerl VoroıilofJn 9erefi11• 
bir slyafet nrmlt Ye ziy fette umuııt 
erklnıharblye reiıİ Egoreof, komhıef 
mua•loi General Duh. çevski, aOYatl 
Dmum müfettftl General Budyen~ 
müdafaa komiserli§'i erkanı, Hariciye 
komiaer Yekill Otmlnski, Sovyotleriıl 
Ankara bOyOk elçiıi Karahan, KUltüf 

komiaerl Bobinef, Hariciye komiııer4 
fiti erkan vcı bayanları haz ır bulun• ı 
muılar, ziyafette Atatfirkun ıerefin• 
mQteaddld defalar lçllmiı ve Voroıl• 
lof Ue bGyllk elçimiz arasında aamiml 
Dutuklar teati edllmiıtir. 

KUltUr Bakanı 
Şehrimizde bulunan KD tür Bakanı 

Bay Abidin Özmen dan Galataearat 

liıeaini Ye Rober Kolleji gezmitUt, 

Bay Abidin bu akıam Anknraya d<J• 
Decektir. 

Muammer Erit 
lı bankall umum mildür veklU 

Bay Muammer Erif, Bıınka şubelerind~ 
teftitlerde bulunmak fiz re Adanayf 
fitmittir. On giln sonra istanbula deJ 

k . 1 
nece tır. 

&lmld lhtikAr1 Mı? 
Simldlerio 2S gram üzerinden ya .. 

pılmuı •e 60 paraya aatılmaaı lir.ım 

dır. Halbuki .birçok fırınların, aimidlerf 
25 wramdan aıatı yaptıklan ve 5~ 

paraya aatbklan anlaıılmııtır. Bu gib 
fınacıları Belediye cezalandıracaktır. 

Dil Derleme BUroau • 
KOltllr ldreaindeki dil derleme bllt: 

roıu yeaidın faaliyete geçmitlir. Blf[ 
çok yerlerden gelen yeni fiı·er tetkllj 

edUerelt, ıaralaamaktn ve dU cımlye~ 
tine ı5nderilmektedir. 

Buğday işi 

Tahkikatı 

,ı 
'I 

Ziraat baııka1ında but;r•J itlerin{ 
tedkik eden ziraat milltef n Bay Atıf 
n r.iraat bankası idare meclisi auııav 

dan Bey Kemal bu akıam Ankaraya 
gideceklerdir. Ankarada, ıimdiye ka' 

dar yapılan tahkikat etrafmd• 

Ziraat Bakanlığına izahat Yerecek 
olan heyet, pez.ar gilnU tekrar şehri .. 

mise dönecek ve çalıımaı •na devana 
edecektir. Verilen mdum :ı.ta göre• 
r.iraat bankaıın ın buğday aorvjılerbı~ 

de 111etod v.e sistem bakım ndan deti.ı 
fiklilder yapılması tekaarrilr etmittir• 

Heyet Ankarada bu iılo de me92u' 
olacakbr. 

Ziraat MUsteıarı Bay Atıf Bayıadı.f. 
bu~day yolsuzluğu tahkiklh etrafınd1' 
bir muharririmize şunları ı;öylemiıt~ 

' ' - Tahkikatın ilç es a'ı vcchell 
nrdır. idari ve hukuki mu"'mele1erhı 
tedkiki n tahklkile biz meşgul olu• 

yoruz.. Ambarlıırın tesbit Ye teflitl il• 
1iraat bankasının Ankarad ki bu~day 
ıefi Say Tallt v• bankan·n müfettil' 

)eri utrafıyorlar. Dört kit.! k müte .. 
hnss·a bir eksper heyeti de teknik ve 
henb itleri ile metguldür. Bütün blt 
ça ıımalar on giıa kadar sürecektir.,. 

' 

Posta 'nın Resimli Hikayesi : Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 
lstanbulun Hewasın• Göre Glrlnmek lcab Etse : 
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?-4 ikinci kiftlHI 

Hergün 
lstanhul 
Belediyesine 
Niçin Kızıgoru11ı ? 

" 

.. -
1&t~nb~l. belediyesi, Cumhuriyet 

rrtrk.yesı ıın belediyeciıik tarı· 
ln~e,. çolt . iyi organize cdilmit 

ltrı bır ıehırcilik mü Hese.st ola
fak ndı en baıta yazılacakt.r. 
tun,kll lstanbul beledivesl, on b ir 
f~Uı •. ~umburJyet devrinde, beJe
dıyecıhk ilminin, ıehircilik naza
f1ye!er:nin icab ettirdiği tekamUl 
.t-erhalelerinln birçoğundan V• .. · 
faf~ ve .hay~i kt'Hmlanmıştır ..,. 

.Şeh~r ıktıs!ltçılığı ı. umumi 
' r hızmetlen oraımiza~yonunu 
' olarak, Cunıhuriy t yıllarında 

ıtaııbul b Jediysi baıarmışlır. 
Jılanbul be;ediyesinin teklmül 
"'~~ıal~rını gösteren daha bunlar 

nı kb~rçok miı Uer ıtsıt~rme\c 
• 11 undur. 
t ş· d' i l , ~~ 1 gelelim lıtanbul bele· 
ı .5,e ~ıdıı'.a, kendiıini Hvenlni sl
.. ır.en ıreo. kızdıran kusurlarına: 
b ~1 - Snt meseleai. Bu yılan ,!1kthiniü de g~çmi~tir. İstanbul 
lıt .. ~n ı temıı, hıleıiz •e ııh· 

ut ıçmek bahtiyarlıtma lca• 
r!"'mam.ıştar. Ben köylüyüm. ~ıl-

VS\r kı lstanbuldaynu. Köyüme 
t~d dfi~ ~ydda bir giderim. lstan
M u.~n uğunı gllnler içinde 
1n-tı nıa bı~ lrntre bile eUt koy-
ıt~~i ... ! emıı ve hilcıiı 1Ut içmek 

Wye guı_ı za.man vapllra atlayıp 

t gıderım. Temiı ve yağlı 
k ~UtU?il ancak köyümde kana 

• a ıçer.m. 

ali Halbuki lstanbul belediyesinin 
h~de, süt işini halledebilmek 

I• 1
: 1!lcrin hastasına ve ıa~lamı: 

fıa ıyı aut . . k a .S.Jık ıçırme için birçok 
'-lbilb~ar vardır. Blldce dar!ığı 
CiJ ır mazer ti ben kabul edi-

•rden değ,Iim. 
~,d; "'": Belediyenin bUlUn mU
~•k lcııne rağmen 1stanbut so· 
ffatt"rın~a dilenci eksik değildir. 

a 
1 
kuçük çocukları dilendirib ••1 d~ ardan pay alan profeayo• 

'tud ılencl kahyalarmın bile mev• 
B~·ld.uğunu söyleyenler ''ardır. 

dlten~~~n mücadelelere rağmen 
en . ıgl lstanbuldan \ok etmek 

Çtn nıUmkn ı -.. bcbi n o amıyor? Bunun 
.f•pılıyor ıudur: MUcadele eksik 
erham~t lllenu.~rlar llb.umsuı 

deıı d . g&sterıyorlar bu yüı· 
'- e •ıllh" , 
•Ökii kazına & ıoyguncuların 
''etiın ki bu dıyor. Şunu söy:i,.,h va; n?ı a halkıtt da kaba· 
h · ı enctı · . tiyaç içinde k erı, hakikaten 
aa ıyoruz büt ıvranan :zavallılar 
t•iınen ke dit il~ uğraşmalanna 
1Badıklar1nı n erıoe bir it bula· 
aldanıyoruz Ç~Ykuı.. işte bunda 
t\l ayağı 1• t n U htanbulda 
Varu h ~ an nekadar dilenci 
'lan' nt epd~ b.u

1 
İJI 'kendilerine 

• d e ınmış erdir B l 
Çtn e ~" ıah "bl • · un an 

riizlerce lira~ı "l,'· 1 bankalarda 
"->kt u unanlar pek • ur. 

ılni lsıtenbul . b~l~di} esinJn, kendl
:aı h'sevenlerı sınırlendiı·en umumt 

' 

il ıyette daha pek rok k 
arı a d )' uaur· 
.. a rne~~~~i a . tramvaylara BStl

tlilecek bed' gıbi ko!a~ ca. hatle
Ye hilckirJ . tlar, eyı su ıhtikar 
ilıtizam ızı1~

1 ' b >'•pı yaphrmaea 
tem:•l'ğl ' ir k.aırn eıınafta 

~ ı n temi dil 
•tisaadeka ) ,_1 n e em emesi gibi 
)11.L~•· r uuar ve... ıa\n sa

U111r. 

Bltlbı b k 
lcaldınnak u usurlart oı ladan 
ftrekt· okadar gtıç olmau 
tlbi, b1:İedye ~~!e .~ay Muhiddin 
fi t~crUb Yectlık •tinde bir hay
~an •b kazanaııı kıdtı1111i bir 
~ok edebtti •kaaktarı kotayldda 
llra.sını beki~·. A11ı111a belki de 
aön1iln faıl ! oh MUrnkiin. Fakat 
ntlilü yok. a eklemeye tahnm· 

Soğuktan 
Donanlar 
kad~ev!?rk, 2J (A.A.) - Amerl· 
~ _ hu;cUm süreıı aoğuk dalgll•n 
ıru?t nden 65 kifi ~lmü'itür. 
ıle dCen.uba tuadöf ~<l•~ şeHr

rk • bile, tıoğuk derecesi aıfsrdan 
ço uşağıdcld r. T ekusta hi:ılerce 
koy ın, ıoğuktan telef olmuatur. 

SON PO.S"fA 

Resimli Maka e D 1-/erşcy Sl.ra ile a ·r 

Gül, eğlen, keyfine bale! Hu l'enclik bir daha c • 
geçmez. Fakat.. Ey genel Uautcaa ki bu tatlı seçen 

it kötüdür. 
GUI, etlen ve ke)fıne bak! Ancak •unu iyi bil ki hay.at 

" Vur patla11n, çal eynnın 1 " dan ibaret dekildlr 1 Herfey umanın bir de teu tarafı •ardır. Ya~ın 

vazifeye kofama:uan, o .-axifeyi 
seni be1diyen 
baıaramauan ııra iledir. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Trakya Komitecisi Yeni Bir 
Palavra Daha Savurdu ! 

Bulgarlılandaki Mual:imler 1 bir palavra savurmuştur: 
Cami yeti geçende bir federasyon 11 

- T ,.akyada buailn Bulgar klli-
balinde birleşmiş, bu münasebet• scıi ve ektebi yoktur! ÇilnkO ora-
le Sof}ıada kalabalık bir toplantı larda yaııyan Bulgar balkı kovulnıuı· 

l B ı d h b tur! Bundan 22 •ene evvel muxaffer 
yapı mııtı. u top antı a azır u· 
1 B ordumuzun ta latanbul surları yanında 
unan ulgar Trakya Cemiyeti reiô 

Ormanciyef bir nutuk slSylem= 
1 

Marnıarn n Akdeniz kıyılarında 
bu\duk1ara Bulgar halkı bug'Un ora~ 

V rilen birJeıme kararmdan dolayı fardan ı<ov.ulmuıtur! Cenub ikomıula· 
muallimleri Trakya Cemiyeti na- · runuın, Bulgarları Jc:ormalda neler 
mına teb~k ettikten sonra fÖyl• kutcttiklerini biz çok iyi !biliyoruz! - --
Ankaradaki Sorgu 
Eski Posta Umum Müdü

rünün Muhakemesi 
Başladı 

Ankara, 24 ( Huıust) - Eakl 
poıta ve telgraf nmum mlldllrU 
Bay Fahri, poata ve telgraf teftiı 
heyeti reisi Bay Subhi Ye eski 
telgraf itletm• mlldürll Bay ihsa
nın, kanun ve nizamlara aykırı İf 
görmek .uçundan dDn burada 
birinci ce:r.a mabkemesind• mu-. 
hakemelerine başlanıldı. 

Celse açılınca önce ıuçlularan 
hüviyetleri teıbit edildi, Sonr:a 
Devlet Şüraiınm muhakeme liizu· 
mu hnkkmdaki kararnamesi okun· 
du. Bu kararnameye göre, bu 
Uç suçlu. lnglliz lirasının ml)ar 
telakkiıl huıuınndaki eıbabı 
mucibeyi yanlış göstermek, 
latan bul Tele fon Şirketi tarafın
dnn te1 ~jf yapılmadığı halde şir· 
ket mukavele:u:meslne "alim,, 
kaydinin jJQ\·e ini Veki11er Heye
tine teklif etmek, htıkUmet tnr.ı· 
fından şirkete )'l'!pılan tebliğ
leri gec' ldirerek .firkete itl· 
ra:r. :zemini haz rlatoıak, lstan
but hal kandan Telefon Şirke· 
tinin 200 bin lirn faz.la para al
maa na sebeb otmak !Ve tirketin 
mtlşl<lil mevkide kabcağım süy-

Atatürk Mareşal 
Fevziyi Kabul Etti 
füJi iciimbur Atatürk <liin Dolma-

ahçe tara) mdaki dair lerinde 

mı gul olma iıırdır. 
Bü)·uk rkiinıhsrbiyt Reisi Mare

al Feu.i dün ö-;leden sonra Reis.i
ctimbur Atatürk tarafından kabul 

buyurulmu;tıır. 

Bafb•k•n Ankarara DöndU 
Rei :cümhur Atatürk ile birlikte 

şehrimııe fmit olan Ba akan limet 
lnônü d akıamlo trenin arka ına 
bağlanan hu i vagonla Aalrar•J• 
gitmiştir. 

Başbakan, 
gezinti .) apm1 
dızdalcl lıarh 

dün şehir i ind bir 
,.e bu mc:rao le. Yd

akademisini zi) aret et-

mittir. 

L----------~~~~ 
Uyerek mukavele)i tatbık cihetine 
gitmemek g'bi suçlar ile ittiham 
edili} orlar. 

Kararname okunduktan sonra 
suç.lu!arm arnkat!rrı ileri rtiriileıı 
suçlarm tar'ih itibarile Af K a
nunundan ellffi'cie aid o1dugunu, 
binaenale)h takibat yeıpılaım~a
cağ'Lnı ıö} lediler. 

iddia makamı ise önce 11Uçlu-
larm e.slc:1 mabkümi)ellerl ohıb 
olmadığmm ıorulması•H iste.di. 

HAkim de iddia makamının i<ıle-

/STER iN.AN /STER 

Fakat onlar da tunu bfb.nler: 
Bi:r.e atd olan (!) bu cenub eyalet

lerimia:den aaırlarea oralarda r•ı•r•n 
dedalerimi~ia ve oralarda öle• 
kahraman Bu1Bar askerlerfoln kemik
lerini l<ovanuyacaklardır. Trakya 

mulıacirlerinin bir gün yine vatanla .. 
rına döneceklerine bllyült imanlnn 
vardır. Trakyalılar Bu1gnristanın pı.r• 

lak jtisine her zaman inanmıtlu Ye 

)ine de inanacaklardtr! ,, 

Aydın Hattı 
Şirket 4 Milyon lngiliz 

Liraıı istiyor 
Ankara, 23 - Şirket mlimes• 

slllerJ Aydın hath için dört mil· 
Jon lngiliz lirası bedel btemİf· 
lerdir. Tarafımız.dan mukabil 
teklif yapılmıftır. Mümessillerden 
cevab beklenmektedir. Teklifimiz 
Londraya bildirilmiıLir. 

1 r anın 1 'eessürü 
Ankara, 23 (A. A.) _ lramo 

bllylik elçisi, •on zamanlarda 
Marmara havzasında zuhur ed 
ulzele felaketi dolayısile dost :: 
kardeş Ira~ hükümet ve ulusunun 
teessUrlerinı hilkümetimize bildir
miştir. 

Trakya Valileri Top~andılar 
Edirne, 23 (Hususi) - Çanak-

kale, Kırklareli, Tekirdağ ve 
Edirne valileri genel müfettiş Ba 
T r ö M • Y ı ngorenın reisliğinde toplan-
mıılordır. Toplanhda Trak 
1 k~ I • yn 6 nn va~ yetı görü§ülnıUştUr. 
Toplantı dort gün sürecektir. 

·ii··;~~~ii~··~·~·~~i~;;;;·;;ki-~;;hkn·;·i:·· 
> cUeı·J olub olmadığının Ankara ve 
lstanbul mahkemelerinden sorul
masına lcarar verdi ve muhakemeyi 
, 1 şubata bıraktı. 

Yoz·<'ı arkadıışlnrdan Sa~ri &!hemi• d<lnid\ yau-
1tnda ııı satır! r vardı: 

yurdlarda )'Alnız iııcirimiı. ~:iiıel sofralıırda t t d • • • • . b } er u U)OF 

"Bir gll:ıc-tedc ıunu u' udum : 
"B y Rur veli Noel ça} ında miıafirlcrin• lı.ıııir 

inciri iltr m e•ti . ., 
"Trtlı H\' mi f 01' yemiı ol:ın Ege r ızeli ine rin 

deoix aı rı iklimlerd• de acvilerck hcJı)4': e<iilıncai 
ıcüze 1 i İr •t!f .. 

fllk f beıı iııci · den bılı"l' ll'cc'< d<" ~i .. m.. Ben ne 

ya an 1iöylıycyiın. inciri 1 ulurnd m. Ne en dc.ıiı • ftn 

a r ır 4aınm :ıın ır f irı, hır roınııııc ın .11n bir kitabı 

l u liofratarı ı ~ııı.ı:ıcın<l ki odıılarıu k"t"' ı • d .. uun&n• el'ID e 
yer tutm L. 'e en ıncir.nı '"İ ,.inn }' eıı r d · k - ~ li ,enen ıı ı•ua -
farı nrnaınd' b ZIOI la n ' t. arJarı11 b·ı J b • r cunı eııı ır 

mısraı ulziil n e L • ., 

Hu a lrnd. şıu aı'f'~: h % u1 df' emeiim zdır Fa' ıt.l 
biz, şi :1dı i: hu , t ; l.ol yca u{ t f,.b .c:-1.o:s, t: ın n-
ımyo uz. Sısn de er o, ı;·uc.u. 

iSTER iNAN /S1'ER .ı fJ A ıV "' A ! iL. ______ _ 

Sözün Kısası 

t1Jilik Etnıesi 1 
lVasib Değilnıiş ! 

ı+« -
\'ak-tile Yunım;ıtanda - anıma rski t 

Yunaııistanda deA"il, şimdiki Yunınis
tanııı eıki bir zamanında - bir bat· 
nkil varmtf. Bt\tün ömrlnde blç 
kimaeye iyilik etmeınİf olmakla ıöb
ret almıf. ınten k•ndisi de iHanlar& 
iyilik1u değil, ancalc kırbeçla idare 
etsnek ııerek oldufunıı sıkılmadan 
söyltırmİf. 

Bu B fvekile, daha köyllnd• ço
cuk iken candan arkadat olan bir 
adam gelir. Köydeki tatlı ark•dat· 
lıklarrnı hatırlattıktau sonra, artık 
ihtiyarlıyarak çnlııamadıtı için, batlne 
uygun bir İf buhnuını BcıfY•ki1den 
rica •der. 

Baıvelı:il: 
- Peki, der, !İmdiye kadar ~ın· 

rilmde hiçbir kimseye iyilik etmedim. 
fakat aenio ~ibi candBD arkadııtı• 
için fİmdi bir defalık idttlmi boza
cağım. Haydi bak, ,ehirde delq, 
lcendia. göre nı İf l'ôrür•en .-el bana 
haber ver, o iti sana •erecetlm! 

KöyH1 Atinayı dolaıır. G~ıtıni 
hangi iti kestirdiy.ae a:z çok bir ihti· ' 
aaaa ve bahuaus aı. çok bir yorgun• 
luğa bağlı. En sonunda bir çalgılı 
tiyatroya girer. Dinlenmek lıtcr • 
Çalrı ba,layınca gCSrllr ki çalau:ılarıa 
hepsi birer çalgı çalıyorlar, aade, 
baı çalgıcı yilkHk bir bkemlede 
oturmut. yaluıa kGçük bir detaek 
sa\layJb rahat ediyor. Bunu :.rörlir 
g8rmeı. kendi kendine: 

- Hah, der, iıto tam benim 
yapacatım J'ahat bir İf •. 

Ve tiyatroyu •e)•retmekten nı 
geçerek hemen tekrar henııeriıinc 
gider. Bir tiyatroda bat çalgtc1 olmak 
istediğini anlatır. Bqvakil eıki arka• 
daımı dinledikten sonra, batını gök 
ynznne doğru kaldırarak: 

- Görüyorsun ya e7 ulu Allabım, 
der ömrümde bir defa bir inıana 
i)•ilik etmek istedim. O da naaib 
detllmiı 1 

"" lııtıfa ~ttitini ıra:ıetelude okudu-
tumuz Bulgariatan BatvekHinin de, 
gnliba Yunaniatanın eski Boıvekil 
gibi, iyi bir iş yapmaaı nasib detilmlf. 

Bu .ı.at ıBulgaristan hllkumctlnl 
eline aldığı zaman Bulgarlstanı ıeveu• 
ler ondnn Bulgaristan için ne kadar 
çok hiımetlu bcklernitlerdi. Ben de, 
kendi heaabıma hlylıca Bulgar tan .. 
dım. Onlardan hangisine borc para 
verdimae geri vermedi amma, dot• 
ru u hepsi d• candan arkadat 'ı 
çllı;kan adamdılar. Hele hepsiniA 
kızdıkları vakit blribirleril6 TOrkçı 
atız kavgasına girişmeleri pek boıuma 
ı ,derdi. Onun için b~n d• Bulgar~•.n 
sevuim, ben do gıden Bıtf\·ekılıo 
memleketin• iyilik yapacağını &R1'· 

nııttım. 
Vakıa, giden Bapekll, Bulıariıt ... 

nın artık blltün dünyada herkeıl bık· 
tırmı,, iğrendırmit olan komitecilerini 
au.rturmut aibf görlnOyordu. Fa.k~l 
Balkıın andlaımaaına Jrlrmek ,,,. 
eline geçen blyilk fırsatı kaçırdı. 
Bulgariıtaıun da bu andlıımay• k,_. 
rıt .. uı kendi iyiliğine olduğunu ken· 
diıine kaç defa anlattılar. O, her 
def asında: 

- Bakalım, tedkik edecetiz, •ır.uı 
i'effnc• girecckiı... 

Di)eriık f.rsntı kaçırdı. Vaııı bat~rı· 
daki kom,ıılarile an1atmamık içı~, 
Bulgariatanın, deniz aıırı uuktakı, 
luyıoh b11ıunın hatırını glld yo:rdv. 
Ha!bul<i kayanbaba uzaktaki damadını 
unutarak bititk kom,utarile ea •onun
da uzla' verdi. 

lf 
G çen sene bir Fraııı l g ıeteıl 

yaınnfh. Yine Yunaniıtanın eı~ı kıral 
•oyundan bir prenıl bır rün ıo:ı ar.:ı· 
sın da: 

• - Yııkmda Avrupada Ancak bef 
tııne kıra! ka aukbr. Dört taae İl• 
kambıl kıralı. ( bllira'niz kı, frenkJer 
iıkambil papaz ııa kıral derler), bir de .• 

Derken n:raya baıka söz kanını f. 
Bet ncin n nerede oldutunu ıt tf'm•· 
ın şle ı . Acaba l etine inin nerede ol
duğu şitilemt'diği iç'n m!dlr iti, Bul· 
pri•t nın giden e., .. kft· 

- Ne olur. ne olmaz? 
Dıyerek kayınbaba hatırını k~ndl 

fııyd. sından iiıtun tutmu9tu? 

Pangaltıda Yangın 
Pangı .•. rlı demirci Hnrlktooa• 

dütkfimnuao yangın çıkarak ya· 
mnd3kl berber K.nıaigin diikkA· 
11111& s.ra) et etmıf, her iki dULkAa 
tanını c:ı yandıktan sonra aön• 

dUr im ştür. 

Di · arlı IV:chıned Aıneri-
ka a Ga.ib . 

o;narlı Mehnıed Peblivaa 
Ncvyc,rkta BaJl<.n Şampİ)O~U 
Zan .. j y.ıs 13 dal~ikaJo )'•" CI\ «""· 
Cuı: a günü d.! dı nya u~onca 
, •• 1:,ı-:: t.mı Lut il• ırur•Ş•c•U.r. 



Memleket Manzarası 

Zaframboluda 
Kuyu Kebabını 
Nasıl }'apar/ar? 

Zaframbolu, (Huıusi) - Köy• 
)erde, kır gezintilerinde kuyu 
kebabı, keıkek piıirmek pek 
beyenilen ve Uzenilen bir ittir. 
Anadolunun birçok yerlerinde ol· 
duğu aibi Zaframbolu köylerinde 
lnr eğlencelerinde kuyu kebabı 
yapmak keıkek plıirmek adeta 
moda olmuıtur .. . 

Onun için köylülerin yazları 
mesire olarak ayırdıklan köyleri 
çevrealndoki birkaç maruf yerde 
mutlaka birer kuyu yapılmııtır ..• 
Kış taplanblarmda da evlordekl 
kuyularda kebab pifirirler ve ker 
kek yapılır... Bu kuyular toprak 
yüzünden bir buçuk metre kadar 
derinlikte kazılarak yapılır, ku· 
yulann kutru ( 60 - 75 ) 1antim 
araaındadır. Kuyunun altından 

baılanarak yukarıya kadar kllçük 
tatlarla kuyu örlllür gibi ~rülme
ıinden ıonra, altından bir hava 
deliği bırakılır... Bu kuyulB":" yazlı 
kıtla Oıerleri örtük bırakdır Ye 
bu ıayede hiçbir ıey olmaz. 

llkönce kuyu adamakıllı yakılır. 
ince taılarJa 6rlilmnı olan du
varları ateı alırcasına kızar. J3ir 
yandan fırın yanarken diğer yön
de de plılrilecek et, kabak, 
keıkek her ne fae hazırlanır. 
Piıecek kebabaa kuyuya koyunun 
budu iki tarafından kalınca bir 
detnek geçirilir ve değneğin iki 
ucu kuyunun ağzına bağlanarak 
et kuyuya doğru sarkıtılır. Et bu 
ıekilde kuyuya salınmazdan önce 
büyük bir tencereye ıu ile buğday 
konarak kuyuya bırakılır. Bu 
itler bittikten sonra kuyunun 
ağzına demir kapağı örtülür ve 
etrafı çamurla ııvanır. Keşkek 
et ile birlikte kuyuda plıer. Et 
pittikçe aızan yağlar tence
reye dökUllir. Et dört saat 
bırakddıktan sonra kuyunu 
atzı açıhr. Önce et, ıonra 
da ketkeğln tenceresi ıureti 
mahsusada yapılan kerpetenlerle 
kuyudan çıkarılır. Toplu bir va· 
ziyette piıen et parçalanır ve 
keıkek te bir kepçe ile hızlı hııh 
karıtbrıbr. Bu karı9hrma bir çey
rek aaat kadar ıUrer ve karıı
brıldıkça keıkeğin lb:erine bir 
miktar ı<>tuk su katılır. Karııa ka· 
rııa keıkeğin macun gibi katalatır 
parçalanan etlerin bir kısmı da 
keıkejin içine atılır.. Anadoluda 
kuyu kebabı pek sevilir. Kuyuda 
kabak ta ayni vaziyette pişirilir. 
Tabii kabak daha az durur. 
Kabak ikiye bö:Unerek kuyuya 
aallaodırılır. Kuyuda piıen kabak 
auıuıuz piıtiği için tencerede pi
ten kabaktan daha tatlı ve nefrı 
olur. - M. EDYer Bet• 

UzunköprUde Muzır Hayvan· 
larla Mücadele 

UzunköprU, (Hususi) - Kırca
aalih nahiye çerçeveıi dahilinde 
avcubaıı Ethem ile kaza ziraat 
fen memuru Niyazi Acaranın 
kontrol ve mürakabeıi altında 
yapılan aörek avında 18 gOn 
zarfında 35 yaban domuzu öldll
rlilmOıtnr. Ö:en domuzlar kPsa· 
bada tUccardan Mehmed namında 
biri tarafından ki :oıu 3 kuru4 tan 
almmakadır. Bazı avcular öldOr
dUklerl domuzlan ke.;dileri lılan· 
bula ıevketmektedirler. Mahıuld
tlna zarar veren bu hayvanlardan 
kurtulmakla beraber ayrıca da 
böyle bir mOklfat l'Ördlllderindtn 
köylll çok memnundur. 

=-=-===---=-=--=========;:_SON POSTA ----==--==-=-=-=-==--- - --· 

~ • MEMLEKET HABERLER/ 

Samsun Belediyesi Çok Çalışıyor, 
Fakat Ihtiyaclar O r<adar Fazla Ki .. 
Samıun (Hu-

ıusl) - lıtaa· r
buldan ıonra Ka-
radcniı ıabilin-
de, ticari ikhı,di 
Ye ıirat b~kım• 
dan, bir:.Jci de· 
rccc~e S3msun 
gelir. Sar.ısun en 
ıiynde ziraatle ge
çi ıen bir ıehlr
dir. Zirai mah• 
ıullırlnin en Ön• 
de geleni UltUn• 
dür. Samsun ve 
mllihakata en çoll 
tlitUncUlükle ge
çinirler. 

Sırf merkezde beı binden 
fazla tütün ameleal •ardır. Bu 
miktar, altı yedi, •e hatta on 
aene eYYel iki 'eya Oç bini ıeç· 
mezdi. Onun için de Amele Uc
retleri fazla idi. 

Zaman zaman amele miktarı 
arttıkça, Ucretlcr de dllttU. Ev· 
Yelce en az yllz kuruıa çahıan 

bir lıci, timdi 6().70 kuruıa ~·
hımaktadır. Samıundan doğrudan 
doğru}'• ıehirlere; arpa buj'day, 
nohud, mercimek, yumurta, tuzlu 
balık, başhaı, ceviz Y. ı. gibi me
vad da ihrac o:unur. Yalnız, kıt 
mevsimi dolayisile, yumurta piya
aası durgundur. Yazın bir yu
murta bir kuruıa tahldıtı halde; 
kıtın yl\z para, bet kuruıtur. Bir 
aydanberl et fiatlan yirmid•n 
otuza çıkmıştır. 

Maamafih aeçen kıt aenelerine 
niıbetle, pek ucuz bir fiattır. 
Samaunda ( Şehir suyu ) , ( Park 

ilrabzonda 
Fındık Fiatlerinde Düş

künlük Var 
Trabzon, 23 ( A. A.) - iki 

Oç gUndenberi fındık fiatlan çok 
durgun gitmektedir. Hambura, 
Marallya bonalarındao gelen tel· 
graflar fiatlarda genel bir gev• 
ıeklik göatermektodir. BugUn 
borsada fop Trabzon iç fındık 
kırk kuruıa arzedllmiı fak at iıtek 
bulunmamııtır. Kabuklu tombul 
fındık 23 kuruıa kadar abnıb 
ıatılmııtır. 

Havalar aoğumuı kar yakın 
yazlıklara kadar lnmlttir. 

Yeni kurulan Tayyare Cemi• 
yeti kadınlar ıubeai çalıımıya 
baıla mıı tır. 

lspartada Kesilen Hayvanlar 
laparta, 23 ( A.A ) - Geçen 

934 yılı içinde yeni yapılan Bele
di)• mezbahaaında 1356 koyun, 
1035 kuzu, 79280 kıl geçi, 436 
dana, 1497 ııju, 2 manda ve 1 
deve kesiJmiıtir. 

Bu muhtelif ha} vanların etlik 
tutarı 141, 426 kilodur. 

Adanada Fahar 
Adana, 23 (A. A.) - Hava

lar çok dUııün Ye ılıktır. Bağ· 
lardakl aiaçlardan bazıları çiçek 
açmııtır. 

Adanada Pamuk Piyasası 
Adana 23 (A.A.) - Pamuk 

piyaa..aı iki ,Undür biraz dur
muı:ur. A:ıcılar nazla davranıyor
lar. Bugün bortada çok it olma
mııaa da Yerilen fiyatları piyaıa 
parlaiı maklnA malları için 40-50 
kuruJ araı ndadır. 

Samıun hükumet konağı ve cad.deal 
ıuyu), (Terkoı ıuyu) diye ayn 
Uç nevi ıu değil, bu lıimlerle bir 
nevi ıu vardır. Bu ıu ekseri halk 
tarafından bizzarur içilmektedir. 
Zira, birçok tahlillerle, terkibinde 
fazla miktarda kireç mOnhalib 
olduğu tesbit edilmlıtir. Zengin 
tabaka, Çarıambanın Emirhan 
memba auyundan Ünye, Havza 
ve Kocadağ ıuyuodan içmektedir. 
Samsunun !Oka kahvelerinde ek· 
aeriya Kocadağ suyu verilmekte• 
dir. Samaun şehrinin yeni yapılan 
yolları istisna edilir1e, eski yol
lara berbad bir haldedir. 

Kimi yeri çökmUş; kimi yeri 
Belediye tarafından, su yolu veya 
!Ağım yaptırmak için kanallar 
açbrılmııtır. Zaten çamurlu olan 
kaldırımlar, fazlaaile çamurlan
mııtır. Birçok ıu ve liğım kanal-
ları ay!ardanberl olduğu ıibl 
durmaktadır. 

Aıağı yukarı, bir buçuk ay
danberi Samsunun muhtelif ma-

hallcleri zifiri bir 
karanlık içindedir. 
iki ay evvel, 
elektrik fabrika· 
ııada vukubulan 
inza henüz ta· 
mir edilememiıtir. 

Geçende tld
detle yaj'an yağ .. 
morlardan Me-
ıarlık deresi taı· 
mıı ve ta cadde
lere kadar çamur 
ve kum rOrnbu 
getirmiştir. Bir
çokları karan ' ık· 
ta bu tere11U bata 
batmıı, baıtan 
ayağa kadar ça• 

murlanmıştır. O ıece belediye 
memurları ile belediye re!ıi de 
beraber. olduğu halde ıabaha ka
dar yollan temizlemişlerdir. Me
zarlf k deresinin bir daha ta9ma· 
matı için tedbirler alınmaktadır. 
Mamafih bunlar çalıtkan beledi· 
yemizden ıikiyet değildir. Herıey 
dllzelecektir; fakat bu ıamanla 
olacaktır. 

Samsunun Çarıamba kazaıı 
civarında bir KocaglSl vardır. Bu 
aöl o civarda bataklık yapmak
tadır. Belediye bu aölU kurutmak 
için tedbir almııtır. Bu ıuretle 
yazın aivriıinek ve 11tmadan 
kıım.en kurtulunmuı olacaktır. 

Üç dört gtın eyvel, bu tene 
ilk defa olmak Uzere Samsuna 
kar yağmıtbr. Şiddetli 110ğuklar 
yapmaktadır. Samıundan bir aaat 
uzaklara kadar bir metreden fazla 
kar yağmıı ve ıoselar kapanmıı .. 
tır. Nakllyat birkaç ıUndenberl 
tekte yapmaktadır. 

Konya Ereğlisinde Giydirilen Çocuklar 

Ereğli (Huauai) Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından 60 yokul 
yavru tepeden brnata glydirilmiıtlr. Bu iıte tliccarlardan Bay 
Yakub Ye Mustafa yüz Ura para yardımmda bulunmak ıuretile ön 
aafa geçmiıludir. 

Marmariste 
Balcılık Çok ileri Gitti 

Marmaris, 23 (A. A.) - Ka
zada balcılık llerlemektec.lir. 
Bntün kaza içinde 32 bin kovan 
vardır. Bu yıl 150 bin kilo bal 
alınmııtır. Bundan 100 bin kiloıu 
dııarıya Hhlmıştır. Kilosu 20 den 
25 kuruşa kadardı. 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da bal arılarının dUımanı oJan 
eıek arılarile aavaı yapılmıı Ye 
238 bin tane eıek arı beyi öldn
rlilmOştOr. 

Kazanın buğday, arpa ekimi 
de geçen yala ıöre fazladır. Ha
va ve yağmurlar ekime çok uy
gun gitmektedir. 

Mardinda Koyunlar Yavruladı 
Mardin, (Huıuıl) - Bu yal 

havalar çok iyi &Jtmektedir. Her 
taraf ailneı içinde ve yemyeıildir. 
Birçoll köylerde koyunlar yavru· 
lamıılardır. Bir ilkbahar laava11 
Yardır. Kardan Her yoktur. 

Göçmenlere 
Yardım 

Tekirdağ (Hususi) - Teklrdaj 
eline gelen göçmenlerin çok 
muhtıç ve fakir olanlarına daiı· 
tdmak Ozere viliyetimiz Hililiah· 
mer cemiyetine 300 don, 300 
gömlek, 300 metin yelek, 450 
kara terid ve 450 çift çorap gel• 
miş ve dağıtılmağa baılanmııtır. 
Bunlardan baıka bu gibi yoksul 
aöçmenlere ayakkabı alınmak 
üzere vlliyet emrine 500 lira na
kid para verilmiıtir. Bununla da 
aöçmenlere ayakkabı ıiparıt 
edil mittir. 

Bulanık Hususi P:.uhaseba 
Memuru 

Muı, (Husuıi) - ViJlyetimiz 
belediye kitlbl Bay Said, münhal 
bulunan Bulanık kazası husuıt 
muhaaebe memurluğuna tayin 

· edilmiıtir. Bay Said, çalıtkanlıj'ile 
1Dem!ekttte HVilmekte idi. 8a 
terfi herkul memnua etmiftlr. 

ikinci knm r 
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Burun 
i'eli 
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Burun, dilimizde hayli geniJ 
yer tutan ıözlerdendir. MumuD 
tepesine, deniz içine giren karı 
uçlarına bl.irun deriz. Kcndlal 
beğenmiılere, ıunu bunu küçük 
aörmeye yeltenen beyinsizler• 
N burnu büylik ,, adını verirlı. 
Yanı baıımııda olan bir şeyi 
göıtermek için "burnumuzun dibin• 
de,, dediğimiz gibi ·başbaşa ıörü· 
ıenleri, biribirine pek yakın otu· 
ranları "burun buruna,, sözile anla· 
dırız. Anasına babuına pek bt:nze· 
yen çocuklar için .. kıh .demiı bur· 
nundan dütmllt ,, demiye a aşkınız. 
Dalkavuklukta çok ileri g idenleri 
"burun ıUrtUyor,, diye g(,ıteririz. 
Sonradan ıörmelerin ) akıtıkııı 
çalımlarına "burnu kabardı,, de· 
yib damgalarız. Büyilcek aıkınb• 
lan atlatır atlatmaz ' 1anamdao 
emdiğim 'ıut burnumda geldi,, 
diyerek genft bir oef es alırıı. 
Bu kelimeden aoyadı olacak 
biçimde ııfat bile yaparız, ga.
gamıı burunlulara 41burnaz,, 
<feriz. 

11 Burun yeli,. de burun (ilerin· 
de doğub yqıyan pek c nh söz.• 
lerdendir. YOksekten abp tutan• 
ların boyu, eni blribirine uymı• 
yan palavraları hep "burun yeli,, 
dir. Bu yel, eaer gibi g<.rünUb t• 
çöp bile kımıldatamıyan rUzgaı 
demektir! 

Vaktile lıtanbula komıu bU. 
kümetlerden biri tarafından tam 
burnaz bir elçi g6nderilmiıt~ 
Anaıından doğmaıı biraz geclkst 
burun olarak beıiğe düşeceğin• 
lnamlacak kadar bllyük bir 
burun taııyan bu elçi, pek pala v• 
raca bir kiti lmlı. Kend;aiol amıı 
boyunda karıdayan Tlirk memur• 
larla HlAmlatır ıelAmlqmaı atıp 
tutmıya, kendi uluıuoon büyük• 
ıotnnden Ye pek boynk gUcU""' 
den dem vurmıya koyulmuı. 
Onu ıtızel bir çadıra sokup 
ağırlamak iıtıyen Tllrkler, bit 
tınmıyorlar, bıyık altından git• 
lerek palavralarını din!eyorlarmıf. 
O 11rada anıızın bir fırtına yüz· 
aöıterlr, çadır direkleri sallan
mıya baılar. Türklerin baıkanl, 
yanm bir tellt ile etrafına baki" 
nır, N ne oluyor? ,, demek ister. 
ftte o vakit, ince dütilnceli bir 
TOrk, boı kafalı elçiden hınt 
almak fuıabnı kaç1rmı7arak bat
kana ıu aöıleri ıöyler: 

- Korkulac•k b ir ı~y yok. 
Elçi Beyin burun yeli!.. 

Ara ııra acun barışını teme
linden ıarıacak ıöylevler aavuraa 
aıyaıal ağızlar görUyoruz. Bene• 
onlann yarattıtı gürülUl de kunı 
bir burun yelinden bqka bir ıeJ 
değildir. BuatınOn barııı öyl• 
kolay kolay bozulmaL - M. T • 

lzmirda Parklar Ve Bahçeler 
lzmir, 23 (A. A.)- Belediyeni• 

yeni yal bUdccıine göre kentimizd• 
yeniden çocuk bahçeleri v• 
parklar yapacaiı gibi yangı• 
yerinde Alaancak tütün fabrika91 
karı111nda parklı ıenit bir mer 
dan Ye ıehir koruluju yapıl.., 

cakbr. 
Tekirdağrnda Fırkaya Giren 

Bayanlar 
Tekirdai (Huıuıt) - C. tL 

Fırkaaına yazılan bayanlar ,U... 
denglln• çoğalmaktadır. Bugtıoe 
kadar Tekirdai içinde 1700 b•Y9: .. 
nın fırkaya yazıldığı ve kayıil 
muameleıi.1in devanı etmekte ol
duğu anlt tı!mı~ır. 
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[ s~r•et Aı~mi) \ R A R j C İ 
B,,,ulgar ) __________ ___ 

TELGRAFLAR 
n.abine J Kalminos Adasında Habeş Hududunda 

Yapılan Yeni Vak'a 
Buhranı ltalyaya isyan 

Atiaa, 23 (A.A.) - 12 adalardan 
Kalmlnoı aduıoda, ıöylenditine 
l'Öre, alııallnin umumi lıyan fıkar• 
nııt olmuındaıa ötOrl, 8rfl idare 
illa edilmiıtir. 

Bay Klmon Georıiyefla l>atkanhtı 
albntla buluaan Bul.ar kabineal 
.. irdenbire iıtifa etti n Kıral Boriı 
tarafından iıu istifa kabul edildi. 
Yerine ayni kabinenin Harbiye Nazırı 
General Zilatef ı•çtl ve kablnuinl 
letkit etti. Georgiyef kabintıialn 
iıt fa etmeıl defli, içlnd• baı:ı tadillt 
Jlpma~ı beklenditl için bu çekilit 
Mrhııylı hayret uyand ırdı. Yunanlı 
aaulekdatlarımı:ıdan Eleftron Vlma 
bu latifanın aebeb Ye aaikleri hakkın. 
~· ıu •lltalealara ileri ıllrllyor: 

"Bir mUddettenberi Bulıar :ıabitlerl 
•raa ada biribirlne zıd iki cereyaa 
s3ıe çarpmaktadır. Bu cereyanlara 
ırCSre Bulgar zablt kadroıu kıraliyetçi 
"• c6mhuriyetçl olmak Qzere ikiye 
•Jrılıyor. Cumhuriyetçi i'l'Upun baı 0 .. 

::• ::çM~ 15 ınayıı hükumet darbeaini 
; ıralay Velçef vardır. Bu' gar 

:~ ~~unu~ JÜ~ba117a kadar olan bOtO. 
ç rütbelı zabitleri; bu cereyanın 

•~rafında toplanmaktadırlar. Mütefek
k r •• eıulı tahall rör•ilt gllzide 
ıabltaa zUmreal Bulrar tahtı etrafında 11••det g8ıtariyorlar. 

Bir nıüddettenberl Mlrala1 Velçefin 
tr , J?evlet Şuraıı kurmak •• Kıral 

0
'

111
• nGfuıunu aıaltmak iıteıneai 

t:a~nda ıöı terditl faaliyet, pek fena 
k na yaratmakta ldl. Bu faaliyete 
~,,. •iliyetlerdekl rar•iaon kuman-

.. •rı mUttalaid bir cebhe g8ıter .. 
••ktedirl6r, Bunlar a1ni zamanda 
•ıkeri b' lJA-' d 
aı ı ır • 1• • mtlmeullleri· 
~ •r. Derhal bir Devlet Şura11 
,,;~:~taki t.•hlikeyl görenler, bu 
t ~ n ı•rı bırakılma11nı temin 

• lllıtle d' it r ır amma miralay Velçef'in 
0 j;•ketiade dnam etmHiaa mini 

1111hl•tlardır. 
~.,1Maa1aafih Kıra) Boriı n tarafdar· 
~ 111

" IÖ•terdikleri rayretle kaybolan 
~!:le lll•ıafe tekrar kazanılmııtır. 
~ 11 neticHi olarak Baıbakaa 
'-'•orı· f 
çeıtn 'Je le birluıım arkadaılaranıa 
~ab' "'••l 'Ye yerlerial aıkeri bir 
Ls '"••t l"lldis t il •lmuı zaruri rBrDlGyordu. 
bllfr a ' bu ı3r0tü tahakkuk ettir .. 
"'ı.ı\':k Fakat b8yle bir kabinenin '•ti 1 kat olmuı zaruridir. Bu kabine, 
lcabi~' tabii tartları halı diter bir a.•J• bır"kacaktır. 
oıo,·ı. kablaeaiıa baııaa, nGfuz ve 
•ı\(t'b •ahlbi ltlr ıimanın n meaell 
lltalc .: blh•~an Bay Çankofun relmHi 

tınıal deA-lldir . .,, .. 
Atıaah •hl lcd 

bine bu .. raaın • aılar, Buli'ar ka· 
t ekilde cırö n llll lllahiyetinl itt• bu 

• ruyor ar - s·· -. -== _ _ ~ ureyya 
::: 

-----

Bir ltalyaa harb remlıi Kalmiaoıa 
ıitmektedir. 

Bir Fransız Kolunun Silahtan Geçiril
mesi Müh~m Neticeler Doğuracaktır 

Müstemlekelerde 
Japon - Italgan 
Rekabeti 

Parlı, 23 ( A. 
A. ) - Cibuti 
bAdiseıi hakkm· 
da mUıtemleke· 
let nazın ıu 
malumatı almıı· 

Roma, 23 ( A.A. ) - Japon7anın br ı 
Roma BGyQk El9iıi Bay Sughaura, •• - Mutasar· 
ltaJya ile Japoayaaın Afrika ve Uzak r 

1 
f Bır nar di, 

Şarktaki mlnuebetleri hakkında ezamaraa kabi· 
·• Tribuna ,, razetealne beyanatta bu· 
lunmuıtur. E'çi, Habetiıtanda pya lesi taraf.odan 
Japon zabitleri bulunduğuna dair olan ta 1 a D ı dl 1 en 
fayiaları kat'iyetle tekzib etmittir• ıuaıa yardıma 
Japonyanın f Adiı·Aba-Baya iktıaadea ıitmif, mUhim· ~.w--ı 
huUU eyleditl bahılne gelince, bunu matı bitene ka· 
izalıı için, ekHriıl Yahudi olan muta• 
n111tların Kobe'yl' l'•lerek Habeti•· dar harb etmit 
tana göUlrmelc üzer• mal aldıklarını, Ye muharebe 
fakat doğrudan dotruya ldhallt ya· meydanında, al-
pılmadıjını s<Jylemiıtir. mıt oldutu 

Uxak Şark hakkında da demli'" 
tir ki: bıçak yaraıı ile 

'' - ltalyanıa orada Japoaya ile 
karıılatmakıııın, faaliyetiai artbrabl· &lmUıtilr. 
leceti kanaatindeyim. Uzak Şarkta 800 ki§lden 

Ha••ı leilküm
darı Raı Ta/arl 
o• Hah•ıl• .t
r•/ou 11Jderlr 

harita 

mcçhu!dilr. 
Mutasarrıf Ber11ard'a 

ölümünden ıonra habraaı 
için Lejyon Döner niıanı 
verilmiştir. 

Hadise mahalline mU· 
him kuvvetier gönderil· 
mittir. F ranaa, tahkikatın 
neticesindedir ki alacağı 

hattı hareketi tayin ede· 
cektir. 

iatiımar edilecek koıkocaman bir ,, ibaret olan dUı
plyasa vardır, aacak yeril alaalinin manan zayiatı 
huzur ve aükün içinde yaıamaları ----===-=-ea:::.....=-=:o=z---====-===== -=====-=== 

•

0

rthr. Avusturya Ve lspanyol Kabine-
Aklından Zoru Habsburglar sinde Değişiklik 

Olacak Viyana, 23 (A.A.)- "Veltblat,, Madrld, 23 - Kabinede d ... 
Sara Dönmemek için gaxeteai, Tyrol katolik iıçllerine i'ltikllk yapılmııhr. Son lhtilll 

hitaben, Ar~idllk Otto tarafından auçlularından olub idama mahkum 
Hapse Razı edilen ikl klıiain cezası bağıt· 

Forbah (Fransada) 23. - Sarlı iıtar olunan bir beyanname neı· lanmıttır. 
bir mllltecl Franaanın yabancılar rediyor, ArıidUk Otto, bunda, lt•lyada Bir Senede 
ordusuna girmek lıtemlı, kıılaya ezcnmle diyor ki: Yapıl•n Casusluklar 
alınmıf, bu ıırada bir yüzbaşıyı " latikbalin katolik vı ıoyaal Roma, 23 (A.A.) _ Caausluk 
yumruklamııhr. Mülteci, bu hare· adaleti, itin vı işçilerin itibarına suçundan açılan yedi davada, hu· 
ketlle tekrar Sara iade edilmesi ve ücretlerinin korunmaaına da· ıuıi mahkeme 1934 Hneshıln 
ihtimallednden kurtulmuş oldu· yanmahdır. ildacl Uç ayı içinde 21 mahkumf .. 
tunu, çUukU orada mevkuflar Arıidük Otto, ayni zamanda yet karan Yermiştir. Cezalar bet 
kampına gönderileceğine, hapse kırallık hanedanının, işçi ıınıfına ile 25 sene arasında değiımekt .. 
atılmak ıuretile Fransada kalma· i ld "' dl M k 

karşı dalma iÖıterm f O UgU r. ah omlar arumda iki kadın aını temin etmiş olduğunu söyle- k 
alAkayı hatırlatmaktadır. vı i 1 yaba11cı •ardır. ml,tir. 

=-

Sevmedi v ine 
_ Benim namıma ve benim 

muvafakatımla gönderildi,. 
Beyhan, ıaşırmıı gibiydiı 
- Bu ne demek? 

- Eğer devam eder ten, da· 
rılarım. Çiçekleri biz almadık, 
fakat onlara kalbimizi koyduk .. 

Edebi 
T@frika 
55 --Aşılı 

24 11 I 935 

Ark- BnıhUtUn kalkacak değilim. 
1 •111a yastıkları koy, biraz doğ

ru .;.~ıın. Yatmak ta lnıanı yoruyor. 
bkt rkAn, Beyhanın arkasına yaa

arı dizdi, bir tanesllle de ba· 
t•nı Y•ılattı, yorganı da göğıUne 
•dar çeklb 6rtt0: 

~ - lıte böyle, iyi ••• 
Behice, anlatıyorduı 

tok - Şirketteki arkadaıların çok 

8sel6ınları var. 

l• .•Jhan, utaaıa~ utanıaı ı"" 
"ID1tyordu· 

ı • 

- Böt& ~klta n arkadaılara, na11l 
ffepa· ~I •decetiml bllemlyoruml 
tw 

1
' r vaııtaıile aradılar, ha· 

ç ~•ı sordular. Sinaa Tahsin de 
0 nazikmı1ı H h 

hlıftlet~lılnl emen ergtın, 
, • Tü ki b&Ö•derlb ıorduruyor. 
)'ol r n, lr koltuk çıklb kar-

aya yaklavtarmııtu 
iıu - dBuglln Hilkat te gelmelc 

l'Yor u am 1 l '-llle.41.. aıa, ı çı.tı, a•l .. 

Beyhan, gözlerini kırpııtırdıı 
- Gelmiı kadar oldu t .. 

l•lc:ldlr ederim. ' 

Behice, komodinin kUıök ay· 
n~~ının konarlanlla illttirmft kart• 
\'ıt.ıtlere bakıyordu: 

- Seni arayanların, laatır1111 

soranların kartları mı bunlar? 
Aman ne çok? 

Beyhan, içi fllphı ile burku-

l 
larak ıorduı 

- iyice bak... Hep tanıdık 
. lılmlerl 

Behice, yerind•n kalkmııtı, 
karhizitlerl okumıya başladı. 

- Hilkat Bedri... Bu ne ıık 
kartvizit... Hilkatia bu kadar 
hUanUtablat sahibi olduiunu bil· 
mlyordum doA'rusul 

Göiıllnl kabarta kabarta 
okudu. 

- Behice Sami... Benimki dı 
ııklıkta, onunkinden pık aıağı 
kalmıyorl 

Beyhan, kinayeli kinayeli gtıldn. 
- Yeni görlyormupun gibi 

ıöylUyoraunfi 

Behice kendini tutamamııb, 
çıngır çıngır bir kahkaha ath: 

- E vallahi, yalan deilL. 
lllr: defa görüyorum, 

Beyhan, kaşlarını çatmııtı: 
- Çiçekleri 11n gönderme• 

dtn mi? 

Behice, döndü, TUrkina baktt 
ve itirafa karar vıı:mit bir Yazi· 
yetle baıanı salladı: 

Behice, seıini yavaılatmııtı: 
_ Cavad Galibin Humret 

namına yaptırdığı buketi gördüm, 
ağzım açık kaldı. O n~, ne~iı 
ıeydl, yarebbimf demek kı benım 
namıma gönderiimi§ olan da onun 
eıldi.. Çocuğum, öyle ağır bu· 
ketleri yaptırmak bizim nı 
haddimize! 

Beyhan, bozulduğunu görUnce, 
aHinl tatlılaıtırarak sokuldu: 

_ Vaziyeti anlada aonra ••• 
S.enin haıtalığını, evveli Cevad 
Gallbden öğrenmittik. 

Beyhan taaccüple bakıyordu : 

- O, nereden öğrenmit 1 
Behice, yutkundu : 
_ Hanıl taıı kaldmraın da 

Ce'fad Galib, altından çıkmaz, 
Onun bilmediği var mıdır ? Şlr· 
kbte aeldi, bana~ söyledi. Beyha· 
nm hatırını sormak lazım, dedi. 
Ben, bunu, ondan fazla iıterjm. 
Hem bu kadar ince, kibar bir 
ıeye kızılır mı ? Namlarımıza 
kartlar yaptırmıf, buketler yaptır• 
mıı, ıekerlemeler yaptırmıf.. 

Beyhan, hUzUnle içini çekti : 
- Keıkl siı, birer kUçUk de

met kır menektt1i, yabani papat• 
ya göndıreydiniz daha makbule 
geçerdi 1 

Behice, dargın dargın ıöyleadlı 

Beyhan, yavaıça: 
- Meral 1 Dedi. 
Türkan da kartlara bakıyordu: 
- Kendi kartvizitimi de pek 

merak ettim. y azııı pek tık r 
Böyle feylerl dUıünmek, Cevada 
vergidir. 

Beyhan hasta hasta gBldU; 
- Bütün bunları, hep, Cevad 

dUşUnUr dej-11 mi? 

Bu hasta basta gUlüıtı, bu 
cevabdakl kinaye okadar açıktı 
ki Behice, hemen a6ze karıştı; 

- Kimin hesabına da dUtUn· 
dUğU malum .•• 

Beyhan, yine hasta hasta 
gUIUyordu: 

- Maliim ... 
Behice, kartvizitlere tekrar 

bakıyordu: 

- Harunun kartını göreml· 
yornm. O, doğrudan doğruya 
kendi namına ıormadı mı? 

Beyhan, batını eğdi; 

- Sordu... Hem kaç defa ... 
- Peki, kart nerede? 
Beyhan, dudak bUktU; 

- Ötekilerin arasında ola· 
cak... Belki de yere dUşmU§tUr. 

Behice, gene kızın iıtiğnaım· 
deki samimiyeti görünce Urper• 
mitti. içinden; 

- Harun için Omld yok ••• 
Beybanın soluk durmaıı, naz 

Sa ı· a 5 
-= 

Gönül lıleri 

Okuyucularıma 
Ce'uablarım.,, 

K imza1ını kullanan bir kadın 
okuyucum, kocaaına ihanet etmiş, 
karıısına çıkan bir ııenci çılgıaca 
sevmi-1, sevild:ğini sanmıı, vı 
&o .ıra terkedilmiş .. BugUn muıta· 
ribdir. Bu ıstırabın birinci sebebi 
uğradığı hayal sukutudur, ikinci 
sebebi ise, hadiaeyi anlattığı bir 
arkadaşından aldığı acı bir 
mektubtur, bana: 

- Bu iıte kim kazandı, kim 
ıerefinden oldu? CUm~eleri ilı 
baılayan bu acı mektubun kop• 
yesini göndermlı: 

- Kabahat yalnız bende mi? 
Diye aoruyor! 

- Evet kızım yaln12: unde, 
diye cevab vereceğim. fn11anlar 
kendiıini yabancı bir erkeğin 
kollan arasına atan bir kadına 
en hafif tabiri ••ınrtUk,, derler. 
O kadını kolları araıına alan 
erkeğin hareketinde İH muvaffa• 
kıyet görürler. Hayat Ye.. tabiat 
böyle yapılmııtır, böyle gidecektir. 

Henllz evinin yıkılmadığına 

tllkret vı bu hatırayı unutmaya 
çahı, ıenin için ebedi bir utanma 
vealleaidir. 

Bay Nihadaı 
Gayrimeıru bir laayat yaııyan 

bir kadın meıru bir alleain masa• 
sında yer bulama:ı, bulmamalıdır, 
fakat bir kadın ki ıiz onu arka• 
daşınızin meıru zevcesi . H• 
nıyordunuı, ıonra ötrendıniı· 
ki değilmiı neyapar11nız? Cidden 
mUıkUI bir vaziyettir, ya ıl'an öğ
renmemif gibi hareket edır1inlı, 
ya tedricen mlhaasebeti keaerıinlı, 
yahudda doıtunuza laareketinin 
aakatlığıaı anlatarak birdenbire 
ite nihayet yerlrı'nlz, bunlarda• 
birini seçmek, kadının, kocaıınuı 
ve aranızdaki mOnaaebetin dere• 
ceıine bağlı birıeyir. 

TEYZE 

Bulgar .. Çek Matbuat 
Anıa,m••• 

Praj', 23 ( A. A.) - Bulgar • 
Çıkoılovak matbuat anlaımaaı 

lmzalanmııtır • 

deail... Demek ki kıı, bir tnrll 
onu ıevemlyor, aevmek içinden 
gelmiyor? •• Zavallı Harun! Ne acı 
mukabele g5recekl 

Diyordu. 
TUrkin, etrafına bakınıyordıu 
_ Buketler, nerede? Gönder-

ditimiz buketleri de alSrclim. 
Beyhan, sakin bir seıle : . 
_ Miaafir odaaıada olacak. .• 

Hepsini olduğu aibi saklattım. 
Dedi. 
Behicenia, blrdea lmldle aöz .. 

lerl pnrlamııta: 
_ Çok iyi dlıOnmUfslln •. , 
Kurumuı da olHlar, gDıel bir 

hatıradır. 
V • çekingen bir la vur la ili· 

ve etti: 
_ Arada her haoji hia, ve· 

aile, saik, Hbeb, nı oluraa olıun, 
Harun Şina1l, naıik ve ince döe 
tllncell bir çocuk ... 

Batını hafife• ÇHir'd~, . adeta 
danııır gibi yan g6ıle furklna 
baktı: 

1
• 

_ Sana, daha tıkına söy ıy~ 
ylm. Senden, berglln haber ala• 
bilmek için, Harun KadıköyUne 

ta~mdı. . d ~ 1 Beyhan, gayri ihtiyarı ogru • 
muıtu: 

- Ne diyorsun? 
Türkan gülüyordu: 
_ Bu 'fedakirhğı da istihfaf 

edeıı.ez .... in" ya, Beyhan? 
Beyhlln, Behiceye aordu: 
_ Nerede oturuyor? 

' Arkaaa var > 



6 Sa fa 

Dünya Hadiseleri 

Bir Asır ~ 

Süren 
Bir Dava I 

Bugünlerde Parls'te ilk eaf· 

~ 
DIJk dö ba11 bir asıl' 5nce 

B ık'/ başlamıı olan bil' 
ronsv n d .. tıl av nın gor me-

50 milgonu sine devam edil~ 
cektir. Dava21 ş!ndikt halde 
P rie'te oturmaktrı e1an 82 yaıın· 
da bir zattır, adı Ke:at dö Sivry• 
dir, BrUnsvik Dlikccı ( Şarl ) ın 
kızı olan annesinden Jntika.\ eden 
(350) milyonu istemektedir. 

~ 

Bu davanın Drlnlt\·;k Dllka• 
bitm aaraan tarihi hidiselerle 
yakmdan aükaıı vardır: Gene 
Dok Şarl 1827 yılında lngiltoreye 
gitmif, bir amiralın kızını sev• 
mlı, kaçırtarak memleketine p 
tirtmiş ve bu münaaebetten dUn• 
yaya gelen m çocuğunu Mari dö 
Br •vik adı altında tanımıı, ıef· 
katle btıylitmllf, fakat bu kız 
bilylldUğU zaman proteataıa mez:• 
lıebinden katolildiğe geçince kız· 
mı,, milnaaebetini kesmiş.. maa· 
mafib Marl buna bakmayarak 
Kont dö Slvry ile eylenmiş, babası 
da buna kızarak btltiio emlAklnf 
( Ceneyre ) ıehrine bırakmıı. 

lıte bugtın dayayı açan bu 
Mari'nln oglu Kont dö Sivry' dir 
ve tam 60 yıl bu davanın ( Ce· 
nevre ) de değil ( Pariı ) de gôr
dürOlmesJ için uğraımııtır. 

lf 
fransadı, tiyabo tarihinin 

biç kaydetmediti garib bir 

T,igatronan 
mildürile pl-
11••in malaar
rlrl ara•ında 
lhtlld/ var/ 

vak'a oldu: 
"Aiber., tlyat• 

rosunda ( Haya ) 
ilminde yeni bir 
pf yu t sJJ edl· 
lccekti.Garb l!lem

leketlerinde AdeWr, ilk temsil 
mllnhasıran gazetecilere, mUnek· 
kitlere ve tiyatro mensublanna 
inhisar eder, adma (umumi prova) 
derler. Her De ise lıte o ıUıı ti· 
yatro bu 1111ıf halk Uo dolar, 
fakat muayyen Hat ıe1diğl halde 
perde bir tlirlü nçılmaz, nihayet 
aahnenlo ~nünde mlldllr görünür: 

- Efendim, mazur görllnfiz, 
timdi başlıyacağız, der. 

Fakat mndnr çekilir çekilmez 
yerine piyeıin muharrirJ golir. 

- Efendim, maalesef hqlıya· 
miyacağız, çUnkn hazırlığımız ta· 
mam değildir ve tiyatronun mU
mlidllrü si~leri acele ederek davet 
etmiştir, der. 

l"abil 11ahn•yi tabayyUI edebi· 
lir iniz, alkış, ıılık, alay, ,UrUltnl.. 

Bilahara an!aşıldığma g~re bu 
yekdiğerlne ııd if adenln sebebi 
tudur: 

Piyeıin muharriri Ue batlıca 
rol:erini yapacak olao iki sanatklr 
prova esnaaında ziya tertibatını 
nokaao görürler, mUdllrden Hcma
lini ve ikmal edilinceyekad&r piye
sin tehirini isterler, müdür aldır
maz ve halkı davet eder, eder 
'stına pl} es de oynanmaz. 

Şimdi tiyatronun müdUrU ile 
plyeain muharriri yekdiğerinl dn
elloya davet atmiılerdir, kozlarını 
11ilAhla balledeceklerdir. 
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Bitenler 
Li dberg on Safhasında • • 

şının 
------ - ----

" Maznunun Refikası Heyecanını Zaptedemiyerek Şahidin Birine 
Yalan Söylüyorsunuz, Diye Bağırdı,, 

Mesele Karanlıklığını El'an Muhafaza Ediyor 

Fleming:co~ ( lkinciklnun ) -
Amerika ıinlr ktımanında teli en 
gerıin olan me lekeflerden biri· 
dlr. Hcrıiln gazetelerde okursu
nuz, vahıiyane yapılmıı bir cina
yette m zaunun suçlu olması 

thtfmallnden t:üpbeJendi m1, bepis
hnnenio önllnü doldurur, nUmayi§ 
yııpar, hatta kanuııun fevk.ine 
çıkc.rak cezayı bizzat vermek 
lddlamnda bulunur, hele kar ısına 
zc!c:ı siyah renkli bir adamsa 
bu iddia ını fi'len de tahakkuk 
ın~ mıa çıkarır. 

·- f ..:ac 1 SözO bu ırkın ka• 
fuından çıkmıştır. 

Bununla beraber Hauptmann'ın 
hapsedildiği bııllit binanın önünde 
beı on mOtecea~ial iıt:ana eder
ıcnlı hiç kimseyi göremezdni1, 
yUzlln lcal'fı bağıran, rka ından 
yumruk 1nkan yoktur! 

- Nedon ? Derseniz ıi%e : 
- Hauptmnnn'ın ıuçlu oldu· 

j'uaa bonOz Amerika efkirı umu• 
mlyesl b.nUz mutlak surette 
Jnanmamıştır da ondan 1 Cevabını 
vereceğim. 

Filhakika mOddeiumumr ılm
dlye kadar dftzinelerce ıahit din· 
letti, büttin ifadelerin birlblrJnl 
tutmaaına ç.ahftı, yazı mlltehassı -
lannı getirtti, (Lindberg) e ynzılan 
tehdid mcktub1armınHauptmann'ın 
kaJemindeo çıktığını isbat etmlye 

uğraftı, Fakat bütlln bunlar H • 
uptmao'ı~ çocuğu kaçırmada bir 

rolıı oba bile, öllimllnden mes'ul 
olduğunu göıtcırmiye kAfi değlıdlr. 

Beri taraftan avukat Metr 
Reilly de blltlln gayretine rağmen 

mtlekkil:nin maımmiyetini iıbata 

muvaffak olamamıştır. ÇnnkU 

unutmıyalım, muhakeme başlarken 
Hauptman: 

- Suçıuıum, demifti, lngiliz 
kanunundan mülhem olan Ame
rika kanununa göre, o ıekild 
muhakeme edilmesini iıtemişti. 

Binaenaleyh karar lehinde 
olursa lıten tertemiz de • 
çıkacak demektir, •e lıte Ame
rika efkarıumumlyesl mununun 
ıuçlu olduğuna karar vermediği 

gibi, büsbütün suçsuz olacağına 

bükmedememektedir. 

Maamafib bu dakikaya kadar 
dinlenen ıahitlerin hep mUd· 
deiumumillk tarafından çağrılan 
aleybde şabidlor olduğunu da 
lllve etmeyelim, lehde tahidlere 
henUz sıra gelmemittir. .. 

BugUn yine aleyhde fahldler· 

den bir po!lı memuru .diıılendJ, 
Vallas adını ~oışıyan bu zat 
Hauptmannın garajında tşaretll 
banknotlar bulunub da iaUcvaba 
çekildiği zaman Yerdiği ilk ifa
deleri anlatıyordu: 

- Hepsi mlUenakııdı, ılmdl 
ıöy~ediğini bir az sonra değiıtirJ
yordu, fakat niha)•et bir noktada 
karar krJdı : 

"Bu banknotlan bir alaca~a 
mukabil Fiıer isminde bir Alman
dan aldım, ,, cümlesini ıöyledi, 
bu Almanın lso geçen yıl Al
manyada vefat ettiğini biliyor
sunuz, dedL 

• 
ikinci şahld MiıiA EJla ianıJnde 

bir kadmdı: 

-Hadiseden az ionra Haupt
manm gördüm, topalla) arak yü
rüyordu; dedi. 

Bu ifadenin ehemmiyetini tak· 
dlr edersiniz, çti- lrü Hauptman 

Son Posta 
'\'e•ml, •• , .... HMadlı •• Halk rat•tul 

~ki ıabtiye, Çatalçeşme aokaia. 25 
l&TANBUL 

Gazetemizde çıltao yaıt 
we reaimlcrio bütün haklan 
cnah!uz ve gaıetemiıe ailtiı. 

ABONE FIATLARI 
f • 3 1 

Seoe Ay Ay Ay 
Kr. Kr. ICr. ICr 

TCRKIYE 1400 750 400 uo 
YUNANiSTAN 2340 U20 710 210 
ECNEBi 2700 1400 800 

Abone bedeli ptşiodir. Adrta 
4ejlftirmek as l&Urlıot\lla 

• • ı:A 

Gef•• nr•i geri Hrllm•a. 
llnlarcta11 111ea'ullreı alr11maa. 
Ctvap iç.in mektuplar• 10 kuru .. 

pul i1Av111 laıımd1r, 
. r' 

Poate kutuauı 141 WanbW ~ 
Telgraf ı Soopoıta 

.. Telefon : 20203 

çocuğu keçmrken merdivenden 
düşmUı Ye arııa neticesinde to
pallamaya başlamış olması ihti
amline kuvvet \'erir. 

Şahid bunu mütealab fU cilm· 
leyi ilave etti: ,, 

- Buadan aı; sonra ( Mlaia 
Hauptman) ı gördüm, bana koca• 
ıınm yaptığı bir Hyabatten yeni 
geldiğini a6ylecll. 

Bu cUmle de mUhtmdir, çOn
ktı Hauptman ne hadiseden ev• 

ve), ne de hAdl· 
ıedtın aonra hiçbir 
aeyabate çıkma· 
dığım ı6ylemek· 
tcdil'. Şu halde 
maznun mu yalan 
ıöyllyor, tahid 
mi? 

Ne olursa ol
sun dinleyiciler 
ara11nda bulunan 
Misis Hauptman 

J~ondıaya t elııizle ~ aklediJen birkaç 
reaim, Liııdberg'in köaldl, ölen 
tocuğu, çocutuu mürebbiyesi 

bu ıon cümleyi .ititlr ititmez ken
disini tutamıyırak ayağa kalkb: 

- Yalan eöyliyorsunuı, diye 
bağırdı. 

Rela derhal mtidahale etti, bir 
başka vaziyette olıaydı kadım 
derhal dıpnya çıkartırdı, yahud 
aleyhinde ceza verirdi, fakat bak· 
tı lQ, kadın, nihayet batı tehlike

de olan bir adamın karıııdır, ma• 
ıur gördü Ye bir daha yapmıya• 

cağı hakkında kendilinden Yaad 
almakla iktifa etti. 

* 
Az evvel lehJe ıahidlere 91ra 

gelmediğim aöyJemiştim, 6yledir, 
fakat bu sıra henüz gelmemif olsa 
bile çok yaklaşmııtır ve ilk din· 
leneceklerden biri de bizzat Haupt 
mandrr. Kendi davaaında phid 
olarak ifade verecektir. • .. 

• 
Flemingtoo, 23 (A.A::) - Dnn 

Jddia makamının, Lindbergln 
çocuğunu kaçıranlann kullanmıı 
oldukları ileri alll'Ulen merdiveni, 
d elaill ailbutiye olarak kabul et• 
i ·, neıl mllhlm bir falkiyet olarak 
JeJakki edılmektedir. 

Şahldlerden biri, mezarlıkta 
fidyenin ~erildiği yer etrafında 
bir mezarın U:ıerlnde bulunmuı 
ve UıWnde bir ayak izi olan bir 

Kari Mektabla~ı 

Çanpazar 
Yolcularının 
Bir Ricası 

--

Çan Pazarköy yolu llb:eri11d• 
"Ye KatrancıköyU mc%ar:ığı bafı1l"' 
dakl bir köpril, geçen sene ıeY
Jabtan yıkrlmıfb. Bunun yenide• 
yapbnlması için birkaç ay e''"el 
mliteahhido ihale edildiği babd' 
alındı. LAkin nedense şimdty• 
kadar yaphnlamadı. Vilaye~ 
kazayı yekdiğerlne bnğlıyan b• 
milbim şosenin Uzerinde bu yUı• 
den gelib geçen yolcuları bezdir
mektedir. Bu köprünün bir d 
evvel yapılmasını rica ederim. 

B igada Çanpazar köy: Şevket 

GUdUlde Satış Fiatieri 
Burada Belediye ka ahlar• 

naih koymamakta, satış fiatleriol 
aerbest bırakmaktadır. Fakat bll 
esnafın halk aleyhine fiatleri 
yllkıeltmeaine ıebeb olmaktadır• 
Meseli evvelce okka fiatı ne i .. 
ılmdJ kllo fiah ne ise, ıimdl kilo 
fiatı da odur. Halbuki arada 250 
grama yakın fark vardır. Beledi
yenin bu itle allkadar olmasını 

dilerim. 
H. Erdoğan 

Otomatik Tarta akinelerl 
Çocuk esirgeme kurumunull 

Köprll üıtü, Beyazıt, Yeni Posta· 
hane önündeki otomatik tartılın• 
makineled bozuktur. Bo:ıuk oldu" 
ğu için kuruma btr fayda temin 
etmemektedir. Buolarıo yapılması 
kurum varidatını korumak lçlO 
çok lüzumludur. Alakadarlan• 
naıandikkatinl celbederim. 

İ.emnıl 
._.._.. .......................................... ~ 

Reımlni~i Bize Gönderlnlr 
• • Slu Tabiatınız• Söqllgelim 

Reamlnlııl kııpo'I ile göndvlala. 
Kupoa d ljle • • r JI •mnda ır. 

11 Çorum: LütfO; Kendi-ine <'herrı· 

miy•' 'ferilmeaini is
ter. Meihur olmaktan 
bueder. Kendisine 
göre fikirleri, tenkid 
tarıları vardır. Etra· 
f1D& pek açılmöz. Fa
kat için için her ı•yİ 
görmeğe çalıeır. Ka
dın bahıile meşgul 
olur: bu hususta ha
yatına hadiae ve maocrn kanşbruıak• 
tan ~ekinmez, karş111ndacine birden• 
bire açılr mana ifade edemez. 

~ 

23 Keıkin ikinci mektcb mualll" 
,....,.....,.,...---,,.,,.__..__ mi Sadeddinı Mute" 

vazi n uyaaldır. Hat" 
kalarıoın işlerine kO" 
var, ynrıi ımdan çı kin· 
mez. Y~şayış tarıııı" 

da eadelik vardıt• 
Rahatına düşkiiuliik 
göstermez, ba~kal~rıDI 
beğenmemek ve h•' 
işe bir torluk 1;öetet" 

mek gibi tabiatları yoldur. .. 
92 latanbulı M. Hayriyeı 

( RumlPln derclPI lıt •ml7or) 

Genoliğini muhafaza etmek iç" 
lcab ederse uıun müddet ayna kurt•' 
aında kalabilir. E v ielerile yorulın~ 
lateoıez. latcrse elinden iş gelir. Heo6~ 
rikli olur. ]{endisinc yapıltıo hurı:ıı• 
ve iltifattan far.la htlz duyar, büyüktılt' 
eever, gururunu baz.an taşırabılir. .. 

45 Ankara; Bay Muıtaf ; 'fı&\'tll , .. 
ve hareketlerinde etrafına k rşı 1nll k 
meleıinde olgunluk Vl,\rdır. Boıu~aııı 
istemez. karşısındakinin huyuna go~ 
davranmasını bilir. F akat görün ıui 
kadar sakin ve ıcesiz d ğ ldir. }J ı "'l 1;; 
(aştığı zaman '\iddet gostermeı:ıt• 1 

hl~ ~ 

-;JÇ; ~;a·rç~~; · ~Ö.st~~~i~--f;k•1 t 
• J1 JJ 

müdafaa avukatı, a} ak ı:ıı 
1 ö ... 

Hauptmanm olmadığJ.ıı ' > 
mittir. 
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Kabuklu Cevizler Nasal 
u.'1af aza Ed111r? 

Tahta bir kut~ alab dibine 
blrax_ nem~ kuın dökünüz. Sonra 
ıırasıle bir kat ceviz bir kat 
kum koyarak kutuyu amııkı 
dolduru ıuz. En üst tabaka da 
Jine nlt tab ka gibi kum olma .. 
h~ır. Kutu ve pek ıoğuk olmıytta 
bır yerde muhafaıa ediniz. 

l~ekU kum:ışl rdon Makine 
erleri :iıl iz le l!ô5Ssbilir? 

Küçük bir yan!aılık yUzünden 
hazan yeni elbiselerde bile makine 
}'erleri o 11.bi!ir ve bu sökOk d'k' lb. . ı ıı 
e 1 eyı gayet fena göster:r. 
Bunun ;;nüne geçmek için kuoa~ı 
ters tarafından nemll bir ~ezle 
UtUyü ih~ri geri hareke~ ettirerek 
ta .b:z kuruyuncaya kadar tuQ.. 
leyınız. 

8 
zelyelerln Dozulub Buruş• 

maması için 

bo B.ezell el r hazan kaynarken 
b zu.ub buruşurlar. Siz kabPhati 
h:~elyelcrdo bulur, aldandığmıza 
b b ıned~rsin"z. Halbuki buna ıe· 
~~ bez:ı~ elerio fena olmas:ı de· 

:ı l
• ~tcşının yavaş olmaııd,r. Be-

e Ye • I tıı erı.ı rnvvetli ate.ıte kayna· 
l'llaa1 • b d k ke ıca e er. Hele ·aynar-

lt n •u! u ı i~lnc bir dal da nane 

K 

Parlak g~ze baba boyalar 
ortadan kalkınca hem b11ta gibi 
sap san görllnmemek hem de 
çarpan boyalardan kaçınmak mll· 
him bir mesele oldu. Geçen 
hafta esmerlerin kendilerini bu
gUn aranılan gllzelliğe nasıl uy
durabilecek!erini yazdık. Bu 
haf ta da bu uğurda ıarılarıo 
ne yapması gerek olduğunu söy
liyeceğiz. 

Evveli sarılar kendilerine gOI 
değil manolya rengini vermiyo 
uğraşmalıdırlar. Bunun için de 
yfizlerine allık ı•erine pembelik 
eUrmelerl lazımdır. 

Yüze bugünkü aranan tuirl 
vermek çok güçtür. Tam bir 
netice elde etmek için evveli 
kremle adam akıllı bir masaj 
yapmalıdır. Böyle.ikle cild yumu· 
ıaymca kremi silmelidir. Bu yu
muşak cilde bir parça pamukla 
cildi besleyen bir yağ ve meseli 
bir az badem yağı sürUnUz. Bu· 
oun listlln8 de podranaza temel 
olacak olan losyon veyabud kre
mi sUrünüı. Bu da yüze iyice 
içirildikten sonra yüze mahsus 
kağıtla bütiln yözU silib fazla 
yağları alınız. Bütün bunları yap
tıktan sonra pudrnmzı ürer, du
dağınızı haf fce boyayabilirsin~~· 
Artık yal111ı; gündüzleri degıl 
gece:eri bile fnzıa ve koyu renk 
boyalardan daima kaçınız. Zira 
bugün bunlar göze, güzel değil 
bilakis çirkin görünmektedirler. 

Su naımıer, en ıon 
mod .. elblıte1 ,apka vcı 
ı vct..r öroekler.dlr. 
Yen modada ıa?kadıı 
~• a, başı 111Umkiln 
olduğu kadnr az 8rt• 
meıııd r. Bn aurcl'• 
aaç tunletı dcı mcr 
d ... na çıkm14 olu)or. ----------........ W'WO----·~'ftÇr\~~,~· ~---.-..~'t.4~~ ... ~-~ ...... ~...,....,.,.r? .... ~~ 

erıa ız gayet lezzetli olur. 

Perhiz l~isteleri 
Siluetinizi Güzelleştirmek f çin Acaba 

Neler Yapmanız Lazımdır? 
Zayıflanıanın_ l · 

•... ı · .. , •ce g6rünmenin ~/, ~ .. yı uaulU "i • 
Fak t J nıııaabk yapmaktır. 

a nedense b" 
claha k per ız herkese 

o.ay geliyo So 
Avrupad r. n zamanda, 
dilmeye ~ ~erblz liıteleri neıre
lıra 

0 
k daş ann.ııştır. Fakat bun• 

a ar c "b teyler 
1 

au ve 6y:e nefla 
için d wh; nuştır ld zayıflamak , 
ta:ıaın eg .e 0 _güzel ıeyleri mun• 
ı>erb. aıı ' ~ ıyebilmek lçi9 insanın 

lZ eLecegw i 1· 8" r•rn k ıe ıyor. ır kere 
nıışt e adedi azalacağına f azlalaı-

ır. Kahvaltı ile 6ğle yeme-ı 
•raıına b. k' le g 
rlbi . ır üçü yemek konduğu 
lçllib ~t.ırken do yine bir ıeyler 
da bu !ahud yeniyor. Size bura .. 
d' lıstelerden lkiainl nakle-
ıyoruz Bu l d 

)'aprak • nar an •n bftyOk yeri 
• meyva ve ıebzeler tutuyor. 

Kahvaıt.· Şek . 'fe el • ersız portakal 
kı ma kompostosu Bir dil' 

1'lrrnış elemek b· f•. ım 
• ır ıncao ç.ay. 

Kahvaıt il . . 
arası: Bir ı • ö§le r•m•AI 
halis ku, ~·ncan çor.ha ve yahud 

vetlı •t ıuyu. 
Oftıe Y•rn .a. • 

kotlet ın 
1 

8 111 : Bll' parça 
ı - , aru \ e y h d . 
.. ta, taze f l a u yeşil sa· 
do.ııatea asu ye, kerevi:ı veya 

ıaintası b arpa ı._ -· • eyaz. peynir. 
eawıegL 

lkS.·~ı K la . • . ahvaltısı : Limon· 
ç~·' bır biskUvl. 

doma~t3rn Y•meAI ı Balık, 
CS. dma kompostoıu kay

illa ldı. bir dilim kııarmıt ekmek. 

"L·Yatarken: Bir fi .can çay 
ı• 1 i .. P .ın m Ş maydanoz. 

Bir d.Aer llete de 9u ı 
K •. ıvaltı. 1 yumurta alakok. bir 

fiacası çay .. keraiz, kaymak. bal, 
pekeimet. 

Yemek f'lreıı ı Her hangi 
bir mcyva ıuyu, öğle )'emeii. or• 
dövr, dana eti, havuç, pancar, 
mw~n• teker aerpilmiş •• kay· 
ınak konmut elma de ıeftali. bir 
biaküvi. Akıam kabva:tısı : Bir 
peksimet, bir fincan yapraklı se(,. 
zelerden birinin 11uyu. Akıam ye· 
meii. Omlet (bir yumurtadan) 
domatu, ıapanak, iki pekıimet, 
beyaz peynır. Yatarken yapraklı 
sebze auyu. 

Yeni perhizin eD bOyUk huau
ılyetl meyva aularına ve yaprak 
aul.rma verdiği ehemmiyettir. 

Şöminelerde 

Yenilik 
Kaloriferin, aobaoıa rahatı .. 

ğına herkeı . alıf?1'' olmak,1~. be
ra ber ıömmenuı gUzellıgmdea 
de kimse vazgeçemiyor. Bugü• 
en modern evlerde bile şömine 
e\ ln en gi\zel, en sevimli köıe9' 
oluyor. Bunlar ya tamamen ıark 
usulii çinilerle yapılıyor, veyahucl 
da eve ve eıyaya uygun olma1ı 
için kübik yapılıyor. Reamimizde 
gUzel ve modern bir nfimune var. 
Fakat ı3minenln teldi altında 
kalorifer radyatörUnll de saki .. 
mak mOmkUndOr. 

................................................................ 
Bunlardan idenl!diği kadar içlle· 
bilir. Nane, OıUm yapraklarınm 
bepaiuin kaynatılıp suyu ahnacak 
, 8 bol bol içilecek. Bu perhide 
hem kuvvetten kaybedilmiyor 
hem de yUcud in~ele4:yor. 

' 

işleme işleri 
Güzel Bir Y astlık Nümunesi 

Bu güzel yastığı ikl ıekilde 
yapabllirsinl:ı. Bir tanesini keten 
tiattlne kaneveça işi iıleyerek ya· 
pılır. Evveli açık mavi ile gülün 
etrafı doldurulur. Sonra daha 
koyu mavi ile gtılün kenarları 
aap iğnesi olarak İflenlr. Ortaya 
dofru ~ittikçe daha açık mavi 
kullanılıraa daha gllzel olur. Mavi 
yerine baıka bir renk te kullana· 
bilireiniz. 

ikinci ıekll de ıudur: ipekli 
bir kumaıtan veyahud da kadl· 
fedeo yllnden keailir, sonra zıd 
bir renk kadife veyahud da ipekli 
bzerine dikilir. 

Birinci ıekU oturma odası 

ikincisi c;!e misafir odası için dah • 

iyidir. 

Okuyuculara 

Cevablaı 
.Aukarada (Tabsiıı Oğuı) a: 

Madem ki babamı.m ewfode 
ye onun yardımı ile yapyonun.m, 
bu eve onun lacemedlği bir kızı 
getirmeniz elbette mllmkOn de
ğildir. Hayatta malt istlkJAJ:ne 
aahib olm:yan bla latikllllne de 
ıahlb olamaz. Buna makabil lıt .. 
mediğini& bir kw almıya da l1zl 
icbar edecek bir kunet roktur. 



Bilmez ki 
- Ben adımı 

bile yazmasını 
bilmem neni o'.ur 
da 1ahte sened 
yapıb altını im· 
zalayabl.irim. 

- Kendi adı· 
nı yazmasını bil-

memek senin bu 
sahte senedi yap· 

madığım isbat 
etmez ki; hem 

altmda senin adın 
yok, baıkaıınıa 
adı var. 

-------------------------....... 
MANiLER 

Kızı gördüm kız dedim; 

Gel bana 7alnız dedim; 

Sana kartı duyarım 

Kalbimde bir hız dedim. 

Bak, dedim, bak gözüme, 
lnan benim ıöılime; 
Senden yakın kimıem yok, 
Yaklaşıver öıümel 

Gelmez ki 
Çocuk yedi 

yatında idi, bir 
diıi düttU; ağla
mıya baıladı ; 
annesi: 

- Ağlama, 

dedi, yerine yine 
dio gelir. 

- Gelir am· 
ma anne akşam 
yemeğine kadar 
gelmez ki! .. 

Nastl Yok Beydi kız biraz ııokul, 
Çekinmen neye ayol; - Elim ceb-
EA-er benim olursan de gezdigim için 
Olacağım eana kul! tam altı ay ha-

Çekti pis yattım. 
- Dişçi dl.ti· Halimden belli gibi; - 1 m k i n ı 

nl çektikten baş• Şaşkınım deli gibi; yok, doğru aöy-

k 
.,4 

1 inci k"nu' ~ ...?1' 

Göz ·yatlanm akıyoı liiyorum, amma 
ka blrşey yap- Horhorun aeli gibi! k dl b" .J 

- Niıanhmdan ayrıldığımı duymıyan kalmamıı! madı mı? elim en ce ı· Neclanın çayında ıık bir erkek pervdne gİ" 
- Tee11ür mektubları mı aldın? me değil başka· etrafımda dola11h. 

- Yaptı, pa• Mizahçı b' d ... ·• 
- Hayır; eakl niıanlıma gelen tebrik mektub- ıının ce ın 8 - Faıla ıokulmuo olaaydı muhakkak yanlll" 

larını gördüm ! ramı da çekti. idi. gitmiftİ. 
--.... .. ~------............___ ...... ,., .... _..,.._..__~~WWW~'------~~~~ 

1 ~ 1 

1 
1 

Kitab Değiştirme 
Bir gene kitabcıya 

girdi: 

Bir Romandan - Dün sizden aldığım 
"aşkta nasıl kazanılır ,, 
isimli kitabı bir f elıefe 
kitabı ile değlıtirir mi· 
siniz? 

· Tabii 
Oetlikoclu ya• 

·pı1orlardı : 
- Burnu kı· 

rı'mca dfü.iz ol
du dedıler: 

- Na&ıl ol•r? 
- Gayet ta-

bii evvelce bur· 
Dundan konu· 
turdu. 

Günlük 
KokmUf yu· 

murtaları günlük 
yumurta diye mi 
ıatıyoraun ? 

- Tabii sa· 
tanm, yemin 
ederim ld bfitün 
.attıklarım gün· 
lük yumurtadır .• 

- ? 1?? 
- Tm:uklar 

g ece l umı rt.a• 
mııorlar ki l 

, 

- Yine peşimize bir terbiye i ~ .. nıimıs .• 
- Hayır Li im peşimizde dağıl l 
- Ter bil esiz J 

GÜZELE 

Boyun eğmem eğmedim, 

Gördüğüm her güzele; 

Böyle uirıey demedim· 

Amma Hmer güzele .. 

Gözler siyah kehribar; 

Bakışında büyü var. 

Aşkı bir ağdrr ıarar; 

Dağlı kalbler gUıelı .• 

Saçları lüle llile, 
Tııkılmış bin göntilı, 

Benzer ince bir tllle; 

Bir t~k derler güzele .. 

lıto bunlardı derdim, 

Acab ne oldu derdimi 

Ay.rdım, hemen verdiı 
Gönlümde yer güzele .. 

Mizahçı 
1 

Neye 
Hamal sırtında koca

man bir aıma aaat gö

türüyordu. Bir Bay ha· 

malı gördll ı 

- Dur! 

Dedi; hamal durdu : 
- Bir şey mi söyleye· 

ceksiniz? 

Bay Subhi cebinden 
1&atioi çıkardı ı 

- Niye böyle bayle 

ceb saati kullanmıyor 

- Kocam çiçekleri çok ıeve•. 

- Seni ıevdiğ'inden belli l 

1 Boş Sözl 
~, --

Düşebilirdi 
Komiser sordu: 
- Karınızı pençereden ııJ 

altınız? 

- EYet, birdenbire h:ddetl•W' 

miştim de •. 
- Hiddetlenmek mc zeret dfl 

ğil, dtııünmeni• IAzımdı, maazall,
aokaktan geçen biri.ıin bııflll• 

düşebilirdi. 

Kor Şllda pt 
ıen bi .. e de dut' 

ıeydi f imdi)'' 

kadar biç lf 
kalmar.dık! .. 

Kurdla koll_.

ıan ko .. eğ'ini Y~ 
oma dsın, tjllll 
ile konut••' 

akhm ermez. .. 
G eç olsun~ 

alın.sn de~ 
ler; ı e} e gUÇ 0

,.. 

sun d geç oldl 
ım l emiye:i .. • 

JI. 
Akıl akıld~ 

n t·· '"uş deli us u ., ' u .. 
d · ı •n ust 
e.ı . 

eldu
0 

J gibi. 
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Bugüne Kadar Misli Gö
rülmemiı Bir Latife 
Geçenlerde Parlste sinema 

y~ldızla~ arasında çok komik 
bır hidıse olmuıtur. Birçok ka
dı~ Te erkek yıldız bir ıtlldyonun 
lstırabat salonunda oturup konu-
ıurlarken bir aralık bUtUn kadın 
yıldızların çantalarının kaybolduğu 
tay~etle anlaşılrnııtır. Filhakika 

Ulun aramalara rağmen çanta-

~~· bu~ınak mümkün olamamıftır. 
i yazıyette polise haber veril-

nı11, uzun uzadıya tahkikat ya· 
pı mıı bı· . k k' 1 ' rço ımse er ıorguya 
çekil · mıı, vaktile ıinema yıldızla-
rının öt b ·ı · b e erı crınl çalmıı olan ıa-
b ı~ahlar yakalanmış, fakat kay• 
d 

0 .an çantaların ne olduğuna 
.. da~rl •n kUçllk bir ipucu bile elde 
~ ı em • t' B emış ır. u vaziyet karıı· 
lln~a yıldızlar için birer yeni 
Çanta almaktan bsıka çare kal• 
~am.ııtır. Fakat kayıplara karışan 
hırm~ ıekiz çantanın içinde bir r: ylı para \'armış. Kısa bir ıo-
lı!turmadan soııra bu paranın 

e ı b' fr ' 
dört 'j;. a~k, yani bizim para ile 

ın lıra kadar olduğu da 
•nlaıılmııtır. 
ld Fakat işin garib tarafı ıudur 
te aradan bir hafta kadar geçtik
t~ sonra yıldızlar kaybolan çan· 
•l~nnı posta idareıl vasıtasil• 
•nl~Ya başlamışlardır. Bu auretle 
bir tılınıştır ki hırsızlık hadiiical 
bi 0 Yundan, bir ıakadan başka 
lçi:Je{. değildir. ÇünkU çantalar 
hı . ~ •1 para ve diğer eş; alara, 

ç ılı•ılm d' - . .. k b 1 hldis 7 
• • e ıgme gore ay o ma 

d _ esın.n tatlı bir ıakadan doğ· 
uguna übh tak b 1 e edilmemiştir. An-

buloı ku takayı kimin yapbğını 
Uzuna ta ha}li meraklı olmuştur. 
lardan uzadıya yapılan araıtırma
lcadaıla•onra anlaşılmııtır ki ar
Jıldaz. Llna bu latifeyi yapan 
kızdır. Ş~rn~~~er adındaki gUzel 
t8:kau:ı Yıldıı :~eki yıldızlar, bu 
lçın f ır .. t a ır oyun oynamak 
lin 1."ı fÖılemektedir. Fakat 

"lever hi f C•iuu ıö 1 ' ç aka basmıya· 
f6ıel ~ ernektedir. Bakalım bu 
~ecık :nı1ı?ndınnak mllmklln 

=-

Güzel ı 
Gözler 

Sinema yıldızlan içinde gll- f 
zelliğile beraber san'at kabiliye
tile de ıöhret kazanmıt olan An
nabclla filim çevirmek husuıu:ıda 
çok gayretıidir. Bu güzel yıldız, 
önUmüzd,,kl sinema mevsimi için 
birkaç filim çevirecektir. Bunla- l 
r11.1 baıında, mevzuu, tarihi bir 
ıevda r.ıacerasından alınmış olan 
•• Güzel gözler 11 adında bir fılim 
vardır. ·1 o'min edildiğine göre 
••Güzel gözler 11 yüksek bir aan'at 
e1eri olacak tekilde hazırlana· 
cakhr. Bundan baıka Annebella 
" Niçin? 11 adında bir sevda filimi 
daha çevirecektir. 

SON POSTA 

= 

-·~· 
Dalla• Fair6ar1b 

......- ,_...... ... -.................... ~. 
-- Kim Gördü ? 

Mcıhur trkek yıldızlardan 
Valla1 Berri iki ay kadar sonra 
11 Kim GlirdU ? " adında yeni bir 
flllm çevirmiye baıhyacaktar. 
Şimdiki halde bu filimde rol ala
cak kadın yıldıılomn seç:mı ya• 

pılı yor. 
lt- Fransı• yıldızlarından Mad· 

len Ozero geçende buz Uzerinde 
patinaj yaparken ayağı kayarak 
yere yuvar anmış, diz kapaklann
dan fena halde ynralanmıttar. 

Burada cazib bir rHmlni gör
diilinüz ld• Lupi1t.o, geni yıl-
dızları• •n çolc h•J•1t.İl•11l•rin
drrcdir. Son olarak Riıard Arl•11 
ile 6irlikt• ''Aık için,, adınd• 
6ir /ilm ç•vlrmiştir. lda Lupino 
orta halli bir ailttg• m•nsuptıır, 
Koll•j taltsllinl •ltirdlkt•tt soı1ra 
•an'at hayatına atıl .. ııtır. Tl
gatroga •İ••m•J• tercih •tmelc
t•dir. Fakat .In•m•da d•htı f•z
la lcazaıtdılı içi11 6cvaz perde
llsn •grılamıgor. 

Sinema 
Memleketinde 
Olanlar 

Bir Amerikan yazıc1111 ılne
manm doğduğu •e btıytıdllğll 

yer sayılan Holivudun, bun• 
dan 26 yıl önceden bugiln• ka· 
dar ki tarihini yazmıı, bUtl\n ma· 
ceraları aıralamııhr. Orada ae111iz 
fi~im zamanaoda parlayan, birkaç 
yıl yıldızlık tahtında oturub ıonra 
ıönü•eren meıhur yıldızlarm bin 
bir maceralarını 11ralam14t.r. Da
ha birçok meraklı yazılarla dolu 
olan bu kitab, yalnız Ameri'rnda 
on glln içinde tam 750 bin · nv 
aattlmıştır: 

Muhanir, Holivutta par:ayan, 

... 
Begaz Perdeden 
Dağılan 
Yeni Haberler 

Pariı atüdyolarından birinde 
"Pariıin Eararı,, adında büyUk 
bir filim çevrilmesine baılanmak 
tizeredir. Birkaç milyon frank 
harcanmasını lcab ettiren bu filim 
için meşhur ve birinci derecede 
yıldızlardan on kiti, yftksek Uc• 
ıetlerle angaje edilmitlir. 

}f. Geçende mUdhiş ve aiı• 

bir hastalığa yakalandığını haber 
nrdiğimiz meıhur tenor:arrn «" '1 

yanık ıea:iıi Jan Kiepura ıimdlld 
halde Lehiıtanda Krinlka şehrin• 
de tedavi edilmektedir. Yapılaa 
bir konıUltaaiyon neticesinde ame• 
liyata lUıum ıörülmUı ve derhal 
ameliyat yapılmıtbr. Hastanın 
var.iyeli timdild halde ağırlığını 
mubafaxa etmekle beraber kur• 
tulma tımldleri çoğalmııtır. * GUzel yıldızlardan Betti 
Stokfeld, blr lngiliz atüdyoıuna 

Uç ıene için angaje edilmiıtlr-. . 
Yakında " Dellkanla " adındı 
komik bir filimde baş rolli temıU 
edecek, bu filim bitlikte 1 ıonra 

da lkl filim daha çevirecektir. * Sovyet Rusya stüdyolarıD" 
da yeni filimler çevrilmesine b&o 
)'ük bir hız verilmiştir. Bu yıl 
içinde, mevzulan hayattan alınmlf 
olan yirmiden fazla filim çevril
mek tızere hazırlaklara geçi mittir. 

* Meıhur Rus muharriri 
Dostoyeveski'oin yazn11ş < lduğu 
.. Suç ve Ceza .. admdaki ronıan, 
yakında Fransız ı\üdyolan tara· 
fından filme alınacaktır. 

Jf Lida RoberU adındaki yeni 
yıldız Nevyorkta bir gtııellUc 
müaabakasında göz ve dudak 
güzelliklerinde birincilikler kazan
mıf, mükifat olarak on iki bin 
dolar almııtır. 

........----- ·.-..-.ı• ·~ 

fakat hiç ı önmiyen yegane yıldd 
olarak Duğlas Falrbaoksı göıte• 

riyor ve diyor ki: . 
.. Duğ~as ,. ıinemayı ken~ıslne 

esir eden bir deha varhgıdır. 
Onu öldürmek \le aöndlirmok içi~ 
çok uğraıtılar, fakat muvaffal 
olamadılar. Sinema kumpayalan 
Duğlaaı zehirlemlye bi!e . ~ür'•t 
ettiler. ÇUnki Dutlaa. erııılmea 
ıkt.darile blltlln kumpanyalan 

titretiyordu. " 
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lzmir Kulüblerini .!faige Bölen Hôdise Avrupa Spor Aleminde 
Ayrılığın Sebebleri Ve Türk Fudbolü Son Mağliibiyetile İngi iz Boks 

Hakkında iki Taraf Kaptan~nın Söıleri Muhiti Çok Sarsıldı 

l fikirlerini ıu a6%1erle anlatb: 1 Otomobil · Sür'at Kıralı lngiliz Kampel Yeni 
- " Lik ,, usulü ne aeylrciyl. .... ir Tecrübeye Kalkıyor 

ne de oyuncuları tatmin etmiyecek Bu hafta Av- ~ 

... ~ . 
~ <. . . •,: ~~ .. 

bir hile ge~mlşUr. Halk bu ıart 
atanda maç Be.) rine bile gelmiyor. 
Altay, birçok sebeblerlo birlikte 
son bAdiaelere uyarak lik m:ıçla· 
rından çekilme karannı verdi. Bu 
vaziyet karı111nda heyetlerin istifa 
ederek lik maçlannın yeni bir 
nizama ıokulmaıı icab eder. 

Bana kahraa lik maçlanm kal-
dırarak "Milll Knme,, Tqkil et• 
mek çok faydalı olacakbr. Milll 
kOme o:unca habra ilk gelen 
prof eayoneliiktlr. ProfesyoneLiğin 
bizde gaye olarak kabulü doğru 
olamaz. Ancak ltalyan i:ertibi 
bir profesyonellik uMillt Küme,, 
usulllndo kendiliğinden meydana 
çıkacaktır. 

ltalyada yakın umanlara ka· 
dar spor geri idi. Onlar işe dört 
elle sanlarak spor mütehassısları 
getirdiler. Oyunculara kulüp:erin 

Arkadı::oımıza beyanat veren Altay para yardım!an ve iş temini u-
kaptnnı Bay V hab retile takımlarım tanzim ettiler. 

Izmir ( Husust ) - Bu hafta Bizde bu ıeklio tatbiki çok fay· 
lzmir spor aleminde üzerinde çok dalı olur, zannındayım. Sonra. 
durulması lazımgebn bir hadise bizim noksanımız y lmz trenör 
oldu. Sekiz federe kulübden dör- değild:r. Bize ayni zamand.ıı me-
dtı lik mnç arından çekildi. Lik necer de IAum... Başta idareci 
maçlarından çekilen kulübler, olmadıktan sonra ntrenörden 
b şta A ltay olmak Uzer [zmir- fayda temin edilemez. Bizi yarı 
por, Türkııpor ve Şarkspordur. profesyonellik kurtarır. 

Lik maçlarına devam etmek isti• Bugllnkıı halde Türkiyede ek• 
lerln başında Altınordu olmak iksiz bir takım göatereme) iz. 
re K.S.K., Köztepe -ve Yüce Kulübler elemana da)&Dl)Or. 

v rd1r. Halbuki oyunu on bir kişi oynar. 
lzmir sporunu felce uğratan "Ml:ti kilme,, usulü bizde kuv· 

bu hadise hakkında Albnordu ve vetli takımlar yetişmesini temin 
Altay kı.h berinin umumi kaptan· edeb"lir.,, 
larmdan izahat rica ttim. Her Altınordu umumi kapdanı Bay 
iki Kıymetıi idareci de sröze gö· Sabahaddin Nazım da Lu husua· 
rUne~ açık yaraya kabil olduğu ta fikrini fU aö:ılerle anlath: 
kada: t·•rnasdan ~ .. kindiler ve işi - E o ıahseo fudbol oyna• 
umum'i b.• ... Uılıırdaı. mlltalia elti· mamıı olsam, oyun aeyrl için 
ler. Alt:!'~ .rı umumr kaptanı ve en stadyoma gitmem.. Bir taraftan 
jyi OfUbi: t. u Bay Vehhab Altayuı bazı zavat kulllbler Ozerinde te• 

• -...=. ır::=;-=:=-aıor:=:::ıı:ııı:::z:::ıı=-:::ı:======::ıa:z::oc:-

f· .. ansa İspanya Bugün Oynuyor -
l\1eşhur Zamora 45 inci 
Milli Oyununu Yapıyor 

Bir :ı:amanlar ·Avrupaaın hatta dfioyanın en bqkaleoial denilen İspan)•ol Zamo· 
radın daha üatün olduğu söylenen İtalyan kaleciıi Cerecello'nno iki mlidafan11 

Fran. z milli takımı ile fa. 1 ka!uinl bekleyecek olan Zamoranıo 
panya ml:lt takımı Madrld Franaaya kal'fl kırk beıioci milll 
,ehrinde bugün karplqacak· oyununu yapan tecrübeli bir ka-
lardır. Bu maçın Avrupa fud- leci olmaklaberaber ııkı şllt çeken 
boliiode kayde değer muka· muhacımlere kartı ltalyarun yeni 

yo elere vesile o!acağı muhakkaktır. kalecisi Çerece!lo kadar dayanama-
Şimdiye kadar )' r-ılao tama.. dığını lngiltere-FraDAmaçmda ye-

larm eks_risbde lsptinyoUar galib dl gol yemek •uretile göaterdiğine 
ıel ı ttirler. H lbu11.i ltalyada ge• · aret ederek. bu seferki gaı;; 
çen sene olan dünya k~ biyet tarafımn eski tarihlerdeki 
p sı m çl rıoda Frao.aız ta• iİbi olamıyacağını ye Franal% takı· 
karnı b6. ük bir v .. rlık gö te.rerek nm da kazanma pMI olduğunu 
A, r.ıpan n e ı kuvvd i t kımı sa-o ldia ediyorlar. 
yıl '1 AvJ11tJrya takımı 6n0nde Son Posta: Buına Madritta 
an~ ,k bir _g?l farkla •e eks~rl yapılan maçtan sonra futbol ele-
ıamaalar hakım oy.ta}arak yeoıl· minde JUkanda mftnakqalerdu 
mi~ti. Fransada çalı,an lngiliz :pro• ha-gi tarafın daha haklı olduğu 

• oneaerinden bırk-.çı; t panyol beUi olacaktır. 

B yan tını bn sütunlarda ynen yaz -
dığımız Albnordu kaptanı Bay 

Sabah&ddıo Nazım 

sir yapıyor. Öte taraftan kulüb
ler başa geçmek için o~mayacak 
işlere k .kışı)orlar. Spor saha· 
ında galebe temin edemiyen.er 

işin dedikodu taraf mı alarak 
spor nizamını altilst ediyorlar. 

F udbolda. sporun her saha· 
sında gerili;oruz. Niçin mi, ben 
geçen sene Rusyaya gittiğim za· 
man da bu suale kendi kendime 
cevab vermiştim. 

Türk • Ru halkcvleri maçın
daki Rus oyuncularını hatlı· 
yorum. iyi oynamak, galib gel• 
mek, b yraklannın şerefini koru· 
mak için çırpınıyorlar, koşu• 
yorlar ve çarpıyorlardı. Onlar 
topu yaklanf!a nldıklan za· 
man. mesJuliy t acısile kıv· 
randıklarmı görll)ordum. Elzim 
çocukl raa adeta dans salonunda 
imişler ,gibi list başlannı kirlet
mekten çekiniyor:ardı. Eir Rus 
oyuncusunun nizami bir hareketi, 
bizden iki oyuncuyu yere devirir• 
kon bb: bunun adına " favul ,. 
diyorduk. Halbuki bizim oyuncu· 
lan deviren hareketler favul değil, 
beceriksizlikti. Vazifede m s'uliyet 
benimseme no sanaydı. 

O zaman. kendi kendime 
dllşllnüyordum. Acaba b"zde· 
ki milll endi~e onlardan daha 
mı azdı? Böyle bir ihtimale yer 
yermek istemiyorum. Ancak dU-
ıUnUyorum da, tribün için. alkıı 
için oyun oynayanlara uflarll!lzda 
yer erinek daima bu endiıe ile 
kar~ılqacatıı. 

Ben bir oyuncuyum... Oyun 
oynamasını bilirim. Yukarıda say· 
dığım noksanlarımız kafi görı.:l· 
mez. daha başkaları da aranırsa 
bundan fazlaa:nı spor mntehaa· 
sıslanmız e6yliyebilırler .•• 

A. Bllget 
-----------~~~~-

Yarınki 
Maçlar 

Yann 6ç cabada oynanacak 
lik maçlan: 

Taksimde ı lstanbulspor • 
Süloymaniye, Kaıımpaıa • Bey• 
lerbeyl. 

Betlkta9t11: Fenerbahçe • 
Beykoz. Albnordu - Anadolu. 

Fenerbahçede: Galatasa• 
ray ~ Vefa, Topkapa .. HilJI. 

rupa y dllnya 
boka ileminde 
mühim hidiseler, t::~~:::::!:~~~~~~ . ..;;~.-............ ....__..~-~,,.~ 
dikkate değer 
neticeler oldu. 

F ran•ızlann 
en kuvvetli bok· 
s6rlerinden, dün-
ya orta sıklet 
şampiyon) u ğ i 1 e 
beraber Avrupa 
yan ağır sıkl 

şampiyon luğu 

muhafaza eden 
Marsel TJI'e kar· 
ı lngilizlerin 

çok Omld bağ
ladıklan Maka 
Vay d6ğllştn. 
lngilizler kendl 
şampiyonlann ı n 
Fransızları dö
verek dünyanın 
en birinci bok
sörlerinden biri 
olduğunu lsbat 
edeceğini zan• 

ıı--.. ·----

nediyorlardı. lngilizlerio güvencbilcceklerl yan ıı/!ır siklet şnmpiyonu 
Parisde çok Len Harvey ağır siklet nıkihi ile döviişUrken. 

gUdde bir kalabalık önünde ya· ı i için te ki:ab İmdad ç n ar111• 
pılan maçta lngfliı şampiyonu çalmak mecburiyetinde bulunda· 
ağu bir mağlubiyete uğradı. On ğunu ileri 5Ürecek kadar sert 
beş devrelik maçın ancak Uç hücumlara başlamışlardır. 
devresinde hAkim döğllşen ingiliz Dllnya boksunu alikadar eden 
bokaörU son devrelerde iki kero ikinci hadise cie Dev edam namil• 
yere yuv rlanacak kadar zede- maruf sabık dünya ağır &ikl~t 
lend:kten sonra puvan besabile mpiyonu ltalyan Karneranan 
mağ[üb <>ldu. Cenubi Amerikada kazandığı ga-

Maçtan sonra Fransız. hasmının libiyettir. Estonyalı Klauıner•ı on 
kendisinden yfiksek olduğunu iki devrelik maçın altıncı devre-
kabul eden lngiliz boksörU o ge- sinde döğllıe devam edemiyecek 
ce maçı seyretmiı olan blltün bale getiren Dev adamın bu yaza 
vat odaşları gibi o Franuz bok· kadar kredisini düzeltecek gali--
örünll yenecek henüz bir lngiliz biyetler elde ettikten sonra tekrar 
bokıörünUn çıkmadığım kabul dünva ıampiyonu ile dövüşeceğini 
tmiş oldu. Cenubi Amerikadaki Italyaolar 

Dünyanın en iyi orta sıklet Umld ediyoı:J.ar. 
boksörünüu lngilterede olduğuna BeynelmUel ıpor ilemin!11 
hükmeden lngiliz boks Alemi llçUncll mllblm haberi de, oto--
beklenme} en bu mağlübiyet mobille dünya ıfir'at rekorun• 
karşısında pak çok sarııldllf tesis etmiş olan lngiliz Melkoat 
ve bll)llk bir limideiı.liğe dll,mlif- Cmpel'in •llr'at rekorunu daha 
tür. Bazı münekkidler; eoa mağ-- yükseltmek nxere yeai bir otcr 
lüblyetle lniİ:iz boksunun dünya mobil yaphrmaaıdır. 
bok unda bir;ncl mevkii çoktan Bu yeni otomobil Ue eOr'il& 
kaybettiğine dikkati çekerek in- kırahnın saatte 300 m:lle adeP 
ıfliz boksunun yenic!en yükaelme- 1ddınm gibi ıideceği ı6ylenlyor. 

~ılıK aür'a' kıralınıa yeni rekor )'t.pmak uure huıwıi sure\te yapttrdıtc• otoınobil 
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Haftanın Hikiyesi Resimli Hikaye: Ergunun Lokomotifi 
..._.._._._. __ ~ ..,,,, ... ___ _ 

Kırılınca 
Bedri ile 

Bedriye haba-

Kıymetli Olan Kukla 

larile birlikte 
cenubdald sı-

C?ak denbler

den birinin or· 

tasında bir a· 
dada oturu
Jorlardı. Ba-

baları Bay Ah
•edln lıi ora· 
da 'dJ 1 • 

Epeyce u
•aQ ••veJ bir 
2
6
60 

Bay Ahmed boğu;mak 
zere ol b" ı an ır yer 1 görmUı 

Ye onu kurtarmıtlı. Bu adam 
~rliltrin reiı:erinden biri idi. 

Ukifat olmak lbere Bay Ah
~tde bir kukla •ermiıttl. Verir-
•n de: 

bu -. "Bunu iyi aaklayın. ÇUnkU 

d 
1 bır define kadar kıymetlidir! 

~nıitti. " 

el. O ıamaadanberl Bay Ahmed 
F le bunu aaklayıb duruyordu. 
ol~u~t bir g ün kuklanın saklı 
~ ru yerden kaybolduğunu 

iwdu B d · ·1 B d F k · e n ı e e rlyeye ıordu. 
• at onlar da görmemiıler, al· 

lba1nıf4ardı. 

111 - Zarar yok babacığım, U:ı:Ul· 
C "· Ne <»lacak bir kukla parçası. 
•nuı •at olıun; dediler. 

Jc1 - E._t amma.. Reia çok 
YınetU old ~ .. 1 l . d' llın uıunu ıo) em ştı, ıye 

çı~to~o. UzüntllO •öyleoerek 
lfıae aitti 8ir • . 

'• •z •onra çocuklar da de-
Y• 'd"b biqdtl. il 1 kendi kayıklarına 

lacLı.r r ve ldlrek çekmeye bat· 

farkıacİ. klir9 lc çeke çeke hiç 
·~ı ol•adaa dealze kadar 
•~o ~ l<eıaclilerinl yeıillik bir 
baılarıa nUad, ıörUnce akıllan 

F k 
• geldi, 

• at b' ~ ır taraftan da çalaı 
ıacc::::. 

aeslerl duymaja 
batladılar. Sahile 

çıktılar, ~zun ot· 
l rı araladılar. 

Bir de nı gör· 
sUnl r: Bir sürü 

yerli bir ıeyln 
etrafında danse· 

dib duru} orlar, 
çalgıçalıyorlardı. 

1 _ Buglin 00 yağmur, ne kar var, no de gü· 
neı. Şu gölgeli~ yerinden kaldırayım bari. Ergun 

· · d" •--,."k fil ıemıiyeyl arkadan ahb sevınıın ıyere au,..u 

Eğer pufiamazaa 1eeri veririm, puflamayan lokomo• 
tifi •• yapayım. 

3 - Fakat Ergun filin ne yaptığını görme• 
naifti. Lokomotifini puflatmaslle ıemıiyenin uçma11 
bir oldu. Bedri de Bedriye 

de pek merak· 

lokomotifin baca1ına aoktu. . d 
2 - Ergun da lokomotifini puflatmak ııtiyor u. 

landılar. Her iki· A 
al de yerlilerin . man 

dan•ı•• dah• yakından ırörmek N 8 Tuhaf/ 
istiyor, fakat korkuyorlardı. Niha· 
yet blylik bir ağaca tırmandılar. 
En uç dalına kadar gittiler. Bir 
de baktılar ki yerliler babalarının 
kuklasının etrafında danıediyor
lardı. Bedri dayanamadı, onlarm 
coıkun olduiu bir zamanda dal· 
ların ucuna kadar gitti kuklayı 
koydukları yüksek yerden kaptı. 
Y erllle ne olduğunu şaşırmıelar, 
hep haykıra haykıra dağı!mışlardı. 
Bedri ile Bedriye de hemen ka

yıklarına atladılar, bıı:h hıılı de· 
reye doğru gitmeğe başladıJar. 
Babalanna mtijde getirecekler 
diye ikisi de sevlncden çıldırıyor
lar, içleri içlerine sığmayordu. 

Babaaı alqam tbU\ lflnden d&
nUnce küçük Afacanı kucağına aldı. 
O gtln mektebte 
neler yaptığım 
sordu. Afacan 
pek memnundu, 
keyifli keyifli an· 
lalmıya başladı: 

- Sorma ha· 
bal Bugün öyle 
ıevincliyim ki .. 
Neler oldu neler blr bilsen •• 
E-Yvelll hocahanım bana yanlıf 

nasıl yaz.dır bakayım harflerini 
ı~yle? dedi. Bon de hemea 
( y. a. n. ı. ş. ) dedim. Babası 
dayanamadı: 

- Elbdte yanhı, dedi. Fakat 
Afacan babasının ne demek iste-

Ne iae eve ieldiler. Kapıdan 
girince Bedriye elindeki kuklayı 
lıemen babasına uz.atayım dedi. 
Fakat aceleden ayağı kayaya diğini anlamada. Anlatmakta de-
takıldı, dfitUl. Kukla da kınldı. "Yam etU. 
Zavallı Bedriye: 

- " Eyvah! ,, Diye bağırdı. 
Gözleri J·aıla dolda. Fakat o 
ıırada babaaı kuklanm içinden 
çıkan büynk yakut parçasını gördO. 
Oau BeGri ile Bedriyeye do sıöı· 
terdi. Yakutu aattılar. Öyle ıen· 
ıf n, &y)e zengin oldular ki.. Hiı 
ıormayın. Relıi11 dediği de nihayet 
doğru çıkmı§h. 

- Bu, bir.. Sonra köraUnUn 
6nUnden geçerken çarpbm, mO· 

rekkeb ıit•ainl deYirdim.MOrekkeb
lerln hepsi hocanın lıkemleainin 

ilstiloe dtsknldO, hiç kimH gör
meden yavaı yanı geldim yerime 

oturdum. öyle uviniyorum kir 

Şimdi hoca ıelecek, bakma
dan iıkemleı'ne oturacak. Her 

G•çenki Bilmecemizde Kazanan 
Küçük Okuyucularımız 

10 lkincikinun tarihli bilmecemisde 
birinoi ikramiyemiı olan bir yazı ta
kımını I..tanbul kız liıeıi 1406 Bayan 
Faliha Sadık almı~tır. Talili okuyucu· 
muzla iatanbulda bulunan diğer kazıa· 
nanlann hediyelerini Pazartesi Perşem
be günleri öğleden eonra idarehane• 
mizden almalan lazımdır. Taıra okuyu· 
oulanmızın hediyeleri poıta Ue gön· 
derilir. 

birer oyuncak elaceklan U• 
tanbul 44 üncü llkmekteb 490 Fıkrel 
Çetin, Konya Akifpaşa mektebi 4 Uncü 
aınıf 574 Şadan, Çantıkkale Ortsmek
teb 3/1 den 505 Fethi, Akhisu Aliıefik 
ikmal mektebi 119 M. Bant Bay n 
Bayanlar. 

birer losyon alacaklar: Kadı
k<>y 20inci mekteb 4 ünoii sınıf SühoylA, 
Feneryolu Selamiçeıme Hakkımanço eo
kak No. 10 d& Nurten Oıman Ayrancı 
oğlu, İstanbul erkek lisesi 985 Tevtık 
Bay ve Bayanlar. 

birer etbOm etacaklen Kadı
köy Ortamekteb aınıf 1 den 1014 Fuad 

Masa Saati 
Akın, Buna J. 
T. T. Merkeı 

müdürO Bay Me• 
)ib oğlu Balili 
Can, Manisa Or-t 
tamekteb eın4 
2 den 118 Nevt 
u.d, Malatya lft 
ıesi l-3 den 4İ 
Nazım, lstanbuJ 
49 uncu mekteli 

27 lm iucı kiJUD 95 Semahat, Me" 
ıayımııdalri bilme• ıin Gazi "1cmek• 
oeyi Gelenbevi or- tehi aıoıf 3 dtO 
tamaktebi talebe• Turhan Olca)\ 
•İnden 69 İ•met Yed.kule Kuyul 
kuanmıştır. Mü- lubakkal 1ıokal 
kifatı o)aıa çıogı· No. 89 da Mul(p 
uklı mua 1&atini taf a, Eakiıehi~ 
almıı;tır. hava mekte 
Yüıbaıı bay Eıref oğlu Cengiz ba 
b5yanlar. 

( Sonu yarın ) 

Balıklar Su içer Mi? 
Bir kaYanozun içindeki balık· 

ları aeyrederken dikkat etmiııl
niz.dir. Ağızlannı hep açarlar, ka• 
parlar. Bazılarınız belki böylelikle 
bahldann su lçtljinl :ı:annederler. 
Eğer böyle dUtlinüyoraana:ı:, alda· 

mıza yardım ederlene balığan 
ralıamalan da ayledir. Yalmt 
onlar kendilerine llzım olan baa 
Yayı 1Udan alırlar •• 

Faydalı Bilgiler 
tarafl mllrekkepleoecek; herkea 
gllimekten katılacak. Öyle olmadı. 
Hoca gelir gelmez. llk lıi mlirek-

1 kebi görmek oldu. Hemen: 

nıyorıunuz demektir. Balıklann 
ağı:ı:lanna aldıkları •u aaliamala
rmdan ( kafasının iki tarafında 
kanad ıibi açılan ıeylerden ) ge
çer bunlar da ıudan havayı te
neffnı ederler. Balıkların galsama• 
ları tıbkı bizim alcciferlerimiz 

.. O halde balıklar hiç ıu iç
mez mi ,, diye aoracaksınıı. B .. 
nim de cevabım tudur: .. Elbett• 
içerler. Naaıl bOtOn canWarıa 
yaıamak için au içmeleri liıım• 
balıkların da öyledir. Fakat bet 
ağı:ı:larına aldıkları suyu lçmezle .. 
Ve tabii tuzlu suda yapyan ba• 
laklar, turlu ıu içerler. Acaba Balıklar Uçar Mı? _u Bu mllrekkebi kim dök

tü ?., diye sordu. Meğer Doğan 

benim dökUiğöml\ görmDı, he
, men parmağını kaldırdı : 

u Afacan döktü,, dedi. Hoca 
birşey demedi amma.. Dersten 
sonra onunla gtııel bir döğüttUk. 

Babası artık bOahütün daya
namadı. Af ac.anm aö:ı.UnO keıti : 

- Bu akşam yemelc yemeden 
yatacaksın. Bu kadar yaramaz
lıktan sonra bo cezayı bekle
meliydin. 

- Evet evet ben de bekliyordum 
da onun için anneme Hmn de geç 
geleceğini söyledim. O da bana 
erkenden yemek verdi, yedim. 

Ktrmızı Kar 
Arkadqrnıza • hiç kırmıu kar 

gördOn mil ? diye sorun. O tabii 

hayır diyecek. O zaman ıiz ıa· 
11rmıı kalmıı gibi yapar •• -
aman nuıl olur. Canım elbette 

garmfiııündllr. Amma dur ben 
sana bir daha röatereyim. Dersi· 
niz. Kırmızı mDrekkeble bir kA· 

tıdın ibtUne kar yazaraınız. - Ne 
renk diye ıorareınız • o zaman 
tabii kırmızı,, diyecek. 

. gibidir. Nasıl onlar bava alma• 

fi af tanın Bilmecesi 
Buradaki Hediyeleri Bulabilir Misiniz? 

Kc.ca kulak, koca bı.run Ye 

arkadqlan ihtiyar kocakulağın 
verdiği paıtaya pek ıevindller. 
Hele ihtiyar Kocakulak bu pas

tanın içine her biri Jçin bir de 
hediye 1akladığını 16yleyince el.• 

ba çok aevi.ıdılcr ve beıne.1 h .. 
diyelerJ aramıya başladılar. Eğer 
tiz bunların hediyelerini bulursa• 
nız. ve bize gösterirsen z b · ı de 

aize bizim bediyelerim.z.i yoHa· 

rı:s. 
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iKi GÔNÜL BiR OLUNCA .. 
Bugtind.m itibaren • Şehzadehaıı HİLAL ainemaaaoda 

Tlrk film atudycaunda Türkçe ıözlendirilmit ve bu aenenin •D 

muazzam flJmi olan " ESRAR ve MUAMMA ,, diyarının fçyllıl 
24 - 1 - 936 Samanhk Seyran Olur 1 ~--"' 

Ati Paıanın Konağında Bir 
Bayram Günü 

Birinci Kısım ı 
.. Salonun baş ıeüirinde, yanyana 

yayılmıı iki haaımefendi, oturduklan ı 
yerden kalkar sibi yapıb daha iyi yer• 
J91erek, yarım ağız: 

- Safa 1•ldi11lz1.. Eıtatfurul
Jab, rahatıı.z olmayın; ıöyle buyu
run efemi .. 

- " Y erlerlndeu hiç kımılda
miyarak, ıurat çatlnR. k(.içük OaJ• 
ları yaratmıı illti hr· nır..u::e:icı 

- Oldu oldu, öpme~·~r. , kAfh .. 
Karşıya buyurun; b~ksanıza ~u 
urı kadife aandal}'l\illll ~ J•ı"\c' alcl 
iıkemle bot··· Gtı!feml.. Hiş~ kız 
u11a aöyliyorum; ıaıkİn t•ıkın 
etrafma bakacağına hanımlara 
yer göıter .. ne... 11 Yanındakine 

yaYaf: 
- Şu Gölfem denile• kaka

yao beni hıradan çatlatacak. 
Şeytan divorki ııırtlağını 11kl... 

-~ * 
. - Kapıdan yeni girenleri görUnoe, 
ytlzler ekşiyerek yine f11ılb: 

Al timdi de bir ıilrl mahalle 
karıları, kli'ıd kavaflan ••• 
11gelenlır etek öperkenı,, Oldu, yeter .• 
Yeter diyorum, yeter kızım; 
çoeuk, bUyükler aibl etek öpmeği 
.bitir mi ayol?.. Bakan, kapıma 
wamnda mlader var; lliıin. 
''Yanındnkioe bir fılfıı daha:,, Kaba
\'-l kimsede değil, kihya kadını
mız olacak Zllham•[*] da. Böyle 
ayak takımlarını 1alona ıokturma, 
yanımıza çıkar11ul diye yllı kere 
aöyle, kendin dinle ••• 

\ \ >f 
• - "Başında ıapkaaı, omuzun-
üa atkısı, ellerinde tire eldiven• 
)erile çant111 ve ı•mılyHi, bqtaa 

. atağı karalara bUrUll, tiımaa 
bir bohçacı madam, kanter için*' soluk ıoluja, aalonun ortaıına 
~Unce:,, 

- Vay madamcığım ıenmisin? .• 
Etek öpme danım; h1 toka mı 
edeceksin, peki öyle iae .•• Eh eh, 
~ersi ... Uı:ağa kaçma, sen yaban
~ı değilıin ; bir minder getlralnler, 
şuracıta bağdat kuruver... Sahi 
pardon, korsahsınl. .. r - Abla, 11 baı ıedlrdekllerin 
ı;Yaılaşıdı r.,, Duyuyor muıun, ıofada 
bir kargaşalık var. GaJiba hatırla 
'>iı' kimseler geldi. 11 Haremağa• 
~· rmın koltuğunda içeri girenleri 
fı3rl1nce, hemen yerl.rlnden fır· 
ıJıyMak:,, -
~ " - Oo, maşallah efem, bu

~llt'un!.. ŞByle geçin, ıu kaaepeye, 
~ımpzdaki... Vallahi olmaz, bil· 
f lhl gOceniriz. 11 y&va9çacık ,, oraya 
.'9lElerl oturtmayıb da kimleri otur· 
Jaeyız a kardeı?., " Evveli kar• 
\ı.hklı temeanalalar, sonra ıapur 
~upur öpOtmelerden ıonraı,, 

AU. !t"lrmın konalı 
bebeği, çalıı 
keıtrab saah 

çalan kedileri, or· taaarnflıklarda ı•ı:erken merhum 1 , 

16ıteraenlse... . 'llirlmirao rütbeli, babası yaşta 
bir kocadan dul kalmıı, ı~. 20 
Hnedlr konağa yerleşmiı, ortan• 
ca Hanımefendi unvanlle bir 
ikinci baalmefendl olmut olan 
ablası idi. 

35 aene evvel, bir Şeker Bay• 
ranımm UçU11cU alln8, ikindi BU

iarı idi. Vüzerayı 1altanatııenlye
den ve hika111 zamanın göz:be
beklcrinden olan Ati Paıanın 
Niıantaııadakl konağının mükellef 
kabul salonu, misafir hanımlarla 
hıncahınçtı. Kapının yanlarındaki 
erkin minderlerinden başkö9e
lere, ortadaki değirmi kanepeye, 
boy boy koltuklara, sandalyelere, 
baıka odalardan getirilmit iskem
lelere kadar her taraf tık?ım tak· 
lam dolu idi. 

Kalabalıkta• ve nefHten, sa• 
lonun hav&11 o kadar bozulmul'" 
tu ki tıpkı lohuıa odaaı.. Dııar· 
dan IJk ıirfnce, ağır, aaaı ıaaı, 
ektlmtrak bir hava a•nzi yakıyor, 
Eıbuke, Milflör, Opoponakı, 
Azllrea, Flöraml, VfTfç levanta· 
larına T efarlk, hacıyatı, karanfil, 
kakule, sarmııak, •oğan kokuları 
karJşıyordu. 

Gelenleri, ( Sfaa geldiniz!.. Şöyle 
buyurun!.. Şuraya geçini.. ) Diye kar· 
ıılayan, her birine payelerine göre 
muamelede bulun~n, mer'iyyUlha· 
tırlardan biri girince hemen ye
rinden fırlayıp ıalonun ortasına 
kadar' seğirten, aıağı tabakalara 
hiç kıpırdamayıp yUz buruıtura• 
rak ( oldu yeter 1 ) diye yer a-öı· 
teren bat aedirdeki iki hatundan 
biri, konağın aahibeal, Ata Paıa· 
nın haremilffetvesimesi Hanıme
fendi idi. DljerJ de, taşrada mu· 

n wmmr· :i! ıa 7CE 

T •pebatı Şehir 
Tfyatroıunda 

Salon kapı11ndan girince tam 
kar9ıya gelen, bir nevi tahtı 
andıran bat kanapede, yanyana 
oturuyorlardı. Dediğimiz: gibi g .. 
Jenlerin kimini, köıe kapmaca 
oynuyormuı gibi yerlerinden sıç· 
rayıb, yerle beraber temennah· 
Jarla karııhyorlar, iyi ıörHıtnk· 
lerile: 

- Rabbim böyle · nice nice 
bayramlara kavuıturaunl diyerek 
6pftfUyorlar, k•rlme Te gelinler 
eteklerine varırken aarılıb manda 
suya eder gibi öpftyorlar, hOnkAr 
çavuıu mahdum veya hafid, tekne 
kaaıntun kız ••ya hafide Yaraa: 

- Ayol ne duruyoruz, bap
mııı örtelim. MaıaUab koca deli• 
kanla olmuıl.. Y abud: 

- Ttı tö, hamdiH köıeye 
oturacak... Bu koza kelebeğine 
tel duvak ne yaraşacak, ne yara· 
ıacakl .. diye yanaklarını maka1-
lıyorJardı. 

Her selAmUnaleykUm diyene 
bu grado da iltifat, bu ıekilde 
kılınma arama. 

, x 

[Arkası var] 

Tombul Mirasyedi roman1mı· 
zın sonu bugUn 15 ncl 

sayfadad1r 

Terkosta Çahşmalar 
Belediy• ıulu idareai, terko-

"'-'"' 8tl"1"" 
$thirTiyZ!f roıı 

ıım im im ı ı 
... . ıun ıslahına alt son şebeke pro-

Akoam saat 20 de jesini de tatbik etmiye bailamıt

nıJI 
INSANLIK 
KOMEDiSi 

tır. Yeni den birçok taraflarda 
borular döıenmiye başlanmış, bir 
kııım borular genlşletilm:ıtir. ilk· 
bahara kadar bUtUn ıebekeler-4 perde 

Yazan • BaJzak deki ameliye bitmiı olacaktır. 
. ·- . . . . . . . - · .... ·- Şimdi ıehre gUnde 38 bin ton 

111111111 . . . . . . . 
E•kl Fransız tlvstrosunda 

Aktam aaat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 

au verilmektedir. ÖnUmUzdeki yaı 
bu miktar 42 bia tona çıkacak 
ve yazın, tehir sokaklarının bol 
ıu ile yıkanması kabil o'. acaktır. 

HiND ESRARI 
Bu filmde inaan kanı içen yaranlar - dilleri kesilen ve gözleri klSr 
edilen aenç kıılar • Mabetlerde kurban edilen çocuklar • ArıJaa 
ve kaplan avlan • Vahti hayYanların mOcadelelerini bu barik• 
fJlminde ıörecekıinlı. 

Aynca ı S A T 1 L 1 K KAHRAMANLAR 
Şafak keşif kolu filminin unutulmaz kahramanı 

"RICHARD BARTHELMES,, tn 
• en •on yarattığı harbi umı.miye aid hakikt ve hU} ilk facia filmi. 

Bu akşam S A R A Y Sinemasında 
J O S E P H 1 N E B A K E R 'in 

En muvaffakiyetli filmi 

zuzu 
sahne arkadaşı : j E A N G A B I N 

~------• FOX JURNAL~------· 

~ '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il~ 
A s R ' SiNEMADA 
Bu Hafta fevkallde program; 

1 - ŞEYTAN KIZ 
FRANZISKA GAAL 

ve HERMANN THIMIG 
tarafından temıll edilen 

ıeu, neıeli ve eğlenceli film 

2-NAGANA 
Dilber TANA BİRELL n MELVYN 
DOUGLAS tarafından temıil edilen 
ve Cenubi Afrika'da çnrilmit n 
bakir ormanlarda cereyan eden 

merakla ve Hrarengiz film. 

Bu ak,am BOYOK TOMBOLA 

LIANE HA 1 D'I 
Bir çok filmlerinde allnıladınıı. 
Fakatı •• 

SUMER 
Sinemasında 

Btiyük munffakiyetlı 
göaterilmekte olan 

ASKDAN KORKMA 
Yeni ve ıon filminde takdir 

naıarlarile seyredecekliniı. 

FOX JURNAL'm huaud kopyeıinde 
SAR'da reiam günü yapılan 
nümayişler, neticeleri, Berlin'd• 

şenlikler vesaire ... 

BASIN 
KURUMU 
(Matbuat Cemiyeti ) 

BALOSU 

111 
31 ikinci Kinun 1935 

PERŞEMBE 
AKŞAMI 

' MAKSIM 
SALONUNDA 
VERiLiYOR 

Her rlldan zengl11 
Her rıldan tık 

Her Jllda11 etlencell 

.... Hediyeler .... Kotlyomlu Jf> Slrprlıler ıt 

SUtnlne latlyenlereı Aileler y .. 
nında sütninelik etmek iatiyorum. 81-
dtlm kuvntlidir. Sul*aııahmed Oankuı
tarao oaddeai 8 numara Naciye 

1 Emllk ve Eytam Bankası lllnları 1 

SATILIK TARLA 
186, 187, 188 esaılanmızda yazılı Beylerbeyinde Aziziye araba 

ıokağmda eski •• yeni 4 No.b 22~ 627 metre murabbaı tarla 1&· 

tılmak Uzer• aşatıdaki ıartlarla artırmaia lılonulmuıtur. 
1 - Artırma (kapalı zarf) uıuliledir. 
2 - ihale 11/Şubat/935 PazartHİ gtlnll aaat onda Babçekapıdald 

Şubemizde yapılacaktır. 
3 - Artırmağa ilrmek için 1135 lira teminat verilecektir. 
4 - Talihler bir lira mukabilinde alacaklan ıartnameyl teklif melr 

tublan ile birlikte Ye orada yazalı ıekllde ihale ıaatlndea 

eyyeJ tevdi edeceklerdir • 

5 - Satıı bedeli peıindir. 
6 - Bu bahta daha faıla tafallAt almak iıtlyenler Şubemlse 

racaat etmelidirler. (18) 

... ~, 11 
- T eıekkUr ederim aözilm, 

Allah ıid de nice yıllara y•tfttir
pln, aıaaallkeslrHlle mllterref etain; 
r.,acıtını•la, evlldcıkları11\z:la; ge
Hlf.w:lalıle, damatlarınız cftaıleten 
lfııı arada... Esttfurullah öpme 

••rum, gel Toen de Hnln yana• 
Yazanı Ekrem Re,ıd 

Beateliycn : C•nıal R•~id Arzu n talebi umumi Ozeriae H henüıı T Q R K S İ N E M A S 1 ..__. 
ı6rmlyenlerin gfümelerinl temin emelile 

FERNAND GRAVEY. MIREILLE BALIN Ye MAX DEARLY 

E
-aı 6peyl•, o gDI ılbi yanacık• 

DJ,. Kerimeninki detil mi? 
me, çok yaıa cicim!.. Dilaver, 

Mercan, gelaenlıe, kUçllk beyi ..• 
Yavrucuğumun lımini ben de bir 
tOrlO bulamam... Çocufu tirıe 
salona götl\raenlze; canbazbk eden 

f*) Züleyha hııuıım 

KONSER 
l.tanbul belediyesi konHrntuvar 

kon•erlerinin 6ncııa buiUn saat 17,30da 
Franıız tiyatrosunda 

·. Fl•tlar: 50 • 30 - 2S - Talebeye 10 kurut .............................................................. 
Tepabatı Gardanbar1 
Her akıam muı:ık, dans, varyete 

Ouma giiuleri matiııe (17)dcu (W)e kedat 
Komple çay 7 5 

ıe!:~~!~::: ı:~si~u~:::en p AT R o N o L s Ay D 1 M 
Şayanı hayret fılml Cumarteal gllnll son matinesine kadar göıtermeğe karar Yermittir. 

Cumartui alf:tamından 
itibaren DEDE. ıimdiye kadar film• alanaa 

in ıDael Fran•I• operetL 
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A ve ER i 
Nasıl Dozda ? .. 

5 inci kısım No 177 
Her h•kk• r ·chfuzdur. Nasıl Yaşadı? •• 

~==~g~~~ 24 - ı. 93 , Nasıl Ôldii.? 
~ Ziya ~akir ~===========================-r 

lzmire Giden .... Mübayaacılar, Derin 
Bir Sefahat Alemine Dalmışlardı .. 
Dedi... Hüıeyin Uıtfi bey bu 

tckJT · 1 11 hcarl mahiyette bir Jı 
~e~Akki etmekle beraber yine 
ıçıne bir tUbhe girmiı... Teki.fi 
yazıhane namına kabul etmiyerek 
tanıdıkl ıtrından Emin bey iımi d 
b. . h D e 
ırıne avale etmfıti Bu E . b • mın 
ey, 0 zamana kadar lttihad Ye 

'f cral{kl cemiyeti aleyhine ntub 
~u~makla 2eçinen bir zat olduğu 

al de, Karaoilu Haaan beyle 
hn dafırk anlaşmu, koyu bir lttl
H a cı cs:lmitti. Artık, Karaoğlu 
k a~an bey de yüzündeki mas
rncyı .ç

1
.1karm11, ( iaıe nezareti mll· 

l ltsaı ı) olduğunu ilin eylemiıti 
~er k ••• 
lcı ' ço yolunda gitmittl. Bir 
hiı: '! zarfında yalnız Emin beyin 
lı b eııne (iki yUı bin lira, kir) 

1 et etrniıtf. 

Şu bahse hitam •ermeden 
•'lveı · t' 
•d l' ıı atraten ıunu da arz-

e ını ki b b 1 lnfj h ' 0 • , cemiyetin 
le ~a 1 ıUnUne kadar devam ey• 

l:t_ı~tbl. iki lAkırdıyı bir ıraya 
ır, ı6 1 l 

tanda . y eyem yen, bGtUn haya-
•ililc b~bır nıedreae çömezi gibi 
Oilu ~r hayat takib eden Kara 
dirh ••an Bey. birdenbire iki 

CIQ b' • li•tt& ır çekırdek oluvermiı .• 
lcıyrJed'lSportinı kulübe de aza 
P•rlı~ ı •~ek poker masalarının 
Esnin B hır bUlbUIU kesilmişti ••. 
bJeh ey, ıelince, ıimdlye kadar 

rurn· 
ı.,t dı ~et içinde yaııyan bu 
hat b ırdenblre dellceaine aefa· 
fettan ~atına atılmıı.. Y akaaını 
lıt11tııtı 1~ ~ilberln pençesine kap
kadın • lıne geçen paraları bu 

ın u- d 
çıJ11 grun a • hem de pek 
~ ncaıına · 
gfr u • ııraf adiyor, derin 
d çuruına d -
u... y ogru ıUrllldeniyor· 

olan K •radılııta zeki ve kurnaz 
k• ara otlu H B 
•nin bu h r i l\ıan ey, şeri· 

n:n de ayn; ın lfÖrUnce, kendiıi· 
•nlarnıt; Enıi:ç~:unıa düşeceğini 
Fakat y k Yden aynlmııtt. 
d ' a asını E · B en zor le mın eyin elin· 

A urtarnuştı. 

1 ncık 4Uraıın d · 
Azıındır ki k 1

• • ılive etmek 
lanıaınııt Kendııl de fellh bu-
kolayca ~ 188 bir zamanda. 
lirayı akzanıverdlği yUı binlerce 

• Po er ı tritllkt maaa arı lzerlnde 
lctti ) ~n ıonra ( Kantariye tir-

nın kı d Orad ıasına a el uzatmıf. 
Yok atn da ( on dokuz bin lira) yı 

e nıek ·ı ol•n }( ıuretı e, • velinimeti 
hır o ara Kemal Beye de • feci 
dan yuh~ oynanıııtı.. Şu kıasalar· 
A liseye )' 
""•dolu h ge ınce.. Zavallı 
) •lrniı alkı, yedi yaıından 
hıah .Yatına kadar açlık ve 

rul)lıyet 1 • <l 
inlerke b çın e inim inim 
•alları nı. 6yle ( Binbir ııece ma· 

•Yatı ) .. 
•ervet k h Yaıayan bu ıkı 

. a tarn<tn b . 
zeniınleri ·b· ı, • üllin harb 
•o ac 11 1 

• talih ~e kaderin 
'L' 

1 ceıalar w 

l\.araoğlu H ına ugramışlardı. 
asan Be h bd ıonr• yak l y, c.r en 

luıperator Villıelm tarafından beşinci Mehmede hediye ediltn kılıçla (müıirlık n,İleı) 
bu malJarı satıh paraıını cebine Ruı Kafkas Ordulan Ku-
1.,<oyarak ltalyaya savuıuh · gitmlı.. mandanlığına vaki olan reami 
Emin Bey de çoluk ve çocuğunu müracaatlara, tedabiri lizime itti· 
on parasız bırakarak ( t;fua ) ün baz edileceği mealinde cevablar 
pençesinde ve yokluk içinde can ahnmıt ise de ahiren batlı fasıl· 
vermişti. dan hemen on altı ki.omelre 

)#. ıarkta •aki (Kelkit) kaaabaıındakl 

Ruslarla mtitarekeyi mUteakıb muhtelit mUbade!e komisyonunun 
Kafkaa cebhesinde bulunan Ruı ( Arkaaı var 

fırkaları yavaı yavaı itgal ettik· 
lerl mevkileri terketmiye ve geri 
çekilmiye baı'amıı!ardı. O zaman 
Oımanlı hükümeti, yeni bir dUt· 
mania karşılatmııtı. 

12/2/34 tarihile kararg!ha 
umumiden fU resmi tebliğ neşre• 
dilmişti : 

[Kafkas cebheainde mütareke· 
yl mUteakıb ~uı kıtaatı peyder• 
pey hattı fasıh terk ile pek ge
r:lere ve kısmen ıahi!dın vapur· 
larla Rusya içer:lerine çekilme· 
lerinden istifade eden çetelerin, 
ellerine geçirdikleri top ve maki
neli tUf eklerle Ruı kıta atının 
bulunmadığı mmhakalar<ta tebaal 
Oımaniyeye karıı bir program 
dahl:inde zulOm vo ltisafa başla· 
dıkları tahakkuk etmlı olduğun· 
dan, lıbu mezalime bir nihayet 
verilmesi mliteaddid defalar 

Nöbetci 
Eczaneler 

BugP.co nöbetci eczaneler tıınlardır: 
letanbul tarafı: Şehzadebaşında 

( Asaf ), Cerrahpn11ada (Şeref Celal), 
Hafızpa,ada ( M. Fuau ) Sehr ... m:· ' . 
ninde ( A. Hamdi ), Samatynda (Hıd· 
van ), Unkapanında ( Yorgi ), llalutta 
( Hüsameddin ), Eyübde ( Hıkmet ), 
Sirkecide ( Eşref Xeıet ), Bezıızıdda 
( Cemil ), Bahcekapıda (Agob ~Iin&B· 
yan ), Bakırköyünde Ilnt boyundo (Hi
lal ), Beyoglu tarafı: Tllksimde Kum· 
baracıda ( Garib ), Miı ıokıığında 
(Limonciyan), Ctllata Okcuınuıa cad· 
desinde ( Asri lttihnd ), Kurtulutda 
( Kurtuluş), lfoıımpaşada (Yenituran), 
Halıcıoğhında (Y t:nıtiirkiye), Kndıköy 
tarafı: 1 kele caddeıinde ( Sotiryııd i ı), 
Yeldeğirmeninde ( Üçler ), Üsküdar 
tarafı: Selia•iyede (Selimiye), lliiyük· 
adada ( Şınnıi .Hızn } et:zanelni. 

lnhisarlar u. Müdürlüğünden: 1 
1505 Ki.o çul parçaları: Bahariye deposunda tee!im olunacak 

nümuoeal komisyonda. 
20000 Kilo toz ve kırıntı tlitun Samıun ambarlarında 
34000 ,, ,, ,, ,. lzmir ,, 
Mevcud olub ambalaj~ ahcıya aid olmak lbere Samıun ve lzmir de 
mavunalar& 4ealim ,artile satılacaktır. ( Avrupaya ihraç ıartile) 
yukarıda ynzılı llç kalem maizeme pazarlıkla salılacağın~an ~t~kli· 
lerin 512/935 gününde saat 14 de(% 15) iÜvenme paralarıle bmıkte 
Cibaido Alım •e ıatam komisyonuna ıelmelerl. ( 344) 

* Adet 
2089 1 Metrelik Kurulu Düz Hat 

10 2,5 " " " " 
25 1 " " " .. 
59 Muhtelif boy ve nısıf kutrunda Karbağa hat 
11 ,, yollu makaa ve tef errat. 
Kroki ve fenni ıartnamesi mucibince Çamalh tuzlasında yapı· 

lacak on beı kilometre Dekovil hattı için lü~um~ olan rukarı~a 
müfredatı yazılı malzeme ile buna mUteferrı dıier ma.ıemenm 
pazar'ığı 31· 1-935 tar:hine mUsadif Perıcmbe ıiinU sa_at 15 de icra 
kı·mncağından talih olanların %7,5 muvakkat temınat paraaile 
birlikle Cilıa'ide Levazım ve mllbayaat Şubesine mUracaatlan. (334} 

Sayfa ı3 

Yeni ,_. oyadlar1 
Okurlarımız Ayni İsmi 

yorlar. Buna Dikkat 
Sık, ~ık Alı

Etmelidirler 
latanbulda 

Deniz GedıkU KUçllk Zabit 
mektebi hazırlama mektebi za· 
hitan, muallim •e meruurları ıu 
soyadlarını almışlardır : 

Müdür Muavini b•y binbaşı 
Talat Par'ak, Dahiliye Müdürü 
bay binbaşı Osman Ersoy, Mu· 
allim binbaıı bay Süreyya Deniz 
Kurdu, bay Sadeddin Ôz Kaynak, 
bay Rıza Taş Kıran, bay Mltat 
GUrses, bay Nuri Sağnak, bay 
Mazhar Martı, bay Sadi ErUlgen 
Muzika muallimi bay Ahmed Eı
gimen, Levazım zabiti bay Miim· 
taz Kupana, Gedikli izabiti bay 
Şevket ArngUn, bay Muzaffer 
Arkayın, Mülazim bay Rıza Ural 
bay Kenan Tınaz, bay Alp De
nizer, Muamele memurlarından 
bay Kazım Aklı, bay Ömer Ka
yır, bay Burhan Sezer, Heı~b 
memuru bay Saib Yılmaz, KAtıb 
hay Enver En ön, Kitib bay Nuri 
Akıöyek, Sıhhiye memuru bay 
Osman Erdem. 

Ankara' da 
Ankara - Ankara umum ku· 

mandanlığı muhasebesinden bay 
Hayrı Yazgan, bay Ziya Demir
taş, bay Nedim Dinç Er, bay Ali 
uzun Er, bay Cevdet Ôzberk, 
bay Saim Pekca·ı, bay HOıeyin 

dc~ru er, bay Sabri Aıkun, bay 
Cemal Aşkun, bay lbrahim tli· 
cUoğlu, bay S ı hir Dumlu. Anka· 
ra Singer dikiş makineleri kum· 
pan) ası memurlarından bay ishak 
Ertan IO) adların almıılardır. 

Bartın' da 
Bartın ( Hususi ) - Hoca o~

lu muallimi bay lbrahim Oral, 
C. malı bay Mehmed •e oğulları 
T\irkili, Hnıtane idare memuru 

bay Cemal ve eşi Orduyeri mu• 
allimi ha} an Samiye Çağ:ıyan, 
Tüccardan bay Ahmed F ahrl 
Palabıyık, Mevren mektebi mu• 
allimi bay Cevdet Özer, S rnıı 
mual:iml bay Cemal Kaya, Kuru• 
caıiJe BaımualJimi bay Bekir 
Alp, Kızılelma başmuaaimi bay 
Ali Fehmi ve reflka.)ı &)m mek• 
teb muallimi bayan Zeliha 
Balcı, Belediye zabıta komi· 
ıeri bay Klzım Ünal, Q,.. 
man muhafaza memuru Amaa· 
rah Boşnakoğlu bay Meh· 
med lyidoğan, Orman mubaf aıa 
memuru Ereğlili Ağabey oğlu bay 
Ahmed Par, belediye kalfası bay 
1-.alil Dinç, Cumhuriyet muallimi 
bay lsmail Erdoğan, hAkimliktea 
mUtekaid bay Haaib ve oğullan 
lncealemdar ticarethanesi muha• 
ıibl bay Sermed, Eıkiçalcraz m~ 
allim vekili bay Raıih Turan, tah
rirat katibi bay Hakkı Bayrak, 
dit tabibi bay Mehmed Fua• 
Ergün, Tekke6nl1 baımual:imi bay 
Vehbi Ôzdemlr, muallim bay Fevzi 

Peçen, Ortamekteb 3 Uncu ıınıf 
tal~besinden bay Mehmed Vural, 
Liman baıkanı bay Hatim Sami 
Sevine, Kaıp~nar muallimi bay 
BehUil Yılmaz, ıiraat memuru bay 
Eniı Avni Altan, mütekaid bin· 
başı bay Ahmed KAmil Uıtıbay• 
rak, Amasrada Hacı lbrah m kap
tan Denizci, Amasra nahiye 
mlidUrU bay Mazhar Yalçın, ko• 
miıyoncu bay Mehmed Necatl 
Baaımer, Amaara muhtarı ba)' 
Hasan Tuş. malmüdUrll bay HIP 
ıeyin Niyazi Atay, Zırhl Ahmed 
oğlu bay Mehmed Cemil Altıntel 
ıoyadlarını almışlardır. -

latan bul 7 inci icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
(600) lira mukabl:lnde birinci derecede ipotekll olup paraya 

çeni.muine karar verilen ve tamamına 2325 lira kıymet 
takc"lr dilen Boğaziçinde Anadoluhisarı mahallesinde ToplarönU 
caddeıinde 71, 71 mükerrer 71 mükerrer 71, 73 yeni 13 ili 19 
numaralarla murakkam ahtap Qç dllkkinı mUştemil bir evin tamamı 
açık arttırmaya vazedilmiıtir. Arttırma peıindir. Arttumaya 
lıtirak edecek milıterilerin kıymeti muhammenenin % 7,5 
nlıbetlnde pey akçeıi veya milli bir bankanın. teminat mektubunu 
hamil olmaları icap eder. Müterakim veral, tanzifat teııvir!ye ve 
vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma t•rtnameal 3·2-935 tar.hine 
müaadif Pazar glinU Dairede mahalli mahıusuna talik edilecektir. 
Birinci arthrmaıı ı7-2·935 tarlhine mUsadifÇarıamba aUnU dairemizde 
aaat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, 
kıymeti muhammenenin yüzde 75 ini bulduğu takdirde Uıtte bırakılır. 
Akıl takdird• ıon arttırmanın taahhUdU baki kalmak üzere arttır
ma on bet gün daha temdit edilerek 14-3·935 tarihine musadif 
Perşembe ııünü ıaat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci 
arttırma neticesinde en çok arltıranm üıttinde bırakılacaktır. 2004 
numaralı icra ve if:b kanununun 126 ocı maddesine tevfikan 
h~ .. kları tapu ıicill~rile aabit olrnıyan ipotekli alacaklarJa diğ.er 
a. akadaranın ve lrhfak hakkı 1ahiplerlnln bu haklarını ve husu;ıle 
faiı ve maaarife dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren 20 
gün zarfında evrakı mUıbitelerile birlikte Dairemin blld rme eri 
liıımdır. Aksi takdirde hakları tapu ıicillerile ıabit olmıyanlar 
aatış bedel:n:n paylaşmaamdan hııriç kalırlar. Daha fazla mdümat 
almak istiyenlerin 934/3536 numaralı doıyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu iÖrlip anlayacaklan 
ilin olunur. (336) 

- - -::=:ı9 

&ardan Kaçanlar 
lliğUne atalnnu~, Hek'rağa bö-

a ı rnıştı n· 
arada ıürilndii kt . ır mliddet 
kurtarabil . en ıonra yakasım 
J>•zıruıd• nıı~k l~tanlu ·da ç:çek· 
dllkk&nı li uk b:r bt..kkal 

BuiUn 
matineierden 

itibaren iPEK Sinemasında SarbrUk, 23 ( A.A.) - Fr~ 
ıız konıoloıhanesi geçen hafta 
zarfında 8019 kiıiye Fransaya 
girmeleri için kaaaport verm·ıtır. 
Perşembe ve cuma gUnleri 5000 
pasaport verilmiıtir. 

2 muazzam film birden ı 

açrnı · tutun•- 1 ııc de burada da 
•nllbıt· d 

litınhıf E : or.a an kaybo'ub 
7 1

• mın B · ı . takibata w ey• ~e 1ce; aynı 
kalan b uıradıiı zaman elinde 

aıı emv l 
• kltibi ol• a ve eşyaaını 
bi n • ftalya tebeasmdan 
· r hluıevinin h · 
•hıl t' F ka ımayea:ne tevdi Paramount ıirketiDİn en 

· t 1
' • t bu mu•evi, bntUn ,

11111
._ ______ • Bat rollerde ı J AK 

' - MALEK BiRA KRALI 
Baıtan nihayete kadar kahkahalı, Fraa1ııca aöalü M. G. M. filmi 

EGLENCEL ERi 
ıhel danı~ıleriDİD yaptıj1 bGyl k film. 

OAKI - T E LMA TOD 

2- STUDYO 

Görlng Leh l•t•n• Gidiyo r 
Pariı, 23 ( A.A. ) - Mat•• 

ıaıetHine ıöre, Alman . haya 
na:ıırı Göring yakında Lehıslaoa 
ıiderek mühim devlet adamlaril• 

ıörUıecektir. 
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1.f Sa~fa 

Bl)ftlk tarihi .-oman 24 • i · 935 

ESMER &tiL 
M• ı lıarri ri : A. R. Tefrı lta No. : 8 

Uğursuz Kadı .. 
Uç Beş Sözden Sonra Patrona Halil, Kahveci AH, 

Manav Muıluyu Yola Gefrmişti.. 

Halil, &Bğ yumruiunu diz.ine 
dayadı: 

- Ark::.daılar bu cevabı 
verd ikten sonra artık, düıUnecck 
taıı ı acak bir ıey kalmadı ... ıE. 
emret bakalım, Hasan efendi. 
fimoi no yapacağız, adam mı 
topl yacağız.. başka blr it mi 
~ıkar~ cıığız.. yokıa .. 

l .usan efendi, Halilin ıözUnll 
leı:i ; 

- Üçünüz de, ıuraya.. Dizi· 
min d ibine gelin.. Ne olur. n• 
ola1az... Yerin kulatı Tardır; 
der;er. 

Dedi. .. 
Iki aene evvel lıtanbul kadw 

iken: 
- Kadı, uturauz geldi. Bera· 

ket olmadı. 
Uiye azledilen ZülAll Hasan 

Rfcndi, diz:erinin dib!ne oturttuiu 
ltu üç cahil adamın kulağına 

eiilıniı, söyleyeceği ıöıled ıöyoe 

lem i~ ,t 

Patrona Halil, kahveci Ali, 
anav Muslu denilen bu üç cahil 

adam, Kadı Hasan Efendinin 
verdiği t limalını buynk bir dik
katle dinlemişler: 

- C an, baıllılUne. 
Demişlerdi. 
O dakikadan itibaren Znlalt 

Hasan Efendinin yüzüne garib 
btr neı•e ge'mişti.. Nitekim, üç 
arkadq elini Cipüb giderlerken 
arkalarından glllBmıeyerek bak
mış : 

- JyJ akıl ettim de, fU Halile 
haber gönderdim.. Aradıklarımı, 
far:1aslle buldum. Şunların kalbine 
koyduğum birer kıvılcımla dUn-
yayı yakar, tutuıtururum.. Artık 

yakında, beyaz cUbbeyi &iyec.eii· 
me hiç şübbe etmiyorum.. lnp• 

ahUrrahman, lbeııl azleden o 
Ne\'f ehirlinin burnundan fitil fitil 
getirir.. Etrafındakilere de kan 
kuıl:ururum. 

DemiftL 

* Garib Bir Adak 
( Veba ) Ulcti btanbu1u ırıb 

ıeçiriyor, hRlkı korku ve clebıet 
içinde titretiyordu. Bu salgın haı· 
tRlık, şehrin her tarafını istilA 
etmişti. Fakat en çok müteesıir 
o ları yerler, kıyıda ve köşede 
bulunan fık ra mahalleleri idi. 
Dar ve dolambaclı ıokaklar, 

evlere güneş ııığı girmeaine mani 
olan llslüste binınif geniş saçak· 
lar, hHtalığın tabr:ibatını arttırı· 
yor.. Bu cra mahallelerde ba· 
un cenazeleri kaldıracak adam 
hile bulunamıyordu. 

O d.evirde hastalıklara karıı 
fenni tedbirler ittihar edilmrıi e"9 
hal olduğu için manev1 çarelere 
baı vuruluyor. Halk camilere, mes• 
cdtlere, namsıglblara toplanıyor •• 
(&etitentUncina) dualan, (Buharil 
terif)ler okunuyor.. Bu feliketten 
Jaalis çaresi. mllnhaaıren bunlar• 
dan bekleniyordu. Haalalıj'ın s ... 
ltehine gelince; bu da ıon •ene
&.rde (f ıskU flcurun artbğma, 
baıta padişah olmak Uıere blittın 
vkiıu devletin çıJi'lnca sefahata 
claldı1darına atfediliyordu. 

En ehemmiyetsiz haatalıktan 
fena halde korkan padiıah 
(Üçiincü Sultanah med)1 bu •arada 
1ıııirdenblre haatalanıvermişti. VUcu• 

du ateıter · çinde ~anıyor, tlddetll 
b1tı ıaj'-tılarmdan göz açamıyordu. 
Derhal hekimbatı celbedilmlı, 
padiıahı u~un uzadıya muayene 
ettiği halde lıaatalığın mahiyetini 
keşfedememifti. Saray, telif ıiçin
de idi. Korkudan, padiıahm akh 
ba,mda değildi. Saraya nlcoşu'b 
gelen sevgili damadı ve ıadraza· 
mı Nevşehirli lbrabim Pqanıa 
eller.ine sart!mıı: 

- Aman, lbl'ahim!.. Bu, e 
acab derttir i>öyle?.. Heklmbaf&t 
(humma) nöbeti değildir; der ıe
ç.er. Jlac iaterim •. Bu rece olmaz. 
renn ,ece istimal gerektir; dtır. 
Aub marazı mı anlayamaz. • 
Yoksa. derdime derman mı hu
lamaz ?. 

Deye ,ikayete başlalD.lJlı. 
lbrDhlm Paşa, ıkayınpederinlo 

haatahktan oekadar !korktuğunu 
bild :ğl için, hiç telAt göaterme
miı: 

- Şevketli Hünkarım .. bunda 
t.ellfeye ne IUzum var. Milbarek 
hatırınızı, bir hoşca tulun ... Sul· 
tan ha:z:retlerile, validei muhtere· 
meleri de ayni hale mUbteJadır. 

( Arkaaı Yar , 

ikinci Müntehibler 
Ankara, 23 (Husuai) - Burada 

ikinci mUntebib se~imi bitmiş gi
bidir. Her tarafda Cumhuriyet 
Halk Fırkaıı namzedleri ittifakla 
kazanmışlardır. 

~unanlstanda Ortodok• 
Katoliklik Ucadeleal 
Atfoa, 23 ( A.. A. ~ - Popa•· 

ların, kanunıuz olarak kurulmuş 
olan Katolik piskopoıluğile mU· 
nasebctleri yasak edilmiıtir. Buna 
aebeb, Kato iklerin din propagan-· 
dası yapmlJ ol!P41arıdır. 

lr•k Ye Kafkas Petrolları
nın Rekabeti 

Motkova, 23 'Ha vaı) - Irak
tan Şam ifırablusuna :ve Hayfaya 
kadar uzatılan petrol borulıan, 
matbuatın dikkat bakıılarmı çel· 
mektedir. Çiinkti bu ıuret1e lra'k 
petrollan, 'hiç değilıe Akdenizde 
Kafkaa petrolOne rekabet eCle· 
cektir. 

(_Toplantı., Davetler 

Harb MalOllerl Ve Şehid 
Yetlmlerl 

Kadıköy aaker1ik tUbeahıden: 
Her na o 'dutu gibi 935 •enuine 

ald 7f6fün ikramiye defterleri yapıla· 
cağındaa ikramiye alacaklardan Ka· 
dık6y oskerlik ıtubHine kayıdlı bulu· 
nan zabitan Ye efrad Jle, ıehld yetim
lerinin 25 ~kinci Kbuadan itibaren 
ıubeye gelme!eri lb:ımdır. Tek aııyılı 
ınn1erde zabitan ve efraa, çift ıayılı 
l'Onlerde yeümlcr rHmi Hned c iiz
clnn, ntıfus kit.dları Ye birer fotot· 
ırafJa mlracaat etmelidirler. 

ihtiyat Efradın Yokl•m•l•rt 
Kadık~y a.k•rllk ıubeeinden: 
Aıatıaa r8aterilen •ıra '6xerine 

ihtiyat efradın yoklamalarına 20 ildnc1 
Kinun ıgünüaden itibaren bqlanmııbr: 
Oımanata; 20·23, Mustafaa ğa; 24-27, 
flasanağa; 2S.30, RaalmpAf~ 31-2, 
ibrahimata; 30·6, Mecidiye; 7·lQ, 
Osmaniye; n-ıs. İkbaliye; 14.l(i. 

Kı~ltoprak ve Erenköyde yapıla• 
cak 1oldama gllnlen ayrıca bildirile· 
cektir. Şübeye yazılı olanlardıın ~eril 
ve Yeya yabancılar e1Jerindeki ıt •· 

keri klğad ~e nlfua c6zdanları ile 
birllkte relecekler, tübe aunlak r aı 
dı9armna ıidenlerio akrabaları v~a 
tan ıdıkları ırelib yoklamaları•• J'.aptı· 
racaktard1r. 

S 01'.I POS r A. 

• 
BiR DEMET 

> 

ÇiÇEK 

ve Çil tekelerini 1 
i~ale eder 

ltriyatıo. .iztitızar .. wı~ ma• 
halleri .ziyaret ederkaıı \\'C.)'& ıek· 
ierlı'• yağmura, güne§• nya rüz· 
glra maruz k almak iıtirarında 
'bulunan her yaŞtaki ka(hnlımn 
ondlerinin tar.eliğine ve giiu1li· 
ğine hayran oldum. Sebe1>ini sor• 
uğum& öğrendim iki, on ar 9l· 

ıçek koparırkeq, oiçeltleriu lbiı
Jerinde mevcud balmumu, cildi 
,ayanı hayret bir mrette beynzla
tıp yumuşatma hasıasıua malik 
olduğunu keşftttmiı1erdir. llergUn 
mııntazamao ietimalindu tcuin bü· 
tün buruşuklu1dannı ıııile eder \'e 
yüze yumuşaklık ve genelik. tara· 
vetini verir. Bu sihrengiz çiçek 
balmumu eczanglerde '·Cir - A • 
ıeptirıe,. amile satılmaktadır. 
Akoam1arı yatmazdan evvo1 

kullanılmakta, cildin sert n'kııamı· 
m ~ umuşatır ve lel:eleri izale 
eder . Rbah ik"lkmca L~klenmiyen 
lıeynv.; ter ve to.ze'bir cild mey da· 
na ~·ıkar. B ugüne kadar bu dere· 
oe basit v-e şayanı hayret bir ıu
r•Lte nıüe. ir bir tedbir bulun· 
mermştır. 

H meaa bu akşamdan .. 'Cir -!A.· 
aeptine,, i kıillııntnız ve cazip te
eir inden hııyret kalımı. IBen de 
eimdi boyn um, ıko11arım ve elle
rim .için ' 'Oir - A11eptine,, Jcullanı· 
ı·orum we •on derece momoun 
kalıyorum. 

#---------------~ Denizyolları 
iŞLE r ME S J 

Aceateleri ı Karaköy Köprübaoı 
Tel. ~2362 - Sirkec; Mllhilrd ı.ıru~• 

r .... _ _.Han Tel. 22740·•---.I 

Trabzon Yolu 
GUMHU&İVE~ vapuru 24 

ikinci Kinun PERŞEMBE gll· 
nll saat 20 ae Hopa ':ya ka· 
dar. "324" 

DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg 

Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul ve · 
BahriBiyah arasında 'B.'Zİmet e 

avdet muntazam po taları 

Hamburg, lBrem, Stetin, ~verıı ıve 
Roterdaın'dan limammıza muvasruatı 

beklenen vapurlar 
Ulm \'&puru 27 X. san1ye doğru 
Angora va._Puru 4 Şubata dcığrıı 

Heraldea vapuru 5 .Şubata ılogrıı 

AnClro• <'fllpuro 7 Şubata doğru 
Burgaı, Varna, 'Kösteııce. 'f\alaa ve 

İbrail "cin :limanımızdan are:lcet 
edecek vapurlar 

lllm va,purıı 27·29 .K. saniy.f' doğru 
Heraklea apuru lS- :7 Rubata doğru 
Androa vupuru 7·8 Şubata doğru 
Yıikında Hamburg, Brem, Anvurs 

va Roterdam limanları için 
hare'ket edecek vapurlar 

Mor- ''apuru~6-27 K uoiye doğru 
Schurbek ,, 29-30 K. ıanb·e doğııu 
Atto Tapum ':2--'3 'Şubata <logıu 

Fazla tafeilit İçin Galata.da ıOv.a

C:imyau &hanında Laııter SiHıermann 
ve Şürekiiaı vapur aceutalıgına mü
racaat. Telefon: 44847-15 (5290) 

:::a::a:::::: ww 

Zengia Bi, Ambalaj Sergisi 

Tnrkofl• tarafından ıehrimiıde 1 Aynca lata.bul Tflrkoffıi •. ~ 
tertfb edilen m•JY• ve sebze b•ainde Gomateı veıalr fi" 

•m"ballj aergial dnn açılmıjtır. maddelerin uzun mUddet -~ 
5erai. ambalaj telm~ğl bakımın· fazası 1'1n bir tecrllbe rapal-" 
aan ,ok zengindir. Resımde, br. Bu ,ılbi maddelerin dı.1 P~ 
amba1Aj 1&ye11ınde aylardan'berl salata sevkedilmek Uzere ... 
bozulmıyan yumurtalar •• 11oma· lijlandıiı sırada kepekle ka..., 
tesler ._görüyorsunuz. ralması dUşUnUlmektedir. ./ 

Amerika Ve Lahey Ada et -- Avuatarya !Ba9b8kan_.. 
Divanı BeyahatJ 

V. ıington, 23 (A.A.) - Bir- ·Londra, 23 (A.A..) -.A~ 
turya BaJbakanı Bay .Suınıg. <. 

ılqik Amerikanm uluslar deme• bat sonlarından önce Parise, ,.,,, 
iine girmem için mUsaid bir va- ra Londraya gelecektir. 

zlyet temin etmek tizere Cumhur Londraya :Yeı:ı Kuta~ 
nisi Bay Ruzvelt namına bir grup Londra, ( A.A.. ) - Kon t* 

~onseyl Londranm etrafın• 
Ayan mec1is1nde çalı§1yor. Bu hu· "V eıilkupk., ile mümkUn Of~ 
susda ekseriyet temin edileceği kadllr ıaçık sahalar teminine " 
umuluyor. Jııacaktır. ~ 

'* 

Üniversite Arttırma ve Eksiltme 
ve Pazarlık Komisyonundan: 
1 - Ünlv.ersit fıb F Ultesl teırih binası elektrik tesiaatı 2/2tfJ3S 

cumarteı! günll saat 15 te iha1e edilmek 'llzere kapah zarf 
usulile eksiltmeye konulmu§tur. ihale Üniversite 'Merkez bin• .. 
sında topianan omisyon tara'fmdan yapılacakbr. 

1 - Eksiltmeye girebilmek 'çin sliplerin Ticaret Odasında nı& 
aeccei, e lektrik tesiaatilo mUştag:l bir müesseıe &anıbi ff 
ele'ktrlk milhendiıi o ması ve iyi nelice vermiş 'bu g ibi bllylllı 
elektrik teiaatı yapmıt olduiuna dair vesika ıbraz etıneel 
lbımdır. 

3 - Vukarıda iıml 1ıeçen tesisatın keşif bedeli 8950 lira 62 kil" 
1'UŞUn % 1 ,5 muvakkat teminatı olan 671 lira 25 kuruıu iba1' 
gUnU öğleye 1kadar Oniveraite Muhasebe veznesine yatırlb 
makbuzlarını 't:e'klif zarflarına koymaları llzımdır. Teklif ıoe1' .. 
tubları saat 14 • kadar Umumi Katibe verilmiı olacaktır. 

4 - 1ıtokliler bu iıe aid dosyaları almak için Mubase'be voz.neıi11• 
45 kuruş yatırı't-. makbuzlaranı 'komiıyon kitlb1ne verme1etl 
lazımdır. 

DOKTOR OBFANIDiS 
Zührevi ve cila haatalık1arı mlltehB11111. Tokatlıyan O teli 'kartıunda SutetJ 

sokağı No. 5 Nil Apıırtımanı 2 nci kata ~klotm'. tllr. Te1d. 437~ 

F.allh Sulh ikinci Hukuk Mah· 
kemesinden : Fatih Sulh ikinci 
Hukuk Hikimliğinden mOddel Hııfız 

Ali efendinin mndôealeyh f atib Çer· 
ambada Mehmet ata cami k r.şısında 

teleci sokağında (8) numaralı 1ıanede 
aa'kin Ali R·za efendi aleyhin• ikame 
ıeyleditf :ııoo Ura nakten ıald~ı .ve '100 1 

ılira öa tazminat ki cem'an 200 lira 
tahıil dana:.ndaa dolayı mUddealeyh 
muraaileyhe gCSnderilen davetıye nh· 
rına mftbatiri 'tarafın<I . n verilen nıe•· 
:al.hata nauru ikametglhıaı meçhu. 
iyetinden dolayı :mukaddema lS giln 
ımtddetle ıillnat icr.a .le: hnmıf ıve tayia 
o1unan ~Onde relerek mahkemeye 
devamdan sonrft tekrar tayin olunon 
ıllode l'elmeditiniz. cihetle müddei 
mu'kavel• ve senet ıbraı ederek iın· 
uyı inklnnız halinde lstiktap ve 
tatbikat yapdacıığı ve gelmedj,Ainiz 
taldlir.:fe vakıaları ikrar ve kabul 
4 tmit addolunacağını:u dair hakkını:r:· 
da muameleli gıyap kararı Yerilerek 
iıbu karamı dı:hi IS ıriln müddetle 
ilinı karargir ol ıfoQ-undan yevmn ıııu-

~yo~~· T~~!!"!.~~:a 
\::;... 'Mektep sokak No. 35 / ....................................................... ~ -
8UTUN ULKf.Yt 

HfRc.Ut4 

~· • ı 

OOlASAMAzsıı-llt 
FA.KATI 

~onP~s~ 
DAKr b1fı- ifL;ff' 

&üT\iN ÜLJKEYi HEJ~dJM ll)O\I ~ 

ihakeme o1an 9 Şu"b t "93S aaat 14 de 
itlru ederek mahkemeye gehn dit iniz 
weya bir vekili muaadd ak gönderme· 
diğiniz aksi ta'Kdirde hliküm verileceği 
11ln o1unlli". (231) j- Ce 
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Kanbur,Giz iKüpleriBulmuş,Melek'ide 
Nika ı Altı a Amayı Kararlaştırmıştı 

Setin alt batında, mOkollef 1 sarlamııbr Şlmencİifer piyangosu• ..._ 
iki araba ..• öndeki fayton, arka· nun alh yllz bin franklık birinci 
•ındakl kupa; kupada iki hanım ikramiyesine konmUJ olmak. 
da var. Hem öylesine hanımlar· Şaka maka, koca Kambur 50, 
dan değil, paıa, bey banıme- 60 bin liralık, hem de ıarı liralık 
fendileri... bir lord olub çıkmııb. 

Eteği ıi başına ahb kafesi kal-
dırdı; kapıyı çalana baktı. Kııa- Nabi, yanındaki o iki ıU..10 
ca boylJ, ı~ni sakal'ı bir adam. hanımla evi gezdikten 
Baı nda fes var amma mutlalca sonra, 
bir raya; banker kılıklı biri. 

Melek, eteği kaf aıında, aıatı
ya koştu; kapı açmadan sordu: 

- Kimi istiyorsunuz çelebi? 
- Bu ev kiralık mış, geıece· 

tiz! 
1 _ Melek o kadar telaşlı -ye ı•ı· 
Klnd k' n· 1 

1 evveli farkına varamadı. 
•~ardaki hiddetlenmiştJ: 

- Ne uzun ediyorsun Açaa· 
-.. girib göreceğiz; •• nhibl 
a6nderdl. 

ela Melek kendim topladı. Tanı-
ğı bir ıeda... Zihnini kurcalt1dıı 

Kanburun ıesi .. , 
~u, hakikaten oydu. 

•rW dul, o saniye yıkılıb 
~acıkta tıkanıverecekti. KRpıyı 
~~;: hulunmuıtu .. Nabi, kapının 
1 ~ den adımını atmış diıarı 

'
1 •nlyordu: 

M Buyurun gtılOm, gezelim 1 •• 
Jaı e •1.•iin ne bale geldiğini kı· 
>lttı dia. Eteği baıında dolanık, 
~lbl ıcsıu kapah, tirtir titreyor, 
hanı ~nde, o Yardakoata iki 
lt.rı QJ krlcada, merdivenden yu• 

't( ta 1Yorlardı. 
Arlc lnıburda ne kerli ferlilik •.• 
tnrn 'llnda gıcır gıcır siyah kos
iincİ 1•ka11 kUrklU palto; yele
L111 

8 baltın köıtek; elinde albn 
ı aıton 
Metew· hİ 

Uy01 gı ç tanımamazlıta ge-
ı. ' pOr ne ' 11itab di f e, )'anmdakllere 

e yordu: 
- Nürud'd 

~. umuru da~i~m, h_ane intihabı 
hariciye d b ye ııılere, umuru 
heA'enecek ed izlere aiddir. Evi 
kat .. 11 ' •rununda 'lmran ••· 

vy yecek . 1 • 
muvafık b aıza nıı. Burayı 
tanta11 clh ubııa~~nıı, ŞiıU, Nl· 
da ıeın ., etlerını lıtersenjz ona 

1 na ve at ' I< h ana .•• 
ilatan~ın 1 ur Na binin niçin böyle 
tiniz.. or aıtığını elbette keşfet· 

Abana k d Ura d ) 8 ar, aıvamacaıına 
buı 0 u olan mahud dokuz küpn 
•nl:tu'ıtu. Fakat naaıl? Kısaca 

a ım ı 
Ed· 

ltefesi~ntıkapıaındakl bak kuran 
•ııın e, yloe bir atın içip iç.ip 

Pen 
11

' ertui ıa hah ayılmıatı· 
ctr• Gnu d s , 

kt ll n e, ıakal falındaydı. 
kedil ç ctık bahçedeki tek abarta 

•r nal" ~ • • 
•• ••-· ,,avlayordu. Mart ayı -•u. 

klflr ın h 
burada k • ltUdara bak. &lem 
Jlfıerind ~~ kuaarken onlar k .. 
dokundue K:te. fena halde betine 
••t•aanı. .~•t kutuıunu, mangal 

• aanduraaa _,_ .. 
camı apb f ı. nın tvaını, 
•ldırıı et-. ır ttL Kediler h'ç 

uılyor. 

Baıına lca k 
'•lcalayıb b' n çı ~ııta. Bir ıopa 
teye fırl~dı ır ayaaı çıplak. bah
Ju'karı d · Aiaan altından, 
d•rken b~~u •opayı •erlftireyim 
md 8 Y8 i• g~çtO· çukura 
•· er ılbi old ' 
•arla d u; sendeledi, yu-n ı. 

T oprag" ı l'-" 
j i 11 aı parmak kadar 
~ nde çliribnlt bir tahta.. BU- de 
aksın ki dokuz klip ... 

PliDa daha 11e zamaadaa ıaı. 

- Semti fena değil, 
bina da havadar; lodoıu 
da poyrazı da alıyor fa• 
kat bizim için biraz dar• 
cana ge!ecekl diyerek 
kapıdan çıktılar; sedden 
aıağı inerlerken bacaksız 
kambur; (bastonumu unut
tuml ) deyib ieriıin geri 

döndü. Kapı aralıktı; 
ıanHr gibi iç.eri girdi. 

Melek, merdiven ha• 
ıamağına oturmuı, kafaaı 
ellerinde, ağlı· 

yordu. 
Nabi, hemen 

karouuna ç~meldi. 
dedi ki: 

-Meleğim, gördOttın baabaya 
kulak nrme; Büyük Allı dedik· 
leri f Aciredir. Sen gUlllmUn firakı 
Ye haareti dolayıılle mu•akkaten 
ıönUI avutuyorum. Yine belAlim 
Hn olacakıın... Yalan 1111 ıöyle
mitiın elma11m 1 GUn doğmadan 
meıimesi şebden neler doğmu• 
yor mu? 

Perl• Bor•••• 
Pariı, 23 ( A. A. ) - Parla 

borsasının 22/J tarihindeki vazl· 
yetidir : 

Esham bonaaı, buglln daha 
iyi bir Taziyet arzetmlı, bir ak· 
ıam evvelki zararların bllyllk bir 
kısmını telifi ey lemiıtlr. 

Kambiyo piyuasındakl ıllkftn 
iyi tesir tutmuı Ye taleblerln 
htııntı cereyanından, esham, umu• 
miyetle istifada görmllştür • 

Franıız rantları birkaç ktııur 
yllkaelmlıtir. 

h. 
Kamburda kerli ferlilik 

O eınada, yukandaa Tombul 
anrledi: . 

- Ulan kocakan, bizim armu· 
diye altınının parası gelmedi ml be? 
Binlikteki rakı caYl.ağı çekmif ... 
Ah nah kafa!.. Nabi amcamızın 
kadrini bilemedik, kalbini kırdık; 
ılmdl olaydı bu hale mi dUıerdik? 

S•rmed Mulıtar Al11• 
SON 

K•z•nd• Glzll Tlceret 
Moako·n, 23 (HaTaa) - Ka· 

:zanda, az bir zaman içinde 400 
bin ruble kazanan aizli bir tabak· 
hane meydana ç.ıkanlmlfbr. Suç
lular ılddetle cezalanduıJacaktır. 

[Son Poıta: Sovyet Ruıyada 
sanayi ve ticaret deYletln lnhiaa· 
rmdadır.] 
Stavl&kl ve Franeuı Parası 

Pariı, 23 (A.A.) - ~dliye 
Bakanı, Staviakl rezaletinden 
F ranaız taaarrufunun 47 buçuk 
milyon lira kaybettiğini ıöyle
miştlr. 

Pudra kullanmaktaki 
gayeyi temin eden muh
telif renk ve kokularda 

ve hiçbir vakit 
cildinizi bozmıyacak olan 

vegine pudrachr. 

Öz. Türkçe 
Bilmecemiz 

DDnkU Bilmece 
4 5 

BugUnkU Bilmece 

Boı dlSrt k8ıelerl aıağıda ya-
11lı manalara gelen 6z Tnrkço 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa-
1ede hem vakit geçlrmtı, hem 
de ısz Türkçe kelimeleri öğren• 
mit olununuz 1 

1 23.45678 

Soldan saıa: 
1 - Umumi • batına bir A ıetirl

ltnce hemıire 
ı - Gen' ıHk • gtnltin :uddı 
3 - Bir nota - bir nota • batına 

A aonuna R getirilince kuvntli 
4 - Zer etmek • iaim 
S - Hedef 
6 - Ar. karanlık - rutubet 
7 - Kamer 
8 - Elekten geçirme 

Yukardan a,.tn 
1 - LGr.umlu 
2 - Merdina 
B - Atef tutulan alet 
4 - Fazilet - ekil et 
5 - Ar.amel aahibi 
6 - Kadın'ann en kunetU yeri 
7 - Duman çıkan yer 
8 - taharri etti • aöyle .............................................................. . 

Bulgar Muha· 
cirlerl Neler 
Anlatıyorlar? 

( Baıtarah 1 laıel rlde , 

surette öldUrmtıılerdir. Aynca, bu 
bavalidekt Türklerden 20 kiolyl 
Sofyaya, tllccardan Ye Mumcu 
oğullanndan Muatafa11 ve bira· 
deri Varnala Ömer KAılfl de 
Vidln ve Kulaya ıllrglln etmı,. 
}erdir.,, 

Bu göçmenler diyorlar ki: 
"- Bulgarlar 935 ıene baıından 
itibaren bllttln tirketlerde Ye 
dairelerde çabıan Ttırk memur 
ve mllatabdemlerln vazlf el erine 
nihayet vererek bir daha gerek 
reamt ve gerek buıust itlerde 
kullanmamağa karar Termiılerdir. 
Ameleye, arabacılara, 1an'atkir
lara, hiç it verilmemektedir.,. 

Biz, kara kıpn bu en dondu
rucu ıopklarmda Bulgar zulllm 
ve vabıetlnden kaçarak ana 98 .. 

tanın Trakya eline gelen ıoydat
lanmızdan bu acı ıeylerl 6ğren• 
dike• komtulanmııın bbe ne 
kadar doat olduklarım bir kere 
daha anlamıı bulunuyoruz. 

Sayfa 15 

Şekle Aid Bir 
Hukuk Meselesi 

( Baıtarafı 1 lnci yüzde ) 
Iıtanbul mahkemelerinde şlm• 

diye kadar karar verilirken yalnız 
ıuçlu ve davacı ayağa kalkıyor, 
mtlddelumumilerle, dinleyiciler 
oturuyorlardı. Yeni ağır ceza 
mahkemesi rel&t Bay Suad karar 
Yerilirken dinleyicilerin de ayağa 
kalkmıya mecbur olduklarını tef• 
him etmlıtlr. Bay Suadın bu ka· 
rarı adliye mahafilinde ve avu• 
katlar araıında muhtelif tefsirlere 
yol açmıştır. Ağır ceza reisi, ceza 
muhakemeleri usuln kanununun 
(261) inci maddesinin ikinci fıkra• 
ama dayanmaktadır. Bu fık:ıı• 
aynen ıudur: 

(Hüküm fıkraları ayakta dinlenir.) 
Fıkra mutlak zikredildiği ve 

1.ilaedilen ıeyler de kemaline 
aarfedileceğl için hllküm ' 'erilirken 
taraflar ye dinleyiciler gibi müd· 
deiumumi ve hAkimlerin de-ayağa 
kalkması llıımgeldiğini söyliyenler 
vardır. Bu madde muhakemeden 
bahsettiği iç.in yalnız muhakeme 
ile alikadar olanlann, yani davacı 
ye ıuçlulann ayağa kalkmalan 
llzımgeldlğini ileri aürenlerlda 
mevcuddur. 

lıtanbulda timdlye kadar ağı• 
c~za da dahil olduğu halde karar 
tefhim edl'lrken yalnız davacı ile 
ıuçlu ayaia kalkıyordu. Dinleyi· 
cilerle mUddeiumumiler kalkmı .. 
yorlardı. Diğer mabkemelerda 
hail bu eski uauJ tatbik edl:mek• 
tedir. Bu meHle adliyeciler ar• 
aınde ıekle aid hukuki bir muele 
lbdH etmittlr. .;... ___ _ 
Kaza Katili 
Bir Evlad 

( Baıtaralı 1 iacl yoz.ı• ) 

caaı •e yavruılle ıofraya oturmur't 
lar bu &ırada Halid duvardaD' 
çlf;eyl almıı ve oynarken tetiif. 
çeğince tUfek boıanmıı ve çıka~ 
ıaçmalar toplu bir halde anneıt 
alnin omzuna aaplanarak yert 
sermiıtir. Durıune derhal Ha. 
seki kadı& baıtaneaine kaldPI 
rılmıt ve dUn de zavallı anne kaz• 
katili oğlunun alnından öperela 
hayata• gödinll kapamııtır. 
Müddeiumumilik tahkikata el 
koymuıtur. Tabibladli Bat 
Enver Karan don cuecR 
baatanede muayene elmiı ve iç.
ride kalan aaç.malann çıkanlma1t 
ve tllfeğe tatbik e~il.mesl lçiJ 
morga naklini lıtemııtır. Ce~e 
dDn morga nakledllmiıtir. Verıl~ 
cek rapora göre tahkikata devam 
edilib edllmiyeceği anlaoılacakbr. ı 

..................... ....-. ,., ... ,:;:;.a ... -~ ...... ~K:JI. .... 

Her akşam 

NOVOTNi'de 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSERi -------.. ·--··,--

latanbul 8 ıncı Hukuk mah· 
kemealndenı Şeref tarafındaa 
UnkapHı Salibpaıa maballeai Pek
meui ıokatı No lJ Melihat 
aleyhiae açılan boıanma davHına 
mOtedair arzuhal auretlnla meak6r 
haneden çıkmıı oldutu •• ikamet
ı&hınıD mecbullyetiae mebni tttbllt 
edllme<liti mübatlr tarafından urilen 
meıruhattan anlaıılmıı •• on bet 
ıln mllddetle arı:ubaUa il&aea tebH
tlne karar ·werilmit n bir anretl 
mahkeme dl•anhanealne talik kıbn
mıt bulundutundan illa tarihinden 
ltlbnrea on bet ,On lçlade cnab 
••rilmHl IGzumu teblit makamına 
kaim olmak lnre Ula olunur. (230) 

~TtiBB~, 
bir şerik aranıy~r 
t1ı bir kir temin eclilmektedır. 
AlAkadarların Beyojla1 fıtlklAI 
caddesi 128 No. lı FO":~ 
FRANSI! mataza11 aahıbı 
Jean W eınberı'• mllracaatlan 
rica olunur. 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddeai No. ' ' 
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ııa"" çlarını~ı Bahçe SAL ı H NE CA J ,. den alanız. · Reçeteleriniz bUyllk bir FOSFAT.iN NECAJ'ı Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. Bununla beıle;) 
L kapıda dikkat, ciadi bir istikametle hazırlanır. yavrular tom~ul ve kuvvetli, neş'eli olur. ~ 

· TU MiDE ve BARSAKLARI BOŞALTIR, KABIZLIK, HAZIMSIZLIK, MiDE EKŞiLiK ve YAN~ YV A U . LARINDA, HAMiLE kadınların gaıyanında faydalı Ye zararsız bir ilAcdır. M A z O N iıiı:D 11 
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RMAK iZi 
Cinayetler, heyecanlı hikaye ve tefrikalar mecmuaıı 

Her Per-f8111be çıkacak sayııı 5 kuruıtur. 

,. 
Nezle, birçok büyük 
hastalıkların anaaıdır 

Nezle olunca bu tehlikelerin 
ünür. • geçmek üzere 

yapacağınız ilk it 

bir kaıe 

• 

almak olmalıdır. 

· GRIPIN ıoğuk algınlığına, 

rrip• romatizmaya karı& çok 
lıllHıirdir. 

GRIPIN büt&n ağrı, ıızı •• 

ıancaları derhal ke11r. 

GRIPIN baı, diı, adele ve 

bel ağrılarında görUlen seri 
vo kat'ı tesirile tanınmııtar. 

BUtUn eczanelerde bulunur. 
Fiıtı 7,5 kuruıtur. 

.... . . . ... : . ........ . ·' _· .. ;, ; ' ~ 

&oAuk 
algınfıaı ve 
•irdar için 
en tesirli 

il içtir. 

Her 
eczanede 
vardır. 

Her yerde ~--Ilı.. 
ROLI çikolatalarını 

arayınız; Çünkü : 

ROL i 
Kan aütlerimiz:le yapılmıı 

en nefia çikolatadır. 
D•poıa: T•,çll•r 19 lstanbul 

..... TiFOBiL 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve paratifo haetalıklarınhtytul• 
mamalr i 9İn ağızdan alınan ti Q hap. 
lımdır.Hiç rahatıızlık nrm ı. eri:iı 

~,.alabilir. Kutusu 66 Kr. 4m-~ 
.. · -· ~· 1 • • ' • • • ••• 1 • •• 1 . .... ....... ._ 

Son Poata Metba 81 

5ahibl: Ali Ekrem 

Neırlyat Mlldürllı T abit 

DiŞ AGRISI 
Başka hiçbir ağ
rıya benzemez 

·~~~~~~---~ 

Dlılerlnizin çUrUmemesinl iıtlyorsanııı: ağzınızı ıabah 
akıam RADYOLIN ile temizleyiniz. 

Dişlerinizi beyazlatacak, mikropları öldUreoek, nefes 
kokusunu izale edecek, dif etlerini kuvvetlendlreoek 

en mUe11lr dit macunu .. 

.. n 20 kuruş vererek '°'" bu gunde hem• · ..... 
bir kahP GibbS • Tuvale~ 

. odebi\\rS\nlZ. 
k'a temın "t' 

bunu atma . \et 
sa GibbS - Tu~a · - dtde 

• 1,aç gün ~erfınoa... 
b U bıt- · ~ .. • \L.. U\)-

sa un • kli }lw' ve en naz. A • 
en sat.parla ıl.5 : 

muşakhğ• veru• .... 

~,,,,..~ Zarar\& rnadqel~.rden~:~ 
..... olup en ~!Jkem 

MCP 

sabundur,, 

·~ 
i1erisA9\., 

·"CSCYC 
elv••işllclir 

Maarif V ekiletinden: 
21 /11 /934 tarihinde lbale1l icra edilecetl ilin edilen Erzurulll 

Muallim mektebi ikmal inıaatı mllnaka .. ıı prillen IUzum Ur:erio• 
iç ay temdit edilmiıtir. ihale 2112/935 Pertembe ~ftnll sant 15 t• 
VekAlet luıaat komiıyonunda kapalı :ıarf usullle icra edilecektlt• 
Talipler ıartname ve teferrl\atını inıaat dai reainde görebilirler. •·81~ 

•ehrlmlzin eft gUzlde okuyucusu 

Bayan ÜZEYYE 
Eski L ON D R A 
Yeni T o R K 

Lokanta ve birahanuinde her aktaı• tagannl 
etmektedir. Tel. 40227 

Zafiyeti umumiye, iştahı•ılık •• kuvvetaiılik halAtında blyllk falde ve teıtrl örülen 

FOSFATLI ŞARK MALT HÜL SA 1 
kull•nınız. Her eczanede ••tlln~ 

!'---------~~~~~--------------~ 


