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Menfi Propaganda Yılanı 
Yine Baş Kaldırdı ! uharebe Devam Ediyor! 

M _ __ _ ıYurdumuza Gelecek Seyyahların Akıl-
B•t yüz aktul, Bir Yıgın Yarah Var 1 Ç 1 k f • 

M il 
_ .arını e me çın Neler Uyduruyorlar? 

ogo ar 1 leri Atıldı, Mançuri Ordusu · 
Mukabil Taarruza Kalktı 

U. Jaf1on ceilıui prl.l,.4• aak•rl•r t.tir•lı•lt• 

llta zelc Şarkta 1111• ka11 •''"l•gi muharebe rtrn:ıaraıı ınsterdij'l 
Çın "~9•• llaı1arlı. Şıı '•lclkath ha~oı· verlli:-ıJı!'. Moiol kuvYetle· 
l~e•• •llceeincle ıitld•tll bir nurlla,..6• va,,. .,. rinin Maaçutıi. cebhcı:ıin• yaptıklan 
ite ıror. Daha öne• }•po11 •• 11çrırı k 

1 
v ıon bir taarruzda Mançurl ordu· "":ti uvvd •rlni11 gaptıgı t••r• 

t1etı 0 "G lcerıılık v•rtJn Mogol kuv· ıunun beıyUzden fazla malt tul 
ceaf erdi, çok ıiddctll lıücumlar ıa.ıi- ve birçok ta yaralı bırakarak 

n e $G '•b 
1 

gıaız ln&an z.giatın• .,,. ı•rİ aipırlerine çaklldiği bildirll· 
,..,,.:. rnhuf/ardır. lJzak Şark mah•· mektedlr. 

1 akk d >gezıgoraa: ,.,. a e11 1011 ha6erleri Diler taraftan 
Şan b Japon kuvyotlerioia 

Mançu~ ay, 26 (Londra yolllc)- ıindekl cuharebe 
Moo lir ve Japon kuvvetlerjnin lnklıaf etmektedir. 

.o ıtan . 1 d k çok k •razıı n e 1 harekitı kası, hY cGbl:aey• 

Mançurl ve 
Çin ubhe· 
harekitı da 
iki Çin fır· 
11vkedilmek 

lbab f'~nlı olmaktadır. Japon iz.redir. 
bir ha ~ ' hadiıeyi, ehemmlyetıiz MUdhlı; Bir Çarpıtma 
riyor~r "~ ihtilafından ibaret göıt• • T okye, ~5 ( A. A. ) - Rengo 
~-=== ıae d~ vaziyetin tam bir ( Oovaını l ü~cii yüzde ) 

Ege Köylüsü Bir Derdden /(urluldu 

·Bundan Son;a Dalavereli 
lşlereMeydanKalmıyacak 
Hükiinıet, İncir Ve Üzüm Alış Verişi 

İçin Bir Nizamname Yapıyor 
lznıir 'H:. 

edil ' -o (Huıusi) - Şnbhe· 
emez ki E 

hııa uz b . ı• mintakasında 
incir d ayı gıden bir üzüm ve 
binden ava~ı vardır ki aayısı yüz 
alAkada ar 1

; bir çiftçi kütlesini 
özel kı;m:uly~r. Bizim için çok 
davani ö er •tikar olan bu 
•anı 0~ nlind~, davamn Uç ele· 
alıcı te an • Y•hıtirici teıkilltsız, 
oldukç t~latıız, aatıcı teıkilitsız 
:vec kt~ u . yaranın sonu i•lmi· 

e ı. lç<: · v d . 1 da zanı · • e ııarı pıyasa ar-
fi ti an, zaman incir ve lizlim 

a arının m . d ıUrlil . annaız vesılelerle ü· 

1 ! meıı, hıabetli olmıyan sebeb· 
~r e içeriden vurulması elbette ki 

l
tikdumetimizln hassaaiyetlol Uze

r n e toplayacaktı. 
( Devamı 11 acı yüzde , 

, . 

/%mir 1'.ı•ar•I odaaı Baık•nı 
B•ı H•klu llalcı 

............................................................ -

t 
Bir Fransız Devlet 
Adamı Diyor ki: 
Atatürk ün Yaptığı Bii-
7ük lılerln Hayranıyım 

[Yazııı 3 üncil sayfada) 

irAgı 
İlli Köy üyü Parça

layıp Öldürdü 
Üç Kiıiyi De Yaraladıktan 

Sonra itlaf Edildi 

Muı ( Huıuot ) - Geçenlerde 
azgın bir ayının bu cıvarda Kı· 
:ıılmHcid klSyUnd• bir köylUyft 
paralıyarak öldUrdUğünll, iki kişi• 
yi de fena halde yaraladıj'ım 
blldlrmittiaı. Bu mndhit ayı niha
yet itlaf edilmiştir. Fakat yeni· 
den bir çobanı öldürdükten, iki 
kiıiyl de ağır ıurette yaraladık· 
tan aonra. 

Bu son fac!a ela ~ok korkunç 
olsıuıtur. Öğrendiğim• ıöre, bu 
ıabıkalı ayı iki aün ~ne• Kızıl· 
mHcid klSyUne yakın Delik köyü 
cı•arına ıelmiı, meı• crmanları 
arasında puıu kurmuı ve o 11ra• 
da koyun otlatan iki çobana 
aaıızın htıcum etmlttir. Heybetli 
ayı çobanlardan birisini pençesile 
yakalayıp yere çarpmıı, arka· 
daıını bir faciadan kurtar· 
mak iıteyen öteki çoba· 
nı da belinden diılerile ya· 

( Devamı 11 iaci yüzcle ) 

Yalmıd• ç•k ltıwlfletli .,,. ıniize olarak açılaeak olan A6a•ofı• 

Bir ıubatta ıehrimlze 500 ki· Memleketimize ıelen aeyyahlar 
ıllik kalabalık bir seyyah kafilesi en çok Ayasofyayı gezmek, gör-
daha gelecektir. Aldıjımız malü· mek iç.la gelmektedirler. 
mata göre, bazı menfi propagan· Halbuki Ayaaofya, bir müze 
dac_ıl~r, Ayasofyan~n müze haline haline gatlrilecek ve daha istifa· 
getırılmesi dolayısıle, seyyahlara dcll bir şeklide seyyahlara açıla· 
kapalı bulunduğunu ileri ıUrerek caktır.\ Birçok yerlerde müteferrik 
memleketimize seyyah gelmesine bir halde bulunan eserler Ayaıof· 
enııel olma'k için sinsi ıinıi calıı· yada toplanmaktadır. Ayaaofyanın 
rıuya koyulmuşlardır. ( Dnamı 11 inci yüze ) 

ÖZ TÜRKCE 
On iki ad ala· el• aldık. Y okea, 

rın biri olan Ka- G .. .. 1 Al k u·· Ik yer yüz.ünün her 
limnoıda yerli onu ma ' e yerinde; bunun ben• 

Rumlar, ltıılynnlara Almaktan Gu·· ctu•· r•. .1erlerini görebi-
karıı gelip ayak.. liri.1. Çok cakl çağ• 
lanmıılar, yer yer __J J~rda bile yabancı 
gOrnltül.,, çarpıım._.a_la_r_o_lm_u_f_• --t.-J-----ç.-v-ir-ic_il_e-ri-n eline geçen topraklarda; 
)'lnlar, bunun üzerine adaya a1ker , dirlik dilzenlik yoktu, Girit ada11, 
çıkarmıya kalkmıılar. Sokaklarda Oımanlıların koca bir ordusunu v• 
kollar dolaotıruak; srcceleyio nlu· kırık dökOk de olsa, yine bir varlık 
den dııarı çıkılmasını yasak etmiolu. aayılan koca donanmaaını yıllar yılı 

~u kftçük . ada.daki baı;kaldırı§ın ujnı;dırmııtı. 
ıUrup gldecctıni, ltaly~nları aylarca Tarih, sröateriyor ki, topraklar, 
uğraıdıracatını ummayız o·· t iı-den alınamıyor. zorla airllen nı .. . • • or yanı " e 
dbel~ızle bçevrıll küçük bir adada, kelerde; barınmak kolay olmıyor. 

e ıran u •raklanma, çabucak ba- Bunun en yakın örnoğin.i, bizim. ?~ 
11lacaktır. Bız, yalnız tuna parmak topraklarımıza girenlenn ellerının 
koymak isliy9ruz; yabancı bayrak · altında bin bir kolaylık varken, 
altında yaıayanlar; en srüçl\l (baskı!ar otomobillerinin katnıya, tayyarelori-
kar1111nda bile kendi Vllrlıklarını nin ıüngiiye, tanklarının göğilılere 

t 1 H h Yenilmit olmuıdır. 
unu mıyor ar. er angi bir toprak 

d 
Nereden geldiğini anlıyan bir • 

parçası; ora a ya,ayanlara sorulma-
dan, yumruk altına alınabiliyor, an· ulusun, g3zlerini, kendi bayrağın• 
cak, kurulan düzen, sürekli olm dan ba4kasına çevirmiye kalkıımak, 
"k"d b. ıyor. sonu srelmiyen bir uğratmadır. 
ı ı o ır, böyle ayaklanmalar baı Bı"r u"lkeye el atılabilir, fakat 
göıteriyor. o Ulkcde oturanlarm gönGllerlne el 

Kalimnos d ıı • aıını; urnek olarak atılamaı. - Jf>ir 

Bir Gol Rekoru Daha 

Dün Uk maçlarında Fenerbahçe tak ımı Beykoz.a bir• kartı dokuz gol 
atarak bir rekor daha yaptı. Tafsilat apor uyfamızdadır. 



(Halkın 
işçilerin 
Hakları 
Ve Halk 

lzmirdeki dokuma fabrlk larmdan 
900 amele i ten çık rılmıı. ~ler 
az Imıı da onun için. Fakat bun· 
lar luminat n saire verilmemiı, 
ı dece "iı yok,, denilerek kapılar 
y Ozler'-:e k panmış. •• imdi de 
Okonomi Bakanlığı me oleyo el 
koyarak tahkikat baıl mıştır. Biz 
hu meeelo etrafında lıalk il de 
ko·\Usmayı muvafık bıılduk n 
vu mutaleaları teahit ettik: 

Bay Hayri Cemal (Gedikpaşa cad
cltıııi) - Gazetelerde lzmir fabrlkala
rından 900 itçiye yol vcrildi~i i oku
)'unca çol< canım sık1)dı. Dltiınmek 
lıhımdır ki bunlar roluk çocuk sahibi
dir. O fabrlk ların ı hlblerine ıorul· 
mnlı: Mndemki gOnlln birinde yol 
nreceklerdl, niçin vaktile bu kadar 
ltçi aldıl r? Zannederim ki bu suale 
makul bir cevab vere iyecekferdir. 
Her fabrika lçia, memleketin lkt·sadi 
Yar.iyeli) u7run bir randeman teıbit 
•dilmeli ve ltçl 1 adroıu da ona ı8re 
tanı.im olunmalıdır. 

Bay HthnU Raıim (Beıiktaş Seren· 
cebey)- Cumhuriyet id resi zamanın· 
da fabrik lturac \dara kolaylıklar ve 
muafi}'etl r ver n birçok kanunlar 
7apıldı, bu kanunlu ile fabrika ıa'hib· 
lerlne ltlrçok haklar tanınr:ı. Buna 
kartılık olarak ifçllb için de ban 
haklar tanıatna1ıdır. 

Hiç ol un fabrikatörler, ltlh 
aı.aldıtı r.aman çıkaracakları iıçilere 
muayyen bir )l')İktar tazmtnat vermlye 
meebur edil elidirler. Dipr taraftan 
ynmlyeleriD de Hfıridın bqlıyarak 
tHblt edll•11t •uvafık olur kanaa
tindeyim. 

* Bay Fahrl CemU ( tenlyeoi ) -
l.tanbulda da baz.ı fabrika ıarubterl
nin, itler ar.aldı cffye ltÇllere yel ~er
dikleri gör IGyor. Hal uld itlerin 
azaldıfı filta yolc, billkil fabrikaların 
•aziyetlerl g"Baden gOne iakıııf edi
yor, kabahati fabrika ulıtpleriade 
aramak Jbımdır. ÇtinkO bunlar fada 
mal aetacak fırutlP • ıfÇİ kadrosunu 

kabartı}orlar, •ıızi et Norn1a haliai 
alıttca ır kısıın İfdl re yej r;Vor• 
lu. Bug"tin inil rin bbrika •ahip' erl 
karşııınd hiç•ır hakları 7oktur. Bu 
••beble işçi! r aadre utruyor. 
6konoml Bak•nhtının lıu :ıte a!ika
dar oldu unu okuyunca çok sevindim. 

Denizde 
Bir Kaza 

Evveli l gUn altı kırk Boğaz 
po tasını yapan Şirketi Hayriye· 
nin (51) numarala vapuru manev• 
ra yaparken kıç tarafından KöprU 
iskelesine şiddetle çarpmış ve 
arka kısmından bazı parçalar 
kopmuıtur. içeride bulunan yol
culardan bir kadın bu ç.arpma 
neticesinde bubran geçirmiştir. 

~ON fO~lA 

rın 

1 , Ko şuların Keçi Ve Koyunları
nı alarakEt açakcılığı Yapıyorlarmış 

Evvelki gth KnragUmrUkte bir hAd'ae olmuı, ıatbkları nlaıılmıştır. Bulunan keçilerden biri de 
komıularm koyun ve k çUerini çalar k kesen 09 bir hafta evvel o civarda oturan Cevad adb birinin 
kafadar yakalnnmıılardır. evinden çe.lınan keçil rden olduğu anlaşılmıştır. Bu 

Öğrendiğimize gör , lıidiıe ıuııdım ibarettir: ç ıı:ç}u adliyeye 'erllmlştlr. 
KaragUmrUkta oturan Raalm, Hasan ve Salim 2000 Lira N Olmuı? 

adlı tiç kafadarın et kaçakçılığlle meşgul oldukla· Son 24 11at lçlnd~ bir de f~yJe bir hldlae 
rını haber d :ı zabıta memurları, enelki glln olmu tur: 

ıınsızm bu ndamlar111 oturdukları eYi aramışlardır. . GaJatada Ömerabfd hanında oturan Bay 
Yapılan arama neticesinde, kHilmlı iki keçi ile Aslan, zabıtaya müracaat ed r k, HRYyar hanında 
bir~k koyun ve keçi başları bulunmuştur. Yapılan oturan ıimsar Mlşel tarafından 100 ton buğday 
t hkikat neticesinde bu ili kafndar•n bu civarda mubayaa etmek bahanesile 2000 llraaının dolandı· 
oturan komıulann koyun Ye k çilerini çalarak ke&ib rıldığmı iddia etmiştir. Zabıta tahkikata başlamıştır. 

Bir Yılda 
Bir Milyon T orilc 

IYakalandı 
Teıbit dilditine göre 1934 ı 

yılı içerisinde ı hillerimizde en / 
1 

çok yakal n n balık toriktfr. Bir 
yılda 500 bin çift, yani bir mil· 
yon torik tutulduğu, fakat bol
lukt n bu mikdann çte bir nis
betinde denize döküldüğü an· 
laıılmııbr. 

Son haftaya kadar, Boğaza 
devam ede uıkumru akını da 
dört beı gilndonberf dinmlı ve 
azalmııtır. 

Balıkbanedeld faa yet, tama· 
men durnıuı gibidir. ı, Umanda 
uskumru ıUrlllerine rastlanıyorsa 
da bunlar gOnlUk balık ihtiyacn:u 
karıılnyamıyacak adıktachr. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Zeki -e Hamdi &db iki ka
fadar OP.kftdards bakkal Hasıınm 
dUkkan nd1m ıteberl çalarak ka
ÇArl rı<on dtrır.Umeşhud halinde 
yakaloamıılı rdır. 

.. S bıkab Koço Koıkada 
Mecldin yıkbrmakta olduğu bin • 
dan tuğla ve ıaire çaldığında 
tutulmuftur. 

lf Sadun adh bir gene evvel· 
ki ınn HalkeYi kUtUbhane ind n 
bir kitabı çalarak savuıurken 
tutulmuıtur. 

~ Arabcamide ıekerc~ lmo• 
lanın dUkkAnından yangın çıkmıı 
is de ıirayete meydan verilme· 
den ıöndürUlmliıtür. 

Bir Esrarcı Daha 
Tophanede Ahmed adlı biri i 

dolandırdığı için yakalanan Arab 
lsmailin tb:erinde bir miktar CI"" 

rar bulunarak milsadere edilmlıtir. 

---- --
r--

Nöbetci 
Eczaneler 

Bugece nöbetrJ ecıaneler ıunlardır: 
t tan bul tarafı: hı.adabı. ıında 

( Hamdi ), Ak arayd (Etem Pertev), 
Ectiroekapıda ( Arif ), Rohreminindc 
( A. H mdi ), Samatyada ('l'eofılos ), 
Küçükpazarda (Hüseyin Hüsnü), Fe
nerde ( Miltiyadi }, Eyübdo (Hikmet), 

aloğlunda ( Üb yd ), I..!lelide 
( Sıdkı ), Bahgekapıda ( Salih Necati), 
Baku köyllnd~ htanbuJ baddcsindc (f -
t fan Terı.iyan), Beyoğlu +arafı: Takl!im
d Boltanbaıında (ltimad), Tepebeıında 
(fünyoli), TarJabaşınd (Tar)abavı), 
Galntüda Kapıiçinde (Kapıiçi), .Maç
kada (Maçka), Kaııwpaiada (Yeni Tu· 
ran), Ilalıcıoğluda. (Yeni Türkiye), 
Kadıköy tarı.fu Modada (Faik lak en
der) Peıar yolunda (Namık Behcet), 
Üsküdar tarafı: Çarşıboyunda (Ömer 
Kenan). Büyükadada (Halk) ecu.neleri. 

Yal ova Oteli 
ilkbaharda Büyük Bir 

Otel Kurulacak 
Akay idaresi, Y &lo-.adra yap

hracağı otel projesini Nafıa Ba
kanlığına glSndermlıtir. 150 ya• 
taklı olacak olan bu yeni otel, 
Mayısta inıa edilmiyo başlana· 
caktır. 

Proje, Nafıaca tasdik edilir 
edilmez, Akay idaresi inıaat ha
:ı:ırJıklarma baş?ıyacaktır. 

Otel için, geçenlerde taıdik 
edilen yeni sene bntçeaine mn
him miktarda tahaiaat konulmuş• 
tur. Diğer taraftan, yeniden yap
brılacak olan köprllnlln Kadıköy 
iskelesi için de Havuilar ve Fab
rikalar MudnrlOili Ue temaıa 
glritllmlştir. _____ ___.Şark 

Sigorta Şiı ketleri 
Sigorta ,u·ketıcrfoi:: teftit •• Derriryollarında 

mlirakabesi ha kiundald talimat• Şark Demlryollannda. fimdiye 
nam nin değittiı-ildiğin! yazmııtık. kadar tatbik edilen katar bağlll4' 
Tallmatnamtnin değiştirilen mad· ma usum g6rllic:ı luzum Oıorlne 
deal hakkında alakadarlara teb· değiştırilmişUr. 
lig at yapılmıştır. Öteden beri, lokomotifin he· 

Bu değişikliğe giSre, sigorta men ardan~ bağlanan yllk vagon· 
tedkik heyeti bundan böyle iç ları sıcak hava tertibatını haiz 
Ticaret Umum MildUrUnlln riya· olmadığı için, daha arkaya gelen 

tinde ve Ankarada ~lışacaktır. yolcu vagonları istenildiği gibi 
Şehrimizdeki komisyonun Anka· ısıtılamıyor. Bu da birçok ikA· 
raya nakil ha%lrlıklarına başlan· 
mışbr. Sigorta tedkik heyeti, si- yetlere yer veriyordu. 
gorta kısmına ald tarifeler, tali· Bayındırlık bat mfifettlşfni4 te-
mataameler ve sigortacılığa aid şebbüsUe, katarın en sonuua ek-
mes lel rle meşgul olacaktır. !enen ve klfi gelmiyen teshin 

Toslamışlar vagonu kaldırılmıı, yük vagonu da 

Şoför Mehmedin idaresindeki katarın arkasına bağlanmağa har 
1934 numaralı otomobil ile ıöför lanmııtır. Dnn ıabahtan ltlbaren 
Y orginin idaresindeki 194 numa• tatbik edilmfye başlanan hu şekil 
r lı kamyon Beyoğlunda çarpıfa• iyi neticeler vermiıtlr. Lokomotifin 
rak her ikisi •hemmiyetll surette verdiği sıcaklıkla, yolcu vagonları 
ha ara uğramıştır, lıtenildiği kadar ısıtılabilmektedir. 

ikinci kinun 26 

r------.---, 
Güniin Tiırilıi 

Mühim Şehir işleri 
Görüşü ecek 

lıtanhul Umumi Mecli 1 hlf 
ıubatta toplantılarına başlıyacnk• 
tır. Ôğrendigimiı.e göre, şubat 
devresi ictimalarmda karar ve+ 
rllec k bazı mfihim şehir itlerJ 
Yardır. Yeni belediye zabıtast 
talimatn mesl bu devrede götU• 
ıtılUp kabul edilecektir. Bu tali' 
matnamede, &eyrUsefer işleri ha"°' 
kınd bilhoS&a mühim kayıtlat 
vardır. 

Bundan sonr , mUst kbel lr 
tanbulun plamnı yapacak ecnebi 
mimarın tayin edilerek bu devre• 
de mecliıe arzedilmesi beklenlyofı 

Şubat devresi ayni zamand• 
btıtç.e devresi olduğundan lstancf 
bul 1935 b~esi de mecliste gö
rUıUlmiye başlanacaktır. Bu dev• 
rede bazı istimlak kararları d• 
'ferilecekUr. 

Meclisin Şubat toplanmalarını 
geçeni rde lstif a den iki aza 
yerine yeni azalar fjtirak ede• 
cektlr. 

Yeni Posta Binaları 
Ankara 25 - Posta ve Telgraf 

Umum MUdürmğil yurdun muh· 
telif yerlerinde yeni binalar yaı>
brmıya karar vermfıtir. Viliiyetı 
kaza v nahiyeler için 3 tip blnı 
tekli kabul edilmiştir. hmlr, ı .. 
tanbul Ye Ankaradald ot6r1U 
mllvenllerin ıayalann'D çoğaltılmaf 
da kararlaıtınlııu§tır. ıa 
Kadın Saylav Namzedterl 

Ankara, 25 - Ankaradan 
ı&sterilecek kadın eaylav namzed• 
len arasında Ankara ikinci ıeçld• 
lerinden Bayan Melek lsmaU 
Hakkı ile lnönU okulu başmuaı~· 
ilmi Bayan Zehranm bulunacatı 
ılSylenmektedir. 

Ecnebi Şirketlerin Fais 
V Kazanclara 

Ankara 25 - Tnrkiyede imtl• 
yazlı ıirketlerln faiz ve kazanç• 
larından yedi buçuk milyon Ura 
biriktiği tahmin edilmektedir. Bil 
paramn hah, kilim, gillyağl, k i) 

dlr, mazı, palamut, zeytinyağı v• 
canlı hayvan ihrac etmek ıur tile 
dışarı çıkarılabilmesi iç.in bir proj• 
ha:tırlanmııtır. Yeni projenin ö U
mfizdekf hafta içinde B kanlar 
heyetinde görfifUlmesi muhtemeJ. 
dk 

Buğday 
Alım Satımı 

Ankaradan gelen haberlere 
göre, hUkiımet hesabına buğdaJ 
alım satımını Jdare etmek üzer( 
bir buğday müdlirlüğll kurula• 
cakbr. 

1 
Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 6-: on Posta 'nın Resimli Hikayesi : ________ ,,:__ ________________________________________________________________ ~, 

D 

Hr.san B. - Sende var mı? 

- Var Hasan B. J 
Hasan B. - Sende d var, 

diye duydum. 
- Tabii Haaan B. bem çok 

çok. 

Hasan B. - Nasıl dostum 
sende de bulunur mu 1 

- Yalnız bende değil Huan B. 
karımda, çocuklanmda da var. 

Hasan B. - Sana da pay düı· 
tü mil? 

- Dll§lü Haaan B. hem de 
bol bol l 

- Arfe ieC'&I • amma IJ•saıı B. •• a• 
nıadım, ko ıu ko ıııuna ıoruyc.rsun; onl d• 
var ce1111bını ver 7orlar. Bu aordugmı şrJ 
hedir, para mı ? 

Haaan B. - Hayır ..ublm, arlp l 



11eıncı klnun 

•• 
r2_UD 

Ôkonomik 

Bir Çığır 

4\ 

_, ____ _ 
Ke•a aal -

~ eryUıil iılerlni, yalnız öko· 
nomık bir akıt 1ayan bilginler 
•ar~ır. Birçokları ise, ökonomlye 
ıenıı yer vermekle beraber 
uyuı •• inanıtın da ln1anlığı~ 

Y•ıa~~ _ve ilerleme yollarrna yön 
a~r~ıg~nı ı5ylerler. Bu karıılıkh 
'- f 0 ıler Uıerinde, yıllardanberi 
.:onuşulmu b" 
Ulamıştır. 

1 ve ır ıooa varıla· 

BütU b n u karıı kar4ıya 0<0nu· 
ıanlıırın ez çok bl l t "kl l k }'Ucu v k r ei ı er oru· 
K e urtarıcı bir ser vardır ı 

ooperatlf alam 
Koopera lifleri 

(müstahsiller) ve . ~retmenlcr 
(mUateblikl ) ya yogal!~a~lar 
hun er kurar. Bmncıler 
lrleku, .ur.Unlerini iyi, ucuz Uret· 
L (•ıtıbıal etmek) ve bunlan 
ner ""kit .. d 
}'•parla 8~ • eğerlle aatmak için 
arad d. lkıncıler l&e kooperatifle, 
Clıra ilk eter kabartan elleri kal· alar:k v~ topluca ucuzu iyiyi 
lııtı ' kyo~altımı (istihllki) kolay· Brna ı~terler. 
le u lılerın her iklıinde de önce 
p:::tra.tlfçi, ıonra it gelir. Kooa 
rıl ifçıler gidilecek yolu ve va· 
'1~~k: yeri eyice Hçecckler ve 
bil i e fafmadan, geri kalmadan; 
B 1 ve ıevıi ile yUrUyecelderdir. 
b:c:~r~yllş içinde kapital topla· 

B • 10 açılacak ve artacaktır. 
lba u yolda kooperatifin kurul· 
itle~~ Ve yUrUmeai için ortaklarda 
bı k tasarlamak ve sonra baıar
ll a tilglıin in artmasını, bir verim 
bi~k için de yeter kapitalin 

1 rneslni beklemeli. 
()\ lUrlc ökonomisinde bekleme 
ru •rnaz. Ürünlerimizi hemen koa 
iti rnak ve değerlendirmek gere· 

Yor. 

lır Böyle olunca. eyiliğlne Ye kur• 
\\f 1ij1lıiına inandı~ımız koopera· 
Yl\\ikte ıimdiye kadar bilinen fi; YUşll değiştirmeyi dUıUnec .. · 
.su · Bu konu { mevzu ) da uzun 
bJrtO~celer ınralamaktan lae yakın 
ol Örneği anlatmak daha yerinde 
•taktır. 

içi Guıyağı, kötU satıcılar elinde, 
~a 11

' alıcıyı aldatacak feyler 
lca tııtarıldığa için, değeraizlctmiıti, 
l rııtırılmayanların da • eski dil· 
d •ndcki kazanlarda ;ıkarıldığın· 
~;n · kokusu, rengi, biribirine 
~urn~yor, satılamayıp kalıyordu. 
•1.1 11 a, gUl yetiştirenlerin tek 
f•~uik Vatrdı: Birleıcmemek, bir 
lt r a yap mamak ve bir örnek· 

nıaı çıkaramamak. 
Ltrl Isparta' da üç ulusal bankanın 
Ma eierek kurdukları fabrika bu 
I,rtııta lşlemeğe baıhyor, çiçek· 
lliğ 0 toplayacak, temiz ve tek· 
•hc~l uygun yağı o çıkaracak ve 

ara o 11atacaktır. 
luo GUlclilUk iti bu özenlerle yo• 
rat1· firecektir. GUlcUler koope• 
ha 1 1 endine dU§en ödevi (vazife) 
l'araracaktır. Ancak bu başanht 
la kızı TUrk gUlyağını kurtarmak· 
l1lk a lllıyacakhr. O, vereceği bil
di 6rnelde kooperatiflerin şim· 
d:ğ~ t~adar bilinen yUrllyUşlinU 
tU i ırecek Kemalizmin yeryU· 
olanc ek açtığı ökonomlk bir çığır 

a tır. 

-Ulua'dan-

Kavgacıları Ayırmak 
K isterken .• 
adıkö il •e V Y nde oturan Receb 

rll akngel adlı iki kiti biribirle· 
e ava 

adi d •• ederlerken Markar 
ı a am 1 lst . ara arma girip ayırmak 

Resimli Makale a Düşüncesiz Kimseler a 

Inaanlar vardır ki, bir yumruk darbesile, bir tabanca 
karıunile her iıteklerini elde edebilecelderlni oanarlar. 
Oöı koyduğu kadını engiliıinin ellnden tabanca tehdidile 
alan ve muradına nail oidufuou zanneden şu ilefıl, hi9 

ıUphe etmeyiniz ki biraz ötede kıakıvrak yakalanarak hapH 

atılacaktır. 
:Merd n temiz yürekli olunuz. Çünkü fenalıklar hiçbir 

zaman ceza11ı kalmaı ve knlmıyacaktır. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Hariciye Bakanımız Belgrad
da Mühim Görüşmeler Yaptı 

Belgrad, 25 ( A. A. ) - Bay Akıam Türkiye sefarethane• 
Tevfik RUşdU Araı bugOn aaat ılnde bir ziyafet yerilmlt ziya· 
l 3 de Başbakan Bay Y erilç ile fette Başbaka Bay Y evtlç, Dıtarı 
görUtmilıtUr. Mfitenkiben ıaltanat Iılerl Bak&DI Muavini Bay Puriç 
naibi Prens Pol HL tarafmdaa Romanya Ye Franaa sefirleri 
kabul edilmiıtir. hazır bulunmuılardır. 

Öğle yemeğini aaltanat naibi Bay Tevfik RUtdll Araı ya• 
lJe birlikte yemiş, Baıbakan Y ev· rın latan bula hareket edecektir. 
tlç de yemekte hazır bulunmuıtur. Belgrad, 25, (A. A.) - Pravda 

Bundan sonra Tftrkl)~ sefaret• ıaz.eteai. Bay Tevfik RUıdn Ara• 
hanesinde Romanya, Fransa, Af. sın, Belgraddan geçerken bir glln 
jantin seflrlerile Yunan maslahat• Belgradda tevekkufunun bir an• 
gUzannan .ziyaretlerini kabul ane halini alışından bahsetmekte, 
etmiıtir. bu mllnaıebetle ıunları yazmak· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2000 Ölü! 
Kolombo (Seylan adasında) 25-

Salgm malarya hastalığı yUıünden 
ölenlerin mıktarı yalnız Kegal 
mıntakasında iki bine baliğ 
olmuıtur. 

Giresunda Bir Cinayet 
Giresun, 25 - Uzgur köylln· 

de aç Hasan oğlu Veyselin dfi· 
ğUn yapılarken Ahınyomn köylln
den Kümbetli oğlu Ismall ile 
Hasan ve Hilmi tabanca atmışlar, 
çıkan kuriunlardan F es!l oğlu 
Cemali yaralanarak ölmüştnr. 

Zengin Altın 
Madeni Bulundu 

lzmirde 
Lik Maçları 

Izmir, 26 (Hususi) - DUn ilk 
maçlarına devam edildi. Fakat 
dört kulüb likten çekildiği için 
maçlar diğer dört kulnb arasında 
yapıldı. 

ilk maçta TUrkspor takımı 
sabaya çıkmadığı için ~öztepe 

-hUkmen galib sayıldı. Öğleden 
sonra Karşıyaka • Altınordu maçı 
yapıldı, neticede Karııyaka spor 
kutubu 1-2 galib geldi. 

Ankarada 
Ankara, 26 (Hususi) - Dün 

burada birçok spor mUsabakaları 
yapıldı. Bisiklet koşusuna birçok 
ıporcular iştirak ettiler ve çok 
eğlenceli bir kış koşusu yapıldı. 

Birinciliği Muhafaza gllcllnden 
EyUb, ikinciliği yine Güçten Ah· 
dl\l kazandılar. Futbolda da De
mirspor .. GUneşspor maçmda 
3 • 2 DemirsP.or kazandı. 

( Dl~er ıpor haberleri spor ıayfa· 

tadır: 

"Bay Tevfik RnıdU Araı bu 
fırsattan istifade ederek Baıbakan 
Bay Y evtiç ile umumi ıiyııaeti 

Ye Balkan ittibadım alakadar 
eden meseleler hakkmda noktal 
nazar teatbinde bulunmuıtur.,, 

Gazete, Bay Tevfik Rüşdn 
Arasın, uluılar kurumu konseyinin 
lçtlmaından ıonra Yukubulan bu 
aeyahatınm Roma anlaşmalarile 

ve bir Şark misakı akdi mese• 
leaile de alakadar olduğunu ilave 
etmektedir. 

Fransız Frangı 
Kıymeti Düıürülecek Mi 

Düşürülmiyecek Mi? ' 
Paris, 25 - HUkümetin ha· 

~ine bonolarının beı milyo~ çoa 
galtılması hakkında projesi meb'· 
usan meclisinde hararetli müna• 
kaşnlara ıebeb oluyor. 

~rangm kıymetinin dUşürUI· 
mesı taraftarlarile buna aleyhdar 
olanlar arasında şiddetli bir 
mUnaknşa çıkmıı, Maliye Bakanı 

frank kıymetinin dllşürlllmesl 
fikr1nin aleyhinde bulunmuşt 
lik Vapur ur. 

Daha Battı 
Sen Jon, (Amerika) 25 _ Amerika 

bandıra_lı Mohavk vapuru, yeni Jerse 
açıklarında Non·eç bandıralı Talisma~ 
vapuru ile çarpıtarak batmıt, bUtOn 
yolcular Ye tayfalar kayıklara alın· 
mıttır. Fakat son haberlere .. 
içindekilerle beraber undallag~re, 
yalnız birisi bulunamamıttır. Ka~t:: 
da kayıptır. Bunlar kırk iki kitidlr. 

Sôz n -----
Yazı Çok Oldaf u için 

Buglln Konamadı 

_ _. __ .,.. _.,._._ ·---- ea..- • • •_.._.,._ 

Atatürkün 
Yaptığı 
Büyük işler 

Yenice. 25 (A.A.) - Fransıı 
Parlamentosu Dışarı loleri Encü
meni Başkanı B. Pol Bastid, 
T oroı ek&presi 'lde kendlslle be· 
raber bulunan Anadolu Ajansı 
muhabirlne beyanatta bulunarak 
Relsicilmbur Atatfirklln takdirkarı 
olduğunu, TUrkiyedeki terakki ve 
yUkselme hamlelerini yakmdan 
takib ettiğini söylemiştir. 

Mumaileyh, TUrk-FransıJ: dost· 
luğunun gUnden güne kuvvetlen· 
diğini, TUrk hOkfımetl erkAnı ara• 
sında ıahsi dostları bulunduğunu 
ifade etmiıtir. 

8. Pol Bastid, TOrklyenin fk· 
tısadi, mali vaziyetinden Genera1 
f smet l~önll hükümetinin elde et .. 
Hği muvaff akiyet, başardığı iıler 
ve gUttUğü ılyasaaındao takdir· 
lerle bahsetmiıtir. 

Hariciye EncUmeni Reisi ya• 
kında Franıız ıermayeainln mem• 
leketimizdeki alakaaının ziyade
leşeceğini ve bu ıuretle Türkiye 
ile Fransa arasında daha kuv• 
vetli iktıaadi bir teşriki mesai 
elde edileceği Omidinde olduğunu 
ıöylemiştlr. 

BUyUk Türk dostu olan Pol 
Bastid, memleketimizde kalmıya 
vakti mOsaid olmadığına teessnf 
etmiı, ilkbaharda Irana yapacağı 
eeyahat eınaıında TUrklycye de 
uğrayarak Ankara dostlarım zi· 
yaret edeceğini bildirmiştir. 

Atatürk 
lıtanbul, 25 ( A. A.) Cumhur 

Reisi Atatürk bugün öyleden 
sonra otomobil ile Hllrriyet abl· 
desine kadar bir gezinti yapmıı· 
lar ve İıtiklil caddesi yolu ile 
saraya dönmüılerdlr. 

Çin Topraklarında Kanlı 
Muharebe Devam Ediyor 

( Baıtarafı 1 iact yOıde ) 
ajanıınm almıt olduğu bir habere 
göre, Mançuri kıtaah, Haluma· 
miaı yakınından birdenbire Mon• 
gol kıtalarının taarruzuna uğra• 
mılılardır. 

Mançuri kıtaab, birçok zayi· 
ata uğramışlar ise de mukabil 
taarruza geçmişlerdir. Muharebe 
bUtUn ikindi vakti devam etmiştir. 

Muharebe mevzii olan Man· 
çurinin garb hududundaki me\'kl 
Çinlilere karıı yapılmakta olan 
aakert harekAtın mıntakasından 
çok uzakta bulunmaktadır. 

Harbin, 25 ( A.A. ) - Dıın 
Halumanias'da iki kiti ölmUştUr. 

Japonyanın RolU 
Londra, 25 (A.A.) - Tayınla 

gazetesi. Japon Başvekili Bay Hl· 
rotanın, Japonyamn Çin siyaseti 
hakkındaki beyanata ile Şanghay 
vekaylini karşılaştırmakta, ara· 
larında bir al8ka görmekte ve 

Salih;iye tabi Sart havalisinde 
zenız:in bir altın madeni bulunmul 
ve Okonomi Bakanlığına bildiril• 
miştir. Bu itle meşgul olan Gala· 
taaaray Lisesi fizik ve kimya 
asiıtanı Sabahaddin Kayağı ma· 
denin çok zengin olduğunu, 1913 de 
bu madeni işletmek için bir Ingiliz 
tfrketi teşekkül ettiğini ve bu 
ıirket mütehaHıslarının hazırla· 
dığı rapordanda madenin çok 

mı:ı-fadır. ) .............................................................. 
zengin olduğu anlaııldığını ıöyle· 

miştir. 

Parıs1 25 ( A. A. ) _ y eria 
ismindeki lngiliz aahil ıalopeıf 
lzlanda sahlllerinde batmııtır.BUtUn 
tayf asmın öldüğü söylenmektedir. 

Japon Başvekilinin bu beya· 
nahnm bazı ecnebi memleketler 
tarafından tübhe ile karşılanmn· 
sına Tokyo hükumetinin hayret 
etmemesi lazım geleceğini yaz· 
maktadır. ernış, Rcc b b 

Marknr ~ c una kızmış ve --------------------·---·-----~-------------• agır •ur tt ""' 

- - ··· - ·ve;~;-.Y•r:_~·~~ş.ı:•:_ r t STER /l\t AN IS TER (NAN M Al ' 
lnkdib Pulları 

Pertc\·ni 1 r 
nıuaır . Bya ısesi Fen bilgisi 
Ba ımı ay Lütfinin rcfikr ıı 

yan B . b le ıse u gece sabaha 
arşı vefat t . i 

bugl\ "k• . e mııt r. Cenazesi 
E ~ ~ 1 ıııdı vakti Şehremininde 

reg ı camii k d 
d k 

•rşısın aki evlerin· 
en a!dırıJ ... cak T k 

• u op apı dışan· 
•ındakı ınezarhğa defnedilecektir. 
Allab rahmet eylcıin. 

BR' ağrıı11, diş ağrııı, mide ııancıııı, lıazım~ızlı~, İş~hR
aızlık, ne1Je, boğaz iltahabı, romatizma, sıyatık, ıdrar 
zorlug ıı .... Daha sayalım mı? 

Bu hastalık isimlerinin buraya sıra1anmaıının &ebe-

bini de kısaca anlatalım: 
c;00 zamanlarda bazı ilaçlar halka takdim edilirken, 

Lokman hekimin kerametli macunu gibi, her derde deva 
olduğu ııöyleniyor ve birbirile hiç münasebeti olmiyan 
bir sürü hastalık adı sayılıyor. Halkın aıhhati 
hesabına çok zararlı o~an • bu ioin önüne geçmek 
zamanının geldiA'ine bıı inanıyoruı ıen de ey 
okuyucuı 

JS.TER JN N /STER iNANMA! 

Ankara. 25 - Posta \'e tel· 
ııraf umum mUdürlüğü inkılab 
pulları adıyle yeni poıta pulları 
)'apt ırmıya karar vermiştir. Bu 
pullann üzerinde Türkiye inkılii· 
bının en karakteriıtik resimleri, 
Kubilay abidesinin, tarihi ~iiyü~ 
binaların, yeni yapıların resımıerı 
bulunacaktır. Resimler için bir 
müsabaka açılacak ve pullar 
TUrklyede yapbralacaktır. 



~ Memlebt Maıuara•ıt: 
1 y 

Köylerde 
Muhtar 

MEMLE 
• 

AB ERLER/ T Konuşma 

Bilmem 
Ayancık Kasabası Bütün Heyetile Dur· Suçumuz 

Seçimi~ l d 1 ı· e· F b .k H ı· d d. Var Mı? 
Nazllli, ( Husuıt) - Türkiye ma an ş ıyen Jr a rJ a a JD e Jr Nura/lalı Ataç 

köylerinde muhtar!ık tetkilAtı Ayancık (Hu· ' yeralzdir. Or- Geçen bir arkadaşla, bir cöll' 
başlı baıma müstakil bir kurum- susi) - Kara do· manlardan yapılan gtın ötkUlerini okuyorduk; o saf' 
dur. Elde köy } &sHl a~bi geniı r.iıd:ı Inebolu ile kesim m:ktan 8• dakJ 6tkülerin iyi kötü hepsi -
salihiyetler veren bir kanun var- S:nob kıyısı ara· ... ğaçların her ıene - her neden e - yalnız oxanl~ 
dır. Köy meclisi köy yasasının ısında bulunan bu bOyllyen mik- rının iç ncunlannı, en 111" 

bahşettiği haklara İllinad n ka· kazanın halkı tan Kadardır. Bu düşlerini söylilyordu. Bir İ~ 
rar'ar \erir. Verilen kararl<ın kısa topr ğının dar· kesimden her ainl bir yana bırakırsak bu 8tr 
zanıanda infaz eder. Köyiln sallhı, lığı ve memle• killerin güzel olmadığında, gUlt 
yükselişi neye mütevP.kkıfsa o tUrlU hastalık ve necek kadar kötü bile olduğundl 

ketin işıizliğin· saire dUşUnlllerek dt 
yolda hareket eder. den evvelden ek· bir miktar daha arkadaşımla hen bir düşüne• 

Mevcud köy heyetleri lntibab meğini dışardan indlrir?er. Mese- idik. 
mliddetinin aon günlerini yaııyor· bulmıya çalııırdı. la; Dönümde kırk Arkadaşım dedi kl: - BuocJj 
lar. Bütün köy meclisle.ri bir ay K za civarında 1enin de ıuçun vardır. Ozaoa' 

ağaç oba ve bu ~ 
aoora yenilenecektir. Köylerde bulunan Zmdan Ay8.ncıkta. kuute fabrikaları kırk ağaç aenede ar adamının k di içine çeki nı )r 
seçim işinin şubat içinde bi.irıl- ve Çatgal or ma1alarından tah· ı dan aUrükleyor. Tomruklar ha· l bir metremlk'aba bUylise biz her gerektiğini ıen de az mı söy 
mesi için umum kö) lere l bligat ta yapıb geçinen ler de vardı. Dağ• vateline kadar geldim! ifl kolayla- dön Umde bir metre mik'aba mua· din. Şimdi de beğenmiyorsQtlt 
yapılmııtır. Bu yılki ecçimin bir da keıile .ı ağaçlar ortadan ikiye ııyor. dil miktarda ağaç ke&ıyoruz. Zfraat istediğin bu fdl; şimdi döfUnrn~ 
husuılyeti vardır. Köy muhtarı S}rılır, mandalarla çay içinden Buradan tlç kitinin kucaklıya- bakanlığı her beı senede bir or• deiil, ıevinmelin. 
dört ıene için seçilecek ve i tihaba s rlltftlerek ıehre gotirllfr.. orada mıyacağı kadar kalın tomruklar manı glSzden geçirlb kesim listesi Belki karşı kar11ya olduğu-"' 
kadınlarda lıtlrak ettirilecektir. el hiznrları ilo biçilirdi. bir kibrit çöptı hafifliğiyle mina• yapar. Bu seneki listeyi Bakanlık için, belki de bende gerçckt•• 

Yurdun binlerce köyünd mu- DünkU Ayancığa naı:aı·an bu· re boyunca yüksekten fabrikaya ba~mllhendiai Bay Mahmud Şakir bir değer gördOğil için arkndaf' 
anam bir idare unsuru gelecek günkil kuaba tamamen bir fab- gidiyor. Fabrikanın önUnde bO- yapıyor. Böylece orman bitmeden 11un beni, aaverdemio (edebi}ab'I 
ay İf bqına geçeceklerdir. rika halindedir. yllk bir bayuz var. Oraya bıra• mütemadiyen İfliyecektir. bugDn tuttuğu yolda - kötli df 
Muhtu aeçimi yaldaıırken temenni BüyOk apartımanları andıran kılan tomruklar içi ıu ile dolu Şirketin, dört lokomobil, iki ola • bir İf görmtiş adamlard .. 
edilecek en mUhim fey muhtar kat kat tahta yığınları, fabrika kanallardan yUzdUrtllerek biçme generat6r ıeklz katarat tezıAhı ıaymuı koltuklanmı kabartabl' 
oJacak kimHni orta tahıil v ya bacaları, memur eYJeri ıehrl kap· tezgAhlannm bulunduğu fabrika- durmadan lıliyor. BUtUn makiae- lirdi. Benim suçum yoktur dentf-
tam deneli ilk tahılll bltirmlt lamış bir haldedir. nm önUoe getiriliyor. Buradaki ler talaş ve tahta parçalarile ça• yeceğim; çünkü beni dfnliyenltt 
olmasıdır. Yedi, aekiz aaat uzaktaki dağ- kancalı mUtehaırik zi drler tom- lışıyor. Bu aeae 1,5 milyon llra olmadı iao bile benim bir vaklf-

dan keıilen bUytik ağaçları fab- ruğun baıuıa iliştirildiml kocaman kıymetinde 70 bin metremik'abhk ler ozanları, , verdemcilerl içJerlt Yüzlerce ıenedenberi TUrklyo 
lcöyleri.ndo mubtRrlık vardır. Lakin 
Cumuriyet yıllarına kadar k6yler• 
de hiç\'lir bayındırlık görülmemesi 
uki devrin allkasızlıiı k dnr e1u ı 
köy muhtarlarının da tahsilalz ve 
görgüıUz olmal rından ileri gel· 
miıtir. Köy muhtannın köyde 
her gUn lçln meşıul olacağı de• 

amh bir vazife; yoktur. Her 
köy derneği, muhtara yıllık bir 
tahıisat kabul der. Bin oaleyh; 
()rta tahlilli yurddqlar araıın· 
dan ıcçilecek muhtar l~ başında 
daha mes'ul ve daha becerikli 
olacaktır. Muhtarlık itini Ozedn 
aldığı köylerde köyün ıoysal ve 
bayındırlık alanda daha ıOr'atle 
>ilkaelmesini temin edecektir. 

Mevcud köy kltlblifi tqklliib 
uı'ah edilerek azami on köy 
üzerine bir katib tayin edllmeıi· 
nin daha faydalı olacaQ'ı dtitUnlll· 

ektedir. 

Kay 'lanununa g6re bir köyftn 
ıe.çim işlerinde rey sahibi olmak 
için köyOo niifuı kütUğQne kayıtlı 
o'mık ıartı mevcuddur. Köylerde 
seneJerd n beri oturmAkta ol n 
ne kadar kimseler var ki bu kayda 
bakarak ıeçim ve ıalgıo itlerine 
karqamıyorlar. KGylUniln bu 
hakin ı kullanabilmesi için hır 
vatandaşın bu k6yde altı ay 
oturmu' bulunması kifl gör lme
ıide arzu edilmektedir. 

Köy yau11 yurdun ancak iki 
itin kadar köyU:ıde tatbik edile
blllyor. Köylerin, genel Türk 
aıkunune uygun derucde ilerle· 
me1i, daha çabuk lçtimaileımeal 
ve köy · yaaasmua her kövde 
tatbiki için köylerini en az beı 
yüz nüfusa kadar bir raraya ıeti· 
riJmeıine zaruret vardır. 

Şilede Ulupelit KöyU 
Şile, ( Husuıt ) - Buraya 3 

ıaat, ÜskOdara da 9 1aat mesa
fedeki Ulupellt köyü bir tepe 
üzerine kurulmuıtur. Ahalisi Ba· 
tumdan hicret etmlıtir. KHyde 
25 ev, bir mekteb, bir cami var~ 
dır. Köylln arazisi vardır. Köylü 
kamUrcUlUk yaparak ıeçinmek• 
tedir. 

rikaya getirmek için iki yol Yar. tomruk ipek b6ceğl gibi aürtlne· kereıte piyuaya satılmıt ve 10 ni dinlemeğe çağırdığım doğr..,-
Biri hava tel yolu. Diğeri demir- rek içeri g:riyor. Birkaç dakika bin metrede dııarı gönderilmiştir. dur. Bunu bende anca d0t sooı• 
yolu. Bu yolların uzunlukları 2S. mlidhiı gürliltUlll bir sesten sonra Şehir elektirik içindedir. Bele- çok ıöyliyenler oldu ve onlarıd 
28 kilo etredir. Her iki taııma bir Uril tahta haurlanmı,ştır. diye de bu fıraattan btifade için ıözU daha çok dinlendi. 
vuıtnsına kadnr da kuru, aulu Yalnız kenalarmı düzeltmek hazl.l'lanmaktadır. Halk btıttın yıl 
oluklar Yar. Ağaçları bu oluklar· ve paket yapmak IAı.ımdır. Buka· çalışmakta vo cumhurJyet hllkii· 
dan kaydırıyorlar. Bazan da bU• dar a rf vesait kar ıaında orman metiııfıı bu feyizli ifinJ derin aay• 
yUk macar atları bunları oluklar· bitmez mi diye m~aka dUflllek gılarla ıöylemektedir. 

Mut Müddeiumumtsi 
Muı (Huıust) - Mardin Müd

Muı Müddeiumumi.si. 

dclunıumi mu· 
avini Bay Mllm· 
tas, vlliyeti· 
mlzlıı mUnh.ııl 
bulunan mUd· 
deiumumlliğine 
terfian tayin 
edilmiıtlr. Bir
kaç gün evvel 
lıe bawlamış 
bulunan Bay 
Mtimtaz mem· 
leketin en mil· 
him bir derdi 

Bay Iuht&r olan •• şeh· 
rln ort yerinde kDçUk bir me5'" 
elde ııktıtınlmış bulunan hapi1ı
bane işinin ıslahı için esa.elı ted· 
biri r ehnıya başlamııtır. 

Bir 

Muşta 
Cinayetin F allleri 
Yakalandılar 

uı ( Huauıi }- Geçen T •m· 
muz ayı içinde Çlzmak adile tanı• 
lan bir yerde iki kiıiyf öldOrüb 
kaçan Turtinli ŞakkJr, Zamanb n· 
Esad ile il<t arkadaıı ıimdiye 
kadar dağlarda barıodıklarından 
tutulamaOUflardı. Dlln gece jan• 
darma yUzbaşııı Bay Hakla Ani 
bir baskın yapmıf, kUçUk bir ıa• 
Ya~tan aonra suçlulann h~pıinl 

aağ olarak tutub kanun pençealne 
vermiıtlr. 

Alaşehir Geneler Birligi Kongresi 
Alaiehir, (Hususi) - Geneler 

Birliği kongresi toplanmıı, iatifa 
eden idare heyeti yerine yenf si 
aeçilmiıtir. Bu ıeçlmde baİkanlığa 
Akçeli oğlu Hakkı, genel kltib· 
liğe M. Halis Ünal, veznedarlığa 
Hakkı Tarık, üyeliklere de Hasan 
HUaeyln ve Osman seçilmiılerdfr. 

Sivas İstas onunda 
Yeni Yapı ar 

8ıvasta kurulan y nı 111!0 

Sıvaa (Husual) - Sam11un, 
Ankara. Malatya, En.uram yol· 
lannın ortaaında olan Srfaı iataa
yonu ticari muameleler bakımın
dan çcrk fazla ehemmiyet almışbr. 
·yeni kurulacak olan ateJyeler 
ıınat bakımdan da Sıvaıın yilkse• 
leceAlni müjdelemektedir. Kuru· 
lacak atelyelerin baııuda demir 
köprU lmallthaneıi Ye demir atel· 
yeai gelmektedir. Bu atelyoler 
kurulunca 3 bin amele~• it Yer• 
mit olacaktır. lata1yonda heralln 
yeni bir bina yllkıelmektedir. 

Merzifonda Çocuklara Yardım 
Merzifon, ( Huıwıi ) - Çocuk 

ealrgeme kurumu mekteblerdeld 
koruma beyothırilo birleıerek 150 
çoc:uia ayakkabı, elbise, iç çama .. 
ıırı ve çorab vermeye karar ver• 
mlftir. Saylav Bay Asım bu it 
için 90 metre kumaı vermiJ], defter, 
kalem vermek gibi yardımlarda 
bulunmayı da vadetmlıUr. Feren• 
deli oğuUan da yUz Ura vermlt• 
lerdir. 

Licede Gece 
Mektebleri 

Lice (Husuı1) - Bu sene ge
ce mektcble· 
rine ~ok rağ-
bet vardır. 

BUtUn Uce 
balkı okumalı 
için Adeta bi· 
ribirlerl ile 
müsabaka et• 
m e k tedirler • 
Halka bu he• 
vesi aıılayan 
muallim lbra
hlm Tnrkerdir 
Mcktcbte biç Muallim İbrahim 
bir lkret al- Türker 
madan hocalık eden bu feragat 
1ahibi muallim yalnız çocukların 
defil, ak saçlı ihtiyarlan da ho
caııdır. 

Bigada · 
Kadın Yüzünden Bir 

Cinayet Oldu 
Biga ( Husuıt) - Hacılar kö· 

ylbıden 20 yaıında Ahmed oğlu 
Said Yuvalar köyünden HUaeylD 
çavuşu bir uygunsuz kadın roka• 
beti ytiIUndoo bıçakla yaralamııhr. 
Hftıeyin çaYUf nakledildiği haa
tanede 6lmOıtUr. Said yakalao
mıı, Adliyeye Yerllmlıtlr. 

Ka,ta Bir Kaza 
Kaş, ( Huıusi ) - Akörtı k6-

ytınden Kmıkh otlu . Mehmed 
geceleyin köyUndon a•lırken ~ol
da HrHrl bir kurşun isabeUJe 
ayağından yaralanmıştır. Bu aer• 
aerl kurıunu atan aranmaktadır. 

Kaş Fırka Kongresi 
Kaş, ( Huıuı1 ) - C. H. F. 

kongresi yapılmıf, idare heyetine 
dava vekili ŞUkrii, Tevfik, Kadri, 
Avni Erdem, lbrahlm aeçilmlt
lerdir. 

BugUn düşüncelerim bUsbü 
değişmlı olabilir; ancak ben yin 
lSyle dUıUnUyormuşum gibi, iste• 
diiimizin bu olmadığını anlatma• 
ia çalıpcağım. Daha doğrui\J 
içe bak, dı a bak d meoiJI 
hep bir yere Yardığını s61" 
liyeceğim. O clSnkteki ötkW• 
rin hepsi, içlerinden çok dıt acun\I 
görmek istiyenlerin olsa idi dail' 
iyi mi olacaktı. Hiç sanmıyoruııı. 

Böyle yalnız ozanın iç acun' 
ıöyliyen ötkülerin baş kötüluğl 
nerededir? Bence hepa:nin birib ... 
rlne benzemesinde. Bu kötiilU1' 
öbllr aoy ozanların yazılarında d• 
görülebilir. Çünkü onların ~' 
bunların dac ç.oğunun lçlerind• 
bUyllk bir ıey yok; hep başkala" 
rından öğrendiklerini aöylüyorlat• 
Kör gözü içe de çevirsen, dışa d• 
çevirsen birdir: Yine görmeıı 

yine görmez. 
Evet, ozan içini söyler, dııatt 

da baksa yine 6zün0 söyler. Ar 
cak böyledir diye her içini söyll
yen ozanı beğenecek değiliz; biı 
zengin bir lç arıyoruz, o bir hiçid 
aöıllnU ediyor. Zengin bir iti 
olan da dqarısını görllr, daıı. 
doğrusu onun iç. acunu, dıı cUll" 
da izini bırakır. Öyle ki o .... 
kendisini aöylerken biz onun ıöı" 
lerlado kendimizi de, herkel!li dl 
buluruz.. 

Bugün büsblltün böyle d:işUıı" 

müyorum; ancak burası başka bit 
ittir. 

Ereğli Mahsulleri Raftbette 
Ereyli • Konya, ( Huıusi ) ~ 

Bu aene bütUn mahsuller iyi pat• 
etmit ve dıt pazarlarda rağbeti• 
alınmıibr. 

erzifonda Kuduz 
Merılfon, (Husust) - Bura~ 

bir köpek ,kudurmuw, 3 ki~ol 
ısırmıştır. Isırılanlar Sivas. ku Beıı' 
h&1tanesine gönderilmişlerdır. .,ı 
lediye bütün aerserl köpek! 
&ldUrmeye baılamıştır. 
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Alem· 

it alg anın 
üstem leke 

Sıgasası 
Arta~ iyice lln1aşı1d & ki ıcçenuc "o• 

l da t lya o F: nea devlet adam• 
arlı ar ıındaki konuwmalarda ve im· 

2:a anan " • 1 1 ,,enı ab Sfma'arda talyan&o 
tnUıternJ .. l 'l'k ' 

1 
" uıca ı ılyaaa & çok bGyUk 

r )'•r tutmuıttn. 
ftaly1 :ıtf 

• bw uı ıayıaınıo artma ı Vfl 

~uerndukn bu nGfuaa göre darlığı yO:ı:Un· 
Q •nd' · · 
n••nd 111111 geçindiremez olmuilur, 
•.. n 6t .. - 1 mn tem' k urudGr L: talya gen it btr 
1 Jdıkın~• ~,•iyaıuı gUdöyor. Anla· 
ıtro rauıı gtud ""> bu • yaaanın etaı 

Af 'k Urt r. ~da 
1 t 811" vatandan ayrı, fakat 

va anın • • 
talar geçım va ökonomı vaaı· 

ını geni • t • 
rıyaeak k 1 e mıye, çoğalbnıva yn. 
P•rat , un .t bir anüstemlekı ı . 
ııı 

4
?' uQ-u urmakt r. Duglln Afrika• 

ı-e ı~~k:11ft: Garb Trabluıu, B'ngazt 
lau ( 8 Hr ile ha!yan Somnlisl t ,.:ı~aratorlu§ıın birer pnrçnlarıdır. 
ıı ltüU !abluıunda mnatemleke te· 
ıbeın ~rıne geçe Jıl büyük bir 
realb nıır•t Yerildi ve G t' n r l 

e Şo bu itin broına geçirildL Şimdi 
1 

ark Af riku:ndakl milatemlekeler-

"' tn~ lıınıa b zınan çoğalblmaaına 
"" •ternlekccl ik organi:ııta•yonur.uıı 

' vetı ndir'l ı l •lac k 1 mea ne Qzum görlllmDo 
••ta~ B ki ınGaternleke'er Bakanı Ge
t yi dono Jilk• k komi11r ola~k 
• Q • ildi. 

ltrd~lıe .ayle geliyor ki ltalya &ura• 
12l•lle~ti•t•mleke imparatorlugunun 
... r. l iyice 11tlamla1t:ırdıktan 
..... il .• 

lsiıı fıı e ıı e ek ihtiyacını gidermek 
" b •allar eramıya baılıyacaktır, 
~: bu geniılemo aaıl ol bllir? 

~ a rıe bir orgu karft11nd aklı· 
dk 2 le yer: 

- Habeolatan, oluyor. 
'h~6nld1 .. ltalya dnlet tadamlıırının 
\ıt «tından v kit vakit çıkan s6ller 
t.~ tahmin ettiri1or ki, ltalya mÜ.ıı• 

eti 1'\ cillğl için ç'zi?en yo'un lıtlka
f.' lfabefıhına doirudur. 

Jhı •lıt~t.. Habetiatan U:ualar Derne· 
t. ~ $lırrııiı mGıtakil bir dnlettlr, 
'ftıt~ 1 lkeatne boıka bir devi tin 

,·~~ •ainl, gönül riz ıile kabul 

1 
cccğinl aanmıyoruz. Şu b:ıılde, 

1• nıGatemlokecil:k progra ının 
~ tnaddeaini t tbik etmeye baoladıta 

~il~ Afrika çöll rinde iki ordu 
'uıu,1

1 
fteak demektir. O ıaman, 

hld ar kuru unu• a'acnğı Yaziyet 
tle,,_.'tı Ve imdiden nı rak edllm A'• "r._ .. 

rta Avr a 
Andla inası 

Parlı, 25 ( A.A ) - Bıı gut 
17 ai11d Romada tesbit edilen 
Orta Atmıp• andlaıma.ııı projeli 
alakadar hükiim•tl•r• bildirilmiştir. 

Havptman 
1ahkfım . 

Olacak Gibi .. 
Fi m ington, 25 ( A.A. > - Llnd· 

bergin çocuğu dan 1nda iddia tahid• 
terinin =at-.~"'eai bitmitlir. Suçlu 
Havphuan' " 11,vukatlsrından birisi lu 
dııvanın hlllhkem nln salahly tltri 
dıııoda olduğu idd iıı11nı mahk meııih 
r ddotmeai üzerin• vukat uçlu 
Havplnıan'ın Llndbergin çocuğunu 

kaçırd :ğı il1n İf rıım kta o'du~unu 

veı o gll Un aktamını kanaı Ue bera
lıer g çlrdiA"lni labı.t edecek yaı\yette 
olduğUnu bildirmit H demittir ki: 

"- Fidyenin ödenditl gtin, Haupt· 
manı nerelere ıf ;iib ne yaptı~ nı 

bütün tafai:utilo bildireceğiz. O gilo 
ıık9:ımına gelince, Havplman evinde 
rklldaılıırlle beraberdi. 

Bu sözlerden soı:ıra Havptman 
sorguya çıkilınittlr. Havptmah, 17 
Luçuk 1et oda Almenyada aeker ol• 
duğunu Ye fHlerden a:ehirl nerek 
çfirüke çıkarıldığını söylemiotir. Bun· 
4ıın sonra Almanyada bir mahkumi
yet 1recirerelc Amerik•1a giıli 0'11rak 
girdiğ nl blldirmif, Lindbarg-'fn çocu• 
Q'uoun kaldıraldığı glln iç dört bin• 
do!ar kadar paruı olduğunu •Öyle· 
mittir. Havptman o gOn çalıımıya 
gitmit n iıbatıodaa aaat 17 de ay
rılm ·ıtır. 

Havptman sorguya ç kilirken 
nıUdafaa oııhidlerlnden fırıncı Frede
rlkaon din• nrniftir. Frederiktıon Ba .. 
yan Havptmnn'ın çal ımakt olduğu· 
fırının sahibidir. Frcderikıon, o gOn 
Hnvptman'ın h r uman oldutu gıbl 
akıam fixcri karısını almak Ozero 
gelip gelmediğini }'emin edemiyece· 
A'inl söylemi Ur. 

' merlka Ad tet Dlv nınd 
Vaşington, 25 (A.A.) - Ayrn, Bir

leıtk Amerıkanın Uluslar ara ı Lahey 
ada! t di anına girmesi teklifin 8. 
Vand nberg tarafından yapılan ihtiyat 
kayıtlaranı kabul etmi9tir. 

Ayının kabu:n, Amerikanın d'vana 
glrmeıl yolund yenl bir merhale 
teşkil etmektedir. 
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d ~yb nın, vd canı liı ""ılıyor
lt llıasıa keraraızlak, onu bu
k rnııtı. Sokağa çıkmak istiyor, 

r t ~orkuyordu. Harun Şinasi· 
Ur~ y k ud Cevad G libe restgr 

B onu mak icab edecekti. 
l'ard eyh n, bu tes düften çekini· 

•lir u, çUnkn dalgın bir anına 
eitrn' Öz Verebil:rdi. Saz verib de 
t rd'~~ek, Harun Şinasinin g5s· 
)'4L-~gıı_ nezakete kar ı çok çirkin 
~l"•ıı b. k b E'Vd ır mu a ele olurdu. 

dı, ılrk daha kapanıb kalamaz· 
lıtirab t t dokt~runun verdiği 
idi. Üddeta bltm k •z re 

nıtn t yakpacaktı... Kalbindeki 
ı,; • tü ran h · 1 Natun ş· ıa erine rağmen, 
ba 1 rnıştı: ın iye ıinlrlenmiye 

- Bu d d fm oıu 8 anıın se,,gisf, beni 
düıuru şkQJ, kararsız vaziyetlere 

Yor .•• Ad t b • t 
•hııek · . ' ana czıye 

ıçın b · . d' ğimı u· ' nı ıevjyor, ıyece-
. uıraz on 1 h' . nıe e b 

1 
un e ınde düıUn• 

yo . ~~ a~orurn, bir pUrOz çıkı· 
• .n.r erımi a:t ediyor! 
Haft i l d .. Be ç 0 e ugroyan Behice, 
yhaoı sıkıntıdan kurtarmııtı: 
- Bu perıembe alqama da· 

" tiiyiz. 

Beyhan, az çok tahmin etm kle 
beraber ordu : 

- Nereye? 
Behicenin ne den yU U parıl 

parıl yanıyordu ı 
·- H rua Şin inin ap rtam • 

nına ... 
Beyh n, dudaklarım ı ırmı9b: 
- K dıköyUnd ki apartıma• 

nma mı? 
Onun haline dikkat eden Be

hice, birden kollarını ka\•uşlurdw 
- Evet ••• Niye duraladın? 
Beyhan, c \ah vermiyordu. 

B hice, göz.lerindo şimşekler ça• 
(< rak bakıyordu: 

Hoıuna gitmedi mi? 
- Evet... Hem, hiç hoşuma 

gitmedi! 
Beyhanın kat'i c vahı, Behl· 

ceyl şaşırtmıtlu 
- Neden ? Blr mabr. r mu 

var? 

du: 

- Ev t ..• 
- Ne gibi mnhzur? 
Beyhan, kolunu havada savı r-

- H m bir çok mebzur var. 
Behice, bir koltuğa çökmüştU: 
- Söyle de, ben de anlıyayım. 
Beyhan, bir iskemle ~ekti. 

8ehicenin yanana oturduı 

t 

t y ·--

Sayfa 5 

Gönül t ler· 

Bir Çocukluk 
v Arkadaşının 

esair Önünde e. • M. T imzosile mektub 

Yakında Londrada üörüşülecek 

gön· 
deren kadın okuyucumu tebrik 

derim. Eski bir aşk masalının 
dirilmesi önUnde, yaptığı hare
ketin ıekU çok hoıuma gitti. 

Londra, 25 (A.A.) - Londraya gel· 
diklen velnt, Fransız Baka larına, 
Avrupa •ye. &t a aid kat'ı olarak 
t sblt dilm ı Vl" hıçb'r yerinde de İ• 
tiklik ) apıl lllıy eak bir pi nın n rl• 
lecetine d air t • r 'alar tamamen tekıib 

1 

dilmektedlr. 

i rıgiltero ,.az 'yele göre hnrek t 
decek Ur tavır ttı1unmıtt r. Ve evvel· 

ce teabit odi' mit ir dDtiince i olınn• 
dan ıiynsal ufl·u geniş bir ıurette 
(lÖzden geç:r eyi lahmekt dir. 

K b'ncnln amncı, buna kartı çıka• 
a:ık gbç' ki rt anlamakla berab r, 
Alma .. ya n Cene'Wr ye dl>nm Ue 
lıBY ve kar sll"hlarının tahdidi ola• 
rak kalmaktadır. 

Roma 11ndla1nıraı, tenıenni edil 
ta villere P- th r olmadıAt takdird , 
Avusturya meselesinin yeniden ortay 
çıluıcağı öne 110rü.üyor. 

Ümid edildiğin öre g6rtltme1 r, 
Anupa •ulhünlln en iyi 'tamanı k • 
lncak ol"n, nok~ai bat:arlarm biribir· 
lerlne uyduAunu teyid ed çektir. 

Avu turya lstikl il 
Viy na, ~5 ( A. A. ~ - Baıbak11n 

uavloi Bay Starhembuıı, ıon H· 

manda vatanperverier cebh ıi teıkf. 
1 tında ~y·emit oldufü bir nutukda 
ıöyle d ınlılir: 

11 
...... Biz, Avuıluryarııu daimi 

Belçika Ve 
.. vgetler 

Briılısel, 25 (A,A.) - Dıtitleri büt
çesi munaknşa edilirken, Sovyet'erle 
tnllnnieb~te tekrar boşlanıhnaeına 
tarafdnr Soeynhıst gruplar kar ıımıcla 
Hı: rblye B kanı B. Devez, propagand 
t hlikeaini ileri sürerek lbti,.at kny l· 
lım bi.dirrulş, f nkat unl rı ilAve 
tmi1tln 

" - Eter teminat verillrıe, Sov
yctler1e munaaebrta tekrar giriıilme
ıine it\ra1 etmetn.,, 

ltal a Siy sa ı 
Roma, :!5 (A.A.) ..._ Resmi mahafil, 

kal:incdeki d~ğit"kliğin dış, iç nli 
ve .ııoyoııl iyn.asında hiçbir değişik
liğe s beb olmıy ccığı teklinde gos

tormel<tedırlcr. 

- Bent dinle, Behice.. Y nn 
çizmek, naz etmek istiyorum 
anma... Bu çocuğa te e'kkUr 

etmek, borcumdur. Fakat ben, 
bu öyün yeri: i)İm, halbuki o, 

dahn yeni ve yabancı sayılır. 
Sonra d bek r,. GörUrler, söz 
olur. 

Behice, başını aallıyarak din-

liyordu: 
- Kısmen hakkın 

biraz da mübalağa 
SUz olursa, ne çıkar, 

e mi çıkar? 

var. Fakat 
diyorsun. 

anki? 

Behice, omuzları 1 oynatar k 
bakh: 

- Ö;leya. 11e çıkar? Evlen • 
c k olduktan onra •• 

Beyhan, b ını yana ç rpıtmı,tı, 

bafifce gUlüm di: 
- Ne çabuk karar veriyorsun? 
- Sonu budur, bu Sşin .. F zla 

bile utadı ••• 
- Onu, biraz dUollnUrUz. 
Behice, bunu, tıaz andı, nr· 

ndaşmın huyuasu bildiği için 1 • 
r !' etmedi ı 

- P ki onu •onra dU Un ... 
Şimdi. bugtınk aziyetl dilşün -
Um. Görürler, diyor un. kim gö
rur, ric derim ? Heri c senin· 
le, benimle ml meşgul oluyor, 
znoncdiyorwun ? Şaşarım klına .. 
Bu Eam nda, herkes, kendi dala· 
v resinde... Can çeki en k rd ş:
ne dönUb bak n yolr::... Sonra, 
farzet ki g&rdUler. Apartımana 
Kiden, yalnız sen deiilıin ki. .• 

T.ondr 'da ok mühim göroşmel r 
yapacak ol n Bay Flanden 

relte iallk1aline sah'b olmuından 
bPtk l:ılrıey istemiyoruz. Biı her 
UlrlU im nya • Avusturya ittihadı 
fıkr:ni teddediyotuı. .. 

Amerika Mi/gar
lar Harcayacak 

V"IJington, 25 ( A.A ) - Bay Ruı· 
velt, lı:ongr ye bir mcktub glSndermiı, 
on .senelik geııit bayındırlılt progra
m n n dk <"n ekiz eyı da kullanıl k 
Ozer dlSrt milyar dol rhk kr dinin 
d rh11l emr ne verilmesi için ıernr 

lmiıtir. Bt n ao batkı>, İfsizl re f r!f• 

dım için 8CJ0 m "lyon doların da Yeril• 
m •İ i ia'emittit. 

B y Runelt'ın bu ktubu, muba· 
1 fet t r f cJ n şiddetli t nkldlerlo 
k rtılanm ıtır. 

Vqington, 25 ( A.A t - Q ea-
aill r meclıai. çok uvv tll b'r k e
r' et] yeni r.efia it'eri projelerini 
t hnhakku f Uirmesi için Bn7 Ruz
vcldi1.' rurl • 4,SS0,000,000 dolar 
v rnu tir. 

nn• s: 

Ben varım, Türl, n var, Hılkat 
var, Humret v r... Eğer daha 
knlabnlık olsun istiyoraan 0 

kendi arkadaş} rmdan da da,·e; 
et..: Ben de bir iki nrkadaı çağı· 
rayım. Ap rbman mfi alt... Bu 
kadar bir toplanb için de söz çı-
karırlar rbk halt derler ••• 

Beyhan, sordu : 

- Niy • Beyoğlunds bir yer
de toplanmıyoruz ? 

Behice, içini çekti 1 

- Allah cezasını ver in lbu 
karda kışta, vapur, tramvay der
di çekilir mi ? Sonra, vapura 
yetişcccğ' !. diye ıerkenden dönll· 
yorurı. Bur da olur a, r.nmandan 
kazanıyoruz. ekad r g çe kal· 
sak, ayağımız karada... Türkan 
ende kalacak, Hılkat te bende ' 

Hiç itiraz etme... Herşey kara;: 
laşb... N olur, bir sefer de hl-
• • . b ' zım reyımıze ırakıver ... 

Beyhan, istemeye istemeye 
glildU: 

- N zaman sizin sözünüzden 
dı n çıkhm ki? .. 

Behice yan kızmış, yarı şakacı 
söylendi: 

- Ayol hep senin kulun kö
leniz ... Bir dediğin iki oluyor mu? 
Eğer bunu d inkôr der en nan· 
körlUk edersin ... 

Beyhan, elile onun dizine 
vurdu: 

- Peki, peki, kızma ... 
Behice, inandırmak, kandır· 

ma'k tateyen bir seıle devam •tti. 

Bu okuyucum pek kUçllk ya• 
anda ihtimal hiç 2örmediği, ken· 

di ine nazar n epeyce yaıh bir 
ednmla evlenmiş, bir çocuk 11· 

bibi olmyf, mes'ud değilıe bile 
mUlcYekkil yaşayıp gidiyormuı. 

Fakat geçenlerde hain bir teJa• 
dfif karıııına bir çocukluk arka

daşını çıkarmıı, Ö)le bir çocukluk 
arkadaşı ki, ona yıllarca evvel, 
b iribirlerlni kaybetmeden ev•el. 
gidi bir meyil ile bağlı lmlf, 

Hfıdiıe bir mecliste cereyan et
mektedir. Bu çocukluk arkadaıı 
gene kadını gôrUnce yaklaşmıo, 

belki de bir ağabey şefkatile: 

- Nasıl, meı'ud musun ? Di
ye sormuş r 

Okuyucumdan bir tek kelime 
ile cevab a lmıı ı 

- Çok .. 
Ve muhaYere bundan ibaret 

kalmış. Okuyucum kocaıını al
datmak, bir sergUıett• ablmak 
o 'yetinde değildir. Fakat timdi, 
hele bu teaadüften ıonra aıksız 
geçen bayabnın boşluğunu daha 
ziyade anlamakta, annesinin evi
ne dönmeyi dUşUnmektedir. 

Omid ederim ki bnnu yapma
yacaktır. Çocukluk arkadaşından, 
mazinin uyanması ihtimalinden 

naııl bir tek kelime lle uıaklar 
mıı ise, bu karardan da 6yle 
uzaklaşacaktır. 

Mektubunun başanda banar 

- Mesud olmadığımı sandı
ğım Eamatılarda bep çocuğumun 
öksliz kalması lhtimPJini dOşlln~ 
rtım. diyordu. Tahmin ederim, 
bu ihtimalin tahakkukuna imkln 
bırakmıyacaktır. 

TEYZH 

Apartımanın vaziyetini bil
miyorsun... Kat kat, koskoca bir 
aparhmnn ••. Kapııından iirerkeu. 
sen·n hangi kata çıkacağını, 
hangi daireye gireceğini kimbillr?
Gilnler kısa, erken de karanlak 
basıyor... Bir çekçek arabaya 
binersin, kenar mu,ambalarını 
6rtlUrUrs0n. Aparhmana girerken 
de mantonun yakasllo yllıUnO 
kaparsın, biter, gider. Buna da 
bir şey diyemezsin ya ••• Muhakkalcl 
gelmelisin, Be) hani Harun Şinas~ 
günlerden beri hazırlanıyor. Ser' İl 
Beyoğlundakl sayıla lokantalardan 

birinin metrdotell yapıyor ••. Çocuk, 
o kadar masraf etti; günah, yaxık 
değil mi? Haydi, Masrafı bir 
tarafa bırakalı':D; kendisine, 
teşekkUre borçluyum! Dediğin 
bir adamı kırmak, incitmek 

doğru mu? 

Behice, söylüror ıöylUyordu. 
Beyhan; hiç se•ini çıkarmadan 
dinlemişti. Nihayet Behice çanta
sında kUçUk bir k gıd ç.ıkardı: 

işte aparbmamn adre 1 ... Ara· 
bacılara öylersin, bulur.ar. Een, 
gelir, seni alırdım amma, vapur
dDn çık, bı raya kadar gel, .aonra 
dön .. Bı , hayli uzun olacak .•. 
Sonra iske'ede Ht;mret 'beni bek· 

liyecek... Bundan başka, sen. 
e•e, bana davetli o dt.gu ıu stsr 

• 1 k'~· ıbu lerıin .. , Beoım ge me tgım, 

cihetten do doğru değil ... 
( Arkatt& v~ 



Dünga Hadiseleri 

Fransız Emniyet 
Müdürlüğünün 
Şifre Aleti 

fran1a emniyet müdürlOğll· 
nün kuHanmakta olduiu 

izli mfllıa- t ifre son zaman• 

I . bl larda birkaç defa re çın r F 
çalındı ve ranaa 

al.t gapıldı emoiyet mlldüriy& 
ti de gizli muhaberelerin gizli kal• 
ması için yeni tertibat araştırmıya 
koyuldu. Şimdiki halde bir mll· 
hendlıin aayeıinde bulduğu vaaıta, 
portatif yazı makine lerini andıran 
bir alettir. Te:li ''eya telaiz tel· 
grafa bağlc • nk s:.ı retile iılf yen 
bu alet tıpkı bir yazı makinHİ 

gibi kullanılmakta ye yazılan yazı. 
bu aletin eşine malik olan her 
yere gitmektedir. Bu kadar olH, 
belki pek ehemmiyetli olmıyacak, 
fakat aletin huauaiyetl ıöylenecelc 
şeyi ,ifreli olarak yazmasında, 
gitti il yerde de ıif reyi kendiliğin
den anlatılacak dile çevirmesind .. 
dir. ... .... 

ınıiHı kıralının kOçnlc oflu 
Dük dö Kent geçenlerde 

TaÜlr•lz ba· ~eni &eTc~sile bir-
1.. lıkte ParıH geJ.. 

banın talin· mlıtl, bir mtıddet 
•Is çocuf• kaldıktan soDra 

lnalltereye döndll, fakat lnıfllz 
1ef arethanelinden tayyare lıt&1i
yonuna slderken bindJğl otomo
bil beı yaıında bir im çocujuna 
çarpmıf, yaralanmaamı muclb 
olmuftu. Bereket verliıı kızcağı• 
&ın yaralan mllblm dejildi. ADl
lattıklarına gare kıralın otlu lle 
refikau ln,Utereye d&nUnceye 
kadar hep bu hAdfaenln t11irl 
altında kalmıtlar Ye lnglliı ıef ar .. 
tini hldiseyi takibe Ye gOnde 2 
defa kendilerine bildirmeye me
mur etmitler ve çocuta da birçok 
hediye ıöndermlılerclir. 

Bu kızcağız ıeçenlerde. lnıll· 
tereden Franaaya ıeçerken 
( Man, ) da dUıerek boiulan bd
baht bir tayyar.cinin çocuiudar. 

lf 

Lokonıotmif ile çarpıımca hin 
b;r parçaya ayrılan oto-

L le t ·ı· mobil ve kamyon
a omo 'ı' h.k" l . , larm ı aye erını 
devir•n herglin ltitirlı, 
lcaıngen fakat bı:nun ek· 

sini hiç duymamıthk. Şlr.Jdiye 
kadar itldilmemit olan bu hadise 
Fransanın Roşel ıebrl civarınf4a 
olmuftur: l~l kum ile dolu olan 
bir kamyon ıoaentn demiryoknu 
keıtiği noktada bir lokomotife 
çarpmıt ve lokomotifin yoldan 
çıkar~ k c!evr]mesir.e aebeb ol
muı:ur. 

··························································••• 
1::2rl'Jlll ....... ~ ........ lllİI. 

BUTUN ULKE.Yf 
HERC.ÜN 

~nPosta 
DAKİ e,j R TL AN 

8üTÜN ÜLKEYİ HE:R c;.UN DOL/41R 

SON POSTA 

Dilnyada Olup Bitenler 
~~~~~~----~·~~~~~~----

C ese d siz Bir Cinayet Meselesi ! 
Marsilya Zabıtası, içinden Kolaylıkla Çıkılam1yacak Kadar Garib 

Bir Meselenin Karşısında 
~------------------·~~------------

Öldise De, Yaralandıysa Da Gülüne Mevkie Düşmüş 
Olan Bir Adam ! 

Franaanın ıa• 
)ntayı en fazla 
lııral eden tehrl 
Pariı kadar, bel
ki de P~rl:;ten 

faıla (Marsilya) 
ıehridlr. Bunun 
aebebi ikidir . 
Birincisi: Marıil
ya kan danıı 

güden Kouika· 
lıların en toplu 
olarak yaıadık· 
ları yerdir. 

lkinciıi: Mar
ailya dllnyanın 

dört k«Sıeainden 
kalkıb ıelen ya .. 
purların uirak 
yer!dfr. Bu iti• 
barladır ld, Mar
silyada hldise 

ekılk olmaı, bl· 
riıl bitmeden ye

nisi baılar, da• 
ima bir çorba ka-

ıanı halindedir. 

* 
Marallya za· 

bıtaaını bugtınlerde en fazla lıgal 
eden me1eleye ıelince: Misline 
az teaadllf edilir, o derecede ga· 
rlbdir. SByliyelimz Birkaç gün ev• 
wel polla mUdllrlyetine lmıaaız bir 
mektub ıellr, bu mektubdaz 

- Rukln lımfode bir fahlıenln 

H tiyar bir adamı LlUH ıokatında 
k iin bir otele çekerek ISldUrttUifi 
y nı1ıdır. 

imzasız mektubJar, itimada en 
ı.tz değeri olan şeylerdir. Deter
leri kiğıd sepetidir, fakat vazi· 
fesini bilen bir polisin elinde, 
hele Marailya gibi bir yerde 
hemen yırtılıb atılmaz, tahkik 
edilir. içlerinden intikam saika· 
sile yazılmıt doğru olanları 
da vardır. Binaenaleyh Manilya 
zabıtaaı derhal tahkikata giritir. 

- Rukin gnze~ce bir kızdır, 
gözü pek ve yumruğu kuvvetli bir 
adamın himayesi altında yaıar, 
arı> s ı ra ı:engin ! eri yolmıya 'çalışır; 
ara6ıra gizli kapaklı iş!ere dnlıb 
çıkar, hulasa kendisinden herşey 

beklenilebilecek bir mahluktul'. 
Zabıta bu ilk malumatı ı.ldık· 

tan sonra ı~ml Yerilen otel ile 
aJAkaaı olanlan ıorguya çeker, 
onları 

- Onbeı gUn eYvel Rukin 
buraya ihtiyar bir adam getlrmlfdl, 
o ıırada doıtu geldi, arada kavga 
çıktı. Adamı alıb ıötürdDler, ci· 
nayetten haberimiz yoktur, de
diler. 

Bu, mühim bir ipucudur. Za· 
bıta hemen ( Rukln )l tutar, aıkı 
bir sorguya çeker. Bu gibi işlerde 
takib ettiği usul, maznunu faaıla· 
aız ıuullerle buna:tmaktır. Bu 

defa da öyle yapar. fakat Rukfn 
yorulmaz. Hep ayi ifadede iarar 
eder. Bu ifade ıudur: 

- Sokakta. ihtiyar bir adam 
)'anıma ıeldi, benimle bir fİfe 
bira içmek istiyordu, kabul ettim, 
otele çıktım, onu odamda bıra· 

karak indim, ıişeyi aldım. yukarı 
çıktım. Bu ıırada dostum ile ar
kadaılan geldiler. Evveli hiç 
bir ıey olmadı, adam onlara da 
ikram etti Ye bir şlıe daha al· 
dırttı, fakat ıonra arada kavga 
çıktı, doıtJarım adamı dövdüler. 
Maamafih ben müdahale ettim ve 
adamın koluna girerek aıağıya in· 
dirdlm, bir otomobile bindirerek 
eYioe yolladım.,, 

* Zabıta yaptığı tahkikat netice· 
sinde bu ifademin ilk kısmının 
doğruluğuna kanaat getirmlıtir. 
Maznundan yalnız sonuncu kı· 
samda ayrılmaktadır. Filhakika 
polisin düıünceaine göre bu adam 
koluna girilerek otelden indiril· 
diğl zaman yarı ısın bir haldeydl1 

cesedi muhakkak bir kenara 
atılmıt olacaktır. 

* Şimdi poliı glinlerdenberl bir 
cesed taharrjslle mefguldür, fakat 
dereden çıkarılan on beı günlllk 
bir cesed mliıteana olmak üzere 
bulamamaktadır., 

Netice ne olacak belli d'ğll, 
yalnız llive edel°m ki, gazetelerin 
kanaatleri polisinkine uymamak· 
tadır. Onlara göre ihtiyar adam 
otelden ölll değil, yaralı cıkmııbr 
Ye timdi gelib hadiseyi anlatma· 
masının ıebebl de, glllnnc bir 
mevkie dU9müş elmasıdır. 

Yukarıdaki kl :şelerde Rukin 
ile dostlarını, tevkifhane yolunda 
görUyorıunuı. 

Eski ispanya Kıralı 
Karısından Ayrılıyor 
Papa Nil~ahını Bozmadı, Karı 

Koca Ayrı Yaııyacak 

Eaki ispanya kıralı, resimde 
gördüğünüz erkektir. Onliçllnctl 
Alfons iki kızının araaında ve kol• 
lı:rı ara11nda bulunuyor. Bunlar· 
dan açık renklisi Enfant Beatris, 

6tekl de Enfant Marlya Kriıtina 
dır. Enfant Beatriı bundan kııa 
bir müddet evYt1l Romada, Tor• 
lonya prenslerinden en kUçUğile 
evlendi. Fakat aarabete balun12 

lkinr i ki.nun 

Kari Mektabları 

Bir Yazımız Ve 
Bir Okuyucumu
zun Düşüncesi 

A dığ mız bir mektubdur: 
Değerli ve yurdun işlerin• 

candan bağlı gazeten"zde ef 
doktorunuz.un "Malarya Sıtması,, 

ve m~mleket haberleriniz arasınd• 
da "lzmitin pirine ek~mi,, bahir 
lerjni okuyunca ıize ve sayıo 

okuyucularınıza bir müjde yaı• 

maktan kendimi alamadım. 
Çeltikle!" her memleketin sıt• 

ma ile uğraşan uhici A:lm:oriol 
uzun uzun düşündürmüş, ıenelerc• 
yormuı v(arhk pirine olsun yahı.ad 
kenevir veya daha bunlara benzer 
au içinde bnyUyUb yetişen mahıu
litın ıulanmaları. sonra yatakları• 
nın boşaltılması disiplin aıtınd• 
kalC::.kca, civarda yaşıyan halk 
sıtma doktorlarının sözlerini di•• 
leyib, nasihatlerini tuttukca kor• 
kusuzca ekHlb biçiloceklerl anla• 
ıılmıştır. Bl:ıim yurdda da pirlnt 
ekimi ; ıehirde, köyde batta taP 
lada çiftçinin yanıbaıında duraa 
sıtma mUcadeleıl ile, bütOn dOn• 
yanın beyendlğl nizamlarla ; sıh
hat için tamamen ı:araraız blf 
hale konmuştur. Mnıterih olun. 

Kol kol memleketin dört bir 
bucağına yayılmış, ııtma miler 
deleıi kurumunun aidatı tedbl,. 
ler yine bütün dUnyaca en mO
kemmel aayı1an usullere uygua, 
aarfettiği gayret gerek komıu 
gerek uıak memleketlerdeki 
eıler;ninkinden aa:a geri de;tl 
batta ban itibarla onlara faiktır. 

Bataklıklara. birikintilere biıd• 
de hem tnrltı tllrln zehirli llflçlar 
ıerpl :iyor. Çoktandır kendi gölle• 
rimizde Gambuziyaların itini g6-
ren küçük l balıklar bulundu Yt 

nretillyor. 
Yaygaraaıı, tam bir sUküa 

içinde yer yer kanallar açıhyor, 

derilnikler dolduruluyor, heme• 
her iUn bir çok hektar araıl 
kurutuluyor, bir okadar tarlaya 
muntazam su yolu açılıyor ve pek 
çok hasta en yeni usullerle, ea 
pahalı llAçlarla devlet beaabıaı 
tadavl ediliyor. 

Artık TUrklyede utma devlet 
sıhhlyeıinin önünde yere yıkılmJf 

ve ancak bir sıkımlık canı kal
mııtır. Serendipteki, CYadaki ma• 
)arya isterse biraz daha kudursua 
ve ta buralara kadar gelsin. Yav• 
rularımn üzerine kanatlarını ger• 
mlş bir ana karakuı mehabeti il• 
aağlığımızı bekliyen Cumhuriyet 
sıhhiyeıi onu koğmaya veya bot· 
maya kadirdir. 

Or. R. A. Pek Sıımııun 

( Cev•bf•r ' Buraada liacı Hasarı Mtth11llı ·ı;ınd• 
Bay Tufana ; 

Bahsettiğiniz mekteblerden ikl
ıl de gedikli mektebidir. Birin• 
girmek için diğerini ikmal etmek 
mecburiyeti yoktur. Birini bitirea 
laterae diğerine de girebil.r. An
cak mektebde okumak iç; ıı kr 
nulmuı olan yaıı geçmemiı ol· 
mak lazımdır. 

····························································· ki bu düğünde kızın babc.s. bu• 
lunduğu halde annesi bu lunamadı. 
Bu sırada ortaya çıkan bi~ şayı• 
kıral ile sabık kıraliçenin ~yrıJmak 
nzere olduklarını bıldlri yl rdu. Bu 
haber doğru çıktı. Nikahın br 
zulması için iki taraf Papa)'• 
müracaat etti. 

Fakat Papa bu mUracaat'arı n•• 
zikine bir surette reddetti. Şim~I, 
bu karı koca, kızlarından Lirın P 
evlendiği gUn hukukan ayrılmıyor
larıa da maddeten ayrılmıı bular 
nuyorlar. 



26 lki ı ci kinıın 

Avrupada 
Ragbi 
Meraklıları 
b Avrupada birk~ç aenedlr ral· 

etten düıcn r gbl oyunumuı 
meraldılan çoğalmı tır. En ıert 
ıpo~lardan biri ıeyılan ragbioin 
Yd•nıden ra~bet bulduiuna delllet 
e en · ı rnııa lerden biri olarak son 
tapılan Ingiltcre • Gol mU;aba.• 
~aında 70,0ôO H} lrcl ıeldiği 

ıoıtırfllyor. 

Franaa ile lngilterenia raibl 
~llnaaıbetl bu Hne tekrar hat· 
~dıiından bu oyunun yeniden 
d vrupa apor<-ularını beyecaaa 
lıtlireceği tahmin ediliyor. 

lı 8Por maçları tertlb edenler 
llknı bu çok ıert oyuna kartı 

ıitttkçe artan alAkaııaı memau-

::•tle taktb etmektedirler. Çla· 
•on aylar içinde yapılan bin

llltbe hafif ıporların mtııbnilerl 
1İttik9e azalmakta idi. Sertlijl 

dolayuUe temaıa ca:ıibHI falla 
olan bu ıporun canlanması ail· 
••baka mUrettiblerinfn pek hoşu• 
111 gİtmftlir. 

Diier taraftan ıporun Hrt• 
lithıe taraftar olmıyan terbiyeci• 
ler halkın kırıcı sporlara olan 

llıcralnnı menfaatleri için k6rök• 
l'Y•n orieni:ıatörlerl ılddetle 
ltbanı ederek ; yine yüzlerce 

l'ncJn baçflk ve kollarına mal 
0l•cak raibl oyununa linet 
'tınektedirler. 

Son Posta - Bizde hiç 
ıaruımediği halde •r'orcularımız 
A"rupa mecmu larındakl fotoj· 
taflardan ve yazılardan bilirler ; 

ratbi oyunu sahanın kenannda 
birka~ seyyar haıtan• bulundu· 
tularak oynanır. 

Bir Rekor 

lıpanyah B:r Atlet 91 
Kilo Kaldırdı 

Madrit, 25 ( A. A.) - lıpan• 
~:l gUllecisi, gene atlet Delalıoz 
1 l kolu ile arraıe olarak 91,6 
k·ı 1 o kaldırmış, dlinya ortaaıklet 
fllhlpiyonu Fran&ız Franıuvanın 
90 kiı.:>luk nkorunu kırmııtır. 
1•Panyo~ aağ kolu llo 46,8 kilo, 

•ol kolu ile 44,8 kilo kaldır• 
lllıttıt. 

Otomobil Y arııı 
Uı Montekarlo, 25 ( A. A. ) -
Ll~alar araaı otomobil yarııım 
F • ile Katreu'dan mllrekkeb 
--.'!011z takımı kaıanmııhr. 

SON POSTA 

1 

~1 ıh 7 

At Yarışları 
Hazırlığı 
Başladı 

Yarıo ve hayvan nesillerini 
ıslah encilmeni taraf ındaıı tertib 
edilen at kotuiarı her yıl olduju 
gibi bu yaz da V elief endi de ya· 
pılacaktır. Yalnız, yeni lhdu 
4;dllen (Atatürk koıuıu), ilk defa 
olarak bu yıl yarışlara ilave edil· 
mektedir. 

TUrklyede doğmuı halis kan 

Diinkil Beykoz • Ftnerbabçe maçıaaan iki enıtantant 
3 yaıındaki lngiliz at ve kısrak• 
larına tahsiı edilen Atatürk koıuıu 
Haziranın üçüncü Cuması yapı• 
lacaktır. Yarıı ve ıılah encUmenl, 
(Atatürk koşuıu) oda birinci gelecel 
hayvan aahlbine (5) bin liralık 
ikramiye vermeyi kararlaıtırmıştı r. 
Şehrimiz baytar mlldUrltığO, yas 
at koıulan için ilk hazırlıklara 
batlamak Uzeredir. 

ünkü Lik Maçları 

Fenerbahçe 9 Gol Attı, Galatasaray 
Da Vefayı Yendi 

............................................................• 

-------------------
tinde kalan SalAhaddin hakemin 
dnduk çalacağı zannile ıut çek· 
mekte biraz tereddüt etti. Hake• 
mln düdUk çalmadıtını görünce 
tekrar hız almak Uzere iken Vefa Galatasaray T ... '-<1mından Dört Kişi Sakatlandı 

Dun yapılan lik maçlarından 
Kadıköy aahaamdakl Galatasaray
Vefa maçı, çok sert ve kırıcı bir 
fudbol oyununa ve11lle vermesi 
itibarile fena oldu. Dünkü maçta 
Galatasaray takımından Uç oyun· 
cunun aakatlanma1ına mal olan 
hadiselerin yartıını hakemin ida· 
rcıine yükletlrsek geri kalan yara 
mes'uliyetin Uç cibaryekinl Vefalı 
oyuncuların ıırtma devretmek 
lcab eder. 

Maç:aru1 Tafsllitı 
Sabahleyin r;!!zol bir havada 

B takımları saı. t 19 da her iki 
taraf ta ekıi!ı kadrolarile çıkblar. 

Oyun gllzel bir ahenkle baı· 
ladı, yine öylece devam etli. 

Zayıf olan Vefa takımı Gala· 
tasaray karıııında 4 sayı farkla 
yenildi. 

GalRtaaaray B takımında ulus· 
lar eraaı Bay Muslih takımın en 
iyi oynıyanlnrmdandı. 

Gene ttlkımlar : 
Galataaaray - Vefa gene 

takımları, çok gilzel bir oyun 
çıkardılar. 

Gene takımların ara1ında bu 
kadar gllzel bit oyuna raatgelin
memiıtir denebilir. 

Her iki takım arasında, pek 
çok fark olmamakla beraber, 
Galataaaraylılar, ilk gollerini ha
kemin IUzumu olmadığı halde 
verdiği bir penaltıdan yaptılar ; 
bu, oyun Uzerlnde çok milesslr 
aldu ve o vaziyet liODa kadar 
Clevam etti. Bundan ıonra Vefa
hların gUzel birkaç akını ofaayltle 
kealldl. 

Bundan ıonra, Galataaaraylı-
lar yaptıkları bir golle vaziyetJ -

. 

Bir çarpıtma 
2 - O hale getirdiler ; hakem 
Bay Halid lbrahimdi. 

Hll61 • Topkapı 
Çok gf\zel, heyecanlı . bir oy~n 

oldu. Birçok zamanlar Hılallil~rm, 
gUzel akını, iyi bir • haklmıyeti 
altında geçen maç blrınci devre
de 5 - 1 gibi bir farkla Hilillile· 
rfn galıb:yeti ile bitti. 

ikinci devre Topknpı vaziyeti 
biraz daha toparladı. 

3 sayı yaptılar; buna mnkabil 
Hililliler do iki ıayı yaptılar. 
Oyun güzel ~ir havada, ~eyecen 
veren bir şekılde 7 - 3 gıbi bir 
farkla bitti. 

Hak'.m Bay Said Salahaddlndi. 
Son maç, günün en mUhim 

maçı idi. • 
Galatasaray takımında hasta

lanan müdafi Liitfinin yerine 
Suavi oynuyordu. Vefa takımında; 
Hüseyin, Namık ~·oktu. Oyun çok 
güzel bir •lienkle başladı. Her 
iki ~araf, çamuru yalnız ortnda 
olaıı ıahanın \lzeri-:d• çok güuıl, 
temiz bir oyu:;ı eynu} orlardı. 

10 uncu dakika olmuştu ki 
Vefanın gUzel bir :ıkıoından fayda 
gören Enver Vofauın ilk sayısını 
topa bir falso verdirerek y:ıptı. 
Oyunda 1 - O Vefa ga!:)tl. Su 
hareket epey devam etti. 

Vefalılar, çok glizel oyun 
oynuyorlar. Müdafaa ile hucum 
hattı arasında iyi bir rabıta göze 

ı karııhk vermlye çalışıyorlardı. Iıte kalecisinin bir yıldırım gibi nıtll• 
bu ıırada Galatasaraylılar seri ne çıkıo yapmasile yere yu•ar• 
bir lnit!• ilk gollerini 17 dakikada landı Ye kaleciuin albnda kalan 
yaptılar. Oyun 1 • 1 oldu. bacağından fena halde aakatlana· 

Bu vaziyet V efalılarm üzerine rak dıiarı çıkarıldı. 
çok tealr etti. Mukabil hücumla· ikinci devrede ayni ıertlikle 
nn birdenbire ıönükleşliği Nihad da kurban olarak çıkb. 
aörUld11. iki oyuncusu ekıilen Galata• 

Bir müddet ıonra, Vefalıların saray takımı kazandığı bir ıol 
Jliıel, karııhklı oyun!arı görüldü. farkını muhafaza etmek üzere 
Bu ıırada Vefalılar, Galataaaray 
18 aahuının içinde liç golü biri· müdafaaya çekildi. Bu sıralarda 

Necdell de hakem favul yapıyor 
birbiri arkaaı ııra kaçırdılar .• Bu diye çıkararak Galatasaray takı· 
kaçırıılar V efahl arın üzerine mını aekiz kişiyo lndirmiı oldu. 
fena teair yaptı. Faaılalı hllcumlar Necdetln sakatlanması yetiımlyor-
karıııında Galataaaray mlldafaaıı 
mükemmel bir tarzla oyunu kay• muş gibi Gala:aaaray kalecisi de 
betmemek için çabııyordu. yine nizama ve Adete uymıyan 

Devrenin ortalarında Vefalı bir çarpışma ile oyun harici edl• 
müdafi Saimin havada bir top llnce Galatasaray takımının esaı 
abıını hakem penaltı ile cezalan• kuvvetinden yarııı kayboldu. 
dırdı. Galataaaraylılar bu ıuretle Böyle olduğu halde canla 
ikinci ııollor;ni kazandılar. baıla çarpışarak maçın ıonuna 

Bundan sonra oyun iki tarafın kadar bir ııol daha yemediler ve 
ltb:umun~an fazlaya taıan gayreti gayretlerinin mllkifatına çok zah· 
ile haddınden fazla sertleıti •• metle kazandıkları galibiyetla 
çığrından çıktı. almıf oldular. 

Maçın her iki taraf için kırıcı DIAer Sahalarda 
bir hale gelmesinde hakemin Kadıköyllndeki . aert oyun de· 
oyuncuları yola getirecek ıekilde vam ederken Şeref aabasında 
müdahaleler yapamamaaının da Beykoıla karşılnfan Fonerbahçe• 
çok tesiri olmuıtur. lilerln birinci takımları rakiplerini 

Maamafih asabi O} unda Gala• g golle yendiler. 
tasaraylıları geçen rakiblerl Oç Şeref sahasında yapılan diier 
Galata1araylıoan iyice sakatlan• maçlar şu neticelerle bitil : 
maaına kadar Yaran bir tana Fenerbahçe 9 • Beykoz 1, 
döklildüler. Fenerbahçe B 7 • Beko:ı B O, 

Galatasaray orta akıncıaı Sa· Anadolu 1 - Altınordu 1. 
llhaddinin b ir bacağını çok fena Takılm stadında; lılanbulspor 
aakatlıyan hidiae ıöyle oldu : birinci takımı SUleymaniye birinci 

Bir pası alırken ofıllyt vazlye- takımını O .. 1 yendi. 
===----..__--==------.:..._.--= ......... ---

lltinkü nııh;a f,'ılom A .tıııoıdu tt•kıau çarpıyordu. Galatasaraylılar, buna Bir rağbi oyununa başlamadan evvel id.uuın yapılırkeu 
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DUn ü ve ev•ı 1 i gUnkU 

t frlk ~rı;,ı bUUl a ı: 
3S sone ov·:cl, '-; · ieker bay .. 
ramı güniL. V6•crRdan ve Bün
kiirın pek gözd !erinden Ata 
Pavanın Nişantlli:ndaki kona• 
ğım Milkellllf salon misafir 
h nımlarla dohıdar- Baı ae
dirde, Ati Paıanın haremi ve 
dul nbl ortanca hanımefen· 
di, yany1na oturuyorlar; gelen• 
ı~ri derecelerine gö:e karşılıyor
lar. }\imine yerle beraber te· 
menmıhlar oakıyorl&r; kimile 
eapur şupur öpiıvüyorlar; ki· 
mine do mürUvv ten bir ı kt• 
mıldanıp ainek kovma kabilin• 
den bir .ııelam snrkıtıveriyor· 
lar... Bu salonun süsü, şatufatı 
diılerde de8tandır. Tavanlan, 
duvar] 11, lı:opılan. mobleleri 
fevkalade lüluıilr. 

Fmdık~ı • Ort köydeki 
Şehzade ve ıultan saraylnrınm 
önünden geçerken, dıoarıdan gö
rltlen toz yuv sı f 4'torlardan.. BiJ .. 
mem hatırlar mısınız? Aya of· 
)ad ki e kJ Adliye veya Evkafa 
girerken, kimseye sezdirm den 
orta kata göz kaydırılıııca ve 
eski Meclisi Meb'usan salonu 
dikiz ediiiece, bunlann eılerl 
görlllllrdn. 

l.storlurın OstUnde, ayrıca tlU 
perdeler; lepe! rinde, yine a~~al 
o manili, altın yaldızlı kornıı.er 
korni~lcrde, farbelaları vişne 
çUrüğll kadifeden, kendil rinl 
krem zemin üzerine al, mavi, 
yeşil çiçekli Hereke kumaşından 
etekl ri geHn eteği gibi yerlere 
ııertlmiş perdeler ..• 

Orta kapının tam kar~ısına 

gelen baı sed.r, Hanımefendi ile 
ortanca Hanımefendinin makam
ları. Lul kenz sit:linde. Ayakları, 
arka&ı, yanl rındaki mnvun oy· 
m ların aral n yaldızlı oymalarla 
i leomlı, bir taht kada,. süı· 
l nmiı ..• 

Bunun sağında, solunda, kar
~ılarmda, ben de kanapeyim dl· 
yen, içine ferah ferah tlç kiti 
iığac k olan ko!tuklar; bu kol .. 
tuklnrın yanmdn yine kanepeler 
yine kolfok"ar... Yavru oğzı, 
cam göbeği, deniz mavisJ, kanar
ya arısı renginde kadife kaplı 
dayan cuk yerleri ve bacakları 
y ldızlanmıı alçıdan ve altın gibi 
duran s ndalyalar ... Bunların ara• 
sın bayram dolayısile gel~n gi· 
denin çok olduğundan, geli "gQ.. 
z l sıkıştırı:mıf, hezaren iskemle
ler ... Burası, sanki mobleci Psalll 
nin ardıycsi ••• 

Lul Kenz. Lul Sez, Ampir 
sUlind , abanoz, pelesenk, gnl 
ğaçlnrmdan, kınstallan çiçekli, 

iÖzleri mücevher kutuları gibi 
k dife veya atlfiı kaplı, camla 
dolablar... Raf.Dnnda: bronzdan 
s ltanat kol ığı, tadırvao, top 
arabnsı, E} fel ku!eal, gümOı çek· 
meceler, mineli kutular, rt:ng renk 
taıb cicibiciler.. önlerine yığılan 
koltuk •e aodalye bolluğundan 
bunların hepıj görünmez olmuf. 

Ortada, yekpare, çepeç vre 
(6) cihetll, üstünden sun'f çiçekler 
)' pr k ar, ye illikler fışkırmış bir 
d vrim sedir... Arad bir iki 
(l l e ); yani yan y na, burun 
buruna oturulacak, } pııılc, çifte 
koltuk. 

Y ayn 1 r?. Onlarm da ı }'•· 
sıoı Allah b"lir. 

Dur bakayım s yabilecek mf .. 
yfm? Kapıdnn gir:nce bir tane 
sağda, bir tane solda; eder iki.. 
'Ttay ge:ince yine ikl tane 

, Dodu 

Ata p8fa 

k rşılıklı; etli d~rt... Bir adım 
ötede yine bir çift; etU mi altı ... 
Daha da var, nihayetlero de •ıkıı· 
hr.lmıı •• 

Hepsi yerden tavana kadar. 
ZUrafayı önline koy, tepeden tn"' 
nağa kend:nı seyretsin. 

Aynalar da muhtelelif stillerde; 
Luisez, Luikenz, Rejans, Ampir ••. 
bıızıları konsollu, Somaki veya 
balgam taş!ı ... 

Bunların önleride sankt bin 
bir ç şidin dfikkanı. Cam mahfa· 
z içinde, bir arşın yüksekl.kte 
bir pirinç saat. Altı, UstU, dört 
tarafı hep silah resimleri: Top, 
tUfenk, tabanca; kılıç, mızrak, 
kalkan; top arabası, yuvarlak 
glllle, at haşası ..• 

Cnm mnhfaznnın bir tarafında, 
sırhnda varil gibi bir şey taı.yan, 
varilin içinde barometre bulunan 
bir bronz beygir; öbür terafmda 
yine bronzdan harpa çalan b:r 
peri kızı; harpanm kenarı termo'" 
metre; yanlarında, on ikişer mum· 
luk, arabesk tarzında iki gUmüş 
amdan. 

Dost başa, dllşm o ayağa 
b kar derler. Ayakların badığı 
keçeye, seccadelere gelelim. 

Yerdeki halı, yalan atmenın 
IUzumu yok, lsf ahan, Şiraz, 
Buhara halısı değil; ya Uşak, ya 
Gördes, ya da Isparta. Zira o at 
koşturacak salonu haogJ Acem 
veya Türkistan halısına kaplatn .. 
caksan? 

Keçenin zemini krem de em 
değil bej desem değil; kaz tersin:n 
nohudiye çaları, fakat zemini 
o kadar az ki, üstUnde, her biri 
helvahane kapağı genişliğinde, 
Ar:iziye köşeleri aıurecl tablnsa 
bütüklnğünde, açık penbe üze
rine yine koyu güvez gül:n 
daireler:; kenarlarında çividi tu· 

ça 
runcu, an çizgiler; ralannda 
çağla renginde y praklar ••• 

Ortadaki g6bek devrim ı dlr
den bile ta~mlf. içine on, on iki 
kiıl bağdat kurub halka olabilir; 
balık k~çtı oynıyabilir. 

lıte Ati paıa konağının 
harem bölüğündeki kabul aalonu 
bu Jaratta bir salondu. 

Dedik .. evin hanımefendileri 
baı sedirde misafirler de etrafta, 

herkes alimeratibihim oturmuş· 
larclı. 

ileri kanepeler ve koltuklarda 
bir iki vezir veya müşir takımı; 
eltlar.nda birinci feriklerin, balil· 

lann haremleri; daha a!t taraflar• 
da feriklerin, ull evvellerinin, 
sonra livalarm, ull 11anilcrinin 

miralaylarm, mUtemayizlerin ila .•• 
F amUyaları yerletmlş, nilıayetlere 
de bakiye kalanlar ııralanm:ılardı. 
Kapının yanlarındaki erkAn min· 
derlerinde ve halı kenarlarında, 
eğdiler püktüler, çanak yalayıcı .. 
lar, cavalacoz talnm diz çökmüt· 
lerdL 

PiyHalann bu yedi gUn içindeki 
ı;idişinde bir bUyiık deA-ioiklik yok
tur. Genel gidiş dur ruodur. 
Afyon - Bu haftanın en 

bUyllk mevzuu, geçen b ftaki ya• 
zımızda gldeceğ:nı blldirdiğimiz 
afyon tilccarandan mntcşekkil 
heyetin Ankara s y bat;dir. An· 
kar dan çarşamba gUnU gelen 
bir telgraf piyasayı çolc sevindir
miştir. Hntır!arda olduğu lizere 
bu pjyasada bllyük bir sata ma· 
mak sıkınt.sı vardır. lhracab 
inhisar altında olnn bir madde pi· 
yas sının o işle uğraıan kurumun 
alı~ına bağlı olması tabiidir. Bu 
kurum i.se bütün yazılarımızda 
an~nttığımız gibi bazı sebebler 
altında bu yıl mal alamamıştır. 
1934 rekoltesinden inhisar depo· 
suna giren mal, rekoltenin yazı .. 
lamıyacak kadar az bir kısmım 
teşkil eder. Şu halde tliccar ve 
mUstahsi.in elinde lcalmış 1934 
y.lı afyonları çoktur. Üç ay 
iOnra yeni bir rekolte ağ· 
zında bulunacağız. Iıte bütün 
bu vaziyetler afyon piyasasından 
inhisarın mal almaaını v böy-

( Arkuı Yar ' b 
_____ ,,, __ "_·-..-~~-.,,,.. n lelikle plyaıanın gidi inde ir 

! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!• düzen meydana gelmesini candan 
arzu ettirmektedir. 

BASIN 
KURUMU 
(Matbuat Oeıuiyeti) 

BALOSU 
1 1 

Sl lkfnci Kanun 1935 
PERŞE E 

AKŞAMI 

MA iM 
SALONUNDA 
VERILIYOR 

işte geçen hafta bildirdiğimiz 
Uzer tertib edilen Ankara se· 
yahatinin gayesi Ökonoml Ba· 
kanlığı ile temasa gelmek; vazl• 
yeti nlatmak ve tliccarın gelecek 
enekl rekoltede faydah iş göre• 

bilmeai için inhisar ldareı:ıinin 
tüccar elindeki malları alması im• 
kanlarını hazırlamakta. lıt An· 
karadan elen haberlere göre 
Ôkonomi Bakanlığı bu işi hallet
miştir. inhisar nfyon almıya baı· 
hyacak ve tüccarı gelecek rekol· 
tede iş görebilecek hale okmıya 

yardım edecektir. Perıembe gllnll 
Anknradao uyuşturucu maddeler 
inhisar idaresi Müdürll Bay Ali 
Sami gelmi tir. lnhis r afyon 
için hazırlık yapmaktadır. Önn .. 
milzdeki hafta içinde mal Imıya 
başlı} acağı söyleniyor. Bu Kurum 
lzmir ıubesin d bu hu usta 

· H r yıldan zengin ;:] emir vermiştir. ldar bu lışl rı 
Her ylldan ık dış pazarlara yaptığı afyon ıa• 

H r yddan filencell tışlan karşıl ğı ile ödeyecektir. 
Jf. Hediyeler Jt Kotıyo.ılar ıt SliTprlzler Jfo Hnziranda bUdçeye gelecek yıl 

.............................................................. 
" 111 B tltfl d 

$rhirTiyatroıct 
Tep bnoı Şehlr 

Tiyatrosunda 

Bu akşam a&t 20 do 

INSANLIK 
KO EDISI 

için 1,5 ml:yoo liralık tahsisat 
konulacağı nnlnşılmıştır. 

Binaenaleyh inhisar pıyasndan 
almaya başlar başlamaz D~pozit· 
çilerin de serbest piyasaya çı
kacakları ve o piya&ada öln 
olan fiabn lnhisarm yliksek 
fiatına yaklaşacağı tablldir. 

111111111111111 

lll..lıırı1111111 
lıte milstabs:li ve elinde afvonu 
bulunan Uiccarı sevindiren ıebeb 4 perde de budur. 

111111111 Yazan .. Balzak Diğer t raftan aldığımız ma· 
----· ·- · - • · ~ · · · .... ·--- · · .. lümata göre 1934 yılından satıl· 

Eakl Fransız tlyatfo unda mamıı af) on mikdarı üç bjn 
Bu akoam aaat 20 de sandık kadardır. 1935 rekolt.od 

D E L 1 D O L U bazı mıntaknlarda soğuklardan 
Operet 

Yazanr Ekr m Refld 
Be teliyen ı Cemal Raşid 

bozulmuştur. 
Tiftik - Tiftik piyasasında 

bllyük bir değitiklik yoktur. Hafta 
içinde Almanya için aldığı. ıöyle
nen f kat bir piyas oyunu olma· 
ın da ihtimal verilen iki mun· 

mele olmuıtur. Bunlardan birine· 1 
94 b 1yahk bir Polatlı, Y ozgad 
partisinin atışıdır. Bu i~ ki!oıu 
62 buçuk kuruşt n olmuştur. 
Diğer mu melo 240 balya, Eski· 
ıehir KUtahya gibi ince mallar 
lizerioedir. Alııveriı yapan taraf· 
lar bu itin kaç kuruitan yapıl· 

dığını söylemiyorlarsa da bunu• 
63 kuruş etrafında olduğu tabnıl• 
edilmektedir. Piyasada Almanyr 
dan bUyUk bir istek yoktur. UJJJU" 
mi vaziyet durgundur. lstok art· 
maktadır. 18 bin balyayı bulmut 
tur. 

Yap ğı - Yapağı pfyasatl 
dllşmektedir. Hafta içinde Ye~ 
kulede oturan bir depoziter yer~ 
fabrikalara verilmek lizcre ki:oaU 
47 kuruştan beyazlı ve kırmızı~ 
Erzurum malı satın almııtır. Yer» 
fabrikalar bu dUimÜŞ fiatı bil• 
dıfarıya kıyasla yUksek b~lmaktıı 
ve fiatlarm kmlmnsım istemekte
dir dışarıdan büylik bir iş yoktur· 
Bu sebeble piyasanın genel gidişi 
durgundur. Istok vaziyetinde bir 
değişiklik görülmemiştir. A{ağ1 

yukarı on bin baly ol rak talr 
min edilmektedir. 

Av Derisi - Av deriıl pr 
yasası yeni yıl mallarını beklr 
mcktedir. Henllz bu mallardaP 
piyasaya kUlliyetll miktarda gel· 
memiıtir. 

Tilki postları için eaki yazıla" 
rımızda da gösterdiğimiz gibi, 
istek yoktur. Bunun ebebini ali
kadarlar geçen yıl avrupoya gön· 
derllmiı fakat satılmamıı tilki 
postlarının çok oluşunda aramak· 
tadırlar. Sansarlar 23, kunduzlar 
on beı buçuk liraya kadar ıabı. 
maktadır. Porsuklar aranmakta 
ve 320 kuruşa alıcı bulmaktadır. 
Çakallar 175 kuruştur. ~yasanın 
genel gidiıl geçen yedi gllnOD 
eşidir. 

Buğday - Buğday plyasns• 
bu hafla biraz daha canlı geçtL 
Ekstra beyaz Polatlıler 5,25 9-8 
Çavdar~ılar dört kuruı yirmi beı 
paradan satıldı. Piyasaya baıı 
günler 20 vagondan fazla mal 
geldi. Bu yUzden bUtlin alıcıları 
borsada görmık kabil oldu. Pi
yasanın genel gidioi değişiksi• 
olarak geçen haftanın gibidir. 

Arp - Arpa piyasasına 
günde bir iki vagon gibi çok aı 
mal gelmektedir. Yemlik için dök• 
me arpaların kilo u 3 kuruş otur 
yedi buçuk par ya kndar atıl
maktadır. Çuvallı bandırma mal
lnrmm ki!osu dört kuruı beş pn
raya kadar alıcı bulmaktadır. Mal 
almadığından piyaıa sağlamdır. 
Dı~ar<lan istek yoktur. 

Fındık - Fındık plya· 
sası biraz daha geriledi. Haf.o 
ta içinde Akça şehirden kUHl
yetli miktarda piyaıaya mal 
çıkarılması fiatlann 46 kuruşa 
düşmesine vesil oldu. Genel 
tok 27 bin çuyı.J etraf mda ga• 

yet z olduğundan bu fiatlanıa 
daha ger~lemeıi ihtimali uzaktır. 
Ynkselmiye gelince: ispanya bi
zim fiatlarımızı gözlliyor. Yükse-

lir yükselmez ıatıcı oluyor. Bo 
yüzden fiatların çok çıkmaaı lhtr 
mali de azdır. 

.. .-.~ 

== TAKViM==. 
C CUM RTESI Kaııo> 
il 26 2 ncl K U 035 80 

Ar bi ' 
21 Şenal IUJ --
Yakıt Eu"t V~ut1 

Glln•t 

öi;• 
lkindl 

2 01 7 18 
7 9 12 26 
e 44 15 oı 

-Rumi 
10 2 el Khun J3JO 



ua 

İTTİ ve TERAKKi 
a inci kı!ım No. 179 

Her hakkı mahfuzdur. 
26 - 1- 935 

Nasıl Doldu ? .• 
Nasıl Yaıadı ? .• 

Nasıl Ôlda? 

• 
ış er, 

bl Rualar, bUtün bu havaliyl biç
r harb ve hattA mllnakaıaya 

r niler Çok Mukavemet 
uvaff ak Olamamışlardı .. 

aıeydan d . 
ld k verme n teshme hazır 

0
d.u 

1 
1~uı halde Ermeniler bunu 

ın em · ı m k •mı, er, burada ıiddetle 
E~erl:~me.te karar vermiılerdi. 
<ıray t ekı harb vaaıtalanna ve 

ili nl oplanan kulnbalığa gUv -
yor ar 0 d 

dık ' r unun ta rruzunu kır· 
tın 8 onra yenden hare:kele 

ıeçebUecekl l . . O d er nı z1nın dıyorlardı •• 

t r ~· Karım her tarafını aarmıı 
aıyıka b l • 

bu d aş ftmıştı. Ermeniler, 

• rda a da Tllrk ıtlcUntin kartı· 
ıo a k d 

•nl ne a ar aciz. olduklarını 
.., anuılardı. Son ferdine kadar 
.._.ltaı nd f 
la mu ı aaya yemia etmit 

o D E . bi k rnıcnı komiteclluinden 
iat~kaıımı, kaleden çıkmı;lar; Şark 
Ttırtc nıeUae doğru kaçmıılardı. 

d kuvv•tleri iH aUngülerine 
1Y•nrn ı K 

2 
· lf ar, araı almişlardı. 

b 5 • 26 Nisanında kazanılaa 
M.u zafer, bununla bitmemişti. 
h:• ayı ıerfında, ( 93 • Ruı 
( El 1. ) nde hudud hattı olan 

vıyel ıelaae ) arazisi kAmllen 

~~A tarafından fıgal edilml~ •• 
d 

1 
· bazı askeri sebeblerden 

d
o ayı (Glhnrü) kasabasile civarı 
a l t'I'' d 1 1 a edllmiıti. Ermeniler, bu-

r, a yedikleri Ttlrk tokatından 
•etıeaıJ . . 6 OOo emış.. Kurtarabıldiklerl 
t • piyade ve ıuvari ile 20 
~n ibaret kalan kuvvetlerini, 
Yal farka, Kafkaı daAlarının 
Ot Çan kayalıklarına çekmişler; 

ll.rda ıinmişlerdl. 
~ Oırnanh ordusunun g6sterdiğl 
lu nıuvaffakly t. o havalideki 
~ lann hamiyetini tahrik etmlf, 
Ord çok klmliieler gönüllü olarak 
~uya iltihak eylemişti. Bunlar• 
llıelr azamı ıurette istifade edil· 

d latenlldl. ( Kafkas islim or
uau ) 

ttf.Ud· namlle bir ordu teşkil 
13, kı ... Bu (nevzuhur ordu), yine 

11111
1 unıandan Vekili Enver Paşa-

1< nıacera hislerini tahrik etmiıti. 
1ı:~gAhıu umt, yine (Fütuhat) a 
il 

1 
ıt ıyor.. Yine ıarka doğru 

( ~ı::ek, ( lran ) ve ( Turan) da 
•yl derane zaferler ) temin 

emek h 1 l<afk u yaları kabarıyerdu ..• 
ke 11 islim orduıu, 111tı· 

llıntel ")•hl c~bh 11 a ar, mebzul ıillh ve 
1 S • a?•lerle techiı ve .S i11ci ve 

ıncı K fk cdit . • aı fırkalarile takviye 
da (N'·· kumandanlık makamma 
(Pllf a) uri P•ta) gcçirilmiıtJ. Nuri 
.ia.'- unvanını taşıyan bu zat 
r--,."um • • aı.. b' ancıan vekfll Enver paıa-

... ırad · 'd 
li, (nıuı ~rı 1 1. Ordudaki rlitbf.• 
bu lumevvel) oldutu halde 

riitbeıi d w d .., (F •hrt f . ogru an doıruya 
Trabı erık) llie terfi edilmiı Te 
dad• uı!ıarbi ltalyanlardao istir· 

lu11ıd "l idin ol •rı ıniıtf. Bunun ml;m-
•rnıyac x.. 

a:~tirilnıf . •aa anlatılınca, geri 
(nracer 11 Y•nl teıkU edilen bu 
~rihnl~i.orduıu) •un batına , ... 

Bu •eıele 
dedikodu 

1
' :Yine bir takı• 

••rnıif U. ~=r v~lel•rlne ıebeblyet 
ılvlller e orduda ve gerek 
ıiddetle :rakaında bu hareketler 

_ El' ~n ld •diliyor: 
kendi ~°:;zdeki vesait, kendimizi 
emniyeti: udlarımızın içinde bile 
olnı d yqatacalc derecede 
ı 8 '1A'ı halde, ne diye ileri atı· 
ıyoruz .• Nerey 'd " . ? Gi t " " . e gı ecegız •• 

Ş . ıgımız yerde ne it görecegw iz? 
a} et bu ·Uk · ·• > bır mania Ye taarruz 

Bir iaoe 

karııııDda kabraak, naaıl ricat 
edeceğiz? •• Harbin deTam ettiği 
ıu d6rt Hne zarfında bunun en 
acı R1i1&1lerlnl gördük. Ytiz bin· 
lerce Tlirk Hlidını, ytız binlerce 
Türk ıUihım, böyle hayaller pe• 
tinde koşmak yOzUnden karlara, 
kumlara, topraklara, çamurlara 
gömdük. Bunlar, birer ibret dersi 
teıkil etmez mi? .. 

Diyorlar ye ıonra, Nuri Paıa· 
aın ıahsı Uıerinde de durarak: 

- Bu zab, tanın.z. Cesur bir 
aakerdlr. Eyi bir vatanperverdir. 
Fakat bunlar, bir (mUIAzim) l bir 
anda ( ferik ) rütbesine çıkarmak 
için bir 1ebeb teıkil etmez ... (10 
Temmuz ) inkılabını hazırlayan 
imillerden biri de Abdlilhamidin 
bir takım Patnzadeleri, damad 
beyleri ve aair &aray mensublarını 
gene yaıında ylikıek rütbelere 
çıkarmaaı.. Emsal ve akranına 
kartı haksızlıkta bulunmaaı idi. 
O zamanlar buna ıiddetle itiraz 
Ye muhalefet eden ( Erkinıharb 
biobaııaı Enver Bey ), Uç sene 
ıonra (hem mirliva, hem de har· 
biye nazın, biraz geçtikten ıonra 
da, baıkumandan vekili ) oldu ... 
Haydi bunları, fevkalade ( ica batı 

merkeıl 

ılyaalye ) den \'e herkeıln &1dı 
eremlyecek (hikmeU bOkCnaet)den 
telAkkl edelim. Fakat.. Şu har· 
bin baılangıcıoda şehzadelerden 
Ye sair mühim kimıelerden gelen 
tavıiye mektublarını Harbiye 
nezaretinin koridoriarmda teıhir 
ederek (babası bile o'ıa, kimseye 
en küçllk iltimasta bulunmıyaca· 
ğ'ını) söyleyen başkumandan vekili 
Enver Paıanın bu sözleri ne oldu? 
Eğer ( MUlazim Nuri Bey ) in bir 
and~ (~erik Nuri Paıa) oluver• 
mesı; bır emniyet, bir itimad, 
maharet, şecaat, dirayet .. Ve hat· 
ta halk fizcrinde tesir meselesi 
fıe; mevcut kumandanlar arasın· 
da aynı evıdı haiz kimse bulu· 
namaz mı idi ? .. 

Suallerini ıoruyarlardı. 
Bu dedikodular devam eder· 

ken, ermeni komiteciler) ortalığın 

kerııklığından istifade etmişler, 
Ruı ihtilAI hükumetinden aldık· 

ları direktif mucibince, ( Erlvan) 
da bir ( Ermeni Cumhuriyeti ) 
tesla eylemişlerdi, Ayni :ı.amanda 
ileri harekete hazır;anan Kafkaa 
Iılim ordusunun darbesi altında 
ezilmemek için Osmanh hUkfıme
tile sulha karar vermişlerdi. 

( Arka~ı var ) 
= 

FREDERİK MARCH 
Pek yakında 

ÖLDÜREN AŞK 
filminde 

lıtanbul Milii Emlak Iviüdürlüğünden: 

BüyUkçarıı: 

BöyUkçarıı: 

Büyl\kç.arıı. 

Blytlkçarıı: 

BlyUkçarp: 

Beyojlu: 

Kumkap1: 

Mercanı 

Muhammen bedeli 

Çuhacı Hanının ikinci katında 5 numa· 
ralı dUkkloın tamam:. 
Çuhacı Hanının alt katında 51 numara· 
lı dükkanın 1/4 hissesi. 
Çuhacı Hanının alt katında 27 /28 numa· 
rah odanm 12/ 45 hi.sseii. 
Çuhacı Hanının alt katında 13 numa· 
rah dükkanın 3/4 hiasesi. 
Çuhacı Hamnın alt katında birinci ada· 
da bir numaralı dllkkanın tamamı. 

FeriklSy Ayazma ıokağında eakl 30 ve 
30 mükerrer ve yeni 70 ve 72 numaralı 
dllkkAnı ve bahçeyi mUıtemll bınenin 
213 hi111esl. 
Çadırcı Ahmed Çelebi 111ahallesinio Pet' 
temalcı ve Balipaşa sokağında &&ki 46, 
46 ye yeni 2, 62 numaralı maa dilkldin 
hanenin 20/320 hissesi. 
Dayehatun mahallesinin Yenlhan aokA· 
ğında eaki ve )eni 2 numaralı dUkkA· 
mn tamamı. 

Ura 
500 hazine bo· 

DOSU ile 
313 u it 

325 it .. 
450 ti " 

1200 
" .. 

800 .. .. 

156 
" .. 

1200 ti " 

Yukardakl mallar 2911/935 Sah gUnU saat on dörtte açık 
artbrma ıuretlle ıablacaktır. isteklilerin muhammen bedelin yilzde 
yedi buçuğu alsbetindekl pey akçelerile müracaatları. "M,. "131" 

Yeni Soyadları 
Okurlarımız Ayni ismi Sık, Sık Alı

yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 
latanbulda 

Fatih KaragllmrUk Drağman 
caddeai No. 22 de bayan Nazmi· 
ye Suna, ÜıkUdar Doğancılsr 
park karıısında bay Zeki, eşi ba· 
yan Cemile Akdağ, mlitekald bin· 
başılardan bay , Hilmi, anneıi ba· 
yan Matue, yeğenleri bayan Bedia, 
b4yan Feriha Altınkargı, latanbul 
poıtanoal getiren dairesi memur
larmdan bay Şevket, anneıi ve 
lkl kardeşi Tolan, Ş:rketi Hayriye 
makiniıtlerinden bay Ömer Soy· 
kan, Çamlıca Bulgurluda bayan 
Saime, km bayan Dürdane, oğlu 
bay Emin Dikmen, Istanbul ekim 
okulasından bay Nimet Demirel, 
bay Mehmed Artun, bay Ziya 
Çelikay, bay Niyazi Bugruhan, 
bay Hilmi Sö>ımen, Göztepe ha· 
marn sokağında bay Osman, eıl 
bayan Fatma, oğlu bay Cemal, 
bay HUıeyln Özkan, Şark demir
yolları santral memurlarından bay 
Cevid ve oğulları bay Abidin, 
bay Necati Erdoğan, Kasımpaıa 
deniz binbaıılığından mütekaid 
bay Dilıad, oğlu Vedi Bea~m. 
mOtekaid ketebelaskeriyeden bay 
Kemal, refikası bayan Makbu!e, 
kardeşi mUrettib bay Nuri Çilin· 
gir, operatör doktor bay Ali Rıza 
Faik Altogan soyadlarını almış· 

lardır. 
Akşehlrd• 

Belediye üyesinden Cum· 
bul oğlu bay Mahmud Cum· 
bul, Akşehir bankası merkez 
mUdlirü bay Kadri Tekelioğlu, 
avukat bay Sadri Hamdi Çakır, 

a\ukat bay A'ni Aras, ortamek· 
t eb edebiyat hocr.sı bay Rıfkı 
Melul Meriç, tüccardan GürünlU 
Odabaşı oğlu Hacı Mehmed ve 
kardetl bay lbrahim ve çocukları 
Odabaşı, Akşehir Hiliiliahmer 
Kurumu Baıkanı avukat bay SU· 
leyman Sadi lskır, Hilaliabmer 
Kurumu katibi bay Ahmed Lutfı 
Sümer, Demir kazık zade bay 
lbrahim Hilmi Demirkazık, Ru· 
duılu zade saraç bay Hulüsi ve 
kardetleri bay Faik ve bay Ke
mal Tuncel, Şaban zade Hafız 
Ali oğullarından Ak,ohir Banka11 
nıllfettişi bay Mustafa ve Akıehir 
Bank~sı murakıbı bay ıalih ve 
bay Ömer Şarlak &oyadlarmı al• 
mışlardır. 

Kıufta 

Kaı;( Hu&usi ) - Polia komi
&erı bay Cebbar Çevik, Bele· 
dıye reiti Bay Kadri Öz-
türk, muhafız bay Süley· 
man ve kardeşleri bay Sadık, 
bay Şevki, bay Mchmed Orakçal 
Kara Hal.l Musa Yılmaz, kun~ 
duracı bay Haaan Keskin, Tah
ıildar • bay Yusuf ve kardeıi bay 
HUıe! rn Göncü, Sıhhat memuru 
bay Sabri Baysal, Sıhhat memuru 
bay Reıid . Polat, Tapu memuru 
bay Fethi Öktem, Jandarma K. 

bay Nadir Göklls, Sıhhat memuru 
bay Alf Rıu Özen, orman muha .. 
fm Ata Aydoğan, Muhasebel 
hususiye memuru bay Kizım ve 
lcardeş~eri bay Muharrem ve bay 
safer UyHI, Kasabalı bay ibra• 
him Bancı, eakl muhafız bay Şa• 
hah Çetin, poliı bay Halli KaDP 
tarcıoğlu, Maliye muhasebeciıl 
Nihat SUar, orman muhafızı bay 
H ilmi Ergül, Bezirgan köyünde• 
Gökçe Mehmed Gökçül, Demr• 
cibayet memuru bay Mehm d 
Erdoğan, Kasabalı bay Hasan 
Vural, Fırnaz muhtarı bay Osman 
ve kardeşi bay Mehmed Ali Öz• 
demir soyadım almıtlardır. 

Okuyucularımıza C.evablarımaı 
İ!tanbul gumniğU muayene memur. 

lormdan bay ıı. Samiye: 
- Tiryak keyif verici bir o\ 

manasına gelmektedir ve yabancı 
ve bilhasaa Yunanca bir kelime 
o!maaı çok muhtemeldir. Binaell• 
aleyh, böyle bir yabancı kelimı 
kullanmaktansa, baıka bir aoyadı 
arayınız. 

Maamafi "Tiryaki,, bizde çok 
kullanılmıt ve lisammıza yerleşmlı 
olduğu için, bunu soyadı olarak 
da kullanabilirsiniz. Ancak tescl• 
linde bir mUşkülflt görmez eniz. 

lı ınitte C'ıw;ı başındo. tütüncü ba7 
E, refe: 

- "Kuru kahveci,. )' İ ıııoyadı 
olarak kullanabilirsiniz. 

1 tıın tıul Zındıı.nkapı Balmurncular 
N o 62 de ha\ Hilmi Coşkun ku cuyaJ 

- "CoŞkun,, ismini, eskiden 
isminize bir isim olarak llaYe 
etmişseniı kullanabilirsiniz. Yok, 
eğer soyadı koymuı ve aonrA da 
bir aile ihti\Afı ile kuşcuyu kul• 
lnnnıak mecburiyetinde kalmışsa• 
mz atmal ısınız. Maamaffh isminizi 

1 

.. Hilmi C. Kuşcu,, olnrak kullan• 

manız daha muvafıktır. 
~tirmenede Ziraat Bank memuru 

Bny CeJrua: 
- Sorduklarınızın karıılıkları 

şunlardır : Muhasebe .. sayışma. 
Muamele - İf, baruk, kullanış, t .. 
tuş. Muadn • basalak, bolu'«, 
çeltek, koldaş, yamak, yardakl 
yardımcı. Memur • aylıkçı, buy .. 
ruk, törö, türe. MüdUr .. bakan, 
çeviren, çevirgen. Amir • baı, 
baılığ, bek, buyruk, uluca. Cı• 
lal· batar, berk, yiğit. Galib • 
arkan, baskın, boz.an, güçlU, 
Uste, Ustlin, yeğin, yenen. 

Bundan başka pUrçek veya 
plirçlik öztürkcedir. ikisinin ma• 
nuı kikUI perçemdir. ikisinde 
hangisini isteraeniz. onu soya~ 
olarak alabilirainiz. Güzel bir 

kelimedir. 
Bursada okuyucularımızdıo Bar 

Salibe: 
- Slı kelimeyi yanht almıı• 

sınıı, Tolunya değil Tolunay'~'( 
ve dostlarınızın söyledlii g~ 
«ayın onbeti» dlr. Güzel ıoyad' 
olabilir. 

fstan !Jul Milli Emlak Müdürlüğü~den: 
Muhamm• 
Kıymet 

Lira Kurut 
KASlMPAŞADA: EyyUhem Ahmed efendi camii ıerif 263 25 

aralığı eıki 40 yeni 4 aayılı evin 
3/4 payı. 

HAYDARPAŞA: Haıanpaşa Ususolluk sokağı eski 12 291 50 
yeni 36 sayılı evin 14/48 hiıtssesl. 

TAKSIM: Kazancı mahallesi Saatçi sokak 1296 
eski ve yeni 2,4 6 &ayıJı garaj ve oda. 

Yukarıda yazılı mallnr 29/1/935 Salı gUnU saat on dörtle 
dairemizde müteşekkil ıalış komisyonu tarafmdan açık arttırma 
ve peıln para ile satılacaktır. ]steklilerin yUzde yedi buçuk pey 
akçelerile komisyona gelmeleri. "F" "197" 
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ESMER GÜL 
.Muharrırı : A. R. Tcfrıka No. : 10 

Boğuk Bir Kadın Sesi! .. 
KollukçulArdan Biri Ağaya: - Bir Avrat Boğuyorlar, 

lşta Se5İ Kesildi. Galiba işi Bitti!. Dedi .• 

ıln?. 

Ahmed!.. 
Buyur. 
Bir delilik edelim mi, dtr• 

- Ne gibi? 
- Şu b i:.: im deli oğlanı ko-

lun elinden alalırn . 

- Yapabilir miyiz, dersin?. 
- Sı rnma dedikleri ıey, zem• 

bllle g: ğc ç< kilmedi ya? .. 
- Ama, iyi dn,un taıın •• 

Ejer işin Uıteahıden geltmtzatn, 
Deli Veliyi yok ettiririz hat. .. 

- DUtünUb taşınacağı ne ola· 
cak? .. Kollukçuların birazı, o ka· 
rıyı tomruk önilne götürmek için 
(lyrıldı. Deli Velinin yananda da, 
aacak yedi aeki.ı kiti kaldı. iki
mi& bunları hak edemez miyiz 
ıanki? •.. 

- Amma itin içinde kaa çı· 
kırma yok ha ... 

- Pekill olmasın. 
- Nasıl yapacaiız bu iıl?. 
- Kolay •.• Şi•di biraz taban· 

)arımızı kaldıralım. Şu boatanlarıD 

arasından çıkalım. Aknray Kol· 
luğuna giden Jar ıokağa sapalım. 

- Hadi. 
- Hadi... 
iki nrkadaı tabanlan kaldır

mıılar; çarçabuk Zehir Alinin 
dediği yere varmııtılar. O tarihte 
Aksaraya ancak bu dar Ye 
clolamboclı yoldan gldUlyor; diler 
ıokaklar, içine girllib de bir daha 
çıkılamıyan labirentlere benziyordu. 

Zehir Ali, bu 11okağa amuden 
açılmış olan iki çıkmaz sokağın 
baımda tevakkuf etti: 

- Iite Ahmed.. En mUnaaib 
yer, burası.. Sen, ıu sokağa gir, 
•aklan. Ben de bu sokağa girer, 
bir yere sinerim. Dediklerime 
dikkat et.. Sakın acele davranma. 

Dedi. 
iki arkadaı ayrıldılar. lklıl de 

çıkmaz sokaklara saptılar. O d· 
fJrt karanlık içinde ıırtlarını du
vara dayıyarak birer köıeye 
11Bklandılar. 

Zehir Ali, tahmininde hata 
etmemitti. Audan bet on dakika 
geçer geçmez, ağır ağır taşlardı 

ıUrUklenen nalçalı ayak sesleri 
lıitilmi~ti. 

Bu oyak sesleri yavsı yavaı 
yaklaşmış, t am sokakların ağzına 
gelmiıti. O anda, boğuk boğuk 
bir kadın sesi IJitilmiştf: 

- Amaaan .. Ölüyorum .• Allah 
rızası için beni evine alacak bir 
mUslüman lok mu? .. 

Kol, birdenbire duruvermlt. 
herkeı başını bu sesin geldiği 
tarafa çevirmi§ti ... Kolağa11, sert 
bir sesle sormuştu: 

- Kimdir o? .. 

Aynı boğuk kadın aesl, bu 
suale ancak derin bir inilti ile 
cevab vcrmiıti. 

1 
Kollukçl4lardan biri: 

> - Ağa .. Bir avrat boğuyorlar. 
Dedi. Bir başkası, bu fikri 

ıu sözlerle tekmilledl : 
- Avratın sesi kesildi. Gali· 

ba iti bitti. 
Ko:ağns ·, birdenbire kökredi. 
- Ere hayvan herifler.. Hem 

avrat boğarlar, dersiniz, hemde 
burada durub beklersin!z ... Varıb 
ne olduğunu anlasanıza. 

Bu söz er b itmeden, kollukçu 
ı•eft-rlerden birkaçı i'.eri atıldı. 
Zehir A inin saklandığı aokağa 

J aapmışlardı. O anda, pençe Ah· 
med, yer1nden fırladı : 

- Davranmayın, kollukçular .• 
Y etlıin bre arkadaŞıar ... 

Diye bir nara bastı. Kadın 
sesine dalmış olan kolağası ile 
ko!Iukçular birdenbire arkaların

dan gelen bu naradan şaıırmıt· 
lardı. 

Bu ıaık•nlık geçmeden, Ahmed 
ileri atıldı. Kolağasına ıiddetle 
çarph, boylu boyuna yere yuvar• 
ladı. Kolları, kalın bir kuşakla 
ıımsıkı sarılı olan Deli Velinin 
11ağmdaki kollukçu neferine bir 
tokat patlattı. Solundakinln ıura· 
tına bir yumruk attı, Deli Veliyi 
çekti; bir kenara aldı. Bıçağını 
ııyırarak başının Uatllnde talladı. 

- Yaklaşmayın, kıyarım. 
Diye bağardı. 
Yıldırım sür'atilo cereyan eden 

hu hareketlerden, öteki kollukçu 
neferleri de afallamııiardı. Yere 
yuvarlandığı zaman batı ıiddetle 
bir taıa çarpan kolağası, fena 
halde sersemlediği için yerden 
kolayca kalkamıyor: 

- Bire koman.. O deli herifi 
pekçe tutun. 

Diye s8yleniyordu. 
Fakat kollukcular, Dell Veli}I 

tutmıya vakit bulamamıılar.. . Ze
hir Alinin bulunduğu ıokağın 
içinden: 

- Aınanallah.. yandım. 
Diye acı acı bir aes geldiğini 

duyunca, hu taraftan da bir bas
kına uğradıklarını sanmışlar •. bUs· 
bütün ıaşırarak birer kapı dibine 
çekilmiı, müdafaa vaziyeti almıı
lardı. Zehir Ali; 

- Açılın, bire... Kim lSnlerse, 
yakarım. 

Diye, nara basarak aokaktan 
fırlamış.. Pençe Ahmedin yanına 
koşarak o da Deli Veliyi hima
yeılne almışb... Tam o anda bir 
kahkaha yUkıelmlş; Deli Veli, 
heyecandan kısılan seeile: 

- Ulıın, bana deli derainiz 
amma, ıizinde bıyığa ıUrUlecek ka· 
dar bile aldınız yok. Yalı kazığı 
gibi önümde dikilip duracağınıza 
zu ellerimi çÖHenize ... 

Pençe Ahmed ·iki bıçak dar
besile, Deli Veliyi bağlayan ku

şn~ı keamı,u. V eU, Serbest knlır 
kalmaz, yarı korkudan yarı da 
sersemlikten yerde yatan kolluk· 
cunun üstün ablmıı, belinıJeki 
yataganı çıkarıb almıştı. Ve sonra 
sürUne sUrUne bir tarafa çekilen 
kolağasma: 

- Ağa baba!.. Aklın varsa, 
yerinden depreşme... Ben, Eamer 
GUle verdiğim sözü gtıdıcek .. 
Uılu uslu seninle karakola kadar 
gidecektim. Fakat ne yapalım .. 
yoldaılar bunu iıtememiıler •. Bizi 
önlemişler... Eğer bu hoyrat ar
kadaılar biribirini incittilerse, hoı 
görüver. Sade, ıiz bizim gibi 
fakiri, fukara>ı lncidocek, ağrıta
cak değilsiniz ya .. Bazen de blSyle 
olur. Hadi kal ıağlıcakla .• Allah, 
bir daha yüzlerimizi biribirine 
&österme&in... Hadi ) o~daılarf.. 

( Arkaaı var) ----
Franıanın B!r Tekzibi 

Paris, 25 (A.A.) - Genç 
Sarlılardan mlirekkeb y~ni bir 
yabancı Lejyon alayı yapılmıya
caktır. Harbiye Bakam bu hu
ıueta dolaşan ıayiaları tekzib 
etmiştir. 

işgüzar lığının 
Mükafatıymış ! 

Bak anneciğim, bizim ti· 
carethanenin mlldürU lti[Uzarhğı· 
ma mllkif at olarak bana ne 
hediye Yerdi J 

180 Kişi Soğuktan 
Donub Öldü 

Amerikada Hararet, Sıfırın 
Altında 48 Derecedir 
Vafİngton, 25 (A.A.) - Kar fır

t ın•larının çoğalma11, Vatington ve 
Area-on hilkelmetlerinde suları• tat· 
maaı tehlikHial artırıyor. Vankuver 
tecrid edllmlt bir vaziyettedir. Viı• 
konsen'de sotuk ııfırdan aıatı 48 
derecededir. 

Nnyork, 25 (A.A.) - Kar fırtına
larından Amerikada ö:enleria sayııı 
180 i bu"mu9tur. Bu sayıya, Mi11iılpl 
nehri•İn ta9maa:ndan boğulan 25 kiti 
de dahildir. 

Hab•f Hududundaki 
Son Çarpıtma 

Pari ı, 2il - Fransız hGkumeti, 
Habeıistan hududundaki hndisayl 
knpanmıt uymaktadır. 

Franıız lıllkumeti taraftarlıırına 
lıOcum eden kabilelerin, bir daha 
1:6yle hadiselere meyaan verilmemek 
üzere ted;bini Ha be9iıtıından isteye· 
cektir. 

Eski Bulgar Başbakanı 
Sofya, 25 (A.A.) - Kıral ve 

Kıraliç• dUn saat 13 de müstafi 
kablna reiai Bay Kimon Geor· 
flefle müstafi nazırlardan Bay 
Todorof ve Bay Boajief'e bir öğle 
ziyafeti vermittir. 

MUze191'de Düzenlik 
T opkapı aarayı müdUrlfiğU ve 

aıkeri müze idareil eski eserlerin 
daha muntazam ve ilmi bir je

kflde tasnifi için btiyUk emekler 
sarfediyorlar. Aakeri mfiır:e yeni· 
den birçok camekanlar yapmıı 
ve halkın tamaşasına açmıştır. 
Topkapı sarayı müdürü B. Tahsin 
de saray depolarında bulunan 
kıymetli eserleri taınif ederek 
bunları yaYaf yavaş teşhir ıalon• 
larma yerleştirmektedir. Eski Tilrk 
ve Iran minyatürlerinden yeni bir 
camekan yapıldığı gibi eski para 
ke c:: me kalıpları ve takımları da 
t,..c-hi e h'"'r•rl "nrn,..,ktad ı r. 

-·••N1tnınııııııııı•ııııııııu ....... -•••••••••••••._ 

'\'nml, elyut, Hn•dia v. Halk r•••teel 

Eeki Zabtiye, Çatalçeşme sokağa, aa 
l&TANBUL 

..... ..., .. 
Gazetemizde c;ıkao yazı 
Ye resimlt!rio bUtUn hakları 
mahf uı ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 8 3 1 

Seae Ay Ay Ay 
Kr. Kr. kr~ "' 

TORKIVE iii 7sô 400 lSö 
YUNANlsTAN 2340 1220 710 210 
ECNEeJ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli pt_tiodir. Adrtt 
4elit\irmık as kunıatu. 

c.ı.,. ..,,.., 1 .,, •• ,.u,,. ... 
Hlnlarcla• mea'ullyel ahnmaa. 
Cevap ioiıı mektuplara 10 kuruflvk 

pul iliveei lazımdır. 
r 

Po•ta kutuauı 741 fttaaıb•..,. I 
Telgraf ı Soopolta 

... Telefon ı 20203 

BiBAYB~ 
8a lltanda Bergin 

L_____ Yazan: Vahid Yasa/oflu -

KADJN ONURU 
-·-·-----·· ............... 

Hava çok soA-uk, kar yolu 
kesiyor. Sıcak odamda oturub 
dııarıyı gözetlemeye nedenae 
utandım. K3mtırsüz, aç Ye çıp· 
laklar rözlimUn önüne gelmiftf. 
Bize yakan bir yardım derneği 
vardı. Birkaç akça vermeği ta· 
aarla şbm. Derneğin yazıcısım 
gördüm. Konuıacağımız ıırada 
içeriye ifi.ıel ve solgun bir kadın 
&irdi. YUxiim.Uze çekine, çekine, 
bakıyordu. 

Yazıcı: 

- Ha dedf, aen mi geldin, 
yine ne istiyorsun?. 

Kadın sızlandı: 

- Ne yapalım, çocuklarım 
ufak. Yaalanodan ayrıhb bir iıe 
ridemlyorum. Biraz kabacasanı 
fabrikaya gönd.riyordum. O da 
timdi yatıyor. Siz bilirsiniz artık. 
BugOo de bir k6mUr paraıı 
verioJ 

Yazıcının gözlerinde bir ıor· 
gu dolaJh. Kadını .Uzllyordu. 
Sonra, ıordu: 

- Bu mantoyu nereden yap
tırdın, ha ayakkablarını da ye
nilemi{ıin, kazancı yoluna koy· 
muşa benziyorsunuz! 

Ben ikiıi arasında geçen ıöz· 
lerin akıntısına kapılmıştım. On· 
ları dinliyordum. 

Kadın kızardı, mırıldandı; 
- Kızım bir kapıda çahııyor 

da. O evin bayanı a-öndermif. 
Manto ve ayakkablar yeni değil. 

Yazıcı nedenae bu karşılığı 
beğenmedi. Bana döndil: 

" - Görüyorıunuz ya dedi: 
Ben onları kayırmak eyi yollara 
11ürUklemek istiyorum. Onlar 
beni kandırmağa uğrnııyorlar. 

Kim yutar bu dolmaları. Bu 
kadının kocası geçen yıl öldn. 
Kızı da o kadar cılız kJ lı göre• 
mez. 

Likırdısı yarım kaldı. Kadın; 
bu lekeli sözlerden sıkılmıştı. Ba· 
tını elleri içine sakladı, ailıyordu. 

Kadının ağlayııı bana da do· 
kondu. 

Adama iğildim, ne oluraa 
olsun dedim. Bu kadın yok· 
ıul bir kadan, ben biraz yardım 
edebilir miyim? 

Sesini çıkarmadı. Kadıncağıza 
bir lira uzattım. Almadı ağlaması 
arttı. El uzadışım ona atılacak 
bir kucak gibi gelmiıtl. Şimdi 
coıkun, co§kun anlatıyordu : 

« - Ben altı çocukla, verem 
olmuı bir adamı kucaklamıştım. 
Gerçi gUzel gllnlcrimiz oldu. Ço
cuğumuz bir Ye ikiken kendimizi 
çekib çeviriyorduk. O da ne fıe. 
Eğer kocam verem olmasaydı, 
tattan ekmeğini çıkarır, getirirdi. 
GUl gibi g~çinmemiz bozuldu. Bir 
mahzene taşındık. Altımız, UıtU· 
müz topraktı, ıoğuk ve ıssız 
kiremid duvarlar arasındaydık. 
Gün geldi ki lokantalardan artık 
ekmek topladım. Bizim gUnUmUz 
çoktan kararmııtı. Eğer ben de
diğiniz ~bi kötülllk etmeyi düılln· 
scydim kendimi kocam sağken 
aatardım da kadınlığımın karııh· 
ğım yine kocama ve çocuklarıma 
verir, onlan kurtarırdım. 

Ben aslan gibi bir adaml 
elimden kaçırdıktan ıonra, altı 
çocukla )'ollara dökUldUkten 
sonra mı kötülük edecefim? Bana 
bu kadar acı sorgu ıoracafınıza 
benim dağınık kafamı toplayın 
bana bir yol göıterin. Yoksa 
beni kırıb da dayanacak bir onur 
bırakmadıktan ıonra yardımınız 
ıiıln olsun. 

Kadın dııarı çıkmııtı. Ben de 
ayrıldım. Kadının yanına ıokul· 

dum. Çok tatlı olmaya çalışarak 
sordum: 

- Kadınım Hnin evin nerede? 
. Kadın öfkeyle baıını kaldırdı. 
Öyle bir bakııla baktı ki bu; seJI 
do beni kötU sanıyorsun? demekti 

Anladım ve 6fkeslni dindir 
dfm. dedim ki: 

- Yanlıı anlama, belki bir yar
dım edebilirim. Benden çeklnm•· 

Gözlerini aildi. Yola dUzlll-
dük. Bir zarallı kadının bot olan 
f6nlünU doldurduğum için aevlnl· 
yordum. 

Yolda bana açıldı: Dilenci 
kılığile o adaman yanına ıirmek· 
ten 11kılıyordum. Bu mantoyu 
ayakkabıyı komıudan iğreti aldım 
•e artık iğreti oldupnu alSylemf. 
ye de dilim Yarmadı.. Böyle dllf
dllttıme bakmayın. Elimdeu it 
l'elir, okumam yazmam da yar 
amma çocuklann yanından ay~ 
lamıyorum. Hemen hepıl ana 
çocuğu.. Hele lkial btııbUtnn 90"' 
cuk, ıöt çocuğu. 

-tc 

Yine kar yajıyor. Y alnıı 
içim ıen ve ııcak. O ,Unden ~ 
ra yıkılan bu yuya ile uğra,tılı. 

Arkadaılarla çalııtık. iki kOçlik 
çocuğu, birer eve yerlettirdik. 
Onlar daha ılmdiden temlzlealb 
ortaya çıktılar. KadıncatJzın elin
de bir terıl diploması da yar, 
Onu da Anadoluda bir tersi 
atölyeıine koyduk. lıte bugllnlıttt 
notu yazarken onları vapura bin• 
diriyoruz. iki kOçUğU, anneliklerl 
anası bir daha gısrann diye ya• 
pura getlrmiılerdl. Çoçuklar yeııf 
sığındıkları sıcak kucaklara ya,·1 
laomıılar, annelerine niye at· 
lıyor der gibi bakıY..orlar. 
Biraz sonra ikisininde dudaklın 

büküldü Ye keskin birer çığlık 
yükseldi. Ayrıhıı kısa kHtlk. 
Kadına bakıyordum. Bu g~ yar 
ları baıka göz yaılanna benze
miyordu. Bu ağlayıılarda s6ne11 
bir yangının serinliği Yardı. 
~· l ::le . • 1 .. ~ ........ - .---. ·--~ IJ-~ 

( Toplantı, Davetler J 
Diş Hekimlerinin 

Kongresi 
Dit hekimleri dun yıllık top

lantılarını EUbba odasında yaptl
lar. Kongreyi Diş hekimi bay 
Kazım Esad açtı. Yıllık rapor 
okundu, bazı mUnakaıalar oldu 
ve aonra kabul edildi. 

Bundan ıonra azadan bazıları 
muhtelif teklifler yaptılar, bunlar 
dilek halinde teıbit edildi ve en 
sonunda da yeni idare heyeti 
seçildi. Yeni heyet ıöyledirı KA• 
zım Eıad, Suad lsmail, Osman 
Burhaneddin, Edib Zeki, Mehmed 
Rıfat, Feyzullah, Ha!ll llyaa, 
Mehmed Rıza Ye Galib Abdi. 

Doktorlar Arasında 
Etibba Mubadenet cemiyeti 

dnn aylak toplant111nı yapmış, 
muhtelif mesleki itler hakkında 
görU1Ulmlif, kararlar verllmittfr. 

TUrk Talebe Blrllftl Üyelerl 
Ça§r1hyor 

Milli Türk Talebe birliği ge" 
nel yazganlığından: 27/J/935 ta· 
rihlnde Tayyare ıehidlerl ihtifali 
Yardır. Birlik Uyelerinio saat 13 
buçukta Fatihte Birlik bayrağı 
altında toplanmaları. 

ihtiyat Zabitlerine 
ÜskUdar aakerllk 'ubeslır 

den: 934 Yılının Haziran göulenıe· 

cinde ihtiyat Zabit yoklamasına geJl1le· 
miş olanlarııı kayıd larının kapatılro•· 
ıı veı hekimlerin de ihtina veaiksla· 
rile birlikte en k11a bir zamanda oube
ye müracaatları alcıi takdirde kaauııl 
muamele yapılacaklır. 
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27 ikinci Kanun Pazar 

Lıtanbul - 18 Otel Tokathyandan 
tranamis~oni oay aati - teleiz caz, 19 
liınnastik Selim Sırra Tarcan 19 30 
hab l 19 4 ' ' ko er er, . 5 Ma~ ietro Ooldenberg 

ro heyeti, 20, 10 karııık musiki plak, 
~40 Havayan kitar Zi3keriya. ve ar-

ı daıları, 21.15 son llıberler borsalar 
130 B • • ayan E111fne lhsan ean: rad;o 

.. voaz tango orkeııtrnları ile birlikte. 

1 
ll'fova 13~:> m. - 16 15 orkes1ra 

~oı er, ı 7.20 plak çocuk ~eıriyatı 18 
ana pl&kla ın ' 

hafıf . ~ı, .., radyo tiyatroıu, 20 

' 

muıııkı, 20,25 reklamlar sözler 21 en pro~ , ı 

Miı· 6 '"m haberler, 21.55 Skala. di 
anodan Ma . . N 

ıını n k'I ~ caguının eron opera-
& ı. 

Peşte 550 
19 IO 

1 
.. 

1 
m. - 18 caz orkcstraıı. 

ıöıler ~~ er, l 9,30 lcoro konseri, 20.30 
ıpor, ' 22 ~~ere~lerden parçalar, 22.30 
Bachma · çıngene orkeıtruı, 24 
Budape ~n korke trası, 1.05 haherler, 
15 babı 0

1 
ısa dalga Haı, ıg.25 m. 

er er lrn i\l . . erkeatr ro r agyarı, çıngene 
••• 16 . B . ' neşrıyat eonu. 

erlin 357 m 
lfozartı · - 19 ıpor, 19.30 
Al:tu 1. n taerlerinden parçalar i?O 80 
~ il ıt~. S!O 40 k I • 

~•rcbe d ' . ış eporl&rı Parten 
keatraın ;~ nalcıJ, 21 küçük radyo or
llakle 

1
' pltık, 22.80 Hamburgdan 

ıer ~3 eabeserlerdeu mürekkep kon-
'P~r ha.bO\ h~berler, 23.20 .Münihten 

2 
er en, ~.35 danıı. 

.:: lkı nclkAnun Pazartesi 
da .. 

1 
•nbul - 18 Franaızca dera, 18 30 

.. mu "k' · ' 
•\ri lbilli 

11 111 p!Ak, 19 iıtanbul halk· 
kadın •avaı ve •oysal yardımda 
19

1
30 •;:ı:-ifelcr (Doktor Ahmed Aıım), 

llbtıılk' . erler, 19,40 eolo n ıH 
l•tilQ 

1~ pllk, 20 (yurdumuzu bilelim) 
it ıs •rrı Tarcan, 20,30 demir caz. 
B~Jq ~n haberler, borNlar, 21,30 
"' ta •drlye Taz.ıa (ıen) radyo en 

V 0~0 orkutraları. 
lcoro a~fO\ra, 1345 m. - 18 katovilz.ten 
ıa~ onıeri, 18,25 ıözler, 18,35 pllk 
,o:~· l9,15 orkeatn kon1erl, 19.4~ 
21 ,.ı&ıc 10 reportaj, muhtelif a8z.!er, 
tt. le haberler, 22 Hafoailc orke1-
''-' 

011••ri, 28 reklim, 23,15 daDB, 24 a'· dana. 
l911,'-dape9te, 550 m. - 18,JO pl&k, 
fitil, Alınanca den. 19,SO piyano bir
P,-~ tarkılar, 20,30 ıCSı.ltr, 21,10 -be 

1
taoa1 takımın konHri, 25,10 

.,. .. ,' .. ~· 29,ıo dıa1, 24,lS çinıene 
·~••ı a. ı· . 

e&:tltr:r 101 SS7 •· - 19,20 pl&k 20 
'>.40 • .. ~20 fen muıikiıl Ye ıarkı1ar, 
btbia) J tUallte habırltr, 21,lö spor 
l.trı, ''

2
• i!J,45 aakert konaer, 23 ha

"'i r, 3,2() dno pi7ano keman kon• . 
J.t. 29 lklnclklnun Sah · 

Jlraıneıt~~llJ - 18 Almanca dtra, 18,30 
1111\lıiltiti ' Bayan Aude, 18,50 danı 
8ehir ti pllk lle, 19,~0 haberler, 19,40 
lenıih Y•troıu artiıtlerlnden Bayan 
"t!k&leat,' tan piyano 11e. 20,10 Maliye 

ı nıırn ._ 
at6dy0 h f ına •Onferanı, f0,40 
•on h b a ıf hluıiki orkestrası 21 1S 
~ a •rler b ' ' 
,,Urtddfn ' orular, 21,80 MGnlr 
L.rabe ' fan radyo orkıltruı ile r. 

v~r·o~ 
•en'in a 1345 m - 18 Beetho· 
t• •onatı d --.2S •ko •r.ın an piyaao konıeri, 
18,50 

1 
.. 

1 
noınık •öder, 1835 pllk 

"~ oı er 1915 . , 
'-..1 edeb· ' • Trıyo kooıer, 19 

1Yat 20 ' .\ktUalit i keman eserleri, 20,20 
lfııler, ;0,5~30 piyano ile eaz, 20,45 
~ tarluiı ko •por, 21,4S !haberler, 
0P~ret plllıtl nıer, 23 reklamlar, 23, 1S 
&.r. 24 OS d •rı, 23,4S ltal)'anca aöz-

B • anı. 

.. Uai~~~P~;te SSO • - 18,30 oda 
P~ıtc 0 ;,.r derı, 19,t5t5 pllk. 20,30 
ler ">tı - •••nda• •akli 22 ıtA h b • ~ Çi • ,JV • er-
plik 1 05 naene orkeatrHr. 24 80 

' •on b b ' Btrlln 3S
7 

a erler. 
lconfcran1, 19,: - 18,80 aözler, 19 
20,45 MGnih't Boru, 20 hiklyeler 
IJ,ıs ulusal "ln nakil, 21 haberler 
il'-• · •etr) t 2 ' .... , 23 30 ha ya ' il operet mu-
ltıuıikitıi, ' berler, 23,56 akta• 

80 lkıncı ka 
lıtanbul 18 F """ Ç•r•ambe 

Jlnınaıtilc S 1. ra1:1ıızca der•- 18 31 
e ıın Sı T ..., • 

~uılkiei plAk 
19 
~1 •rc.n, 19 daft8 

Ra1an Tek~' ,SO haberler, 19.40 
kar.,.ılc ırnuıi~· (Şan) piyaao ile, 29 
laYJca 0 '-

1 pJik if.. 20.30 Bala. 
b rııu~ıtraıı 21 1 
Orıalar, 21,30 R • 5 •on haberler, 

Radyo tan• adyo orkutra11, 29 
o ve cn:ıı: k 

Var4ova 1345 or eatralan, 
t•rkılarınden, 18 ;1 -:- 18 Scbubertin 
lon rnuıkiıi. pillk 5 •öder, l~,85 ... 
farkı!a ı~k ' •por, aözler, 20 

r, P • • haberi . 
orkutra hab 1 er,• Ye ıanre, 21 

ı er er ve aaıre, 22 Chopi-

ain aerlerlndın konser, 22,30 Alınan• 
c konferanı, 22,40 ıarkılar, 23 rek· 
llmar, 23.15 dana 24 aör.Ier, 24,0S danı 

Budapqtc 550 m, -18,SO ıarkılar 
19, 10 ltalyanca ders. 19,40 tarogıı.to 
mu11ikl, 20,15 11 r.ler, 21,10 pl&k, 22 dıt 
ıiyıısal bahiıleri, 22,40 haberler, 23 
orke&tra kon1eri, 24,20 haberler, 28,3S 
Çingene orkeıtraaı, 1,03 •on haberler • 

Berlin !S7 m. - 18,40 ıpor halt r• 
Jerf, 19,05 skeç, 19,80 ıarkdı konaer, 
20,20 muıil<I bahiıleri. 20,30 hukuki 
babialer, 20,40 aktüalite haberler, 21 
haberler, 21,10 düet prlnlı konseri, 
21,35 uluaal gençlik neıriyatı, 28 ha
berler, 23,20 partenkirchendea spor 
reportajı. 28,35 Anton Brucknerdon 
Hnfonik konıer. 

81 21ncl klinun Per,emb• 
latanbul - 18 AJmanca ders, 18,30 

daDB musikisi plik ile, 19,80 haberler 
19,40 ( neıriyat esna5tnda ilin edile• 
eektir). 20 Z'raat Bakaalıtı namına 

konferans. 20,30 •tildyo aipn orkes
trası, 21,15 ıon haberler, borsalar. 
21,30 atOdyo orkeılraaı. 22 ıhıdyo 
tango ve caz orkeıtraları. 

Varıova 1345 m. -18 radyo tem• 
•ili, 18,SO a6zler, 19,15 Viyaaa muıl· 

kiıi plik, aöıler, 20 koro konıeri, 
ıöıler, 20,30 sö:uU:ı: ıarlnlar, S!l,05 
hafif orkeatra muıikiıi, 21,45 haberler 
ye 11ire, 22 Popiller aenfonik orkes
tra, 22,46 konferaa, rekllm, !4,0S danı. 

Budapeıte 650 m. - 18,3~ pllk, 
19,10 den, 19,40 opera orkeltraıı, 21 
söıler, 81 35 haberler, 2i Scalııdi Mi· 
lanodan naklen Maecaıninin Neron 
operası, l O,ü son haberler. 

Dorlin 3S7 m. - 18,80 Orkestra 
tarnfından dane parçaları, 19,05 çocuk 
neoriyab, 19.30 ökonomik oe4riyat, 19,~0 
ıözler, 20 flut - piyano ile küçük kon• 
ser, 20,40 ıpor, 21 haberler, 21,10 Dana 
muıikiı;i, 23 Haberler, 24,20 :Munihtea 
ıpor bahisleri. 

1 Şubat Cuma 
V &rfova 1845 m, - 18,15 Schuhert• 

tın kuartet konaeri, ıözler, 19,15 plak, 
19,46 Konferanı, 20 diio komıer, 20,20 
Aktüalite, 20,30 koııaer, 20,45 aözler, 
21,15 ıenfonlk konHr, i3,30 iİİrler, 
23,40 relcllmlar, i4 sözler, 24,0S danı 
plaldan, 1 dana muıikisi. 

Peıte 660 m. - 1 ,35 l.atvan Beri
lıaorkeltraaı, 19,66 11özler, 20,30 farkı
lar, 21,16 spor haberleri, 21,SO ıtüdyo 
temıili, 23 haberler, 24, 10 Çingene or• 
keıtraaı, 1,05 haberler. 

Berlla SS7 m - 2{) Hker martlan, 21 
haberler, 21,10 org konHrl, r;r,tO Gfn:ı~erle 
lalı.ati plye9, 23,30 tarkılı kaartet kouaerl, 
23 haberler, 2.'lJ,2:> apor, 23,40 111uılklli pror 
ram arHı, 24 gec• koaaerl • 

2 Şubat Cumartesi 
Vartova U45 m. - Dana muı!kl•I, ııöıt• 

ler, 19 haberler, 19, 15 pfyaao mua1kl, 19,4~ 
alSder, 20 piyano konıerl, 211.20 konferans, 
20

1
2(1 çiter aletllo konser, 20,45 ds!er 21, 

klSylll tarkıiarı, 21,4S ıö:ılor, 22 popnlor son· 
fonlk konser, edeblJat rakllm, 21,15 dans. 

Lelp:ılg 285 m - 18,20 ev musiki, 18,45 
Yeni lOgat, 19 haftanın haberleri, 18,15 
bando mıulka, 20,2D Konferaııs, ~O.O ıpor 
rekortajı, 21 haberler, 21.10 mi:ıaht D .. rl7at, 
28 apor 23.20 dans muıial. 

Beril• 357 m - ıs pt!k, Jg.35 bahrt 
ncıtri1at, 20 epera ve opCTıet par'81an. 21.10 
Le:pı r'den nakIL 23 haverler, 23.20 Mtlnllıı· 
ten kıı aporları haberleri, 23.35 mualklll 
program arası, 24 daııa muıdktıL 

Yardıma Muhtaç 
Üniversiteliler 

Talebe Yurduna Geniı 
Mikyasta Y erleıtirilecekler 

Kaç gUndftr burada buluaaa 
Klltftr Bak11nı Bay Abidin Ôzmen 
tedkiklerlni bitirmiıtir. Buıtın 
Aakaraya dönecektir. Bay Abidin 
Öıme11, TUrk ·ve lıllm Eaerlırl 
MOıesind• depo halinde bwluaa11 
kıysa\. i aahlann, daJıa mU.eye 
gelmeden Cince kıımea çlrllmllf 
olduklarını, fak at sonradan iyi 
bakıldığını ıöylemif, bunların 
yakında teıhlr edileceklerini illve 
etmittir. • 

Bay Abidin, mekteblerde ter
biye .:ıtemi11in değitiaıinde fU 
veya bu milletin terbiye alatem
lerhtin alınacağı haberinin doğru 
olmadıi'mı, ••dece terbiye tekA
mUllerinden istifade edileceiin 
Üniver1itede yardıma muhtac 
talebenin Maarif Cemiyetinin 
Talebe Yurduna l'eııit mikyaıta 
yerleıtirilmeıi iç.İn teıobbUıe 
pçUecejini de bildlrmiıtir. 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

/' 
DUnkD Bilmece 

BugUnkU Bilmece 

• 

Boı dlSrt köıelerl aıaaıda ya· 
1111 manalara ıelea ISı Tilrkç• 
kelimelerle doldurunuz. Bu H· 

7ede hem vakit ıeçlrmlf, hem 
de ~z Türkçe kelimeleri 6irtn• 
mlı oluraunuı: ! 

1 
2 
8 
4 
s 
6 
7 

1 23.45678 

8 ....... .;:::;.ı.-1......&.....ı...L-.L-! 
Soldan aaıa: 
l - BıııvekiJ 
2 - Sonuna bir T ı•tlrllinct ntan 
8 - Meclis 
4 - Beyaz .. Sene 
~ - Hendek 
7 - Emmare - Vadetme 
8 - Zer'ederlm 

Yukardan a,aAn 
1 - VekAlet 
B - Yayla atılan t•Y 
4 - Nevm 
5 - Maat - Söyle 
6 - Tehik eder 
7 - Beyn • Bir not 
8 - Ekil et - O:mamıt 

._....ıll, ...... ·==--.. . 
·~ ~·-· 

Menfi Propaganda 
Yılanı Yine Baı 

Kaldırdı! 
[ Baıtarafı 1 inci JÖH• ) 

timdi kapah bulunma11nın •ebebl, 
içinde bazı tamlrleria yapılmasıdır. 
Müzenin biran ev•el açılmau 
için çalışılmaktadır. Ayaıofya 
hakkında dönen propagandalar 
yapan bu kimaelır baklanda tah
kikat yapılmaktadır. 

Müzeler mUdilrü Bay Aziz, 
dlln bize Ayasofyia hakkmda ıun .. 
ları &öyleırılştir : 

«- Ayasofya müz.eal ılmdl 
kapalıdır, çlinkU tamirat var •• 
Müzenin tasnifi plinını da yaptık. 
Biran evvel açılmasına çalışıyo
ruz:. Şubat lçeriılnde gelecek 
seyyahlara, tamirat olmaaına 
rağmen, Ayaaofyayı açsb gezdi· 
receğiz. » 

Aya1ofya camilnin lttlaalinde 
bir de birinci Mahmud kntnbba
hanesl vardır. Ba kllttlbhane 
yazma eaerler itibarile dünyanın 
en zengin kUtllbhanealdir. Bura11 
da mOnye llAve edilerek ol• 
dutu yerde bırakılacakbr. Esa• 
"D buradaki kJtablann blrçoklan 
mtizelik eaerlerdlr. ----------- ----~-----·~-----~-

.. )',. .. ,,. J)ijv &oo 
• • ı. • ).... eay(a 

2so aoo 100 eo ao 
Krı. Krt- Kl'f. kıt. KTt- IC ... 

ı.:/JIP ,,,.11.- ....... "'..,,.. ........ 
~,... •t tJt'• ,...,_ ,.,...,, ........... ,..,,.., . .,,.,,,.. 
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'ı 1 

~SPiRİN 

-u 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda , 
bulunur4 

Ambalaj ve ko~primelerln 

üzerinde halisligin timsali 

olan Et) markasını arayınız. 

F 7 Z -·· = 

Ege Köylüsü Bir Derd
den Kurtuldu 

( Baıtarah 1 inci :yüzde ) 

Nitekim möatahs!I için bir 
tarakan aabt kooperatifleri tetklll 
laakkındalri kanua llyiha11 medite 
ıevkedilirken, ate taraftan alıcı 

•• 1abcının Taaıflandınlma1ı karar 
altma alradı. Daha bu ihracat 
1ıbada incir piyagıı açılırken 

alıcı olarak piyasaya lftirake ka· 
rar veren birkaç tacir, piyasanın 
Jllkaek açılacağı korkuıile derhal 
ıabcı roliinl oynamıılardı. 

Kanuni meuuatıRUz bu ıeva• 
b, hareketlerinden dolayı muva
haztı edecek bir kat'iyet tqıma• 
c:hğı için piyasa daha ilk adımda 
kınnlenmlıü, hakikatte iae bu 
tacirler Hbcı olduğu kadar alıcı 
idiler. 

Ôkonomi bakanlığı~ bu yara
ya teıhiı koyarak derhal faali• 
yele geçti. Mıntakamızda nAzım 
bir :rol oynıyan Türkoflı teıki· 
lihna gelen bir emir ile UzDm 
ve incir alıcı ve satıcıları için bir 
nlı:amname hazırlanması litendi 

Ofiı, d•rhal Ticaret Odaaı Y~ 
bu itten anlıyan tacirlerle temB1a 
ieçerek fikirlerini topladı ve bu· 
nun neticeıinde bir nizamname 
hazırhyaralc ökonoml bakanlığına 
g8nderdi • 

Nizamnamenin e1aı noktala· 
rını burada kıaaltabllirim: 

1 - lhracatcı yani aabcı, alı
cılık yapamıyacakbr. 

2 - lhracatcı olmak için her 
lhracatcı tacirin en az ( ellibln ) 
lira ıermay11i olacakhr. 

a - Alıcı - .. milıtahıllin ••· 
lını lhrac hakkını haiz olmiyarak 
lhracatcıya ıatmak IEere alaa 
tOccar ,, - için konan 1ermaye 
kaydı enaz ( otu~blo ) liradır. 

4 - Alıcı ile satıcı arasında 
mutavuııt bir rol oyaıyan ıl.-
ıarlar baflı bqlarına mUıtahailin 
ıabcııı olarak lbracatcı ile mua
amele yapamaı. 

* ~izamaamenin eaaslarını kay· 
dettıkton ıonra, timdi itin tatbik 
ıahaıında doj'uracağı vaziyeti ele 
ilabillriı: 

En az otuz bin Ura sermayesi 
olan ıabcı, •ermayesine gtiYeno
rek ihracatçı tüccarın karı111nda 
uzun müddet mukavemet lmkAnını 

elde edebilecek bir rol oynıynbillr. 
Şimdiki halde piyasadaki üç btf 
bin lira Hrmayeli alıcılar, ıermal 

yeleri11in mlisaadHiiliğinden mlp 
tahıllden aldıkları malı bir .. 

evvel elden çıkarmak ve clıf 
yapmak için piyauyı dllıUrecei 
hareketlere glrlıiyorlar. Alıcınıô 

sermayeat kuvvetli olduktan ıout 
lımlr mıntakasına gündelik mah.t 
aul ıevklyatı ne kadar taıl11a 
olurta olıun, piyasanın hAkha 
mevkii ~ok gUçlUkle aaraılabilfr. 

ihracatçının sermaye itiba
rile kuvvetli olması, dııarl 
piyasaya kartı bir ılgortadıf, 
Bu ıarta uyan ihracatçı, dı• 
prı plya1ada fiat kırmak gibi 
bir hareket yaptığı gUn kanull 
onun yakasına yapııecak ve h .. 

1ab ıoracaktır. Nizamname mucf. 
hince, sebebsb: olarak piyas~a 
dUşUrenler Ticaret Odasınca ha• 
zırlanacak kara listeye ldhal edl• 
lecektir. 

Haber verildiğine glSre Ök.,. 
noml Bakanlığı da bu nlzamn&• 
meye bazı ilaveler yapacak; Yf 
nizamneme Bakanlar Heyetind• 
görlitllldUkten ıonra kat'i ıekllnl 
alacaktır. 

Adnan Billget 

Bir Ayı 
( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 

kalıyarak bir uçurumdan aıalt 
fırlatmııtır. Bu çobanın kayalara 
'arparak öldUğtı haber veriliyot. 

Bu ıırada eli •opalı bir k6yll 
ayıya birkaç ıopa indirmiye m.
vaff ak olmuı, fakat canavar haJI 
Yan bu köylUyll de yaralamııb~ 
Ancak bir köylU kurnu çıkbfl 
için ayının kulaklarına yapıımı~ 

baıll• de çeneılnl yukarı dojTI 
ltmlycı baılamııbr. Bir arahk fı~ 
aabnı bulan bu köylU, ayıy' 
kuvvetli bir tekme yapııtırarak 
bir iniıten aşağıya yuvarlanııt ve 
kaçmıya muvaffak olmuştur. Köy• 
)Unün haber vermesi Uıerlne bir 
jandarma, ayuıın i.z."ne puıu kur• 
muı ve iki gUn sonra bu cRnavar 
azmanını öldürmüıtnr. Bu ıuretl• 
ltlif edilen ayı köye getirilerek 
deriıl yO:ıülrnOştOr. 
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~ .. .. 
Zafiyeti umumiye, istabsızlık Ye kwvıretaiz:Hk halitında bUyUk falde ve tesiri ıörlllen 

OSFATLI ŞARK MALT HOL S Sl 
kullanınız. Her eczan•de aatıhr. 

~ .............. ._mtım'lm2'Bm!!l....-...... , ......... aaımı: .. mm1m111 .... ._._._ .... ~ 

~ tı • 

__ /.DAo~. 
" BlQiKTiQEN 
RAl-4AT-bDbQ 

1 latanbul Beledlyesl lllnları 1 ....._ __________ _ 
Benzin Alınacak 

t - latanbul Relediyeaf için :t-15 derecei hararette aikleti 
tsaflyesl 0, 7 45 kadar olan en çok 80 bin, en az 60 bin litre ben• 
aln 11I1 /935 tllrihlnden itibaren kapalı zarf uıulile eksiltmeye ko· 
nulmuıtur. 

2 - Bu benzinin azami miktar Uı.erinden muhammen bedeli 
19.200 liradır. 

3 - Şartname bedelsiz. oluak Levazım Müdürlüğünden alınır. 
4 - Muvakkat teminat 1440 liradan ibarettir. 
S - Eksiltmeye aekte olanlar 21/ 1 /935 tarihine mllaadlf Pa· 

ıarteıi gUnll saat 15 e kadar ıartn~mede yazılı olduğu yeçhile tek· 
lif mektubları~ı lıtanbul Belediyesi binasında toplan3n Daimi En· 
climen vermelidir. "121,, 

lnhiı rlar U. M~dürlüğünden: _I · 
idaremizde Daktiloluk içiaı müracaat etmiı ve imtih~n glir.Une 

kadar müracaat edecek olanlar 28/1/935 Pazartesi itlnli saat 10 
4a M.murin ıubemize ıelmelidlrler. GelmeyenlerİD müracaatlnn 
iptal edi!ecektir. u353,, 

Ağrılar ve 

ıızılar için 
en tuirH 
lliçtır. 

Her 
eczanede 
vardır. 

~ DiVANYOLU ~ 

Biçki yurdu 
Hariçten model ve ölçil Uze· 
rlne sipariş alınır. Provaya 
lüzum yoktur. 
ÖlçUler şunlard1r ı 
B•den genltliği 
Omux ,, 
Bel u 
Kl'!\çn ,, 

1 
Enıeden bel çukuruna kadar uzunluk 

,, kalçıı başına ., 11 

" ön bel orta11na u " 
EH ııe boyu 
Ko . boyu 

DAPAZARI 

ORK TiC R T BA 1 
Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmiı sermavesi: 

,1000 [Urk Lirası .. .20 
TUrklyenln her yerinde 9ube ve muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka muamelatı yapar . 
lıtanbul Şubesi: Telefon 22042 

Galata Şubesi: Telefon 43201 

Üniversite Arttırma ve Eksiltme ve 
Pazarlık Komisyonundan : 

Takım 
Muhamm•D 

Bedeli 

168 Takım t.rkek elblıeal "Caket, Pantaloıı. Kaıket,. 
52 ,, Caket, Etek 

Lira 
18 
ıs 
15 t 5 Adet Erkek Paltosu 

Madde 
l - Üniversite kadın ve erkek yardımcıları için yukarada mlktan 

ve parçaları yazılı elbiseler kapalı zarf uaulile eksiltmeye 
konulmuıtur. 

2 - Yukarıda nevileri yazıla ihtiyacın kumaı Ye harçları yerU 
malı olacaktır. 

3 - Yaptırılacak elbl1elerin diklf lllçlminl vo bunların fmallndı 
kullanılacak harçlar ile dikllmlı ,f biae, Palto, Caket ve Kaa· 
ketin nllmunesini görmek ve umumi naafı. gösterir ıartnamey 
paraıız almak ilzero istekliler herglln komiayon kltabt1tine 
müracaat edebilirler. 

4 - lsteklllerln "333,, lira olan muvakkat teminatları ile eksiltme 
gUnU ol~n lkinçi kAnumın 3ı lnci Pertembe gUnU öğleye. 
kadar Üninrsite muhaseb• vemeslne teminatlarını yatırıp 
makbuz teklif ve zarflarlte birlikte Hat 14 te komisyona 
vermeleri. 

5 - lıteklilerin merkt:zi mağaza veya Atelve 1ahlbl olmaeı ve 
Ticaret Odasında yazılı bulunduğunu ıon makbuzla isbat 
eder vesikaları zarfın içinde bulunma11 lazımdır. "181,, 

~--ıııı:a ................ ~~----------------1~ 
BÜYÜI< 

18. inci tertip 4. üncü çekiı 11. Şubat. 1935 dedir. 

Büyük ikramiye 25.000ııradır. 
Ayrıca : 10.000, 4.000, 8.000 liralık ikramiyeler 

ve 20.000 liralık mUkAfat vardır. 

Meraklı yazılar 
Güzel bir muhtıra 

• 
Tanınmu; kalemlerln 
Seçme yazllar1 

• Kültür, ııhhat, ev, ilim, ıpor, 

aan'at bahiıleri, faydalı bilgiler 
ve aradı(ınız herşıy ... 

! T 

---

ö 
ff•r kittıbcula bu/uıear. 1 ------___...; 

> Dr. KEMAL NURi 
Cilt n Zührevi hastalıklar mütehassısı 

BeyoQluı Rumen han 16 
Tel ı 401d3 

PEKTOR. 
PEKTOBl1' 

- Okıurugunuz mu var? 
- Nezle mi oldunuz? 
• Buronşite mi tutuldu11uz? 

PEKTORiN'den 
f&şmayınız. 

PEKTOBIN 
PE~ToR·N 

Kutuau 35 kuruştur • 
Beıir Kemal • Mahmud Cevad 

Eczanesi, Sirkeci 

DOVÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

filerkezi : Bedin 

Türkiy•deki şubeleri: 

Galata • lstanbul • lzmlr 
Deposu: lst. Tütün Gümrüğü 
ic Her türlü banka işi Jf-

' 

Son Poeta Matbaası 

labibh IJl lkreaa 

NeırlJat Mlldürlc Tabir 


