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fngilterede Günün En 
Mühim Meselesidir 

Londra, 28 (A. A. ) - Buglln 
Noel yortuları milnıısebetile tatil 
edilmfı olan parlamento milzake
nlerlne tekrar baılanmaktadır. 
MUzakereler ekseriyetle Hind hU· 
kfımetl kanun liyihası üzerinde 
yapılacaktır. 

Kanunun ikinci okunuıu gele
cek hafta yap~lacaktır. Mebuıln
rtn dlkkatı haftalardanberi Hind 
meseleal Ozerlne toplanmııtır. iç 
itlere aid meseleler de tetkiki lcab 

ettirmektedir. 

ına r 

Geçen Cuma r·-=========::,;_-- yumruklar 11kıh· 
2DnkO Galatua- S Porumuzun vu··. yor, ıinirler ıerili-
ray • V efn maçı, 
Türk sporculuğu zünde Şakhyan yor. Boz.pna yO. 
1 ç in ger çek ten y ki tutan bir ordunun 
acıklı oldu. Gala- umru ar... datınıklıtını 11-

taııaraydnn S lah d'~d':"'. -:-.--~:--~-------..J zenlere pekte al· 
Avn' a a ının ayatı kırıldı, danıyorlar, diyemeyi• • . 

~nln çene•i parçalandı, Nlhadın En yakın arkadatlar fudbol ala· 
aya15ı zedelendi. d E nın a birlbirlerinin can dGımanı k•· 

n çetin bok• maçlarında bile ailiyorlar. · 
ancak bu kad k . y } Fudbolü . ar ıtl yaralanabilirdi. eni menin suç sayılmıyacatını 
d b" •erın kanla, oynamıya na· düşünememekten ileri ı•l•n bu kar-
g=~~~~r; :izt·lirlU alııamadık. Bir takım ıaıalıtın önilne geçmek gerektir. 
fudbolö bı;ak:bpor . ~lanına girince i Fudbol oynarken, bir takım rene· 
d .. kü 

1 
ıtı 1umrukculuğa lerimlzin, kendilerini unutarak, arka• 

o yor ar. daılarına kafa 2öz demeden indir· 
Her takım, karıısınd k" . dikleri yumruklar, sporumuz.un yfi· 

. k a ını ycnece- n d k ğıne o adar canla ba 
1 

. z n e amçı gibi ıaklıyar. 
· ı · · f 8 ınanıyor ki U t 1 k' h t k bOtll yanı ccağını kafasından . . ' nu mıya ım ı, er a ım, n 

ve yenilmenin ilk belgil . gbçırmıyor srird· tl oyunlarda, karıısındakini yen-
mız.ıkçıhk batlıyor. Ga 1uı d~~lrloce, Hydi, ona oyun denmes, dayak 
=========~z;,,;;e~r,~onüyor, denirdi. - ... 

--__ ..:::=:::--_--=- 1 
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Kübizm cereyanı naaıl ortaya çıktı? 



(Halkın 
Makasa Alınan 
Çinliler 
Ve Halk 

Japonlar yİH Çinlilerin üzerine 
uldmyorlar. Ve buna, bütln 
dtlııya Hyirci bakıyor. Bu all· 
kaııızlık, umumiyetle fena tetir 
yapıyor.Bakınız, halk, bu müna
ıeLeUe ne diyor: 

Bay Kamil Keyat ( milteahhid, liı
küdnr Toygar caddesi 40 )-Habetlıtan 
n İta'yanın hu kurumda iıkemleleri 
nr. Geçenlerde ft .. lya Habeıiıtana 
1aldırdı. Habeı hlkGmetl pek tabii 
olarak Uluılar Kurumuna derd yandı. 
Arada bili•mez ae dolablar dlSada. 
Bir 2ün itlttlk ki Habeı hlkQmeti 
tikiyetlnl geri almıı •• İtalya ll• 
ba4baıa kalmııtır. Vaktlle Çin •e 
Japon da U!uıJar Kurumunun az.Hı 
idiler. Japonya buradan çekildi, Çini 
yutmak için çalıııyor. Şimdi de uluı• 
lar arası bu iki d•vleti baıhaıa 
bıraktı. Kunctliı1l aiSztlatl 7apauk 
aayıfı yutulacaldır. Maaıı:ara haıindlr. 

)#. 
Bay Gani LAçin (Kadırga Kumlcapı 

caddesi 41 ) - Japonlarla ÇinlHerla, 
Habeılilerle ltalyanlarıa eon 1ava1ları 
Ye baıbaıa kalmaları baaa kurt, çoban, 
kuzu hiklyeal•i hatırlattı. Mıı:ı.lum 
milletler kuıuya benzer. Saldmcı dn· 
Jetler kurda benzetilebUir. Cemiyeti 
Akvam da çobH. Hebeı, Çin rayıf 
Ye •arhklarının muhafazaaını Uluılar 
Kurumuna :bırak•ıt ve orada birer 
iıkemle iıral etmiı kuıu lf'lbi (mlllet
lerdir. Cemiyeti Ak•am bunların ıiyaai 
•arlıklarıaı kurtarmıya mecburdur. 
y ahud biz lSyle aanıyotUL Bu cemi-
7et a:ıuından kuvntli hlr dnJet 
zayıfına .bilcum ederae ıöz bumu7or. 
O halde lıaklıların bakkıaı .. •ulhu 
korumak için kuruldutu ıöyleaen bu 

:emlyete bel bağ!ıyan •illetleria ti•idl 
boı mudur? Hak her Yakitkl aibl ve 
bugiin daha ziyade kunetiadir. Oaua 
için biz de kunelllyi& Ye kunetll 
kalaıya ıalaııyoruz. .. 

Bay Nuri Yılmaz , ( Sultanaamtcl 
tlçler 74) - Cemiyeti Aknm temlı 
niyetlerle kurul•uf bir nrlıktır. Fakat 
ayle laadiuler ol11yor ki bu cemiyet te 
lzlaarıacz ediyor. Bu ee111i7etln •arlı· 
tını teyid edecek beyaelailel bir 
ef'lhıu yoktur. Buaun için de yaptıfı 
itler 11ilaay6t ılyut teı•bbGalerden 
ibaret kalıyor. Çin ve Habeı itlerinde 
de blSyle yaptı. O J.alde bu cemiyeti 
daha kudretli bir bale ıetirm1nln 
ıarelerl ara11•alıdır. 

Vapurculuk 
ihtilaf /arı 

DeDİa mllıteıarı Bay Sadullah 
Güney dtıa ubah Vapurculuk 
tlrketlne gelerek öileye kadar 
meıgul olmuı ve ılrketin umumt 
mUdOrD bay Muıtafa Ue glSrlt· 
mUttUr. MUıteıar, Denizyolları ile 
Vapurculuk ıirketi araıındaki 
ıon pUrlblD aokta1arı da hallet· 
miıtir. Bu ıuretle, 935 seneai 
için tetblt edilen yeni hat b6lümü 
iti tamamea bitmit olmaktadır. 

A L E 

Arab Saçı Gibi Karmaka
rışık Bir Mesele ! 

86yoğlu•ıh Sakızİlğacında Çöplükçeı•• •okafıada 10 
numarah o .ur n Tokatlı Emine Şakran 9 ay •••el 
.loj'urdufu n a mı Haaaa koyd•jıa çocufunua 20 glinlttk 
iken İhaan, Ar ksi ve Jirayer tarafından aehlrlenerek 31-
cHJrOldlğUnl i 'dil etmit ye MGddeiumumillkte tahkikat• 
elkoynıuıtu. Poli tahkikatı derlnleıtlrmeye IOzu111 a-örmtlt 
•e dokuz ay evv.l ıokata bırakılıt. timdi DarGlleezede 

bulunan çoeuk olub olmadıfıaı Darüllceze ldareainden 
ıormuıhır. Kaeımpaıa •erktzinln dokuı ay nnl Darl
liceaeye lS..20 gUaUik bir ,octak göndcrditi anlatılnııf 
n bu çocuk Emine flkrana a-öaterilmiıtir. Emine Şllkran 
uzun uzun tedkiktea ıoara : 

ı 
delumumtlik aaaesinia ye doktorun bll•llerlme mDracaat 
etmekle beraber Tıbbıadli mlluaeHıiade de ıocutun 
kanının tahllliae karar Yermittir. 

Çocuk n aaneal bugln Tıbbıadll mleaaeaHine 18n· 
derilerilerek kHları tahlil ettirilecek •e lçıkacak neticeye 
ıöre bir karar virilecektlr. Bu taleb ortay• 1tnl bir adli 
•• lııukuki meaele çıkarmııtır. Çocut11n kanı anneainin 
kanıaa uyaraa çocuk Emine Şilkranıadır denebilecek 
midir? Din bir muharririmiz .al&hi7ettar bir doktora 
bunu aormaı ve aıatıdakl cevabı almııtırı 

"- GlSzleri bana be11:aiyor, amma kat'i ıurette beai111 
çocutum di1emem ! Cevabını Hrmittlr. Bu kuvntıiz 

tethit karııaında tahkikata elkoyan MGddeiumumi mua
vini Bay Şefik Orbey iti baıka noktalardan deria· 
leıtirmiye l&:ı.um a-lSrmftt ye Emine Şlkrnnı çağırarak 

kendi•ine birçok teyler ıormuıtur. Emine Şükranın 
blrmlddet evvel aaaul Tokadlı Kar Kndı otlu Mehme
din torunu Kadriye ile Talcıimde Ebru ıokatıada lılr 
apartı•anda oturdufu n Tıb Faktllteainde do Bay Medeai 
tarafıadan lceadiıia• ameliyat yapıldığı anlatılmıttır. MQd. 

" - Kan grupları dörde ayrılanııtır. Bunlar ekı~rlya 
aaa ile n 7ahud baba ile çocuk araaında aynı olur. Akal 
olduj"U da vardır. Dllnya yilzündeki lnaan ad~dini 
(l,S) milyar kabul edersek kaaları biribiriae uyJ'Un 
(375) er milyon adam olduğu tahakkuk eder. Tıbbıadll
de muayene edilecek olan çocuğun kaaı ann6ıinin kan 
ırubuna uyaıaa:aa iatiınal ahval nazarı itibara olınarak 
bu çocuk bu aaneain detildir ılSıü kat'lyetle •lSylenemİ• 
yeeetl gibi kanlar uyaraa daha 2iyade kat'iyetle de 
bir t•Y ıöyleaemeL Çtınkü yabancı bir çocutun kanında 
o ananın kan grubuna uymHı mlmkilndllr. Binaen• 
aleyh kat'i •urette kan tahlili auretile bu çocuk o anaoın
dır H yahud delildir aözli söylenemez •• , 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----

Bir Rüşvet 
Cürmümeıhudu 
Yapıldı 

Poliı, T eYfik oğlu Galib ismin· 
de birisini rftıvet cllrmümeıh.udu 
hali11de yakahyarak dtia mUddei· 
u111umiliğe t11llm etmiftir. iddia 
edildiil•• göre · lıldiae ıöyle 
olmuıtur: Galib Kapalıçarııda 
ttlccardan Bay Cevdet• mUracaat 
ederek yUkıek mikdardaki veriİ 

borcunu' l11dlrmek için tanıdı~ 
maliye memurlanaa Yermek &zer• 
(70) lira lıtemiıtlr. Bay Cevdet 
bu tıl•b llzerine polise müracaat 

•t•it ve numraıı teabit edilen 
paralar verilirken de cftrmilmeıhud 
laallade yakalanmııtır. Yedinci 
mllıta11tlk tahklkdıı el koymuştur. 

AmbalAj 8ozukmuşt 
Tecrftbe olmak Ilı.ere geçen• 

)erde Berliac bir aandık Niide 
elm&111 gönderilmi9tir. Bcrlin Türk 
Ticaret Oduı, bu aaadığın am· 
balljınd• bile aon uıul ve allte111· ' 
lere hiç riayet edHmedlğlai bil· 
dir111ektculir. Elmalardan ancak 
tlçte biri Af lam olarak Berline 
Yarabilmiıtir .• 

Lise imtihanları 
Liae ve Ortamekteblerde yann 

akıam birinci tahriri imtihanlar 
hit•ft olacaktır. imtihanların ne~ 
ticeal bu aene, doğrudan doğru· 

ya talebe velilerino tebliğ edile
cektir. Cumartesi günll bir tebli· 
gat yapılacaktır. 

Bedbaht Yurddaş 
Bay Hilmi İçin 

Hükumet Franıaya Yol 
Parası Gönderdi 

Mlltareke Hnelerinde, 6ldGrGlen 
bir Senegalh neferin katllinl ılSyle· 
mediti için Franaız diyanı lııarblnce 
mahkum edilerek Gayen zindanla· 
rınn gönderilen n mGddetinl bitire• 
Beyotlu poata mGezrilerinden bay 
Hilminln •aıiyetile birçok okuyu• 
cumuz allkad~r oldu. Ylz kGıur 

lira verdiler. Bu para, kendi•ine 
ıaaderllecektir. Dllakü al•laamıacla, 
bu huıuıta yaptıfımız teıebbtialerin 
tafıilitı nrdır. 

Gerek ueırlyatımızın na:ıarıdlk· 
kate alınmeaile Ve a-erek anDHfnin 
Hariciye bakanlığına mllracaatı Qze. 
rine hOkfi111eti111iz de bu bedbaht 
vataodaıın akıbetile alakadar olmuf, 
yol parası karıılıjı olmak ~lzere 

Pnriı aofirlitimiıe 300 lir• ılSnder· 

mittir. Şu halde, bu bedbaht 1urd· 
daı ta yakıada ana vatanına ka
vuıacnk demektir. Oaun ıelmeal 
itile alikadar olmakta devam ede
cetiıaizi blldirirkea ltlç bir nzife
leri olmadıtı halde rardıma koıan 
okurlanmıza teıekklrlerimizl bir 
dııha tekrar ederiz. 

Şehir BUdçesi 
Belediye 1935 yılı badceılnl 

hemen aemen haıırlamıı ribidir. 
Büdçe hazırlıkları için, daimi 
encümen, Vali Ye Be'iediye Reiıi 
Bny Mubiddinla riyasetinde her
gUn toplanarak mUı.akereler yap· 
maktadır. Bütçe Şehir Mecliıinde 
Şubat devreıl toplantısında ko
nuşulacaktır. 

24 
Saatin 
Hadiseleri 

Boğazkesende oturan Oıman 
adlı biri ev kirası yüzünden çı· 
kan kavga neticesinde kiracı111 
ıoför Nuriyi fena halde d6vdil· 
ğUnden yakalanmıştır. 

lf Tahtakalede Paçacı ha· 
nında oturan Mabmed adlı blriıl 
bir alacak yUztlnden çıkan kavi• 
neticeaindo Haydar adlı biriıinla 
&zerine bıçakla bicim ederkea 
7akalanmııtır. 

lf Lokantacı Jak ile ıof8r 
Hayri Beyoklunda imam soka· 
tında bir blrahenenfn camlarım 
kırarak otomobil ile kaçarlarken 
yakalanmııludır. 

11-- Vatman ZIYerin idaraıln-
deki 33 numuralı tramway araba11 
Boıtancıda lıa adlı birine çar
parak yaralamııtır. 

lf. Kedikpaıada oturan Mar
ya adlı bir kadın evin merdiY ... 
ninden dUıerek afır ıurette ya• 
ralan111qbr. 

>f. 12 1aıındakl Moiz adlı 
bir çocuk Beyoğlunda 173 nu
maralı tramvaydan atlamak iıter-
ken dlıerek yaralaamııhr. 

Bunlardan bqka aon 24 uat 
içinde birkaç hır ıızbk olmuı, fa
lllerl yakalanmqbr. 

Sarkıntıhk Etmiş 
Mahmud adlı biri kendini bll

miyecek der-ecede urhoı bir 
halde Beyoğlunda ISteklne berikine 
aarkıntılık ederken yakalanmqbr. 

Gliniin rarill 

Saylav Seçimi 
için Hazırlık 

Saylav aeçiminin 8 şubatı& 
yapılacağı anlaıılmaktadır. lstaa{ 
bulda intihabat Üniveraitc k~ 
feranı aalonunda yapılacaklllt 
Rey sandığı bazırlanmaktadslt 
Sandık merasimle konferans ,.. 
lonuna götllrlllecektir. Şebrimisdl 
1634 kadar ikinci mUntehib re'J'I' 
kullauaca ktır. 

latanbuldan çıkacak ıaylavı.ı 
hakkındaki rivayetlerin hak"ka~ 
ne derece uygun olduğu yo!uodfi; 
mUıbet bir ıey söylenememektt' 
dir. 

B. Kublşef'ln ÖIUmU MUna 
betlle Taziye Telgraflor1 

Moskova 28, (A.A.) Gazetet 
ler plAn dairesi ıefl ve baıb .. 
kanlık mUsteıarı bay Ku bişeflt 
vefatı mlinaıebetile Türkiye bat 
bakanı General ismet InönU t .. 
rafından gönderilmiş olan taziyet 
telgrafı ile bay Mo!otofun vernılt 
olduğu cevabın metnini neşretı' 
mektedir ler. 

Türkiye bUylik elçiıi b~lf 
Vaııf Çinar da bay Moloto8' 
bir taziyet mektubu göndermi; 
tir. 

Gazeteler, Türkiye haricly• 
•ekAJeti vekili bay Şnkrn Kay_. 
nın göndermiş oldutu taziyet 
telgrafının metnini do neıret
mektedirlerl 

Zenginlere Örnek Olaca• 
Bir Hay1r iti 

Muğla, 28 - Muğlanın Enlt 
ovuı yurddailarından bay Emil 
Aydın, 41 fakir çocuğu teped .. 
brnağa kadar giydirerek zenglt 
yurddaılara öraek olmuştur. B, 
hareket vilAy•t makamınca d4ı 
takdire IAyık g&rlUerek kendlıiD• 
teıekkllr edilmiıtl. 

Ecnebi Mekteblerde 
Bazı ecnebi ve akalliyet me~ 

tebleri, Maarif idareaino müracaat 
ederek, bir kısım muallimlerı. 
benllz tayin edilmediğinden, derr 
lorln boı geçtiğinden tiklyet 
etmiılerdlr. Maarif ldareal vaziyeti 
tadkik etmektedir. 

Muğlada Halk 
Dershanesi 

Muğla, 28 - VilAyet için~ 
1 O kadın, 36 erkek ve 16 kanıılt 
olmak lb:ere 62 A. Halk mektebi 
deraaneti, 8 erkek ve 6 kanıı• 
olmak üzere 14 B. derıanesi aç~ 
mıştır. 6u mekteblerde 365 kadıt 
1348 erkek A. deraanesine, 181 
kadın, 492 erkek B. deuaneıln'J 
271 erkek, 89 kadın da kanpl 
deraanelere devam etmektedfi\; 
Bu deraanelerde çahıan hocald 
bu yUkll fahriyen yapmaktadırlalt 
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H. B. - Ah oilum 
elimdeq ıidecek .• 

••lidıın j 

Galatasaray • Vefa Maçından Sonra ... 

.•• Ah ben onu bugtın8 gör
mek için mi yetittirmiıtil11. Gö
all•Uıa nuru J•pacaiJm.. 

... Sen babanı böyle bırakıb ta 
nerelere gidiyoraun, batına neler 
geieceğini bilmiyor muıua? 

.•• Aman Hasan 8. Bu halla 
nedir oilunun bapna faliket mi 
ıeldL 1 

H. B. - Geldi ya do•tlar, 0~111• 
ıtadyoma fudbol 01amıya ,,tül-



?.9 ikinci kanun 

H .. 
r2un 

Yazı Çok Oldağıı için 

Bugiin Kon~matlı 

········ B . ·········;;-:;········································ ır .ı elgraf 
Yanlışlığı 
b

. Dun gazetelerde Moskovada 
ır 'k suı aıt ıebekeai meydana 

t•~rı~dıiı hakkında bir telgraf 
d 8 erı vardır. Bu haber doğrll'" 
Murk . fakat Sovyet Ruıyaya değil 
.~ sakaya alddir. Filb akika mek· 

11 
ada bir ihtilal şebekeıi mey

dana ,.1k 1 b k Y arı mıı, fakat havanın 
ozu luğund M 

Anadolu . an eksiko kelimeal 
k Aıansı tarafından Mos· 
b:v~ o~rak zabtedilmiftİ.r Ajanı 
ınekt:~lr~hl yaparken öıtir dlle-

Mısırdan Selam 
Ne Mutlu Türk 

_ I<a~adınlarına Ki .•• 
lcad l ıre 28 (A.A.) - Mııır 
ba kil ar hlrliilnln kurucuıu ve 
ruı!a anı Bayan Huda Şa'ravl ku· 
)'a ran kadınlarımıJ:B 1•erdiii si· 
ıısy8~ ~a~lar hakkında ıu ıözlerl 

•tnııtır: 
•ı 

ku - Ne mutludur ki Abtilr· 
ka~ 'tyeılnde doğu tarafındaki 
kadınların başında yUrilyen Türk 

ın arı k b dakı k ' artı atı tarafın· 
nıu k •dınları hile geçerek tek· 
ltoy l~dınlığa yol açıb göstermeğe 

u dular E . 
kıı kn eski çağlardanberl Türk 
lliıHc &rdeılerlne birçok bağlarla 
olan 'M' kardeılikle sıkı sıkı bağlı 
lcuruıt •ıır kadınları Türk uluıal 
hakı,:Yın kadınlarına siyasal 
~lnc batışlamaaım ıonıuz se· 

Q.vı &iunçlo karşıladılar. 11 
0 1ll•nyadan Gelen 

Ank Göçmenler 
telen ar, 28 - Rom~nyadan 
lkf l Uıllı~haclrlerin beraberlerinde 
ineler· radan fazla pare getir· 

ın, R h saade ornanya ükfımeti mU· 
aöçnı e~rneınekted1r. HUkfımetlmlı 

it6at .. r~nl ere daha fazla kolaylık 
~ --•ın . tinde • •sıni Romanya hUkume· 
tlcart ••l•miştlr. Türk • Rumen 
.~lındıtınıUnasebatı için tedbirler 
oı da söylenmektedir. 

n~n Bir Milyarder 
ır F •re Kapanile lıe 
N Başlamııtı 

hrd evyork, 28 ( A.A) - Mil· 
t1tr er Jay Gould, 46 yaşında 

garetvU'd , 
tra11 k • ölmUştUr. Uluslar 
olan ~8 l bir tenis şampiyonu 
•enet 

1
°Uld 1006, 1907 ve 1914 

~onu er nde de Ingiltere şampi· 
R•rllak o~nıuıtu. Haftalardan beri 

Mut anamasından muztaribtl. 
lar b· deveff a cebinde birkaç do· 

ır e y • f k '-ıi i . •nı •re apanı ılste-
~tv~~k' alınmıı ihtira beratl ile 
iına k a gelip ılm•ndifer kırallı· 
~lh, dadar çıkmıı olan ın•şhur 

J ar er J . J 
C>tlu idi. OrJ ay Gould'un 

Şako Muharebesi Va 
. ş 

11 
BI~ Mutaıea 

bl. . Santıyagosu 28 (A A ) -
«.JO ıvya h b' , . . 
Şako har~~ .•~e nazırı B. Zallos, 

•• ıç n denıiıtir ki: 
kem "k Şako harbi ancak ha· 
•• ararı il . 
1r1uharible d e netıcclenebilir. 

r en h" 
ıartıarını .. t k' ıç biri&i ıulh 
c:elc kuvve~ e •ne kabul ettireb:le· 

G 
0 •ahib d - · ıd· eneral B cgı ır. 

termeden ' k ol\'lyanın zaaf gös· 
d endini evam edece - i . . müdafaada 
Naz r, genel gfrıı ılave etmiilİr. 

d ıe er beri" - . B ya ört ayda 100 .1gın olivya· 
min edeceğ:ni de ~.1" asker te· 

•oylerniıtir. 

SON POSTA Sayfa 3 

Resimli Maka _·e )JI Ardadaşlık Sevgisi il r----~~~---------
ö Ü 

insanlar vardır, arkadaılık ıevgiıine hiç ehem· 
miyet vermezin. Halbuki cemiyet hayatında 
arkadaşlık, en kuvvetli bağlardan biridir. Arka· 
daşlık, karıılıklı menfaatlere dayanan veya dayan· 
mıyan bir biı beraberliği, glSnlll birliğidir. Arkadat 

._._..-., edinmealnl ve arkadaı olmasını biliniz. Arkadatlık 
ıevgiıi, gün gelir ki kadın HV· 

gisinden, çok daha Uıtlln çıkar. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Tevkif terin Arkası Kesilmedi 
Sofya Mctropolidi Bulgaristana 

Cumhur Reisi Olmak istemiş 
Sofya, 29 (Husuıi) - Siya1t Sofya 28 - Sofya Mltrepoll· ordunun yardımile cumurlyet ilin 

mevkufların ıayııı gllnden glln• di lstef an pollı tarafından neza• edecek ve lstef an; cumhur r•lıl 
artıyor. Kırallık ldarealnl devir.. ret altına ahnınıştır Makamında k b · . yapaca mış. Mitrepolidin u it 
mek isteyen teıekklllUn meydana yapılan araştırmalarda kendlsmi . . 
çıkması neticesinde baflanan ağır ıurette lttiham ed•cek ve• içm bazırlanmıı ve Uıerm• kendi 
tevkifat devam etmektedir. Diğer saik bulunduğu ıöylenmek· roami basılmıı beyannameler bu· 
taraftan yeniden birkaç kiti koa .tedlr. Şayialara bakılarsa As· lunmuştur. 
mUnlstllkle lttiham olunarak tevkif keri birlik relıi Velçef [ Bu huıuıta Uk laabtrltr S iacl 
edilmişlerdir. Harbiye Nazırı olduğu takdirde aayfadadır 1 

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

H ük ii metin Çalış- Son DaklkaJ 

ma Ve Yardımları Avrupa Postası 
Zelzele Mıntakaıında Şehrimize Geliyor 

Bütün T edb)rler Alındı Trakyadakl feye1an dolayııile 
Ankara 28 _ Marmara zel- dftn Hmplon ekspresinin gelme· . 

zele mıntakaaında tetkikat yapan diğlni yaımıştık. DUn aktarma 
Sıhhat Bakanı Bay Refik beya· yapılmıı, ekıprea yolcuları _o~ 
natta bulunarak yapılan ve yapı· mobille Bulgariıtandan Edlmeye 
lacak itler hakkmda ıunları ıöy· getirilmiştir. Oradan treni~ latan• 
lemiıtir. bula hareket etmlılerdir, Avrupa 

" - Aileler tamamen çadır poıtaaı da bu ıekllde aktarma 
altına alınmıtlar, bazı aileler suretile getirllmlıtlr. 
meskenlerin• girmltler, bUtlln 
felAketzdelerin birer aylık laıeleri Türkler Ve Rumlar 
temin edilmiş,~ inıaat baılamıı, Yunaniıtanla yeni Bir 
Marmara adaııoda bir revir açıl· 
mııtır. Anlaşma Yapıldığı 

Hastalık yoktur, her adada Bildiriliyor 
sıhhat memurlt1n vardır, iki dok· Dıı Iılerl Bakam Bay T ev· 
tor da hergün dolaımaktadır. flk Rütdll Araa dUn Ankaraya 
On bet aUn zarfında birer katlı gimlıtlr. Atinada bildirildiğine 
barakalar yapılacaktır.,, göre Yunanistandaki Türk ve 

Bakvn Bay Refik, zelzele TUrklyedeki Rum akalliyetlerl 
mıntakasının imarı huıusunda bU· lılerinin tanzimi için mUıterek 
tUn tedbirlerin alınmış olduğunu 

bir lAyıha hazırlanacak, bu 
llyiba teferruatı ile iki hOkt\· 

da lllve etmittir. metin tasvibine iktiran ettikten 
Dünkü Zelzele sonra Balkan Dıt Bakanlarının 

Dun saat on ikiyi 24 dakika bu seferki toplantııında iki Dış 
54 saniye geçe ıebrimizde bir Bakan tarafmdan imzalanacaktır. 
zelzele olmu9tur. Bu zelzele Altın Dolu Torba 
kaaırga esnaaında olduğu için Bulunamadı 
halkın birçoğu binaların rüzgarın 
şiddetinden sarsıldığını sanmıştır. 

Rasadhanenin verdiği mallı· 
mata göre bu zelzelen:n merkezi 
de Marmara havzasıdır. 

Londra, 28 - Bir lngiliz tay• 
yaresinden dUıen ve içinde 22 bin 
lngiliz liralık altın bulunan tor· 
banın bulunduğuna dair çıkan 
haberler tekıib ediliyor. 

Vefalılar Kabahatli 
Görüldü 

Kaleci ile Muhteşem 
Boykot Edildiler 

Iıtanbul Mınlakası Futbol 
Heyeti dün akıam toplanarak, 
cuma iUnkU Vefa· Galatasaray 
maçıodakl hAdlsenin ıuçlulan 
hakkında kararını vermiıtlr 

H , • 
ey •t, Galataaarayhları ya• 

rahyan Vefalıların hareketinde 
bir kas~ görmemiş, hakemle hAdi· 
H ıahıtlerl dinlendikten ıonra 
Vefa kaleclıl fudbol kaptanı 
Muhteıeme birkaç ay boykot c ... 
ıaaa vermiştir. 

Hake~ Adem de bundan 800• 

ra reamı maçlarda hakemlik 
yapamıyacaktır. Hakemin maç 
raporu da çok batalı görlUnıUştUr 
Vefa kulübüne de bir ihtar yapı: 
lacaktır. 

Meciiı Reisi Ve Baıbakan 
lıtanbulda 

Ankara, 29 (Husuıl) _ Mec
liı reisi General KAzım Özalp 
perı•mbe ırUnU, Baıbakan G•neral 
lımet InönU ile Bay Receb Peker 
cuma gUnU Iıtanbulda buluna· 
caklardır. 

Emirganda Bir Kayık Battı 
. Dün aktam üzeri Sarıyere 

gıtmekto olan sandalcı Kadrinin 
sandalı Emlrgln önlerinde fırtı
nadan batmıı ise de Kadri kur· 
tarılmışhr. 

1 

Bir Türküye ikinci 

Mısra Aranıyor! ... 

s 

-
Geçen pazar günü, birdenbire 

çıkan bir itimi g6rmek tizere, Boğa· 
ziçin:n yukarı taraflaraoa gltmiye 
mecbur olmuftum. Öğleden yarım 
1aat önce halkan vapura bindim. O 
günkü fırbnayı batırlaraınııt. Blnditimiz 
vapur da kGçilcGk bir fey. Bu vapur· 
da kimbilir nekadar aallanacatııı, diye 
dütDnOrkea, cıvıl cıvıl ıöyleterek gÜ• 
lilten mekteb çocukları vapura girdi
ler. Beyotlunda yabancı rahibelerin 
idare ettikleri bir kııt mektebinin 
talebe1i. Allah batıt'aaao, hepıi de 
tem·z, pik, gllzel gllzel çocuklar. 
Aralarında, arada aarada yaram yama• 
lak Fran11zca konufuyorlaua da, 
Türkce ıöyletmeyi tercih ettikleri 
belli o'uyor. Onlara gBrilnce kendi 
kendlmeı 

- Oh, nekadar iyi, dedim, bu 
çocuklar yolda elbette tGrkG de say. 
lerler, keyiflenirler. Fırtına bizi rahat
sız ehe dt, onların keyifleri ıinirleri· 
miıi tHkin eder. 

• Hakikaten, npur kalkdıktan ıon· 
ra çocuklar bir tarktl tutturdular, 
amma ne tilrkO 1 

Çocuklar yapurun ıtl•ert.eainde 
bir halka tetkil etmitler. Ortalarında 
biraz uzunca boylu, ıaçlara uzunca 
ve datınık bir kıı çocuk • Hki za. 
man dervitlerinin zikrederken cof· 
tukları gibi - zıplıyarak hora tepiyor, 
öteki çocuklar da hep bir ağızdanı 

- Onpara ver 1 Onpara ver! 
Diye, ellerini çırparak g6ya tilrkO 

s8ylilyorlar l 
Bu türkü, b8yltce biç değlfmeden 

Tarabyaya kadar, yani aptı yukarı 
iki aaat bir mGddet ıllrdll. 

Çocuklara, yolda bakmak için 
yanlarında gldea rahibe de, ellerini 
dizlerinin üzerine kavuıturmuo, ço· 
cuklara tebeaaOaı ediyordu 1 

ilkin bu: "On para veri" Sözünün 
arkuından batka ıözler geleceğini 
aanmıttım. Meler blltQn tnrkUnlln 
aıüftesi bundan ibaretmit- Methur: 

- Bir ayatı çizmede 1 
TOrkfhli gibi. Bunun biklyeaini 

elbette hatırlaraını1: Fikirlerinin par• 
laklığile temayüz etmlt. bir tak!m 
adamlar toplanmıtlnr, "bır ayağı çız· 
medcl ,, diye bağnf8rak bora teper· 
lermif. Bunlan dlnltyen ye • benim 
gibi- arkaaı gelecek sanaıa baıka bir 
adam en sonunda 11kıhrı 

- Ya öteki nerede? 
Diye aorar. TOrkll ıöyllyenler bu· 

nu lıidince: 
- Hay Allah Hnden raaı olıunl 

Blz de tOrkOy• ikincl bir mıaral 
bulamamıftıkl derler Te bu ıefer: 

_ Bir nyatı çizmede, ya lStekl 

aıredt? 
Diye itlerine deY&m ederler. 

>f 

O kadar ahmakça tllrküyO, mec· 
bur olarak dinlerken, bir taraftan da 

dOıQoQyordum: 
Şu çocuklann yOzlerine ve . Oıtl•· 

rine batlanna bakılırH hepıı hail, . 
vakti yerinde aile çocukları. Zaten • 

· rahibe mekteblerl çocukları okut-
mak için, terbiye etmek için her yıl -
etek do'usu para alıyorlar. 

Halbuki öğrettikleri terbiyeye ba· 
kınızt Bütün bir vapur halkını rahat· 
aız ettikleri ıöyle duraun, Çocukların 
söyledikleri türkll fikirlerinin açılmak 
değil, bil ak" ı geri kaldıtını ııpat 
ediyor. Her dilde bu kadar çok ve 
gHı.el çocuk tOrkOleri varken, rahibe· 
Jerin kendi ellerine tealim edilen 
çocuklara o kadar ahmakça tOrkO 
aöyletme'erl acaba bilerek mi, bilmi· 
yerek midir? 

Düıüncem belki haksızdır an:~•, 
bana öy!e geliyor iri, vcıpur ha kılt 
bir'ik te •• 00 para veri ,, TOrkOsilnü 
dinlediği halde hiç sinirlenmeden 

/STER / ıv ~'l /\' 1 NA lV lW'A! 
hi'a tcbuıGm eden rııhibenin hali, 

"'\ ken ~isin~ teslim edilen çocukları 
ahm nk ettiğinden dolayı, l'•ye•lne 
rs 1 olduğu için sevincini i'öıteri· 
yordu. 

Son zamen'arda İstanbul aok ı: klarında topa1
, ço'ak 

dilenci er çoğalnıııtır. Bunlrrdnn birçoklarının dizlerine 
kfü:e!e geçirerek ailründükleri gtirü mektedir. Bcyaud 
Lelediye k.omiscrl'ği böy:c aüriincrek dilenenlerd~n 

J 

şllbhe'enmif, Ahmed ve Cafer ismindeki iki dilenciyi 
yakalamıştır. D.zlerl üzcrin :!e sürilnerek merkeze ge'en 
dilencilerin köselcleri çıkar .lıncl\ aağlam oldukları an· 
l aşılm ıştı r. Bu anhle dilenc:ler m _hkemeye ve rilmıılerdir. 

I NA Al 

Macaristar· da Bir Bakanlı~ 
Peşle, 28 ( A.A ) - Son gUn· 

]erde ihdas edilmiş olan Sanayi 
Bakanlığı temmuz ayından itibaren JST -----------------------------_J faaliyete geçecektir. 



-; :lfemlebt ManzaTuıı: 
l ~ . . 
skilit 
]ünlerin 

.4dları 
hkilib ( Huıuıi J - Burada 

'ıer Çarıamba gllnll pazar kuruı.
:naktadır. Kayler y•di günliik 
.htiyaçlarını bu pazardan le· 
darik etmekte, yedi gllnlllk 
istihıallerlnl de y:De bu pazarda 
satmaktadırlar. Bu pazar yüıfin .. 
den lskilibde gillerin adlan değiı· 
mcktedir. Günleri 16yle .ayıyor.ar: 

Pazar - giryagi, pazartesi- Dli
şenbe, salı - deri, çariamba- pazar, 
perşembe • pazartesi, cuma-cuma. 

A:yl!_rdan da Son Kanuna 
Zemheri, ŞubJ!t.a Gücük, Marta 
Dölayı diyorlar. 

Iıklibin hususiyetlerinc~!l ~iri 
de turıu&udur. lıklibdo turıu 
pek boldur ve pek aUzel yapıl· 
maktadır. Bunun için lsldibd• 
hamamlarda turıu ıobbetlerl yap• 
mak da idettir. 

lıkllibde gôze çarpar bir ba
yın<..ırlık çalışması Yardır. Yapı· 

lacak itler arasında elektrik te
si1atı, park, yol yapmak Ye Ata
türktın bir h•ykelini dikmek te 
vardır. Bu ijler bir Hne içinde 
baıanlacakbr. -C. B. 

Armudiunu11 Vapur lhtiyae1 
Armudlu (Huıuıl) - Burada 

vesa tsiz"lk yüzünden çok ııkıob 
çekilmektedir. Haftada bir vapur 
uğradığınden lstanbula gidenlerin 
bir hafta kalmak mecburiyeti 
vardır. 

Yolcu taıımak hakkı verilen 
beylik motörler do iıkelemize uğ· 
ramanıaktadırlar. Be •bi motör· 
lerle yolcu ve eşya nakledilirse 
Armudlu balkının ihtiyacı karıı

lanmış olacaktır. 

Ha va Şehidleri 
Her Tarafta Hürmetle 

Tebcil Edildiler 
Samsun, 28 (A. A.) - Haya 

ıehidlerl için Cftmuriyet alanında 
bütün Samaunluların iftiraki ile 
bUyük ihtifal yapıldı. Söylevler 
söylendi. Bayraiımızın önünde 
ıeçld resmi yapıldı. 

Ankara, 27 ( A.A ) - Bugtın 
yurdun her tarafında tayyare 
ıehidlerimiz için ihtifaller yapılmıı, 
ıehidlerimlzia aıiz hatıraları taziıı 

edilerek mezarlarına çel•nkler 
konulmuıtur. 

Çankırı, 28 ( A. A. ) - Çok 
bftyOk meraıimle tayyare ıehldleri 
ihtifali yapıldı. Tayyare Cemiyeti 
Reisini taziye için Tayyare Ce
miyeti ziyaret edildi. 

Muilı, 28 (A.A.) - Tayyare 
ıelaltleri ihtifali fiddetU bir yağ
mur alhnda yapıldı. YaA-murua 
ılddeUne ratmen merasim çok 
kalabalıktı. Bir zabit ve Tayyare 
Cemiyeti Bqkam tarafından ıZSy· 
}evler 86ylendi. 

Adanı Pı 11uk Piyasası 
Adana, 28 (A. A.) - Birkaç 

,OndUr pamuk piyaaalanada dur
gunluk vardır. Hemen pamuk 
lzui11de blçbfr it olmıyordu. 
Bagtln pek az ahı Yeriı olmyt 
kiloıu 4~ buçuktan aatılmııtır. 

Antıbte Yol lntaat ı 
Anteb 28 (A.A.) - A11teb • 

Maraı yoluada 150 metre boyun• 
dakl Akıu köprUıtintln tamiratı 

bitirildi. Bu köprO baharda be
tonarmeye çenilecektir. Mevaim 
kıt ve yağııh olraaaına rağmen 
Kilisvizet ve Fevzipaıa yollarında 
inıaat devam etmektedir. 

• 
M M K T AB RLERI 

Tire Manavlarında Bugün Bile Yaz 
Sebzeleri Bulmak Mümkündür 

Tire (Huıuıt ) 
- On gttn de· 
vam eden fasılalı 
yağmurlardan 

ıonra iki gün· 
den beri bava, 
l!kbahar meHiml 
gibi ılık bir hale 
girmiıtir. Yetil 
Tiren:n illmi gibi 
her taraf yetillik 
ve güzellik için• 
dedir. Dağ ete
ğinde bulunmaıı 

dolayıı.le bazı 
~t'!..,.naları rutu
betJl ~I~n ıehrin 
orta ve i!t11al 
ciheti kııımlan 
Mııma kııandaa ~, 
hiç farkı yoktur. Sebııeaf!erdı 
el'an domate1, biber eklik d .. 
ğildir. Belediyemiz bu ınzel 1ur• 
dun bir kat daha pelleıtlrllme1I 
için çahımaktadır. Su iti halle· 
dilmit ve bir ıirket• verilmlı, 
bir buçuk aene aonra her tuaf 
fennt tesisatlı ıuya botu1-cakbr. 

Menimin lceb ettirdiji balaçe 
hazırlıklarına Belediyemizce hum• 
malı bir surette çahıılmaktamr. 

Cümuriyet meydanının ortaıın· 
da ki geni ı park, bu aene dalla 

9kUxel we daha mUkommol çiçek 

Biga da 
Şehir işleri 

Bii• (Hususi) - Ka1&bamııa 

getirl!«-ek ıuyun demir boru 
ferıiyatı, haYaların yağlı ıitme
ıine rağmen Derlemektedir. 

Bu sene hAll burası kıı gör
menalı. Şimdiye kadar g•çen kıt 
günleri, mutedil yaimurlu hava• 
larla ıeçmittir. Uıak dajlarda 
karpdan beyaz bir pamuk yığıaı 
halinde ıörUnen karlar. 'p"fiı 
ıehre inmemiıtir. Kapılara ~ ıi· 
den aaılacak olan numara1ar n 
yazılması da bitmft olmı:kla 'lU• 

marataj muamelHi yapılmaktadır. 
Havalar mü.aid gittlif ve 

halkın birçotu yakacağını yazdan 
tedarik ettiği için odun ve )dhnilr 
fiatlarında yllkıekllk yoktur. Hal· 
kın ihtiyacı bltaedea tticcara 
pazar yerinde tereyat toplamak 
ya1ak edildiğinden yat fiatlan 
biraz dUtmBttllr. 

Konya Fırka VllAyet Kongresi 
Konya, 28 ( A.A ) - Cumu· 

riyet Halk Fırkaıı konpeıi Vili
yet idare Heyeti Relıl Bay ŞeYld 
Ergftnün Baıkanlıj'ı altında açıldı. 
idare heyet raporu okundu, ye 
tızerinde ıörlliUldU. Ayrılan eacl
mealer yarın &iledea ıonraya ka· 
dar tedkiklerlni ikmal edecek ve 
ikinci toplantı yarın saat 14 de 
yapılacaktır. 

Bugün mftmesaillere yfllyet ida
re heyetince ordu etinde öğle 
yemej'i Yerilmittlr. Yemekte& 
ıouia mllmo11iller laalkoYine ıi· 
derek lııalkeviain mesaiıi hakkıa· 
da b.ahat almıılardır. 

EiAzizde lııli Sinema 
Ellziz (Huıust) - Burada 

Nu1r•t Ye Nuri adh iki •titeıeb
biıla aayesiade ilk ıHli sinema 
kurulmuıtur. Sinema hemen rai· 
bet bulmuıtur. 

Tokatta Musiki Dersi 
Tokat (Huııuıt) - Halkevl J: 

ce ffiuıikl deril•ri de lh 
etmiftir. 

Tirede .A.la7 p&rkı Y• Marmara Jaawıu 
tarlalarile ılıl•amektedfr. Bele· 
diye balaçuJ, Keteaköprtl balı· 
çeai hazırlıklan bitmiı çiçekler 
dlldlmlıtlr. Belediyemiz halkın 
bu ıellm zeYkbai tatmin için ut· 
raşırken içtimai ıahada da halka 
hizmet etmektedir. 

Şelllr sinemaaı belediyemlzla .. 
dır. Mülhak bütce ile idare olu· 
aan ıinemamız villyetlerimlıde 
bile benzeri bulunmayan bir 
varhkbr. hmlr Elhamra ıinema• 
ıının gösterdiji filimler, hiçbir 
tarafa gitmeden Tireye g~nde-

rilir. Halkımız si· 
nema ihtiyacını 

yepyeni ve mllli 
fflf mlerle tatmin 
eder. lzmir ve bn-

yük yerl•rde 40-60 
kuruıa görDlen 
ılnema ve iyi 
filimler, Tlrelllerln 
ayatında 20 velO 
kuruııla ıeyredl· 
)'Orlar. BeJ.diye
aıize ae kadar 
teşekkor et1ek 
yeridir. Şehrimiz 
bu ıene daha mtı
kemmel ve daha 
genlı bir parka 
malik olmuıtur. 
Bu park Alay 

parkıdır. Park timdi 9ok geaiı· 
lemiı, firin çiçek tarblarile · ıı .. 
lenmiı, yepyeni ve açılmış ınl 
,ıçekleri, parkı bir Ukbaliar ıDa
leri ıibl tlrialetlirmiıtir. Parkın 
kenarında bir de zabitan yurdu 
yapılmaktadır. Yurd binası bnynk 
ve geniıtir. llkbabarda açılma 
reıml yapılacaktır. Yurd ve park 
için bir de bUytik ve ıon model 
bir radyo maklne1I alınmıştır. 
Bahtiyar Tireliler, bu bahar ve 

. yaz ıOnlerinde çok neı'eli Yaldt 
geçireceklerdir. 

Keskinde Belediye Ve Kültür İşleri 

Keskin ikinci okulu ve baıokutuou bay Demirkan 
KHkia (Huıuıl) - Kaaaba· ıu bulunan bir mezbaha Yardır. 

mızda bin bet yllz eY ardır. Be- Keskin klltUr bakımından da 
lediye teıkllltı mükemmeldir. ileridir. Kaıabada tam deneli iki 
BUtftn ıular Belediye tarafıadan okul vardır. Bu iki okulda 600 
idare edilmektedir. Kasabaya bir çocuk okumaktadır. ikinci mek· 
1aat meıaf ede Karııbran •eY- tepte bat okutucu Bay Kande-
kiindeki memba ıuyu, kUnk boru- mirin teıebblıile yokıul Çocuk• 
lar vaaıtaalle kaaabaya getirilaıit- )arı Koruma Derneği yapılmış, 
tir. Kasaba içinde 48 çeıme Kıranııay kolunun da yardımı 
Yardır. Su cihetinden pek hah· ile para toplan•ıt ve yokıul 
tiyar olan kasabamızda maaleaef çocuklara elbiae, ayakkabı veril-
heniz elektrik teınirah yapı!ma• mittir. Okul içinde bir kltllph ... 
mııtır. Caddeler IUkı IAmbaları De de yapılıaııtır. Kaıabaya batla 
ile aydınlatılmaktadır. Kaaabanıa aabiye ve klylerde de 26 okul 
elli metre dıtıada, içinde akar vardar. 

Bulancıkta 
Bir Çocuk Oynarken 

Yaralanıb Öldü 
Bulancık (Huıus1) - Pir Aziı 

nahiyesinin Narlık köylnde bir 
kaza olmuı, mftexzln otullarıadaa 
Htıseyia oalu Abm•d iıminde bir 
çocuk oynarken yaralanarak 61-
mUtUlr. 

Ala•ed mektobden çıkdıkta• 
sonra yalnız baııaa 1ı1Öydea ya· 
rım ıaat ~adar uıaldaımlf ye 
orada bir ateı yı~ıp ~leuılye 
baılamııtır. BabafllUD tfbane11ı• 
nıa kurıyaları.aı da oyna•ak 1 .. 
cebinde taııyan AhlQ!d bir or41!~ 
bu kurtuaları at-.• ~ IDJf, M.rrJn 
baıl••lf, fakat at•ft• pathyu 

Bir Benzeyiş 
Sarnnıaklı Çiftlifinde Bir 

Ameleyi Aldath 
LlllebW''az (Huıuıt) - Sar•I'" 

aaldı çiftliQ'I ameloleriaden Said 
otlu Arılan Ahmed ameledea 
Hayrebolulu Haun ojlu Halid! 
dayı•• nnarak zorla k8yGno ıa
ttrmUı, aanoıiae Ye akrabalaruaa 
ıaıtermlı, dayııı ol•adıtı talıak· 
kuk edlace yine çlftllfe ıetır
miıHr. 

H\!id Aralan AlımediP day'8ı• 
na çolC be111emektedlr. Bu beaze
Y\1 Ai••cli alda•ı~r. 

·······················································-•\••• 
turUt-•Jar v8e~4uaa ıaplanıb 
e•Blai aıd1raaıtttr. · 

Ev Doktoru 

Çiçek 
Aşısına 
Dair 

Doktorluğun birçok llerle-'f 
olmasına rağmen "aşı,. dedigi.i 
.zaman adamların aklıBa be .... 
''~ç•k aıısı,, ııelir. Halbuki çl' 
çek aıuandan sonra lnsenld 
bin bir af ata kartı koruyan birçcıa 
aıılar keıfedilmiıtir. Fakat çiç.a 
BflllDID bö) le 0aşı,, iÖZll ıôf 
lenir söylenmez akla gelnıetı. 
onun (150) senelik bir geçınif' 
ıahib olmasından ötürUdUr fi 
filvaki bu aıınının kAıifi 018' 
jenner 1796 da meydaua getit' 
dili bu eserile Jnse·ılığa pek bt 
yllk bir hizmet yapmıştır. 

Çiçek aşısının birtakım mef' 
zil ilatllitlar yapbğı görUlmekW 
dir. Bu, yeni bir ıey deği dift 
Bu ihtilltlardan başlıcHı da ~ 
aef allttir. 

Fakat, şimdiye kadar lnıanlti' 
pek bnynk bir hizmet görmll 
olan bu aııyı, hafif bir ıhtUtl 
ihtimalile ilımal etmek hatala,.. 
en bftyllğlldttr. 

Bu münaaebetle tunu da ı&/' 
le1Im ki bazı kimseler, aşını., 

kolda iz bıraktığını dtitünerek 
ricudUn baıka bir noktasında af 
tatbikini iıter görUnUyorlar. Ff' 
Yald bazan kaba et kıamına af 
tatbik ediliyor. Fakat çocuklarM 
bu hareket tarzı mahzurlud 
ye qının piılenmeai 

vardır. Bazıları, aııyı 
parmaklu·mdan blrinia uc 
na yaptırıyorlar. Bu da doğru d 
tlldlr. Çünktl bu noktada da 
ıon derece hsıaabr. Binaenaley 
'1çek q111 için kolu · kliıik b 
yer olarak bellemek en dogr 
ıudur. 

Jf 
Ejer çocuk doğduktan son 

qa tatbik edilirae, ıekiz, 
Hae ıonra ye mektebe b 
lanırk•n bir defa daha aşıl 
mak doğru olur. Askerlik çai 
da da yine çiçek aşısı olmak fa 
dalıdır. Bazı doktorlar kalb ha 
talıfı olanlarla gebelerl ve b& 
reklerlnden rahatsız bulunan! 
qıla•ak lıtemezler. Bence do 
detilcllr. Fakat- afı.lanacak kim 
ekzemalı iıe Ye buna benzer cU 
lııaıtalıtı Yarsa, o zaman bu ha 
talık ıeçinceye kadar aıı g 
atılabilir. Çocuk bir iki aene • 
Yel qı olub da bir, iki se. 
ıoora çiçek salgını bq gösterı 
ae derhal aııya müracaat dmo 
ten çekinmemelidir. - ,,.. 

İzmir de 
Y aimurlar Kazalara Seb 

Olmıya Baıladı 
baılr, (Huauıi) - Oa gtınd 

beri lımirde f a1ılaıız olarak s 
aak halinde yatmur yai•akta 
Yapur Hrplntilerl !azan k 
daıalalan halinde dDıerek ıo"' 
yapmaktadır. Yağmurlar :yiiı 
den bazı evlerin tfımel davarl 
ha1&ra uğramııbr. 

Tepecikt• Nizam ıokağın 
Nenekoplu Bay Rixanın ha 
duvarı yıkılmıı va Bayan RuW 
duvar albnda kalmı,tır komşu 
yetlterek keadlıiai kurtar 
lardır. 

lzmir Vali Muavini 
lzmir, (Huıull) - lamir 

muavlolii'in• tayin edilen Be} • 
kaymakamı Bay Scdadin l• 

emri valiliğe ıelmittir. Vali ın" 
Yiaimlz BaylFuad Yurddaşın t 
müddeti geldiğinden mtilkıye 111 

fettiılliine tayin edileceil ı• 



U" 
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29 lktnci iclnun 

( 

)'or - Eğer Beyhan, ak.Uik di
u ' gehniy~cekse, lben, evden 
qanır r k e ı getirmek babanesıle çı· 
,~run; doğru Beyhana giderim, 

ır elirim. dedi. 

le,i Cevad Galib, gfıya onu slirük· 
._ gatürüyordu, ayni şekilde 

11 dandı: 
V :- Biraz daha sabredelim. 
&tıyet anla§ılacak herhalde .. 

1- Behice, masa başına geldiği 
11 

illan., Cevan Galibin kolundan 
cı!~tldı .,e onu tiddat1e sağa 

!21'u ltti: 

hğ,; Bıktım &enin bu ynp11kan· 

Hilk;t, H ş· durd v ar.un ınasloln dol· 
aum:u ;adebl almıı, ağı:ma 
baılad~:or u, 1kesik kesik gUlmiye 

- Bu ·ı ııu d ~1 ve rni? Yoksa ~.ıcne 
argınlık ' 1 • 

TürkA • geçimsizlik ba§lıyor? 
huruıhır n;_ yUzUnU buru§tor.a 
1l a 11ony v • 

•n U tUnde agı ıçmişti, masa· 
~rlstaı lcg duran gümüı kapaklı 
a~na att~ed•n 'bir ~1ko1ata aldı, 

- Cilvedir b 
Cilve... ~ llıılar, Hılkatçiğim .• 

hoEnla:_ .Yok, neme lazım, 
Beh~e, y~ 

ıadc 0aau:ıuau ek-

A ici 

- Bilirim, sen, kimseyi dcıa· 

kanmaz, herkesin iyfüğinl ister, 
liyi 'kalb:i bir 1lc121ml 

'Hılkat, sol elin1 g6isüne koy• 

muıtu: 

Bu ta§ ta bana! 
Behice hemen kaşlarmı çattı, 

batını dikleştirdi: 
- Üzerine alınmasıw, olmaz, 

değil mi? Tıürkan, alay e'ttl Ben 
de onunla e1ay ediyorum. 

Hılkat, yaoaklar.ını çukurlaı· 
rarak sinsi 11inıi ıgüldii: 

- IPe'ki inandım ... 
Behice, bahsi ıuzatmadı, ıblr 

kadeh konyak içti, bir çikolata 

aldı: 
- Çocuklar pek merale ıdl· 

yorum, §U sofray.ı glSrelim. 
Hılkat bağırdı: 
- A, dur, acelen ne'? Bey-

han da gelsin ... 
Ses.nde 5yle ateşten bir ze'bir 

vardı ki Harun Şinasinin yUzU 
öllim sarı11ğ1 alıvermişti. Cevad 
Galib, tırnaklarını avucuna ge· 
,irdl. Behice yutlwndu. Türkılnın 
ynreğl ~pmıya baflamııtı. 

Odayı blrdenbire ıaran ael9 
•izlik, ıbepsini şaşırtmıt gibiydi. 
Ne oturuyor, ae konuıabiliyorlar· 

SO'N .POSTA 

TELG F 

Lakin arkadaşlarmm bahrlarmı 
ıkırm sı?ı, biç doğru ıb lmuyurdu. 

Bebıcenin eklif de liflinn .. 
ordu· 'O ,ai de B 

' 6 - rse, ey anı zorla 
alır cUrir.di F.akat d v • 1 . . k e.gı, getm ; ırılan gö ... _ • 

d . k ~Mr e e ıyece ti. 
Cevad Galib, Hilkatin ,._ 1 lrdi: KO una 

- Bizi bu kadar bddettjğl 
içi Bey'ıh na ce1a olarak sofr.aya 
oturacağız, lıli kat! 

Hilka~ Cevad Galibin sesin· 
..deki kat'i.seti hissetmi i· ısr.arın 
ııkendi aleshine ol ca v 1 1' ladı: ' 

Buna bir diyeceğim t•ok. 
Kapıya doğru '!VJ.irfunU.Jt d" 

o h" H ~ ~·er ı. 
ıU ıce,.. ~run Şintısiy bakıyor· 
du. Turkinda yer.inden kımıl· 
danmı§h. 

Harun Şinasi, Behice ile l"ür
kAnı ıloollarmdan tuttu: 

- Yemek od ına ge&eJiaıl 
Hilkatle Cevad Galib önden 

çıkmı§l r:dı. Harun (.:inasi k . .. ~ , aplnm 
önunde durdu v I'ürkinla Behl-
ceye ayn yrı baktı: 

- ıBeyhan, huıru, bana öde· 
)' cektir. 

lki gene kız, hJç ses1erinl 
çıkarmad,Iar. 

Hı1kat, yemek odaSlna girdiği 
zaman, blr çığlık kopardı: 

- Bu ne şı'k, 'bu ne mtıkern
me1 sofra .. 

Arkalarından giren T'llrkinla 
Behice de hayretlerini gizleyeme• 
diler• 

Sayfa ~ 

I[ işler· J 

- Bir nişan sofrası bile, bu 
kadar güz-el donanmaz! 

- insan, bu .sofraya oturub 
homıay.a, kirletmeye .korkacak! 

ıffarun Şinasi, sofraya -doğr,u 
ilerlemişti: bir kaBeh aldı, fere 
atarak parçaladı: 

- iitediğinizl ,-apmakta aer
bestsiniz... Kırmız, dökünliz ... 
Hi~bir -şe~·den kmıkmayınız, çe-
kinmeyinlı:... Bu sofnı, bunun içla 
kuruldu ..• 

Cevad Galib, göz cu ile 
Har.ll1l Şinasiy• bakıyordu. Yeis. 
uıtırnb, miskinlik devresini geçir
miş, atlalmıfb; bu isyan en .:sön· 
mez zannolunan:bir aıkı, bir ham .. 
lede yakar, kül edebilirdi. 

ıHiılnıtin gı>zler' ıdtık'i aehitJI 
iğneler 'lfıl 'lşıl parııy.ordu. 'lıttrkl· 
ın rengi o muştu. Behice, vak'a 

ve i\ıliöise l>ekley.enler.e mahsus 
bir durgunlukla i"aye't aakin ıgôrU· 
nüyordu. 

Solfray.a 'Oturdular. Hanın Şinasi 
garsona ağır.dı: 

- -Vasi!, bize ampanya açl 
Cevad Ga1ib, ıba,rretle •ordu: 
- Şampanya ile mi 'batlı· 

yoruz? 
H rnn Şi asi, i~nıeden arlhoı 

olmuıa benziyordu; y.ayık ayı 
glildll: • 

- Teklifli insao1ar mı}n.? Jıeı-
ırifal ımı göze'teceği~? Kim eam 
ıne jstuse, içi .neyi ,ekerse, ondan 

baş!asın! 
( Arkuı yar) 



Dünga Hddiseleri 

Fransız Piyango
sunun Verdiği 
Bir Sevine 

, Kalb hastalığına mUptell lh· 
Hasta mı tiyar bir adam 

l F ranıanın mil!I 
salam . d b ' pıyangosun a 0-

llaşka•ı mı? ytık ikramiyeyi 
kazanır, aiieıi lae "en kllçllk bir 
heyecanın bi:e fena akıbetler do
turmaaı ihtimali., hakkında dok· 
torun ıöylediii aıözleri dütünerek 
bu iyi haberi haataya naaıl vere
ceğini dUıünilr, nihayet bu vazi· 
feyi doktora havale eder ve baıta 
ile doktor arasında ıu konuıma 
geçer: 

- Piyangoda 100 frank ka· 
zanır1anız ne yaparsınız? 

ihtiyar: 
- Bir bilet abnm cevabını 

verir. 
- 1000 frank kaı.anmıamı?. 
- Bir radyo makinesi alırım! 
- Ya büyük ikramiyeyi ka-

ıanır1an11? 
ihtiyar bu ıon ıualeı 
- Yarısını ıize veririm, c•· 

vabını verir ve bu cevab doktoru 
okadar sevindirir ki aovlncinden 
diltüb ölllr. 

Franaanm her bakanh~ında, 
bliyilk binanın bir köıesi, 

Başbakan huıusi bir daire 
• ı.. t b. halinde Bakana 

nınag• ır t h · d'l · ti 
b IJ 

a sıı e ı mıt r. 
•11 " 11 Ba kan ik ti dar 

mevkiinde bulunduğu müddetçe 
bu dairede oturur, hem evinin 
içinde, hem vazif eıinin baıında 
demektir. Fakat Ba§bakanhk için 
ne resmi bir bina, ne de huıuıJ 
bir lkametkih mevcud deii!dir. 
Batbakanlar ekaeriyetle diğer bir 
nezareti de der'uhde edegeldik· 
leri için o nezaretin buıuıl dai· 
resinde otururlar ve b6ylece lda· 
re edib &iderler. 

Fakat ne zaman ki, aabak 
Baıvekil Möıy6 Dumerg uhdesine 
diğer bir bakanlaiı almamııta, bu 
vaziyetin fecaati o zaman anla· 
tıldı Ye Bııbakan da, Pariıte 
huıuıl bir apartımanı ela olmadığı 
İçin otelde oturmak mecburiye• 
tinde kaldı. 

lıte bu vaziyet neticesindedir 
ki, Fransada Başbakanlık için 
ayrı bir daire bu'unmuı ve dö
ıenmeaine batlanmıştır. 
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Tarlbl Miisababe 
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'' Uluorta ,, 
J Bu Tahir Dilimize Nasıl Girmiştir, 

Bilir · Mi sjniz ? 

Kazaekl'!r Efendinin gelmişini, gcçıniıini kınalayım. Haydi bö~·le ıöyle! 

Dilimizde dönUb dolaıan ta· 
birlerden biri de "uluorta ,,dır. 
Gerçi bu ıöz açıktan açığa ge· 
Jioigüzel, düşUncesizce demektir. 
Ukin tabir olmak itibarile bir 
vak'aya, bir hikayeye de delalet 
etmektedir. Bugünkü mueahebe
mizde biz, o vak'ayı okuyucula· 
rımıza anlatmak istiyoruz: 

Osmanlılar devrinde ve yeni· 
çerllerin gemi azıya alıb ferman 
dinlemez bir tavur aldıkları 

ıırada kazaskerlerden biri kona· 
tında oturmuıtu, kafeıll pence
redu dııarıyı aeyrediyordu. Ha· 
va ııcaktı, kerli ferli hoca g5ğsünl1 
bağrını açmııta, nefiı bir halayığa 
kend.ni yelpaıeletiyordu. Yine 
nefi11 bir baıka halayık da tııttıne 
çeıid çeıid buzlu ıerbetler ıara· 
lanmıı büyOk bir gUmüt tepsiyi 
elinde tutuyordu. Efendisinin 
verdltl ltarete •eya mmldandığı 
bir kelimeye göre hemen koıub 
e ıerbetlerden birini eline tutu .. 
turuyordu. 

Kazaaker Efendi, kendi mu· 
hitinde böyle yalancı bir cennet 
bayati yaıayıb dururken yanın· 

dakl kızın arkadakine gözü ile 
itmar ettijinl, onun da merak ile 
ıokağa bakmaya kalkıştığını 
gördU, biç aesini çıkarmadı, sezi· 
tini belli etmeden yavaşca baıını 
çevirdi, gözlerini kafe1e dikti ve 
kıplcırmm oldu. Çünkü kılığından 
yeniçeri olduğu anlatılan ıenc 
ve gürbüz bir delikanlı, o pen
cerenin kartııına teıadUf eden 
arsada kuıak çözmUı bulunu· 
yordu. 

Bugtın de lıtanbu'da ıokak
ları "eıek apteaanesi,, 1&nan 
kimıeler vardır. O Yeniçeri de 
boş araayı öyle aaymaı ve bUyUk 
itini görmiye koyulmuştu. Kazaı· 
ker efendi, bu durumu kendine 
kartı saygııızlık tellkki etti, he· 
men kahyasını yanına getirtti, 
hafakanlar içinde tiU emri verdi: 

- Git, şimdi git. O kendini 
bilmeze ıor: Bir Kaıaskerin evi 
tinOnde bu iti nasıl yapar? 

Zavallı kahyanın ayaklara bi· 
rlbirine dolaşıyordu. Gitmese 
efendlıini, gitse Yeniçeriyi kız· 
dırmıı olacaktı. Fakat Efendi 
korkuıu daha UıtUndU. Bu ıe
beble yüriidU, itini bitirib kuıa· 
ğım aarmakta olan delikanlının 

yanana vardı: 
- Kaz.asker Efend~ dedi, 

ıoruyor: Burada böyle lı yapı· 
lır mı? 

Palasını ağzaoda tutan yeniçeri 
dişleri arasmdan homurdandı: 

- Kazasker Efendinin gel· 
mişini, geçmişini kmalayım!. Hay· 
dl böyle ıöyle!. 

Kihya, ıüklOm pUklUm yukarı 
çıktı. Ter dökerek duyduklarını 
anlattı. Efendi de küplere bindi, 
inmeler getirecek bir tehev• 
vOr içinde divlte yapııtı. 
Yeniçeri ağaıına uzun bir mektub 
yazdı, bu saygı bilmez neferin 
mutlaka cezalandırılmasını istedi. 

Kahya, bir saat sonra ağanın 
huzurunda idi, iti aizile de anla· 
tıyordu. Ağa, ıinsi sinıi g(llerek 
ıordu: 

- Bu nefer hangi ortadandı, 
Hçebildin mi? 

- Geocdi, acemi ortaaından 
olacak 1 

- ÔyleyH 1&na bir yoldaı 
katayım, o ortanın çorbacııma 
git. Kazaıkerin ıelamım, benim 
de ~mrlmi IÖl le, k11sayı da anlat. 
Herifi bulsun, ceza1ını ,versin. 

Acemi orta kumandanı olan 
çorbacı, etlenceıl bir hikA)e 
dinler &ibi kAbyayı uzun liı.un 
ıöyletti, bol bol gUldU: 

- H'"r"ff, dE"di, ~örsen t:mır 

' 
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mısın? 
- Tanırım. 

- Öyleyse uluorta yapılım. 
Sen, önUmden geçecek neferler 
içinde onu görllnce bana &6ıter. 
Üıt tarafını ben dUıllntlrOm. 

Uluorta, bir alayın blrdea 
ıeçif yapmaıı demektir. Çorba• 
cının verdiği emir üzerine acemi 
ortaaı da kııla avluıuna toplan• 
mııtı. Birer birer kumandaaıa 
önünden ı•çiyordu. Kaıaıker 
Efendiye karıı gtıaah lıleditl 
iddia olunan delikanlı da, flllıa· 
kika, bu orta içinde idi. Klhyarı 

uzaktan glırOr görmez iti anlamııtı, 
yüzllnll ekşitmlıtl. Sıra onun ı•· 
ç"şine gelince deilkanh sert Hrt 
kihyaya baktı, elile de pala11aı 
gösterdi. Bu, o devre 16re yaman 
bir tehdiddl, muhakkak bir fell-
ket müjdeliyordu. Bu aebeble 
kahyanın rengi attı, yUretfae 
baygınlık geldi ve herifi tamr 
iÖrünmekten Urk.trek ıuıtu. 

Ortanın bUtlln neferleri ıeçlb 
de kAhyanın suçluyu göıterme-
diilni ıören çorbacı ıordu: 

- Tanımadın mı?. Yoksa o 
delikanlı bizim ortadan değil mi? 

Klhya kekeledi : 
- Bu ortadandınberi, likin 

yüzUne iyi bakmamıı olmalayım 
ki geneler içinde kendini tanıya-

madım. 
- Herif kazaıker Ef eDdiye 

ıövmUı, o halde ıeainl duyunca 
tamrıın, bir de öyle ımayahm. 

Ş4mdi çorbacının verdiği emir 
tlı.erine bütUn orta efradı, yeni 
baıtan geçiı• batlamıtlardı ve 
her biri kumandanın öııGne ıe
lince kibyaya baka bıkı ıu ıl
zll ı6y1Uyordu : 

- Kazaıker Efendinin ıelml-
tinl geçmiıini lnnalayım. Haydi 
b6yle ıöyle 1.. 

K ihya, ayni tahdid altında 
yine ıuçlu neferi tanımamıı i&
ründil bu ıefer çorbacı atHdl : 

_' Arkadaı, dedi. Biıim or· 
tada başka kimı• yok. Şu ıözU 
ıöylemiyen de benden batka 
kimse kalmadı. Bari benim de 
aesiml iyi duy da orta hakkında 
iıkilin kalına11a. 

Ve blltUn ortayı alkıı lçlade 
bırakan gür bir aesle haykırdı : 

- Kazaıker Efendinin ıelml
ıinl, geçmiıini lunalayım, haydi 
b6yle s6yle. 

işte "ulu orta atıb tutmak,, 
"ulu orta ıövnb uyma,, aibl ta• 
birlerin dillmiıe sirmeıl bu 
vlluadanchr. 

M. T 

fldaci klauD 

Resnıl11i6i Bbe Cöntl•rlnlı 
.... .. ,. 

.Siz• Tablalınuı Söglig• '"' 
Rumlnlal luıpo, ile ıılnd.,lnl• 

Ku:>on dliet aa7hm11da:h · 

26 1.tanbul; Klmil; Zt> ki 'e lınbt
tinaahr. Muamele.in· 
de aksilik ve sertlik 
yoktur. Karııımdakl· 
ne göre l&zım olduğu 
kadın nazik davran• 
muını bilir. Canı tat
lıdır. Tehlikelere kar
tı atak değildir. Te
miz riyiıameıini bilir, 
kadın ve aevgi babiı
lerine de yabancı kalmak iıtemeı. 

• 
19 lıtanbulı l(r 

mal; İlk ıörUniitf1 

pek uyıal değil gibİ' 
dir. İyi muamule ill 
ite aevkeJilir. Kııdıjl 
saman inadcı ola\.ıilif• 
Boğazını rahıt •nı s,. 
ver. Hayatını ilir-' 
da talie ve hıHdlif4 
lere tırkedtr. 

• Adaaaı M. K. 
(RHalaln çık•a11aı lat••l7or) 

Çabuk kızar, danlır ve barııır. Se
bebli 1ebebıia fula gtllüb ağlayabilif• 
Bqkalarııun kederlerine kolayhklt 
•1ar n ıözlerine kapılır. Parayı ı•• 
litiıüıel aarfeder. 

• 27 Anklra; H. D. 
( Fotojnfıaıa dercılal latemlyer) 

Gördüğünü ıöyler, bildiğini ııöylerı 
aklına geleni ıöyler. Yalnız eyi bl 
tarafı nrıa ııözleri batmaz. içi dı§ı 1>if 
lnsanlann huıueiyetlerini tamamil• 
muhafaza eder. Arkada.oları kendisin• 
0 dtli dolu,, deye bir iıinı takabıli rltf• 

• 
OıkGdar; K. Naci: 

( Fetofnfıaın dercini late1nl7er ) 
ltıttlne baıma dikkat eder. Elil• 

ıeoen paranın büyük bir kıımını el
biee ve kendiıioe aid eşyaya Parledef• 
Bqkaları ioiıı zararlara ıirm•k niyf"' 
tiııcl• delildir. 

• 
t KadıklSr. S. D. 

c .................... ı, ... ) 
Gürültüyü ve kavıayı ınu, çabu) 

kızar, parlar. Fakat kin tutmayan bit 
kalbi vardır. Bir ıeyin ıörüolr taraf
larına daha ıiyade bağlanır. Kafuıal 
fasla )ormak i1'9mt1. 

• lıtanbulı L. A. 
( Reı•lala derelal lat••lyar) 

Eli ayafı düzgün, derli toplud•f· 
Ximııedın birı•J bcklımiyeıı bir ı&fll 
ve istiğnaaa vardır. Para, eıya n m.ı 
bahıinde tutumludur. Az para ile d• 
ken<liıine oeki düaen nr111t1lni, idar• 
olmaıına bilir. 

• 
Bandırma Ç. Ç. 

( Fot•ir· fnua dercl•l late•lyer ) 

lier ıeye karışmak lıtiytn bir atak· 
lığı ve atılganlığı vardır. Bu hali lıe114 
diıine ekıeriya zararlı olabilir. KUçl~ 
ıeyleri büyültür ve kolaylıkla izsetinefi• 
meseleai yapar, tenkide taha~li•• 
gelemez. 

• 
lıta• bul A. M. 

( Rumlala derclal l•t•ml1or ) 

Nasıl görüniirse öyledir. İçi dııı t.lı 
oldngu kadar da •bına seleni ıöy)ef· 
Y alıııı ıöıleri batmaz. Allrad .. lan oa1l 
kızdırdıkoa zevk alırlar. 

• 
Adana H. P. ı 

( RH•l•la ılerclal laleml1•r ) 

Kendiıine 99ki diizen verirken gl· 
sel görünme~in gizliliklerini de ıerit• 
bırakmaz. Kar91sındakine göre :hare••• 
etmesini bilir. Gönüllerde kolaylıkla yel 
tutabilen ne9'e ve cazibeıi vardır. 

• BurH M. R. 
( Reı•l•la çıkmaeıaı lehnılyor ) 

Derli toplu ve hamarat bir ev ki" 
4ınıdır. Büyüklerinden gördüklerini •J• 
nen tatbik eder, din ve ahl&k lıah ~i od• 
taaHub göaterir. Dedikodulara oı_, 
kalmak iıter • 

• 
Afyoa Sal&baddin. 

( Rea.a.ıa çıkmaaa .. l•temlyer ) , 1 
Vekarını, gururunu muhafa etwt~ 

n kendiıine ehemmiyet verdiraıe • 
iıter. Canı tatlıdır. Tehlike ve zararı:, 
karıı pek atak olamaz. Kadın bah• Jı 
ali.kıh ve kıakano davranır . . De•~. 
üzüntülere p:ıukavemeü kuvve'1ı dıji 
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Halid den Mektub 
Koca kafalı Ha1anım 
Ayol amma da uıatttnız lıa; 

yok 0 Şadi midir nedir? O da 
nlereden çıktı. ilahi iki iÖzU kör 
o ıun da U U Y z nU f !yta11lar gör· 
ıUn hanı sanki ben Ratidle darıl· 
~lfsanı ona ne oluyurl Bican 
&ılıldı ad b . ~ am, enım itime karııa· 
cagına "t i E k N 1 1 s n v afı hümayun 
L ~zareti celileıinde kiğıt kavaf· 
gı Yapsın. 

rad Ha ne diyordum. Ben Anka· 
old ; latanbula geliverdiıem ne 

( u Benden ne iıterler? Canım 
ster gı"d . A erım, canım ister gelirim • 
.. mrna elin ağzı torba detilmiı· 
50Yleıin ' 
•litlu varaın.. Bana D• aerek 

börek! 

ler ~h illhi Haaan B. bir ıeycik· 
\t • ernem ilAhilerle 1enl güveler 
,,esın ·1 B görU e mı en de koca kafanı 
b t' r de akb başında aözil soh· 
d~ 1 Yerinde bir kişizade sanır• 
k 

111f sen de ötekiler gibi sarmısak 
a alanın b. · . geli i . ırmıtsın, ıu apansızın 

gitt: ının sebebini anlayamadın 
Pli ' insan bu ne olacak 1 SU· 

rge "b· k 

\ 

Çat k gı ı uş misali; çat burada 
G apı arkasında! Hııaan B. - Kur yapanlar çotaldı, bakalım lçle~lnden hanglshıf seçecek 

~ Uın Ankar~a, ~m güm ~ ,-~~-m-c---~~~~~~~~~=~~~=c~·=:~-~·~c~==~~~--~===~ 
be~nbulda! oh bayılırım böylesine; r " 
tUku ne göreceğim gelmi1ti. Çok Yaz Gelecek Bıkmazım 
rned'r geldim amma daha göre- Kıt geçti kıt geç•c•k 
06 liını; Allah kerimdir yakmda 
6 r rllrn. Kalmadı kanun ayı 

lla"h,· Yalan bilki de gerçek 
~lnı 1 liasan 8. kimi ı~rec ... 
1'inı geldiğini anlayamadın bal Bitti menimin çayı. 
da~j ~lecek? Şehir tiyatroıun- Eğlenen oldu bir an, 

1:: ıstıkla, Rıza BeyU Böyledir ıimdi zaman; 
ııcy/kl günler aklıma ıeldl, Göze keatirdl bayan, 
hanı 'z 0 cümbUıler, o alemler, Şık ıiyinmlt bir bayıl 
tanlar cyneb diye peıimdea ko- Hazırlık arbk yaza; 
dekı • Zeyneb Hanımefendi ılı· lı ıarma11n olmaza; 
IÖn)ij ••alet ıiıdeki zarafet diye Aiız açmam poyraza 
hereU~ almaya çahıanlar. Hele isterim aalan payı! 
ilk 

11 
eynebim diye yarım kanı 

A~ e aöbek atan Behz~. Şubat kısa mart geçerı 
lcanı, •n Haaan B. im yine hafa· Cennete döner bu yer 
bıU r boaacak; o gUnler gözll· Kıttan kalmaz bir haber. 
te; önUne geliyor da.. Şairleıe- y aı alacak ıırayıl 
lıir ~ 111 tutuyor. Ne demiıler: 

Nkun bin ah dinle çay finoanından,, P. O. H. B. 
clökd 'Y•e, ağzımı açbm, derdimi L..------------..11 
Cö u Unı. Oh içim de rahatladı. lstidad Meselesi 
8i 

1 DıUn nuru; o Raıid olacata; Bir budala Hasan B. • aöyledh 
ıu:~~a &tiyleylver de dillerlnl tut• _ Ben çabıtığım yerlerde, 

•d•ri~ ~:~ra onları ellleme rliıva lstldadıma, kabiliyetime gör• bir 

ayhk iıterim 1 
Tiyatr<lOU 
Ha ilde 

l\ opye ed~n: 

Hasan B. batırdı: 
- Budala, bef para alma· 

. """""'" 
da- "" ' ,, .. vr::"!t--' · ;cr · ;"n..,.s•ı,,ı? 

-===--

~~ 
o -

Hütün gürültüler para yU• 

zünden çıkar. 
- Yalnız latan bul Şehir ti-

yatrosu önündeki mllstema; ora
da da parasız temıil yüzünden 

· güriiltU çıkıyor. 
t .................................... ·-····-················· 
ı: Acınacak • 

Hasan B. eski bir tanıdığını l ı 
yemek yeditl lokantada garsonluk ı i 
ederken gördü: I' 

- Haline acıdım, dedi, gar· .ı 
sonluk ediyorıun hal 

- Gnrsonluk ediyorum amma 
rıcınacak bir halim yok, yemek
lerimi bu lokantada yemiyorum! 

Ayna 1 

~ 

Söyleyib söylenmekten, 
Ne olıa ben bıkmazım· 

Herkesin bllerekten 
Canını hiç 11kmazıml 

Ôğrenmitim kapıyı; 
Derler bana yap eyi, 
Ben yapılmıı yapıyı 
Görerekten yıkmazım., 

lsterHn haydi dene. 
Fraattır isteyene; 
Aç kalırım diyene, 
Abur cubur tıkmaıam .• 

Ne olmuı, yine ne var? 
Hid~et de neye yarar, 
Gelıb hurdan koğaalar 
latemezaem çıkmazım! 

P. O. H. 11. 

Oluyor mu? 
Haaan B. • ıordular: 
- Karına bir inci ıerdanlık 

aldın da niye bir otomobil alma
dın 1 

Otomobilin de 
oluyor mu? 

taldidleri 

Sorma 
Hasan 8.e Sordum: 
- Üıtuntizde oturanların kıı

ları piyanoda ~peyce ileri gittiler 
mi? 

Hasan B. kızda: 
- Hiç ıorma, dedi, hep eski 

hamam eakl taa; piyanoyu UstU· 
mllzdeki odadan dışarı bile 
çıkarmadılar ! 

Bir Yüksük 
KUçtıcük otomobilin 1ahlbl 

ı8yledl: 
- Otomobilimde bcnıh. tnt

mtştil 
Hasan B. ceYap verdi: 
- Elr yüksllk benzin d · 

koysaydın 1 

Baksana 
Hasan B. lokantada garsonu 

çağırdı : 
- Garson bu bıçak neyi k &· 

·ek için ? 
- Yemeği kesmek için 1 
- Zannetmem, lştihayı ke&· 

mek için olacak; kirine bak&ana 1 

Değiştirmi' 
Vapurda biletleri kontrol eden 

memur Hasan B. in biletini iÖ
rUnce aöyledi : 

- Siz nereye ildecektlniı ? 
- Kadıköye 1 
- Bu vapur adaya gidiyor 1 
- Söyleyin kaptana hemen 

yolunu değiştirsin 1 

Merakll Kim 
Hasana B. JİD hlımetci&İ anla

tıyordu: 
- Sizden eYvıl çalııtıjun 

evdeki Bayan çok merakh bir 
kadındı. Kocaaına ıelen mektub· 
ları açar okurdu. Ben de böyle 
merakblardan hiç boılanmaml 

- Sen nereden gördün ? 
- Kapının arahjından bakar• 

dıml 

Hakllsınız 

Hasana 8. ye bir kııa medbı· 
diyorlardı: 

- Çirkindir amma, ahlAln 
çok güzeldir. Inıan böyle bir 
ılnıı gözU kapah olarak otluna 

alabllb• 
Hasan B. taadik etti: 
- Evet hakh11nıı hu it• 

insan yalnız: iÖztınU kapıyarak 
r · r ' · · ·I 

~ ~~ 
- Ne o li . 
- Arz•ıhaı~~~ B. Adllye kapısında arı~halcilik mi 

••1ık viyın ı_ Y•pmıyorum adliye korıdorlarında 

yapıyor1un? 
kat1larıodan 

Hasan B. bir dtikkAna g:rdi: 
- Bir ayna lati; orum 1 
- El ayası mı 1 
- Hayır yUıllnae ltakmak 

1 
1 Esl<iden fudbol maçlarındn kaç golle galib diye ıorardık. 

Ya şimdi Hasan B ? 
Şimdi de kaç yaralı Uı ıalib? diye ıoruyoruzl 

, aocala • 
''• defterini tutuyorum! 

için 1 
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'7 onuşulanlar Laklakıyattan ibaretti .. 
Şevketlimiz daha daireci· 

ğJnde.. Uzatmayalım, ıalonun • 1 
solundnkl lcafeıli harem cihe-
tine girdık.. Muzikai hüma• 
yun dizflmiı; ecnebi rayalar ytik· 
ıekteki yerlerine çıkmıı. Biz ha· 
nımlar da saf olub divan durduk; 
bekliyoruz. 

O, bilmem ne paıanın vali
desi Hnnımef~ndl gök yllıllnden 
top attı; bir pot kırdı: 

- Kızım, yine lafını kestim 
amma çok merak ettim do so
rayım diyorum. 

Gözlerim uzaktan pek iyi aeç· 
miyor; ueçmiyor değil bir az bu· 
lamkca görüyor.. Göz hekimi 
Esmeryan di} • herkeste medh 
medh, ayvaz lolıklı her:fı göklere 
çıkarıyorlar. Verdiği göılUk beı 
para etseydi bari. Dllcran Beye de 
kulak asma, o daha beter.. No 
d;yecektim? Erted Patamn o ao
ğnk neva, kazulet baldwnı o 
gün elb.ette görmüısUndnr. Ku• 
zum Allah aıkına aöğ&Undeki 
Şefkat nişanı birinci rütbe miydi 
yoksa ikinci rlitbe mi? Omuzun
dan beline sarsan enli kurdele nl· 
ıan kurdelesi miydi, yoksa elbi· 
sesinin süsU mü?... Bizimkilerde 
nitan diye yemin yemin... Haki· 
kaha evallahi bir yatıma daha 
ıirerim. Ayol o kim, birinci rUt• 
be nişan kim? 

Bu dil ebesi valde hammefen• 
dinin ıa 1 gözleri ıeçmJyordu. 
Erşed patanın hnremi hanım ora• 
da idi. MUteceas:ı ihtiyarın ya• 
nında oturan gelini, toı unu boyu• 
na hatunu dürtüyor, ayağına ba· 
ııyor: 

- Hanımanne sunana, UZ!lt• 
masana! .. Haminne hemıiresl bu· 
radal.. Diye fıılayor, o hiç orah 
olmadan yine soruyordu: 

- Mutlaka birinci rütbeden 
nltandı. Zira o kurum, o eda, o 
edalot baıka tUrlD sökmeL 

Ortanca hanımefendi, auall 
ıörtlltnye getirdi; enelce tuttu
rulan babae yine 1iri4ti: 

- Hamidiye mar.p bqladı. 

Efendimiz(!) buyurdular, tahtları· 

na oturdulRr. Saçak öprnlye ııra 
geldi. Malum ya evveli hanedan 
ve ıehzadeler; bunlar bitince VU· 
keli, ŞehislAm efendi, ıadrazam 
paıa, Serasker paşa, kapdaıa 
pap ... 

- Abla Allaaen sus, alt tara· 
lanı ben aöyliyeyim... Nerede 
kaldmdı, vllkelida değil mi ? .. 
Paıalar, Beyler, hocalar, sarıklılar, 
mftsliler, çelebiler, aırasile saçak 
öptfikten sonra salon halYel oldu; 
Kadınlara buyurun denildi.. Ma
kamı Valde Sultan, büyük sultan
lar. kadmefendiler, kUçUk ıultan• 
laı, haznedar ustalar, emt:kdar 
aaraylılar, yaıh haremağaları 
sıralarını savdılar.. Saray takımı 
nihayet · buldu ; VekelA, vüzera 
familyalarına nöbet ge:di.. Şehis· 
lAmm, sadrazamın, eerukertn ta· 
kımları s açağa varıb geri geri 
çekildikten sonra .. 

Ortanca Hanımefendi birden 
iki yanına tutunarak, iıkemle 
cambazlığı } apacakmış gibi, çevik 
bir hamle ile tekrar ahldı : 

- Başım için sus, oraaını ben 
ı6yli) eyiın., Seraskerinkiler de 
geri geri çekildikten sonra sıra 

bize gelmişti. Başta büyük oldu· 
ğum için, büyük diyoriam iki se• 
ne dört aym esamisi okunmaz: ya, 
ae de olsa abla bulunduğumdan 
ötürU hep önden ben, arkamdaa 

"'~ire yUrUrOz , vagon gibi de 

• 
• 

Bilmel? ne pa1an1n nld.ııl hanımefendi, pot kırdığının hAIA farkında defildi 
arka arkaya ((iderlz .• Şevketmaab de 6fkeslndea kekeliyerek : » 
Efendimize yakla§hm. Tiril tiril Hoppala, al buadan da bet pa-
titriyorum.. Amma korkudan mı? ralık !.. Benim nakletmem baıka, 
Haıa, heybct.nden.. On iki aene- aenin nakletmen bqka. Efendimi· 
dir alııamadım gittJ ; Her muaye- a:İn dizinin dibinde olan ben 
dede bu hale girerim.. ':.ancağı· aöylediklerinl işiten beı... Seıt g~ 
zına yaklaıtım i tam saçagın ucu· ride 'din, duyduğunu benden 
nututub.. d d 

Sol taraftaki kanepeden, çatlak, u Bun. 
hımhım, nıtellk de peltek bir llmem ne Paşanın boıbo-
aeı 1 ğaz valdo hanımefendi ıökyU.-

- Hay ağzını öpeyim gözilm. zUnden bir top daha attı : 
dediğin pek doğru, ben de tam - Kuzum çocuklar, tazeler, 
22 senedir, ıeker bayramı, Kur- gene gözünilz var, belki ıiı. gör-
ban ha) ramı, hatta Mevlud kan· mUııUnUzdür. Şevketli hakikaten 
dilinde, Ramazanın on beıinde .. "" • nazırının valdeslnl, koltu• 
huzurlarına çıkarım. Ne dersiniz, ğuna girib kaldırdı mı ? ( IJIAkl 
lnıan bir türln Lıamıyor. Tüyleri ıana dizçörktürtmem, uzat ben 
ürperiyor, ac:lui tutulw.yor, içi senin elini öpeyim valdeciğim 1 ) 
gerilir glbl oluyor. Hani hamile dedi mi, yokaa demedi mi .•• Allah 
iken gUn tamamlanınca, belden lillih rızaaı için saklamayın, doğ· 
aşnğıya nasıl bir gerginlik, ağırlık rusunu söyleyin... Eğer dedikleri 
çöker ; bir de kurtulunca bir de gibi koltuğuna girib kaldırdı lıe 
bakaram ki ikiz. Tıpkı ayni hal. eline vardise arabım. Artık yaıa· 

Saçağın ucu elinde kalan, nm bu kadar kuyruklusu da ol· 
ağzına bir bkar eokulmut gibi maz:, buna timarhaneci bile inan• 
alı al moru mor bakan Ortanca maz.... Halayıktan gelme, kaka· 
Hanımefendi yutltı.nurken, hemşl· van, bunak karıya yakışnııt b6yl6 
resi daha apiko davrandı: ılne iltifat ... Okadar kurulmaaın· 

Ablam saçağı tutmuş, duda· lar, onun cemaziyelevvelinl ben 
ğına götUrllrken... bilirim. (Arkası var) 

- ÖHımu gör au.. o can ,.. .. ...... Ye~i···ji9,··;ijaİ·~ ............. .. 
rinf ben anlatacağım 1 

- Be de sizin ılSyllyeceğinlzl 
anlatacağım 1 

~ Pancara dlSnmUı bir bal· 

Hollvut - Ho1iYut'un 1 No lı 
nu•hası zengin milnderecat ve çok 
srüzel reıimlerl• infüıar etmlttir. 

Bir Aile Faciası 
--------------

Bir Adam Rakibinin Kafasını Kesti 
( Bqtarafı 1 ınci yüzde > 

Şerif uzun zamanlardanbe.rl 
Yusuf tan şUpheleniyor, karısını 
battan çıkardığını tahmin ediyor· 
muş. Bu sefer odasında bulama· 
yrnca kend:ıinln nöbette olmasın· 
dan istifadeye kalkı§ması ihtima· 
lini dlişUnmUi ve kendi evine 
gitmiş, fakat evi ışıksız ve kapı· 
lnn ki:itli bulmuştur. Bu vaziyet 

· Şerifin ıübhelerini biisbütlln art· 
tırmıı ve sessizce bahçe duvarın· 
dar. atlı;-arak içeri girmiş, fakat 
iç kapıyı da kilitli bulmuştur. 
Şerif kuleğını kapıya verib dtı 

Y t.ısufla karasının karıkoca vazi
ye. inde konuştuklarını hissedince 
şübheleri tahakkuk etmiş, kan 
beynine sıçramıı ve kapıya yük
lenerek açtırmıı, içeri gmnce 
cebinde bulunan usturayı bütün 
kuvvetile Yusmfun suratına havale 
etmittir. Yuıuf hu ani baskından 
şaşırmakla beraber hemen elini 
cebine atmıı, çakısını çıkarmıı, 
o da Şerifin üzerine ıaldırmııtır. 
Bu boğuıma pek kanlı olmuı, 
Şerif birkaç yerinden hafifce 

1 
1 

1 

yaralannılş fakat elindeki uıtura 
ile de Yusufun kafasını kuparmıı~ 
tır. 

Şerif bundan sonra maarif 
memurunu bulmuı, mektebin 
anahtarlarını teılim ederek: 

- Bu gece mektebi bekle· 
miyeceğim, Yusuf'u karımla bir· 
likte yakaladım öldl\rdlim ıriJib 

zabıtaya teslim oluyorum demiş 
ve o esnada geçen devriyeye 
teslim olmuştur. 

Facıanm tahkikatına Adliye 
elkoymu tur. - * 

Nazllli'de Bir Ete ÖldUrlUdU 
Nazilli, ( Hususi ) - Kazamıza 

bağlı lsabeyli köyünden Iaa Efo 
öldUrülmüştUr. Katil meçhuldür. 

Isa Efe milli mücadelede ça• 
lııan efelerdendir. Geçen yıl De· 
mirci Efenin arkadaşı Takınaklı 

Hasan Çavuş öldllrllldüğll zaman 
Isa Efeoir plAnına kurban gittiği 
sanılmıştı. Şimdi de Isa Efenin, 
Hann Çawı arkadaşlarının lnti· 
kamına utradığı zanna vardır. 
Zabıta ve Adliye tahkikatına de
vam etmektedir. - Jf. 
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Şehzadebaşi H 1 L A L Sinemasında 

HiND ESRARI 
Türkçe aözlU buyuk ıeyahat filmi 

Ayııcaı SATILIK KAHRAMANLAR 
R 1 C H A R D 8 A R T H E L M E S S'in son temsili 

Fevkalade raabet gören bu iki fllmln 
son gUnlerlnden istifade ediniz. 

-..ııııııı•------• Yarın akşamdan ltlbaren 41 ______ , 

SOMER SiNEMASINDA 
Komiklerin en aevimlisi 

H A R O L D L L O Y D 'ı 
Yeni Franıııoa komedisi 

KEDi AYAGI 
filminde gördüğünvz vakit siz ele giilı>cek ve biilu ı 1rnderle=lniz· ıınutnoaksınız. 

Bu Perşembe akşamı S A R A Y Sinemasında 
HECTOR MALOT'un K • M s E s • z eıhur mel~~ra~lannın 1 1 (Eski Bikeı Romanı) 

en guzelı 
Oynıyanlar: VANNI • MARCOUX • PORYILLE· ROBERT LYNEN 

BERANGERE • MADELEINE GUITTY • PIERRE PARTEUIL 
Maurice Yv.ıın'm musiki ve t :ırkıları .._mlimıl.!S!'.!ımr# 

-====================-c:::::=====================~=====~ 

Galatasaray -Vefa Maçı 
Münasebetile 

- - __ ..,._#_~--·----

. Baıtarafi 1 inci yüıdo l 

bunlann kaıdl değil, kaza 
neticesi vuku'a ıeldiklerJ netice
sine varmakta, bundan sonra da 
birkııım gazetelerin ıpor muhar
rirlerine çatmaktadır. Bu mektuba 
göre, bu gazetelerin spor muhar· 
rirlerl kıımen maça gitmiyerek 
maç tafıilibnı uydurmuf, kısmen 
de aldıklan haberleri azami 
derecede ılşirmlf lerdir. Mektu• 
bun hOliaası bundan ibarettir. 
Bu mUnaaebetle biz de, cidden 
sevdiğimiz ve flerlemeslnl istedi· 
ğimlz Vefa idman Yurdunun bar 
lc:amna demek isteriz ki geçen 
bidiıelerde kaza vaya kaad olub 
olmadığını resmi tqkilAtın tahkl· 

katı meydana çıkaracakbr. Fakat 
gUnUn en mühim bir maçında 
tek bir spor muharriri bulunma· 
dığını iddia etmenin de yerinde 
bir iddia olamıyacağmı kabul et· 
mek zaruridir. Kaldı ki gazeteler 
muharrirlerine itlmad ederler ve 
onlar o itimada liyıktırlar. Şu 
halde: 

11Azamt derecede tlılrmiıler
dir. » Tabiri de yerinde kullanıl· 

mıı sayılamaz. 

Binaenaleyh Vefa idman Yur
du reisinin kullandıği bu yersiz 
tabirleri, geçen hidisenln kendi· 
ı:nde doğurduğu heyecana bağıt· 
lamayı muvafık buluyoruz. Ümid 
ederiz ki o da, bu babiıte bizimle 
hemfikirdir Ye ileri gittiğini ken• 
d:a de anlamııtır. 

Muhtelif DUnya Spor 
Haberleri 

Berlin, 28 (A.A.) - Almanyab 
atlet Opıuf, Ollmpiyad şampiyo
nu MUnihli lsmayırın 290 libre ile 
üzerinde bnlundurduğu iki elle 
giille atlmak rekorunu 292 l /2 
libre atmak suretile kırmııtır. 

Bre men, 28 (A.A.) - Alman· 
yada açık alanda tenis ıampl
yonluğu için yapılan maçlarda 
Alman Von Kramm, Fransız: Mar· 
sel Bernardı 12/14 6/0, 6/2, 614 
ile yenmiftir. 

* Davos, 28 (A.A.) - Buz Uı· 
tünde hokey uluslar ıampiyonluk 
turnuva11 bitmiştir. Kanada Şam
piyon olnnqlur. Neticeler fUD· 

lardır: 
l • Kanada. 2 - l1Viçre. 3 • ı ... 

sıiltere. 4 • Çekoslovakya. 5- lsveç. 
6 • Avusturya. 7 ·Fransa Ye ltaly•· 
9 • Almanya. 10 • Polonya. 11 .. 
Macaristan. a 2 • Romanya. 13 • 
Holanda. 14 • Utuaoya ve Belçika. .. 

U~ 28 (A.A.)-Avrupa ainek 
siklet pmplyonu Fransız Prakail 
Jid, ıampiyonluk için kendiıae 
döğllşen HUgnenl sayı beaabile 
döğmUftllr. 

* Berlln, 28 (A.A.) - Avcı at-
laması büyük miikifatını Uç Al
man zabiti mllıtereken kazanmır 
lardır. Bunlar, mülazım Hasse, 
yllzbap Moman, vo mlllizıPI 

Şilikumdur. 
Fransız mUlhımı dö Runael 

dördUncU Ye mtılAzım Blzard al· 
tancı gelmiıtir. 

• Stuttgart, 28 (A.A.) - Alman 
ve laviçre takımları araıında ya· 
pılan bir futbol maçında, Alman· 
YA sıfıra karp dört rolle maÇI 
kaz:anmııtır. 

* Şikago, 28 (A.A.) - Ellnot 
Holm, sırt listll yUz metre ylbm• 
acun rekorunu 1 dakika 16 ıa· 
niye 3110 da yaparak kırmıttır, 

Bundan evvelki rekor 1 dakik• 
20 ıanlye 6/10 da Miı Danı Gi
leson tarafından yapılmıftı. 

Adolf Kuper de Von Vaiento 
1 dakika 36 saniye 9/10 daki 
150 yarda ıırt Uatli yllzme acUll 
rökorunu 1 dakika 35 saniye 6/10 
da kırmıvtır. 

>f 
Madridde yapılan Franıa • lr 

panya temsili maçını (2·1) lıpao· 
yol takımı kazanmıştır. 
Alman Ve Franaız Zabltler1 

Araaında 

Berlio, 28 (A.A.) - Franııl 
sefiri B. Poncıt ve refikası, Bel"' 
lindekl atlı mUsabakalara iıtiralı 
etmek tlzere gelen Fransız ekibi 
şerefine bir öğle ziyafeti Tormir 
tir. Birçok Alman askeri ıah~ 
yelleri bu r.iyafette hazır bulull"' 
muılardır. 

............ ·-··········································· 

Kl'f AllET 
GÜNLEBi 

(1914 - 1918 harbi ) 
Bütln eephelerde denizde, baY.dt 
ve karada cereyan edea u09U:. 
harbin batlıea ubaelerini ıf-te' 

muuzam film. 
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tTTl&AD ve Ti AKKI 
Nasıl Doğdu ? .. 

Nasıl Yaşadı ?n 8 inci kısım No. 182 
Her hakkı mahfuzdur. 

Nasıl Ôlda? ~~~~~~~:::::> 2.1 • 1 . 981 
,._ Ziya ~skir ""=:==:::=:=.======================ar 

Vahdeddin, Ittihadcılarla Ciddi Bir 
M··cadeleye Karar Vermişf .. 

- Fakat bu adamın Avrupa 1 
aeyahatinde ağ%mdan kaçırdığı 
bazı sözler var ki, bunlara bakı
lırsa takib edeceği siyasetten pek 1 
okadar bayır ve menfaat bekle- l 
llıemek liıımgelir. 

- O zaman da kendi belAsı· 
nı bulur. Bu koca milletin içinde 
ona da layık olduğu cezayı ve
recek bir hayır:ı evlAd vardır. 

- Fakat, ben mUşktU bir 
;azl!ette kalacağım. Siz.. ve, 
adışab... Ben bu iki zıd kuvvet 

•raıında ezileceğim. · 

- Azizim L Slı, haktan •e 
doğruluktan ayrılmayın... Bu ada· 
nu nıümklln olduğu kadar fena• 
lıktan esirgeyin.. Bu, biıe klfı. 

~ 

T alAt Paıa ile L~tfi S:mul 
Beyin bu nıtUAkab lzerinden he
'll11z birkaç gl\n geçmeden, Vah
deddin yavaı yavaı harekete 
i~lmiye baılamııh. Anlaşılıyordu 
kı; btUUn cereyanlan iyice tedktk 
etnıiı, ve artık ml\cadeleye ha· 
zırlanmııtı ..• Vahdeddinin ilk fikri, 
l'aziyetten memnun olmıyanlan 
1etrafına almak ve bunlar vasıta• 
•ile Tallt ve Enver paıalara bir 
tldal kapııı açmaktı. Bu fikrini 
tatbik 1ahaıına koymayı dllşünftr-
1cen, hatırasında baıı simalar be
litıniıti. Bunların en baıında da, 
(Ordu kumandanlarmdan, Mustafa 
~•lllal paşa) gelmiıU... Muata~a 

yetine intisab etmiş ve hattA bır 
aralık, en hararetli bir itlihadcı 
kesilmişti. Fakat bunun da gayesi; 
taşıdığı ( Damadı Hazreti Şehri· 
yari ) etiketinden; ve ancak 
damadbk dola)ı&ile ihraz ettiği 
( vezaret ) rütbesinden istifade 
ederek ( Sadaret ) mevki:ni ele 
geçirmekti .. Fakat bu garib ruhlu 
adamın, kuru bir göstef'işten 

ba§ka, köprli tahsildarhğma bile 
liyakati olmad.ğını anlayan itti· 
hadcılar, ona istediği ıerefli 

mezlerdi. işte bu sebebden dola· 
yıdır ki, • birçok emsali gibi • 
o da ittihadcılarm a1e}hine dö
nilvermiş •• 
kesi!mişti. 

yaman bir muhalif 

Damad Ferid Paşa, saltanat 
hanedanına menıubiyeti dolayrnile 
b"rkaç defa ( nbık Padiiah, 
Beşinci Sultan Mehmed ) i elde 
etmek için te~ebbtıslere girişmişti. 
Fakat lttihadcılardan korkan 
Pad:şah, bu muhteris adama yllz 
vermemi§ ti. 

meYkii vermemiş:erdi ve vere· ( Arkası vu ) 
-=-=-=-==--=---==--==----~-=---=-=--

Buğday İşi iki Mehmed 
Silolarda Bulunan Buğ- Neler Yapmışlar? 

cfaylar Tesbit Edildi Sabıkalılardan Mehmed oğlu 
Buğday yolıuzlufu tahkikaU Mehmed vo Salih oglu Mehmed 

dolayısi!e şehrimiz ı11olarında isminde iki adaş, Hüseyin oğlu 
111evcud buğday mikdannın lesbit Hasan adlı on dört yaşında bir 
edildiğini yazmıştık. Hu iı1e 0 i: çocuğu Galatada Şeftali sokağın· 
raıan mUfettişler heyeti dün ça- da 13 No h evde bir hafta ka-
lışmasmı bitirmiştir. Neticeye ald patarak kendisine tecavilz ettik-
heaablar bugilnferde tamamlana• lerl lddiasile dlln müddeiumumi· 
caktır. Bundan sonra da, silolara liğe verilmişlerdir. Milddeiumuml-
gelen buğday mikdarının tesbitl lik iddia edilen mllteaddid teca-
lçin meYcud besablann gözden Tilzll adliye doktor:larma tesblt 
geçirilmesi lcab etmektedir. Bu ettirdiği için befincl müstantik 
it de tamamlandıktan eonra ha• bay Suud her lklalni de tevkif 
zırlanacak rapor Ziraat mnıtefa- etmiştir. 
rına verilecektir. 

Diğer taraftan buğday satıı Meltteblerde Tefti' 
lıled etrafında temaslarda bulun• Kültür Bakanlığı Umuıoi Mil· 
mak üzere Ankaraya :a-iden ban- fettiileri, .tehrimizdeki bUtUn 
kımm lstanbul ıubeıi mtıdör ırekili mektebJeri teftiş •tmektedlrler. 
Bay Hamid dün &Bhah ıehrlmize Bu teftişler marta kadar sürecek 
dönmliftllr. Öğrendiğimize göre, ve Martta her mtHettİf, Bakan• 
Ankaradaki buğday satış komis- lığa bir rapor verecektit'. 

' 

'illa} paşa, ona Berlin vo Viyana 
1'Y•hatıerinde (askeri müıavir) 
l!f•tıle refakat etmiş.. Zekaaı, 
dirayeti, aıkerlik kudret ve kabili· 
l'tli; hulisa, her husustaki müm· 
l•zil •ti ile nazandikkatioi celb
•yl•nıif tL Aynı .zamanda • bazı 
lbUli.k•Uar esnasında • halihazır-

yonu, buğday kanununun ıatışa - ·-- ·----
mliteallik bazı maddelerinde yapı• ı Qoplantılar, D•vetler J 
ıacak değişmeleri tesbit etmekte- Askerlik Vazifesine 
dir. 

daki gerek ordu ve gerek idare Amer1kada Mogollar Meda· Ça ğırılanlar 
~erinin cereyan tarzlarından niyetine Ald Katlf 816 doğumundan 328 doğumu 

Ultafa Kemal paıamn memnun Bundan bir buçuk yd kadar lince dahil ıid.hklm ye muhabere aınıfın-
~lnıadığmı da hissetmiıtl. Buna gazetemizde, Amerikaya va\c:tile As· dan henllz: sevkedilmemiı efrad 24 
ulnaen teıkil etmek ıiıtediği mü• yadan hicret etmiı Türk k hileleri Şubat 935 gftnü ıubeye geleceklıardir. 
Cad l f bulundutuo:ı, orada Tllrk varlı.tına Buı1lardan bcd•I • .,.mek ı'ıteyenlerin 

• e safının en ba1nna, Musta a d ki d · b" dk"k " • )( .... yaymıt o u arına aır ır te ı de 23 Şubat 935 akfamına kadar 

Fenıal paıayı geçirmek istemişti... yazısı çıkmıştı. Dünkü uyım•zda b d 11 ..... _1 L ıubeye müracııatla e e erıu Terme-
la:at Mustafa K.,ma1 paıa, vatan çıkan bir telgraf haberi de, Ameri- leri ilin olunur. 

•e milletin bayat ve menıat dakl· kanın Arizona mmtakas1nda Mogol Ortaköy Fıkaraperverlnde 
kal m•deniyeti izlerini ta,ıyaa bir fehir 
. •n geçirdiği ıu aaı.ik Ye teb- keıfedilditjni ıbilcllriyordu. Bu 'Jaaberin Ortaköy Fıkarapernr cemiyeti 

likeli glhılerde, b5yle btr kavgaya bafına bir yanlışlık e1eri olarak aenellk kongreal ekaeriyct olmadıtın-
laraftar olacak zihniyette değildi. ••Aıyada Mogol ulerl,, baılıtı kon- dan önümüz.delei Cuma günDne hıra· 

Buna binaen yeni padişahı•, muttur. Okuyucularımız bu yanhılıtı k·lm ıbr. AzaJI aran. muda~lyeokt••d~tte 
bQ h ld l ·ı·~e atfedeceklerd'r haz r bulunma arı ,.ca e ı me e ır. b \'asıta teklif ettlii parlak lk- her a • ace ec~ 1• __ ~· == -== _ _ __ _ - _' 

k~~"~~n~mhlln ,;~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~---~ 
ılıcuntl blltfta kudretini, ancak YARIN AKŞAM M E L E K Sinemasmda 

~e ancak orduyu ye memleketi 
f.llketten laırtar11nya hasreyledl. Sinema artiltleriuin on meşhuru, kadınlarm ıevg;Jisi 

Mu.tafa Kemal Paıanm bu FREDERİC M ARCH 
-.CH,aDe feragatklr1ıiı1 Vahded· tarafından barilwlftde bir ıurette tomail edilen 
~ bir dera olmak lhımgelirdl. •• 

•••rlaımaı kalbi, ba blyllk •• akat onua kin .,
0 gayız Ue ÖLDDBEN AŞK 

lltceaabane deraten lalç bir ibret 
~1 .. eal almak lıtememlfti. Vataauı 
•• blytık tehlike buhranları ga
t.dltt btr zamaada, ( ltühad -

Franıızca alSıltı Paramount filmi takdim edilecektir. 
Numaralı blletlerln derh•I temlnl tav•IY• olunur. 

,
1
_--... ~~ Ayrıca : Paramount dünya haberleri -41 _____ ,, 

,::Y:l:LD:ll:L:A;R.IN~E~N~G~Ü~Z~E~tl~----------------, 
M&BLINI DIET81CB 

KIZIL ÇARiÇE filminde 

Sayfa 9 

Yeni Soyadları 
Okurlarımız Ayni İsmi Sık, Sık Alı· 

yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 
lstanbul Kuduz hastaneal bat 

doktoru Bay Zekai TUnçman, 
mua•lni Dr. Bay Sl'mi Engez, 
mutemed Bay YUmnU Tezcan, 
müstahzar Bay Hasan Demir 
soyadlarını almıı •e teıcU ettir
mişlerdir. 

* Sıvasta Ahi Emir Ahmed 
soyundan ve Hamza oğullark sa· 
nile anılan ailenin en bUyU• 
ğU olan mlltekaid doktor 
miralay lbrahlm Rnıdn ile 
bu aileye mensub bulunan 
miralay Fikri, Malatya it bankası 
muhasebecisi Sabri, mütekaid 
maliye memuru Hamıa. doktor 
kaymakam Bekir Sıdkı, erkanı
harh binbaşısı Ahmed Hilmi, 
binbaşı Hakkı, mühendis Saffet, 
Sıvasta posta koli memuru Faik 
baylar, Erbığ, soyadını almlflardır. 

lf-

Kırıkkale'd• 

Kırıkkale - Çelik haddeha
ne dökümcü ustası bay Salih, 
eşi bayan Emine, oğlu askeri 
aanayi lisesinden bay Talat Boz· 
kurt aoyadını almışlardır. 

Samsun' da 
Samsun - Dr. bay Klmll 

Kunter aoyadını almııbr. 

Tokat'la 
Mlltekaid jandarma yftzbaıııı 

bay Hamdi, eşi bayan Sadiye, 
kızı bayan Bedri yo, oğulları Sı· 
vas llsesinden bay Bedri Turan, 
Tokat ortamektebdon bay Or• 
ban ve bay Cazib ÜnlllsU soy· 
adını almıılardır. 

Karamanda 
Karaman (Hu•usi) - Kayma• 

kam bay Faik Tllreglln, C. H. F. 
yugaııı bay Ahmed Şen, avukat 
bay Agih Ümer, belediye Uyeai 
bay Ahmed Öktem, ziraat bank 
memuru bay Ahmed Ergun, ihti
yat zabiti bay Abdullah Turhan, 

M. makinist bay Ali Güleç, be
lediye komiseri bay Nuri Öıbek, 
ortamekteb muaUimlerinden bay 
M. Ali Dağde\'iren, bel•acı bay 
Nasuh, eşi bayan H&1ibe, oğullan 
bay Ali, bay Hüseyin, kın bayan 
Narin Sevil soyadlannı almıılardır. 

Hayreboluda 
Hayrebolu (Huıust) - llk 

okullar müfettişi bay Muıtafa 
Atabek, maarif memuru bay 
Muatafa Ôçal, muallim bay Meh· 
med Ôııa~ bay Ahmed Ôzkurt, 
bay Mahir Demir, bay Rqat 
Akdemir, bayan Şaziye Ôzen, 
bay Memduh ve bayan Şadiye 
Kumbaıar, bay Naim Ye bayan 
Mihriban Demirel, bay Adem 

1 Ural, bay Asım Yılmaz; Bidar 
Ôıer, Mubllı Güngtır, lbrabim 
Ôzeren Soyadlanna almışlardır. 

Mohmed Özdaı, Nilfua kAtibl bay 
Kadri Özkan, Jandarma K. bay 
Mehmed Ôzdoğan, · MalmüdUrl 
bay Kemal Ertem, Müıtantik bay 
Ihsan E vrense1, Is kin memuru 
bay Cemal Altan, Silvarl 
alayı nalba.ntbaşı bay Mebmed 
Aktaş, Hakim vekili bay Numan 

Atalık, Ziraat me. bay Hilmi 
Yasak, Husust mu. memuru bay 
Asım Yılmaz, Hükumet doktoru 
bay Numan Çinarkayacan, Sıh• 

hat memuru bay Münir Çatan, 
süvari A. yUzbaıı bay Nuri Çelik• 
öz, Tahsildar bay Ahmed Oğu~J 
Slivari A. milizım bay Hayreddin, 
Onad, C. müddei umumisi Din• 
,er, Telgraf mlldürU bay OsmaQ 
Can soyadlarını almıılardır. 

Tlrllyede 
Tlrllye, (Husus!) - Nahiye 

mUdüril bay Ridvan Kipural, 
posta müdnrn bay Tevfik Azak. 
baımualJlm bay Halim, mualliai 
bay Raıid TUrcJ, muallim baJ 
Bedreddin Ye eıi muallim Baya• 
Müzeyyen Kaylan, muallim Bayao 
Melek Alp, muallim bay AbduJ. 
lab Kura], muallim bay Kemal 

kardeşi bay Hüseyin Ertan, mual
lim hay Hilmi Aktan, muhafua 
memuru bay Tahsin GUltekin bay 
Suat Ayteki, bay Ali Onaran, 
mütekait bay Osman Altuğ, bay 
Nazmi Arda, muhtar bay Mehmed 
Üzün, aza Ahmed oğlu bay Nefil 
Akbal, bay Yaıar Kurtdaş, katib 
Hilmi Tolunay, tnccar bay Hasan 
Tuncer, bay ŞtıkrU Ayan, imam 
bay Mehmed Öze, bay Kadri 
Ünal, bay mehmed Demirtaı, 
sebzeci bay Mehmed Torgay, 
zabıta memuru bay Mehmed ışık, 
mekteb hademesi bay Ömer 
Çorabatır soyadlannı almışlardır. 

Killa'te 
Kiliı tırebom mllcadelesi sey· 

yar doktoru bay Fuad ve aileal 
efradı Elpe ıoyadını almışlardır. 

• • ..... .-.c:. • 1 

Son Poata 

latan bul BORSA Si 
28·1-1935 

==- ~ 

ÇEKLER 
kuruş ~ 

Londra 621,- Pr•• JS.95 

Ne.. 7erk 0,7780 Viyana 4,2740 

Parl• J2,03 ...... ~,8014 

lılll&no 9,21 Borlta J,97U 

Brtlkmel 3,.W VarıoYa 4,19J3 

Atla• ti3,9670 P.,te .. ,355 

C..e•r• J,4.>2S Blkr .. 78,8675 

Sofya 67'7166 Belırat 34,9987 

Am•terdam l,11'l7 MoıkoH 1092ı2S 

ESHAM v• TAHVlLA T 

Lira ı Llrı it ~aalı:.(Nama)OO,::. Bomontl 12, 

11 
(Hlmlle) 101- , ım letlkrau 8'.-

(MUeH •) 97,- lıtllcrua Dahlll 9',15 
o:ma:ılı oa111&. 23,,0 DD7unu Mu. 00,• 
l.t&alk • 5,- Baidat t•tlp J 47,IJO 
flrk•tl u.,. .• ,. 16,- • • li 47/JIJ 
Hı.Ilı 0,17 Reji 2,30 
Aaadola'660V. 7',- TraaYaJ oo-

• t6 60 P. 28,- Rıbba 14,80 
Aaado'u,. ıoov. 43,65 Oaklldar 811 ıg~ı 
$ark D. Y. 00,- Terkom 
let. TramY.&J 31,'° lldırKr.Fo.1886 11s_-
Ü8"Qclar .., JJ,- ,, • • 19JJ 93.00 
Terkoı 19, ,, • • 11111 90100 
Hauıaal 71,- Elektrik -,-
Telofoa J3 25 

MESKUKAT h 
Kuruı 1 J{tıraı 
~ (H ... lt) 4850 

'.Rrk .ıuıa J047 1 (R•t•t) 5171 
Jnıo • ) 46UI 842 1 (Vahit .,.. 

•rakld Fırka •e Cemiyeti) 
•enaublanaa ic::a11ı ·~•ak istediii 
:ca41.ıoden bir aa bile feragat 
•• •lll•lllittl. Bu.a binaendir ki 
...:.~ bir ittihada düımanı 
( da•ad ~·•. Mecllıl azasından 
le ~ ~d Pqa ) •e avea .. i 

Daaıad F!~ivermiıtı. 
... 

Arzuhalci bay Ali Akın, be
le~ye ~e:.ı bay Nazmi Alpteklıı, 
4'1bısecı bay Salih Aydın, Boınak 
bay lımail Bil-bk, Hisar maballe-
11inden bay Ali Bilge, dava vekili 
bay Sefer ve kardeşi bay Şerif 
Baıaran, llyaıtan bay Halil Şancı, 
pkmka muallimi bay Aziz Şen, 
Telgraf memuru bay Halil Tun
~r, bay Mahmud Turan, llyaa 
122 den bay Hasan, oğulları bay, 
Süleyman, bay Muıtafa Okan, 
belediye kitlbl bay A. Oıman 
Ilhaa, Hisar M. MUmeaaill bay 

-==="'="°"=-~=-=-~·~;::;;;;:;::;~,;:;;;,;;~--=-=s=-==:=:m-=-----.,,=-=~=--==-==-=-==-=----=====-===-==-=-o ==o----=---= 

i=T~;A~-N-·G-~s:~~ne~m~i~c~ıl~i~.n~T=~~~:u:~=·~-~~=A~~=":b:ın~~~G:.n~.~~~~~ALO 
llr. • J~ ince botlblr,lk alba 
Ku ,, 
llecıldlro 42,00 (COmhurl7e:) 4750 
Banknot \0•. 8. J :l40 (H•mlt) arm.al& 555of1 ...ıı 

•evvelce d ıd Paıaya geliıacer 
• •rzetti v • m~rutiyeUQ ilin gımiz veçhile • 

zat ta lt~ihad •ndan ıonra, bu 
•e T •rakki Cemi- • 

Kal.:n betlbtrlılc altu (Ref.':O ,, 53Öi 
1-~~~~~46~50~ilV• t) • 

\ CUaahürJyoıı 
....... t•) Borsa ha id (A&la) • ._. 
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ESMER GÜL 
.Muhurrırı: A. R. 'l'efrıka No. ı 13 

İçki Ve Kadın Meclisi .• 
Yardakçılardan Biri, Kırmızı Mürver Tohumundan ~ızla
rın Dudaklarına Ve Yanaklarına Kırmızılık Hazırlıyordu 

Her köşeyi, rengarenk baılar 
ve kumaşlarla doldurmuşlardı. 

Anber ağa, aaraydaki nüfuz 
ve hudretlni çengiler• göstermek 
mek istemiş, derhal öfkeli bir 
tavur!a ı<ırayLlara dönerek: 

- Kızlaaaar.. Defolun yerle• 
rhıize bakayım.. Alima!lah, hepi· 
nizi kırbaçtan geçiririm. 

Diye seslenmişdi. Kızlar, bir 
anda kuş kUmelerl gibi daA"ı· 
~ıvermiş'erdl. Anber ağa, derhal 
büyücek bir odanın kapısını 

açmış: 

- Buyurun, kadınım.. Buyu
run çengi hanımlar ... Buraiı ıizin .. 
Soyunun.. Dökl1nün.. Vakit gelin
ciyekadar rahat edin ..• Ben timdi 
size tepsilerinizl de gönderirim. 

Demiıtl. 

* Kolbaşı yosma Nigar ile mu· 
avlni ve eŞi Baygın Ayte, ipek 
sedirlerin baı köşesine geçmİf, 

ve yerleımtşlerdi. KUçUk kızın 
hazırladığı çubuklarmı tellendir
mişlerdi. Şöylece bir yorgunluk 
alma fasla ~eçireceklerdi. 

Diğerleri de sıra sıra sedire 
dldlnıiJler, başbaıa vermişlerdi. 
Sıracılar, yardaklar, bohçaları 

açıycrlar .. Çengi kızların giyecek· 
lerl elbiseleri çıkarıyorlar; sedir
lerin boş yerlerin Ust Uste koya· 
rak hazırlıyorlardı. Y ardakcıların 
baıı olan Çınar Aıu ismindeki 
yaşh bir kadın, dUzııUn çanağın· 
dan çıkardığı yağlı düzgünü ezi· 
yor.. Küçük bir şiıcnin içinde 
çalkayarak ildde bird tavanda 
parıl parıl yanan avizenin mum· 
larımı kaldırarak matlfıb kıvama 
gelib gelmediğini tetkik ediyordu. 
Y ardakcılardan biri, kırmızı miir· 
ver tohumlarını bir tabağın içinde 
eziyor, bundan yanaklara ve du· 
daklara sUrlllecek bir kırmızılık 
vL.cude getirJyordu. KUçük tulum· 
lar içinde toz sürmeler, duvar
daki höcerenin önUne sıra 11ra 
dizllmi~.. Birkaç gUmUt el aynası, 
höcrenin kUçUk gözlerine yerleı· 
tlrilmişti. 

Sedirlere çift çift oturan çengi 
kızlar, haşhaşa vermlt oturuyorlar, 1 
kmlakırıla fısıldaıarak sakız çlt
niyorlar.. Arasıra ağızlarındaki 
1akızları çıkarıb biriblrinin izın· 
da değiştirerek: 

- Al canım.. Biraz da be
nimkini çiğne ... 

- Ver gUlUm • • Kalbimin 
)'arasına merhem o~ımn. 

Diye cina1lı ıözlerle blribirlne 
olan sevgilerinin derecelerini 
İösteri yorlardı. 

Sedirin alt kötHlnde ellerini 
blribiriiıln. omuzundan aıırarak 
aö:ılerini kulaklarma fıııldaşan 
Sedef z~hra ile Benli Hacer, 
'lrdenblre ıözlerinl keamlıler .• 
Baılarmı, kendilerinden biraz 
atede ve ayni vaziyette oturan 
iki kıza çevirmişlerdi. 

- Ah eşim!.. Gene bu ırece, 
· kimbilir kimleri deli edecekıin? •• 
Eğer oynarken gözfinU benden 
l>aşkaıına çevirir&en, bu geceki 
zevkin haram olıun .•• 

- Eier bu gözler senden 
başkasına bakaraa, Fitnet.. Dile
rim blrt hUdadan, tez zamanda 
toprak dolııun .• 

Coşkunluklarından bu sözleri 
yüksek sesle •Öl liyenler, yeni 

yetişen meıhur çengilerden ( Zil 
kıran Kamer ) ile ( Kelebek Fit
net ) dl. Biriblrlerine o kadar 
dalmıılardı kl; adetin hlllfına 
çıkmıılardı. Sedef Zehra, Benli 
Hacerin elini sıktı. Kulağına 

eğilerek, f111ldadı: 

- Görüyor muıun ıu kok• 
muıları.. Bunlar da adam oldular 
da.. Guya, dillerince dlllenlb, 
hallerince hallenmek isterler. 

- Ne olacak, ciğerim.. DUn· 
ya böylelerine kaldı. Biz bu çağ
dayken şunu göatermeye bile 
arlanırdık. 

Hacer, bu ıözlerl siSylerken 
elini kaldırmıı, boynunda zarif 
bir düğümle bağlı olan beyaz 
mendilin uclarını tutarak bafifce 
sallamıştı. Bu beyaz Hin.d kete
n '.nden mendilin ucunda, yine 
beyaz aırma ile itlenmlı, (ih .. ih) 
kelimelerile, altında ince okla 
delinmiş bir kalb resmi vardı. 

Zehra, birdenbire kaşlarını 
çath. Öfkeden titreyen dudak
larını, Hac"rin baygın menekıe 

yaiı kokan perçemleri arasına 
sokarak kulak deliğine dayadı: 

- Ben bu karıya bir oyun 
etmek istiyorum. 

Diye fısıldadı. Hacer de o ka· 
dar hiddetlenmişti ki, birdenbire 
anlayamadı: • 

- Kime? .• 
Demeye mecbur kaldı. Ve 

sonra aralarında şu konuşma 
başladı: 

- Kime olacak.. o, zil kıran 
Kamer, kahbesine. 

- Aman, ne iyi olur, eıim .• 
amma, sakın alt ucu, pot çık· 
maıın? .. 

- Sen, hiç merak etme. Beni 
bilinin ya?.. Saman altından ıu 
yllrlltlirilm. 

- Allah, nazardan saklasın, . 
canımın içi.. 

- Sen hele burada kal. •• 
Şimdi ben dııarı çıkacağım. Eğer 
şayet benden sonra baıka biri 
daha arkamdan çıkmak isterse .• 
Sen daha tezce davran. Kapıdan 
dııar1 çıkınca, ıöyle hızlıca 
öksür. 

- Aman, yaYrum.. korkuyo-
rum .. cadı Niglir, ıayed işi hayal
lerae dilinden kurtulamayız. 

- Korkma, civanım... Sen 
yalnız etrafa göz kulak ol. 

Zehra, ağır ağır yerinden kalk· 
ta. Ellerinin Uıtllne doğru dilıen 
altın halkaları, dolgun bileklerine 
doğru sıvadı. Baygın Ane göz· 
lerine baka baka maatane bir eda 
ile konuıan Nlgira bakbs 

- Kadınım!.. Eğer iznin olursa, 
hellya gideceğim. 

Diye, haflfce kınandı. 
( Arkası nr " ........................................... -............... .. 

ÜskUdar hukuk hAklmllGln· 
denı Üsküdarda Sellmialiefendi ma· 
hallesinde Ethtmağa ıokağında US 
No. lu hanede 1akine Fatma hamın 
tarafından kocası lzmitte Hacı Hakkı 
maballe1inde aakin Şeref ağanın oğlu 

Ahmed Şevket efendi aleyhine açılan 
boıanma davuı üzerine mumaileyhin 
lko.metgahmın me9huliyeti haaebiyle 
dava arıuhall bilA tebliğ iade kılın
makla müddeiyenin talebiyle ilAnen 
tebligat icraıına karar verilmio bu 
babdaki arıuhal suretiyle davetiye 
mahkeme divanhanesine aaaldığı ribi 
davaya kartı tarihi ilandan itibaren 
20 gün zarfında cevap vermek ve tayin 
olunan 2·2-935 cumartesi günü ıaat 
14 te Üıküdar hukuk mahkemeıine 
ıelmek üzere keyfiyet aynca gazete 
ile ilao olunur. · 

SON POSTA 

Gafil 
Şoför 

Ne zaman böyle virajlar 
d6nıem, otomobilin acı acı altın· 
dan inlemeler duyarım. 

Bir Facia 
On Metre Yüksekten Yere 

Düşiib Yaralandı 
Evvelki akıam aabaha karşı 

Tahtakalede bir fada olmuı 
aarhoş bir adam 1 O metre 
yUkıekllkte bir taracadan düşerek 
ağır surette yanlanmııtır. 

Facia şöyle olmuıtur: 
Tahtakalede zıraat bankası• 

nın deposu önündeki bir evin 
üçllnctl katında oturan İran 
tabasından Abdullah ve kardeşi 
Mehdi evvelki gece Beyoğluna 
çıkmışlar, bir meyhanede saat 
bire kadar içtikten sonra evi~ 
rine dönmüılerdir. Bundan ıonra 
ne olduğu henüz belli değildir. 
Yalnız ayni evde oturan Demir 
adh biri zabıtaya müracaatla 
Abdullahın, evin taracasından 
düıerek sokakta yatmakta oldu· 
gunu haber vermiştir. Zabıta 
memurları Abdullahı, vucudünün 
muhtelif yerlerinden ağır surette 
yarala olarak sokakta bulmuılar 
ve derhal Cerrahpaıa hastanesine 
kaldırmıolardır. Zabıta, Abdulla• 
hın kardetl Mehdi ile zabıtaya 
haber veren Demir ve Mebmed 
adlı blrlol nezaret alhna alarak 
tahkikata baılamııtır. 

l2mlrde DUzenllk işleri 
lımir, 28 - Şehrin imarı ve 

diğer ihtiyaçları için belediyece 
beş aenelik bir program hazırlan· 
maktadır. Bu programda yukarı 
mabaJlelerln imarı, kanalizasyon 
ve aair itleri yangın yerlerinde 
açılacak yeni caddeler ve "Kült Ur 
park" adı verilecek olan ıehlr 
koruluğu, yeni yapılacak parklar, 
şehrin ağaçlandırılmaıı, yangın 
yerlerinde spor aahaları, müzeler 
vücuda getirilmesi gibi mllhim 
işler vardır. ---...---- -· .... . ..... .... 

r 
Nöbetci 

-, 

Eczaneler 
Bu gece nöbetçi czaneler ıun· 

lardır: 
lıtanbul tarafı: Şebzadehaşında 

( Asaf ), Ak.arayda ( Etem Pertn ), 
Karagümrükte ( Suad ), 'l'opkapıda 
( Nazım ), Samatyada ( 'l'eofiloa ), 
Zeyrekte ( Hasan Hulusi ), Kumka· 
pıda (Belkıs), Balatta (Tolidi), Eyübdt 
( Hikmet ), Dinnyolunda ( Esad ), 
Bahçokapıda ( Heşir Kemal ), Bakır
köy\iode ( lıtefan Terziyan ), Beyoğlu 
tarafu Taksimde ( Kanzuk ), Pangal
tıda ( Karakin Kürek:ciyan ), Taksim· 
de ( Oiloeş ), Galatada ( Hidayet ), 
Şişlide (Necdet Ekrem), Keeımpaşada 
( Merkez ), Halıoıoğlunda ( Halk ), 
Kadıköy tarafı: Modada ( Alieddin 
ııhlıat), Pazaryolunda (füfat Mümtaz), 
Üskldar tarafı: İmrahorda ( İmrahor), 
Büyükadada (Şinasi Rıza), Eczaneleri. 

>f 
Eczanelerin ötedenberi her gece 

nöbet tuttukları malumdur. Öğrendi· 
ğimize göre, eczacılar birliği, bu şek· 
lin Cuma günleri için de kabul •dil· 
meai hıııunda al8kadarlar nezdinde 
teşebbüslerde bulunacaktır. 

Bu iıtek mahzurlu gürülmediği 

takdirde, Cuma günleri de hf'r semtte 
bir eczane nöbetci kalacak, diğerleri 
kapalı bulunacaktır. 

ikinci klnun 2~ 

Sünnete Dair Bir Sual 

Oğullarımı Sünnet Ettire· 
yim Mi, Ettirmiyeyim Mi ? 

( Aaıtarafı _ inci yü•de 
tin doktorlar tarafından ııhhi 
bir ıekilde yapılmaaı tavsiyesini 
de kabul edecek değilim. Çünkü: 

Sünnet te kulak deldirmek, 
vUcude döğme yaptırmak, buruna 
halka taktırmak gibi iptidai Adet· 
lerdendir. SUrü aahiblerl, hayvan• 
!arının karışmaması için kulakla
rına 11 in 11 denilen oymalı ve 
de:ikll ifaretler yaparlar. Şübhe· 
aiz ki Muhammed de stirüıünU 
tanıtmak için buna ihtiyaç iÖr· 
mllf. Ben böyle diltUnmllyorum. 
Beni aydınlatınız ve belki beni 
ikni edecekler bulunur.,, 

İsmetpaşa okulaaı 
İsmet Oleayto 

Bu okuyucumuzun İfaret ettiği 
mahzurları biz de kabul ediyor 
ve bunların bebem ehal çarelen· 

dirilmeleri lOzumuna kani bulunu• 
yoruz. Ancak sünnetin, topyekün, 
zararlı bir ameliye olduğun,_ lna• 
nanlardan değiliz. Bu aebebledlr 

ki bu Bayanımızın fikirlerini iki 
doktorumuza açtık. Biri, memle· 
ketimizin ileri gelen operatörle· 
rindeo Bay Mim Kemaldir. Diğeri 
ise GUlhane hocalanndan Bay 

. Esaddır. Biri, bu ameliyenin le
hinde, diğeri aleyhindedir. Fakat 
lehde olan Mim Kemalin dellllerl 

önllnde Bay Eaadın umumi mil· 
taliaları pek iltifat edilecek soy· 
dan değillerdir. Bu mütaliaları 
ıır&1ile aıağıya yazıyoruz: 

Mim Kemal Konufuyor 
" - Okuyucunuzun biraz lf· 

rata ve hayale kapıldığı anlaıı· 

byor. SUonet, hiç bir zaman kor
kulacak kadar zararlı neticeler 
doğurmaz. Yalnız az veya çok 

kesilme uf ak tefek anzalar do-
iura bilfr. Sünnetten dolayı kim· 
Hnln öldUğllnU bilmiyorum. Za· 
rarını görmediğim için Inıumsuı 
bir ameliyat tellkkl etmem. Kal· 
dı ki, fennt cihetten ve t~mlz-

1 

ilk bakımından çok faydaları 
Yardır. 

SUnnetıizlik yllzUnden birçok 
Hiristiyanlarda ibtilltlar olduğu 
görUlmüttur. Bu da gayri sıhhi 
vaziyetler yUzUndendir. Hulasa, 
ıünnet yapılmaaı, yapıJmamaııın· 

dun çok daha faydalıdır. SUnnet 
için birçok noktainazarlar öne sil· 
rlilmüştür. Fakat, hemen hepsi 
ame!t olmaktan ziyade nazaridir. 

Sünnet edil mi yen çocukların 
tenasül aletlerinde yat tabakaaı• 
nın toplandığı, bazı zaman tltdiğl 
ve derhal ameliyat yapmayı lcab 
ettirdiil iÖrlllmUştnr. Ben, ıün· 

netin nesil yetlşdirmek huıusun• 
da da biç bir mahzuru olmadıiı 
kanaatindeyim. ,, 

Bay All Esad da Diyor ki 
Diğer taraftan doktor bay 

Ali Eıad da ounlan ı6yllly or: 
"- Sünnet daha ziyade dini 

bir ameliyattır. Eıki a·ejimlerde, 
fctimat muavenet ve sıhhat bilglıl 
olmadığı ıamanlarda sıhhi bakım· 
ıızlığa karşı koymak için kabul 
edilmit bir vikaye uıulUdUr. Sün
netin, tena1ül altındaki prepllı'lln 
altında biriken kirleri ve bu yllı· 
den vukua gelecek arııaları ber• 
taraf etmek noktasından faydaları 
olmakla beraber zararları da faz
ladır. Acemi ellerin yapbğı ıUn• 

netler her zaman için kan zayiine 
sebebiyet verebilir. Nejvllnllma 
çağındaki çocuklarda ağır zafi· 
yetler görlllllr. Hatta, erkek 
tenasül cihazını kangren edebile· 
cek feci ihtilAtlar yapabilir. 
Bence tarihe karıımıi bir 
amellyatbr. Ve kütleye tatbik 
edilmesi zararlıdır.,, 

"" Son Posta: Şu iki mllta-
leadan lklıl de tanınmıı doktor• 
)aramıza alddlr. Bunlar okununca 
ortada mevcud ıllnnetcl meHle• 
ılnln üzerinde durulması lcab et· 
tlği gUn ifbl aılkir oluyor. 

Ege Mıntakasının Son 
Güzellik Kıraliçesi ... 
( Baıtarafı 1 lnoi yüzde ) 

fotograflarile ıUslenmio.. KnçUk 
bir kızcağızın ikram ettiği UzUm· 
den alırken Bayan Neriman anla• 
tıyordu: 

- Üz.ilme, incire bayılırım, 
doğruıu .• Taı olayım, raklim ol
ıun diye söylemiyorum. Yirmidört 
ıaatte bir kflo Uzüm ve incir yl· 
yen insan d alma sağlğını muha
faza edebillyor. Egenin nesi kötU 
ki.. Inaanın, rengine kapılarak, 
Akhlsann nefis tUtUnünO bile 
içeceği geliyor. 

Güzellik eceal böyle konuşur
ken gülüyordu. Kendisine gilzellfk 
müsabakalarının kalkması etra· 
fında duygularını sordum. Bir 
aaniye dUıünür gibi kaşlarına oy• 
natb Ye söyledi: 

- Güzellik müaabakalarmın 
bir kızın umumi hareketleri ve 
hatta karakteri üzerinde tesir 
yapmaaı pek tabiidir. Güzellik 
çahımakla elde edilen bir netice 
olmadığı için bu gibi teşYlk mli· 
ıabakalarının fada bir kıymeti 
yoktur. Bu itibarla müsabakalara 
devam edilmeyişi bir kayıb 
sayılamaz. 

Sonra... Durmuıdu. Çehresin· 
deki gülen hatları muhafaza ~de
rek söyledi: 

- Kadınlara gilzellik nıüıa• 

bakalarından daha llstUn aavaı 
yolları açılmıı bulunuyor. 
Sıyasal itler görmek, büyllk Uluı 
Kurultayıoda (40000) foıan namına 
ı6z söylemek, ulus teklerinin 
( ferdlerinln ) isteklerini açmak 
çok zevkli ltlerdondir. Yatım 
henüz müsald olmadığı için tim· 
dlllk meb'uı olmayı dllşllnmüyo-
rum. Ancak bir gUn meb'uı 
olursam her halde güzellik eceai 
olduğum gece duyduğum gururun 
çok daha genlıini hiıaedeceğlm. 

- Ya aıker!.. Aıker olacak 
mııınız? 

- Barışta Ye 1avaıta bera· 
beriz.. Türk kadını yurd mUda· 
faasında erkek kadar mukave• 
metlidir. Biz Türk kadınları Ata· 
türkün savaşlarmda yer almış bir 
nealin çocuklarıyız. Yurd bizi 
vazifeye çağırdığı dakikada Türk 
kadmanın kahraman ve astJ var· 
lığını dünyaya göstereceğiz. 

Kadın, hırıeyden evvel anne· 
dir. Bu annelik vasfı yurd mUda· 
faası vazif'eaini görmiye neden 
mani olsun.. fUrk cemiyetinde 
kadın anne olduğu kadar fikir 
insana ve yurd koruyucusudur. 
Ayrı gayrı yok.. ortaklaşarak 
çahıacağız. - Adnan Bi lget 
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T akya Treni işleyemedi 
Acunun Diğer Taraflarında Da Kar 

ı Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

Ve Kış Zararları Fazlalaşıyor 
-( Baıtorah 1 inci yilıde ) 

arasında dun akşam geç .~kte 
kadar mllnakalı temin edileme• 

1 

kısım direklerin kırılma11 Ye ı 
devrllmealle bir aralık muhaberat 

J durmuş ise de tekrar acele tamir 
miştir. 

Dün akıam Sirkeciden hare
ket l . ı e meıı Azımgelen Anupa 
eksp · b resı u yüzden kaldırılma· 
mıştar. Yalnız, konvansiyonel ka· 
ta 1 S,5 de hareket etmi§tir. Bu 
tren Ed· ırneye kadar sıidecek Ye 
orada k ı k . a aca tır. Evveliil gfinU 
)'o.a çık n konvansiyonel Ye 
ıks~res katarları da buglln şeh· 
"t_rnıze döneceklerdir. 

ög-re d"w. • 
Y 

n .g,mıze göre, ıuların 
unan a · · d b razısın e yaptığı tahrl· 
at daha çoktu. 

hl Tren yolunun ( 325 ) metrelik 
r kısmı. ıuların tealrile tama· 

~en harab olmuş Ye tamire ih
:;..aç gösteren bir vaziyete düş· 

uştUr. Karaağaaç ile Edir· 
ile • h ıstasyonu arHındakl şehir 
k altının ( 1,5 ) kilometrelik 

1?nıı da bozulmuştur. Şark de
~ıryolları direktörü bay Paskal, 

areket daireai reisi bay Antu· 
~a~ ve yol da:resl reisi bay 
bt1stl dUn sabaha karşı hususi 
N r f trenle Edirneye gitmişlerdir. 
di a ıa baş mUf ettişl bay SelAhad· 
U 0 de dUn akıam h!dise mahal· 

ne gitmiıtir. Şimdilik aktarma 
•ureti) A . e vrupa ekıpreslnın lıle-
~eaine lmkAn glSrnlememektedlr. 
hu taımaaı dolayııile, Edirneden 
r:ı:•ket edecek olan 106 numa• 
lıatt llluhteJit katar da ıehir 
1' •nan bozulması yU.ıUnden 
l\.&ra .. 
dQ •gaçtan hareket etmiı ve 

1,~ •kıan saat (8) de ıehrlmize 
lllitllr. 

E Edirnede Vaziyet 
lerde dirn~, 28 (A.A.) - Son glln
ba 

1 
Edırnede ve Bulgaristanda 

lar' ıyan ,lddetli, sllrekll yağmur• 
YUıUnd T M . lılrle 1 en unca Ye erıc ne· 

lllah:ut~ınııı, ıular Edirnenln kenar 
akıanıe ertuı istila etmiıtir. Dün 

••at 11 d . lıyan •ular t\ • yllkselmıye baı· 
mahalleyi b ç •aat içinde 8-10 
ha kadar asrnııbr. Zabıta saba· 
arabaları çalıınuş, •ndallar Ye 
kalka ku ~· evleri au altında kalan 
hadiacal r arrnıştır, hiçbir boğulma 
baıı ev} ne meydan Yerllmemiıtir. 
d;)de er Y•kılmışUr. Sular çekil• 

n sonra b" 
IQa ihtirn 1• ırçok evlerin yıkıl· 

S a 1 vardır. 
ular çek"l _ 1 mego baılamııtır. 

B Bursade Zarar 
ursa, 27 Ş h . • d Velld U - e rımız e ev· 

dn blr~ok çı~an tlddetli fırtına· 
dire'-Ie . agaçlar, ve elektrik 

K rı d • ı hasa evrı.miş, bazı evlor 
ra uğra t gına k mış ır. Belediye ynn• 

arşı h. d ' tır G şe ır • tertibat almıv.-. ec .:ı ... 
YUtllnd e evam eden fırtına 
lthir ._en elektrikler yanmnmıı, 

Kırın' k . . d I 1 ıçın e kalmııtır. 
~ın· Ztnirde Fırtına 

iec~ 
8

1
r' 28 (A. A.) - Geçen 

'-Yan a~t 3/30 da esmeye bq· 
tıddeU- b· ••at d 1 ır fırtına beı 
eva . ' rar .. 111 etmıı ve lıayli za· 

•errni r 
evlerin ki f ır. Fırtınadan hazı 
Önlerin ~enıf dleri uçmuv, pencere 
relc; .... • ırakılan nksılar düıe· 

,.arçalan 
Pencere k nıış, açık bırakılan 
koprnu, epenklerinden bir çoğu 
6ıınndekı kordonda iz Dirpalaa 
Perde Y•kılaraayı çeY.iren tahta 
lennıiıtir. tıııı ve deniz.e sürük· 

M lznıire Yak 
anisada f ın kazalarda ve 

es · 1 tına llllftlr. Ba:ıı ayni tiddetle 
arasında tel f ka~alarla lzmir 

C OQ t J 
e. tri ve bir 

edilmlıtfr. 

Çanakkalede 
Çanakkale, 28 (A.A.) - Ça· 

nakkalede de iki gllndınberl 
ıiddetli lodoı fırhnası devam 
etmektedir. Şiddetli yağmur, biraz 
da dolu yağmıwtır. Bir kaza ve 
ıarnr lşidilmemiıtir. 

Limanda Ufak Bir Kaza 
Diğer taraftan dnn latanbulda 

6ğleden sonra başlıyan yağmur 
akıama kadar aralıksız devam 
etmiıtir. Dıı denizlerde, oldukca 
tlddetli bir fırbna hüküm 1>llr• 
mektedir. Fırtınanın tesiri 
iç limanda da hl11edilmlş, 
Denizyollan hesabına çalııan 

( Kocaeli ) vııpuru dün akıam 
Tophaneye yanaşırken rıhtıma 
bindirmiş ve 6n kı&mı ehemmi· 
yetil ıekilde haaara uğramııtır. 
Bu vapurun yerini bugiln (Asya) 
alacaktır. Kocaeli vapuru tamir 
edilmek Uzere Halice çekilecektir. 

ŞiddeUi devam eden fırtına, 
seferleri aksatmamııtır. Liman 
idaresine dıı denizlerde kaza 
olduğuna dair yeni bir haber 
gelmemiştir. 

Boğazda Bir kayık battı 
Fırbna Boğaziçinde do bir 

f adaya 11ebeb olmuştur. Yaptığı· 
mız tahkikata göre, Beykozun 
Boıhane köyünde oturan Ahmed 
kaptan adında bir kayıkçı dün 
ıabah yelkenli yayığına odun 
ve kömUr yUkliyerek BtiyUkdere
yo gelmiı, biraz ıonra tekrar 
deniıe açılmıştır. içinde Ahmed 
kaptan, Bayram ye Ennr adla-
nnda iki oğlu da bulunan kayık, 
fırbnanm tesirile suların ılddetli 
akııı önünde bir müdddet sürük· 
lenmi~, sonra Selviburnunda ka-
yık alabora olmuı Ye içindekiler 
denize d6kUlınUştUr. 

CiYardaki giimrlik motörlerl 
derhal imdada kotmuılar ve 
Ahmed kaptan ile çocuklarjndan 
Enveri bulup kurtarmışlardır. 
Fakat Bayram ımlar arasında 

kaybolmuştur. 

Amerika'da MUdhl' Vaziyet 
Marks ( Amerika ) 28 - Ma· 

halline gönderilen bir memur, 
sular altında kalan Mialslpi mın· 
taknıında binlerce ehalinln daya· 
nılmaz iztiraplannı anlatmaktadır. 
Bu adamın enlatbklarına naza• 
ran, ölenlerin ıayısını tesblt etmek 
lıiçbir yakit mümkün olamıyacak· 
tır. Her halde bu sayı çok yük· 
sektir. 

Beyazlarla zenciler, ırk farkı 
g~z.etmeksizin, birlik o:ub, yiye· 
cek ve giyecek göndersin deye 
Tanrıya ynlvarıyorlar. 

Binlerce hayvan, faciada telef 
olmuıtur. 

Sefaleti tehvin etmek ve sal· 
gm hastalıkların önline geçmek 
için, b"rçok ıEıhhlye memurları 
geceli gtindUzltt çabalıyorlar. 

Fasda Karekı9 
Oran, 28 ( A.A.) - Faıda 

tlddetll ve sürekli ıurette .k.ar 
yağmaktadır. Elhaceb havalısılı 
muvasale keai:ıniıtir. 

Altmıı kadar çocuk ta bulu• 
nan bir mıntaka eknıekaz kal· 
mış!ır. Bunlara, tayyare ile ek• 
mek yetiştirilecektir. 

flmali l•panya'da Kıt 
Pampeluna, 28 ( A.A ) -

Şimali lspanya'da durmadan ya• 
ğan kar, trenlerin aeferlerlnl 
üçer, dörder saat geciktirmiş ve 
eyaiıtlerde icra edilmekte olan 

ıaylav ıeçlmlne) mMealllk ilahe .... 
lerJn lınmasına aekte yermiıtir. 

Sol cenah namıedlerl bu HJI• 
.ıe lttlrak etaıemlılerdir. Netice
de: Ananecllerden 3, çlf çl halk• 
çılardan 2, radikallardan Ye 
mllıtakillorden de birer kiti se• 
çilmiıtir. .. 

Londra, 28 (A.A.) - Grlmsby 
limanında kayıtlı Night Havk 
balıkçı gemlii, cenubi Islanda 
açıklarında fırtınaya tutulmuı ve 
imdadına yetljen bir lnglliz vapu• 
runun yedeğinde Reykiyavik lima• 
mna gelmiıtir. 

Diğer taraftan haber verildi• 
ğlne köre, Trablarg clvannda, 
geçen hafta batan ve batarken 
de telsizle Ingilteroye selam gön· 
deren Akbah adlı balıkçı gemisine 
ald enkaz bulunmuıtur. 

Kafkasyada Zelzele 
Moskova, 28 (A.A.) - Mave• 

rayı Kafkasın cenub kısmında, 
ayın 25 inci gllnil yeniden bir 
zelıelo olmuıtur. Orta iiddetle 
olan bu zelzelenin merkezi Lenina• 
kanda ve GUrclstanda Aşalkalide· 
dlr. Zelıele Tifliste de hlssedll· 
mlştir. HenUz malumat alınmamış 
lae de, zarar ve ziyan vermediği 
tahmin ediliyor. 

Hatırlardadır ki Lenlnakan 
• GUrcU • ıehrl 1926 da tamamen 
zelzeleden lıarab olmuı Ye bilAha· 
re yeniden yapılmııtır. 

• 

ı 

tl 
BugUnkU Bilmece 

Boı dört köıelerl aıakıda ya· 
11h manalara gelen Gı Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
yede hem Yakit geçlrmli, hem 
de 6z TUrkçe kelimeleri öğren· 
mit oluraunuz 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11-t-·t--~~ .. 
2._,._ . ._ .. 
3 l-·l-!!!'1--:--1.ınıı1.--ı 
4 
5 
6 
7 
8 \-.-.&.--.&.-•·-..:.-..:. 

Soldan aaAa: 
1 - Mekteb • dikaat et 
2 - GOç • tahrirat 
8 - Taharri etmek 
4 - Bir nota 
5 - Rutubet 
6 - Bir nota • kamer 
7 - Eir not:ı - zer'ecea 
8 - Umumi 
Yukardan eşağn 
1 - Şair 
2 - Yanmıf k6milr • çayın ufağı 
3 - Asyayı Avrupadan ayıran daA' 

- genitlik 
4 - Atet tutan ilet 
S - Hayret edatı • rüzglr 
6 - Vekil 
7 - Çoaun zıddı • eleme aleti 
8 - Duhter 

Sayfa J1 

\
Afyon Alımı 
Başlıyor 

Uyuşturucu Maddeler lnhiıa~~ 
ldaro Meclisi dlln toplanmıi ve lQ 
piyaaadan afyon alınmasına ha ' 
lanmaıı için karar vermiitl~ · 
idare, alım için hazırlık yapmaya 
baılamııtır. 

lnhlsann hmlr Şubesi MUdUr 
Bay Vahid, bu işler etrafınd 
Umum MlldftJ'lükle temaa etme 
llzere ıchrimlle gelmlıtlr. Bura• 
daki temaslarını bitirir bitirme~ 
hmire dönecektir. Plyaaada 
alınacak afyon mlktan henUı 
belli değildir. 

Yardıma Muhtac Olan YUksek 
Tahsil Talebesi 

Kadırgadaki maarif cemiyeti 
talebe yurdu ile anlaşma yaplİ· 
mıştır. Yardıma milhtaç olan 
yüksek tahsll talebesi burada ya• 
brılacaktır. Bunlar az bir Ucret 
vereceklerdir. Mali vaziyeti çok 
fena olan talebelerin yatma Uc• 
retlerini Üniversite verecektir. 

r 

bulunduğu 

meml&et 

Resim intiear 
edecek mil 
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ASİPIROL NECA Ti. girip, nezle, baı ve diı ağrılarının kat'i ilacıdır. ea~;:ı::;:da SALiH NECATİ e(;;;ı; 
.................................................................................................................................................................... 

GRiPiN 
86Ulo afrı, ıızı 

Ye ıancıları 

kHer. 

GRIPiN 
E~ tiddetll bat 
•• dit atrılarını 

dindirir. 

GRiPIN 
Nezle ~rip vf 

romatizmaya 
kart ı bilha11a 

m üe11irdlr. 

• 
8Uttın ecıanelerde hulunur. Fiatı 7,5 kuruştur. 

İstanbul Mıntakaıı Varidat 
Tahakkuk Müdürlüğünden: 

Emln6nü Şubeai çevrHinde olup hi11edarlarının oturduğu yer 
belli olma,an binaların yerlerHe genel bina yazımıada konulan ve 
gerçokleıen iratları aıağıda ıöaterllmlıtir. isimleri yazılı hissedar· 
ların ıöıU geçen iratlara yarıadan itibaren On bet gün zarfında 
" Resmi tatil ıünlerl hariç ,, itiraz edebileceği, Bina Yerılsi nizam· 
namesinin 29 uncu maddesi deliletlle Hukuk u1Ulll muhakemeleri 
kanununun 141 ve 142 nci maddeleri mucibiace ilin olunur. "429,, 
Mahallesi ıokaiı Kapı Tahrir lıml Bldayeten diğer hiHe· 

No. No. muhammen darların iti· 

Ş.y Geyllm Arpacalar 55 
Abıçelebl TAfftlar 10 .. " 10 

139/a Pollkenl 
I~ Fatma 
159 Amire 

Irat razı tberlne 
kHbl kat'i· 

Lira 
1320 
360 
360 

yet eden Irat. 
Lira 
1120 
360 
360 

Denizyolları ' 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karak6y Köprilbatı 
Tel. 42362 - Sirkeci MlhClrdanade 

Han Tel. 22740 
......... 4m ...... 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru 29 ikinci 

klnun SALl günü saat 20 de 
Rlıe'ye kadar. (409) 

Ayvallk Yolu 
BANDIRMA vapuru 30 ikin· 

ciklnun ÇARŞAMBA gilnU aa· 
at • 9 da Avvaiığa kadar. "436,, ' ., # DOKTOR 
SALA ON ABRARAM 
Jiaı;ıtalarıuı, saat ( 14 - 20 ) k dar 
Beyoğlu, Aıımalıınasçit, Kıımhi Hıuı 
Xo.G:ı/.)tP knhul eder. T"lefo••: 4·m ıı, 

( 
BONO < 

Mübadil, Yurtluk, Hazi~ 
Balıkpaıar 6 lstanbul, Vasil J 

Romatizma 
ve baş 

aarlları lçjn 
en tealrll 

lllcd1r. 

Her 
eczanede 
vardır. 

Doktor ID 
Tallıba Abide kar,ısıada 'ı E~n~ ~!t~~.~.~l.. 

Yınl bir ıekilde tyanıim edilen ~-~Tel 1 2'4-131 • (6591) 

OakUdar hukuk hlklmlllln· 
den: Üsküdar İnkılap mahalleıi Ka· 
yıkçımahmudığa aokağında 2 N o. lu 
hanede oturan Fatma tarafıuda.o yine 
aynı ha.nede oturmakta iken meçhul 
bir yere giden kocası Ahmed aleyhine 
açılan boıanma davasında davacının 
talebiyle M . . aleyhin oturduğu yerin 
bilinmemeıini binaen ilanen tebligat 
icraaına karar verilmiş olmakla mahke
me dıvanhanesine aeılan istida sure• 
tine 20 gftn zarfında cevap vermek 
ve tayin edilen l G-2-935 cumartesi 
saat 14 de mahkemeye gelmek için 
namına yazılan davetiyede nıahkeme 
divanhaneı ine aaıldıg ı keyfiyet ayrıca 
gazete ile de ilRn olunur. 

SALONUNDA 
Münir 

Nureddin 
•• 

GURSES'l 
81./1./35 Perfembe 
gününden itibaren 

dlnllyeceksiniz. 

Üniversite Arttırma ve Eksiltme 
ve Pazarlık Komisyonundan: 
1 ~ Üniversite Tıb FakUlteal teırih binası elektrik t11iaah 2/2/935 

cumarteı! ıünil uat 15 te ihale edilmek Uıere kapalı zarf 
uıulile eksiltmeye konulmuştur. ihale ÜniYersite Merkez bina• 
ıında toplanan komisyon tarafından yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye girebilmek için talipleri• Ticaret Odatında mll· 
seccel, elektrik tesiaatile mUıtagil bir mtiesseae sahibi Ye 
elektrik mlihendiıi olması ve iyi netice vermtı bu gibi büyük 
elektrik tesiaah yapmıı olduiuna dair vesika ibraz etmesi 
lazımdır. 

3 - Yukarıda ismi geçen tesisatın keşif hedeli 8950 lira 62 ku· 
ruşun °o 7,5 muvakkat teminatı olan 671 lira 25 kuruıu ihale 
gftnU öğleye kadar Üniveraite Muhasebe vezneıine yatmb 
makbuzla rını tek!if zarflarına koymaları llzımdır. Teklif mek
tubları saat 14 e kadar Umumi Katibe •erilmiı olacaktır. 

4 - lıtekliler bu ite aid dosyaları almak için Muhaıebe veznesine 
45 kuruş yatmb makbuzlarını komiıyGD kitlbine vermeleri 
liumdır. .. 251 ,. 

• J ~ 

iM "EM 
Halis ve hakiki tabletlerl 
aıhhatlnizl aoğuktan ve 
bUtUn ailrllardan korur. 

Son Poata Matbaaeı 

Salıi!oiiı All E'<ror11 
Neıriyat Müdürü: Tahir 

"DELİ DOLU " Operetini yalnız tiyatroda değil; 

SAHIBiNiN t;ES.1 
PIAklllrında da dinleyiniz. 

-İstanbul Orman Çevirgenllğinden : 
Haliç Orman idaresinde mezbut 2 aded Köknar aeren, S aded 

karaağaç kereıteai ve 5 aded köknar gönder 35 aded ıhlamur 

atacı 163 kilo çiriı, 112 kilo yapraksız ıhlamur çlçetl 1000 aded 

kı:ıılcık çubuğu, 10 kental mahlud 112,5 kental meıe odunu 37S 
kilo meıe kl.SmUrU 984 kilo iç mahleb ile Y enlkapıda mazbut 14 
kental meıe odunu '' iki kalemde 450 kilo meıe kömtlrll 20/2/935 
Çarşamba gUnU 1aat Uçde ihale edilmek üzere aatılıia çıkaralmır 
dır. Iıl öğrenmek isteyen alıcıların Orman MtıdUrlyetl Kalemine 
gelmeleri ilin olunur. u42s,, 

~ •••• cildiniz ·de 

Oiöbs - Tuvalet 
sabunu ile ,böylece tath ve yumuşak 

olacaktlr ... 
Çünki -~ 

Gibbs-Tuvalet sabunu kimyaca 
saf bir sabundur . 
Çünki ~ 

Gibbs-Tuvalet sabunu, cilt 
üzerinde gayet iyi ve 
faydalı bir tesir.a yapar. 

''TUVALET 
SABUNU,, 

KALIBI 

................. ~ ....................... .... 
BÜYÜK 

TAYYARE PIY NGOSU 
18. inci tertip 4. üncü çeki~ 11. Şubat. 193S dedir· 

Büyük ikramiye 25.000ııradır• 
Ayrıca : 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler 

ve 20.000 liralık mUklf at vardır. 


