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• 
1 dikleri 

Amerik da Japon' a Cevab 1 . Yeni ~:' Vergisi 

Memleket Uç Mıntakaya 
Savaş Büdcesini 445 Milyon Ayrılarak Alınıyor 

Dolar Arttırmak · Oldu Kanunun Tatbiki . İçin Ankarada 
~~~~~~~~~~----

Yeniden 79 Harb Gemisi Mühim Bazı Esaslar Hazırlanmıştır Yaptırmayı Düşünüyor , ............... -............................ " .......... ... 

Ha gagrell bakalım lclml• topa daha bigilk olacaA 

Vaıington, 31 - Deniz alllh· nlln tezgAha konması lAzımdır. 
lan hakkında mevcut olan Va• Diğer taraftan ismini bildir· 
ılngton andlaımasının Japonya meyen ylikıek bir ıabaiyet bu 
tarafından feahedilmlal tb.erine (24) geminin lnıaat maarafının 
reiıicUmhur Bay Ru:ıvelt Ayan Ye (135) milyon dolan bulacağını 
llleb'uıan meclislerine müracaat ı5ylımektedlr. 
ederek Milli mlidafaa blidcealnin ıt 
(445) milyon dolar artınlmaaını V aılngton, 1 ( A.A. ) - iyi 
lıtemittir. Reamt muhafile göre menbadan ahnan haberlere göre, 
1936 senealnde, muahedelerln bu malt aene için M. Ruzvelt, deniz 
Amerika için yapmaya mllaaade yapıları için en az l 00.000.000 dolaf'" 
ettiii (79) harb gemisinden (24)U. lık kredi verilmeaioe taraftardır. 

Fransa İle İtalya 
Anlaşamıyorlar. Çün· 
kü Bir Yanllt Adım 

Harb Doğuracak 
Londra 1 - M. Lavalın Ro· , . 

maya yapacağı seyahaUn gerı 
b1rakılma11 ihtimallnl göz lSnUn• 
de bulunduran Niyuz Kronikl 

( Dnamı 5 inci ylh:de ) 

Ankara, 1 (Huauıi) - ikinci· 
kanun 1935 ten itibaren tatbik 
olunacak olan yeni buğdayı ko
ruma kanununun tatbik ıekline 
ait muf aısal bir eaaa hazırlanmıı· 
br. Vilayetlere gönderilecek olan 
bu tamimde yeni kanunun tatbf .. 
kine ait bntün izahat vardır. 
Buğdayı kıymetlendirmek için 
ondan alınacak yerg:nin ne ıe
kilde tahıil edileceği ve 6lçilnllıı 
ne olacağı tasrih edilmektedir. 

Vahldikıyaal olarak " 100 ,, 
kilo buğday ve "72,, kilo çuvallık 
unlar ele almmııtır. BUtUn tasnif
ler ve takıimler bu 6lç0 Uzerine 
yapılmıştır. 

Yeni talimatname Türkiyeyi 
llç mıntakaya ayırmaktadır: 

Birinci mıntaka: lataobul, Jzmlt; 
Bilecik, Eskişehir, Ankara, Çan
kırı, Kayseri, Adana, lçel, Klltahya. 

ikinci mıntaka: Edirne, Tekirdağ, 
Kırklareli, Çanakkale, Buraa, Ba· 
Jikesir, Manisa, Kütahya, Afyon, Diindenberf aıdardara geni e.aı 
Konya, Isparta, Burdur, Antalya, iiZBrlnd•n vergi alınmıga boııandı 
Muğla, Aydın, Denlı.ll, lzmlr. Diyarıbekir, Elbiz, Van, Mut. 

ÜçUncll mıntaka: Bolu, Kaıta· Erzurum, Karı, Çoruh, Trabzon, 
monu, Samıua, Amaaya, Tokat, Ordu, Gireıun, KUmOıhane, 

J ılc 61r hadad taıınııı 4•ilırn••İ•• (Çorum, Sıvaı, Kırıehir, Niğde, Erzincan •.• 
razı olamıgacalıraı •6gllg•n 

Marat Ma'atya, Mardin Urfa < o ... amı 8 lnel ytııd•) Bag La1111l ' • • • ..... ~ _ _ _ _ • , • ...., •. -.... ~ ·- ........ " ..... ..._.... _,.,,. ..... ------ ... -·-·-- _..._. ,,...., ........ u ..... , •• ~~~---- r.,,,. ~ _...""' ~.,-•. ..,...,., _,,..., ....... r '"":;'.., 

Öz Türkçe Çile Çeken Talihliler •• 
Gece Biletinize ( 500) Bin Lira Çıktı 

Çizgisiz Bardaktan 
· Rakı f çilmiyecek 

Ga.-..ıene, ••Jhanecilerln bar 
4fletenleria, içki utan •t •vi •dam. 
laruua •tıalaruu bıçak açmıyor. 
Hepalnt •rpacı kumrusu 8"ibl bir 
dütOncedir almıf. Na11ı dlltllnı teı 
baııl taaalan1nu'ar? • 

Elde D~ kadar bardak, tlte vara .. 
r•çmu o.du. Topunu birden atab 
reailerinl alacaklar. 

. ÇGnkü, 6lçüler yaaaaına göre 
ııplrtolu ~ki •atılan fİfe •e bardak~ 
l~rd~ De kadar içici aldıtını (Öıteren 
~ıı:rıler l:uianacak. 

Vay, bu çizgileri Gurinde taııyan 
titelerle bardaklara ... 

L Betedi7e •damları bunları oöriince 
••çak "bl • r. 1•ka!ayacak, yerden yer• 
•11racaldar. 

l 
1•trto'• içki içenl6rl, bu kadar 

duce •n inceye dGıGnen Belediyeaıiz-
en, Jeaıek!erini t•rap veya rakı ile 

:.ıatmadaa yiyen fıtanbulluları da 
L ıraz dGtllaecetinl umarız. Keçi etini 
ıuuıı: allıi 1u.., k d" 

c. :ye Htan kuaplr. r 
deve ba•• k ' 
tan f .1~•a • mek adı altında H• 

•nneoqr t•- 1 
• • •• •ı ı 1atları, birinci 

1•A' •bketı l'e 
b' a 1 711tturan yatcılar da 
. ıtrlaz r • a ta.da bulundurul1a demek 
il ronn. 

Rakı içtitl ltardak, 'iıı:glli olmuı, 
tiı.W. .:aq; •kta•eı..•11 ae.ine ..... ' -,.. 

Öte yanda i1e, bGtlln Ltanbul, 
birtakım aatıcıların elinden yaka 
•ilkiyor. Nereye el at.a, bir madra
baıla kı:rtılaııyor. 

Manavda kırk kuruıa aatılan Gil
müthane elmuının, yerinde yedi 
buçuk kuruta olduğunu bilmeyenimiı 
kaldı mı? 

Otuı para değeri olan bir tite 
iyi auyu • iyi mf, költl mO belli detil 
ya - bet kuruta lçlij"imiıi kimden 
gizleyebiliriz ? 

Elmayı, ıuyu ıözge!loi ele aldık. 

D:ıha böy!e aranH, ne örnekler bulub 
göıterebilirir. 

Badak ve tlıe:.:rcs çizgi konmaaıoa 
da naııl ol1a ııra gelir. llk6nce 

odunda, kömürde, yatda, pirinçtekl 
atıtmalarla ujnııak iyi ederiz. 

•• 
r ' Hav yapmayan, litn tutan, çok 

dayanım en iyi desenli 
ilk TUrk Kuma'' 

1' ÜN İŞ dir. 
Satıı depo.•: Yeni Postahane 
caddesi T•YY•re Piyangosu 
karftsılHllt Zekl.lllU ....... .. 

,... _ _.., i'elefoa ı 20488 .,,.._ ... .,.. 

--B~ '[(;ıaylıkta;-ı Deyince Şaka 
istifade 1 Yapıyorlar 
~~!!~'!ıınız: Maliye Ba- Sandık 

kanlığı bir ıene kadar önce, mU· 
ke~leflerin bütün vergi borçlarını 
göıteren, ödenen •ergiler için de 
işaret haneleri bulunan bir vergi 
dbdanı lhda1 etmişti. Vergi mil• 

t D v t:ı ı 11 inci • 1iz ·~ ) 

Ciıtlon na. 

VERGi COZ.OAN ı 

l'tatı 20 Cftrmı> kuruaıw 

Talllllertl•11 H•· 
piıhan• aıçll'• 

Jt .. taf• 
(Mahkam defil~ 

Hayatın ne 
garib cilveleri llalalcdtnlard•• 
vardır. Bu yı!• Tı 
başı piyangosu .,. 
da, bunlardan 
birkaçını gözUmOzUn önO- lt'ahlcBm Mela-
ne aercll. l§te ıize bir mi• ... d E•klı•hlr 
aalı Yı!haıı piyangosunda yarım ı ha vere 
milyonluk bUyUk ikramiyeyi timdi geçmiş-
hapiıhanede mahkumiyetlerinin 1 tir : M4 1aJcha ll~a/• 
çilelerini dolduran dokuz mah• - Dokuz kiıiıinlz detil mi ? 
kiim arkadaı kazandı. Dokuzu Arkadaılannızı birer blr~ 1 •;Y;' 

mısınız ? ( Deamı 11 lneı 1 ! • .. 
müıtereken bir bilet almıtlar, - -- - · --·---
dokuzu da kendilerine ıöre 

birer zengin olmuılardır. Dlln 

6ğl11yin kendilerile aörUıen bir 
mulaarririmide, bu dolms talil 
••'*•• ar .. ncla '611• bir ma-

• 

Belken Fudbol 
Turnuve•ınd• 

Ya..-Jıuı .. llrl•cillll lı-•efhr. 
Yu••• 11 ucl ---•-'•"" 



( H~lkın Sesi] 

Başbakanımızın 
Bir Yazısı 
Ve Halkımız 

Kudıolara verilt•n siyasal hıılclıua 
dair Baıbakan İsmet İoönü, Ülkü 
mecmu&eında bir yazı yazdı. Çok 
dikkate değer fık ırler ileri aürdiJ. 
lJ t.günkü anketimizo de bu 
ynzanın taşıdığı f ıkirleri mevzu 
oltP•ık aldık. Bakınız bize neler 
dediler: 

Bııy Murad Atiker ( Sirkeci Köprü
lü H~n 29) - BJtbakan İımet İnö· 
nü~1 ü.kü:ie çıkan öztü:kce yaz ıını 
o:tu..:um. iyi bir u~er iyi bir •İyasal 
o'an Batbakan ay:ıı :ıamanda kul:anı
lan kelimeler:e çok güzel özturkco 
yazmasını bilen lir y:-x.c.dır. Bea hem 
bu yazıyı •e hem de iç'ndeki özli 
ço '.c beğen~im. Kadınlartmız oo sene 
ev.-e.ine kadzr tabialia nrd:ti h- vı:• 
dan ve ziyad~ n bile iıtihde eden,i· 
yorlarlardı. Hayatını ancak kafes ve 
peçe altın r'an gören ve bir zevk ale~ 
ti g-.bi kull::nılan. alınıb aatılan kadın 
lugün erkeklf'rin yanında İf ve güç 
sahili o!muştur. Bııtbakanıo de:.iği 
gibi kac ın h yat·m·z.n her alanında 

göz korkutan ~ütün i4lerde muuffak 
olmakt:dır. Mektebde, laboratunr__'a, 
kalemde, köy muhtarlığında, haatn• • 
nede muvaffakıyefl kadınlar göriiyo• 
ruz. Umumi bayatta lu kadar yayılan 
ve yer bu!an Tü:k ka 'ın·nın Mi:Iet 
Mediainde söz ve yer aabibi o'mamaaJ 
bir nokaandı. fş~e Türk kadın:na o 
yer de veriJnıittir. iyi bir an'l olan 
kad n yurdun da b.r koruyucu YO 

bekcisl olacakt.r. 

"'" Day Şükrü {Beyoğlu Cadıltfkebir 
Narin lokanta) - (Yuvayı d:ıl kut 
yapar) atalar aözünü biz fİmd:ye 
kc.dar nokaaa •e yanlış anbyormuşuz. 
Biz yuva oJ:rak yalnız ni biJiyonuk. 
Aa l yuvamız yurddur. Kad:n evini 
korur Ye kurarken büyllk yuvası olan 
Jurdu ihmal edemezdi. Birçok itlerde 
erkeklerden daha iyi ve daha derin 
rörüt'ü olan kadın n M:llet Meclisine 
girmemesi bnynk bir nokund·. Meb
ualıır.mız kadan'arım:za da bu mecliste 
yer ay rdılar. İki ay aonra kurultayda 
hemfirelerimlzi, analarımızı erkek 
kardeı'eri ve babalarımızın yanında 

göreceğiz. Baıbakanıo bu ferefli iti 
akıcı bir Qı)üpla l;i:ıe anlatan yo.zıaını 
ıeverek okudum. ... 

Bay Salim (Sirkeci Melek kıratha

D"ıi) - 14 mi yontuk Tnrkün yarıaı 
kııınd.r. Mil'et Kuru' tayı ıimdiye ka· 
dar yalaız (7) ınilyonu temıil 

ediyorclu. Öbür tarafta hocal:k, 
miıhendialik brytarlık, daktilo'uk, 
muhtarlık doktorluk, memurluk, 
ç"ftç;lik yep•n (7) milyon bayrn bu 
Kurult yda tema'. l edilmiyordu. Cllm• 
hurlyet rejimi bayanı h yata ı ttı. 

Hayatta erkeklerin yOklerini paylr ıao 
bııy: n n mec'iıte aöz Ye fikir a: hibi 
olmaması bıı muazzam kat!eyl ihmal 
demek idl Anaları maz, hemfreleri
miai ihmal edemezJik. Onlarla nuıl 

h yatta bat'.Jaıa çaht yoraak J'Ul'~Un 

yGkHk •İyaaetini de on~arla h.- llet
miye mecburduk. fıte mecliate onlera 
yer veriyoruz. Erg'n ve o'gun Türk 
bayanı Baıbakanın dcdlti gibi macli1-
te do mu•:ıff ak olacaktır. Salıraızlıkla 
aaylıı.• ıeç:minin sonunu beldiyol'UZ. 

SON POSTA 

125 Milyon Yeni Pul 
Ceza Evleri Vergis.inin Pulları Damga 
Matbaasında Basılmıya Başlandı 

Damga matbaasında ceza e•lerinin •e ad:iyo 
binalanmn yapı!ma:sı için ilamlara yapışhnlacak 
olan pulların baıılmasına baı!anmııtır. Bu pullar üç 
bölüm ve (8) Çeşiddir. 1, 2 ve 5 kuruşlukların Us· 
tfinde tarih1 Y edikule ıi:ıdanmm, 10, 20 ve 50 ku
ruılukların nstünde General Ismet köprüsünün, 100 
ve 500 kuruşluklann Uslllnde de Temyiz sarayının 

reaimleri vardır. Bunlardan (125) m:lyoo basılacak .. 

tır .. Matbaa şimdi 1, 2 ve heı kuruıluklan basmıştır. 
Bunlar Cumartesi günOnden itibaren bütnn defter
dar:ıklara g6nderileceklfr. Bu pullar icra dairelerinde 
ilamlara yahtdırılacak ve paralan da Ziraat Ean• 
kalarana yatırılacaktır. Bu paralarla asri hapisaneler 
ve adl;ye linakn yapılacakbr. Yeni pulların 
tizerinde (ceza evleri yaFı pulu) ibareıl ve kanunun 
numarası yazılıdır. 

Fabrikalar 
fstanLulda 2000 Kadan 

Teftişten Geçirildi 
Şehrimiz Sanayi müfettişliği 

Jstanbuldaki fabrikalarla, Teşviki 
sanayi kanunundan istifade eden 
bütün imal!thanelerin yıllık tef
tişlerini bitirmek fizeredir. Geçen 
Haz'.randa baş~ıyan ve bu mües• 
seseleıfn 933 ıenesindeki faaliy~ 
tini gösterir beyannamelerinin 
Jıakikate uygun clup olmadığını 
belirtecek <ılan tef .. işler tamam lan· 
dıktan sonra bakanlığa umumi bir 
rapor gönderilecektir. Sanayi 
müfettişlığince timdiye kadar (2) 
bine yakın fabrika ve imalathane 
kontroldan geçirHm:ştir. Bu teftiş· 
Jerln sonu umumiyet itibarile iyi 
neticeye varmııhr. 

Belediye Yıihğr 
Be'ed·ye lıt:: tiıt:k mQdOrl01ü, 

OçOncil iatatiatik yıllı§'ı çılcrrmak için 
ba:url.k'arını ilerletmektedir. EYnlki 
iki senede görülen tecrübelerden ıon· 
ra, yı'lık d: ha gGzel b:.W ıekilde 
trnzim edilecektir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Hüsameddin, Ahmed, Niyazi, 
ve Receb adlı I; kafadar Balatta 
Köprü başında Salih~n kahvesin
de, İbrahim, Koço ve Adem adın
da üç kişi de Y enişeh:rde Acem 
Hüseyinin kahvesinde kumar oy
narkrken clirpıi•-eıhud halinde 
yakalanmıılardır. 

lf Bey kozda Yalıkö~ llnde IJ:>. 
rahim adlı birir.in kabves:nde kg. 
mar oynattığı tesbit edi:d.ğ:nden 
kahve kapatı:m;ştır. 

Jf Ş.ş lde Azizyanın yapııında 
çalışan duvarcı Yani lske:eden 
düıerek yaralanmııtır. 

Jf. Arab Mehmed adlı birisi 
Karabqta eYkaf a aid kapalı Ye 
mllhlirln bir tekken:n mühürler~ni 
sökerek tahtalannı ça:dığından 
yakalanmııbr. 

1600 Çwualı 
Çalıp Götüren 
Bir Hırsız 

Taksimde fırıncı Bay Falğuı 
fırınından evve!kl gün, gece (800) 
boJ un çuvalı çalınmıştır. Hı~sız, 

bunlardan başka fırından (150) 
ç ... val daha ç.kc:rn:ı~, fakat bun
ları götüremeciği için f n.nıo bah
çesinde bırakmıya mecbur o!mu~ 
tur. Bay Faik polise müracaat 
etmiş ve vaz:yeti anlatmııtır. Po
lis, hırsızın bahçede bıraktığı di· 
ğer çuvaaarı da almak ilzere 
ertesi gün tekrar ge!eceğini tah· 
min ederek tcrt:bat almış ve fın· 
nın civar.ndaki sokaklara ıhil 
memurlar konulmuştur. Gece ya• 
rı~mdan ıonra izzet oğlu Mehmed 
isminde bir aabıkah oralarda do
laşırken yı.kalanmq ve Mehmed 
hırsızlığını itiraf etmİf Ye düo 
adil) eye verilmiştir. 

Plezad Yerl3ri 

1 
Tevkifhanede 

Bundan Sonra Hastalar 
Yemeklerini Kenciileri 

Piıirecekmiş 
Adliye Bakanlığı bu ay başın

dan it.haren umumi hapisanedeki 
eczaneyi ve tevkif ane hastan es n· 
deki aşıcılığı l~ğvcttiği için hapi· 
Bloe eczacısının \re tevkif ane 
aşıcısmın dünden itibaren işler:ne 
n·hayet verilmiştir. Istanbul ha
piıa:ıesindeki eczanede yalnız 
mahkumların değil, tevkifanenin 
ve Üıküdar tevkifanesinio de 
reçete:eri yaptırılmakta idi. Fun-
dao sonra reçeteler dışcır;da para 
ile yapt.rılacakhr. Alakadarlar 
bu ıeklin hazineye daha pahalıya 
mal <ılacağı kanaatindedirler. 
Yeni kadro te\'kifane hastanesi 
içh iaşe ve erzak bede] kabul 
ettiği halde a~cısını kaldırmıştır. 
Şimdi haıtalann, yemeklerbi 
ke:ıdileri pişirme!erl lcab etmek
ted:r. Alakadarlar bunu da im
kansız buluy<ırlar. Ôğrend:ğimizo 
göre bu hususta Adliye Bakan• 
lığına müracttat edilecektir. 

Yiln, tiftik vo ay derisi ıç=n mez11d 
mahalleri tea:al meae1eai etraf .n · akl 
tedkikat tamamlanm f Ye bu yerl::rin 
kuru'mH D:l karar Ylr:lmiştir. Ticaret 

odaaı lu :, için, Türkof ale temaa- TŞUTef /enen 
larda bulunmaktad r. I.~ 

·-···········-···-··---· .. ··--.--.......... ~ içki Kadehleri 
Bayram 
Bayram Namuı 

s. o. 
Zı!nll 1 6 
Eaaal S U 

fatanbu1 Müftüliiğünden ı 1>/1/!.135 
ÇarşKmba güııU akşamı (Per,em· 
be Gecesi ) mübarek Haıııtlzllmn 
yirmi yeJiııci gecesi olmakla Kadir 
gecesi ve altıucı Pazar günü de 
B.yre.m olduğll ilaıı olunUt. 

&adakal Fıtu-

En iyi lyi Son 
K. K. K. 

Duğday 13 11 10 
Arpa 20 ıo 00 
Üzü .n 104 78 65 
llLirına 8l:a 260 00 

Bar, meyhane, lokanta ve em
sali yerlerde içki ıablan kadeh 
ve şişe!ere, hacimlerini göster:r 
işaret:er konması hakkındaki mLh· 
let dün bitmiş:ir. Fakat dün geç 
vakit Ôko .omi Bakanlığından 
ıehrimizdekl alakadar makamlara 
gelen b:r emirde işaretleme müh
letinin be'U olmıyan bir zamana 
kadar uzatıld,ğı bildirilmişt:r. 

Maşa ile Yaralamış 
l Tophanede Nazminin kahve• 
ı sinde ta\rla oynamakta olan Nasri 

1 
adlı birui, aynı kahvede otur
makta olan lbrahim adla biri 

1 
tarafından kendisine, gürtJtü edi-
1·orsun, dend:ği için lbrahiml ma• 

'--------------- ıa ile başından yaralamıştır. 

ikinci kanun 2 

Günü.n Tarihi 

Aylık 
Vilayet Muhasebe. 
ciliğinin Bir İtirazı 

DOıı bütan memurlrr ikinc:kAnua 
maaıl·nnı alm·ı'ardır. Yaln·x A !iye
de baı hikim.erle icra memurları 
maaı~arını alamamışlrr .:Iır. Buna d• 
•ebeb Adliye Baknniığının gönder.:fiği 
yeni kadroda derece itibarile bazı 
fazlalıklar ye nokaanl:-r görülmüı 
o maaıdır. Vi'iyet Muhaaebec'.liği 
yeni kadronun 1 Kanunuaan:de tatlik 
edilditine göre, zam gÖr.!n bakimleria 
zamlarını ancak Şubalta akbilecek• 
lerio i ileri aürmüıtur. 

Milddeiumumiı.k Adl:ye Bakııolı-
tına müracaat e tmit ve terf.leri 17 
Birincikinunda yilksek tasdike iktiran 
ettiti için hikimlerin zamlar oın 
lkincikinundan itib-ren Yer:leceti 
bdkkında emir getirtmiştir. Adliye 
Baıkatibinin maaıı i.O liradan kırlc 
liraya Ye Birinci Müsfrntik il y Rama
zsnın maaşı 55 den 80 l:raya çıkarıl
m·ıtı. Vi!ayet Muhaaebeciliği bu me. 
muriyetJer tcıe : ınl takib eden memu
r:yetler tiplcr:oe d<.bil o'duğu için 
B: tkillbe ~S ve Bııy Ram-u.aa (70) 
lira nrebi'eceğini bile irmittir. 

Ayni zamanda da AdJiye Bakan• 
lıfı latanl ula k~drodan fazla olarak 
lir Müddeiumumi Muavini daha 
gönc!ermiştir. Bu yüzden hakimlerin 
lordro:an yapılamam tbr. Bunl< rıa 
ma~ tltrı ancak perıemle gllnil veri• 
leb.lecektir. 

Hava Vaziyeti 
DUn Hararet Derecesi 
&lfırın Alt.na DUttü 

iki g6ndür a çok fas •lalar a y-tan 
aulu kar, dün d:nm :ırr. Y. in z öğleye 
kadar hafif kar acrp"nti:eri olmuftur. 
Buna llarııhk, ha•a biraz daha motu• 
nıuı, hararet derece•i • f nn albnda 
ik:ye kadar dü4milştür. Dıt deniz'.erde 
devam ecen y.liaz farlıoada bir parça 
haf iflemit gibidir. 

Blsiklet Yasağı 
Yeni liıiklet talimatnamesi dGnden 

itibaren tatbik edılmiye b tanm:ıtır. 
Biaik:et kiralıyıı n dll 'ıkanlar dün 
lcootrol edilmiıtir. Hen6z ehliyefn3me 
ıılmacıtı halde liıiklete binealu 
hakkındg zabıt tutulmaktadır. On ya .. 
ı:ndan kiiçük çocukların bi11klote 
binmeleri de yas .kt r • 

ilk Toplantı 
Ticaret ve s~ nuyi odaaı mediıd 

bugün saat 15 ie mer: a:m·e açllae&k 
Ye ilk toplant:eıDl yapac. klır. 

Yeni Rıhtımr 
idaresinde 

DOn aabah faaliyete geçen reni 
liman Ye rıhhm idares:, eski iki fİr• 
ketiq itlerini görmiye batlamııtır. 
Düa devir muameleain 'e pürüzlQ 
kalan cihetlerin ortadan kaldıtılmaaı 

için limanda, M liye Müıteıarı Bay 
Faitin reiıl:f nde bir topl nlı daha 
yapalmııt:r. Bn Fhiizler Lirkaç .,Oae 
kadu teaıamen halle ilmit o'ac ktır. 

Y eai t•tki itıa, esa• kadros11 ya
kı ada bnırlanmıya b; f aa· cakbr. 
Söylendit:ne gÖrl', yeni kadroda bU 
haylı değiıiklikler yapılacaktır. 

ı...;.._~_{"_o_n_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_e_s_im_li_Hı_ik_a_Ay_e_s_i_: ________ R_a_z_a_r_O_l_a_Hı_a_s_a_n_B_. _D_ig_o_r_KJ_ı_· :_j 

nir elime aldım sopa. 
l .en dola~tım Fatih Çapa; 
Gök yüz"iııden kar yllğıyor, 
DaJuo na11l lapa lapL. 1 

Ortecektir bu damlan, 
Bfıhçedeki hep çamlan, 
t)~üyenler kap:ıtmıylar 
Odalardaki camlara.. 1 

..__] 

Şöyle dönüp baktım biraz, 
Suratıma çarptı. ayaz; 
Duoamıt mıt Nedir hılme~ 
Çıunhc&WD up beyu.. 1 

Söylerim ben yine türkü 
Baywılanm geymig kürkü; 
Şapka, atkı. şoson, ıu, bu._ 
T11tıyorlar hep bu yükü. 

" Davu:uına tokmak lazım. 
Söylt>mt>ye gıı thık liiıım; 
Kömürcüler muhtekirse 
Onlal'4 ela dayak lizıml 
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ÇokgersizBir Yazı 
Estiya Adındaki Yunan 
fiazetesi, Mes1ektaş1arının 

~ücu:nuna Uğradı 
~tınada ~ı~an Eatia gazetesi, 

Türkıye Dış ış.eri bakanı B. Tev• 
fik RiiftD Arasin Y unanistandan 
j geçerken Atin ada verdlii lıaeya-
ı llat üzerine Türk·Elen dostluğu 
,-bakk~nda. bir makale yazarak 
i'iirkıye ıle Yunanistan arasında 
her nok1adan mühim farklar oldu· 
ğunu, Yunani&tanın bntnn diğer 
dostluklarım 'Türkiye lehine feda 
edemiyeceğini söylemiş ve B. 
Arasın, Türkler lüzumu takdirin· 

>de Yunan·atan için berveçhile 
, kanlarını dökecektir. SözlinU mu· 
ı knbele ederek, eğer B. Araa 
! Y~nanlıla~.n Türkiye için kan 
ı dö~ecelerı:ıi. zannediyoraa hata 
edıyor, demışti. 

BüUin Yunan matbuatında ba 
tek iddiaya karşı btitUn diğer 

SÔN POSTA 

Resimli Makale 

I 

Bir lktısad Düsturu 

Bit Alman tktıaadcuı der k i ı "Vakt :nıa 
kıymetini bll•n, itinde ya•ı yarı1a munffak 
olmuttur. Munffaklyetiıa yarı11 d a benblı 

yGrGm•kle elde eıilllr, • 

/ 

Ş\l halde ltbaşıada bu!unur ke:ı taat:er 
Ye dakikalar kafanı:aın iç' nd• çlYilHmit 

o'.malıdır. HHa~ defterleri· 
nh:I d• r~S:l:ilalbll.1 önüade:ı 

ayırmaman:a I lı.ıra celdlilnl 
uıaatınamalı11aız. 

1 

ı. 

Yeni Usulde 

Bir ~·vlenme I 

<\ • t 3 

·-----------------A. ~ ---yanları kırmızı kalemle çizil· 
meye değeri olan bir haber: 

.. New-Y c.rk, '/.7 Bir.incikinun 
( Deyli Meyl ) - Milyarder "Jay 

Gould11 un torunu olao Bayan Aıına 1 
Gould isminde ~1 yaıında bir 
gene kız gece saat Uçte Bay 
Skenser Meador ile evlenmeye 
karar vermiş, yine o gece saat 
dört buçukta nikahı tescil edecek 
bir Belediye reiıi bularak evlen· 
m:şlir. " 

işte size bir rekor! Yalnız bir 
eks"ği var, hangi vaziyette, hangi 
şartjar içinde tes'a edildiği tam 
bir suretta anlatılmıyor. Bayan 
Anna Gould artık içki yasağı 
olmııyan bir memlekette gece 
yarısında delikanlıyı görünce 
yıld . rımla vurulmuşa mı dönmüş
tür, yahut daha evvel tanışıyor 
mıyd.? bl.miyoruz. Zat•n Belediye 
reisinin bu teferruatla uğraşmak 
vazifesi değildi. Ağlebiihtimal 
sabaha karşı yatağından kal· 
dın:mış, biç değilıe arkasına 
bir pijanıa geçirmesi için 
zorlanmı~, o da bu aceleci müş· 
terilerin nikahlarını kıyıp i~in 
içinden çıkmıfbr. 

[
gazeteler muhal:f bir cephe al• l 
makta . v~ Türk-Elen dostluğunun 1 
hku!vetinı \'e yüksekliğini tebarüz 1~1 ,ettıren makalelerle Estiaya cevab 
Yermektedirler. ) .,----------=-==========..,,....,==-=~~~===========,--~ 

~ Vradir.i diyor ki; 

- - - ..,. 
., 
• 

Evet, haberde ekılk vardır. 
Yalnız eksik o:an parçayı ha) a• 
limizin kuvvetine dayanarak ta• 
mamlayabil:riz: Bay Spenser 
Meador milyarderin torunundan 
evlenmeye muvafakat cevabını 
alınca, hiç şüphe yok: 

1 
" Eatia bu beyanatını kimin 

n~mına yapıyor? Bu gazete, kil· 
Slik . vey? bUylik hangi fırkayı 
1t• .. msıl edıyor? Bizim bildiğimize 
ııore, bu gazete doğması ile öl· 
lmesl ~ir o!muı olan Faıiat fırka· 
ı•ını ~ile temsil etmez. y aıayan 
!biç bır fırkayı temsil etmemekte 
tblan ~hı:_ gazete, acaba ölmUı her 
ı ~ngt il~ ulusal kumandanı mı? 
.U.usal b r şefi mi? Vat k llf t • ld ana arıı 
t a ~ 1;111ş o uğu şeref.l himmetle· 
,re ııtınad ederek mutalea serdet· 
imek hakkına malik bulunan her 
~b~ngl bir Yunan Garibaldiıinf, 
ı:•r Yunan Smolenaldaini mi tem· 
,•il e~iyor? .Bunlar~n hiç biri değil. 
ı Bız, Estia gazetesi Ubaerinin 

lharb es"Jasındaki hattı hareket· 
lerl ~akkı:ıda aöylediklerl sözlere 
de ınanmak istemiyoruı. Fakat 

ila~r halde . gaıetelerini dost Tür· 
ıluye aleyh ne seferber etmiş olan 
bu ba) lar b:rer nıillt kahraman 
değiller \•e böyle Ur unvan taıı· 
inak hakkı~! taleb etmeye ccsı\· 

ıret . edebı.eceklerinl taaa\'vur 
etmıyoruL Fakat bu takdirde 
bVu b~yl.ar neyi temsil ediyorla\·? 

e kımın namına ulusun iradesini 
ve ulusu temsil edenler aleyhine 
!kalkıyorlar! Uluıun iradesini ve 
,olusu temsıl edenlerin d" n ı 
• d 1 b . uş nceı 

u • ur: ca ettığl takdirde, Türk· 
leranf raı!ı başında, mUşterek 
men aat,crı mildafaa 1 kanımıı.ı dök - . yo unda -

ecegız. ,, 
~alimeri_ni de diyor ki: 
Yunanıstan, Türkfve ve dl· 

ft~~f ~alkan devletleri iİe tam bir 
l ı a muahedesi lmzalamıı bıt 
unmaktadır. _Evvelki gtin burada 

ı~~lk~an rilrkıye Dış işleri Bakanı 
IR r yer. .1 dah'. li iıler:nden v~ 
•tı o~enlerm e:biseıi meae?eslnde·1 

darılc taolabrak Türkler, bu muah,;... 
en n t i' · 1 ... -1 ı h u yo unda, Yunanistan 

~rn d ab~tl~ kanlarını dGkecekler• 

T r .• ~m.şt.r. Estia aazetesi B 
ev •.: R.. tü • ' • 

Ul u~ Araa eğer El~n 
usunun Tür, t l . dök ... . K u uıu çın kanını 

di ecegını zannedlyorıı bata eder 
ye cevab veriyor 

E tia · ' Türkİ '. ~endı mUdUrlerinin ne 
ye açın ne d y . 

için kanları~ı d"k e una~ııtan 
B. Araa hah 0 rniyeceklerınden 
:r.urdur Çünk· crdar etmekte ma· 
Uğin t·. . • ü. onlar, vatan ıever-

ıcare . ını y 1 F k 
tirndiye kad b· apar ar. a at 
altına gel ar. ır defa bile allah 
narnına ~ernıılerdir. BUtnrı ulus 
haklar& yo'kzt •5ylemeğe ise hiç ur.,, 

~iddetİi Bir Zelze'e 
Londra, 2 (A A) 

hane sant 7 ile g . - Rasat
kezi 8 00) k"l araaında mer· 
1 · · · ometre u kt b Unan tidd tı· za a U• 
det111i t• e ı yer ıarsıntılara kay• 

f ır. 

SON TELGRAF HABERLERi 

Almanya Ne Vaziyette? 
Fransız Görüşüne Bakılırsa Düzenlik 
' .. .yolundan Uzak Bulunuyor 

Berlln, 1 ( A.A) - Havaa 
ajansının muhabiri yazıyor: 

Geçen ilkbaharda Bay Hitler 
" lhtilil bitmiştir ,, demişti. Bunun 
manasını ve nereye varacağını 

anlıyan pek az kimseler Nazilik 
ruhuna sadık kalarak buna karşı 
gelmek istediler ve 30 Haziranda 
ezildiler. Bu tarih Alman ordusu 
için bilyük bir gün oldu. Çnnkn, 

Troçki 
Ferdi Tedhiş Usulüne 

Taraftar Değil 
Paris, 1 (A. A.) - Troçkl, 

Kirofun katline dair olan itham· 
name hnkkanda yapılan bazı 
tcf sirleri reddetmek için demiş· 
tir ki: 

11 F erdt tedhit usu~Une mUra• 
caatl, Markıist olduğumdan amele 
menfaati görümünden daima red· 
dettim. Bu usu·n kat'ı surette ter.· 
kid için muhtelif lisanlarda yaıılmıı 
yirmi otuz makalem vardır. Bu 
düşünce ve görlişümll ı:mdi d .. 
ğiştirecek hiçbir sebeb yoktur. 

Ankarada Yllbaşı 
Gecesi 

Ankara, l - Yıl batı ıec ... 
st çok neı'eli Keçmiıtir. Ata· 
türk Hillliabıaerin .ergi evinde 
verdiği haloyu ıereflendirmittir. 
Atatürk ltalodan sonra Ankara 
palasa da ıeref vermiştir 
General Fahreddin Altay 

Ordu mllfeffiti General F ah· 
reddine Atatürk tarafından Altay 
ıoyadı veri;mittir. 

l Nazi bUcum kıt' aları üçllncO Ray• l 
hin ordusu olacaklarını zannedi· 
yorlardı. Halbuki bunlar mevk~ 
lerini tamamile kaybettiler.Öyle ki 
lbtilil:n dışında kalan ordu bunun 
mirasına kondu. Mare~al Hinden• 
burg'un ölümü, içeri itlerin gidi· 
ıini pek az değiştirdi ve Hitler 
daha serbestçe hareket etmek 
imkinını buldu. Yalnız Hitlerin 

karşısına mUdhit bir kuVTet 
dikildi: lktısad. 

Kapitalist ökonomiılnlo mil• 
mesaili olarak iktidar mevkiiue 

gelen Doktor Şaht, Nazi ökon~ 
misini sosyalist nazariyelerinden 
kurtarmaya çalııb ve kendi sist_. 

minin aleyhinde bulunanlan da 
bertaraf etti. 

, "' Arnavutlukta 
Yüksek Müdafaa Karışıklık Olmadığı 
Meclisi Bildiriliyor 

Ankara, 1 (A.A.) Matbua' Tiran, 1 ( A.A ) - Son ıa• 
Umum Müdürlüğünden tebliğ tdil· manlarda, ecnebi matbuabnda 
miıtir: Arnavutlukta karışıklıklar oldu· 

l cra Vekilleri heyeti Düyük Er· ğuna dair haberler çıkmaktadır. 
knnıharbiye rehi Mareıııl da bu- Zaman zaman tekerrür eden bu 
luoduğu halde Yüksek müdafaa gibi haberler tamamen huıusl 
meclisi adı ile 29 • 1'.2 • o34 te mutat makeadla çıkarılmaktadır. Mem-
ıonbahar toplantıAına başlıyarak yur• lekette tam bir ıüklin hUkilm 
dun yükeek ıiyaea ve korunmuı ıürmeted:r. 
üzerinde göri.işmelerden ıonra ıubatta Ankara Ve Amasyada 
toplanmak üzere 1·1~9J5 de dığıhh. 

L------------------~
1 

Kar 
Necati Merhum için lhtif al 

Ankara t - Beı yıl 6nce 
ilen Maarif Vekili merhum 
Necalinin başında ihtifal yapılmı91 
sevenler tarafmdan hatırası anıl· 
mıştır. 

Karşılıksız Kelimeler 
Ankara, 1 - Dil kılavuzu 

komisyonu karııhğı bulunmayan 
veya bulunup ta muvafık göral• 
ıniyen 300 kelime teabit etmittlr. 
Çalııma1ına devam etmektedir. 

Ankara 1 - Dftn akıamdan• 
beri kar yağmaktadır. Ortalık 
bembeyazdır. 

Amasya, 1 (A. A.) - Gece 
yarı11 baıhyan kar durmadan 
yaimaktadır. 

lran Hariciye Veziri 
Ankara, l - Iran Hariciye 

Veziri şehrimize gelmif, iıtaayon· 
da Dıı Iıleri Bakanı ile bakan• 
lığtn Yüksek memurlan tarafın· 
d~n karşılanmııtır. 

- Demir tavında dövUIUr. 
Yabud da: 
- Vakit nakittir. 
Darbmeseller;nden birini ha· 

t :rlayarak nişanlısını belediye 
reis:nin önüne götürmllı olacak· 
br. Vakıa bu muamele için daha 
iyi bir "vakit11 ıeçilebilirdi amma, 
bunun için bir kaç saat bekle
mek icab ederdi. Bu da bir mes· 
eledir, bir Riıkdlr, öyle ya, kadın 
kalbi belli değildir. Eir kaç saat 
içinde nzerlndeo klmbllir kaç 
çeşld fırtma geçer. 

Yalnız bir şey dilşllnOyorum. 
Amerika be!ediye reislerinin ka· 
pılarında: ı 

"Her Saatte Evlenlllr,, 
Gece Se"lı1 Vardır 

Şeklinde bir levha neden asılı 
değil? Belki hat.ra gelmemiştir. diye 
rum. Anlaıılıyor ki, erlenme it'erin· 

de Amerikalı!ar kadar değişiklik 
bulan millet yoktur. Rekor daima 
kendilerinde ve bilhassa sinema 
artiatlerinde kalacakbr. içlerin· 
den dokuz defa evlenenin, 12 

kocadan ayrılan:n sayııınıancak Allal 
bil:r, bir de tabii nikah memuru! 

* Her neyse yeni evlillere saa· 
detler temenni ederim. Y almz 
gece yarısından ıonra düşünülen 
ve 90 dakika içinde baıanlan bir 
evlenmenin bana pek sağlam bir 
i~ görfinmediğini saklıyamıyaca• 
ğım. Tünel kapısı ile Taksim 
durak yeri arasındaki mesafeyi 
yllrUrken yapılan anlaımalara 
pek benziyor. Böyle o!maaa, 
böyle çıkmasa b:le evliliğin en 
tatlı deni olan nrşanhlığı ortadan 
kaldırdığı, daha doğnısu 10 da· 
kakaya indirdiği meydandadır. 

In1anın göreceği şeyi tehay· 
yUl etmesi, aeyahat einssında 
yapacaklarını dütlinme,i, ekseri.} a 
seyahate çıkmadan daha tatlı 
değil midir? 

- Vohl • den 

içkiden Zehirlenen Adam 
HUviyeti Anlatılam.ıyan. bir 

adam içkiden ıebirlenmış, Şışhane 
Karako'.u önlinde l ığıl p kalmıştır. 

----------------------·------------------ Bu adPm haataneye kaldırıl· 
' mıştır. Ölümden kurtarılmasına 

/STER /NAN iSTER INANMA! 
Evvelki gün Patabalu;eeinde bir yansın oldu. Riza 

bptan admda biriıinin evi yandı. Bize nrilen bir 
habere göre itfaiye yangına yetiştiği zaman ıu bulama· 
mıı, içinde aaruıç buluuaıı evlerin 1ahiblerine müracaat 

I r iN 

ederek ıu lıtemi,tir. Fakat, bu evlerin 1ahibleri, kom9u
larının çayır ça)'ır yanan tvioi alevlerin kül edioi ağzın· 
dan kurtarmak tarafına yanaımadıkları için ~l.r damla 
bile su vermemitler. 

I r lif A MAi 

çalııılmaktadır. 
Bay Necmeddin Sadık 

Kaza Geçirdi 
Ankara, t - Sivas Meb'cıu 

Necmettin Sadık Ankara. Palaata 
ayağı kayarak dOımüf, ve sol 
bilegl kırılmıştır. Derhal teda \l 
yapılarak alçıya kooulmuı ve 
latanbula hareket etmiftlr. 
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' /)igarıbekir 
1'!ümune 
.f-lastanesi 

Diyarıbekir, (Husuıi) - Nü· 
mune hasteainde ötedenberi pet• 
rol IA.mbaları yakılmakta idi. Bu 
noksanlığı gören sertabib ve 
göz Mütehas•ısı doktor Bürha• 
n~ain hastanede mevcud rontken 

motöründen istifade ederek mun• 
lazam bir elektrik tesisatı yap• 
tırmış, hastanenin her taraf mı 
geceleri gündüz gibi parlatmıya 

baş!amıştır. Dahiliye mütehass.Iı· 

ğ.na doktor Neş3tİ tayin edi'.mif, 
gelmiş vazifesine baş·amıştır. Has· 
taneden buglin beş yüz hada 
vardır.Hastalara iyi bakılmaktadır. 
Amel:yatlar operator Bay ı;haml 
tarafından y2pılmakta olub ken· 
disiııe asistan Bay Osman yardım 
etmektedir. 

Burada trahom hastalığı az• 
dır. Hastanede g8z mütehassısı 

vardır. Ameliyatları yap lan göz 
hastaları kör olmaktan kurtul· 

makta ve mütehass:s Sertabib 
Bürhaneddine dua etmektedirler. 
Burun, kulak ve boğaz mütehas· 

sııı Kemal bastalarma ihtimamla 
bakmaktadır. 

Hastane muvazenei umumlye
<len idare ecildiği için meccani· 
dir. Maamafih tek yataklı ücretli 
odalar da vardır. Hastanenin 
eczanesi son sistem alatlerle mü

cehhez laboratuvar ve ameliyat 
odası çok muntazam ve temizdir. 
Hastanede tazyi.kli su gayet 

boldur. Demir borularla şehre 

gelen temiz Hamrevat ıuyu has• 
tanenin her tarafmda şarıl şarıl 
akmaktadır. Hastanede yangın 

tehiike5ine karşı da kuvvetJi 
tertibat alınmıştır. 120 yataklı 

olan bu haıtı:ınenin beı yüze 
çıkanlacağı söylenmektedir. 

Karamanda 
Bayındırlık fşleri Çok 

Yolunda Gidi, or 
Karaman (Hususi) - Burada 

gfizel bir pazar yeri, bir bal yap-o 

tırılmış ve ıu yo'.Iarı düze'.tiimiş· 
tir. Şehrin e~ektrikle ışıklandml· 
ması işi de önümüzdeki ay içinde 
bitecektir. 

Kaymakam Bay Faik Beiediye 
Reisliği vazifeıini de üzerinde bu· 
lundurduğu için memleketi:ı esen-

lik işleri çok yolunda gitmekted:r. 
Geçen sene açılan Ortamek• 

tebb kadrosu bu sene tamam:an• 

mı~tır, Mekteb feyiıli mesaisine 
devam etmektedir. 

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

BUTUN ULKE.YI 
· HERC.ÜN 

~· 

DOLASAMAZSI NI Z 
FAK.0..T: 
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Zara 1935 Yılına Çalışma isteği 
Ve Umud ile Giriyor 

Zara, (Hu• 
susi) - Zara bir 
yıldır bayındırlık 
işlerinde tükel 
bir varlık, can· 
lılık gösteriyor. 
Bir zamanlar 
-'Koç kiri,, adi) le 

anılan bu illerde 
b:nbir kara, kö· 

tü düşünüşler 
çarpışmıştır. Fa· 

kat bitiminde 
Cumhuriyet hep· 

sine boyun eğ

dirmif, tümünü 

yok etmiştir. Bu· 
gün kendisini 
idare edenlerin gllçltı elleri albn• 

da Zaramız Cumhuriyetin ön plan• 
da bir bucağı olmuştur. 

Bir yıl önce kazar.ın başına 

gönderilen bugünkü kaymakam 
Nami Ünal ilk geldiği gündeki 
hızını zerre kadar eksiltmeden 
taşımaktadır. Kaymakamın her 
alandaki çalışkanlığı verimli neti· 
celerini göz önilne koydu, kısa 

bir uzda şehir: esenlik bakımın· 
dan çok değişti. Şehir bu say

1

e· 
de halkıo çok işine yarayan bil· 
yük su kanalını, Atatürk parkını, 
Atatürk bUstüııü, hemea hemen 
yeniden yapılan yedi köprüyü ve 
yolları kazanmıştır~ Beled:yenin 
günel işler;nde özenle bakı!mış, 
kaza ıenelik meclisinin çizdiği 
program içinde yUrenerek şehır 
hıfzıssıhhası başarı'.mışbr. 

Osmanelinde 
Belediye Reisi Mühim 

Jşler Başardı 
Osmaneli ( Hususi ) - Yeni 

Belediye Reisimiz Bay Ahmed 
kasabanın ihtiyaclarmı karıılamak 
bususuıda çok çalışmaktadır. 
Sakarya nehri üzerine 200 lira 
sarfHe bir aal yaptırmıf, bu suretle 
nehirde mlinakaleyi temin etmiş· 
t:r. Kasabada nfimerotaj işini 
ekıiksiz başarmıştar. Pancar eki .. 
mını temin için 1500 dönüm 
toprağı ıulayacak tes:sat yaptır· 
maktadır. Yaza kadar elektrik 
tesisatı da ikmal edilecektir. 

W:eisin Eski Beledjye Reisi 
Kat ( Hususi ) - Meis adası 

Belediye Reisi iken balkın ken
disini istememesi üzerine maka· 
mından ayrılarak ltalyaya giden 
Alakeridi ltalyada otomobil teş· 
kilatının başına getirilmiştir. 

Demra Köyünde Bir Kaza 
Kaş ( Hususi ) - Demre kö .. 

ylJnden Mehmed kızı Zeyneb 
sokakta geçerken önünde fizeri 
açık bulunan kuyuya düşmüş, 
etraftan yetişilib kurtan:ıncaya 
kadar ölmüştür. 

lnegölda Bir Cinayet 
lnegöl ( Hususi ) - Rüşdiye 

köyünden 35 yaşında izzet, bir 
kadın meselesinden Şervan cğlu 
Ekrem tarafından öldürülmüştür. 
Bu cinayette Nafiz ve Tevfik 
adlı iki k:şinin teşviki olduğu 
ı jylenmekte, tahkikat yapılmak· 
tadır, 

Akşahirden Ankaraya Giden 
Heyet 

Akşeh'r ( Hususi ) - Akşehir 
Banka~ının Adapazarı Eankası 
ile olan aksiyon meselelerini 
hal:etmek lizere bir heyet An .. 
kna}a g;tmiftir. 

Zara okutuculan Kaymakamla beraber 
Köy kanununun aynen tatbi· 

kine pek ıiyade ehemmiyet veren 1 

kaymakam köy ihtiyar ·heyetleri· 
nin Ü) esi olan köy okullan oku
ducularını her zaman tenvir etmiş 
ve bunlann köy ihtiyar meclisle
rina devamlarını sıkı kontrolu 
altına almıştır. 

Geçen ay sonunda merkez 
cümhuriyet okulunda bir okudu· 
cu·ar kcngresı yapılmış ve oku· 
ducularımıza çalışma diret:fleri 
verilmiştir. Diğer yönden talebe· 
lerde ısı alaka görmüştür. 60 
fakir mektebli giydiri!miştir. 

Kazada, Kırmızı Ay, çocukları 
koruma, ökonomi ve biriktirme, 
ve tayyare kurumları vardır. Ge· 
çen yı]arda o denlu çalışma gös· 
termiyen bu kurumlarda bu yıl 

kaymakamın yakından himaye ve 

müzaharetini gör· 
müşler, aralarına 

kıymetli eleman· 
lar, üyeler almış· 

lardır. Kasabada 
soysal bayat özenç 
değer bir g~diş· 
le ilerlemektedir. 

Kadınlarımız bü 
yük bir vazife 
aşkile çalışmak· 

tadırlar. Bugün 

belediye meclisin· 
de llç kadın llye

miz vardır. Bun• 
dan başka Kırmızı 

ey, ökonomi ve 
birjklirme kurum

larında da b-ttean bayanlanmızdır. 

Tüzün Türk kadınına saylav 
seçme ve seçilme hakkının veril· 
mesi budunun her yerine olduğu 

gibi Zara bayanlarına da kıvanç• 
lar ı:etti. Ökonomi ve biriktirme 
yedi günü içinde toplanan Zara· 
bayanları bundan ötürll düğün 

yaptılar. Ilk defa olarak Zarada 
açık bir alanda "Cümhuriyet ala• 
nında,, bir kadının söylevini din· 
ledik, ve bir daha inandık ki, 
[gazda kağnısındaki mermıyı 
yavrusundan üstUn tutan Türk 
bayanı bu alanda da yükünü ba· 
şaracaktır. Onu bütün Zaralılar 
uzun uzun alkışladılar. 

1934 yılının ça~ışmasmı mu
vaffakiyelle başaran Zara f 9J5 
yılına daha güçlü, daha fazla 
ça~ışma isteği vo daha büyük 
ümid i!e giriyor. 

Kızılcahamamda Yatı Mektebi 

Kızılcahamam ( Hususi) - Kasabamızdaki ilk Yatı mektebi mu
..ıit i~in çok faydalı olmaktad:r. Mektebin çev.irgeni Bay Savacı tale· 
benin tahsil ve terbiyesinden başka bedeni inkişafı ile de alakadar 
olmaktadır. Mektebde çocu'darın yiyecek~erine H hassa itina edil
mekte, köy çocuklarının şeh;r terbiyesi ile yetiştirilmesi esaıma dik· 
kat o!unmaktadır. 

Trakyada Göçmenlere Buğday 
Ve Kereste Dağıtılıyor 

Tekirdağ (Hususi) - Trak· 
ya dağiarında kar dizboyunu 
geçtiği halde hergün bu ülkeye 
birçok göçmenlerin geldiğini gö
rüyoruz. Göçmenlere başta Trak· 
ya genel mü:ettitl olduğu halde 
hükumet teşkilatı ve ildaşlarımız 
tarafında gösterHen y ardını ve 
alaka çok yerinde ve çok gönül 
açıcıd.r. Haz:ran ayı batından 
bugüne kadar yedi ay içinde 
( 18.400) göçmen yerleştirilmiş:lr. 

Bu göçrr. enlerin ( 13.500) O 
Tekirdağına, ( 3200 ) il Çanakka· 
leye, ( l 300) ü Kırklareline ve 
( 514) ü de Edirneyo iskan edil .. 
mişlerdir. Trakyaya geleo göç• 
menlerin mevsim itibarile hemen 
müstaheil vaziyetine geçmeler:ne 
imkau yoktur. Bunun içi.o bunla• 

rın yiyecekleri temin edilmiştir. 

Onbeş gündenberi buğday dağıt
ma iş;le uğraşılm:ıktadır. 

Yemeklik buğdaylardan bti
yükiere 120 şer, küçüklere 60 ar 
kilo, tohumluklardan nüfus başına 
50, ve ayrıca her ev için 50 kilo 
verilmektedir. Önümüzdeki Hazi
ran ayına kadar Şarköye 200, 
Saraya 300, Çorluya 700, Hayre
boluya 500, Tekirdağına 600, 
Geliboluya 200, Keşana 500, 
Lüleburgaza 400, Alpulluya 200 
kile yemcı:ik buğday verilecektir. 

Bugüne kadar Tekirdağ mmtıka· 
sındaki göçmenlere 662,450 k lo 
tohumluk, 50,000 kilo yemeklik 
ve Çanakkaledeki göçemenlere de 
50,000 kilo tohumluk ve 50,000 
kilo da yemelik buğday dağ•tıl· 

1 Konuşma t 
Yeni 
Yıla 
Girerken 

Nurullah Ataç 
Her yıl umutlar get'rerek gelir, 

kendisinden ıonra girecek yıhn 
umutlarını bırakarak gider. Şöyle 
ki başı da tatlı, scnu da tatlıdır. 
Ortası ile uyuşmanın yolu bulu
nur, çllnkil her ay, her gün, her 
saat bir şeyin sonu ve başka bl· 
rinln başlangıcıdır. Kişi umutlan
manın bir yolunu ne yapar yapar 
bulur. Ö~ümü lile, biç deği,mez 
ve iyiler için gönenç dolu bir 
acunun kapısı saymamış mıdır? .• 
O acun kötiller için acılar yeri 
imiş; ancak kim kendini kölit 
bilir? Kendini kötü bilenler 
olsa bile onlar için de umut 
kapıu yine açıktır, tanıdığıma 
tanrıların hepsi de ac:y.cı ve 
bağışlayıcı değil midir? 

Yılbaşı diye, gün başı saat 
baıı diye umutlar kuralım; boş 
bile çıksa yine kazanırız, hiç ol• 
mazsa ummuı olmawn anJlldı 
(hatıra) kalır. 

Yeni yıla giriyoruz. Okurlan· 
ma neler dileyim? Günlerin~n se• 
vinc içinde geçmesini beaden ön
ce kendileri başta olmak üzere, 
çok k4iler d:lemiştir. Ben de bu 
yıhn onlara güzel ötküler (şiirler), 
romanlar, içi yeni ve sağlam oy 
(fikir) dolu bitüler (makaleler) 
getirmesİ.lİ diley:m. Geçen yılı 
düşününce bu d.leğin boş çıkmı· 
yacağını umabiliriz; Çünkü 1934 
yılı bize çok değilse de birkaç 
yazı, bitiğ get;rmişti: Ömer 
Bedreddin «Yayla kız . » m, Sa· 
bahaddin Ali «Dağlar ve 
Rüzgar» ı çıkardı. Öteki ozanlan· 
mıza da çönklerde, gazetelerde 
bize duygu dolu ötküler verdi!er. 
Bunların en güzeli, bence, Mu .. 
tafa Seyid'in «Sav a1• gazetesinde 
basılan «Sutü~c"">· idir. 

Yakub Kadri'nin «Ankara» sı, 
Hüseyin Rahmi'nin « Utanmaz 
adam» ı, Halid Ziya U~şaki zade· 
nin «Hepsinden acı» sı, Mahmud 
Yesari'nin « Sevda ihtikarı » gibi 
giiçlü, güzel, veya eğlenceli ro
manlar da okuduk. 

1934 yılınm en iyi işlerinden 
biri de bizde batı d:Uerinden 
~evirme bitiğleri çoğaltmak oldu. 
Peyami Safa Ham~un'un « Aç· 
hk• ını, Nüzhet H. S:nanoğlu Saint 
• Exupery'nin « Gece uçuşu» nu, 
Nasuhi Esad Malrauxnun «fosan!ığnı 
hali» ni daimize çe' irc!iler. Bay 
Haydar Rıfat her yı1ki gibi çahşb; 
kendi bitiğler çevirmekle kalma· 
yıp bir de « Dün ve yarın » diye 
bir koleksiyon kurdu, b:ze birkaç 
btiyük bitiğin türkçesini okuttu. 
Hepsini saymıyacağım, yer yok ... 

Böyle biten bir yılın yerine 
gelen yıldan umut beslenmez ıni? 
Hiç günler biter mı? Hepsi de 
biribirinin ürgüdü (meyve~i) değil 
midir? Uma'.ım ve d.Ieklerimiz 
arasında güzel bit~ğ:er dilemeğl 
de unutmıyahm. 

······-··················· .. ·······························.ı mıştır. Bu yardımıardan başka 
göçmenlerin pek fakir bu!unaDla-
rına pamuklu, çorap, çamaşır \ eı 
ayakkabı dağılılmasına kaı ar 
verilmiştir. 

Trakyadaki göçmenlerin barın
dırılması için bunlara kereste de 
dağıtılması düşUnülmüştür. lcab 
eden keresteyi almal< üzere Tı·ak
ya iskan müşaxiri bay Hu:fl~l 
Mersine gitmişt :r. 

Bay Hulusi Mersinde JUt)O 
metre mikabı kereste alacak \:. 
bu hafta içinde Edir .ıeye donu· 
cektir. 
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HARİCİ ( Gönül işleri J ( Siga•et Alemi ) 

ltalga ile 
Fransanzn Anla- Amerikada 
şamamazlıkları Şiddetli 

1 Fransa Italya ile Şayed 
Memleketten De 
Bıkan 
Bir Kadın .. 

Acunun ( dünya) barıı temellerl· Bir Ze/ze/e 
Dl uğlamlaft rmak için ltalya A h ( K ı·r l ) 1 ne F'rnnsa arr sında bir milddet- na eyn, a ı.orn ya -
tenbcri yapılan müzakerelerin bekle- Pazartesi gllnU bura ıaati ile 
~CG neticeyi vermiyeceğl görünüyor. 13,48 de şiddetli blr sarsıntı 
Bu konuıı:nalann acun barıtınn tesiri duyulmuştur. Ayni sarsıntı bele-
fu nohtıı -and·r ki bu iki ~evlet nra• d• bi l 1 d d 
aıoda ortada kalm·ı ve halledilme- ıye nası çat ıyan Brav ev e e 
mit mese~eier nr.iır. Bunlara bir duyulmuştur. 
tekil n düzen verilmedikçe bu iki Pasadena, Laa Angelea ve 
aev:eun genel siyasa hakkında gö· Feniks şehirlerinde zelzele hafif 
rDıleri bi leşemiyor. H: l~ uki lngi!tc- b 
renin dütünüşüno göre büyük 18" 8 '_ ir surette duyulmuştur. 
tan. aonr~ u:us an birlbirindeo ayıran ~ 
Q"eçımı z ık 'urumu bir hay!i uzamış- Losanceles, 1 (A. A.) - Pa• 
tır. Yine lngi:iz görüşüne göre sifik sahillerinde şiddetli ıelzele-
bllha&1a Avrupanın, büyQk •avaıtan 
•~velkl muvazenet siyasuına dönme- ler olmuştur. insanca ziyiat yoksa 
•ı lhımdır. da hasar oldukça mühimdir. 

z ·ra Emperyaliat u~uılnr lçtn bu Romanyanın Siyasi Vaziyeti 
bir mecburiyettir. Hem küçUk devlet! 
1 d • Bük o,, 1 (A. A.) - Romanyan n 
ere aıma ve kol::yca tesir yapm::ık, 

hem J b ü 1 d ş~rı, sıya11asınıo ge,.cn wıl kuvvetlen• , '"e ug n yapı nmıyan ııcunun 7 r 
~eael •yaaa kontrolünü elde bulun• diği bildirildikten aonra yaln z Lehi•· 
durmak, ancak l.ununla mümkündür. tan ve Mncariıtan ile o!an mOnaae· 
Fakat ~u iki beyliği biribir:nden bet!crinin durgun olduğu •Öylenmek-
ayırı:o ıtlerin faz.la karışık olma tcdir ve denilmektedir ki: 
ıı, Franuının, ya·n ız kendisini değil Ba tı Avrupaaı işlerine gelince, 
böyle bir ıındlıışma yaparken pek çok Romanyanın faaliyeti ananavi Frans:.z 
feyleri hesaba k tmak mecburiyetinde dostluğu çcrçevcıi içinde geçmitlir. 
bulunması, konuımaları uz.atıyor C' d 
Şimdi gelen duyum!ar (haber) ise, b~ AJQT Q 
konuımnları~ dah? bir haylı uz y~- n 
c~jını, bclkı de h ç neticelenmiyecc- ratırdı 
tiııl srösteriyor, çünkü: 

1 - Fr. naa,ı Tunuıta, ltalyan Sarbruk, l ( A.A. ) - Dlln 
tebaasına hususi bir nkan· t . . gece naz.ilerin her zaman gittik· 
temin cdecckt"ır. ıye vaz:yetı l · b" k h d d erı ır a veye ışar an otuz 

2 - Ha~e•· t d 1 k d b ' Z b 
1 1 y s :ı n a talyanın emel- a ar ta anca atıımışhr. a ıta 
be:ı~~ :~2•?a_rct otmekle kalmıyacak bu gibi hadiselerin tekerrür et· 
c:i .ı a eşı ltalyanın ele gecirmeaino d 
C~byar"ım edecektir. Bu münasebetle memesi için gece evriye gezil· 

1 utiyi ft:ıı · m · k · t• nülmekted:r!' ... ya vermcsı bile düşQ- es.ne arar vermlf ır. 

8 - lta lyanın bir Akd • Avusturyadakl Mllll 
otmnsınn muka bil M e.nız devleti Sosvalistler 
l • anı, Şımal deniz- ı 
erıle Atlas O kyan osu Akd · Viyaaa, l ( A. A.) - Bir Viyıına 
Hind d . • 1 ' enız. ve 

. . enızı i e tılikadar Frl!nıanın gaz.eteaine nazaran Avusturyalı Nazi-
~e~ız 11lahların :fa hatya ile müsavat lerin karargahı tam b;r inhilil m n-

a ıade barek t etm.,.lerL zaraaı sröatermektedir. Alml'nyadnkl 
4- Balknnl rda ltalyan nOfuzunun son hldbeler dolayıai!e rer•k VİJ' na 

.,erleşmesioo Fraosıının mllaamaba ve gerek taıradaki Cermen ittihadı 
{lÖıtermesi. tardtnrlrn nraaında büyQk bir inli· 

BütOn bu mOsamahalara karıı da · z.am11z.lık aürmektedir. 
orta A~rupa itlerinde İtalyanın Fran- Çek KomUnl&tlerlnln 
sa:ra lutfen rniızaharet aöıtcreceti MahkOmlyetl . 
temin olunmaktadır. Prag, 1 (A.A.) - G :ı.li bir tcıki'ita 

lıte~e? ile verilen arasındaki bu iıtirak ctm't olan Komilniatler bir ay 
nlıbetaız.lık, elLelte ki böylo bir da. ·ı b" 
vayı çıkmııza •okrr s·· ı e ır •ene araaında muhte'if hapiı 
"'--'.==:=:=-~--·""=~~u=r~ey~y~a~=~~c::e~z:.a•:=:n:..a mr. hkQm edi'mitlerdir. 

evmediğine 
Edebi A 

r;sk• 2 / J I 9ıfi Aşık ............. ___ ~. 

Türkan b • d 8 _ ' . .una, ınana urıun. 
en, ~oz.l~rımı dört açtım v.e 

HJlkata gozetlemeğo b 1 d 
Ve on .. 1 . aş a ım. 

un goz erınde kıvılcım kı· 
kılchım yanan gizli şeytani kah .. 

a alardan hnkikaU anladım. 
k Sen, gittikten sonra, hiç dedi

odulara karışmayışından b' _ onun, 
ır plan korduğu muhakkaktı. 

gUnlerce Harun Şinasi}i gözetledi; 
ne uhmuyordu? Ne bekliyordu? Bu 
mec ul... ' 

H~run Şinasi, ona beklediği, 
~mdu~u fırsatı vermemiş olmalı 
b • Hılkkat, tbarruza geçti. Fakat 

u, açı ca bir taarruz d • ·1 V • egı ... 
~-r11dcagı darbeyi heaab ederek 

•raa an vurdu •.• 
Vo muvaffak ta oldu 
Evet, B ·•• 

dl 
el han, muvaffak oldu! 

yorum ç·· k b run Şi~a . ~n il u rivayet, Ha-
D ~·~1n de kulağına gitti. 

duaha lddogrusu, bililtizam, ona 
yuru u O b d b • dn · • u ar e de suya 
şen bir kağıda döndü. 
Resmen · ff 

ın .. 15 1 <?.s·nı vermeğe bilo 
zum g c.rmcd· • k 

Herhangi b 1
' şu eti bırakıverdi. 

mUetsese} i ; :nemurun çalıştığı 
tab·- b" erK etmesinden gayet 

ıF akr t ~y ola~az, değil mi? 
"ber b a . ba~un Şınasinin vaziyeti, 

ang1 ır memurn 1 t' 
benzemi d ş· k '' vaz ye ıne 
l•yrı ta~~r u. ır ette çalışmaaıoı 

gürenler vardı. Birden• 

b·re istifasını da manalı bulanlar 
oldu. 

Aradald ufak ded".:kodularla 
besleyip senin iznin ve evlenme 
haberi.ıle, onun istif asını birleş· 
t iriverince, işin şekli değişti, en 
kapalı göz!er bile açılıverdi. 

Bu plan ckadar ı;insi s:nsl 
hnzıth:nmış ki, blitün uyanık:ığı· 
ma lelikt~ l:ulunmaına rağmen 
benim bilo rulıum duymadı. 

Bir kere ohın oldu... Vaziyeti 
o~duğu gibi knbulo mecburuz. 
Sen, hemen lst:ınbnln dön ve şir· 
kete geL .• 

Bu satırları okurken, dişlerini 
gıcırdatıyorsun, topuklarını ycro 
vuruyorsun ı 

- Ben, artık tirkete gele
mem... Bu kadar dedikodudan 
ıonra, klmaelerin yUzilne baka· 
marn... Utanırım... Rezil oldum ••• 

Bö) le dlişüntlUğllne eminim. 
Fakat hnkaızıın, tok )an!ış 

dUşUnUyorsun 1 Senin tekrar ı:r
kcte gelmende hiçbir mahzur 
yol<. Utanmak ıana düşme:ı ki ..• 
Senin, ne suçun, günahın var ? 
Aa 1 o, dedikoduları çıkaranlar 
utansın ! 

Eğer şirkete gelmezsen, fslifa 
edecek olursan, bütün rivayetlere 
dedikodulara hak verdirmiı olur• 
ıun, sen, ıuçlu mevkide kalırsın •• 

Anlaşsa Bile .. 
Rusya, Küçük İtiİif Ve Türkiye 

Dostlukları Devam Edecektir 
ile 

İnceliğini kavrıyamadığım bir 
mes'ele: 

• 
Franmı • Italyan konu~maları müne.sebetile, Almanynnın sıkı bir teş"bbu 

karıısında kalan Bay Musolini kurutulan bir bataklıkta yeni bir vehrin 
kurumwıu ilıin ediyor 

« Ankaradan M. Ş. F. imza
slle mektup yollıyan bl.ı kadın 
okuyucum, bana betbaht geçen 
hayatının mcceralarını anlatıyor. 
Kendisi yedi ya~ında iken üst 
Uste annesini ve babasını kay· 
betmiş, ablasının yanına sığınmış, 

sonra büyüyünce halası oğlu ile 
evlenmiş, o zaman kendisi 17, 
kocası 41 yaıındaymış. ilk za· 
manlarda iyi geçinmişler, fakat 
çok geçmeden iki görümcesile 
kaynanasının dilşmnnlığile karşı· 
laşınca iş değ:şmiş, ve bu hayat 
böyle gah acı, gfıh tatlı on Uç 
yll sUrdükten sonra kadının 
Ankarada bulunan bir amcasının 
yanına iilica etmea:le bitmiş, ko
casına gelmce, o da aradan beı 
ay geçtiği halde kendisini ne 
arıyor, ne de soruyormuŞy lkuyu• 
cum için bu blr tasa değildir, 
çUnkU tekrar birleşmiye niyeti 

· j yoktur. » 

( Baıtarafı 1 inci yü:ıde ) Roma seyahatinin gecikmesinde 
gazetesi, hududların değ.ştirilmeal Almanyanın hattıhareketinin ya· 
hakkmda Fransız ve ltalyan siya- hancı olmadığı anlaşılıyor. Ôvr 
salarını telif için bir mucizeye gazetesine göre ise, Almanynnan 
ihtlyac olduğunu yazıyor ve şu Roma Sefiri, M. Musolinl nezC:in· 
düşiinceyi öne sllrü}or: de enerj k l::ir teşebbüs yapmış 

" - Zcrluklar devam etmek· ve ltalyanın Frans.z protokolunu 
tedir. Fakat bundan cesaretsizlen• kabul etmesinin ltalya tarafından 
meğe lüzum yoktur. Muvaffakiyet şuurlu bir Alman eleyhdarı poli· 
temin edi!diğine biran için ina· tika takib edildiğinin delili sayı· 
nılmıt olması bunun ne bllyük lacnğ.nı bi:dirmiştir. 
b:r gayretle aranılmış ve buna Sulh Tehlikeye Gireblllr 
yaklaımak için yapılmıı olan Bu mfinasebet:e Övr diyor ki: 
terakkinin de!ilidir. 11Eğer bugün için orta Anu• 

Bununla beraber anlaşma hu• panın emniyetini temin etmek 
susunda yapılan gayretlerjn niha· mümkün olmuyorsa M. Laval'ın 
yete kadar akim bıraklırılabi:ece· seyahatini tacil etmemek mUre~ 
ği de zannedilemez. ,, cahdır. Çilnkü bu seyahat bir 
Almanyn Zorluk Çıkarıyormuş anlatılamama hava sı devam etti· 

Paris, 1 - Pöti Pntizyen ga· recek ve Fransanın müstemleke 
zetesinin lngi iz kaynaklarından mcse!elerinde ta\'İzde bulunma• 
aldığı haberlere göre, M. Lavalın ( Devamı 1l inci yllz.de ) 

Hikiyenin buraya kadar o1an 
kısmını hepimiz anlarız, kimbilir 
şimdiye kadar kaç kere işitml· 
şizdir. Evlilerien birinin, birl.kte 
oturan kız kardeş veya annesile 
küçük bir anlaşamamat.lık baş
gösterir, tedr:cen bllyllr, kol bu
dak salar ve hayab iki taraf için 
de zehir eder. Kabahat kimdedir, 
anlaşılamaz, fakat ekseriya bir 
tek sebebi vordır, o da kıskanç· 
lıkbr. insanların mes'ud olanlara 
karşı hased duymaları gibi bir 
his altında zebun olmalarıdır. 
Onun içindir ki dağ dağ nstnnde 
olur, ev ev Uıtünde olmaz, derler. 
Bu kaide hasedin önüne geçeme
mese bile saçacağı zeh;rin muhi
tini darlaştırır. Her neyse, dedim 
ya hikayenin bu kısmını hepimiz 
anlarız, benim anlayamadığ.m ıey, 
okuyucum benden bu derdine bir 

Devamı 11 inci yüz.de 
~~~-=-~~~~~==~~:-=-=-~~~~::n::n C:iL 

eskisinden daha 
onurlu, daha şeref:idir. Scnra, 
Harun Şinasi de artık şirketten 
çekilmişf r; tekrar şirkete gıre.• 
mez. Girmek isterse bile, bun.J, 
biitün kuvvetimiz!e biz mani 
oluruz. 

Senin haysiyetini, ~crefini ko
rumak için, böyle hareket etmek· 
ten başka birşey yapamaz. Ve 
biz, ene, bu şckildo anlatırsak, 
katiyen itiraz etmez. 

f zninin uzam as , aleyhindeki 
dedikoduların dal budak snlıver· 
mesi demektir. Bir gün gelir, bu 
ded~kcdular, kulnklarda okadar 
yer eder ki, hakikaten bütün 
çıplaklığına rağmen, kimseyi 
innndıramazsın.. Sinsi ded"kodu· 
lann sürdüğU iğrenç leke:eri, hiç 
bir kuvvet tcırizleyemez. 

Seni sevdiğim ve iyiliğin 

lçJn eBylUyorum, hemen gel.. 
-10 -

Beyhan, Tlirkiindan sonra 
Behicedeıı aldığı son mektubu 
okurken bayılmnmnk, haykırma• 
mak, ağlamamak için, kendini 
gUç tutmuıhı. 

Onun ne günchı vardı? Bor-
saya birkaç gün kafa dinlemek 
için gelmh ti. Fakat burada da 
kendisini rahat bırakmıyorlardı. 

Yumruklarını s ıkıycr, dizlerine 
Yura vura tekrar cd:ycrdu: 

- Türkfına mektub yazmıya· 
caktım.. Haydi mektub ynzdım, 
adres·mı verm~yccektim.. Hem 
ne lüzum vardı? Burada, kendi 
kendime eğlenceler bulmuştum, 
avunuyordum. BülUo k"'bahat, 

bende l Mektub yazmıyacakbm .• 
lstanbula pek mi hasret kaldımdı 
sanki? Harun Şinasi beni sevi
yormuş.. Zorla mı ? Ben onu . , 
sevmıyorum.. Onun yUzUnden bu 
k~dar üzüldüğüm, sıkıldığım için 
hıç te sevmeyeceğim 1 

. B~, s inir buhranı epııy silr· 
müştU. Beyhan, iki arkadaşının 
mektublarını tekrar tekrar oku· 
yordu: 

- Acaba, bun1ar da ya-
lan mı? B:z, lstanbula çabuk dön· 
sün, diye, mahsus uydurulmuş şey· 
ler mi? l:!elki de Harun Ş:nnsinin 
teşviki:edir. Pertev Nejnddan da, 
Hılk~tten de, en iğrenç hareket· 
leri umar m... Y npmaz değiller! 
Fakat bu kadar i!eri gitmekte ne 
menfaat:eri var? Acaba, Pertev 
Nejad, beni seviyor da kend:sino 
) üz vermediğim için, öc mU al· 
mak istiyor? Bunu da bir dere
ceye kadar makul görelim. PekJ, 
Hilkat? Sırf dedikodu :ıevkıne, 
bir insan baikalarının hnysiyctilc, 
izzetinefsi:e, şerefile, nnmusile bu 
derece O) nayamaz. Yoksa, onun 
da Horun Şinaside gözU mu var? 
M\ibarek olsun ... Kıskanmam, ıe
vinirim. Beni, dertten kurtardığı 

için Hilkate ömrüm oldukça mü
teşekkir, minnettar kalırım ... 

Beyhan, sinir buhr~nı içinde 
çırpınırken, Bursada k nlmak mı, 
ycksa hemen lstanbula dönmek 
mi d. ha doğru olacağını diişünü
yor, fakat ~ine her zaman, her
şey de olduğu g:bi k .. t'i bir kara r 
verib kendiJi tereddütten ••yıra· 
mı yordu. 

Bursada, derd l anacak blr 
arkadaşı yoktu. Fakat utanbula 
dönerse, Bursada bulamadığı derd 
ortağını bulabilecek mi) eli? 

TürkAn, Behice, sonra Behice
nin kardeşi Humret, şirketteki 
öbUr arkadaşları, kime içini açsn 
hepıti, döndürüb dolnştırıb Harun 
Şinasiden bahis açacaklardı. 

Behice, motör safası yapama· 
dığına esefleniyordu. T~rk~ da, 
kim bil:r, hangi gezmelerın, eglen· 
tilerin haıretile yanıyordu. 

Onlar değil, arada yanan 
kendisi idi ve baıkalarmın keyf
leri, hevesleri, arzuları uğruna 
yanmak, Beyhanın aklına sığını· 
yordu. 

Beyhan Harun Şinasinin ha· 
linden bi.e t .ks:nmiye baş!amıştı: 

- Bu, ne sırnaşık sev git.. Bu 
kadarı, cıvıkca bir aşıklık.. 

Gene kız, belediye bahçesinde· 
ki, köyln aşıkım da düşllnüyordu. 
Artık yavaş yavaş o da canınl 
sıkmakta idi. Belki çoluk çocuk 
sahibi olan bu elli beşlik adam. 
arasıra bazı bıyıklarını sıvazla· 
yarak sırıtıyordu. Demek 0 ~a 
kızı yerinde bir g«:11c kı~, goz 
koyabilmiye, kendmde bır hak 
gfüüyordu? k 

Ne hakla? Kemerinde sucu 

h !. de "atan küfJU altınhıra a ın J .. d v•1 
g üvenerek mi? .. Bu, gülunc egı · 
acı idi. 

Bir akşam UstO, bahçed.e o~-
rurken, garson, esrnrcngız bır 
tavurla Se}' han:ı yakla._mış vo 
•esini yavaşlatmııh: 

( Arkası vaz > 



-.----------·- ... 
Dünga Hadi:. ı 
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Bir Yamyamlık . ~ 
Hikayesi 

Amerikan zabıtası "fiş,, fı• 

Amerikada minde ihtiyar bir 
adamı tevkif et· 

feci işler miştir. Bu tevkif 
iıligen blr denilebilir ki, bil· 

adam tutuldu tün Amerikan ef· 

kArı umumiyesini büyük bir tid· 
detle alakadar etmektedir. Çünkll 
ihtiyar "Fiş,, kız erkek birtakım 
küçük çocukları kandırarak &na 
babalarıofo yanından uzaklaıtır· 
mak, bunlan kirletmek, sonr.:ı. da 
öldürüb bazılarının etini yemek 
gibi ak'm kolay almıyacağı şeol 

b:r takım cinayetleri işlemekle 
ittjhamlıdır. İhtiyar ve ahlaksız 
"fiş., kendiain" isnad olunan cü
rümleri reddederken, bunlardan 
yalnız b:r tanesini inkar etme· 
mektedir. Bu cinayet, haydudun 
ifadesi •e göre 6 sene evvel iş!en
mişt r. Öldürdüğü çocuk Gras• 
bunt ad;ı küçük bir kızcağızdır. 
A~erikan pclisleri bu kızın öldli
rüldüğü yer etrafında tetkikat 
yaparken içi birtakım çocuk ke
miklerile dolu bir kuyu meydana 
çıknrm :şlardır. 

Bu 1dan, ihtiyar "Flş,.ln CSI· 
dürdüğü çocuk. arın cesedini bu 
kuyuya atıb sakladığı neticesi 
çıkarılmakiadar. Bu adamın ay
r•ca öldürmekle maznun olduğu 
çccuklar şunlardır. 

Hir polis mem t:runun küçük 
oğlu Mac Donnel, küçük Billi· 
Gofley, ç:ftci Hans Kil'in iki kU
çUk kızı ve Grasbunt. 

Akıl doktorları tarafından mu· 
ayen edi!en bu ahl aksız adamın 
aklı başında olduğu anla şılmıştır. 

* •· Geçenlerde Londra Ağır ce-
za mahkemesinin metresini 

Mahkemeden öldürmek lthami· 
evlenme le muhakeme ed:p 
d i . heraetine karar 

0 resıno verdiği T oni Man• 
cini mahkemeden çıkar çıkmaz 
doğru evlenme da!reaine gitmiş 
ve Amelia Vud isminde bir dans 
muallimesile evlenmiştir. 

Bu kadm bir mezar kazıcının 
k1Z1dır. Antonf England yeni 
admı alan sabık katil maznunu 
bundan böyle karıaile bera her 
daııs muallimliği )'apacakmış. 

Ş:ırasını kaydetmek lazımdır 
ki, bu kı dm T oni ile pek eski 
zamanda tanışmış ve muhakemesi 
o!urken bir an için bile onun 
masumluğundan şübhe etmemiştir. 
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•• Esk· er Alayımı. ,_ lar n Pazarı 
Eski iç Çamaşırlarının Satıldığı Yer 

Bir Mikrob Yuvasıdır 
"- Ulan Enayi Pilakisi!. Kaz Mı Yoluyorsun? Ben 
Böyle Dantelli Donlara Bir Metelik Vermem Be ! ,, 

Eıtkiciler kahvesiniıı bahçesi ıimdi eski ' 
ocaklar, ıobalar, maaıı.lar, 

lavabolarla dolu .• 

Perapallım ıoiundakl yokuıtan 
~ik aıağı lnmeğe başladık. 
Arkadaıım: 

- Tam zamanı, diyordu. Sa· 
ate bak, d_ört.. Iıte bir eskici 
iniyor g8rllyor musun?. Sırbııda bir 
torba ile ıiyab paltoıuna bilriln· 
mOı eaklci bUtUn hızile, yokuş 
aşağı iniyordu. Yokuşun nlhaye· 
tindeki çeşme önüne gelince ar
kadaşım kolumu çektJ: 

- Yavaşla, dedi. işte ıu kır• 
mızı kahve.. Soldaki kahve.. Ga
zeteci olduğunu sakan çaktırayım 
deme, dehşetli kızarlar!.. Haydi, 
gel benimle!.. 

Bahçe kışın stlleslni yemiş .• 
BütUn çiçekler bozuk.. Ağaçlar 
kuru .• Asmalar berbad .• 

Köıelerde bir sürü hırdavat 
eıyalar var. Pasları dökülmüş eski 
demir bir aoba.. Tahtaları ıişmiş 
bir komodin.. Mermerleri kırık 
bir IAvabo.. Bir karpuz lamba, 
eski bir etajeı·, boyaları dOşmUı 
bayaz bir karyola, tencereler, 
bakırlar, maşalar .•• 

Bütün bu eşya, ıoj'uk ve ıılak 
hava altında toprağa girmiı albl 
duruyor. 
· ~ahvenln çamurlu yolunu ge

çerken, 1ağdaki parmakl!klı bah· 
çeden blr delikanlı çıkb vo ıoka• 
ğa doğru ıeslendi: 

- Ulan Mıatıfa, Leon gelmedi 
mi bet. 

Arkadaşım camlı kapıyı iterek 
içeri daldı. Ben de arkasından •• 
Sıcak ve ekıl bir hava yüzümüze 
çarptı. Kötelerden boğuk sesler 
tönbekl ve kahve kokul~rı geli
yor. Biz içeriye doğru benllz 
aüzlllmüşkon, karşı köşeden biri 
fırladı: 

- Ooo, merhaba Osman ağa
bey, boş gelmişsin, hangi rüzgar
la tenezzlilen teşrif ettin böyle? 

Arkadaşım, delikanlının omu· 
xunu tuttu: 

- Beni dinle, dedi. Bizim 
arkadat öteberi almak istiyor 
amma, öyle gürültülü ıılış veri' 
yok. Gözüne birşey kestirirse, no 
ili.. Kestirmezse, çıkar gideriz. 

Etraftan bize bir sürü göz 
bakıyor. Ben hiç ses çıkarmıyo
rum. Nihayet delikanlı bize bir 
masa göaterdi, oturduk ve geriye 
dönerek bağırdı: 

- Müşteiridlr, benden yazf •. 
Bunun manasını anlayamadık. 

Fakat arkadalJ onunla konuşurken 
ben, etrafı dinliyorum. Köşedeki 

masalar üstünde eski gömlekler, 
fanilalar, iç çamaşırları var. iri 
göbeği Uzerine koca bir kuıak · 
ba~J,.mıs. Kırmın yüzln, ıiyah 

lialmıyor. Kimse başını pencere· 
den uzatıb: 

- Yahu Allah rızası için gel 
sana ıu eskiyi satayım,, demiyor. 

Arkadaşım bacağıma, bacaği· 
le vurarak sordu : 

- Yahu neden şikayetçisiniz? 
Herglln ıu Yahudi eakicilere kırk 
yerde raatge irim, boyuna İf ya· 
parlar .• 

Delikanla güldU : 
, - Ha, bak, sana söyleyeyim 

Blr kere fı Yahudilerin elinde 
kaldıkca, satıcı azalıyor. 
Bak f~ karşıdaki gömlek-

. lere, f anilftlara hepsi de 
Yahudilerin aldığı mallar. 
Belki de tanesini 3 kuruı· 
~n alıyorlar. Böyle kırık 
bir fiat olunca da, satıcı 
ıatmıyor, kendine mendil, 
elbezl, havlu yapıp geçi• 
niyor. 

Dellkanh tabakasından 
bir aekizlik ılgara çıkara• 
rak yaktı ı 

- Bizim bu kahve cu· 
malarla pazar günleri iş· 
ler. Istanbuldaki bUtnn 
eskiciler bugünlerde mal· 
farını getirip burada sa• 
tarlar. Hem de bir çırpı• 
da .• Bak karşı köşedeki 
Yahudi 30 ıenelik eski· 
eldir. Hani belki siz de 

, bilirsiniz. 30 senedenberi 
giin ışığından geceye kadar 
dolaşır, durur. Buraya en 

Ucuıoa 1mrtardıfı iıkemleyl yakalayıb eskiciler kahveııfne getiren bir C_ 
Yahudi ve kahvenin bahçesi 

fanllell baba yiğit elini g3ğı0ne r çok iç çamaıırları getirirler. Saz 
vurarak bağrıyordu: aramııda, hani Efendi Ağabeğimlz 

- Bugllne buglin elimizin de, masa, konsol alacağına göre bu 
e~eğile yaııyor biz evvel Allah.. iç çamaıırları pek hırlı şeyler de 
Bızde haram yok oğlum, biz ğildir. Bizim arkadatlar halta 
senin yaşın kadar kavga görlib, çamaıırlarmı kokudan anlarlar 
bıçak salladık!.. amma, Yahudiler ona da çare 

Öteki kesik bir kahkaha atb: bulmuılar, yıkayıp içine biraz 
- Usta, şimdi ıskayı barak ta koku salınca belli olmuyof. 

fonları 1&tayım.. No veriyorıun Köşeden biri bağırıyordu ı 
bunlara? - Ulan enayi pilakisi, kaz mı 

Sandalyelerden biri tlzerlnde, yoluyoraun? Ben böyle dantelll 
donmuş balmumu gibi oturan es· donlara bir metelik .vermem bel •• 
kici Yahudi kısık kısık mırıldandı. Delikanlı, arkadaşın kurnazca 

- Yozunuzu seveyim, brakin davraoışlarile boyuna anlatıyor: 
mahabeti da yosterin bir fiyat.. - Bizim İstanbul semt semt 
Allah fnandırsinkim pahaliya eskiler verir. Şiıliden, o tarafiar-
aldim bu mal:arı.. dan on çok manto, iskarpin, 

B:rdenbire arkadaıım, dizime çorap alırlar. O da, hfzmetçiler-
vurdu ve başımı çevirdim. Deli· den.. Beşiktaı tarafı hep eski 
kanlı, gözlerini tuhaf tuhaf açıb ayakkaplar, caketler, eski moda 
kapayarak anlatıyordu: kadın elbis~leri .• İstanbul tarafı da 

- Ne diyorıun be ably, eski altı ay giyilip eskimiş mallar .• 
giinlere timdi mum yakıyoruz. köıedekl kavga devam ediyor. 
Artık eskiler, içinde adamakıllı Biri ciyak ciyak bağrayor öteki 
hırpanileşmedikçe satılığa çıkarıl· karşı!ık veriyor. Kavgayı anlıya· 
mıyor. Allah inandırsm, sözUm mamııtık, delikanlı izah etti: 
yalansa ıuradan ıuraya gitmiye· - Şu ııskayı görllyor muıu· 
yim, hazan biç iş yapbğımız yok. nuz, eskicidir. Amma. Yahu dili· 
Ben var on gündür ki, işe çıkmı· ğinde galiba biraz bozuk:uk var. 
yorum. sabahtan akıama dek do- DUn sabah yarım düzüne ka· 
laşmadığım, b?.t?ırmachJım yer dm pantolonu bulmuf, getirmİf. 

Kari Mektubları 

lstanbu~ 

Maliyesini 

Takdiı 
lstanbul Maliye Tahsil fqhe-

leri, son defa yeni teşkilabn 
münevver memurlarile devamlı bir 
faaliyete geçmiş bulunmaktadırlar. 
Bu faaliyet yüzünden Maliyenin 
varidatı gün geçtikçe her ay 
milyonları bulmaktadır. Ayni 
ıamanda halk da yeni teşkilitın 
s~huletli ve semere verici faali
yetinden memnundur. Bu faaliyeU 
esas tutarak ; absil MüdfirU Bay 
Ali Rıza ve muavini Bay Şefik 
bir rapor hazırlamıya başlamır 
lardır. Bu rapor bütlln maliyeciler 
tarafından alaka ile beklenmek• 
tedir. Diğer taraftan lstanbul 
Maliye ıubesl diğer şubelere bir 
model halini almıştır. Meaal 
muntazam ve az memurla çok lt 
elde edilmektedir. 

926 danberl yapılmakta olaıa 
teıkilit, memurları gece yanla• 
rına kadar uykusuz. muzır bir 
çahımıya sürüklediği halde, hiçbir" 
semere vermiyor, müdnr ve me
murların faaliyetleri bir neticeye 
bağlanamıyordu. Bu yeni teşkllAt 
926 danberl kaşede bucakta · ka• 
lan bütnn evrakı, hazinenin her 
biri bir kıymet olan evrakını ince 
bir tedkik vo çabuk bir çalııma 
ile ayırmış, blltün lstanbul Maliye 
ıubeleri faaHyete geçerek tahsi• 
lata yapmış, zararların önüne geç• 
mfş ve en küçük bir alacağı bile 
kaybetmemiştir. Bu kıymetli faali
yetlerinden dolayı kıymetli me• 
murlarımızı tebrik ederiz. 

Rasim 

~ 
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Dantelli diye pahalıya yllklemek 
istiyor. 

Arkadaıım ıordu: 
- Peki ıu eskiciler eıkilerl 

aldılar, getirdiler. Gömlekler, fa· 
nililar, donlar. iç çamaııtları sonra 
no oluyor? 

Delikanlı ıaflığımıza ıevkle 
gUlOyordu: 

- Pöööhl. Ne olacak, bir kere 
bizim elimize dllşmeye.. Gömlek 
mi var, derhal yıkar, IUUler, ta• 
mir eder, ylizdelikli adamlarla 
Yenfcamide, Mahmud Paşada ve 
Çarıı içindeki elbisecilerde ıattı
nrız. Eh, hazan yarı yarıya kAr 
ettiğimiz olur. Dünya bu, ne 
edeceksin?. Geçineceğiz. 

Biz iyi bir yazı masası seçe· 
bilmek için bir daha gelişi pazara 
atıp çıkarken, içeriye sırtlarındaki 
torbalarla iki eskici giriyordu. Biri 
önümüzden geçerek bağırdı: 

- Mallirima deyecek yolı 
usta.. Uç tane filifilya yomleylm 
varkim ıormal. •• - lf-
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BU \ ILDAN lTlu RLN: 

"'Birıocl KAn un uo 24 ncü 
&'•ceal b ayr a m yap1lma
a ı Y .. ak ec;llml~tir. 

Noel Gecesi 

Ö ted cnberl ahşılmıt 
olduf • Uııere bu g ece 
hlndı ve kaı kealp yen· 
meal dııhl ya .. k e dll
mlttlr. 

Bayramı 
Vatlngtonu~ yanıla· 
şında Relllngham kö
yUnde ya,ayıın bir 
kıır.ın "•oy ada. dar. 

(Ollver Kromvel) in Emri 

Noel Yortuları 
~ · 1 Fı. 
~. - ıı . ...__.,. --n~ 

~ .__ 
İıırtlterede 18 yıl 7aaaı.. ed ilmi9tL 
Bu emri 1644 tarlhlnd ıı l11gUtere. 
aln •etbur dlktat8rU O ı 

Kazın BUyUl<Annesı 
"'·-- . •er ~m•el Yerdi Ye ıu2 kad.r ıı 1 1 yı ına 

et 1• llf ı ltere bayraın J•pma a.. 

Dublen t•hrlnt;e Dan 
Vlllouabl ad ı nı taı1yaıa 
blr kachnııa 8J )'Bfında 
ltlr kuı •ardır. 

kara kara tliyler çıkmaya bat
ladığını ve tedricen blitlin -.ücu
dunu kapladığını hayretle gör
mUılerdir. Ayni zamanda adamlD 
huyu da değiımiştir. Artık çatal 
bıçakla yemek yemiyor, parmak 
kullanıyor, sandaly~sine bayağı 
oturmıyor, tırmanarak çıkıyordu. 
Öbür taraftan da son derece 
huysuzlanmııh, çabuk kızıyor, 
ıurat aııyor, taklid yapıyordu. 
aöz aöylemesl mtlstesna tamamen 
maymun olmuıtu. Bu zat bu ıe
kl:de dört yıl daha yaıadıktan 
ıonra geçen'erde ölmUşttir. Şimdi 
Peıte akademisinde vücudu ve 
kafası tetkik edilmektedir. 

Bildiğimiz Telefondan 
F ~~~ı Olmıyan BirRadyo!. 

ELzabeth Riıardson adını ı 
taııyan bir lngiliz kızı, "Uluslar 
zrası Buluş,. komitesinin Londra-

k~f açtığı son sergide bir:nci mU
a atı ka k zanmıştır. Genç kızın 

~o yerinde görülen bu takdire 
avuıuş~nun &ebebi ihtira ettiği 

yeni çeş d bı·r t ı . k" .d. 
B , e.ıız ma ıneıı ır. 

u te siz k" · l . ma mes.n n ıstasyon 
ara?11Y• mahsus, kondansatörü 
ÇC\lren d .. v • 

mukabil ugrnesı yoktur, buna 

b. • , ~nrn orta yerinde küçük 
1 agmıgı vard D b v v ır. udaklarmızı 
u agızlıga yaklaştırarak: 

- Allo Loodra dediniz mi 
karşınıza Lo d · k n ra ıstasyonu çık· 
•• ta, yahud. da aöytedljiniı. ada 161'0, Partıin, Berlinia, Ro

marna, hatta btubulua itli da-

~ 

Su.. Müstesna. 
Dü•yada içilen her
şey, dereceal yekdi-

Mezar Değiştiren 
ı . . 

cesetler.o en eSi<ISt 

Santa Clause 

j'erlndea farkla olan 
bir ır.ehlrd 'r. Mut iaka 
vUcudü yav&f J&V&f 
ıı: cb rı er. 

Adını taııyan bir rahibin ce
aed dlr. Bu ır.at MI Attan 30C 
aeıı e aonra duimuf, 3"2 yılında 
ölmüş, bir "Veıi olarak taoın-

HER<.iÜN.. yılbata 
e an yer nueded,r? 

c ... r bını bulam• ua· 
nn: ıelecek hafta 
blsdco d ınleyln.ıı:. 

rr ışlı. Meun Anıı< oluda eakl 
Myra harabelu lndeydl, fakat 
eakl aaırla rda Hlrlıtlyanlar bu 
mezarı turbe r .bl ziyaret ede 
ede ölün Gn k cmlklrrinl birer 
birer ltal yaya tııt ıdılar. şımdl 
meıı:arı Bari t•hr.ndadlr. 

' 

Franıanın "Rablel,, ıehrinde dcY
riye re:ıen bir jandarma müfrezesi 
dıt mahallelerden bir:nin kenarında 

uhibaiı bir otomobil ıörilrler, kimin 
oldutunu anlamak için bn9·nda bek· 
)erler. Az aonra otomobilin •~ hibi 
gelir, ve1ika!armı ıorarlar. Adanı 
mülk iyet veaikaaını göıterir, fakat 
ehliyet veaikaaım göslerem•ır. Jandar
malar ıabıt tutarlar, adamı ehliyetne
muiz otomobil kullandıtı için mPJı. 
kemeye verirler. Fakat adam berne t 
eder. Çünkü, mahkemede •orulan 
ıorgu, yerilen cevab ıunlard ır: 

Maznun - Jan.':ırma kumandan 
benim ehliyetsiz otomobil kulland ı 

tımı iddia etmektedir, acaba ben 
otomobilin volinında idare ederken 

l 

-
i 

rörmfit mOdür? 
Jandarma - Hayır, fakat otomo

bilin oraya baıka bir ıof<Sr tarafından 
retirilditinin iabat edebilmesi liz:m. 

Maznun - Böyle bir mecburiyetim 
yoktur, farzediniz ki otomobil oray 
gökton dDoerek gelmltf r, yahud bi 
basl i\ ıoför tarafından getirllmittir 

a 
r . 

Bunun lsbatı bana dDımez. 
, 

t-
Hakim iki tarafı dinledikten ıonra 

"cürmün görülmemit., o'ması Ye kr. 
tyet haricinde daima maznun lehind 
hareket edilmesi lizımgeldiA"i ciheti 

e 
e 

beraetine hükmetmittir. 

n 

I 
n 

a 
r 

• 

yulmaktadır. Yani bu radyonu 
bildiğimiz adi telefon makinele
rinden farkı yoktur, hatta onlal'" 
dan daha kolaydır, çUnkll ad 
telefonda meseli latanbulda 
Londrayı aradınız mı buluncıy 
kadar bf ç değilse 2 aaat geçe 
halbuki bu makinede iatamyonun 
uaDIP• Be balUDmüa birdir 

.. 

ğ 

i 
l 

6 

l 

Amerika gazetelerinin verdik
Amerikada lerl malumata gö-

fudbol re 1934 ) ılı içinde 
Amerikadct futbol 

kurbanları 
oynıyan geneler 

arasında, sahada yedikleri tek
meden dolayı 23 kiti ölmllş, 471 
k"şi yaralanmııtır. Şurasını da 
kaydedelim ki Amerika futbolll· 
nün bildiğimiz futbollerln hatta 
en kavgalıaı ile dahi hiçbir ben
zeyiı noktası yoktur, adeta tekme, 
yumruk ve bacak d6vüşlidür. 

lf ' 

Nevyork ıchrinde açılan yeni 
yeni fikirli bir lokanta mUı· 

teri celbi için yeni 
bir lokanta bir usule müraca-

at elmiştir. Bu lokanta istek gös
teren herhangi bir adamı öliince-

Yalnız .•• 
Yalnız bu makinenin bir mah· 

zuru vardır, o da münhasıran 

lngilizler tarafından kullanılacak 
bir şey olmasıdır. Filhakika lngi· 
!izlerin lngilizceyi kendilerine 
mahsus bir telaffuz ıeki:leri val'" 
dır, lngilizceyi ne kadar iyi bi
lirseniz biilinlz, yıllarca Lon-
drada oturarak ıiv.,Jerini kavra• 
madıkça lngilizler gibi söyliye· 
mezler. Halbuki bu makine lngl
liz telaffuzuna göre yapılmıştır. 

Demek ki lngilizden başkas.nm 
elinde hiçbir işe yaramıyacaktır. 
Bir yabancı meseli London adını 
on on beı defa, ve kerresinde 
bir baıka çeıid teliffuz etmelidir 
ki, bir tanesinde teıadüfen lnglliz 
telif fuzuna benzeain de, kar11ya 
Londra lataayonu ıeklnl 

rafından 

icad edllea 
ca eakl 

oyun t avla 
(ır.arı) du. 

ROBER LOUlS STEVENSON 
M .. bur bir lakoç muharrlrldlr. KD~k ba. 
kısa yılbqı b edlye•I l#lar.a ll kendi 'dopa 
stıallnil yermlftlr. Amer lr.ada Samova kom~l
Hrlolıa lu:u aoel f8CUI dofduJu için, f 
bayrnmı b ir ıllıa• rellyor •• bir tek hedlJ 
almaaı:ıı aıuclb oluyord u. Romancıya t ik&•' 
1•t etti, romaacı da oa a 111 d&nllm.erinl

1 
deiiftlrmelori teklifinde bulundu. Roınaua• 

aııa yıl dönll:nll J3 tklac l Tetrlacllr. 

Rus Çarlarının sarayında elde 
ettigv i nlifuzu fena Raspotinin k il yollarda u an• 

kızı at maaile Rus ihtil&· 
cambazı lini hiç değilse 

tacil ettiği söylenen ve nihayet 
bir Ruı asdzadeal tarafından 
6ldürülen meşhur Ruı papan 
Raspotinin kızı timdi Lonaranın 
bliyllk bir at cambazhaneıinde 

çalıımaktahdır. 15 tane kaplanin 
mlirebbiyeaidir ve hayatım b11 
kaplanların eralannda geçirmek:
tedir. - ..... -=- ...,, ________ _ 

ye kadar doyurmak lçm ıltOrtl 
bir pazarlığa girişmektedir. Bu 
suretle tesbit edilen para, mllra• 
caatçının yaıına, aıhbatine ve 
cüaseaine göre değitmekteclir ~ 1 
adeta bir hayat aigortaıı gibic:lil'. 

Zürafeni 

insan Cinsi 

Bulundu 

De 

Reemioi gör,;1 
diiğürıüz bu ü9 
k~dıo Burma 
adıılarıoın Pa
duuDg köyünde , 
bulunmuşlar ~• 
bir at cambazı 
kum panya ı;ıııda 
teşhır edilmek 
üzere Londraya 
getirilmişlerdir • 
IJuııuaiyeUeri bo 
yunlarınıo iki 
karı§taD fada 

.. dir ki 
yüksek olweuuu.Jadır. Huouo ıçın ~ 

L~u4rada da. kud.il~~ ~· 
iuall CinaiJ deoiJwek ted1r. 
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I<antocu Kız Da Allı'ya Benziyordu •• 
- Anlamayacak ne •ar a bl· 

rader 1.. Bu haıırlık boıuna al
maz. Fevkalideliğe bakılırsa her 
halde pek yaman bir perlpeyker 
çıkacak, gözle. kamaıtıracak .•• 
Dideler ruteD L. . 

Mu:zika o zamanın en methur 
havalarından Mart kigerl denilen 
cafcaflı, ıatafatb martı çalmıya 
baflada. 

Mart. baıtan nihayete kadar 
çalındı; bir c!aha tekrarlandı. 

Gelen giden yok; bbkı Peru
mn ıanoya çıkııı.. 

Kapının sağına soluna •~rala~ 
mıı oh:n uıaklar, batlannda, yine 
arkaaında frak, e:lerinde be.yaz 
eldivenler bulunan direktor c~ 
nablan, sanki bir haşmetpenabın 
yGrftyliffine muntazır Taziyette, 
pllr hürmet bekliyorlar, kimıecik· 
ler g&rllnmUyordu. 

Mu:zika, mal'fl llçftncD defa 
olarak tekrarladı. Çukura iner 
gibi meyi~li olan kapının gtıvez 
perdeleri, iki seyiı tarafından ta
ıimli bir itina lle kaldırıldı. O 
tllnel kılıklı karanlık medbal ay· 
dınlandı. 

Kır bir beygir Oıtllne yan 
oturmuı, göğsü kolları aıın çı~ 
lak, dizkapağına kadar pırıl Fırıl 

. fiatanlı, 1.elvi gibi bacaklı bir 
nazenin ye ıivekir, her azası 
ayn ayn kırıta larıta, etrafa 
tebesılimler,~ iltifatlar saça saça 
tevif buyurdu. 

BllyUk bir aık ve ıevk lle 
kopan alkıı tufana kulakları sağır 
ediyor, paradiıinden birinci •ınıf 
localara kadar binayı dolduran 
tabaka tabaka insan, kol kanad 
demeyib cezbeye gelmişçcsine el 
vuruyor, ba~ton, ökçe tarrakalan, 
ııhk sesleri müdh:ı bir fırtınadaki 
ıök gürültn:erinl andırıyordu. 

Bu gelen de meıhur artist 
Matmaıel Antoinette Tourmer'dl. 
Direktörlln kw Ye kumpanyanın 
kll'aliçesi idi. 

O vakitler lıtanbulun bUtUn 
paıa zadeleri, damad be)'lerl, 
miraıyediltri, Beyoğlunun cebi 
dolu' ve ehlikeyf tatlısu frenklerl 
onun hayranıydL 

Cambazhaneye dolanların 
dörtte tçU onun } llzDsuyu hllrmc· 
tine geli} or, kUçük bir iltifatına 
nail olmıyn can atıyor, bu nimet• 
ten mahrum olanlar da talih"ne 
kOsnb birttlrln akıl:anamıyordu. 

Vehbi, iki &\ucunu yan yana 
getirib dlirbtln gibi yaparak 
ı&zlerine yar.aştırınca, o nlra 
atıyormuı gibi seıl ile, birden 
haykırdı: 

- Tuuu.. D:nine, imanına, 
meıhel:ine, kitabına yemin ederim 
ki bu benim Allı... LAmı cimi 
yok, vallahi de o billahi de o .• 

Locadan ) arı beline kadar 
dııan ıarkmıı, yemini, kaıeml, 
kesralli bHıycr; tutuımuı gibi 
çırpınıyor, (b:rakın, tutmayın yahul 
Etraftan mı görürlermiı?. Gören 
göraOn; bterae tahta111 eksik deain. 
Tasamın on beşi, vız gerlirl diye 
aıağıya yuvarlanacak raddeye 
geliyordu. 

Yan·ndaki'er, durmadan nefea 
tUketı:nler fa) daa ı. 

- İlahi Vehb"ğim, Allanın 
cambazhanede ne iti var? Ca~ 
baz mı, aktr"• mi bu? Baksana 
karşıki localara, ser ha'iyHİ bura• 
<k; mabe> incisi burada; mutasar
rıfı, alay beyi; esleği kösteii hep 
, •vada.. Böyle açık saçık ortaya 

ıu•~ .JJ4} ..,,, ~' 
JJ.,1. ),. .s•; e-J.ıi:J 
c,,->ri.1> .:..ı,ı.;ı 

r;,,. ~ ~IS -.m' :-\ 
vi:>.>fa..1J- .;,t;.\ J.11,,~ 

(},.) \• t,- J:ı. "~ t. J..ı:}<,, 
~,.~ "'iJ,f.'~'- J'J". i,,.V::, 

tıkmak haddine mi düşmüş? Da• 
kikasında yakalarlar, Fizanı boyla· 
tırlarl. diye teıkin etmi7e uğraş· 
ıınlar, kim dinliyor? 

Bir defa Allı! diye tulturmu,, 
ded;ğinden dönmüyor da dönmU· 
yordu. 

Gittikçe azııtırıyordu: 
- Benim bild:ğim o kaltak 

her haltı yer, Tiyatrosunda da 
göbek atar; pandomimasında da 
rola çıkar; böyle cambazlık dn 
eder .• Vay dini kınalı karı bir bu 
kaldıydı hal. 

Anamın ak ıudn haram olsun, 
veledin veledi olayım ki bu ke
pazeliği o Allı kannın yan na hı· 
rakmıyacağım. O mahkeme du
Yarı suratlı rezilin kanını içeceğimi 

Eln mlişknlatla kandmb otur-

1 • - • • -· ıı 

YENİ ÇIKTI 

Meraklı yazılar 

Güzel biı muhbra 
....... .. 

Ten•nmı' kalemlerl" 
Seçme yazı.• 

• Kültür, 11hhat, n ılim, ııpor, 
ıau'at bahisleri, faydalı bilgıler 
ve aradıiıwz herşıy ... 

---

tabildiJer. Hepıi ayn ayrı dil 
dökmüştü. 

Bo!aes, Allıoın bu saatte, Ma· 
cuncudnkl eve dtı~milı kim bilir 
hangi it baytarile rala atı,tırdı· 
ğını, yahud hangi avanağı kafaao 
koyub soyduğunu söylemiş, 88 : 

- Bilirim mahudeyi. Kaşık 
kadar suratı, iskelet gibi vncudn, 
çengel gibi bacakları vardır. Bu· 
nun gibi kaymak tulumumu, bir 
içim su mu a beyceğiziml Diye 
atıb tutmuş, yüreğe suyu, aııl 
Tan aş serpm · şti: 

- lsto diyavolol Kalabalık 
IAf istemez, sus olun vrel Bu ist 
ıok kolayr... Simdi oyun bitsin, 
sabuk sabuk Barto"i lokanta gi· 
diyoruz. Bu kompaniyadn ne ka· 
dar artist kari var, epsl orada 
geleıek; ıupe edezek; dalavere 
arayazak. Bu kui de görezeyiz; 
bonsuvar Madmazel Antuanetta 
soylc}İp göz yapazayız. Ne zaman 
ben Antuanelta değil diyor, bana 
al lı, mavi], yeı·m çağır soyleyor, 
o zaman yok ona, benim kiireği· 
me (yani yUreğime ) kapanza at; 
ben zarta tsekezeyiml •. 

Direktör cenablan ortaya gel• 
di. Bir prens vakarile, fildişi 
saplı kırbacını şaklattı. Kır beygir, 
hrıs ayak meydanı çepeçevre 
dlSnmeye başladı. 

Antuanet, ipek kılıflı pufla bir 
mindere benzeyen, gelin sediri 
kadar süa:u, her lar:ıfı saçaklı, 
kurdeleli eğerin ilstUnde, muzika
ya ayak uydurarak ( apl apl ) 
diye zıplıyordu. 

İp atlar, aekıek oynar gibi 
ınçradı; KUçllk Eleninin gemici 
kantosundaki raksı gtbi tepindi; 
çömele kalka Rus, Macar dac•· 
ları yaptı. (Arkası var) 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczaneler 

ıonlardm 

İbrahim Halil (Şebzadebaşı), Arif 
(Edirnekapı), A. Hamdi (Şehremini), 
Teofiloı (Samatya), Edhem Pertev 
(Aksaray), Hüseyin Hüsnü (Küçiik
pazar), Emilyadi (Balat), Hıkmet 

(Eyüb), Sıdkı (Laleli), Ubeyd (Cüğııl· 

oğlu), Mehıned Kazım (I3ııhçekapı), 

1stcian Terıiyan (Bak1rköy, İstanbul 
caddesi), Faik İekender (Kadıköy, 

Moda), Namık Behçet (Merkez, Ptt
zaryolu), Halk (Büyükada), Ömer 
Kenan (Üsküdar, Çarşıboyu), D lla 
Suda (Taksim), Ertuğrul (İbtikli.1 
caddesi), Barun Akyan (Taksim, Ye
ni9folıir), Koraköy (Galata), Narg·le
ciyan (Şişli, Şafak M'kak), Y enituran 
{Kasım paşa), Y enitürldye (Ilaaköy). 

( Baftarafı 1 inci yfiz :!e) 
Birinci mıntakada çalışan fab

rikaların çıkardıklan unlardan 
yilzde doksan bir birinci, ylizde 
dokuzu ikinci nevi sayılacaktır. 

ikinci mıntakada çahf8n fa~ 
rikalarm çıkardığı unlardan yllzde 
sekseni birinci, yüzde yirmili ikin
ci nevi sayılacaktır. 

Üçüncü mıntakada çalııan 
fabrikaların çıkardığı un çuvalla• 
rmdan yUzde seksen ikiıi birinci, 
ylizde on aekizi ikinci sayılacakt11. 

Vabidikı} asi buğdayın 100 
kilosu olarak alındığına göre 
buğday randıman dereceleri de 
bu miktar üzer:ne tesbit edilmiş· 
tir. Yani unların: birinci, ikinci, 

F~z~h~:!~'!t ;,im .Jbn-1 
de. 272 sayfalık bir eser çıkarılmıştır. 
llu eserde Fazıl Ahmediıı ıenelerco 
ağızdan ağıza gezen hicivleri hezelleri 
ile yeni yazdığı şiirlderi vardır. Akşam 
kitabhaneııi tarafından neşredılmitlir. 
Fıatı 80 kuruştur. Tavsiye ederiz. 

C.emiyetln aaıllar1 - Meşhur 
Eugelsiıı eseıidir. Eski Tanin ba~mu· 
lıarrirlerinden Day Muhiddın tarafından 
dihmize büyük bir muvaffnkıyetle çevril· 
miştir. Ekonomide, ictimaiyatta yeni 
ufuklar açmış bir eserdir. Dığer delil· 
]ere birçok şahsiyeUer tarafıudan def'· 
ntle çevrılmietir. Ehemmiyetle tavaiye 
ederiz. 11)0 Kuruştur. 

HUkUmdar millet - Roııelin en 
canlı cseridır. Bu zat bükfımeiimizce 
kanunu medeni ve borclar kanunu hak
kındaki eserleri tercüme ettirilerek mah· 
Jcemelerimiıe dağıtılmıf olan Hoseldir ki 
lıı .-içre Temyiz rei8l ği ve Başvelcillıği 
yapmıttır. Beki Roma elçimiı. Ba.J' G•· 
lıb Kemalinin kalemile çevrilmiş\ır. 60 
kuru\ tur. 

Sinema yaldızlan - En mt-t
hur 800 yıldııin guıel resimlerini, ha· 
yatlarını ve huıusi adreslerini havi bir 
e erdır. Akşam kitabhaneei tarafından 
çıkanlmıştır. 296 sayfadır, fıab bir 
lıradır. Tavsiye oderiı. 

Varhk - Ankarada çıkan bu fikir 
ve san'at mecmuasının 35 iuci sayısı 
birçok yazılarla çıkmıştır.'l'avaiye ederiz. 

Hollvutun yılb••• nUshaaı -
Ilolivutun beşincı sene S numaralı nüıı
hası J>ariıin en büyiik terzilerinden biri 
olan Lüıiyon Lelongun kadın eld11e ve 
şapka modelleri ile bırçok artııt resim· 
)erini ve çob zengin bır münderecatı 
havi o!arak intişar etmiştir. 

BUyUk Gazete - Bilyük Gut· 
tenin oı uncu sayısı, yılbaşı dolnyısile 
fevkalade bir tekilde, reklı kapak ıçınd• 
zrngin yaz,larla çıkmıotır. Bu .ayı, 
Turk mecmuacı! ğının en mütekamil 
ııiimunes dır. llu sayıda güzel hikuye• 
ler, meraklı tefrikalar, mulıtelıf bilmece 
ve müsabakalar, ainema, kadın, spor 
ııayfulan vardır. Tavaıye ederiz. 
~··lftt9 .............. ~· 

olarak tayin edl'meainde AmU 
olan da bu randımandır. Birinci 
mıntakadaki değirmenlerde öğll· 
tülen buğdayın yiiı;de 75 i birinci 
ve yllzde 7 nishetinde ikinci un 
verdiği kabul edilmiştir. ikinci 
mıntaka ise buğdayın yUde 65 
birinci; ynzde J 6 ikinci un ver
diği kabul edilmiıtir. Üçlincll 
mıntakadaki buğdayın iıe yüzde 
65 birinci ve yllzde 14 ikinci un 
verdiği kabul edilmiı ve he
sablar bu ölçü üzerine yapıl· 
mışhr. Malüm olduğu Ozere bl· 
r ·ncl nevi unun beher çuvalından 
150; iki:ıci nevi unun beher 
çuvalından 100 kurut alınacaktır. 

~ 

DUzce icra ve lftls memur
luijundan: Düzcede oturmakda ve 
tütün tilccarlanndan olan Kavalah 
Mehmet Haunın if iıı Düzce mahke· 
meıince 8/10/934 de açılab if aı daire. 
ıince tasfiyenin adi fekllde yapılma• 

ıana karar verllmit olduğundanı 
1 - Mllfliıden &lacatı olan'arın •• 
iıfbkak lddia11nda bulunanların ala· 
caklarını ve iatibkaklarını lllndaa bir 
ay içinde DDzce ifil• dairesine gele
rek kayıt ettirmeleri ve delillerini 
• senet ve defter bulaaaları Yeaalre • 
uıl •eya muıaddak ıuret!erinl tevdi 
eylemeleri. 2 - Hılafına hareket cezai 
muuliyetl mOıtelaim olmak O:ure 
müfliıin borçlularının ayni mllddet 
lç"nde kendilerini •• borçlarını bil· 
dirmelerl 3 • Mllfliıia mallarını her 
ne aıfatl11 olurıa o'ıun ellerinde bu• 
lunc'uranların o mallar üzerindeki 
hnkları mahruz kalmak tartile bunlara 
ayni mtıddet içinde daire emrine tevdi 
etmeleri •e etmezlerse makbul meıe• 
retleri bulunmadıkça ceaai meauliyete 
uğrayacakları ve rüçhan haklarından 
mahrum kalacakları. 4 • 12/1/93S 
tarihi•• mUHdif Camarteai allnü aaat 
10 da alacaklılann ilk içtimaa gel .. 
meleri H mGfliı ile mllıterek borçlu 
o·anlar ve kefılerlnin ve borcunu 
tekeffGl eden aalr kimHlerla toplan
mada bulunmata baklan olduj'u ilin 
olunr. , ...................... ~ 

Denizyol ları 
1f Li T MBSl 

Ateat•lerl ı Kara'dlt Kıhrll'tıtı 
Tel. '2H2 - Sirke el Mllhllrdaraade 

H.. Tel. 22740 ....... ~ ...... 
Ayvahk Yolu 

BANDIRMA vapuru 2 ikinci 
Kinun ÇARŞAMBA gunn ıaat 
19 da Ayvalığa kadar. "8869,, 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 3 ikin

ci Kanun PERŞEMBE aünll saat 
11 de Paya's• kadar. ..8870., 

Trabzon Yolu 
GÜLCEMAL Yapuru 3 

ikinci Kanun PERŞEMBE gn
nn saat 20 de Hopa'ya ka-
d ··ı ar. " 

1985 "---... ------.-,=·-=====·=

lstanbul Tapu MUdUrlUAUn· 
denı Karııgümrukte Atik Ali pafa 
mahallesinde Çukurl:o.taa sokatJnda 
e1ki 40,42 No. lı em lkin HHan Ata• 
nın gece Ömer:n kahveıinde eıya 
ıirkat eylemelerinden dolayı Leblebici 
Mehmede olan kefaletten dolayı 

ınil:A'a mukavellt muharrirlitinin 3 
hi11eai S29 tar.hli lt'arı Ozerine kay· 
dına itaret edildiği ıörDlmOt ise de 
baokaca bir malumat bulunmadığı 
gibi edilen tahriratta da Hrakl müı
bltede olmadığından bu lıaret ile 
alakadar olan mevcut IH bir ay 
zarfında idareye mnracaat olmadıtı 
takdirde bu ltaretia kaldaralacatı ilin 
olunur. (214) 

Mudanya Yolu 
ANTALYA vapuru 3 lkincl 

Kanun PERŞEMBE gUnll ıaat MATBUAT ALMANAİİI 

1 Her kita6cıd• bala11nr. I 

Matbuat Balosu 
(Basım Kurumu) 

Buım Kurumunun baloıa bu 
ıene 31 lkincik&aunda Makı"m 
salonlarında nrilecektir. Matbuat 
balosunun ne derece mükemmel 
olc'uğunu ılSylemiye lüzum yoktur. 
B'rçok kimseler yalnız bu baloyu 
beklemektedirler. Hazırlıklara baı

lanmıttır. Ba!o yalnız cemiyet azaaile 
davet ilerine mabıuatur. 

"'Ml'ut Brlldid Tepebaıı Şehir 

JehirTiyatroıD Tlyatroıunda 

lll lll l llllllll 
Bu akşam 20 de 

HAMLET 

IUI 6 perde 
Yazanı Şekspear 

lllllllll 
Mtitercımi: 

Muhsin 

15, 1/934 ten aonra Sah günleri paraaıs 

------------------------------Eski Fransız tiyatrosunda 
Ru akıam ıaat 20 de 

DELi DOLU 
Operet S perde 

Yuanı Ekrem Rafit 

9 da Tophane rıhtımından 
Mudanya'ya kadar. "4,, , .................... ..,, 

Oç ayda Biçki ve Dikit 
Maarif Vekiletlnce muaaddak Gedil psşo.ı Biçki ve Dikit mektebi 

Müdireıi· diplomalı Madam NOE~H ASADURYAN', Gedıkp ışa D Llipaşa 
caddeaı Esırcikemaleddin ıokağt V uhram Asa 1uryan eczane i fevkinde N o. 1 
birçok aenelerdenberi muesaeıem yüz!P.rce terzi ve maknııtarlar m zunlaruıın 
muvaffakıyetleri ve içııwai hayatta ıhzar ettikleri mevki qol ıyısile gurur 
hisseder. En son ve kolay metodla 3 ayda tuvalet, kadın t yyör ve bf'y ız 
takımları teferrüatile mükemmel öğretir ve devir sonunda Maarıfçe mu1add11k 
ıehadetname verir. Mezun olan bırçok hanımlar k~ncli lıesablarına mektt>b 
Rçmağa veya makastar ve teııil ık etmeğ•. muvaffak olmu,lardır .. De~sler 15 
ikiucıkanunda başlıyacaktır. 'l'dtıbe kaydi baılamıştır. P11&arte11, Sah ve 

Peqembe ctlnleri öğleden ıoııra .uüraoaaL 



2 ikinci kAnua SON POSTA 

İTTİBAD ve TERAKKİ 
Nasıl Doldu ? •• 

Nasıl Yaşadı?:. 

Nasıl Ôlda? 

Yeni Sadrazam, Mesaisini Üç Nokta 
Üzerin 

(Abluka) ilanının U~·erinden henU% 
bir ay geçmeden, Alman denizal· 
b gemileri tarafından bu yasak 
mıotakada yakalanarak batırı 'an 
- muhtelif hükumetlere mensub • 
gemilerin ton miktan yarım mil· 
yonu aşmıı; htr tarafa dehşet 
aalnn bu vaz:yet karşısında bütün 
gemiler, limanlara kapanıb kal~ 
mışh... Bu ha!, tabiic.ir ki itilaf 
devletlerini birdenbire fena halde 
bunaltmıth. Bunun için: 

- Den· zıılb gemileri, harbe 
hitam verecek. 

Sözleri çoğalmıştı... Harbten 
bıkıb u'ananlar, bu sözleri bir 
mUjde gibi telakki ediyorlar, sulh 
hakkındaki Umid ve temennilerini 
kuvvellendiriyor!ardı. 

lstanbul, bu tatlr bayRlin ne
ıeaile yaşarken ( 1917 Martının 
16 ancı güı:U) Berl"nden kısa bir 
t~lsiz telgraf gelmiş; halkı derin 
bır sUrcra garketmişti. Bu telgraf, 
ıundan ibaretti· 

[Ötedenbe.ri. intizar olunan bU· 
yn~ Ruı ihtilalı, ir:füak etli. Çar, 
isbf aaım verdi. Arhk Ruılarla 
harb, b!tmiş addolunah·lir.) 

Vakıa biribirlni ukib eden 
telgraflar, hu •evincli havadisi 
teyit etmişti. Arhk ( Çar:ık ) ıo 
devrildiğine, herkesçe kanaat gel· 
mişti. Fakat Rusya dan gelen 
haberler, •ulhun aktedileceiine 
dair kat'ı bir fikir verememeto 
idi... Fikirler, bu tereddüt içinde 
iken mühim bir havadis daha 
intişar ctmitti. Bu da Fransa 
Mcb'uaaıı Meclisi buzuru~da itibar 
Ye itimadı 11arsılan ( Briyan kabi· 
nesi ) nin ist:fasından ibaretti ... 
Şu ha:lere bakılırsa Talat Paşanın 
aadaret makamına gelmesi; umu· 
mi vaziyette müttefiklerin lehine 
a:ı çok bir uğur getirmiıti. 

Talat Pa~a, herıeyden evvel 
pOrüzlü ır.eseleleri halletmek 

' yarım işleri bitirmek istemişti. 
Bunun içinde Almanya ve A\US• 
turya hükumetleri:e akdo~unan 
muahede ve mukaveleleri Mcb'u• 
san ve Ayan Meclislerine tasd~k 
ettirmişti. Kapitülasyonlann ilga· 
ımı resmen ııpat ve tasdık eden 
bu mukaveleler mucibince O smanll 
hükumeti, mü&a\>l şartlarla Avrupa 
( Hukuku dü\'el ) ine bilfiil dahil 
oluyor; tehbenderlik, adli müıa· 
beret, tebaa ikameti, mücrimlerin 
l~de~.i, . asker kaçaklarile diğer 
fır~n.erın tes!imi gibi meıeleter 
ahid altına giriyordu. 

Talat Paşa, baş·ıca mesaisini 
llç nokta Uzerinde teksif etmişdi. 

Eirincisi, paras:.ıhk işinin dü· 
zelmesi.. ikincisi, umumt iaşe mes· 
leai.. Üçüncüsü de; devlet me
murlnrınıu, vazlfe'.erine ciddiyet 
ve ehemmiyetle merbutiyetlerlnin 
temi ıi p , . ... ara mese.esı, tam ma· 
nasile berbad bir hale gelm:şti. 
H~kfımet, borc ile yaşayan mfif .. 
1 8 ere benzemişdi. Hatta, bütce 
mUzakeresl esnasında Mebusan 
Meclisi kür - - k . ausune çı an Malıye 
nazırı Cavid Bey b·ı .k. t• . ı e, ı ı saa ı 
tecn\ üz eden parlak nutukların• 
<lan scnra: 

. -: Arkadaşlar!.. Size ıu ha· 
~ık. tı nçıkca BÖ} lemek isterim ki 

ar'b devam etliii esnada, her ay 

e Teksif Etmişti •. 
ihtiyar ettiğimiz 
masraf, takriben 
beş milyon (al.ın) 
liradır. Şu halde 
bugilne kadar 

harb masrafımız, 
l üz oltmıj be-ş 
milyon ( altın ) 
lirayı bu·muıtur. 
Eğer eski (Düyu• 

nuumumiye) mizl 
de bu hesaba 
dahil edersek, 
• Ağustoı gaye

sine kadar • bcr• 
cumuz, tam üç• 
yüz otuz milyon 

( altan ) liraya 
baliğ olacakt r. 
Bı:nun senelik 

llicaı emirliğine tayin olunan Şerif Ali Haydar paşa ile 
Medine kumandanı F uhri Pıılıa (Mtdineoin 

taksitleri ve faizi de hemen he
men yirmi bir milyon (altın) lira 
tutmaktadır... Fi:hakika bu mu• 
ezzam borc, değil bizim gibi fakir 
bir millet ve hükümeli, hatta en 
zeng;n devlet ve milletleri bilo 
düşündürmiye kafidir. 

Ancak biz; azmimiz, imanımız, 
milletimizin çalışkan:ığına itima· 
dımıı dolayısile bu borçları öde· 
yeceğimize kaniiz .• Harbten sonra 
bütçem;zi tanzim edersek, acaba 
varidatımızı masrafımıza nisbetle 
arttırarak bu borcu tedricen imha 
edebilecekmiyiz?. Hayır.. Bu 
mllmkün değildir. Çünkü, harlte 
ıonraki idi bütçemizde de senelik 
masrafımı:ı, kırk • kırk iki milyon 
liradan aıağıya dUşmiyecekt:r. 
Buna mukabil ise varidabmız; 
• yeniden tarh edceğlmiz vergiler 
veaair var:dat membalanmızla 
beraber - nihayet ve nihayet, 
(otuz beı nJlyon liraya i'>lağ edi· 
lecektir. Yani .• Bütçemiıln açığı 
yine kapatılamıyacak.. Yine açık 
kalacak, demektir.. Şu halde; bir 
taraftan bu muazzam borcu öde· 
miye, d;ğer taraftan da bu açığı 

muhnsarasın<lan evvel) 

kapamıya nasıl muvaffak olacağız? 
Birçoklanm korkutan bu suale, 
biz büyük bir emniyet ve ltimad 
ile cevab \·eriyoruz ve diyoruz ki .. 
Korkmayın arkadaşlar!. Blzi bu 
az.im teh:ikeden kurtaracak, iki 
bUyük ümidimiz var. Biri, mu· 
zafferen aktedeceğimiz suhlten 
ıonra, her taraftan memleketimize 
akacak olan ecnebi ıermayesi, 
diğeri de, devlet rkallmizin irfan 
ve dirayetine inzimam edecek 
o~an mille.fa gayret ve mesaisi .• 
bunların ikisini birleıtirdikten 
•onra, gayet (haa ıane) ve tasar
ru~kirane b:r s~yssetl iktisadiye 
takib edeceğiz. Gece gUndUz 
çalışacağız. lktısaden yUkaelece• 
ğiz. ( Yaka mızı, fU ifetin elinden 
halas eyliyeceğiz •• 

Oem. ftİ .• Maliye Nazın Ca\'id 
Beyin ıu parlak duasına, kaç 
meb'uaun (amini..) deC:iğini bilmi· 
yoruz. Fakat birçok vatanperver 
m~b'usların, o gece başlarını iki 
yastık arasına ıokerak hüngür 
ağladıklarına hiç fÜpbe etmi· 

yoru:ı.. 

(Arkası nr) 

Bu akşam M E L E K Sinemasında._, 
BRiGıTTE HELM V9 PiERilE BLAN~HAR 

tarafmdan emsa'siz b:r surette yaratılan Fransızca sözltı 

ALT 1 N, 
U. F. A. süperfilmlni takdim edecektir. 

SiNEMA TEKNiGJNIN SON SÖZÜ OLAN BU ŞAHESER 
U. F. A. şirketine 3 milyon llraya mal olmuştur. 

Bilct!eriniz:n evvelden alınması r :c!l o unur. Telefon : 40868 

Bugün H'lt 2.30 • 4,30 • 6, ,o matine cr;n :fe ao:ı defa olarak 

Ş O p E N va A Ş K L A R 1 
~ ......................... . 

Oaumuzdeki Cumartesi gunu akşam1ndan itibaren 
bUyük sinema müsameresi olarak 

İ P E K Sinemasında 
Senenin Biricik Tamamen Türkçe Sözlü ve ~arkılı memleket filmi 

Ay S E L (Bataklı Damın Kızı) 
Filmi yapan: M u H s i N E R T u G R u L 

Yazan : HASAN CEMiL • Musiki : CEMAL REŞiT 
Orkestra : Konservatuvarın 40 kl,ilik yayh sazlar heyeti 

Oynıyanlar: lstanbul Şehir tiyatroıundan: cEHZAT • 1. GALIP 
HAZIM • MAHMUT - TALAT • SAIT • MÜFiT 

FERiHA • CAHIDE ·NAFIA 
~ Fiyatlarda zam yoktur • Biletler ıimdideo ıaWmaktadır. 

Soyadları 
Yeniden Soyadı Alan Okurlarımızın 

Adlarını Bugün De Yazıyoruz 
Çorumda Soyadı Alanlar 
Çorum, ( Huıuat ) - Çorum 

valisi Bay Ar~f Hikmet Ay inç, 
sıhhat mlldürll Bay Mustafa 
Ergun, hlikiimet doktoru Bay 
Nejdet Sezer, kül~ür çevirgeni 
Bay Mahmud Koçak, mektuhcu 
Bay Raif Mol, Veli Paıa zada 
Bay Şevket Eren, alay zabitle· 
rinden binbaıı Bay Osman Pom:r, 
binbatı Bay Hakkı Kurunç, bin· 
başı Bay Nasib Yılmazay, yüzbaşı 
Bay A:aedc!in Ar, Bay Muhtar 
Kunalp, Bay Şevket Siler, Bay 
Sıtkı Ertaı, Bay Akif Era·p, Bay 
Ferid Önal, mülaz.im Bay Halil 
Erçin, Bay Cevdet Öztürk, Bay 
Turgut Bilen, yü1.başı Bay Abdi" r· 
rahman Erem, mülazim Bay N.yazi 
Ôzgilç. Bay Vedat Şen, Bay 
lımail Algan, levazım başkatibi 
Bay L Hakkı Tilrkoğlu, hesab 
memuru Bay Hamdi Baıer, iaşe 

zabl.l Bay Refik Sn, doktor Bay 
Ömer Vadi Özek, baytar Bay 
Nazmi Özoy, a!~y imamı Bay 
Sabri Ciingör, Bay ismet Ünsal, 
Bay Tevfik Madakbaı, Bay Hü· 
seyin T~ au 11 Bay Mehmed Cive
budak soy adlarını takmışlardır. 

Gazetemizin Çorum muhabiri 
Bay Yakub Cevdet Baykal soy• 
ad .nı seçmiştir. 

lnegölde Royadı Alanlar 
lnegöl (Hususi) - MalmUdürll 

Ba) Sami, eşi Bayan Ha} riye, 
oğulları B. M. Vehbi, B. H. 
Tahsin ve B. Yatmaz Tunçer, 

İngilterede Demok· 
rasinin Korunması 

Bay Baldvin Genclere 
Mlıhim Sözler Söyledi 

Londra, l (A.A.) - Ba~bakan 
mua\İni bay Ba!dvio, lngiliz genç• 
lerine hitaben neırcttiğl bir be
yannamede, gelecek nesilleri ulu
sal anane!eri muhafazaya davet 
ederek diyor ki: 

" - Kuvvetin hnrriyetlerl ez• 
diği, devlet ıosyalistliğin ferd 
teşebbüıler:ni ortadan kaldırdığı, 
mililarisHiğin ıulhu çiğnediği 

memleketler var. Bu misa"ler 
karşıs nda g·ençlik demokrathğı 
himaye etmeli ve her Ulrlü tabak· 
küme karıı ferdin hürriyetlerlai 
ve iıtiklalini müdafaa eylemelidJ-.,, 

Bir Hava Kazası 
Kazab:anka, 1 ( A.A.) - Ce· 

nub Amerikasına hava postasını 
götnren t.::yyare dün gece Villa 
Shneroı ile Portetien araaı:Jda 

bir dağa inmiştir. Tayyarenin 

benzini bit:iği zannedilmektedir. 

Kadın!ar Fırkaya Giriyor 
Konya, 31 (A. A.) - C.H.f. 

bütün ocaklarında bugilnlerde 

kadınların fırkaya girmeleri dola• 

yısiy:e çok kalaballk görünınek

tedir. 

Sayl:ıv Seçimi 
Konya, 31 (A. A.) - Viliyet 

dahilinde ikinci mUntebib lnt.babı 

için hazır:ıklar ve keza ikinci 

mlintebib yoklamaları yapılmak· 

tadır. 

Ydbaşı Şenllklarl 

Nevyork, 1 ( A.A.) - 1928 
senesi 3 l Biri 1cikanunundan beri 
yılbaşı hu kadar neıeli b;r şekil· 
de kutlulanmamıştır. Brodvay' da 
yılbaı.nı kutlulayanlann sayısı bır 
milyon tabm:n ediliyor. 

Varidat memuru Bay Edhem 
Özer, Bay Abdürrahim Akbulut, 
tahsil müfeltiti Bay E:ıis Doğan, 
bina tahr~r kAtibl Bay Tayyar 
Ôzbey, H:ızine velıili avukat Bay 
Mecid Dalkıran, posta telgraf 
çe\irgeni Bay MUmtaı Aka, mu
habere memuru Bay Abdulla!ı 
Ôzcrın, Bey Hakkı Öğün, br t 
bakıcılar.ı Bny Ş:ikrü Kurum, Bay 
lbrabim Görel, mll\•ezzi Bay 
Hi:mJ Akcngin, B:ıy Rıfat Gü· 
venç, Nüfus Kütibi Hay Fahri 
Ataç, tayyare katibi fay Ahmed 
Arton, Şükrünailipaşa muallimi 
Bay Saim Altan, Merkez mektebi 
mualami Bay Mehmed Öz, Ga ~
paşa muallimi Bay lbrahim Uz, 
Hükumet hekimi Bay Tevfik, 
Demirok, Tapu memuru r :y 
Hazım Damar, Kafb Eay l\ ;m 
Özalp, bina yazı komisyon r.:ial 
Bay Naim Dinçer, aza B. Şevke 
Turan, kitibi Bay Mustafa Çelin. 
terzi Bay Rıza Dinçer, arzıhalcl 

Bay Mustafa Özden ıoyaclına 
almışlardır. ~ 

Okurlarımıza Cevapl•r1mıa 
Ankara posta 359 Bay C. Davud 

oğluna: ı 
- ' '0 .:- vud,, lcelimesl, bızı arebca 

kelimeler gibi, nereden geld iği bcl:i .. 
ıiz bir kelimedir. Binaen lcyh arabca 
sayılmaz. Maamaf.h ıua bların da aı 
ku!landığı bir isimdir. Soyadı o· arak 
ku:lanmakta tereddü:fiinliz v: r.sa, bu· 
nu anc· k kayıdda i:ı.nle edelilirıiniz. 

Kaydederken itiru v ki o '.uraa, bar
ka b"r soyadı ıeçersin":ı.. 

Alman yadan 
Yeni Bir Ses 

"Fransa ile Dost Olmak 
lstiyoru:d,, 

Berlin, 1 ( A.A.) - Propa
ganda Bakanı Bay Göbel.• nef"' 
rettiği bir beyannamede dıyor ki: 

''- Sar mesele.&i hal.edildik· 
ten aonra büyUk Franıı..z milletile 
hakiki ve devamlı bir barış kU"" 
racağız.,, 

., m-A ' 

Şekerli olanlara ekmek, 
francala ve nişastalJ 

1 

maddelerle şeker ve 
şPker mamuiatı zehirdir. 
Zayıflamak ve ş:ıman• 
lıktan kurtulmak için 

mutlaka 

BASAN 
GLUTEN EKMEGi 
ve MAMULATINI 
Yemelidir. 

Hasan Gluten ekmeklerini •e 
Hasan Gluten b ·sküi erini ve 
HLıa:ı Gluteo makarna, H aan 
Glutcn un ve şehriyelerini ve 
H asan diyabet şekeri ıle Hasan 
Dl; abet;k çiko:atasını korkma
dan bol bol )iyi:ıiz. Bütün 
dünya san'at ve re~abetinde 
muvaffak olmuş ola, Hı!san 
G lulen mamu'atı Avrupa bil· 
hassa Romanya pi a>as nda 
müthiş rol oynamaktad.r. 

Hasan deposu : 
lstaabal ve Beye -ıa, 
bilyök bakkaliye ve 
eczaneler 9 ~ulun r" 

.._ i Ji ** 'il' __ , 
~ ;r ---
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:eııa.ı . ve· Zambak 
BUyUk Tarlhl Romen 

~iuhaıriıı: A. R. No ı 130 i· 1 • 935 

Sefalet Manzarası .. 
Antuvan, Açlıktan Kadid Hale Gelen Atına Binince, 

Zavallı Hayvan Olduğu Yere Yığıldı, Kaldı •• 

Sizi ye gtlzel n!keuid en bnynk 
felikelten kurtarmak için, koca 
bir ordu lJe Macar payitahtına 
kadar gelen Tllrklere kartı niçin 
IAkayd kaldığmı:z:ıo minasmı 

ıimdi an!ıyorum. Bundan ıonra, 
ıızın isminizden bahıedlldiiinl 
duyacak olursam, ona, ıu kelimeyi 
llAve edeceğim: - Zavallı kıral.. 

Fransuva, yerinden fırladı. 
Antuvana doğru bir adım attı ••• 
O soda, kapılar.n önünde kılıçlar 
parladı. Kuduran ve biribirine 
karışan sesler, korkunc akiıler 

yapb: 
- ÔldOrOn •• 
- Gebertin.. 
- Alçak ıerserl... 
- Bu ne cüret •.• 
Birinci Fransuva, ellerini yu• 

karı kaldırdı. Boğuk bir ıeıle : 
- Efendiler, geri... Ona, par

mağının uci:e kim dokununa, 
derhal astırırım. 

Diye bağırdı. 

Kalkan kılıçların ucu, derhal 
yere çevrildi. Sealer, bir anda 
kesildi. Adım adım herkes ıerl 
çekildL 

BDtnn bu gtlrültD aruında 
•aziyetiol hiç bozmıyan Antuvan, 
Kırata bir daha bakb. Onu ıe
llmlamıya lllzum bile görmeden 
dimdik bir yürliyliıle kapıya doğru 
llerlemiye baı!adı ••• Birinci Fran· 
ıuva, göılerile onu kapıya ka· 
dar takib ettL Darin derin içini 
çekti ı 

- ikbal ve ıeref için etra
fıma topla?ıan.. Her biri parlak 
birer a11lzade unvanı tapyan bir 
ıllrU maiyetim olacağına; ketld. 
töyle aadık birkaç ıerHriye 
malik o'aaydım. 

[ed. .. 
AntuYan, koridora dolduran 

vo ellerinde kılıçlan parıldayan 
asalıadelerin araıından o dimdik 
yOrüyllın ile ıeçerken herkeı bi
raz daha geri çekiliyor.. BllUln 
aözler; - lime lime elbiıesinia 
içinde, vllcudunun derileri görG
aen • bu aerseri) l takib ediyordu. 

Antuvan, 1arayın kapısından 
çıkar çıkmaz alnına serin bir hava 
çarpdı. Biran durarak hayaya 
bakcb, genq bir nefes alda. 

Kapı çavuşu, Antuvanın yanı

na yaklaıda. Derin bir börmetle 
aellmladı: 

- Muhterem Hılzadem.. Her 
halde Karal hazretlerine beni P. 
klyet etmed ğinizi llmid ederim. 

Dedi. Antuvan, tekllfıizce elini 
Ç&YUfUn omzuna koyarak: 

- Aziz doıtuml Sizi tikAyet 
etmed:ifme tamamen emin olabWr
ıinlz. Benim aıılzadelliime gelin
ce.. artık amlzadellkten istifa ettim. 
Allaha umarladık. 

Cevabım YerdL.. Çavuı bu 
lhlerden hiçbir ıey anlamadı. 
Hafifce dad11ğım bükerek Anha
vaoın arkasından bakb. 

GDnlerden beri açlıktan ve 
yorgunluktan kadld haline gelen 
Antuvanın ab, orada baih du~ 
yor; bap:n yere doiru eğmlt. 
derin derin dütiinüyordu. Antu
van, atının gemini halkadan 
çıkarda. Bir elile yeleıin den tuta
rak özengiye bastı. Eğerin llatllne 
atJıyacaJdL Fakat zavallı hayYan 
ı> kadar halaiz ve mcıcalaizdiki, 

Antuvanın slkletine dayanamadı. 
Sağa, ıola sallandı. Öne doğru 
kaydı. Burnu tiddetle yere çarptı. 
Bir anda ıağına yalb. Bacaklarmı 
gererek, öylece kaldı... Tabiidir 
ki Antuvan da yere yuvarlanmııtı. 
O da tıbkı 1adak hayvanı gibi 
günlerden beri yorgun ve açtı. Şim· 
di bunlara inzimam eden tees•Ür de, 
onu büsbUtUn bitab b:rakmıştı. 
Dirseğine dayanr. rak kalkmak için 
davrandı. Fakat kalknmadı. Göz· 
leri karar<lı. Bnıı, kald . rım taı'a· 
rma çarptı. Şövalyenin bu aadı!r: 

at uıağı, kendi sessiz ~e sadık 
abnm yanına upuzun uzandı. 

Kapıdaki muhafızlarden birl, 
bu hazin levhayı ellle arkadaşla· 
rına iÖ3lerdi. Diğer biri, kaba 
bir kahkaha aa'.ıverdi. Üçüncll 
b:r muhafız, birdenbire meseleyi 
anlamı yarak: 

- Ne oluyor ? •• 
Dedi. Kapı çavuıu, uzun hı· 

yıklanm bükerek hepsine birden 
cevab verdi: · 

- Ne olacak... Dlinyadao bir 
deli ek&ildl. 

* Yine, Yer Yerinden Oynıyor 
Evet .. yine, yer yerinden oy· 

nıyor.. iki yüz bin kiıi lik aze
metli bir Türk ordusu, (Viyana) 
ıurlan önüne doğru ilerliyordu. 

Fakat bu sefer bu ordu,· Türk· 
lerin ıadece (Viyana vafül) deyib 
dudak bllktükleri - Avusturya Ye 
Almanya Kıralı Ferdinandın Oıe
rine yürümüyor; doğrudan doğ
ruya (Şarlken) e meydan okuya• 
rak onu, Viyana ıurlan önllnde 
bir meydan muharebesine davet 
ediyordu. ÇllnkU, Bu orduya isti· 
nad eden birinci Süleyman, Fer-
dinandı kendisine bir düşman bile 
görmeye terıezzDl etmiyor; yegl• 
ne rakib addettiği (lıpanya Kıralı 
ve Almanya· A\·usturya • Maca
rlıtan Kıralı Şarlken) ile boy 
ölçmek la ~lyordu. 

(Şarlken) e, çok acı haberler 
g6nderamlşti. Onun kendisine 
(Pavl galibi), (Roma f atihl), (Bi· 
zans imparatorluğu namzedi), 
(KudU.U Şerifin aahibl mUıtakbeli) 
gibi unvanlar vermesile acı acı 
istihza edilmif.. (Bu kadar tafra
furuıluk edenlerin, bir kere de 
Türklerin karıııında taliini tecrübe 
etmeıi llzım srelir) denilmiıti. 

Kıra) F erd.nand, telit içinde 
idi. Kardeti Şarlkene haber g6n
dermlı; gelip buradaki ordulann 
batana geçmesini rica etmiıtl. 
Fakat Şartken, bu ricaya ce•ab 
bile •ermemlıtf. O udece, Mad
riddekl ıarayının ibadet oda11.na 
kapanmıf.. Kendisini TDrklln kılı
cından muun Ye muhafaza etmeıl 
için ıalibin 6n0nde saatlerce diz 
çökerek Hazreti Meaihe karp 
mutadı olan dualara de•am ile 
iktifa eylemiıti. 

Bu Yaılyetten bunalan Karal 
Ferdinand, arhk etki azamet'n· 
den va=g•çmlf.. (Kant Dölamberı) 
lle (Kont d& Noıarola) dan mO
rekkeb bir Hfaret heyetini Tn..k 
ordusuna göndermi9 .. Bazı mlba• 
kerate ıiriımek latemiıtf. 

( Arkaaı nr) ----Çocuk E•lrgeme Kurumu-
nun Çelltm•l•r1 

ÔnümOzdekl cuma ,anı Hat 
onda BakırklJylade Çocuk Eairreme 
Kurumunun Dotum eyiae ald yeal 
• vyonua aça:ma reıml r•pılacakbr. 

SON POSTA 

Aşkın 
Manası 

- Çok aceıc ettin baba, ben 
bu çocuğu hali seviyorum!.. 

...._,_,__, . . .. ._ ·~ . . - ........ 
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12.000,oon 
lşsize 
iş Bulmak /cini 

Cumhur reiıi M. Ruzveltin 

Amerilcada devletcilik ökono
misini bırakacağı 

bir pldn yolundaki beyana• 
lıazırlandı tına rağmen sala· 

h .yettar mabafilin ıöyled~ğ1ine göre riyaseticümhur mlişav ırıerl 
on iki mi~yon i9size, it çıkaracak 
yeni bir plin hazırlamışlardır. 

Bütün dünyanın istihsal faz)a .. 
lığından buhran g~çir c'.lği fU 
ııralarda Amerikanın bu vaziyeti 
arttıracak olan böyle bir plana 
taraftar olamayacağı dlişüulil· 

mektedir. Eunula beraber, henliz 
taf~[Atı ve ıarfolunacak paranın 
ka>nağı belli olmıyan hu planla 
daha ziyade nafia işlerinin bata· 
rılacağı ve belki de, ayni zaman-
da, mensucat, kağıt, ayakkabı 
ve kiremid fabrikalar.nın tekrar 
çalııtırılacağl ıöylenmekted;r. 

• Fransada yapılan iıtaf ıtiklere 
Fransada göre işsizlik art• 

maktadır. ( 1932) 
lısizlik yılı baıında 
artıqor ( 248. 154 ) tam 

lşaiı adam varken ( 1934 ) batında 
bu miktar ( 332.926 ) ya çıkmıştır. 

Son llç ıene yıhn teı:-lnaanl 
aylarının ıon haftalarında yapı!an 
sayımlar bu noktadan açık bir 
fikir vermektedir : 

Tefe Sani Tam İfıİz ad~ 

1932 255.411 
19J3 252.2 10 
1934 369.435 

Resmi istati ıtik!erin sayama· 
dığı ve kenarda kalmıı yarım 
ifaiz:erle bu miktar daha büyUk 
bir yekuna varmaktadır. .. 

Romanya Ekim Bakanhğı 1.
talik Müdürlüğü 

Romanganın (l934) yalı batın• 
megva dan Kinunu~vve-
flıracatı lin ilk allnline ka-

dar dııarıya yapılan meyva 18• 

btını ıösleren iıtatistikler hazır
lamııtır. Buna ıöre on bir ayda 
Romanya dııarıdan (17.803) ton 
meyva ıöndermiıtlr. Bunun 
( 8.302) tonu elma •• armud; 
(7.109) tonu ceviz; (54) tonu taze 
ye (268) tonu kuru olmak ftzere 
erik; (2070) tonu da OzOmdllr. 
------------~ ·-" .......... ~--
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BİKiYE 
Ba satanda Bergin 

Yazanı Firde11s lsmall 

HUKUK ARKADAŞI 
KAtibf, avukat Bay ihsana 

kendini görmek iıtiyen bir bay 
geldiğini haber verl:ıce el:ndeki 
rumi çekmenin birine koydu, o 
aabah evden neş'eaiz çıkmışb. 
YUrüyerek yazıhaneaine gel:rken 
sokağın kalabalığı onu biraz 
avundurdu. Yazıbaneıinde bir ılirll 
kağıtlar arasından eline geçen 
beı sene evvel hukukun son ıı· 

nıfında iken çıkarılan bu resimde 
genç glller yiiz:n bir kız da bulun· 
dıığu için meydanda bırakmayı 

miinasib görmedi. O neı'eli genç· 
ler grupuna kendi de dahildi. 
H ukukta beraber okudukları o 
g üzel kız ne samimi bir şekilde 
sokularak resmini çıkarmıştı) Ne 
şirin, ne samimi arkadaşb o! 
Smıfıo gençleri aletli mllnakaşa
lara daldıkları zaman Bay tlıaan 
onaı 

- Sen ıuı -derdi· sen ruhu
muzu altllst eden böyle ağır 
meseleleri anlıyamazsın. Siz kadın
lar .o btıtlln yaptıkları modaya 
uymak içindir. Spor yaparsınız. 

Moda olduğu için. Okurıunuz, 
bir erkek gibi çal :şmıya kalkııır
ıınız, moda olduğu için. Fakat bili
rim ki si:z:!eri neden bu kadar çok 
okuturlar. Kucağınıza çocuğunuzu 
verdikleri dakikada her ıey bit• 
miştir. Her b:rimiz avukat, belki 
meşhur muharrir, pro~eıör olaca• 
ğız. Sen, sen ne olacakım? Her 
hangi bir zevce! lıte, okadar. 

Halbuki o, bir çocuk 1af:ye
tlle dişlerini göıtererek gtılerken: 

- lmkinı yok beni kııd•ra
mazsınız ne latersenlz a6yleyinl:z:I 
derdi. 

- Hayır, kızdırmak için aay
lemlyorum bu bir hakikat. Evet 
sen bu . aakin tabiatlnle bizlere 
olduğun gibi mOıtakbel zevcine de 
iyi bir arkadaı olabilirıin. 

Şahadetname aldıkllln gtln 
Aıude bütün sınıf arkadaılarını 
ça) a davet etti. Bay Ihsançok iyi 
batırhyordu: Ah, o glln Asude 
salonu dolduran çiçekler araıında 
~rtesi gUn düğUnll olacak bir 
niıanlıya ne kadar benıiyordul 
O gün berkeı gittikten ıonra 
onlar biraz meyus aynldılar. ikisi 
de söylemek iıtediği bir şeye 
cesaret edemiyor gibi idi. Genç 
liızın halinde mahzun bir asabiyet, 
duda&'ınıo ucunda muztar:b bir 
çizgi vardı: Eiribir!eriift unutma· 
malarını, yine eski arkadaılık!arı
nın devamını arzu ettiiJni 16yler· 
ken sesi derin bir hllzUn ile 
titreyordu. lhıan da genç kıza 
karşı likayd değildi. Hatta onunla 
evlenmeyi memnu:ıiyetle kabul 
ederdi. Fakat fakir bir ailenin 
oğlu olmaıı her llmidini kırıyordu. 
Onlar uzun ıeneler birlbirlerini 
ıörmediler. Avukat uzak mazisi
nin en knçnk vak' alarını zihninde 
canlandırmağa çahıarken, içeri 
biç tanımadıiı bir bay ıirdiı 
Kendini tanıttıktaa ıonra ziyaret 
aebebinl anlanttı. Mtıhendia Bay 
Mehmed lımlndeki bu adam, o 
beı ıenelik evlilik hayatından 
ıonra kanıından ayn'mak için 
Bay lhıanan yardımım lıtiyordu. 

- Beı ıene evvel gayet na• 
zik, tahail ye terbiyul yerinde 
gtızel bir ıenç kızla tanııbm. 
Pek kııa bir zamanda bu kadın 
da hiç birıeyden memnun olma• 
mak tab:ati Anz oldk. Benim 
için değil, hayalinde yatathğl 
hlr erkek için iyi bir zevce ola
bjleceiini anlaclajım ıaman ne 

..... .... ·---
yazık ki iki ay e\rt'el evlenmiıtik. 
Söylemek istediğinden pek fazla 
ıöylediğinln farkına Yararak blra:ı 
durdu. 

- Söyleyiniz, aöyleyinf:ı Bay 
Mehmed. 

- Evet onun bana g6ıterdiğl 
muamele nezaket icabından baıka 
bir ıey değildL Tam beı aene, 
bir gtın gelib beni ıeveceğinl bek
ledim. Bana IAkayd olan zevcem 
hukukun son ıenesinden bahse· 
derken dalgın bir vecd ile ıôz 
söyleylfinden o günlerde doğan bir 
atkın esiri olduğuna şUpbe etmiye 
başladım. Bu filphe gUnden güne 
fazlalaıtı bUtiln benliğimi sardı. 
Daha fazla bu bayata tahammUI 
edemiyeceğim artık ayrılmamız• 
dan başka yapacak birşey 
kalmadı. 

* Erteıl gtın avukahn yazlbane-
ılne ıık bir kadın geldi, Avukat 
el:nl uzatırken titrek bir aeıle: 

- Avukat olduğun için değil 
eski bir mekteb arkadaıım oldu· 
ğun için geliyorum. Diye söze 
baı'.ada, Bay Mehmedlıı ıize gel• 
diğ;nı haber aldım. Kimbilir 
benim aleyhimde neler anlattL 
timdi de beni dinlemek fıtermlsin? 
Kim ne iaterM 16yleain fakat 
sen hakikati bilmellıin. 

Ve... Evlenmelerinin hiklye
sinl anlatb. 

Hukuktan çıkbğından hemen 
bir ay ıonra Asudenin babam 
fabrikasını kapatmlf, yanına mO. 
him bir miktar para alarak ecnebi 
bir kadınla Avrupaya kaçmıf. 

Aıude •• anneal pek mllşkl1J 
vaziyete dDtmllf!er borçlular et
raflarım aarmıt. babua okadar 
borç bırakmıı ki bOtUn emlAklerl 
1atıldığl hald• borçlan 6deyeme• 
mif. ftte tam o esnada mllhendil 
Bay Mebmed Aaudeye talib 
olmu• 

- Ba teklifi annem, Yazlye
timlzin dnzelme1i için bir mucize 
telAkki ettL Eğer ben yalnıı 
olaaydım Bay Mehmedln tekllfinl 
derhal reddederdim. Annemin 
arzuıu Ozerine evlendik mes'ud 
olmadım. Bazı kaba hareketlerile 
gtıoden gtlne ondan bllablltlla 
ıoğudum. 

Genç kadın yaıla 6rtlllmllf iri 
yeıil gözlerini avukata kaldırdı, 
yalvaran bir seılel: 

- Niçin bir defa bile evimize 
gelmedin? Her a6ylec!lğinl yapa
cak kadar ıana •mniyetim Yarda. 

- Affet b~nl .A.ude, geleme
dim, çünkO fakirdim. Vazlyetiml 
dllzeltmek için kaybedecek vak· 
tim yoktu.. Ancak zengin oldu
ğum zaman aana llylk bir hayat 
arkadatı olabileceğimi dfttllnOyore 
dum. Sonra evlendiğini ltlttim. 

Genç kadımn ıözlerl eald bir 
qkın ıpğile parladı. itte timdi 
ııtırab çektikçe, rahat •• teıelliye 
muhtaç olduğumu ltr•ndin.. der 
slbi awkatın yldne bakb. Zeki 
avukat karııındaki kadımn dO
ıtıncelerinl a'llamııta. 

" Şimdi de.. diyecekti, fakat 
eakl habralann aıırlıtıle 16mlll
düklerl aeuizlik içinde duyarda 
uı~ı 18at yedi defa vurdu: Genç 
kadama beyninde 6ten yedi ağar 
darbe, avukata iae çiçeklerle 
ıOslll mua batında onu bekliyen 
karııını ve çocuklarını hatırlatan 
yedi yavq darbe.. Avukabn dü
tllncuini anladığı için mi? Y okaa 

( De•.•• tı inci 7lı:de ) 
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AS·P-ROL NECATİ. girip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilclcıdır.·s.~;~~:~.d. SALİH NECATİ ·c;;; 

Çeken T alihl"ler •• 
Gece Biletinize (500) Bin Lira Çıktı 

Sandık Deyince Şaka Y ap1yorlar 
-----

{ Daştarııfı 1 inci yüz 'e ) 

- W.ehmed A:i, Mudafa, 
Ataullah, Mehmed T eco lbra
him, lsmail, Ferhad bir d'e aşçı· 
başı Mustafa. 

- lçin.zde çok hisse alacak 
olan var mı? 

O 
1
- V~r. Mehmedle Ataullah •• 

n ar bılete daha fazla para 
kattılar. 

- Mahkumiyellerinizin ne ka-
darı kaldı? · 

- Ataullahın 35 gUn Meh
medM AJ;nin 9 ay, Muıtafa,nm 17 
ay, ehmrdi:ı 5 ay, Teconun 6,5 
&ene, lsmailin 5 ay, Ferhadin 5,5 
~en , lbrahimio 9 ay. 

f 
. - Bu para ile neler yapmak 

st.yorsunuz? 

8 
-Daha uzun uzun dUşünmedik 

b
mma, şimdılik emant aıındı~ana 
.rakacağız Eh b. f ... 

b · · ' ıraz aızı ıı~er 

dıraz daha büyür. Ondan sonr~ 
a mahkum' r . . b 

k b 
. . .ye .mızı itirir.ce çı· 

ı bır ı-ı t t - b ı u acagız, u parayı 
&ermaye yapacağ z. Bczımız es· 
na!lığa, bazının zennata başlıya
cagız. 

- ~~n~ığa koymayan var mı? 
- çımızden bir ikimiz de 

paras:nı karısına verecek 

h 
- Piyangonun çıktığ;nı nasıl 

aber ııldın.z?. 

~ Geceleyin uyurken haber 
\'erd.ler. Evvela inanm d k k 

' a ı ' ıa a 
yapıyor.ar sandık. 

- Hakikat olduğt.ınu anlayınca 
ne yaptınız? 

- Sevindik ..• 
Şimdi bu sekiz mabküm, ha

pl hanede bütün arkadaşları ta• 
rafından şu şekilde tebrik ed.l
mektedir:er: 

- _E, gözfin aydın, uğur'u ol· 
ıun, gule güle paranı ye haka·ım!. 
Aşçı !-'ustafa Usta Der ki •• 
Hapıshanenin aşçıbaşısı Mus• 

taf a ustayı e\ velden tanırız. o·· 
kendisini matbaaya ra- dk un .. gır ı ve 
aramızda şu muhavere geçti: 

- Ey söyle bakalım Mustafa 
usta bu it n: sıl oldu bakalım? 
• - Beş arkadaş haydi yarımışar 
fıra l. d . vere ırn e bir yarım bilet 
~ı~l buçuk ı ·ralık ) alalım dedik. 

.. nlar: baştan ben - hk • 1 d b · ' ..... a um ar• 
an irınci koğuştan At A H 

Bay J ·ı a oca, 
smaı , çamaıırcı B Ib -b. . kı ay ra· 

ımı~ zı ve bir başka arkada,. 
Eızden başka ha . h n· • pıı ane· 

b~n ıç koğu:larında yatan 
r mahkum grupu da t 1 hl'' 

arasında bulunuvor O nl l.der 
b . . "' • nar a 
ızım biletin öbü • 1 d B r yar11ını a.mış· 
~r ı. unl~r da mahkum Kara 

l\.ehmed, Mebmed Al' M f 
v d h b· ı, usk a 

e a a .rkaç arkadaı 
Bi:etimize (SOJ) b · 1: Bi · IIl ıra çı., tı. 

zım grup be k· . öre . ş 111 (llduğuna 
g benun payıma ( 2500 ) r 
dlişiiyor. ıra 

- Pekit Paralan aldm mı? 
- Oaha almadık. 

Neden? 
- lfogü;ı b rı . sene aşı mllrıasebe· 

ı ~ pıyango müdi.:r.ütrı'\ k l 
lmıı. Ondan. &- apa ı 

ral -; Ş:mdi Mustafa usta, bu pa-
ar a ne yapacakı.n? 
- Ben ıni? 
- Evet aen. 
- Een, b m . u paralarla hiç o'· 

azaa hır ku!ubece~ b' ~; 
Dl • t . g•Z, il' ev ar 

ayı ıs er.m. Çünkü k ki 
lık ço racı· 

yaptım. Camın rok y d 
- Ehi . . • an L 

Sen.n ıkramiye kazan-

cığmı duyan eş, dost f6yle bir 
tartaklamak istemedi:er mi? 

- Kimse birşey istemedi. Ve-
rir isen gönlünden birşey kopar, 
layıkına verirsin. Yoksa kim no 
istiyecek? Yalnız, herkes tHrafın
dan bir 0 gözün aydındır 11 gidi· 
l"Or. Gece bl:eli aldığımız 
bayi habishaneye koşılıuş. 
Oradan Akbıyıkta oturduğumu 
öğrenn:iş. Ben de yatmıştım, 
yorganın altında düşünüb duru• 
yordum. Kapı gümbür, gümbür 
'uru· du. Bi: im familya öbür oda
da bir işle meşgu:dü. Gümbürtüyü 
duyunca bana koştu, ben de bak· 
tım, ne münasebet de<ilm. Bir 
dinle dedim, kadın din!edi ve 
bir müjde lafı var, dedi. Derhal 
intikal etf m. Rzim bilete vur· 
muş dedim, kapıyı açtım. Bak
t.m ki bi:et bayii ve yanı:ıda bir 
takım insanlar, hayır ola diye 
sordum. Bilete biraz para vurdu, 
eledi, cevab verdim: 

- Ben de ş:mdl sizin gibiyim. 
Yani metelikdz. inşallah sabah 
olsun. O zaman görüşürüz. Dağı· 
lıb giltiler. 

- Ş:mdi söz!inil tutacak 
mısın? 

- Tabii. 

"" Y.Jbaşı piysıngo~mnda elll bin 
lira isabet eden 10999 numara'ı 
biletin bir parçasını Burdur• da 
Bay Selim ve Çiloğlu lbrahim 
ortaklama almışlar ve beş bin 
lira kaz:aomıılard r. 

Bu Kolaylıktan istifade 
Edelim 

( BPştarafı l inci } üzde ) 
kellef.cr:ne, haz:neye olan borçla· 
rmı ödemek husus:ında birçok 
kolay~ıklar tem:n eden bu cüz·· 
danlar, ay:u zamaT'da makbuz 
karş.lığı olarak ta kuI:anı!abJe• 
cek şekilded:r ve on sene 
için muicoer . olacaktır. Fa· 
kat ( 20 ) kuruş mukab:Iinde 
satılan bu çok faydalı cüzdanlar
dan lsianbulıla bugüne kadar 
an~ek elli tane satılmıştır. Halbuki 
burada (700) bin vergi mükellefi 
vardır. Bu cüzdan:arın, vergi yan· 
hşhldarıoın önünü a:mak ve ver-
gi b(.rcunun itleni:en maliye 
ıubes:ne yatınlm2sını temin 
etmek gibi de bariz fayda!an 

vardır. Bu faydalar anlaşıldıktan 
ıcnra mükelle~lerin birer tane 
edinecekleri tahmin olunuyor. 
Eu eser, halka c"dden bir kola}· 
1 ktır. Bundan isU~ade edelim. 

Konya Ağır Ceza Reisi 
Vazifesi:ıe Çağı:ıldı 

Konya Ağırceza mahkt-mesl 
reis:iğine nakledilen Iab~buJ Ağır· 
ceza rciıi Bay Aıiz Konya}& g:t
miş, vaz feıiİue başlallllf, fakat 
b:r gün rnnra da hastalandığı 
içi ı lstanbula dönmüştür. Adl:ye 
Bakaniığı lstanbul Müddeiumumi
liğine gönderdiği bir tel yazısında 
Bay Aıiı.in vazife.si başına gitme
a:ni bildirn:işti:. 

lngjlterode Bir ÇekUme 
Londra, 1 ( A.A.) - lngiltc

re Dış Bakanlığı iatihbarat mü
tiürü Sir Artür Vil:ert iatifa et· 
miştir. Fakat hazirana kadar 
vazifeıine devam edec•ktir. 

8 

BugUnkO Bilmece 
Boı dört köşeleri aşağıda ya· 

rılı manalara ge'.en öz TUrkçe 
kelimelerle coldurunuz. Eu sa· 
yede hem vakit geçirmiş. hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren• 

mit olununuz l 

12345678 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Soldan sa(ja1 
1 - H~rb • &onuna bir N get'.rI-

lince yevm 
2 - Oyulmuf yer - hllir 
3 - Çay.o küçi.ığü 

4 - Vı.pur 
S - Bııid • bir:nci harften 'onra 

E gctirlirse bir kuma:ıa düten 
bir yağ dt m:as.o:n bıraktığı 

6 - F nanın z·ddı 
7 - Annenin kız kardeti 
8 - G. niş.ik 

Yukarıdan ••aln 
1 - Sua 
2 - K mer - ııkıthrmak 
3 - Darbetmck 
4 - Beyaz - çift dotan çocuklar 

S - Rüzgar 
6 - Muntazam 
7 - Lüzum • ekil et 

8 - N şvüo~ma bu'm~k .............................................................. 

Hukuk Arkadaşı 
( Baştarafı 10 uncu yüz 'e ) 

parmağındaki evlilik halkasını 
gördüğü için mi? bilmem Asude 
yavaşça ka~ktı. Uzattığı buz gibi 

eli Eıkan Bay Ihsan eski mekteb 
arkadrş:na scrdu: 

- Söyle Aıudo timdi sana 
ne yapabilir:m? 

- Artık biç birfey .. 

Genç kadın düşmemek için 
duvarlara tulunarak başı öntinde 
inişi bir a:ı için karısını çocukla
rını unutan avukatın benliğ:nde 
b:r fırt.na ycratmışb, bağırdı: 

- Asude, Asude gel. 
O, bu seıi işi~mt:di ve ıene• 

lerdenheri derin bir sevda Uo 
seven kadın? Ona, duymadığı iki 
hıçkırıktan baıka bir cevab 
vermedi. 

A} ni akşam avukat Ihsan 
Bay Mehmed bir tezkere g<l~· 
dererek bu gil:l davalarla meşgul 
olmadıiJm bi.dirdi. 

lf 
Aradan bir az zaman geçti. 

Avukat Ihsan birgOn Bay Mf h
met karısı Asudenin barış· 
t.klarmı, bet sene geçird.kleri 
cehennemi bayab uııutturacak 
kadar me1'ut yaşadıklarını habef' 
alır.ca şaşmacL Sevgifü.indeo ht-r 
tiroidi kesil~n kadının kocaıını 
meı'ut etmeye · çahşmıııoı gayet 
tabii g5rdü. 

Bakan Şa • 
ası y 

Bulgarlar Yunanlıları, Yugoslavlar 
Romanyalıları Yendiler 

-------·--
Atına, 1 (Te'ıizle) - Balkan 

fudbol şampiyona müsabakalarına 
dün burada devam edilmiştir. 
ilk maçı Bulgar - Yunan takım· 
ları yapmışlard.r. Bu maç saat 

birden fiç buçuğa kadar de
vam etmiştir. ilk devreıindo 

bulgarlar Bazilofun ayağile bir, 

ikinci devresinde de Pançef va• 
sı taı:Ie ikinci bir gol daha 
yapmıılardır. 

Buna mukabil Yunanlılar Va
ıosun ayagı.e ikinci devrede 
tek bir gol yapabilmiş.er, bu 
suretle maçı ( 1 • 2 ) Bulgarlar 
kazanmışlardır 

Ik:nci maç saat (3,5) ca Yu-

goslavya ile Romanya takımları 

arasında başlamış, Yugoslavlar 

sıfıra karşı (4) gol yaparak hem 

galibiyeti kazanm.ş, hem de en 

çok puvan sahibi olduklaı-1 iç'' 
Ealkan fudbol şampi; onasım tem 
etmişlerdir. -----
lstanbulun Planmı Hangi jİm ·: 

Çizecek? 
Şehir pfanı için fiç mütehnsııı 

ecnebi mimarın verdikleri rapor
ları tedkik etmekte olan Jüri 
heyeti bayramertesi toplanarak 
sen kararını verecek, Istanbulun 
mfistakil planını yapacak miman 
tayin edecektir. 

ransa talya ile Şayed 
Anlaşsa Bile •• 

..... 
__________ ,_,. ___________ _ 

( Daotnrafı S inci yüzde ) 

ıından başka b:r netice doğur

mıyacaktır. ,, 
Eko dö Pari iıe fu düşUnce· 

dedir: 
"Bir andlaşma yapılamazsa 

bile bu hal Fransanın Sovyet 
Rusya, kilçük iti;af ve Türkiye 
lle olan münasebetlerine halel 
geliremiyecektir. ,, 

j\.:rnal gazetesi de bu mUna
aebelle, M. Lavalin politikasını 
takdir etmekte, Fransız doat:uk 
ve itt:faklarını boğacak olan 
hadiselere karşı M. Lavalin mu
kavemetine işaret etmektedir. 
Jurnal şunları ilave ediyor: 

..Ancilaşmalan değiştirme po
litikas:le bugünkü nizamı muha· 
faza poı.t:ka!n arasında hiçbir 
taviz me\'Zuhahs olamaz. Roma 
ıunu bi:melidir ki M. Laval için 
her hangi bir hudud taşının de
ğiştirilmesine dahi telmih, barısı 
ih.al eder. 
lnglltere müdahale edecekmlt 

Londra, 1 - lngiliz aıyaaal 
mahfellerinden edinilen aez"şlero 
göre, Fransız-ltalyan konuşmala· 
rında tesadU edi'.en ve edilecek 
olan zorluklar teferrliata aid 
meselelerin çerçevesini aşacak 
olursa lngülz kabineıinln Romada 
bir uzlaşma gayreti yapılmaıı 
hakkında teşebbftste bulunmamın& 

ihtimal verilmektedir. 
Konuşmaların esası 

Paris, 1 (A.A.) - Sc.iihiyettar 
mahafilde söylendiğine göre, 
Fransız .. ltalyan konuşmaları:.da 
muahedelerin değiştirilmesi mese
lesi değil, bilakis alakadar mem
leketlerin istiklal ve tamam:ılığma 

riayet meselesi mevzub.ıhs olmuıtur. 

M emlekeften ·De 
Bıkan Bir 
Kadın •. 

Baıtarafı 5 inci yiizie 
çare düşünmemi istemiyor, bilakis 
kendisi memleketten de bıkmış· 
tır, yurd haricine çıkacaktır, pa• 
saport alması için ne yapması 
la:umgeleceğinl söylememi rıcn 

ed;yor. 
Kocası ilo geçinememesi ve 

hayatta bedbaht olması, memle
ketten de bıkmasını neden icab 
ettiriyor? Anlayamadım. 

Kendisine tavsiyem, amcaıımn 
evlnde oturarak sinirlerini dinlen
dirmesidir. Hayat tek part:li Lf:
oyun değildir, birinci kısmındı. 
kaybeden lkincisind~ ekseriyq 
kazanır. Evinde, bu defa kendi
ı:ne saadet getirecek bir naaibi 
beklemelidir? 

TEYZE 

Yunanistanda Fen Mükafatı 

, Dr KEMAL NURi · Atlna, (Huıuıi) - Yunaniıtanda ilim ye fen sahasında geçen ~ir 
1 Cilt Ye .Zührevi baatalılCl.ar mütehaaııeı yıl içinde hizmetler yapan i:in ye fen adamlanna Yunaa .akade~:ı: 
....... ·-··---······-----------..... ·-·-··· .... 

1 Bevoııuı Rumell han 18 tarafından mllkifatlar verildi, bu mUnasebetle büyük meraaam yapı 
~ Tel ı 401$3 ·~•Iİl"l .önderdiiim reaim bu tezaburat eıoaaında aliPmıtlır. 
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1 
Ber taralı sızlıyor, bele 
afirıdan adeta çatlıyac~ 

başı 
gibi 

BUtUn ağrı, sızı ve 
sancılar1 derhal keaeı 

Sotuk a1g:nl ~klanna, grip•, rom• 
tizmaya, bat ye dit ağnJarın11ı 
nezleye, ainir, adete ve bel atrılaril• 
kırıklığa karıı bilhaHa müHaiJ'dir, 

RIPIN 
Kellmealne dikkat 1 

................................ 1 ...................................... ... 

Zafiyeti umumiye, iıtahııılık ve kuvvetsizlik halitında büyük faide ve teaıiri göriilen 

FOSFATLI ŞARK MALT OL SASI 
kullanınız. Her eczanede aatdn·. 

Bayram münasebetile 
Beyoğlunda 

MAÖAZALARI 

, Erkek ve çocuklara mahsus 

ELBiSE DAİRESİNİ 
Yeniden tanzim ve zengin çe9ltlerle tezyin etmiştir. 

Şapkalar 
Trikote eşya 

Eldivenllr 
iç çamaşırrar 

El çantaları 
Parfüm örf 

Levazımatı 

Vesaire ... 

Gömlekl3r 
Pijamalar 

Kravatlar 
Şallar 

ÇorabJar 
Seyahat 

Levazımatı 

Vesaire ... 

Mukaddema ff3ydarpaıa Raaimpııa mahalleal Uıunhafm aokatt 118 aumaralı 
laaaede mukim iken haleD lkametgllu meçhul buluna• 

Oamaıı Efeadl kerim"ıt Firden Haaıma 
ıatenbul ikinci icra memurluGundan ı 

!maiyet S.ndıtına rehaetmek ıuretile mezkQr aandık ldarealnden 21·1-933 
t.rlla n 68927 numaralı aenet mucibince iatikraz eyledljinlz on ilç llranan 
ten.i'• edilmemeai bHebile mebllfı mezbur borcunuıun yGzde dokuz faiz Ye 

,Usde üç kamaOyon n faiz •e kumallyon •• maaarif yekGnandan yüzde iki 
baçuk muamele YUfiai Ye maaarifi icraiye ile maan tahaill buauaunun te--
1Dfal amaında m.erhun bulunan bir albn kordoa icra Ye lflb kanununun 
145 iııcl maddeaiae tnfikan paraya çnrUmeal için daireye mUracaatta 
bulunan ahtcaklı mezkur aaadık ldareal tarafından talep edilmHi Gzerine 
olbaptald maddei kuuniye dalrealnde tanzim n benyl teblit mGbaıirin• te•· 
dlaa taraf .a '.U ırönderilen ödeme •IDl'l sabrına mObaıirinln •ermit ol dutu 
metruhetta me:ıkm mahalde ikamet etmeditiniz bi!dlrilmiı olmaaına mebni 
tebligata muktuiyeain blr •J müddetle ilanen tebllji takurOr etmiı olmakla 
tarihi illadan itibarea 934 - 6318 doaya numaraalle müddeti muayyenei mez• 
küre zarfında icraDın durma1ını mutazammin tifabi veya tahriri olarak bir 
itirazı kanuni aert ny borcunuzu eda eylemedithıiz takdirde mtlddeti mez• 
kiirenin bitam:nı mnteakip beneçhl talep merhun mücnberatıntzın paraya 
çnrilmHİ buauauaıdald muamelltı icraiyenin a-ıyabınızda infazına Jptidar kı
lınacatı malCtmunuz olmak ve bu huauatakl 8deme emrinin teblitl makamına 
kaim bulunmak üzere keyfiyet tebllj' kılınır. (8821) 

Toptan fiatına perakende satı, 
BayramJık mubayaatınız için 
btanbulda ketenciler caddHlnde SAbuncu hanı karııaında 24 No. 

D. SOMEK 
ZUccadye, bUIOrlye, emaye ve alette kırılmaz 

• porselen takımları 
matanaım ıd7aret etmeniz menfaatiniz iktizaaıdır. BlOmum leYazımatın 

en mDntehab •• sengin çetidleri 
--- Flatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. --

Çocuk Hasta- ı 
nesinden ı 

Okur yuar ameliyathaneler
de çalıJDUı Jinrd bet lira ücretle 
birkaç hutabaJaaya ihtiyaç oldu
tuadao talip olanların Haatane
mb: ldarelİDe mlracaat etme-

lstanbul Birinci lflAs Memur .. 

lulundanı MOflia Hlriatald Hact 
Yuıif ve ll1a Makroplo Kollektif 
ıirketl lf:iı idare azalarından birinin 

çıkardmaaile J•niden HÇİm yapıla· 

caktar. Alacaklıların lıdnclklnunuu 
3 inci p•rıemb• .Unü aaat oa birde 
meaaurlyethalze mlracaatları illn 

elunur. (6538) 

HER 
MEVSiMiN 
KREMiDiR 

Ostunde ince bir tabaka 
(Krem Pertev) taşıyan bir 
cllde ne soluk ve ne de 
sıcak hiçbir şey yapamaz. 

K R E M P E R T E V 'i 
kullananlara aorarsamz 
size buna söyllyecektir. f 193; yılı 
UGUR GiŞESi 

Mutluları 

3841 No. 200,000 lira 
ve ayrıca 50,000 liralık 
mükifabn 100 parçaaı gişe-
miz tarafmdan ıatalan bilet· 
ler kazandı. 

ÖMER R. UGUR 

~---... (6538)..., 

Romatizma 
ve bat 

aır11ar1 için 
en teslrll 

lllçtır. 
Her 

eczanede 
vardır. 

PA 
Safranbolu sulh hukuk ha• 

klmllllnden2 S nf ranbolunun Bürnük 
köyünden Gök Hasan oğullarından Kadi.r 
oğlu Ali ile müddeaaleyh lstanbulda 
BaJmköyde zeytin ıokağında banthane 
ki.tidi Mehmed Ef. kamı Ayşai Feride 
n mumaileyh nezdinde diğer müddea· 
aleyh Habibe hanım ve dört nefer ru
fekaları meyanelerinde mütebaddia iza .. 
leişüyu davasının icra kılınmakta cılan 
muhakemeainde: Müddeaaleyhime Fe
ride ve Habibe namlarına çakardan 
davetiyenin Barıthauede l\fehmed Ef. 
iımiode bir kimse olmadığı gibi muma
ileyh nezdinde bu namda bir kimse 
dahi bulunmadığından bahiıle bil& teb-
lig iade edilmit ve bu suretle mezbu
relerin mahalli ikaıntti meçhul kalmıt 
olmaıııoa ve ilanen tebliğa\ icrastna 
rağmen mahkemeye gelmemit olduk· 
larından lıaklannda gıyaben muhakeme 
icraııına karar verilmiı olmakla muma· 
ilayhanm ynmi muhakeme olan 17-1· 
935 Çarşamba günü eaa' 9 da Safran• 
bolu 8ulh hukuk mahkemHlode hazır 
bulunmadıkları veya kendilerini tımıil 
etmek için musaddak vek8latname ile 
bir Yekil göndermedikleri takdirde du• 
rutmanın gıyaben rüyet n inta9 adi· 
leceğt tebliğ makamına kaim olmak 
tlsere ili.il olımür. 

BAYR t935 
Kışlık 

Mantolar 
ve 

Elbiseler 
· Sabahlıklar 

ve 

Pijamalar 

KARLM G 
( Pasaj Karıman ) 

Beyoğlu 

f 

ikinci kinun 2 

lyi yUnlü kumqtan 
yapılmış bu asri 

elbise yalnız 

18.50 liradD'. 
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Memure Aranıyor 
Ankara Ziraat Bankasından: 

Ankarada yetmişbeı liraya kadar ücretle muhasebe maklnala• 
rmda çalışacak dört Bayan mekanograf •e bir daktiloğraf alınacaktır. 

Müsabaka 20/11935 pazar gOnil Ankarada yapılacaktır. Müsa• 
bakaya girebilmek için enaz orta tahsil görmllş olmak ve 18 ile 
25 yat arasında bulunmak f&rttır. 

isteyenler 15/ l /935 gUnUne kadar TUrklye Ziraat Bankası 
Genel Muhasebe MüdürlUiline bizzat veya mektupla müracaat 
etmelidir. 

1 Emlik ve Eytam Bankası ilanları 1 
Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Hakimliğinden : 
Kadıköyilnde Osmanağa mahallesinin kiğıdcıbatı •okağında 

15 No. lı hanede sakin iken elyevm lkametgAbı meçhul Beliğe 
Emlak ve Eytam Bankası tarafından aleyhinize ikame edilen 

Kadıköyünde Söğütlilçeşmede klin arsanın kira bedelinden alacağı 
olan sekoenyedi lira kırk sekiz kuruıun maa masarifi muhakeme 
ve ücreti vekalet tahsili hakkında ikamo ey le eliği dava üzerine 
namınıza berayl tebliğ gönderilen davetnameye lkametgibınızın 
meçhul olduğu beyaoile bili tebliğ iade kılıomıı olmnsaoa ve bit• 
talep ilanen tebligat icraaı kararlaıtmlmıı bulunmuına binaen 
mubakemenizln lcr&11 için tayin ka!aoan 21/1/935 pazarteal günO 
aaat 10 da Kadıköy birinci sulh hukuk mahkemeainde bizzat veya 
tarafınızdan muaaddak veklletnamo ile bir vekil eöndermok ıuro
tlle hazır bulunmanız lllzumu ve akıl takdirde gayab karara iltibas 
olunacağı tebliğ makamına kaim olmak Ozere ilin olunur. 

1f. * 
Sultanahmed Sulh 1 ınci Hukuk hakimliğinden: 

Emlak ve Eytam Bankasının Beyoğlunda Çukur mahallesinds 
Akklraz ıokağında 25 No. b hanede oturan Niko zimmetinde 300 
lira alacak davaıı açmıı mnddeialeyhe 2/12/934 tarihinde mahko .. 
meye gelmeıl için ilanen tebligat ifa kılanmıı olduğu halde gelme
diği anlaıtlmıı olmakla evrakın dahi okunmaaı llzerine Nlko 
hakkında muameleli gıyab karannın ilAnen tebliğine vo mahkeme 
karar derecesine gelmesine nazaran muameleli gıyab kararının 
tebliğine ve mahkemenin de 4/2/935 ıaat on dörd6 talik edilmit 
olduğunu mllbeyyin lsbu muameleli gıyab karan llinen tebliğ 
olunur. 

Mukaddema Göztepe Tatm•ktep sokağı 6 numarala hanede mukim iken halen 
lkametgAhı meçhul bulunan A bdullah Etendi kerimeal Raife Hanıma 

lstanbul ikinci icra Memurlujundan ı 
Emniyet Sandıj':na rehnetmek auretife mezkilr S :.ndtlc idaresinden 9/3/933 

tarih •e 60242 numarala senet mucibine• iıtikraz eyleditinlz oluı 
liranın teniye edilmemeai ha1e l:: ile meblağı mezbur borcunuzun yüzde dokuı 
faiz ve ytlzde nç kumüayon Ye faiz ·ve kumlbyon •• masarif 1ekOnundan 

1nzde iki buçuk muamelo vergiai ve mHarifi icraiye ile maan tabaili huıuau
oun temini zımnında merhun bulunan bir roza bilezik (bir taıı noksan) icra v• 
iflia kanununun 145 inci maddeaine tevfikan paraya çnrilmeei için dai
reye mllracaatta bulunan alacaklı mezkQr Sandık idareal tarafından talep 
•dilmHI Q:ıerlne olbaptakl maddei kanuniye daireainde tanzim •• berayl 
tebliğ m6batlrine tndian tarafınıza glinderilen 8deme emri zahrına mübatiriDİD 
nrmlt oldutu meıruhatta mezkQr mahalde ikamet etmediğiniz bildirllmlf 
olmaaına mebni teblrab muktaziyenin bir ay mOddetle ilanen tebliti takar .. 
rGr etmit olmakla tarihi ilindan itlbarea 934/6179 dosya numaruile 
müddeti mt.yyenei mezkiire zarfında icranın durmasını mutazammin t ifabl 
yeya tahriri oluak bir ltiraıd kanuni ıert veya borcunuz~ eda eylemediğl~is 
takdirde müddeti mukurenin hitamını mGtealdp borveçhı talep merbun mü
cewheratanızın paraya çenllmeai huauaundald muameltb lcralyeain ııyabınızd• 
infazına lptidar lulınacatı malQmunuz olmak Y~ bu huıuataki ödem• •mrinia 
teblitf makamına kaim bulunmak ibre keyfiyet llinen teblit kılınır. (8822) 

Sahibi : Ali Ekrem Neariyat ınüdürü a Tahir 
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