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Sf'ne - • n 
Yunanistan - İtalya lhtilif ı 
İtalyanların Kaza Ditalya Binası 
Adalılar Tarafından Taş landı 

Atına 29 (Husuıi) - BUtlin 
ıtazefteler, on iki ada meaelui 
e ra ında k h ço araretll netriyat 
Yapıyorlar. Bir yandan da on iki 
adalard b 

1 
an uraya Rum muhaciri 

a~ mektedir. Dnn de Stambalya 
a ında bir ltalyan vapuru Kalfm· 
llos. adasından buraya en dört kiıl 
getırdi B ö 
lı b • u g çmenlerln verdikleri 

a erlere ·· K ı· it l gore a ımnoı adaıı 
a ~ı Y~n harb gemileri tarafından 

Uria •dilmiştir. 

r Dün geç vakit alınan yan 
~Snıi h b } hUk A a er ere göre, Italya 

•d umet tarafından Kalimnoı 
asına ask . d 

llıilfsler er, ıan arma ve faılst 
ç k den mUrekkeb kuYvetler 
ı:~ arılmııtır. Adada örfi idare 

an edil . b •llahJ nıış, UtUn evler aranarak 
li ar toplanmııtır. Kalimnoı 
ınanına ·ı i ~e h gemı er n glrlb çıkma11 
~ attı balık avı yasak edilmlı· 

d.r~ Adanın hükumet konağına, 
ıger ttk k Yu ıe yerlerine toplar ve 

mftralyo:dar tabya edllmlıtir. BU· 
ttln kiliseler de kapatılmıtbr •. 

HalJr ;f e jandarmalar araaında 
mUıadcınelerin devam ettlii, hattl 

bir ltalyan jandarma Hbitinın de 
öldUj'U bild1rflivor. 

Bu haberler Yunan efkirıu• 

Kavgalı aça Dair 
~ tıdhol Heyeti, Vefalı Oyuncular Ve 
~kem Hakkında Ne Karar Verdi? 

G Uma aUnU 
,, alataıaray ·ı ıı. 
•efa ld ı • 
el nıan vur-

un un l . 
fudb ırınct 

ol takınıı 
ll'aeında K d arı 

n •kö 
•ahasınd Y 
lan a yapı-

rna"ın d"v l ~ ver-
ıg rnUesıif ne

ticeyi b'J• G 1 ıyoruıı 
alataıa ray d 

C>rta an 
S muhacim 

alAhaddin, orta 
lliuavin Nihad 

~· kaleci Avnlnin 
erece d va •rece 
ralannıaları· b:. 

tinin ' • 
kırıt ayaiınm 

nıaıı ötak' ilin b ' "' ı-
ratın881~11nın Y•· H.1c • .,,. B•!I Altm•d tt• cu•l•11ılırıl•11l•rtl•11 Vefa 

h 
liidlacde V f lr•ptonı Ba, M•ht•ı•"' 

•ta81 old .. e a oyuncularının Fakat bu neticeden bizzat 
fudboı h ugu, . bu mUnaaebetle Vefalılar da mUtHaalr olduklarını, 
icara ı eyetlnın verdij'l ceza yaralılara ve Galatasaray kulU· 

t arınd 
an anlaıılıyor. ( Duamı 8 inci yüzde ) 

Merkez Meinuruna Kadın 
Teklif Eden Adam 

MUddeiunıu-ıı·ık - --- 1-:--1 ld .ıı. zab t i ... dün ı · a yanında bir s vı memur o u•u 
ı a • hlAk • , po ı ·ı a iye .... k halde evvelfıl gün Beyo"-lunda rı e bi . • .. er ez memu- • r ıı ·ı Y 1 teklif d vı memura kadın tramvay bekllyormuf. an arına 

f h e en ve bir birahanede iaraonluk edın 
u iB sUrükI gene kızları k 1 •dilen Meh~m~k istediği iddia Mehmed Salih adlı biriıi so ·ı -

dia adlı lk"ı ke Salih ve Be· muı ve yava§ça: 
lıl h k _ Kız mı istersiniz? .• Tekli-

ldf ksrarı ld 8 kında tev· . . a ı . iddia d' I h . flni yapmıttır. Merkez memuru 
ıeyı ızah cdelinı e 1 en Adı· hüviyetini tanıtmıyarak: 
Dıcrk.eı mem · Zabıf al ahlAkiye _ GUzel bir kız lıteriz. De· 

uru Bay Mennan l . • lt d ) ( OcYHDl 1 ıaeı J z • 

mumlyesinl tiddetle heyecana sr•· 
tlrmiıtir. Bu heyecanın neUceal 
olarak, evvelki gece bazı meçhul 
kimseler Kaza ditalya blna11nı 
taıa tutmuılar, bütün camlar 
kmlmı9tır. Zabıta mUtecaYiılerl 

( Devamı 11 inci yüzdı ) 

Bir Saylavımı.: Daha 
Öldü 

Kastamonu meb'uıu ve Turing 
Kulllb ikinci Reiıl Bay Ali Rıza 
dtın sabah za· 
tlllcenb neti• 
ceai kan z ... 
hlrlenmeılnden 
(HptiHml) Y .. 
f1t etmiıtlr. 
~eD&ZHl ha .. 
tahaneden A· 
yaı pa ıa d, ki 
evine kaldın· 

lacak •• bu· 
ıUn huıuıl 
mak be re ıl ne 
aömUlecektlr. Ba, Ali Rıu 

Bay Ali Rıza eski bir bahriye 
zabiti idi. Gemi kumandanhkla• 
rında, Londra Ataşenavallığında 
ve Deniz Erkim harbiye Baıkan· 
hitnda bulunmuştu. 56 yatın· 
da idi. 

Japonya Ve Silah 
Meselesi 

Tokyo, 29 (A. A.) - Bahriye 
bakanı Ayan Mecllılnde bir suale 
cevab vererek demiıtir ki: 

0 - Deniz konferansı akamete 
oğradığı takdirde bundan bir de· 
niz silAhlanma yarııı çıkmıyacıatı· 
nı hiçbir vakit söylemedim.,, 

Bakan, bir deniz ailihları 
anlaşmasından japonyamn mem• 
nun kalacatmı söylemiş, bu arada, 
Japon hava kuvvetlerinin azhğıa ... 
dan ılkiyet etmiştir. 

r-KARAGÖZ 
Tllrkiyenin en eakl gauteai olu 
KARAGÖZ, pık yakında ba~tan 
ba~a yenlleımif olarak Türklyınln 
en neftı n •n canlı gaıetııi olarak 
çıkacaktır. 

İdare iıleri telefonu: 20203 Fillb 5 kuruı 

er 
Trakya Yolundaki F egezan 

Bozulan 
Tamir 

Demiryolu 
Ediliyor 

Bu Tamir On Gün Sürecek 
Yolcular Aktarma ile 

Ve 

Son feyezan bldiıesl yUıUnden 
hasara uğrayan Şark ılmendlfer 
bath henUz tamir edllememlttir. 
Ana hattın bizdeki kısmında 
bozukluk olmadığını fakat, Yunan 
arazisinde ( 325 ) metrelik rayın 
hasara utradıtını yazmııtık, Bu 
boıukJuk on gllne kadar tamamlle 
tamir edilecek ve ana hat seferlere 
doğrudan doğruya açılacakbr. 
Karaağac ile Edirne ıehlr iıtaa• 
yonu arasındaki ıehlr hattıoda 
srörUlen bozukluklar da birkaç 
sıUn içinde tamir edilecektir. DDa 
aaat 10,22 de Karaağa~tan ıellri• 
miz:e bir tren sr•lmiıtir. Bu tren, 
Slvlingratta kalan diğer ık .. 
preıin 10 yolcuıunu da ıehrl
miH getirmiştir. Hat yapılınaı} a 
kadar aktarma suretile seferlere 
devam edilecek, yolcular Kara· 
ağacla Sivlingrat arasında oto• 
bUslerle taşınacaklardır. 

( Devamı 8 inci yilze ) 

Moskov• elçlmi:z Bag Yacı/ Çınar 

Moıkovada Ttırk doıtluğu lehinde 
hararetll tezahürat yapıld ı. Y aııs1 

11 inci 1ayfadadır 

ÖZ TÜRKCE 
fıtanbulun, eckir ~----------·---"""I garıon önDne geç

çatlarında bir ta- Şu Bele•c·ılerden mek iıtlyor: 
kım zorbalar vardı; T - Paraları ver 

itin kolayını ve B kt k u d kf dı öyle ıit ! .. 
k11tirmeıini, baı- J ) t SaD ) • Vay, ıen miıin, 
lcalarnun ıırhndan bunu ıöyliyen •. 
ıeçlnmekte bulmuılardı. Zengince Aıçı dUkkinmın içi çabucak atılmıı 
kimHlere çatıb, ııraaında yumuıaktan hallaç pamuğuna dönüyo. Ne masa, 
ıılerek, 11raaında gHzdatı vererek, kalıyor, ne isktmle.. Ne tabak kalı-
zarzor kendilerini buletlrlerdi. 

BuııDn, o çeıld zorbalar kalmadı. yor, nı bardak .• 
f k t Beleıçi, bara · ıidiyor, sabaha ka· 

al at on .arGın yerine birtakım belet· dar,· pupa yelken etleniyor. Gelıia 
ei er ıeçtı. azetelerde, hemen htr· 
gln bu beleıcilerin yaptıtı itleri gö- biralar, gelıin ıarablar, Kelsin . ıam· 
rDyoruz. panyalar, a-clıin çifter çifter kadınlar •• 

• ~ö:ıgelitl b.eleıçl, kalkıb bakkala Puıulayı çenesine dayayınca Bayımız• 
gıdıyor; bir tııe rakı istiyor. da gözler, faltaıı gibi açılıyor. 

Bakkal: Azdı, çoktu derken, yine ıangır ıun· 

- Ver parasını, al.. Dedimf, gur camlar iniyor, yine masalar tan• 
hırıOr baılıyor. Cam çerçeve ıanıır gır tunııur devriliyor, yine tokatlar 
ıungur yerlere iniyor. Kafa, l<ol km- takır takır iniyor •• beletçl, buradan 
lıyor. Sonunda da poliı yetitip belıı- da, iki poliıin kolları arasında , ağzı 
ciyi el ense ederek kodue tıkıyor. kapüklD, ııöz.U kanlı dıfarı utratılıyor. 

Bir baıka beletçl, atçıya ııirlyor Bu kendini bilmez adamlarla geceli 
tathıile tuzluıile t ıka basa karnını gUndOzlO utraıan poliılmizin Tanrı 
doyuruyor. Ağzını ıilip kalkarken yardımcım olıun 1 - .ıt.ıt 

Türk • Yunan Mahkemesi 

Dün lzmir n Yunaolııtana giden heyet 
Muhtelit Türk• Yuaan Mahkemesi iziları l:ımlr ve Yunaniıtaa'da buı 

ıahldleria ifadelerine •iiraoaat etmak Ozere' diln iz.mire hareket etmiılerdir. 
Hı7et, itlerini İz.mirde 9abuk bitlrlr .. , aynı ~Un P;r•y• hareket edilecektw. 
Hırıt ıultatıa onbıtinde ıehrimbe dönecektir. 



{Halkın Sesi] 

Yine Yol 
Kazaları 

Ve Halk 
Tramny kazalarına karıı, tram• 
•ay ıirketioin bir takım tedbir• 
]erinden bahlediliyor. Bu arada 
kalkıb inen baıampklar meselesi 
bir daha mevzuaahıı oluyur. 
Bız, bu iş hakkında dün baıı 
okuyucularımızla görUştük. Ba• 
kınız bize ne dedilerı 

Fazıl Bozkurt (Sultanhamamı 18) -
Tramvay Şirketi arabalarda makineli 
buamaklar yrptıracakmıt- Tramvay 
hareket eder etmez ayak baaamlk· 
ları da kapanacak Ye durunca açıla

cakm•ı, birçok kazaların uılmalarda• 
n atlamalardan doğdutu nazarılti• 

bara alınınca ıirkctin bu teıebbilallnl 
bctenmemek mOmkllo detildir. Fakat 

ıirket bunu ne vakit baıaracak tec
rübelerinde munffak olabilecek mi? 
Ve bu tecrftbelerde aamimtdir? 
Bualan anlamak hayli mlıkltldlr. 

Bunu beklemeden enel yapılacak 
ıeyler vardır. Halka n bilha11a ço
cuklara tramvaya lnib binmeyide 
ötretmek llıı mdır. 

Bu it ~yle aaaibatJe fil&a da 
olmıyacata benHr. O haldt ouah ile 
ualaomıyaoın hakkı k8tektlr deyip 
zabıtai belediye memurları faaliyete 

geçmeli n tramvaylar durmadan inib 
binenleri •• aaılaolan yakalayarak 
cezaya ÇaJ'phrmahdırlar. Bu it faaılaaız 
n ihtimamla iki ay takib edilse 
eminim ki halk iaib biome•lnl lStre• 
air. Belediye7i tekrar Taıifeye çatı• 

rıJ'UDe 

* Şemaem1e ddin Özar ( Divan yolu 
Binbir direk caddeai 31 ) - Anupa 
medeniyetioi kabul ettik. Ebiae, aer
puı itibarile bir Anupalıdaa lüç far
kımız yok. Fakat b• kadarı k&fl 
detlldir. Y•••yıf Ye muateret umull· 
mllzde de onlara benzememi• llsı•· 
dır. Anupa ıebirlerlnde herkH tra•· 

Yaya atlamaz, hele arabalana arkHı• 
na kimee HılmaL Duraj'a gelea 
yolcular 1ıellı ııraalle ltitib kalut
madan arabaya blnerl•r. Bir Anupah 
bizim tramnya inib binitimizi ıöue 
glller. Kendimizi rlldlrmemek lçia 
onlar gibi olmıya çalııalım. 

Tramny tirketi de merdlnnlerlnl 
portatif yapbrmak 1Uretil~ balkın H 

~•ndiıialn daha ıiyade AYrupai 

oımaaını te1rl etaio. Belediye memur• 
larımız pollalerimlz de bir gayret 
daha gölterainler. Ninm•ız iaib 

binenleri yakalaaıalar. Eminim ki lt 
birkaç ay içinde yoluna ıirebilir. 

Oni v erıitedı 
Üniver1itede 55 lira aılt maaılı 

tedriaat işleri mlldUrlliiO inhllil 
etmiıtir. Bu vazifeye kimia tayla 
edileceği, Ünlverıiteden Ktılttır 
Bakanlığına sorulmuttur. 

"LUkUs Hayat., ve "Üç Saat,, 
Operetleri Ya•ak 

Matboat umum mOdllrUltO, Şehir 
tiyatroıunda " LOkQı Hayat " Ye 
'' Üç Saat ,, operetlerinin ıaıterilm .. 
aini yauk etmiıtir. 

E 

Taş Altında Ezildi 
Dört Yaşında Bir Çocuk Fena Halde 
Yaralandı, Hastaneye Kaldırıldı 

EYvelkl glln Y eılltulumbadakl pazar yerinde 
feci bir kaza olmuş, bir kaldırım taıı ktıç_Ok bir 
çocuğun baıına dllferek atlr surette yaralamııtır. 

Kaza töyle olmuıtur: 

kumaılara bıkarken aoıııın çıkan rUıgirdan 

ıerainin tentHI üzerinde bulunan biiyUk bir kaldırım 
taıı kUçUk Ömerin baıma dUıerek aiır ıurette 

KüçUkmuıtaf apaıada oturan Bayan Elmas adlı 
bir kadın enelkl ıtın öteberi almak için 4 yaıın .. 
dakl oğlu Ömer ile beraber Y •ıiltulumbada kurulan 
pa1ar yerine aitmlıtir. Bayan Elmaa pazar yerinde 
manifaturacı Yanl'nln ıerıiıi önünde durarak 

yaralamışbr. Kllçllk Ömer Umidılı bir halde 
haataneye kalduılarak tedavi altına alınmııtır. 

Zabıta bu hususta tahkikat yapmaktadır. Tapn 
dtıımeılnde ıergl sahibinin tedblraizllti olub olma· 
dığı teıbit olunmaktadır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Hamal Yusuf, Naci •• diler 
Yuıuf Sirkecide Hlaeyln adlı 
birinin aekiz çuYal kömUrllntl çal· 
dıklarından yakalanmıılardır. 

1f Balatta Madam Boranın, 

Kızıltoprakta da Bay Rıfatın ev· 
!erinden yangın çıkmıı IH de 
sirayet• meydan verilmeden ıön· 
dUrfilmllştllr. 

1f Abdllrrabman adla biri 
Galatada kaçak ılgaralar Htar
ken cllrmOmeıbud halinde yaka• 
lanmııbr. 

JI. Henllz kim oldutu aalaıı· 
lamıyan 60 yaılarında bir ihtiyar 
dlln a)qam Karaglmrtıkte ıokak· 
ta aiderken kalb aekteıinden 

ölmDıttır. 
1f Son yirmi dört ıaatte ıeh

rimizde bir tramYay, iki de oto
mobil kasaaı olmuı, Oç kiti hafifçe 
yaralanmııtır. 

Ecnebi Mekteblerde 
Maarif ldarHI, glSrdlltll ltızum 

tilerine bazı ecnebi Ye ekalliyet 
mekteblerlaln kadrolannı yeniden 
tedldk etmlye ba9lamı1br. Bu hu· 
ıuıda mekteb mDdllrlerl maarif 
ldareaine dayet edilerek kendile
rinden izahat alınmııtır. Bir loıım 
mekteblerdeki Yekli muallimlerin 
yerine aııl muallimler tayin edil· 
mittir. 

Motorin Fiatları 
Niçin Fırlamış? 

Son rOnlerde motorin fiatla· 
nnda gayritabii bir ytıkıellı gö
rlllmUıttir. Fiatların ıebebsiz ola
rak otuz para artmaaı birçok · 
tiklyetlere meydan vermiıtir. 

AlAkadarlarm verdikleri malü· 
mata glSre, bu yllkselme buı 

açıkgözlerin •stifade temin etmek 
iıtemalerinden doğmuıtur. Bu 
huıuıta Ticaret Odaeı bu iti 
ıftr'atle tedkik etmek kararındadır. 

Kumarcılar 
Mekteb Çocuklarının Pa

ralarını Dolandırıyorlarmıı 
Son zamanlarda mekteb cı· 

varlannda ve cocuklann gelib 
geçtiği yerlerde, içinde ııbzıb 
bulunan makinelerle Yeyahud 
üzeri numaralı levhalarla kumar 
oynatanlar ve çocukların parala· 
rını alanlar çoğalmıtbr. Pollı 

dUn bunlardan Milton ve Parnak 
adlı iki kişiyi makinelerlle bera• 
ber yakalıyarak Müddeiumumiliğe 
vermiıtir. Sultanahmed ikinci ıulh 
ceza mahkemeai bunları ikişer 
ğiln hapıe ve elllıer lira para 
ceza11 alınmaaına ve makineleri• 
nln mllsadereslne karar verdi. 

Esrar içerken 
Fuad adlı bir ıoför Beyotlun

da imam ıokağında Hrarlt ıiaa· 
ra içerken cDrmllmeıhud halinde 
yakalanmıı, tızerinde de 8 ııram 
eırar bulunmuftur. 

Doftururken Oldu 
Zlncirlikuyuda oturan Hannın 

karııı Gnlizar e•lnde doğururken 
fenala14rak haataneye kaldırıl· 
mıı, fak at biraz 10nra CSlmBştOr. 

Nöbetci 
Eczaneler 

Bu geo• nöbetçi eczaneltr ıun
lardm 

İstanbul tarafı: Şehıadebaıında 
( Üninrıite ), Akearayda (Ziya Nuri), 
Edirnekapıda ( Arif ), Şehremininde 
( A. Hamdi ), Sllmatye.da ( Rıdnn ), 
Küçükpazarda (Hüııeyin Ilü•nü), Fe
nerde ( Emilyadi ), Eyübde (Hıkmet), 
Cağaloğlunda (Ubeyd), Lalelide (Sıdkı), 
Sirkecide ( Ali Rıza ), Beyoğlu tarafı: 
Taksimde ( Della Suda ), Yenişehirde 
(S. ,Darunakyan), Taksimde (Ertuğrul), 
Galatada ( Karaköy ), Şı§lide -. afak 
ıokağında ( N ıu1'ileciyaıı ), Kaıımpa· 
şada ( Yenituran ), Hasköyde (Yeni
türkiye ), Kadıköy tarafı: Modada (Fa
ik İekender ), Pazaryolunda ( Namık1 

Dehcet ), Üsküdar tarafı: Selimiyede 
( Selimiye ) Büyükadada ( Halk ) 
tıczaneleri. 

Orta Tahsil 
Muallim ihtiyacı 

Şehrimize Ankaradan relen 
haberlere aöre, Knlttır Bakaolıtı 
orta tedriıat mekteblerinln mual· 
Um kadrolan ile eaaılı ıekilde 
meıgul olmaktadır. Blrkııım lise 
ve ortamekteblerde hilA münhal 
muallimlikler vardır. Ders 1eneıl 
çok ilerlemiı olduğundan, bu 
yl1zden tedrisat sekteye uğra• 
maktadır. 

Bakanlık, orta tedrisat mlle1-
ıeaelerinde, muallfm ihtiyacını 
kökünden halletmek için bau 
tedbirler alacaktır. Yapılan ted
kikata göre, ancak Uç aeneye 
kadar Bakanlık emrindeki orta 
tedrisat muallimleri ihtiyaca ceYab 
verecek ıekilde artacaktır. 

Bakanlık, mokteblerln diğer 
lhtlyaclarını da a6z6nlne alarak 
iki aene, memleketin herhangi bir 
yerinde olursa olsun, yeniden hlı 
bir lise ve ortamekteb açmamaya 
karar vermlı bulunmaktadır. 

Birkııım liH mualllmlerinin de 
latanbulda toplu bir halde bulua
du kları 'te 1air villyetlere gitmek 
istemedikleri nazandikkati cel
betmiıtir. Bakanlık, bu nokta 
Dzerlnde de bau cezri tedbirler 
alacaktır. Bu huıuıta tedkikat 
yapılmaktadır. 

Silah 
Taşıyanlar 

Evvelki akşam ani olarak ya• 
pılan arama neticesinde Pqabah
çede MOcahiddo bir tabanca, 
Alemdarda lzzeddlnde bir ıu1-
talı, KUçUkpazarda Iımallde bir 
kama, Beyazıdda hallaç Alide bir 
saldırma, Fatihte Bnrhanda bir 
tabanca, Halilde bir kama, Fe
nerde Aziıde bir tabanca, kah· 
veci Kör Hikmette bir bacak ve 
sandalcı Hakkı'da da bir kama 
bulunarak mUaadere edilmiftir. 

Giniin Tarilıi 

Bay Piyos'un Türk' 
lüğeHakaretDava 

Türldilti hakaret ettiği idc'iatilt 
Oçlacl ceza mabkemeaioe veril .. 
Ooyoa elıorta ıirketi m6me11ili Btİ 
Piyoe'un dGa muhakemesine de•
edildı. Mahkeme Bay Piyoıun nıGcla' 
faa ıahidleri olarak getirditl meb'd 
Ba1 Mazhar Mlfid n Yuıuf Ziya~ 
Hakkı Saffet, Midhat Şilkrü, R•., 
Hikmet Cemal Ziya, Refi Celil, At4 
Said Ziya, Malik Aziz, Nihad AJlt 
HulOıi ve Cemll'i Zaharyadiı'i dini-. 
mittir. Şahidler Bay Piyoıun iyi ~tf 
Türkleri ınen bir adam olduğu 
ılSylediler. Diter ıahidlerin celbind 
Tazgeçilerek iddia Ye müdafaa ya~ 
mak için muhakeme 3 ıubata t~ 
edildi. 

KUltUr Bakanı Bay Abldlll 
A dapazaranda 

Adapazarı, 29 - KlllUlr Bakdf 
Abidin Ôzmen, beraberlerinde kal., 
mlmahıuı ve ortatedrlaat mUdürleıl 
olduj'u halde ıehrimh:e geldi. lata,. 
yonda Kaymakanı, Belediye ve Fırk• 
Relılerile muallimler ve halk tarafıoıl 
dan lurıılandı. 

Bakan, gece muallimlerin topla• 
dıj'ı Belediye salonunda muallimleri, 
baabihalde bulundu, yeni mekteO 
blnaa1nıo yapılmaıında Bakanlıttd 
yardım edeceğini ve maarif aahasıod• 
bllytik canlılık göateren Adapazarıll 

ortamektebdeo mahrum bırakılmaya• 
catını ıöyledi. Bu haberi alan halktl 
mıa çok anindl. 

Bay Abidin Özmeo gece saat 
albda Ankaraya hareket etti ve kaıa 
erklnı tarafından uğurlandı. 

Yurda Gelen Muhaclrler 
Çanakkale, 29 ( A. A.) - TrakJ• 

um•mi mGfettiıliti yaoıada mmtak• 
nlUerlaln bu hafta yaptıtı toplantiy• 
gitmit olan Çanakkale •allal Ba1 
SOre11a Yurdakul din Çanakkaley• 
dönmlıtlr. Toplantıda, mlntaka d
lıllinde bu Hne yerleıtirileo ve ön .. 
alır.deki ilkbahardan itibaren s•leceı. 
olan yeııl muhacir itleri ve buna ail 
alınacak tedbirler görOılldütll ve 
mıatakaoıo nafıa itlerile idarei buıu
aiye n belediyelerin 985 Hneai bOtçe 
projeleri gazden geçirildij'I aalaıılıf 
maktadır. 

LI•• Ye Ortamekteb 
MUdUrlerlnln Mualllmllklerl 

Kültar bakanlıtı genel mGfettiıle,. 
Ltae n Ortamekteblerl teftitl6rl 
ıaruıada, bazı mekteb mld6rlerioi., 
idare itlerinin çokluj'unu ileri ıOrer•• 
lserleriae vazife teklinde verile• 
derslere muntazam bir ıekilde devalll 
etmediklerini görmlılerdir. Mekt•l 
mldGrlerine e111en en fazla baftadf: 
12 aaat dere verilmektedir. 

Mekteblilerin 
Yardımı 

Uıak, 29 ( A. A.) - Ortamektea 
Hillliahmer dernek kolu, Erdek .e 
Marmara adaıı cılYarıodaki yer •aff 
ıınbaıadaa açıkta kalan yurddatl 
1ardım olmak tızere aralarında 1 
liradan fazla para toplayarak umu 
merkeze göndermlttir. 

Şehrimiz Hil&llahmer cemiyeti 
Hlıele fel&kebedelerlne yardım t .. 
mini için bir müsamere haıırlamıf 

l. __ S_o_n_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_e_s_im __ li_Hı_ik_a_Ay_e_s_i_: ________ R_a_za_r_O_la_R_a_sa_n_B_. _D_iy_o_r __ Kı_ı_· ._· _I 

- Bir kad:n bir meclise ıirdi ı ... Bu her yerde her Yakit 
mi Hasan B. muhakkak dedikodu b6yledir •• 
hatlar. 

H. B. - Akıl de yardır azl· 
ılm. Bir kadın bir mecliıten 
çıkınca da dedikod11 bqlar. 

•.• Bilmiyor musun, Halide l ... Dedikodunun 
Raıld Rıza tiyatroıundan çıkı· arkaıı alınamıyor .• 
Yerdlı •• , 

bili 
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Değirmen dere 
Değirmenlerinde 

Öğütme Hakkı 
Adapazarı (Huıuı1) - Derbent 

lzmite bağlı tirin bir nahiye mer• 
kezidir. Köy güzel yemiı bahçe
lerile sUılüdUr Ye bu yüzden iyi 
bir para köye girmektedir. Köyde 
en çok mısır, biraz da piriç ekimi 
yapılır. Köy ıu değirmenleri!• 
meıhurdur. lzmit ve Ada köy· 
lerindfJ her ıene buraya yüzlerce 
araba mahıul öğlitmek için geti· 
rilir. Değirmenlerin hepıi au ile 
mUteharrlk Ye adeti bir fabrika 
gibi ıon ıllratla iılemekte ve 
8 dakika gibi kısa bir zaman 
zarhna 25 kilo mahsulü öğütmek· 
tedir. iddialara göre tarihten 13 
aene önce bu değirmenlere mah· 
ıul 6ğtıtmeğe gelenlerden değir· 
men hakkı olarak o zamanın 
rayicine göre bir kile mahıulden 
bir okka hak alınırdı. 

Htıkümet bu detlrmenlere ka
zaoc koyunca değirmenciler de 
öilltmekde oldukları mahsullln 
bir klleainden Dç okka hak al· 
maya batladılar. Fakat hükümet 
bundan bir mllddet önce t•k 
taşlı değirmenlerden kazanc al· 
maya baıladı. Bununla beraber 
bu değirmenciler kazanc da ver~ 
medlkleri halde almış olduklan 
hakkı tenzil edecekleri yerde 
bllAkiı tezyid ettiler Ye bu Hf er dört 
aağ okka almaya bqladılar. 

lzmirde 
Hilaliahmeı 
Balosu 

lzmir (Huıuıl) - lzmlrJllerin 
her Hne büyük bir iıtekle arzu
ladığı Hililiahmer yıllık balesu 
25 şubat pertembe akıamı Yill
yet saloolannda Yerllecektfr. Şeh· 
rln tanmmıı ileri gelenleri dlln 
akıam Egepalaı 1alonlaranda Hi· 
IAliabmer Cemiyeti tarafından ve· 
rileo « T ea Party» de hazır bu· 
lunarak balo fa' al komitesini seç• 
mittir. Komiteye tanrnmıı ecnebi 
Bayanlara da aeçilmiıtir. 

Hayraboluya Yerleftirilen 
Muhacirler 

Hayrabolu ( Huıuıl ) - Kaıa• 
mız dahilinde 850 eYlik 3350 nOfus 
muhacir yerlettirllmif tir. Merkez· 
de bulunan muhadr eYlerlaln 
lnıaab tamamlle bltmlftlr. Kaıa
mıza illYeten bir ııhblye memuru 
daha yollanılmıı Ye bunlar klSy 
k8y dolatarak muhacirlerin aıhhl 
vazlyetile yakından altkadar 
olmaya batlamıtlardır. -------............ _ .......... -............... _.. .. 
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Kaçakçılara Hiç Aman Yok 
Gazianteb ihtisas . Mahkemesinde Bir Senede ( 4250 ) 
Hüküm Verilmiı, iki Milyon Lira Para Cezası Kesilmiştir 
Gaziaoteb, (Hu· 

ıusl) - Eıkiden 
kaçakçılıtın en 
çok yapılageldiği 
bir yer; Ga:dan• 
tebdf. Şehrimiz 
Suriye araıiaile 
hemhudud ve 
Haleb, Cerabluı 
gibi daha birçok 
Suriye kaıabala• 
rıoa pek yakın 

bulunmak has•· 
bile kaçakçılar 

bu Yaı.iyetten i .. 
tif ade eder ve 
o zamanlara ald 
tedabirin de pek 
sıkı olmaması yUzlhıdea hemen 
hemen 1tırbeıt olarak kaçakçılık 
yaparlardı. 

Milli aervetln bu yllzden utra• 
dığı zarar, hftkümetlmlıl birçok 
fedakArlıklar ihtiyanna aevkede· 
cek kertede bnynktO. 

Kaçak eıya aatıcılan muka• 
bilinde altın verildiği takdirde 
daha bnyok bir tenzllAt 7aptıkları 
için Türk altınlannı Surlyeye 
akıtmakta bir mahzur ılrmez· 
lerdi. 

Hükumetimiz bundan Dç sene &ode 
kaçakçılıkla mUcadeleye baılamıt Ye 

Samsunda 

Arhavi Dili 
Samıun { hnımf) - Henftr 

bir di!i benlmaemiyen tehirler 
araıında Samıunda vardır. Sam• 
ıunun kendine göre bir konuşma 
tarzı yardır. Hopaya ve AıllaYiye 
doğru gf dil dikçe bu teliffuz tarzı 
anlaşılmaz bir ıekle ıirmekte, 
rumca ile ttirkçeden mürekkep 
garib bir liaan ortaya çıkmakta
dır. Meseli Arhan' de bir kah· 
vede otururken: 

- Ar bardak çıpy mançl 
diye bir Hl iıitlrainlz. Bu: 

- Baaa bir bardak ıu ver 
demektir ve bir mtltterlnln 
kahveciye hitabıdır. Şark Yill• 
yellerinde olduğu gibi Karadeniz 
eahil Yillyetlerinde de Iıtanbul tl
veaile konuımanın yayılmamna ça• 
lıtmak biç te faydaaız olmıya• 
cakbr. 

Çorum Doğum Evi 
Çorum (Huıuıt) - Doium 

eYI burada bDyllk bir ihtiyaca 
cevab Yeren faydalı bir kurum
dur. EYde çocuk bekleme ve mua· 
yene, kadın beldem• ve muaye
ne, tUtraviyole, banyo, bemıire, 
ebe, doktor, ameliyat, doğum o· 
daları, liboratuvar, ç-.maıırbane, 
yemek 1alonları, haata kovuılan 
vardır. BntUn mUe11Hede temiz
lik ve haatalara iyi muamele ;n 
önde tutulan vazifelerdendir. 

Doğum evinin baı doktoru 
mnea .. aenin ldareılnde ve muhl· 
tine faydalı olma11nda bllyOk mu• 
vaffakiyet göıtermektedir. Eve 
köylerden kain• ile gelen hasta
lar da vardır. Önceleri raibet 
bulmıyan bu mUe&1eaeye yavaı 
yavaı halk alıımıştır. Ve hemen 
hemen bUtUn doğumlar doğum 
evlerinde yapılmaktadır. 

O.B. 

Gazlantebden güzel bir görüntit 
ihdas edflen Ihtiaaı Mahkemeleri· 
nin büynk fayda ve yardımları 
dokunmuştur. Bugiln ıehrlmlzde 
kaçakçı miktan düne nazaran 
% 80 azalmıştır. 

Şehrimiz Aakert l\tJsaı mah
kemesi bugnnedek be, bine yakm 
ıuçlu hakkında 4250 hnknm •er· 
miş ye ayrıca bu •uçlulardan iki 
milyon lira para cezasının tahsi
lini kararlaıtırmııtır. Bu rakamlar, 
bir yiJayet içerslnde kaçakçılıkla 
uiraıabilecekJerin, hiç olma:ıaa, 
içte ikisinin mahküm edildiğin) 
ıöıterir. 

934 yılı için· 
de yakalanan ka· 
çak vak,ası 1608 
'fe yakalanan 
suçlu adedi 1317 
dJr. Gene bu 
yıl içinde 46 bin 
kilo gümrük ve 
fnhiaar etyaalle 
bir milyon ilçyll.ı 
bin defter sigara 
kAğıda, 744 Tllrk 
banknotu ve 389 
TUrk albnı, 1678 
mecidiye vo 391 
hayvan, 2 kam
yon Ye 91 lif Ah 
tutulmuştur. 

Bu rakamlarla 933 ••nesi rakam
ları bir araya getirilirse 
görülnr ki, bu ıene kaçakçılık 
vak'alarında %15 Ye eıya mikta• 
rında %40 bir ekılklik vardır. 
Bu da alınan kunetll tedabir Ye 
önlemelerin eyl netlceaidir. 

Şurası memnuniyeti~ kayde 
değer ki, alınan kuvvetli önleme, 
haber alma ve Ugtıne (halka) an
latmanın teıirlerl, milli fabrika· 
larm teeasUs ve IRnayiimizlo in· 
Jdtafı sayeainde kaçakçılık, bu 
en mühim hudud mmtakalan· 
mızda bile azalmııbr. 

lneboluda Yavrulara Ziyafet 

loeboluda beslenen yavrular 

lnebolu ( Huauıi) - Dk mek· ı Yi relıf Bay Nabi De arkadqla-
teblerde okuyan çocuklara bir rının mllzaheretl ile meydana ge-
aydanberl' sıcak ısğle yemeği ye- len bu iş halkta da blytlk ali.ka 
rllmlye batlaoılmııtır. GUmrtık uyandırmııtır. Hergtln HalkeYlnln 

nst kat aalonunda yll:ıe yakın 
muayene baı memuru Bay Ah- yanu gtıle oyniya neı'e ile ka-
med Refikin teıebbüıll Ye Halke- nnlarını doyurmaktadırlar. 

Konyada 
Ekim Vaziyeti iyidir 
Konya (Huıuıi) - Ziraat Ban· 

kaıı ıon aylar içinde Konya 
köylUıünden bir buçuk milyon 
kilodan fazla buiday aabn al· 
mıttır. Sevkedilen 600 vagondan 
batka buıUn depolarda 5 • 6 
milyon kilo buiday vardır. İnhl· 
sarlar idaresi de Karamandan 
kuru Uzllm mllbayaa etmektedir. 

Kooyaya bu aene oldukça 
fazla kar yağmııtır. Bunun için 
bu sone Konya OYaamın ıuıuz
luktun mütee11lr olmıyacaj'ı 
umulmaktadır. Eıaaen ıulama 
kanallarının bir an evvel açılmaıı 
için lbımgelen tertibat alınmııtır. ..... 

Çorumda. Sürek Avı 
Çorum, ( Huıuıl ) - Halkevl 

ıpor kolu tarafından bir aYcdık 
kurumu yapılJDJtbr. Kurum kit 
iOnlerinde ı&rek aYları tertibine 
karar yermlt Y• ilk ıGrek anld 
ıapmııbr, 

Gebzede 
Bir Avcılar Kulübü 

Kuruldu 
Gebze ( Huıuıl ) - Bu hafta 

içinde fırka salonunda toplanan 
memleket avcıları aralannda bir 
kuUib kurmay• kararlatbrmltlar 
ve Geneler Birlltf•• bağlı iç 
kiıillk bir idare heyeti eeçmiıler
dir. Bu ıeçimde kaptanlığa Bay 
Mahmud, idare memurluğuna Bay 
Hamdi, katibllğe de Bay Hfiaeyln 
geçmiılerdir. KulUb, her cuma 
toplu aYa çıkmak, bllyUk ıllrek 
aYları tertlb etmek emelindedJr. 

Amasyada Bir Vak'a 
Amaaya, (Huıuıl) - Bir ıaat 

uzaklıkta bulunan Boğazköyde 
Nezire adlı bir kadın yufka aç· 
mak Uz ere davet edildiği Haılmln 
evine gltmiı, fakat Hqlmln kanaı 
tı6peklerl bağlamadıtı için köpek
ler biçare kadmın tlzerlne hllcum 
ederek ağır ıurette yarala111ıtlar
&br. Bu ııırtma Yak'a11nın kaıdea 
J•pal~ta ıOrloa•ektedlr, 

1 Kritik 

Yeni Bir 
Edebiyat 
Cöngü 

Narııllala Ala~ 

Yurdumuzda « Varlık » ti' 
b&fka edebiyat cöngü buluııdll' 
dığım, geçenlerde, yine buradl 
acı ile anıyorduk. Bugün okd" 
lanma, beni ıevlndirdiği kadl' 
kendilerini de sevindireceğini sd' 
dığım bir şey muştulıyacağı_, 
« iz » yeni bir biçimle çıkınai' 
başladı. Gerçi ilk sayisı bekledi' 
ğimlz, daha doğrusu bize ISocedef 
söylenildiği gibi olmaktan ç~ 
uzaktır; onda « Varlık » ın dOI' 

gnnlDğnntı bulamadık. iri iti 
yazılar, birçok dizme yalnışlatlt 

bir makalenin ortasına durU' 
dururken gmYeren çerçe\ed. 
çerçeveli olduğu kadar da yeı

aiz aözler •.• Bunlar o cönkte ya'lll 
Hamdi Tanpınar, Cahid Sıdlot 
Ahmed Muhib gibi arkadaılarıdlJ 
da elbette ıinirlendlrmiıtir; bunu' 
için bundan sonraki sayılarmdl 
dtızeleceğiol umabiliriz. 

Çerçeveli, ancak yersiz saf 
dedim, anlatayım. Bu, «DewimdeO 
beklediğimiz» adını taııyor. «lz»İJI 
deYrimdeo, inkılibdan bekledijl 
bakın ne imiı: Çocuklara ancak 
Tftrk adları takılmasını bir kana' 

na bağlamak... KlStll bir dllşünct 
demiyoruz; belki de çok lyL Arı' 

cak bu yurdun kendilerini saymak 
iatedlğimiz yazı adamları: «De.,-
rlmden beklediğf mlı» deyind 
böyle ufacık şeylerden mi &Öl 

açacaklar? 

«Iz» lo bundan sonraki sa)ıll" 
rınm daha büyük bir özenle, tartı 
ile çıkarılacağını umarız. 

Bu sayıda da değerli yazılat 
var; «iz» üniveraite profesör "' 
doç.entlerinin de yardımını tem1' 
etmif. 

Bu ilk sayıda Ahmed Hamdi 
Tanpınann « Şllr ve ıonsuzluk' 
adh, gerçekten çok gllzel bir yW' 
na yar. Hamdi T anpınann başlıc• 

bir suçu vardır: Pek az yazmaaı. O, 
daha ıık yazmağa katlansa bedi 
bugtlnkll ozanlarımızın en İ} Ur 
maden biri, hem de belki en .,, 
kriUkimf:z olduğunu herke• kab~ 
le mecbur olur. 

«Bhde tenkld yoktur» aözilJI• 
dillerine dolayanlar eıcŞlir ye ao_. 
nzluk» u okusunlar; yine •U" 
mazlaraa tenkidin ae demek "6 
duj'unu anlamadıklannı ~ 
termit olurlar. Ham dl T ~~ 
plnar Y abya Kemal'in edelJ5 
yabmıza katbğı bir gtlzellefj 
ı6y1Gyor Ye bir parçayı, 11Deni"' 
man:ıumHini tahlil ediyor. Sf. 
tahlU hiç ıllpheaiz ki batbbafl' 
bir ıanat eseridir. 

Yalnız Hamdi Tanpınar'a, b6' 
aöztl için, altem edeceğimı Y ab1' 
Kemal'ln değerini hepimiz bi~ 
ancak onun, on dokuz.uncu •• 
kerhanal bu talrl ile boy ISlçD~ 
blleceifnl söylemek çok illPr 
l(itmektir: On dokuzuncu •~ 
yaal Goethe, Byron, ti 
go, Poe Baudelaire, Verlal~ 

Yahya Kemal'i ool tJ1 
bir tutmak, onları bilmiy•D bit 
JdmHnin ağzında manallZ ıbl 
.az olur; Hamdi Tınpınar S 
oalan bilenin ağzında iıe Y ab 
Komal ile alaya benziyor. 
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t Alemi )1 R BİCİ 
Dünyaya 
Bir Kuş 
Bakışı 

DUnyanın ıyasal bir kuıbakııı 
harita ı yapılacak olın muhallkak ki 
in anın tüylerini Urpertecek blr m n· 
tara k rııııında kalınır. Bir tarafta 
koca Çin ülkoal, J:ıpon zatarı g rt· 
la~ınn diıl rini geçlrmlı, yere ıermek 
içın aıılıb duruyor. Öb r tarafta 

lngillerenin j 
idare ' 
Prensipleri 

Llverpul, 29 (A.A.) - Has 
mDhür Lordu Bay Eden bir meb'uı 
seçimi mUnasebetile, hükümetin 
prensipl rini şöyle anlatmıştır: 

Anı ·k ra a var, bu m nz raya elleri .dd ı 

1
1 etten tilreyer k beıkıyor ve gözle 

l~giltereyi kolluyor. Onun berabcr
lnden emin olsa Jııponyanan iiz.e· 

rlne yu,- k • ' . ume te bır saniye tereddüt 
tınıyecek j ·ı . . . k ı ngı teremn ıse linbır ta-

ra 
1 

ta bezi var. Amerikanın hiddetine 

1
ra ebe edemiyerek kendisinden önce 

pony nın Uzerine ntılm ıını btltOn yü· 
re Ue dilerken Hindiııt nın kontrolnnCl 
'iden b k • l ıra mıyor. Baıı ufak tahrık-

I tr, kunetli famar ve kısmi o'kıayıı
.:'~a 4~ . milyon inııanı 20 bin hlliı 

lngılıde idare edlb ridiyor. 
A. Fakat bu faaliyet ona kAfi değildir. 
l'~upndakl meeguliyetinden de vazreç• 
b 1Yor. Tereddüd içinde bocalar gibi 

d
lr vaziyet alarak Fransız daYaaını 
••t ki' .. e ıyor. Derken Almanyanın hak 

:ua~vatı lııteğini haklı bulur oluyor. 
A~ ın ltülAhmı Veliye, Velininkini de 
b ye gtydirm k ııureti1o Uluslararaaı 
k arııa hizmet eder görfinerek hnki· 
•tte ortalığı karıthrıb İngiliz. Ht:ge

A onyaaına temine çahııyor. Cenubi 
;1 rik da Paranuvayla Bolivya harb 

e lyorlarmıı. Kimln umurunda. Esasen 
; muharebe, fnsriliz ve Amerikan 
Eıtrol tirkeUerlnin r kabetinden dot

U nı detil midir? Bu kargaıalıRa 
.'~guvay da dahili bir muharebeye 

:;r~ıerek lıtlrak edlyormuf. Varaın 
ın, Kolomblya, komıu bir deYletin 

ra · i lak 1 '.s ne sröz koymu,, Habeıistan 
sım edilmek (izere bu1unuyor-

ıtıuı. Orta AYrupada ıılunta Yar· 
~1f· Macnristnn rahat11ı1hklar içinde 
ti••randığından bahsediyormuf. Filis-

1 - Uluslar Kurumunu tuta· 
rak ve mUibrek ıulh islemlnl 
kuvvetlendirerek dUnya ıulhünU 
idam etmek. 

2 - Amerika ile samimi mtl· 
n ebatt inkişaf ctt;rmek. 

3 - Dominyon ve mUstem· 
lekelerlo ııkı teşrikimesaide bu· 
lunmak. 
Amerlk da Grev TehUkeal 

Nevyork, 29 (A. A.) - Sen· 
dika haricindeki işçiler rıhtım 
işlerine karışmak istedikleri için, 
nakliyat sendikuı protesto olarak 
30 bin kamyon ıoförilne grev 
emri vermiıtlr. Greve 35 bin 
nhbm işçisinin iştirakinden de 
korkuluyor. 

Almanyeda Evlenmeler 
Artıyor 

Berlin 29 (A.A.) - Resmi lı• 
tatistiklere göre en çok evlenme 
Almanyada olmaktadır. Evlenen· 
)erin nisbetl umum halkın binde 
(10,2) sidir. Almanyadan sonra 
ikinci gelen lngilterede ise bu 
nlsbet binde (7) ve Franuda fse 
(6,9) dur. 

Sovyet Rusya lnglltereden 
Makine Alacakmıt 

Londra 29 - Rusyanın lngilte
reden petin para ile bir milyon 
liralık makine ve malzeme ala
cağı bildiriliyor. 

lsveç Veliahdı Memleketlna 
DöndU 

Stokholm, 29 - Veliahd şark 
Hyabatinden buraya dönmUştUr. 

llde Ara.blarla Yahudiler btriblrini 
~nıekte imiı, Japon telıllketl orta 
B •yaya doğru yayıhyormuı. Yayıhr a. 
~ktığımıa farazi haritada bGtlln __ .............................. - .................... . 

1 
nlar Yardır. Fakat ne çıkar. Asıl kalan fillfin uluıların akıllarını lıat· 

f, d6rt, beı bDyük dnletln btlyGk )arma ahb bu kötU cere7ana kendi· 
;enfnatleri üz.erinde anlaııb dQnya- lerinl knphrmamnları ı.•e bOyDklere 
d: tahakküm etmesl oldutuna göre lokma olmamalarıdır. KDçllk itil f n 
'rfia:~a barltaıının bu hazin tekli al- Balkan birlikleri hep bu iilkllye gi· 
Bi1l •ıaaen matlub bir t•ydl den yollardır. Bu vaıiyet karııııında 
lıtt::lla\eyh umumi vaziyetin karıtık- temenni edilecek f*Y• bu birliklerin 
r~kt' an ınGtehayyır olmamak sre· daha genit bir varlığa mllntehi ol· 

ı:'r:. :F:•~k~at~y=ln~e~g:•:r~ek==~o:l:•n==~~=er~l~~m:;:••:ı:d:ır~. - Süreyya 

' Sevmediğine 
Edebi A 

1;;~k, Aşık 
30 / 1 I 935 

Hilkat, her titre l l 
ucları gibi h Y 1 zehirli tarak 

kaf ları, zeb~r~:Y•ka kulakları ve 
l•reyan bir kahkab nata kanata 
Yordu: 8 ile gUIU· 

- Bende f lıyorurn B ampanya ile baı· 
··• ıravo H e•i gnz.n ~ arun .• Bu ge· 

B hl ille girdınlzl 

e•vfr~e~e lı~Ul~~yordu. HalkatJn 
hal ıezrni ti edı~~ ~anevrayı der• 
l:.u ıe"k ;ala Bı~ılttzam bisettJrllen 
•ntaınıa b nhgı, ıuuru yenen bir 

liehlce •tangıcı olabilirdi. 
- N ' cndinl dllşUndU: 

eye bu . 
•tnıeğl dU vazıyetten lıtifade 
dl- B b şUnınedlm, düıUneme· ..... ey a h 
fte kazandı~? ~ıabına çal11makla 
ltrtınızı 

1 
eyhan, bizim ha• 

•rkadaıa : •un, g6zetU mi? Bir 
llzlık F kyun oynamak, ahlak-

... a at d 
•)'ağına gelen m~ e~ ki Beyhan, 
•yak d' nunetı tepiyor ve 

ıreyor· b 
da sayılın 'A u oyun oynamak 

az:. rtalc i 
VaıU geçt •• 

le • şanıp 
adehlere d ld aııyayı açmııtı, 

ıordu: 0 uruyordu; Behiceye 

- Siz h 
Behl 

•· anımefendi?. 
ce b ·ı - O başı e ltaret etU: 
yun ozanlık 

SUriiden B) nlanı k etmlyelim. 
urd kapar. 

Türkan, düıünUyordu; Behice, 

elUe sarsb: 
- DnşUnme, içi .. Ya hep ba· 

raber aarhoı olalım, f )'ahud hep 
beraber ayık duralım... Bir mec· 
liste başı d6nftklerle ayıklarm bir 
arada oturmatı kadar can ııkıcı 
bir şey olamaz. 

Harun Şinati, kadehini kal-

dırmııb: 

- Heplmir.in ıcrefine! 
Ötekiler de kndchierinl kal-

dırdılar: 
- Hepimizin ierefinel 
Cevad Galib, kadehini maırnya 

bıraktığı zaman, dudaklarındn 
ya1h btr glllllmseyifle önllne \,a
kıyordu. Harun Şinasi, bu ıofrnyı, 
ne Umitler. ne hulyalarla hazır
latmııtıl Onun, sofraya, çiçeklere 

bakışı, gelinlik duvağım kızının 
cenazesi üstüne 6rten annenin 
matemine benziyordu. 

Harun Şinasi, t~krar kadehini 
doldurmuştu, Vatıile tekrar emretti: 

- Bir wiıe daha aç! 
Cevad Galib, ukaaaşmm 

makıadını anlam&ibi ıampanyadan 
sonra öbllr içkilere saldıracaktı. 
Ukin bu aarhoşluktau nasıl uya· 

nacaktı? 

SON POSTA 

TELGRAF AB 
Avam Kamarasında 

Hasta Kızzn 
Basit 

e·r Hidise O Bir Derdi .. 
----------

Bir işçi Meb'us, Başbakanın ırbacla 
Umumi Hayattan wulmasını İstedi 

Londra, 29 ( A.A. ) - Pnrlimen· 
to, çok y klll bir proğrnm ile tekrar 
toplnntılarına batladı. Eldeki liyiha• 
lnrdan «:n mOhimml, Hindistan kanu· 
nu ile itııizlere yardım projesidir. 
Kabine, iıçilerin hGcumunn engel 
olmak için yeni bir "refah bQdccııi., 
hazırlamak ııayretindedir. Eğer bu 
devrede bu nokta Uzerinde olduAu 
gibi faki.ı ıınıf1ar n barakalar mese• 
leleri Ourinde de memnuniyet nrici 
bir netice olarak, hllkQmet. llkte14 
rinde memleketin huzuruna çıkacak• 
tır. Akıl takdirde halka mnracaat 
için 1936 ıubatma kadar kendine 
tekrar bir mOhlet verilecektir. 

Parlamentoda batka meseleler de 
görüoOlecektlr. Bu arada silihlanmn 
itine kartı İngiltercnin dıt polllika
ıındaki tekamnt ite efkArı umumiyeyl 
tiddetle alaka1andıraıa anlaımalnr 
muelelerl vardır. 

• Londra, 29 (A.A.) - Avam kama• 
raıı. dlln akıam loei:dik tazminatına 
istihkakı olmayıb, evvelce içtima! 
muavenet dnirestnden yardım gören 
itıizler~ aahabet edecek olan yeni 
~ar~ım m.ecliıi için iıtenllen S milyon 
ıngıllz hrahk munzam tahsisatı 
müzakere etmittir. 

Müzakere esnasında, •ol cenrtlı 
mesai fırkasına mensub saylav Buka
nan, tasavvur edilen yardımın yerirıdo 
olmadı~ını s8ylemiıtir. Bukanan, 
baıbakanı •tır tabirlerle tenkld ede
rek, onun lmbaçla döğlilllb de, 
umumi hayattan öyle kovulması 

lktiıa ettiğini beyan tmiştir. 

Gene Meni fırkasından hlr baıka 
mebu., hflkdmeti tenkid ederken, 
dinle1lcilerin arasından yükHlen kadm 
ve erkek Hsleri: 

" Kahrolsun kıtlık hUKGnııeti, diye 
batırmıılardır. 

Bir~ok kimseler dııanya çık rıl• 
mıılardır. içlerinde bezıl rının pro· 
tHtolarına ratm•rı, halka mııhıua 
tribOnleri itral edenlerin hcpıi yerle· 
rini terk• mecbur edilmiılerdir. 

Behice de, Cevad Galibin zih-
ninden geçenleri hisıetmit gibi 
manalı manalı bakıyordu. 

Türk" n, le en dini tutamadı, 
ha) kırdı: 

- Sofraya oturur oturmaz, 
körkütük mU olacağız? 

Hilkat, omuılarmı oynattı: 
- Zevkleri, zamanla ölçme ... 

Her fCY olacağına varır. 

]kinci şiıeyi gctirib aç n 

Vaail: 
- Bay Harun, Madam Eftik 

bir az ıiıi iÖrmelc istiyor,dedi. 
Haruz Şinasi, birden doğru-

luverdi: 
- Bir yere gidecekti, sıilti 

mi idi? 
Vasil~ batım salladı: 
- Gitmitti, geldi. 
Harun Ş.nasi. birini çağrar 

ıibi elini O} natıyordu: 
- Gc!ain .. Buraya gel in 
Vasfi çekildi; Eftik, ses· 

alı, tclıii ız adım.arla içeri 
girdi; lakin yüz.ünde, gizle) eme
diğl, yahut gizlemeye, aaklamayn 
IUz.um görmediği bir huzlın karar-

tısı \'ardı. 
Harun Şinasi, yüksek sesle 

ıordu: 
- Ne var, Eftlk, ne haber? 
Eftik Dudu, ellerile kuıağmm 

fiyongasını dllzeltiyor, yutkunarak 
önline bakıyordu, Harun Şinaıl, 

ıinirlendl: 
- Söyle, ne var? 
Ettik, ceYab vermiyordu. Ha· 

Başb kan Bay Makdonald 
MOıakere tatil edilmittir, Bugün 

devam edilecektir, 

* 
Lo dra, 29 (A..A.) - Avam kama· 

rasında çakan hidiae esnasında c!lnle
ylcllerdeıı 60 kadarı, kendilerini dııan 
çıkarmak isteyen hademelere kartı 
durmuılardır. Bu nOmı:ıyiıin eYve1dea 
mtlretteb olduğu .anılıyor. 

Amerlkada Yine içki 
KaçakçllıAı 

Nevyork, 29 (A.A.) - Per
mbe günündenberi 16 klıi glıll 

ve kaçak olarak satılan alkolden 
zehirlenerek ölmUşlerdir. 

Polis gidi içki fabrikalarını 
basmıı Ye tevkifat yapmışbr. 

lflls Eden Fenni Bir Tecrübe 
Riyo d5 Janeyro, 29 'A. A.)ı

Bay Joj Klod deniıden hararet 
kuvveti lıtihsal etmek t•iebbU· 
ıllnden vazgeçmiftlr. 

ES 

run Şinasi, yumruğunu masaya 
vurarak ayağa kalkmııtıı 

- Çekinme, slSyle.. Burada 
biz. bizeyiz. Açıkca söyle, ç ki· 
necek kimse yok.. Ne haber 
getirdin? 

Sofranın trafandakilerin göz
leri, Eftik'e dikilmişti. Gelen 
ba~erin, hiç de hoş olmndığı, 
ihtıyar kadının halinden belliydi. 
Fakat buna rağmen, hepsi onun 
cevabını merakla hekhyordu. 

Eftik Dudu, tekrar yutkundu· 
kmk bir 1ıesle: ' 

- Gittim, dedi. 

Harun Şinasi, hala ayakta idi: 
- Peki, so.ıra? 

ihtiyar k dm devam etti : 
- Ayteyi gördüm... Beyhan 

giyl miş, hazırlanmış ... 

Odadakllerin çehreleri, ayrı 
ayrı hisler, ayrı ayrı manalar 
ifade eden çizgiler, buruşuklarla 
kmşta. 

Eftik'io i b ıes , lisbl\tün kıralı· 
vermişti: 

- Evden çıkarken; Istanbula, 
teyzeme gidi} orum. iki Uç gece 
kal cağıml Demiş ..• 

Harun Şin a·, son bir Umidle 
aarsılmış: 

- Belki buraya gel cektlr. 
Behice, homurdan.r gibi içini 

çekti: 
- Ha) ır... Bura) a gelecek 

olsa, araba ile gelirdi ve bu ka· 
drncağızdan daha evvel 1ıelmesi 

" Samsun ,, dan bir mektub 
aldım, imzaSl .. basta kız ,. dır: 

- Beni kıntnr, di}e feryad 
ediyor ve derdinin aynen yaııl

maeını istiyor, anlaşılnn derdine 

buldıığu çare bu olacaktır, rica· 
smı kabul edeceğim. Okuyunuz: 

Teyze; uzun günl r ıslıraplnr içeri-
inde kıvranan b n artık bu azablı 

yeı' rla geçen ömüre isyan ederek 
nih yet \•ermek istiyorum. Hastayım 

t uı ç yıld r hastayım beni bu aon
au:ı ıstırabdan ne kurtarabilir? H çblr 
tabibin merhem bulamadığı yarnnı 

venden iliç iıtiyorum, beni bu ted -
viıi mütkül dertten kurtarabilir miain? 

19 yaıında ıenc bir kızım. B.ı 
yoşa niabeten bayatı çok iyi anladım: 
ıevdim, sevildim bu çılgınca devam 

eden muhabbet bana hayatı zehir 
etti, Yıllarca Hiri o\duA-um göz'er 
olmdl bir baokasınn et oldu. Beııi 

eden aldatmııb? 
Ala teyze inanmnsı~ s v•i.aino 

.kalbim gibJ emindim, iıte bu inklaar 
ayal hayata kartı olan bUUln Umid· 

lerhnl kırdı. Artık evlenmeye yemin 
ettim. Artık beni hiçbir erkek 

mea'ut tdemer.. Böyle ıatırabla geçen 
hayatın bana gereği yoktur. 

İçerimde erkeklere kartı sonsuz. 
bir nefret hiui uyandı. Ben bu b n· 
çeri bağrıma basalı üç ay oluyor. 
Athroro , 1anıyorum, uı.un gecelet"i 

• ba edemiyorum. Arbk bu zabf ı 
gözyaılarımın vQcudümde büyllk tulri 
olduğunu anlıyorum. Bir ayd ı baıla· 
yan hafif ökıtirükler hayatımın te
melinin çürllk olduğunu gösteriyor. 
Arbk gelecek bir gOnO beklcmera 
ne hacet .. 

Ben ıenc kızlara bir mucize olmak 
için haata ve soluk çehremin kuYVett 
keıilmiı titrek parmaklarımla erkek· 
lerin ne kadar riyakir, aldatıcı ot
duklannı ileri aiirüyorum. G ne kız
lağın gurur ve hnysiyeUnl daima mu-

hafaza etmeleri için hasta ve yaralı 
kalbimle rica ediyorum. Teyze beni 

kurtar. 
Haata kas 

Aıhna mutabıktır. 
'fEYZE 

lazımgelirdl ... Istanbuldakl teyu· 
sine gitml1tir. 

Hanın Şinasi, bu kat'iyet ku· 
ııımda ıaıırmııtı : 

- Buna sebeb ? 
Behice, yine homurdana ho· 

murdana glildU : 
- Belki, ben if derlm, zorla 

alır, getiririm! Diye dDıllnmftıtllr. 
Harun Şlnaıl. iki yanına .at

lanır gibi oldu, masaya tutunaratc 

ağır ağır oturdu. 
Eftik, geldiği gibi senlzce 

odadan çıkmııb. 
Cevad Galib, önUne bakıyor, 

eline geçirdiği bir çatalla oy~u· 
yordu. Hilkatin göz bebeklerın· 
deki ıebirli iğneler, Adeta tutuı
muıtu. TilrkAn. biraz da ıam
panyanın verdiği bir alıklıkla. 
gülUyormuş gibi dudaklannı kı· 
mıldabyordu. Behicenin kaılart 
çabk ağzı hiddetle titrjyordu : 

_:. Peki, ne yapahm ? Kafi 
artık.. ll\zumundan fazla ehemmi· 

yet verl)·oruz l . 
Harun ŞlnHİ, bUyUk bır bar· 

dağa si} ab ıarab doldurmuştu, 
ağır ağır içti ; bebekleri kararan 
gözleri, } ıldızsız geceler. kadar 
karanlıktı · birıey ıöylemıyordu. 

Behice: sö:ıilnün. hiçbir kulağa 
ve kafa}a iliımeden, bnvada kal· 
dığmı anlamıştı. Ayağa kolktt: 

_ Gide:im, çocuklnr ! 
Harun Şinasi, yine bir şey 

söylemedi. 
( Arkadı var J 
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Konser vat u ar 
Konserleri 

Geçen pcrıembe, Fransız ti· 
yatrosundat IstaRbul belediyesi 
konıervatuvarmın sekizinci, ovelki 
akşam da dokuzuncu konseri veril 

di. Perf•mbe ~Unktı konserde Oda 
musikiıine aid eserlerle Şan için 
b:rkaç (Lied) teşkU ediyordu. 

Programda Mozartın hava saz
ları ile piyano iç:n yer Kenteti; 
Hugo, W olf ve Mahler' den birkaç 
şarkı ile Beethovenin Septeti Yardı. 
DünkU konser be danalı, mullte• 
lit bir muıiki ılyafetl idi. Mo
zartın Kentetind• VJyanadan 
gelen muallimleri dinledik. Hep 
si ayrı ayrı muvaffak oldular. 
Viyanah hocalara klarlnetle c .. 
mil Cevdet Refakat ettJ. Bu Türk 
ıantatkAr sazınn inceliklerine 
hAkim olduğunu iıbat etti. Kente• 
tin piyano itini UstUne alan 
Ferdi de he1abi " tuı• " lerl ile 
iyi idi. 

Bayan Rozental bize ıttıel ve 
işlenmiş seıl ile bu konaerde b .. 
şarkı ( Lied ) söyledi. Memleketi• 
mizde pek az tanınan Viyanalı 
büyük aan' atkir Mahberln beate• 
lerinl zevkle dinledik. 

Proiramın aon kıımını tetkil 
eden Beethovenln Septetl oda 
muıikiıinde büyUk yer tutan bir 
eserdir. Bu mUhim parçayı çalan 
yedi ıan'atklrm hepıi de tanın· 
mış konservatuvar hocalarını teı· 

kil ediyordu. Seyfeddin AHf 
(Keman). Sezai Asaf (Çello), Ce-
mil Cevdet (Klarinet) , Böckh 
(bas) Kiihn, (Fagot) Eidler de 
Korno çalıyordu. Kuvvetli top
luluktan Beethoven Septetinl 
zevkle dinl iyeceğimizden emindik. 
Öyle de oldu. Bcşta Seyfec!din 
Asaf olmak Uzere dinleyiciler 
muılki muallimlerimiıi dakika
larca alkışladılar. 

* 
lıtanbul konservatuvarının ter· 

tib ettiği oda muıik:si konHr• 
leri çok rağbet görmektedir. 

Koca salonun bıttanbaıa 
dolması bu rağbete en güzel 
6roektir. 

Konıervatuvarı bu gUıel eae· 
rinden ve teıebbüsUndeo öturU 
tebrik etmek bir borçtur. Gelecek 
konserlerde yeni tiıtadları yetlı· 
tirib bize tanıtmasanı beklemek 
te bir haktır. - >f.. 

Son Posta 
Yeoıınl, •IJ•ll, Ha.,.diı ve Hıtk rauteet 

~ka labtiye. Çııalçeşme sokaiı. 25 
lliTANllUL 

Caaetemiı<le çıkan )'aıt 
ve ruimltırio bütilo haklan 
mahfuz •e ıaıetemiıe aitar. 

ABONE l'IA TLARI 

1 • a t 
Sue Ay Ay 4Y 
Kr. ICr. 1(,.. Kr 

TilRKlvt 1400 ''° 400 '1-ı-..... 
YUNANlsTAN 2340 1210 7lt 270 
ECNEBt 2700 1400 800 

Abone. ~eli pe1iodir. Ad rtı 
değift,irmek 25 lwriı&lv. ..... ..., . 

tJ•fM ffNi l•rl •• ,.,,,,. ... 
lllnlerdan •••'ullret atu•m ... 
Cevap için mektuplara 10 lnuuıluk 

pul ilivuı lazımdır. 

,. Po•ta kutusu ı 741 utaobu!-, 
Telgraf : Son posta 

""Telefon :20203 

Bir Yumurcak - Bir Bakarsın 
Mübarek Araba 

Önüne 
Eşek 

Dursun, Gitti, 
Değil Ki " Çüş! ,, 
Gider! .. 

.... 

Deyince 

Bazın otomobiller kısarlaraa, çarpacak intan bulamaz, biribirlerini 
çiinemiye kalkı9ırlar 

Bu 

Tuhaf delil mi?. Bunu banıl Fakat bir bakaraın morutun biri, Bir otomobil kaıaaında yaYruıunu 

Kari Mektubları 

Bir Köylünün 
Ricası 

--

Kayıerlnio Develi kaıa1111I 
bağ-lı Puıatlı köyü 200 evli ' ' 
bio beıyllı ntHusludur. KöyünıOI"' 
de ıu yoktur. Tarlalarımız ıuıuı.,. 
verimıizdlr. Otlaklarımızda ır 
ıuıluktan hayYan barıoamaaıak
tadır. Köye bir saat uzaklıkta 
bir tepede gayet bol ıulu bir 
kaynak vardır. Fakat hayvanJ.al 
buraya çıkıb inememektedir. 8' 
bol suyun hayvanların gidib gele" 
blleceii bir yere indirilmesi içit 
bize yardım edilmesini rica ederilllt 

Tı71are fabrtkaııoda ltçl Puıatlılt 
!'tL laını ll 

Mezar Tahrib Eden Taşçllat 
Maraşta ölen refikama betoa 

bir mezar yaptarmııtım. Bu beto• 
mezar zarif oldu, halk beaendl v• 
herkes beton mezar yaptırmıyt 
baıladı. Fakat bundan taıçılat 
zarar görmUıler, beton mezarları 
karmıya baılamıılardır. Belediyr 
ntn bu tahribin önUne geçmesini 
ve taıçılara mezarlara hürmet 
etmek llzımgeldlğlnl ötretmeılnl 
dilerim. 

Mer•lade posta eeyya ı: Zakir bin Ok01 

ıoflSre ıordlaam gUldU. Evet lAmeli bacaklarile karııya geçmek 
gUldU Çiinenenlerle alay eder ister, hop arabanın altına.. anlı• 

kaybeden bir ana n bir kiiçük kard•t 12---- --.e .. e·v·a-6 ... la·,------.~ 
Iekte çahıtıiım için bUlrim: En ...__.._ ___________ ,)., 

ılbl. çlinediklerinln çiğnenirken yor musun, bir bakarsın kadının 
yaptıkları komik hareketleri biri kaldırımdan iner, kornayı 
hatırlar gibi gtıldU. Sanki çiğne· i~itmeı, haydi teker~eklere, bir yu· 
mek onlar için basit bir ıeydir murcak arabayla O) un oynar, 
diye gülüyorlar. Belki de acı tramvaydan atlamak ister, yallah 
ıDIUyorlar, amma gUHıyorlar. kapaklanır, gider altına.. Ne di· 

Karaköydekf şoförlerden birine yeyim, bir, bet değ-il ki.. Amma, 
yaldaıırkeo, delikanlı hemen mUı· aniayor muıtın, kabahat hep 
teri kapısını açmağa davrandı : onlarda •• 

- Dur dedim, binecek deği· * 
lim!. Sana iki ıual soracağım. Beyazıd foförlerinden Bay 
Söyle bakayım: EYvelA halkı Ahmet Muhtar temkinli temkinli 
niçin çlgnerainiı.? .• 

G~ şoförlir ~nde birden· 
bire bir şa,kınlık peyde oldut 
dört parmağını da birbiri Uzerine 
toplayarak sıöA'ıll tlıerine baabrdı: 

- Ben mi ?. Dedi. Kimi çiğ· 
nemiıim be ağabey, evel· 
allah dört sene YU ki ka
za yapmadım .• 

Makıadımı anlayınca 

iUldü: 
-Hani birdenbire kav• 

rıyamadım da, kuıura bak 
ma.. Gelelim aenln ıordu· 
ğuna?. Ne diyordun? Hal 
km niçin mi çiğneriz?.Bak 
ben aana diyeyim ağabey, 
biz ıoför milleti namuılu 
insanlarız:. Herkes bizi an· 
ladın mı, ıilindir makineai 
biliyor. Öyle bilsinler am· 
ma, bizim içimizde çok ~ 

anlattı: 

- Bayım, önce bir bizi anla· 
tayım. Bizim toförler içinde çok 
kopukları, çok da akıllı, uıluları 
yar. Fakat birinin kötUIUğU hepi· 
mise de sıçrıyor. Bakınt Allah 

babacan, namuılu çocuk Bir otomobil kazaıından l!!onra meraklılar: 
lar var. - Kim çiğoenmi9, ölmüt mü? •• 

B:rkaç eararkeıint birkaç aar· için ıöylilyeyim ki, ıoförlerden 
foşun, anladın mı, ziyanı hepimize bazıları heroin bazıları esrar, 
dokunuyor. Evveli bak ıana söy- bazıları da bolca rakı kullanırlar. 
liyeyim: BlSyl• bir ıoför ıonra naaıl çiğ· 

K•bahat bizde değil.. lstan· nemez:. Esrarlı, heroinli kafa ile 
bul sokakları tatranc tahtaaı gibi. makine mi kullanılır? Bilin ki 
Direkıiyonu biraz oynatsan ken- ıoför, herkesten daha ziyade 
dini kaldırımda bulursun, biraz cana dütkün insandır. Bir kediyi 
kıvırsant anladan mı, herifin birine çiğnemekten çekiniriz, yolda hep 
çarpıyorsun. Eh, biz de Allah ya· gözlerimiz insanlardadır. En ufak 
pıaıyı:ı yahu, birgUn tera tarafı· birşey olaa, derhal makineyi kısı· 
mız da olmaz mı?, Bakanın ki 0 _ Yeriri:ı. Fakat kaza gelince gelir. 

gece aabahlamıısın, tam Ortaköydea Önümüze dUıen insanı çiineme· 
hızla gidarkent ıokaklardan birin· mek için bütün ıinirlerimiıl ge• 

reriz, kanımız batımıza vurur, de bir pjçkurusu koıalaktan yolun 
Yüreğimiz durur. Öyle ıoför ar· UıtUne atlayıverir. Bire aman, 

bire zaman demeden. anladın mı, kadaılar bilirim ki, bu yüzden, 
kazalardan ıonra belki on yaı 

al aana bir kaza. Bu mlibarek ihtiyarlarlar, yüzU buruıur, hatta 
araba eşek değil ki, çiş diylnce yataj'a dllter. 
dunun, gitti gider. Kabahati ekseriya bizde bulur· 

- Peki halk neden çiğneniyor? lar, hayır. Çiğniyen biz değiliz. 
- Enailitinden .• yalJahl doğru Çiineten halktır. Yüzde 75 ıuç 

söylüyorum enailiğinden .. Belediye onlarındır. 
bize saalta 30 kilometro verdi. - Peki halk niçin çlineolyor? 
Biıı korkudan hep böyle gideriz. - Bu kadar ıcne bu meı• 

çok çiinenenler çocuklar, ihtiyar· 
lardır. ihtiyar dalgmdır, baatıtı, 
ylirtıdüğü yeri bilmez. Caddenin 
orta11ndan dalsıın dalıın ıeçmek 
lıler, çiğnenir. 

Tramvaydan iner, tramYayın 
önünden karşıya geçmek iıter, 
çiğnenir. Çocuklar iset haıarılık· 
larına kurban giderler. Ekseri 
çocuklar tramvaydan atlarken 
otomobil altına girerler, ıokak 

başlarından caddeye fırlarla, ko
valamaca oynarken önümüze dil· 
ıerler. Sonra bizim arabalar, 30 
kilometre ile giderken öyle zmk 
dlyince duruvermiyor ki.. Beı alb 
metre mutlik ıurette ileri gider. 

* Emiuönünde, ıoför Cemal, sor-
duğum suale karıı ıu kısa 
cevabı verdi: 

- Belilıaı arayan çiğ· 
ner, eceli gelen çlinenlr?. 
dedi. 

Bu mevzu banıt bir 

sıece otomobille Şişhaneyl 
inerken ıeldi. Bir ıölge 

birdenbire otomobilin onll 

ne dOıUverdf, ıoför galtz 
J bir kUfUr aavurarak dl· 

; rekıiyonu kıvırdı ve kal· 
dırıma bindirdi. Baıı ucun 

' da ehliyetnameıi çivili du· 

rant ıoför Sallhaddin ba· 
na içini döktü: 

Allah akılları yaparken, 
içine ne katıyor bilmem ki.. bazı 
ıUnler bUtUn enalleri benim yo· 
luma diziyor. Geçen gUn köprU 
UatUndet az kalsın bir kaza yapı
yordum. Kadıköy lskeleıl tarafın· 
dan karşıya geçen bir kadınla 
çccuk birdenbire önüme düştU· 

ler, kadın sıöz ıöre ııöre kendisini 
önUme atmak istiyor, çocuğunu 
da beraber ıürUklllyordu. Çocu· 
ğun aklı keılyor, kurtuluş tara• 
fına kaçmak istiyor, budala 
hatun " aıel beni çiA'ne!. u diye 
arabaya sokuluyordu. GUcbelA 
Kaldırıma toıladım da, iki canı 
birden kurtardım. 

- Peki kabahat hep halk· 
ta mı? 

- Halkta ya, bizde mi?. la· 
tanbulda ıoförlUk, ip UıtUnde oy· 
namaktan beterdir. Neden ııenc• 
lerl, akh batı yerinde orta yaılı· 
ları çlğaemiyoruz da, hep kazaya 
kurban olan çocuklarla, ihtiyar• 
lar ?. Deiil ml? Mademki kaba• 

Lüleburgazda Sarwıaakh Çıf tl ığinde 
Bay M. Muharreme ı 

Büyüme canlı olan mahluklar• 
haıtır. Ağaçlar bUyilr, fakat tar 
lar cansız olduğu için büyümezler• 

··················••ıt••···································· .. hat bizdedir, bizim, ötekileri dt 
çitnememiz IAzım. 

* Beyazıtda, arabaya doğru yak• 
lattığım zaman. şoför Cemaf, bir• 
deobire kapıyı açtı: 

- Buyurunt nereye kalka ~ım?, 
- Hiç bir yeret dedim. Siz• 

lkl ıey aoracağım; halkı şoförlet 
niçin çiğner, halk ıoförlere niçiJI 
çipenir?. 

Şoför Cemal kapıyı kapadı, 
ellerini paltoıunun ceblerine soktu, 
sonra dUıüne düıUne anlattı: 

- Biz niçin çiğneriı?. Herhal .. 
de keyfimizden delil, değil 1111 
Bayım'/. Biz de insanız, bir canıll 
tekerlekler altında sönllb gltmr 
ıini lıter miyiz?. Amma, oluyor 
itte, yüzde dokaao suç çiğnenend• 
olduğu halde yüzde onu da biı" 
dedir. Me1elat baıı arkadaılat 
olmıyacak yerde hızlanırlar, tralll"' 
vay durak yerlerinden geçmel& 
lıterlert ıokak baflarında yavaf' 
lamazlart korna çalmazlar falan·• 
Sonra bizim lstanbul sokaklar• 
çok berbad ıey.. Dar, iğri büğrd• 
tıkı bkıttk ..• Şu Karaköy PalastaO• 
Bankalar caddesinden başlaya~ 
Şişhane yokuşut çok kazal ı t yo 
dar. Tramvaylar yavaş g idiyor• 
Eh eğer istenildiği gibi biz tralll"' 
vayın pe~ini bırakma} acak olursalN 
müşteri otomobile biner mi, oto"' 
mobili tercih eder mi?. işte blf 
buradan kıvrıla kıvrı !a giderkeıJ• 
tramvaydan atlayan çocuklar ÖP~ 
müze dUtüyor. ~ 

- En çok çiğnenenler h11J1J" 
yaıta insanlar ?.. ~ 

- 6 dan t 8 • kadar çocu 
lar .. 40 dan 70 e kadar ibtiy.ı 
erkekler ve kadınlar. Zaten i1!!t 
yarlarda bir çeşld çocuk de8" 
midirler?. 

* Sirkeci ıoförlerinden EoıJ: 
batını sallıyarakt Yumruğunu 
reksiyonun Uıerine vurdu: ti 

- Naht nato Mermer, ?~ 
kafal. Dedi. Neden çiğnenıb , 
lar bilirmlsln ağabey?. Pd
tavuk beylnllliklerinden.. cad~ 
ll&tilnde, sofada dolatır gibi 1ıd' 
ıen ihtiyarı görünce, insan . ot' 
gınlığmdan haata olacağı ge.h1 bi' 
Bırak bana sorma sen bu it•• clıl• 
zim Kaaımpaıalı bir Nuri var fi} 
o bu iıte ustadır, ona sor, aııı,11' 
Nuri geçen ay kodeae girdi, il' 
ay yedi!.. Hı, ya, bir cadıyı ~ 
nedi dı ondan! •• 
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Şakadan Asıldı 
(Sar) havzasında memleketin 

Almanyaya geçmesini iıteyen va· 
tanperverlere (Pilebiıit) te azim 
ekseriyeti ksz:andıktan ıonra, 
beynelmilel i
darenin mu• 
haf aıaıı taraf· 
tarlarına bat· 
kanhk eden 
(Her Makı 

' Braun) u me
raslmle aamıt·, 
lardır. Fakat 
ıohlrde benttz 
beynelmilel I· 
daro hAklm 
oldutu, Her 
Makı Braun da Franıada bu:un· 
dutu için kendisi değil, tama· 
me11 benzeyen b:r heykeli asıl· 
mıı bu aehpanın altına da (Bu 
yol 1 Framaaya iİder) şeklinde bir 
llvha asılmıştır. Beynelmilel polis 
bu ha •ali asma işine seı çıkar• 
mamış'ır. 

B r uır evvel (cihan huu) eıksen ırUn
dcı yapılırdı, tayyarenin ketfl bu müd
d •ti 8 gllne indirdi, fakat tlındl lnırlllı 
al tema filim kumpanyaıı Lu müddeti 

3,S aaatı l.ıdirmek azmindedir, Su-
nun için alnemayı kullanacak vı ae• 
y r<,l'erı bu müddet ıarfında haklka· 
ten devrlAlem yapanların blltUıı gör· 

düklerini ıöaterecektlr. 

RADYO YILDIZI 
Mlı Helen King'in 
köpcil hakl'<t bir 
muıık:t naılı r, 

kendisı.11 ~ire
tlle11 her havayı 

burnundan ıeı 

çıkararak hatuıı 

terınallm eder. 

BUyük , u 
horebcdcu 

evvel 11.mır 
havallılndo 
bir nıecidi· , 

yı alınırken 
'Okurut har· 
cedllirken S3 
kuruı he111b 

edll'rdi. 

······························································ 
ıoğukta sokağa bırakmaktan da 
korktum, sıcak bir otelde umu· 
mun şefkatine terkediyorum.,, 

Kurtulan Bir Mahkôm 
--------------------

Dakika Sonra Öleceğini bir bilen 1 . ı On 
Adam Ne 'üşünür? 

Florlda gazeteleri idam edil· 
mektcm mucize ıekllnde kurtulan 
bir adamın aorgllıeıtinl yaııyorlar. 
Bu adam bir zencidir, karııntı 
öldUrmUt tUr, elektrikli aandalyeye 
oturtulmak ıuretile öldUrlllmeye 
mahkum edilmiıtir. 

idam edilece~l gi.inUn .abalu 
Zenci höcereıinden çıkarılır. Ha
bishanenin içinde bulunan lıusuıt 
odaya getirilir, elektrikli aandal
yeye oturtulur. Eli kolu, ayakları 
ıandalyeye bailandıktan sonra 
elektrik cereyanı verilecek olan 
taa baıına geçirilir. Fakat cereyaaı 
vermek için düimeye kim basa· 
cak? Bu husuıta hapishane mU· 
dUrU ile mtltaaarrıf araiında ihti-
laf çıkar, her ikiıl de bu hareketi 
ıeref telikki ederek bizzat yap-
mak lıterl~r, münakaşaya glritir
ler. Amerıka kanunu mucibince 
bir mahkum elektrikli sandalyeye 
oturtulduktan sonra 1 O dakika 
içinde idam edilmit olmaaı lazım· 
dır. Halbuki bu 10 dakika mllaa· 
kaıa ile geçince adam sandalye· 
den kaldırılır, hadiae mahkemeye 
haber verilir Ye netice de yine 
kanun mucibince idam cez.aaı 
mUebbed habse çevrilir. Şimdi 
Amerika gazetcilerl mahkumu 
iÖrmeye çalııacaklar, ondan: 

- On dakika sonra öleceğini 
bilen bir adamın ne dlişUndUğünU 
ıoracaklardır. Buna mukabil Zen· 
ciye verecekleri para, ~ilnceye 
kadar hapishanede istediğini aatın 
almıya yetişecek kadarclır. 

r 
il ...,... -

Bir Nümunel 
lngiltere parlamentosu 1700 

yılında aynen ıu kanunu kabul 

etmiıtl: , 1 ''Yaıı, mevkii, aan ati ne o ur-
ıa olsun; bakire zevce veya dul 
h h i bir kadın, bu kanunun 

er ang . d'X-' .. ndcn 
mer'iyet mevkllne gır 1• 1 gu 
itibaren lavanta, pudra, kozma• 
tik. Boya, yapma dit •. yap.ma saç, 
korae, yüksek ökçeh ıskarpln 
kullanmak suretile haş?Iet.Pe~ahın 
erkek tebaasından biriııni ızdıvaca 
tepik edemez, aksi ha!~e yapı• 
lacak aikiA aaatelaer degıldlr.,, 
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Ko uşma ar Gittikce Hararetleniyordu 
Rahm tll anneciğim ye· 

mini billohla ıöylerdl. ( Eıird ,.,.~ ~JP, 
Rızanın evinde kar§ıma çıkarttı· .,.. AV 
lar, rob halayık fiatına tat&• 
rız, ortada kaldı, ıevabdır alın 
diye y !vardılar da kirli kuklalı· 

ğını görlince almadım 1 ) derdi. 
Bitiıiğindeki gelininde, toru· 

nunda yine on derece telif, 
dirsekle dUrtme, ayaia baama, 
fıslama : 

- Hanım anne, timdi dlltDb 
iark diye bayılt vereceğim, etraf• 
tan haberin yok 1.. 

- Haminne dillnl tut. kUçllk 
gelini burada ... 

Ortalığın kargaıalığı, entbent• 
liğl snaeında, ortanca banıme· 
fendi yine sözO yakalıyabilmitil 

- Sağ olaun bizim hemıire, ca
hiller gibi aceleci, sabırsız, bir 
tUrln s6yletmiyor kl •.• Eve.t iki diz 
Uattlne çöktnm, saçağın ucunu 
tuttum. Amma nasıl titriyorum, 
ııpazmoıa tutulmuş gibi, her bir 
azam zangır zangır... Saçağı öp
tüm, yüzUme gözüme sUrdUm, 
tam doğ'ru)acağım, bqım kalk· 

Siyahi bir .. ray muıahibi 

maz ... 
Bu sefer timdiye kadar hap 

yutmuş gibi oturmuı, hep dinle
mlt olan baıına ipekli Bursa 
krepi bağlamış, kuru yllzlU, orta 
yaılı bir hatun dile geldi : 

- Eyvah J.. belecandan hafı• 
nııa kan çıktı, beyniniz uyuıtu. 
Verilmit sadakanız varmıı. 

Her taraftan : 
- Bakındl holel.. Vah Yah 

kardeşciğf m 1 
- Olanlara bakın t.. Goçmit 

olaun artaaca hanımefendiciğim 1 
- Öyle ya fazla heyecandan, 

sıkılmadan • dağlara taşlara • kan 
beyne hlicum edebilir. 

- Bari çıkar çıkmaı tepenizi 
so~uk ıu ile ıılataydınız göıüm 1 

- Aah, bir para ıtmez. Kan 
bfr defa yukarı çıkmayı görsün. 
Desturun sUlllkten ıayrl lllcı 
yoktur. 

Geridekiler : 
- Benim rahmetli koca, her 

Gümbürfeld, çok kuvvetli, çok 
sağlam, ayı gibi adam.. naııl 
söylüyoğıunuz ?.. Elinde tq alı· 
yoğ, su çıkanyoğ.. biliyon mn1u• 
nu~ nekadar kanlı ? Doktor lzi
dor Grayver Paıa her aene on
dan, değil lkl kilo Uç kilo, ıs 
kilo, 20 kilo kan boıaltı)oğdu. 

- Hiç Uzülme, meraklanma 
kadınım, kendimi bildim bileli 
baııma dem çıkar ; gözlerim ka· 
ranr, yalpalanm .. Yilztınüze ~I· 
ler bir ihtikan, fayet mafsal 
s6kmezae bir lngiliz tor.u, bir 
ı•yciğin kalmaz. 

- Bizimki pek baıkadır. YoJ. 
dqım, nimtenim, ciğerkötem diye 
diye bana paralaaır. Eyidir, hof" 
tur fakat ıaj olıun arada bir 
tutarağı tutar, biraz celallenir. 
Eline ne geçerse, sandalye, cıga· 
ra iskemlesi, rakı binliği, yakaln· 
}'ıb Ustllme saldırır. O aaniye 
blitUn vilcudumdaki kan tepeme .. 
llAh.. ilah .• ilah ... 

Ortancrı Hanım velveleyi ber
taraf etti : 

- A laha ıüktir baıa kan 
man çıkma değil efem.. OJ;-cağa 
bak, haberim yokken boynumdaki 
bu inci gerdanlık, saçağın kenarın· 
daki altın {İvilcrden birine takılma· 
mıt mı ?.. Kafamı hızla kaldırm· 

ca kopub incilerin hepsi bir tara
fa g:itm ez mi. 

Etraftan yine bir alay çene: 

- Oooh !.. neyse 
muz gibi değilmlı 1.. 

korktuğu• gl yıldı o, hani denizler buz tut· 
muştu da ÜskUdar' dan Beıik· 
taşa tıpıf tıpıt geçmişlerdi; Mos
kofta bile böyle erbain olmamıo 
demitlerdi. .• işte o senenin Kur· 
ban bayramında... 11 Yanındaki 

gelinine: ,, Yoksa o yıl değil midi 
gelin hanım? 

-Alt tarafını dinlemeden bak 
nelere yorduk ... 

- Yine verilmit aadakan 
varmıı elmasım. O albn çivi 
maazallah ya beynine babversey· 
eli. Ya ıakağındald ıab damarına 
glrivereydi •.. 

- Onu bunu geçtim, kanı 
görünce ıevketllmizin girecegı 

hal. Karıncenın bile incinmeıi· 
nl arzu etmlyen zat. •• 

Ortanca hanımefendi, en can 
alacak yere gelmişti. Artık kim· 
seyl dinlemedi. Gnldilr güldür 
devam etti ı 

- Asıl ıöyliyeceğim nokta, 
Padlıahımızın nazikliği, nazenin· 
Uği, alçak gönlillUlllğU •• iki gözlim 
gerdanhğ1m11a koptuğunu görl\r 
görmez, bir kademciğini tabını. 

dan yere ldirib mübarek elcik
lerile incilerlmi toplamıya batla· 
maz mı ?.. Merak etme, bulama· 
dıklanmı da buldururum demez 
mi ?.. Vükell haremleri, paıa 
bey familyaları, sfyaht müsahibler 
hep bize bakıyor.. Ne hacet 
ıfzler de vardınız banımefendiğim 
Efendimizin yerlere kadar iğli· 
diğinl elbette görmUııBnilzdUr ... 
iki gözUm, düşenleri toplarken 
bir taraftan da usulcacık diyor ki: 

- " Üzülme kızım, kaybolan 
inci olsun; sana daha aliınnı he
diye edeceğim!,, 

Bu, yalan değildi. Abdülba· 
mid, gerek böyle bayram muaye
delerinde, gerek Yıidızdakl ka• 
bullerinde, huzuruna çıkan kim• 
Belerin böyle mutad hilafına, gay• 
ritabil bir vaziyet aldığını görUr 
görmez, acaba gizli bir maksadı 
mı var, bana bir suikasta mı bu• 
lunacak? diye o anda aklı batın
dan gider, elini cebine aokub 
tabancanın tetiğini yakalar, zan
gır zangır titremesini belli etme• 
meye çalışarak bir numara yapardı. 

Hakipayine rümal olanlar bu 
bu hali kendilerin• yontarlar, 
eltaf11eniyeye maz.hariyetlerlnden 
dolayı çılgına dönerler, önUne 
gelene naklede ede dillerinde 
tiiy bitirirlerdi. 

Biraz evvel, 22 ıenedir huzura 
çıktığını, böbürlene böbürlene 
söyleyen hımhım hanımefendi, 

ortanca hanımın makara gibi s6-
küliib uzanan çenesini, adeta 
avaz avaz, bastırdı: 

- Hay ağunızı öpeyim, dedi· 
ğini~in hepsi doğru gUzelciğim ... 
Neden mi biliyorum, çünkU buna 
benr.eri kaç defa benim başıma 
geldi; böyle iltifatlara ben de 
mazhar oldum... bakın seneslle, 
gUnile anlatayım da görün ... Heıo· 

- Vallahi hiç bilmem efem, 
siz daha iyi bilirsiniz! 

- Büyük zelzele senesinden 
ev•el değil miydi ayol? 

- Ne söylesem boş efem, 
sir.lere gerek!.. 

Ortanca Hanımefendi, sabır-
sızlıktan yine kızarmış bozarmıı, 
kaptırdığı lakırdı yakasını bir an 
evvel yakalayıb tekrar girlımeye 
can abyordu. Atl Paşanmkt, bir 
sandalye getirtib dizinin dibine 
oturttutu bohçacı madama, giz
liden gizliye neı'eli bir feyler 

anlatıyor, bilmem ne paıanın 
valdeıi de, karıısındald, ( kııacık 
boylu, kadife donlu ) kılıklı ha· 
nama: 

- Bu ~onyağının Allah bir 
dediğinden gayrısına inanmam. 
Dllt dediği lceçl olsa dağlan 
bürUrl diyordu. 

( Arkası YU 

lzmirin Yeni 
Vali Muavini 

Beyoğlu 
Kaymakamı 
Bay Sedadın 
lzmir Vali mu
avinliğine ta• 
yin edildiğini 
yazmıı1ık. Dün 
yeni vazlf esl· 
ne başlamak 
üzere lzmire 
giden Bay Se
dad, Beyoğlun· 
da bulunduğu 
müddet içinde 
değerli bir 
idare imirl 
olduğuan ıı· 

Ba7 Sedad bat etmfttı. 

Yeni vazifeıinde de eyi •e güzel 
hizmetler, muvaffakiyetler dileriz. 
Bay Sedadın yerine geçt-n Em· 
niyet Beılncl Şubı Mlldilrü Bay 
Daniş da gene, çalışkan ve ciddi 
bir idare Amiridir. 

( Toplantllar, Davetler J 
Halkevlnln Yardım Balosu 

Halkenıtden: 7 .,..ubat 93:S Perıembe 
giıuü Perapalasda verilmeıti nnlce 
kararlııştmlıb ilan edilen ( Soyıııl yar
dlm } balomuzu, sayla• ıeçimini n 
yeni s yla.vlarınıızı da kutlulama.k mak· 
sadile, 8 Şubat 935 Cuma gilntı akşa• 
mına Lmı.ktığımızı balomuzu onur)ıya· 
cak yurdda.11larımı1:1 saygılarımızla bil· 
diririı. 

ikinci kinun lO 

Kavgalı Maça Dair 
( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 

bone lcra ettikleri ziyaretle isbat 
etmişlerdir. Amma ortada bir 
hata vardır ve buna bir ceza 
verilmiştir. Fakat şekli hakkında 

ı 
layık görerek beş gUn ıarfınd• 
itirazı yapılmak üzere kendilerini 

birkaç ay boykot cezasile ceza· 

!andırmak istediğini bildirmiştir. 
Buradaki " birkaç ay boykot ,. 

bUinen blrşey yoktur. Pazartesi 
gUnU fudbol heyetinin bu hususta 
aldığı karar mUnasebetile yaulan 

ıeyler yanlı9br. Bundan dolayı, 
dün biz, alakadar heyeU erin sa
lahiyet sahibi bir rliknfine başvura-

rak bizi bu hususta aydınlatmasını 

rica etUk. Bu zabn bize söyle 
dikleri §onlardır: 

l - Fudbol heyeti cezai ma

hl} ette olmamak üzere hakemler 

hakkmda lıtediği kararı verebilir. 

Hadiseli maçın hakemi Bay Ah
med hakkında verdiği karar da 

bu ıekildedir. Istanbul fudbol 
heyeti 1934 • 1935 senesi resmi 
ilk maçlarında, bu hakeme oyun 
idare ettirmemeye karar vermiştir. 

Bu da onun salahiyeti dahi· 
Undedir. Coza meselesi başkadır. 

Hakimler, hakemler komitesinin 
kaza salahiyetine bağlıdırlar. Bi· 
naenaleyh onları, orası cezalan· 
dırabilir. Fudbol heyeil, ayrıca, 

Bay Ahmed hakkında bal{emler 

komiteı;ine bir tezkere yazmıya 
karar vermiştir. Bunun neticesi 

hakem Bay Ahmed hatalı görli· 
lüne hakkında icab eden karan 
orası alacaktır. 

Vafala Muhteiemle kaleci bak· 
kmdakl ceza kararlanea gelince; 
latanbul fudbol heyeti bunların 
vuiyetlerini gözden geçirmiı ve 
kendilerini cezaya çarptırılmaya 

kaydı, cezanın nevini tasrih edl· 

yor ve cezanın temas ettiii 

maddeyi de kösterJyor. Fakat 

müddetini bildirmiyor. ÇnnkD: 
Alakadarlarm bu karara karfl 
beı gün zarfında itirazı vardır. 

Bu itiraz karşısında, nazart' 
dikkate alınan madde çerçeveJi 
içinde belki tasavvurundan dab• 
ağır bir ceza verecek, yabud 

itirazları haklı görerek ceza ver
mekten blle vaz geçecektir. 

Binaenaleyh nihai karar, iti· 
razm şekline bağlıdır. AlAkodnr
ların bu itirazları fudbol heyetiw 

de gözden geçirilip nihai kararfl 
bağlandıktan sonra buna da itireı 
dilebilir. 

Bu takdirde merci lıtanbul 
mıntakasıdır. Oranın da ka· 
rarı itirazı mucib görUllirse, 
o zaman en son olarak 

fudbol federesyonuna mUracaat 
edilebilir. Federasyonun kararı 
nihaidir ve alakadarlar için boyun 

eğmek fcab eder. Şu haldez Hi· 
kem hakkındaki karar idari bir 

karardır. Heyet, istediği hakeme 
müsabaka idare ettirebileceğine 

göre, hAkem bay Ahmedi de 
l 934 - 1935 senesi lik maçları 

devresinde müsabakalardan uzak 
tutmayı muvafık görmüştür. Diğer 

iki Vefalı oyuncunun vaziyeti de 
yukarıda tasrih edilmlttir. 

Trakya Yolundaki
Feyezan 

( Bqtaraft 1 iael JÖ•Ü• 

Enelal gece aababa kartı 

huıuıt bir trenle Karaağaca giden 

ıirk•t direkt6rli Bay Paıkal ve 
hareket dalreıi reiıl Bay Antumarl 
dllnkil trenle ıehrimiıe gelmiıler

dir. Yol ıubesl müdUrU Bay 

Krlst, yapılacak tamir itlerine 

nezaret etmek Uzer• Edirnede 
kalmıjtır. 

Bay Antumarl, dün kendistle 

görUıen bir muharrlrimlze tunları 

ıöylemlştir: 

" - Vaziyet lyileı mektedir. 
Sular çekilmeye baılamııta. Hat• 
tın Yunan arftzlsine düıen kıs· 

mındaki bozuklukların 10 glln içinde 

tamir edileceğini umuyoruz. Şimdiki 

halde trenler aktarma suretilı 

lıleyecektir. Yalnız aktarma gecı 
yapılamadığı için gündüze bıra

kılmakta, bu vaı.lyet gerek 

gellıte ve gerek gldiıte (10) 1&at· 
ilk bir aksayışa ıebebiyet ver--

J mektedir. ,, 
1 Amerlka'da Feyezanın Zorarler• 

Markı, ( Amerika ) 29 - Mi· 
ılsipl vadiıinde suların taınıast 
ynznnden &lenlerln ıayısı 47' dir. 
Mevaıinin dartte UçU telef ot
muttur. .............................................................. 
,-. ŞIK SiNEMA 

BugGn hnJkımızın en çok 
beğendii'i Hvimll çift 

JEANETTE MAC DONAlD ve 
RAMON NOVARRo·nun 

en .en eserleri olan 

KEDi •• KEMAN 
Franıııca ıözlQ ve kııman renkli 

bOyOk operet. 

, Bugün Pangaltı 

T A N Sinemasmda 

BİTMEMİŞ 
SENFONi 

BUGÜN ~I ____ ... 

8utUn AYrupayı yıllarca coıturub, vecdO istiğrak içinde bırakan dünyanın 
•• mu:zlkal, an yilkıek, clhanıümul eHrinl ( Bitmcmlt Senfoni ) ile bir kat 

daha t6hret alan MARTHA EGGERTH oınuyor: 

ÇARDAŞ FORSTiN 
Blltlln İlitanbul'un ıörebilmesini temin için iki bUyUk ılnema 

birden gösteriyor. 

ı ~·rt~ i ı z~;~~~~2 ı A~~~[;ARJ 
Halkımızın ratbeti üzerine yalnız. MiLLi sinemada ilAveten jOHNNI 
WElsSMULLER'ln temaili T ARZAN ve SEVGiLiSi gösterilecektir· 

v 
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İTTİBAD ve E AKB.İ 
Nasıl Doğdu ? .• 

S inci kısım No. 18'a 
Her hakkı mahfuzdur. Na~ıl Y a~adı ? .• 

~~g~~~~ 30 - 1- 93-, Nasıl ÔldiJ? 
'11111 fiya ~akir <==========================' 
Irak Ordusunun Felaketine Umumi 

L(arargih Sebeb Olmuştu .• 
HattA birkaç defa sara· 

ya geldiği zaman, mabeyin 
erkinı tarafından adeta hakaret 
~erecesinde istiskal göıterilmişti. 

h 
arnad Ferid, bütUn bunları 
abrasıoa k d -h k acı acı ay etmı§.. Bu 
a aretlerin acısını çıkarmak için 

ıaman beklemişti. . işte şimdi, 
: ~~man ge!mitli. ÇünkU yeni 
b 8 11~~ olan Vahdeddin, Oıman-

t~rıhıne yeni bir devrei hüku· 
nıet e beraber kin ve gayz. ile 

ır:ı~amal. b!r intikam devresi kU· 
1 etmıştı. Onun için bu kindar ! "allkümdar ) ile, ıultan sarayla· 
~n a çanak yalamakla imtlya• 
l es

1
beden ( dnmad ), kolayca bir• 

•ı vermişlerdi. 

1 * b ıtanbulda bu ihtiras yarııı 
l'8f!adığı zaman, ( Irak ) •e ( Fl
f~~iıkn ) . cebhe!erinde, korkunc bir 

etın meı um eserleri, daha 
kuvvetle başgöstermiıtl. Her iki 
hebheninde umumi vaziyeti, ta• 
B~1mmUlferma bir hale gelmişti. 

h~ua İrak cebhesinde aylar
danllerI devam eden kıtlık ordu-
nu dd , b n ma i ve manevi kuvvetini 

arab etmi§tl. Ordu kadroiundan 
Ve milletin nufuı kaydından bin· 
lerce Türk evlAdı ıilinib ııitmlşti. 
oldukça iaşe veaaitine malik olan 
IJ Uncli kolordu bile efradına 
~Unde ancak 110 gram ekmek.. 

op, auvari ve mekklrl hayvan• 
larına da 556 gram yem verebil
inekte idi. • Tıbkı Balkan harbin
de, (Edirne) nin ıerefli ve unutul· 
hlaz mlldafaasında olduğu gibi • 
~fradın çoğu, ot yemekten zehir-
e.?mloti. Orduya iltihak eden yerli 
g~nUllüler arasında, bir lokma 
e mek yUzUnden arkadaşını öldU· 
~tinler görlildUğU gibi; ha&talıgv ın 
u 6rn hA d' 1 ' k A 

8 ıse erinin baliğ olduğu 
Yt: un da, dehşet verecek dere
ceye aelmişti. 

le l Açlığın teslrl bu derecede de 
8 rnamıştı y l' 

aınd f' · er ı gönUlltller ara· 
a, ırarlar ve U 11 h lar da b m se a iıyan-

•deta aılarnııb. Ordu muhiti, 
ler"Ie parhça parça lbtilil kuvvet-

• ına •ur kal 
yapılan ve O mıştı... Ruslarla 
h ı amanlı • R h 

alil arı tarafından uı mura • 
imzalanan nıüt k ( Muıul ) da 
h b are tden 
~r Taziyeti ıakin bi d sonra, 

aırer 'b' l r evreye . gı ı o muştu F k 
tın bu ıllk" U • a at vaziye-
dan ••velunb' ' bllylik fırtınalar
•den k ır mllddet devam 
Da ben:ırykundc ve tehdldkir ıUkG· 

or u. 
Ordu • k 1 ttın e 0 ordu - hatta bn 

cöı'itanı • k ' • 
ayrı ayr umandanlannın 
dirayet .~ f göıterdiklerl i•} ret, 
(Iralc o d edaklrlıklara rağmen 
f r uau) b elAket nun öyle acı bir 

Ve akıb t 
ııııa, IDU11ha e e namzed olma• 
••bebi sıran kararıihıumumt 
Karar;:b• verınfıtı. Bu huıuıta, 

• ıumuın" . 
illi olan b k ının Y•gine haki-
ErkAnı harab~ uınRandan vekili ile 
Ş ıye e' . B 

ellendrof P ısı ro.nsar F o• 
Bıeı'uliyet aıa da ağır bir 
Bntnn ( luı:~u yUklenmiılerdi. 
•den (Al 8 orduları) nı idare 

illan Ka 
tabiidir ki di rargibı umumtıi), 
nın t~ferrliata ie~ de,.let orduları· 
rlle tarnaın aıd iı ve Yaz~fele
bunları h enh ID•f gul olamıyor· 

er Uk . ' 
unıuını k fımet orduaunun 
J arargih d ki 

enerallarile ın a .Alman 
mandanlarına o ~rduların baş ku

ıralc:ıyordu. O.-

manlı ordllsu Başkumandan vekili 
(Şark Fat hl ği) inad ve iddias.n
dan vazgeçemiyor; çok kibar ve 
zarif bir zat olan Erkanı harbiye 
reisi de, hayalperestane emellerin 
önüne geçecek kadar ıert ye 
cüretkarane bir vazifeperverlik 
gösteremiyordu. (Iran istilası) na 
ayrılan kuvvetler, orduyu tama
men zayıflatmıştı. . Bu fikirden 
vazg·eçilerek geri çekilen bu kuv· 
vetin bakiyyesi ise, bu zayıfhğa, 
artık eski kudret •• zindegiyl 
Ycremem:ıU. Bu zayıf kuvvet, her
alln yeni alaylar, en asri ve en mil· 
cerreb vaııtalarla takviye olunan 
lngiliz istila ordusuna nasıl muka
vemet edebilecekti?... ( Bağdad )ı 
lng~lzlerin elinden geri almak 
hulyaıile tesis edilmek istenilen 
( Yıldırım gurubu ) da, ceneral 
Fon F alkenhaynin dirayet•izliğf 

Bu Cumanın Llk Maçları 
lstanbul mıntakası futbol he· 

yetinden: 112/1935 Cuma rtınü 
yapılacak ilk maçları: 

Betiktaı Şeref alanında -
Alan GözcUsli Kemal Üçer. Do
ğanspor • Sümerspor 1aat IO 
hakem Nuri Bosut, Haliç • Fener 
Yılmaz saat l 1,45 hakem Adnan, 
KaragümrUk - Ortaköy saRt 12,30 
hakem Sndi Karsan. 

Heyecanh Bir Boks Maçı 
Paris, 29 (A.A.) - Dün ak

ıam Plııdner, (Huat) ı yedinci 
rauntta bayıltmak suretile döğ
mUş ve Fransa horoz ıiklet boks 
ıampiyonu unvanını muhafaza 
etmi§tir. 

Maç başlar baılamaz, Pladner 
hlkuma geçmiı ve iki sağ bir 
sol kroşe ile (Huat) ı yere dfişür
mllıtür. Huat, tiç aayı aayılana 
kadar yerde kalmış ve ancak (9) 
sayıda kalkabilmiıtir. Göiliıgö
ğllse dövüşten sonra birinci raund 
bitmiıtir. 

ikinci raunda, Huat, Plad· 
ner'in üzerine saldırmakla baıla· 
mıştır. Bir ıağ nlng l~e Pladner 
iplerin UstUne düımilştur. 

ikinci raunt beraberlikle blt
mittir. 

ÜçUncU raunt, uzaktan eyi 
dövüıen Huat'm lehindedir. Huat, 
bu rauntta hUcumları idare et• 
miştir. 

DördUncli rauntta maç gev• 
ıemiıtır. 

Beiinci raunt, hafif bir farkla 
Huat lehindedir. 

Altıncı raunt, tlddetli bir gö· 
ğüı göğüse re baılamıştır. Plad· 
aer bir köieye .sıkıımıı ve Huat 
faikiyetini arttırmıfbr. 

Yedinci rauntta Pladner'in bir 
sol bir de sağ kroşealle Huat 
aallanmıf ve çenesine sert bir 
kreşe daha yedikten ıonra 
yere yuvarlanmıştar. 

Bcıinci aaniyebe dizi OllUne 
doğrulabilen Huat, 10 &ayı sayıl• 
dıiı zaman kalkmıya haıırlanı• 
yordu. Vo bir eli elin iplerde 

yüzünden Fiiistin cephesinde menfi 
netice vern işli. Artık ( Irak ceb· 
hesi )nin hal ve mukadderatı, (an· 
cak ve ancak, cenabıhakkın ina• 
yet ve merhameti)ne terkedilmiıti. 

Bu acı vaziyet, yalnız bu za• 
vallı orduyu açlı k ve perİfanlığa 
mahkum etmekle kalmamış.. Bü
tOn Irak havali.sinde taaa, Diya· 
rıbekir kalesinin surlarına kadar• 
sakin olan muhtelif halk zümre
leri Uzer inne de siyast bir takım 
emel ve ihtiraslar uyandumıştı .•• 
Osmanlı hükumeti kudretinin her 
gön biraz daha izmihlil •• f elA 
ket uçuru~.una kaydığını gören .• 
artık bu kohne hUkumet idaresi• 
oin buralarda beka ve devamın• 
dan ümidlerini kesen Arablar, 
Kürdler, N&1turiler, SUryanUer, 
ya•aı yavaı ( Oımanlı ) camiaalle 
allkalarını kesmiye baılamıılardı. 

( Arka11 nr ) 
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(Aıus) .f625 t•) Boraa harici 

Parla Bor•••ında 
Pariı, 29 (A.A.) - 28-1-935 

tarihinde Pariı borsası vaziyeti: 
Eıham boraaım.ı; iıtidadı da· 

ha az cesaret vericidir. Fransız 
rantlarına, mabıfıı derecede tesir 
eden satıılarm artması yUıünden 
yerli esham baı:an ehemmiyetli 
dliıklinlUkler göstermektedir. 

Uluslar arası eıham da, umumi 
•aıiyetten mllteea1ir olarak, ol· 
dukca mahs6ı tonezzOller arzet• 
miıtlr. 

Kauçuk ·ye altın madenleri 
eshamı ağır, SOvenler tutgundur. 
---·---·--- --.-:•?<ıa 

idi. Hakem, avt aayarak Pladnerl 
galib ilan etti. 

Bundan sonraki maçta, Italya 
orta ııklet ıamplyonu Rökl ile 
Çekoslovak Vila Jak döğüıtnler, 
maç çok aıkı ve alAkalı oldu. 
8 rauntluk maç berabere bittL 

Sayfa 9 

Yeni Soyadları 
Okurlarımız Ayni İsmi Sık, Sık Alı

yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 
latanbu1da 

Raııd gemisi kumandanı bay 
Hamdi Üler, Kaaımpaıa Badulla 
NO 17 de Hasan Pertev oğlu bay 
Em:n Erdin, okurlarımızdan bay 
Fuad Eraoy, Beyaııd kurultay 
sokak NO 5 de bayan F ehime, 
çocukları bay Kemal ve bay Fik
ret, amcalnrı ve oğullarıKocasoy, 
Ho.ydarpaıa posta ve telgraf 
memuru bay Galib GUç, lstanbul 
postahane dahilt mersule dairesi 
memurlarından bay ŞeYket annesi 
ve iki kardeşi Tolanı Y enicaml 
Maliye tahail §Ubesi tahsil memu
ru bay Isa Tezcan, Iıtanbul kız 
Ortamektebi riyaılye muallimi bay 
M.INail, eıi bayan Hadice Fahri
ye, kızı kız muallim mektebinden 
bayan Mualla Özdamar, Galata 
IthalAt gllmrliğll muhasebe mU• 
meyyiıi bay Adil Okan, Galata 
ithalat gUmrllğU muhasebe aervl· 
ıiode bay ııtkı ilhamı Tükel •oy 
adlarını almışbr. 

Kayseri' de 
Kayseri - Alay baytan bay 

HulQsi ve aileıl Narbnan. soy 

adını almıılardır. 
GölcUk'te 

GUlcllk fabrikasında kantar 
kAtlhi bay Osman, eıl bayan 
Emine, çocuktan bay Halid ve 
bay Kadri Con ıoyadını almıı· 

!ardır. 
Glresun'da 

Giresun askeri şube relıl 
Kaymakam bay Faik ve alfeal 
efradı Siler soyadını kabul et• 
miştir. 

Gemlik'te 
Gemlik M. Kemal mektebi 

muallimlerinden bay Saim Gözen 
ıoyadını beyenmiıtir. 

Adapazaranda 
Ada pazar ( Hu&ust) - T ahrf· 

rat kutibi bay Şnkrll Uysal, bay 
Refiki Haki Molo, Y orğalar M. 
Mehnıed, O. bay Oıman Doğancı 
Sabanca Murarllye kö} Unden bay 
Abdullah Ali Doğancı, semerciler 
M. lamail O. bay Ömer Hakkı, 
Mehmed ef. M. bav Ismail Yakub 
Saracoğlu, aememerciler M. Hüse• 
yin O. bay Raıid Öz, •emercller 
M. Abdüsselam o. bay lımall 
Altan, Akıncı:ar M. lbrahlm o. 
bay Cemal Gerçek, Hasırcılar M. 
Naim 0 • bay Mehmed Özer 
Gedik o. M. Tevfik o. bay Orha~ 
Özer, Akıncılar M. YuLuf o~lu 
bay lsmail Sezer, Hıfzı oğlu 
bay Ramiz Kavray11, papuççular 
M. Elvedin oğ'lu bay Ramiz Erdo
ğan, Hmerciler M. Osman o. bay 
ŞUkrU oğlu Htiıntl Kangal, Gedik 
o. M. Salim o. bay M. Hilmi Sa
kallı, semerciler M. Yaıin o. bay 
lbrabim F evıi Eren, Baılar M. 

Mehmed Emin o. bay Hakkı 
Göven, Gedik o. M. Hüseyin 
HUsnU kızı bayan Kadriye Erdağ, 
Mehmed ef M. H. Hüsnü oğlu 
bay Osman Şahin, Baılar M. 
lsmail oğlu bay SUleyman Çelebi, 

Mehmed ef. M. Seyfeddin o. bay 
Mes'ud Arpak, Mohmed ef. M. 
Emin oğlu bay Iımail Petorak, 
Sakarya M. Hasan o. bay M. 
KAmll Akça, semerciler M. Emin 
o. bay Sabri Türkyüceyi, semer· 
ciler M. Yusuf o. bny Ali Şefik 
Öztek, Karaosman M. bay ibra• 
him HUseyin Çakın, Mehmed ef. 
M. Mehmed kızı bayan Zeliha 
Saygın er, Yorgalar M. Receb 
oğlu bay Rifat Ozmak, Mehmed 
ef. M. Mustafa o. bay Ramiı 
Uzçeli soyadlarını almışlardır. 

Hayrabolu' da 
Hayrebolu (liuıuai ) - llya1 

M. mUme11ili Çiçek, Varidat ka. 
bay Ahmed Çelebi, Hi•ar 59 dan 
bay Remzi Doğan, Hisar 14 ten 
bay l•kender Demfrkaya, Maliye 
kitibl bay Bekir Erdem, Hisar 
168 den bay Ömer Ertem, Adliye 
baıkatibl Ali Erzl, Gardiyan bay 
Ali Ergun, T ahıildar bay Hakkı 
Esen, Mnftu bay Etem Erkan, 
Tahılldar bay Abdi Gökmen, 
Husuiı muhasebe odacısı Feyzi 
Ye kardeşleri Güngör, Eski Mal. 
Mü. bay HamdJ GOven, HJ. 
aar 141 den bay Asım Kari, 
tahıildar Muıtafa Kırali, Ilyaı 
M. 62den Hüseyin Korkmaz, 
KethUda 89dan bay Rtiıtem Men• 
sUI, tapu memuru bay Osman 
Oıan, aandık eminl bay lbrahim 
Oktay, Hiaar 59dan bay Vasıf 
Uluıoy, Ilyas M. 36dan bay O•· 
man, Ali çavuş ve bay Şerif Yal· 
dız, bakkal baykUçUk Ali Yılmaz, 
llyaı l35do bay Hamdi Yorul· 
maz, Hisar 8 den bay lbrnhim 
ZllnbUI, nufuı memuru bay Os· 
man, Öıcan, mllveııl bay Şükrü 
Özkan, llyaa t 14den bay Meh· 
med Özdoğun, maliye odacısı 
bay Salih Ôztekln Ilyaa 116 dan 
bay Emin Önen, varidat katibi 
bay Vehbi Özen, mUbaıir bay 
Ali Sunar, mllbaıir bay Halil 
SUne, Belediye kalfaıı bay izzet 
Sezgin soyadlarını almıılaldır. ... ..... .......... ---=-
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F erahabad Sarayında .• 
A~acların Dallarında Fen erler A11lmıştı .. Renk Renk 

Lalelerden Sanki Nurlar Akıyordu .• 

Nirlr, başını çevirmeye bile 
lüzum görmeden cevab Yerdi: 

- Çabuk git, gel.. hoı, beı 
etmeye kalkan oluna kulak 
verme. 

Zehra, dışarı fırladı. Kapının 
Jkt adım ötesinde bekliyen iki 
yaşlı nöbtci kalfadan birine 
yanaşdı. 

- Bana tezce o bnynk aj'ayı 
buluverin.. Mühimce bir söyliy .. 
ceğim vardır. Biriniz de helanın 
yolunu gösterin. O bahane ile ıöy· 
leımek lilerim. 

Diye mırıldandı. 

Kalfanın biri, dehlize doğru 
koşa koşa gıttl. Zehra da, öteki 
ka.fanın göaterdiği heli kapısın· 
dan girdi. Kapıyı aralık ettL .. 
Biraz ıonra Anber ağa, koşa 
koşa geldi. Zehra Anberin elini 
tutarak içeri çekti. iki kolunu 
omzuna dayadı. Ağanın göderi• 
nln içine baktı: 

- Ağaml .. Eğer beni ele ver
mezsen, sana pek hoşlanacağın 

blrf ey haber vereceğim. 
Diye mırıldandı. 

* Kalnpeder • Le· Damad 
Boğazın hırçın dalgacıkları, 

Beşiktaş ile OrtakHyU arasında 
(FerahabAd) ismini taşlyan ibra· 
hlm Paıa sarayının mermer rıh
tımlarına çarpıyor.. Tatlı ıu fı· 
pırtılan, sarayın muhteşem ceb
hesinde biltiir ıealerine benuyen 
akisler yapıyordu. Saray, senet 
ve haşmetin bir nllmunesl gibi 
ıahili baştanbaıa kaplıyor. Ztım· 
rlld gibi yeıil yapraklı ıık ağaç· 
lar, sarayın erkaamdaki tepeye 
doğru yUkseliyor. Rengarenk çi· 
,eklerile rözlere ve kalblere em• 
salıiz bir temaşA lezzeti veriyordu. 

Sarayın bahçesi, bir renk ve 
zevk meıheri halinde idi. 

Bahçedeki büyilk havuz mer
kez olmak üzere her tarafa yol• 
lar açılmış.. bu yolların kenarları 
zarif tarhlar, tatlı meylllerle yllk· 
selen göbeklerle sUsleomlıtl. Bu 
tarhlardan ve göbeklerden bin 
bir renk faşıyor; her tarafta bir 
ılir ve letafet kayl\e.şıyordu. Uzun 
ıikları üzerinde zerafetle boynu 
bUkUlen (lale) lerin renkleri akıl· 
lara hayret veriyor.. sarı, penbe, 
mor, ateşah, yeıil gibi çiy renk· 
lerden Tavus kuşunun kuyruğuna 
andıran hAreli elvana kadar yllz· 
lerce renk, emsalsiz bir bedia 
teıkil ediyordu. 

Bütün bu rengarenk JAieler, 
,Ulru - esrarıyezdan • izlıarıkud
ret • AfitabıgUlzar - Abıkevser • 
Aıarısaadet - Bediiçemen - Çelebi 
• Envar.feyiz - Aşfıbfıdeveran • 
AtiibuglUzar - NaYekigülıen •pey· 
maneizerrin - Pertcvendaz - Duh
terinaz • rakıiver - Dihenbeıte -
HurşidimUnir • HurıidinAz • Dllrril· 
yekta • SUn'uhiida • ıayelelmas • 
Dllcu- Keremibarlj· Mensubuferah· 
Seli men dam· Y eglne - Şah Blnü • 
Pehlevi ... ) veırnire gibi, renkleri 
kadar çok ve muhtelif isim ta
ııyorl"' rdı. 

Ağacların dallarına da yine 
r.ngirenk binlerce fener ve kan· 
dil asılmıştı. LAler:n Uzer:erine 
bunlardan katre katre nurlar 
ıUzülüyor.. Blltün o koca sahaya 
aklı , e hayali durduran efsanevi 
bir m•nzara fieri,, ordu. 

f _n\ uzun biraz gerisindeki set 

llzerloe genlf bir çadır kurul· 
muıtu. Çadıno ıom altın yaldızla 
direkleri, kenar ve tavanlanmo 
aan ıırma itlemeleri, yüzlerce 
mumluk billiir avizelerden taıan 
nurlarla parlıyor.. Sedirlere ya• 
yılan ipekli örtUlerin Uıtundeld 
yastıklarda iri inci taneleri göze 
çarpıyor.. Zihinlerde hayretler 
uyandırıyordu. 

* Birdenbire: 
- Gellyor .. .' 
Seıleri her tarafda aksetmiş .. 

BUtUn aaray halkı ve davetli olan 
hükumet erkanı, rıhtıma koşarak 
yırli yerince ııraya dizilm:ş!erdi. 

ÜçtincU Ahmed, saray balta
cılarmın taııdıkları meıaleler altın· 
da, bUyllk tebdil kayığından rıh
tıma çıkmıı, damadı lbrahim Paıa 
tarafından hürmetle istikbal edıl
mişdi. Padişah, doğruca çadıra 
gelmiş.. Sedirin köşeıiİıdekl incili 
yaedıklaklar arasına yerleşm ıtl. 
O zaman lbrahim Paşa, efendisi 
ve kaympederl olan Padişahın 
önünde yerlere kapanmıı.. Par· 
maklarında, en kıymetli elmas Ye 
yakut yUzUkler parıldıyan ellerile 
UçfincU Ahmedin ayaklarım kav· 
ramıf.. YUzUne ve gözüne ıU
rerken: 

- Hoş geldin, ıevketpenahım. 
Sevgili hUnkArım.. Mürde kalbi
mizi ihya buyurdcn. Şu fakirhs
nemizl, şeref ve sürurla doldurdun. 

Diye mırıldanmıştı. 
Ibrahim pqa, geri geri çeki· 

Jirken, Fatma Sultanın baı ağaaı 
llerlemlı.. yere diz çökerek, diz
lerinin ve dirseklerinin üzerinde 
sürüklene sGrUklene, UçUncU Ah
medin önUne gelmif.. padişahın 
yerde duran papuçlarını Uç defa 
öpllp baıına koyduktan sonra; 
( kerimei mUkerremei padişahı, 
Fatma ıultan hazretleri) namına 
(arzı hoıamedi) etmişti. 

,Hazırlık, UçUncU Ahmedin pek 
hoıuna gitmitli.,. GlSıler:ni alize 
süze etrafına baktı. Binlerce LA· 
lenin kokuıile dolu olan havayı 
derin derin kokladı. Ellerini, ha· 
fifce semaya doğru kaldırdı, 
mutane bir eda ile: 

- llibl yarabbi! .. ıana, yüz
binlerce hamdüsena olsun ki •• 
bizleri bu tene de Çıragan gece· 
sine eriıtirdin. 

Diye mırıldandı. V • sonra, 
ayakta, divan duran: 

( Arka11 var ) .............................................................. 
Matbuat Balosu 
letaobul Dıunn kurumunun senelik 

balosu yarınki Per§embe akşamı Makeim 
1alonların~a verilecektir. Matbuat balo
sunun senenin en gUzel balosu oldu
ğunu izaha Jüıum yokt ır. Basın kuru· 
mu idare heyeti göıterilen bu rağbet 
ve teveccülıU karoılamak ü~ere her türlü 
hazırlıkları ynpmıya ça1ıım•otır. 

Bu rueyanda Makısim ıalonlarının de
koraeyanile gazete karikatUriıt n 
res1aınları meşgul oldukları gibi 
kotiyonların mükemmeliyeti f çin 
de müteaddit heyetler çalıımıılar 
ve baloya içtirak eden herkHi memnun 
edecek çok Eengin hediyeler tedarik 
etmişlerdir. Bundan başka ş&hrimizdeki 
artiııtler tarafından en güzel numaralar 
ynpılacnkhr. 

lllllo gazeteeile hemen hemen !11tan
b ulun belli baolı miaah muharrirleri 
meşgul olmaktadır. 

Basın kurumu baloıunun bu ıene 
daha glizel olacağı temin edilebilir. 

SON POSTA 
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- Çabuk, çabuk Bobi!. Bi
zim bayanı, bir mağazaya girib 
bir mantoluk ısmarlamadan bu-
lalım!.. · 
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Dlnı• llctuad Habt1rl~rl 1 
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/ta/yanın 

Maden Kömürü 
Idhalatı 

ltalya istatis'iklerine göre bu 

E a"" biz· memlekete 1934 
n ... 1 k' yı ı se ız ayı 

den alıyor içinde sokulan 
maden kömürü miktarı mal gön· 
deren memleketler sırasile şöy
ledir: 

İngiltercden 
Almunyndao 
Lehistaodan 
Sovyet Ru11yadan 

2. 956.000 
2. 594.000 

675.000 
411.000 

Türkiyeden 121.000 

ton 
,, 

" 
" 
" Diğer yerlerden 3fi1.000 ,, -------'l'ümü 7. 118.000 ,, 

Şu hesaba göre ltalyaya kö
mür ıokan memleket~cr arasında 
beşinci gelmekteyiz. Fakat idha· 
latımız miktarca diğer ülkelerin
kilerle mukayayese edilemiyecek 
kadar azdır. Ayni de .. ·re içinde 
ltalyaya 764 bin ton da kok kö· 
mtırll sokulmuıtur. 

* Brükselden bildirildiğl'le ~Ö· 

Madeni •ı· re Belçika hilkii· 
meli Litvanya ile 

gaga karıı Letonvaya bin 
çavdar beşer yüz tonluk 

çavdar kontenjanı ayırmııtır. Di· 
ğer yandan Estcnya da mukabi
linde madeni eıya almak ıartile 
Belçika} a çavdar satmak için 
alaka göstermektedir. 

lı'. 

Macaristan harbden önce yıl-

k 

J 
da 2 milyon ki-

Macor oza 1 d U t" i k .. . o an i un pe 
mahsulu gıt· kozası yetiştirir-
tikçe aznlıgo ken bu miktar 

harbten sonra gittikçe azalmıı 

ve 1930 da 600.000 k:Ioya, 
1934 de ise 425.000 ki:oya dUş
müıtUr. 

Kat'i hesablara göre Çekoı· 

k lovakya tütün re· 
Çe tütün jiıinin 193~ yılı 
r•j isinin içindeki ielirl 
kazancı ı 727, 7 milyon 

(1933 de 1808,2 milyon) Çek 
kronu tutmuf ve bunun 1275 
milyonu deviet hazineıine yatı· 
rılmııtır. (Bir kuron 5,03 kuruı
tur). 

* Lehistan kimya 1anaylcilerl 
Lehistan birliği tarafından 

k i yapılan oranlama· 
m~a s~na- lara göre bu 

gll ılerlıgor memleketin kim· 
ya sanayii 1934 yılı içinde bir 
yıl eneline bakarak yüzde H>· 1 S 
nisbetinde artmııtır. Bu iıte ça• 
lıtan amele miktarında da bu 
nisbet içinde çoğalma vardır. 

.. .......... 1 .............. ' •••••••• ·-

Yeaı lleırırat ı 

Çııır - Ankıırada çıkan bu kültür 
n gençlik mtcmuaııııııı 3G noı ıayıaı 

çıkmıştır. 

ikinci kAnun 30 

BfKAYI 
1• ltltanda Bergin 

Çeviren: Selim Tıgn•t -

ÇAMLIKTA 
........ __ ., ......... . 

utanarak kapı· r Mösy& ponıet 
cıya ıordu: 

- AıanıörUnüz var mı? 
Madmazel Lilet azarlar 

atıldı: 
ribl 1 

- Aaansör mn? Ne bilsin bu 
binayı yaptıran gUnUn birinde 
sizlerin teırif edeceklerini, haydi 
bAkalıml Dayan merdivenlere. 

Mösyö Ponıet ., yandık öyle 
ise!,, diyerek trabzonlara sarıldı. 
95 kiloluk bir kalıbı bu merdi· 
venlerde sUrUklemek kolay bir it 
değild:r hani. Fakat baıa gelen 
çekilir, nitekim çekildi de. Altıncı 
katta iğneler, firketeler, yağlı 
bezler ve kahve telvelerile dolu 
bir odaya girdiler. Falcı kö§eşlnde 
oturuyordu. Dizinde tUyl~rl yoluk 
bir karga, elinde sararmıı bir 
kafa tası vardı. Mösyö Ponşetl 
ve hamisini gUler yüz!e karşıladı, 
hemen sordu: 

- Adresimi kimden aldınız? 
- Madmazel Organdiden. 
- Güzel, kendisi eski bir 

mUıterimdir. Bana damımadan 
hiç birşey yapmaz. 

- Öyledir. Hele sen bizim de 
falımızı söyleyiver bakalım. 

- Kimden başlayayım? 
- Madmezelden. 
Kadın raftan büyük bir kriı· 

tal küre aldı. Gözlerini ıUzerek 
dalgın dalgın bakmıya baılada. 
«lıte, dedi görliyorum. >> 

- Ne görüyorsun? 
- Seyahat. Sıhhi sebeblerle 

yapılmıı bir seyahat. Madmaze
lin üstünde hasta bakıcı elbiseal 
var. iyi seçemediiim bir adam 
şezlonga uzanmıt yatıyor. Ponııt 
endite ile sorduı 

- Şişman mı bu adam? 
Vaktlle tiımanmıı galiba. Kil· 

çUcük bir baıı Yar. YUzUnlln de· 
rileri sarkmış. Zayıflıiında bile 
s:ze bir az benziyor. 

- Aman yarabbi!. 
- Bir doktor görüyorum. 

Haatayı muayene ediyor. Madma• 
ıeli bir kenara çekerek konuşuyor: 

"Erken davranmış olsaydınız 

kurtaracaktık. Zaten hastalığı çık· 
madan evvel gözetmek lazımdır. 
Kendisini aeuede Uç ay iklimi• 
mutedil ve çam:ık bir yere götilr· 
meliydiniz, yazık ihmal etmişsiniz. 
Bu adam en aıağı yllı sene 
yaşayacaktı " diyor. 

Falcı .. küreyi yerine koydu 
"çok yoruldum, dedi, biraz bek• 
leyin sizinkine de bakarım,. 

- istemez, diye inledi mösyö 
Ponıet. Daha ne söyllyebllirsinlı 
ki? Eorcumuz ne kadar? 

- Yüz frank. 
- Buyurun. 
- Ve ıonra mllstakbel haata, 

Llletin kolunda, sürüklenir gibi 
yola koyuldu. 

* Möıyö Ponşet evinde gazete
leri karıtlırıyordu. Lilet s~ılendl: 

- Şu hayat hakikaten tuhaf 
tesadUflerle dolu! Bak ne yazıyor 
gazete. 

Lllet gazeteyi aldı, gösterilen 
yeri yavaıca okumıya baıladı: 

" Deniz kenarında, havadır 
ve çamlık arazi parça parça aa
tılmaktadır ... ,, Mösyö Ponıet : 

- Ne dersin, diye sordu. 
Falcı da söyledikten sonra artık 
durmıya gelmez. Mal canın yon· 
iaııdır. Hemen gidib ıu arazinin 
bir kısmını da biz alalım. 

- Ne diyecegim. Sen haata 
deiilslıı ki •• 

. .................... .-
- Değilim. Fakat olmayı da 

beklemek istemem. 
Kendilerini centlimen bir ıatıt 

memuru karııladı. Buraaı tenh• 
ve kasvetli bir yerdi. Denizi d• 
ılS:ıllm ona denlzdL Ponşet, hr 
men adama fikrini ıöyledl: 

- Ne dersiniz? Buraaı aatıla• 
bilecek gibi bir yere benzemiyor. 

Centlimen: 
- Yanıhyoraunuz, diye cevab 

~erdi. Elimdeki ıu plina IUtfeo 
bir göz gezdirin. Bakınız, bUtUa 
parçalar aatdmııtır. Bununla be
raber aize de verecek bir k111111 
yerimiz var. Fakat cevabınııı 
hemen blldirmeJlılniz. Çnnkn ayni 
yeri Uç kiti daha istiyor. 

lıte, Mösyö Ponıet, bataklık 
dibindeki kul geçmez, kervaD 
uğramaz yeri böyle aatın aldı. 

* 
Madmazel Oriandl heyecanla 

falcıya sordu: 
- Ne haberi Doıtum, lıler 

yolunda mı 1 
- Umduğundan fazla. Hls11nf 

düşen yllıde beşi hemen alacak· 
ııo. lıte yeri aatan adamın yolla• 
dığı kiğıda baki Ne diyor. 

«Madam, 
Bana gönderdiğiniz adamlar, 

çöl fibi yerdeki eraılniıl 85 bin 
franga aldılar. Bu müstesna ubt 
hakkındaki hayretleri saklamıyo
rum. ÇUnkll yerlniı, satıldığı 
fiatın onda biri kadar bile etmez. 
Siz tebrik ederim.,, 

Garib Bir Hayvan 
Kafası 

İngiliz Sahillerinde 
Bulundu 

Londra, 29 (A.A.) - Durham 
kıyılarında, dalgalar karaya acalb 
ve korkunc bir hayvanın kafa 
tasını atmııtır. Alm iki metre ge
nişliğindedir. Atırlığı IH, 50 ki• 
lodan fazladır. 

Bunun bir Mamuta ald oldu· 
ğu zannediliyor. Şimdiye kadar fır• 
brtınaların karaya athjı bu kabil 
enkaz, Durham aahllleri boyunda, 
denize batmıı eski bir ormanın 
mevcudiyetini göstermektedir. 

ÜrUguvayda iç Muharebe 
Montevideo, 29 ( A. A. ) -

Uruguvay'da karışıkbklar artıyor. 
Aıiler aıkerl kıt'aları lıyan etti· 
rerek hududu aımaktadırlar. 

Hllkümet merkezine giden yol
lar nezaret altındpdır. iki yUı 
ihtilaci ile hükumet kuvvetleri 
arasında çarpıtmalar olmuı, bet 
kiti ölmüştür, birçok tevkifat 
vardır. 

···············-······· ... -·---·-----·············. -------.· - 8oa POlla 
iLAN PIA TLARI 

l - Gaeı.,.111 •MI ,..,.ile 
6'r .aı.,..,. llcl .. ,,,., 61r 
(•11li111) •11•lır. 

2- S.gJ•••• ,.,.. 61r Nlltl• 
.. ,,. ,,.. /l•h ,..ıwır: 

Myfa aayfa aayfa Nyfa ~r 
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30 ikinci 

Türk - Sovyet Dostluğu-
n arsılmaz udreti ______ ,,_,_., .... _. __ _ -
Bay Molotof, Nutuk Söylerken 

Yüc Dostluğu Tebcil Etti 
Moskova, 29 ( A. A.) - Bay 

Kalenin, Sovy Uer birliği btiyDk 
k~ng~csinl çerken Kuyblıef ile 
Kırof un hatıra! rını tazimle an· 
mış ve bu şc: hs· yetlerle Sovyetler 
birliğinin iki mümtaz hadimi l 
kayb tmiı olduğunu söylemiıtlr. 

Bu 

Bay Kalenin, bundan sonra, 
Sovyet ·· · · reıım.n .n muvaffakıyetle-
tini kayded rek Sovyetler birJi.ıı.ı 
f ·ı . • fçı erınln bliyUk önderi Bay 
St~lin 'i selamlayarak s6ılerial 
bitırmlştir. 

Bay K leninden ıonra ıöz 
alan Bay Molotof, hUkftmetln 
raporunu okumu ·tur. 

Boy Molotof, Lenin fırkası 
tarafından ökonomik ve kUltUrael 
alanlarda eld edilen muvaffakı· 
Y~tlerl kayd tınlı ve bunun, ka• 
pıtalist memleketlerin buhranlı 
\razfyetlerl ile bir mukayesesini 
Yapınııtır. 

Bay Molotof bundan ıonra 
Sovyetler birli~lnln yabancı mem• 
leketlerle münasebetlerine &'eçerek 
:nıumt dış siyHadan bahsetmfı, 
akat Tllrkiye - Sovyet Rusya 

rnllnaseb tine gelince demlıtlr ki: 
.. - Tfirkiye ile olan mllna

sebetlerirnizde ısrarla durmalıyım. 
Bu mnnasebetler, dostluk mllna
aebetlerinin en iyi inkiıah için 
örnek olabl:ir. Son ıeneler yalnız 

l ökonomik ve kUltUrıel mllnasebet· 
erin inkiıafı devresi olmakla kalma• 
IXııt. ayni zam nd TUrk • Sovyet 
doıUuiunun parlak bir ıiyaaal 
tez hUrli devresi olmuıtur. Daha 
Yakınd , Sovyet inkıllbından 
evvel, Türkiye, lıtanbul •e Bo
iazl rı ile Ruı emperyalist ve 
;nrt cil rlnia ve fabrikatörleİ'lnln 
h uıy •ını te sil eden herk in 

1~defi idi. O tarihle Sovyet 
b·tidan devreal arasında timdi 
~ır uçurum yayılmaktadır. Sovyet 

Bay Molotof 
lktidan, amele Ye köylü iktidarı 
ıfatlle, başka bir ııyasadnn 

mülhem oluyordu ve dalma ol· 
maktadır. Bu ııyaaa, iter tUrltı 
tecavllz plAnından uzak durmakta 
ve yeni TUrldyenln kalkınma 
eserini derin bir sempati ile 
karoılamaktadır. işte TUrk-Sovyet 
doıtluğu bu sağlam temel Uze
rlnde peklvmektedir. 

* Bay Molotofun Tllrk '· Sovyet 
dostluğu hakkındaki beyanatı 

ş vk ve heyecanlı alkı~larla kar
ıılanmııtır. Blltiln murahhaslar ve 
rlyaıet divanı azası ayağa kalka
rak diplomatlar ıo·caıında hazır 
bulunan Türkiye BUyUk Elçiıi 
Bay VAııf Çınar'ı uzun alkıılarla · 
1ellmlamı1lardır. 

Bunun zerine Bay Çınar 
ayağa kalkarak meclisi ıeIAmla

mıı ve teşekkllrlerini bildirmiıUr. 
Türk • Sovyet dostluğunun bu 
tezahllrll fevkalade kuvvetJI bir 
lntıba ha ıl etmiftlr. Bir ecnebi 
elçiıl hakkı da böyle bir tezahU
rtin Sovyetler tarihinde emsali 
yoktur. 

rkez Memuruna adın 
T klif Eden Adam 
( B ............................................... . 

mlı M baıtarafı 1 inci Jüzde ) 1 nu öğrenmiı. Fakat merkez 
ya~İı eu med Salih bulduğu bu memuru vaziyeti böy:e tesbit 

g m şterller . . d h 1 k 1 b - s· p · ttıkten onra er a ız a era-
ız etroğr d k , 

ılnd otu 8 pastahane- ber Mehmed ve otel atıb ve 

Yim De ~unuz, ben kızı getire- sahibini yakalatarak mliddeiumu-
• mış v b" 

hnbat dl 
19 

ıraz sonra Sa- mlliğe glSndermiş. SuHanahmed 
r. l bir ~1; ~a.şlarınd çok gli- ikinci sulh ceıa hakimi bunlardan 
dirn el . . getırıp bunlara tak- Mehmed Salibi Bedia hakkında 
kıtı y nııştır. Bay Mennan bu tevkif karan vermif, diğerlerinin 

nına 1 k b 
lUrrnu1, O 8

• ara . lr otele gö- gayri mevkuf olarak muhakeme· 
Bedia b lelın hıımetçilerinden )erinin devamını kararlaştırmıştır. 
etrnia tu~l rı bir odaya kabul Bunlardan Bedia dün tahliyesini 

"' o c.ın k t"b· R . b } b. 1 ı asım hadi- I t miş ve kefaletle ıerbest ıra-
otel ~a bıd olmuş, bilahare kılmı tır. Mehmed Salibin talebi 

1 
1 Ali Rıza da bu- r dd dilmiştir. 

a · stan-ltaiya ihtilafı 
ram ~t~ditnrafı l inci yüzde ) 

buradaki İ~· 1 Bu hfidiae tlıerina 
Roaf, Bar:h kya Elçisi Bay dö 
. ... a an Bay Ç ld . •· kıyar t et i a arıa ı 

d bulun: t ve lddetle proteston· - Uf Ur. 

Ad ıg ~ t~ra~tan %abıta, On iki 
ldar Hel ~tiacırlcri Cemiyetinin 
sayişl lhl 1 z~l~rını çağırarak 

çekinmelerini t dıc~ har ketlerd n 
B d avaıye etmlatfr un an b k ... . 

8ıı cc l<aı o·aş a, birkaç gün 
ı . · ıtalya • d B 
m r ın meziyetleri h ı ay Muso--

krans veren Ati a <kında kon• 
na elediye R lsi 

Bay Kocyas hakkında esnaf ve 
işçi cemiyetleri tarafından nefret 
beyanname:eri neşredılmiştir. Hn
kfımet fırkasına mensub meb'ua• 
lar da B lediye R isinin fıtifa 
ettirilmesi için Bay Çald riıe 
müracant ettiler. 

Atina Üniv r:1iteıind ltalyan 
edebiyatı profesörü olan 1 alyan 
bay PJyncci de d ne girdiği 
zaman taleho tarafından ağır • 
hakareto uğramış ve der.al terk 
etm k mecburiyetinde kalmııhr. 

A. v. 

~ON PO TA 

• TIJrlcçe 
llmecemiz 

DDnkU Bilmece 
1 a~S67 

1 B A 
2 
a 
4 
5 
6 
,~~ 

8 
·....,;..ı.....a.;...;..&.;....:......:. 

BugUnkD Bilmece 
Boı d«Srt k61elerl aıaiıda ya· 

l1h manalara gelen Gı Türkç 
k Um lerle doldurunuz. Bu sa· 
J•de em vakit geçlrmif, hem 
de 61 Türkçe kelimeleri öğren• 
aıtı oluraunuz l 

1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 

ı 2345678 

---

-·-· 

8.._~L.....iL.....JL.....l:.....I~== 
oldan sana: 

1 - Mamur 
2 - Beyn 
3 - Muauam 

.ı 

4 - Rayiha • geniıllk 
S - Az sıcak 
6 - İ.tifham nidası - akıl- bir nota 
7 - Alfabenin ilçfincU harfi - rüıgfi.r 
8 - Tecrübe etmek 
Yukardan aşa§u 
1 - Reis 
B - Temiz - baına 
1 - Aksiıada • geoiılik 
4 - Munzzam 
5 - Sahib 
6 - Arıu - AlfabHio ıondan bir 

nvelki harfi 
7 - Ôğütülmllt hububat • hafif 

mudar lihikası 
8 - Bir nota - llrn 

Sayfa il 

Lindberg· 
Öldüre 

ğlunu 

Adam .• 
Havptman, Hala Kendisini lttiham 

Edenlerle Mücadele Ediyor 
Flemlngton, 29 ( A. A. ) - olduğunu inkir etmiıtir. 

Undbergln çocuğunu kaçırmaktan Müddeiumumi, bu karşılıkı 
ıuçlu Havptman'ın mukabil istic- u Halbuki, demiştir, Bro11skıd9 
vabı neticesinde, ona aid bf r bu yazının sizin olduğuna dalt 
defterde pencere ve merdiven yemin etmiştiniz. ,, 

ıeklllerJ bulunduğu görUlmliı, Havptman, giydiği ayakkab~ 
fakat maznun bu şekillerin kendi nm numarasını bildirdikten ıonr~, 
elile yapılmadığını iddia etmiştir. iddia makamı bu numaranın, qcı. 

Havptmnn 1929 senesinde bergln pencereleri altında görllleD 
10,000 dolar kadar birikmiş pa- ayak izlerine aşağı, yukarı teta-
ra11 bulunduğunu, IAkin bunu 

buk ettiğini söylemiıtir. 
karısının bilmediğini aöylemiı ve ı 

"Garajda 14,000 dolar buldu- Havptman, Fiı'in ölUmUndeıa 
d 1 k sonra, ona sağlığında 5,500 dolat ğum 19man a, y ne cndisine 

blrşey ezdirmedim.,, Demiıtir. borc verdiğine dair, aileai11e 
Evinden çıkarılarak getirilen mektub yazdığı zaman yalaa 

ve UstUnd Kondonun adresile 11Bylemi1 olduğunu ikrar etmlıtlr, 
telefon numarası kayıdlı olan Havplman, bu çok sıkı ıon 
pervaz kendisine gösterilince, gunun sonlarına doğru pek endl• 
maznun bu yaımm kendi yazısı ıeli görünüyor ve elleri titriyordu.· 

-~::=;;;:-=-::-=====--==============-=,,.,,,,,~===-=-

• 

1 
18. inci tertip 4. üncü çekiş 11. Şubat. 1935 dedir. 

Büy .. k ikramiye .OOOıiradır. 
-\yrıca 0.000, 4.000J 3.000 liralık icramiycıe, 

ve 20.000 liralık mükafat vardır. 
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aç karnına 
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\çioir. Satlıjanızın nizımıdar. HAztMSIZLIÖI, MiDE YANMALARINI i'iderir. 

bir kahve kaıığı MEYVATUZU 

• MiDE ve BARSAKLARI bo.-ltmak suretil• KABIZLICt, ACIZDAKi TA'f • 
SIZLICI ve KOKUYU izale eder. Hiçbir uzve zarar vermez ve alıttırmaz. FAZLA 
YEMEKTEN n iÇMEDEN sonra mide ve vilcudunuzda hissettitlniz ağırlıfl 
derhal hafif le tir. MAZON ismi ve markasına çok dikkat edilmelidir. DEPOSU 

Maıon ve Botton ecza deposu. Bahçekapı, iş Bankası arkasında No. 12 

Niçin daima tercih 

Çfinkü 

lvvelld gön ıotuk almışh, 
dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRIPiN 
Bütün aj'rı, ıızı ve 
aancıları dindirir. 

GRIPiN 
Soğuk alginhğma, 
nezleye, ırlpe, dif, 
bel, ıinir, aael• 
airılarlle romatiz· 
maya karfı bilhusa 
müeuirdir, 

1 

ediliyor? 

I 
' GRiPiN 1 . 

1 

tecrübe ediniz 

Her eczanede bulunur. Ji ıım 7 J/:!.. kuruıtur. 

İstanbul Orman Çevirgenliğinden: 
Bakırköyftode J 790 kilo Met• kömUrU 712/935 gUnQ öğleden 

ıonra ıatılaealdır. Taliplerin Bakırköy Orman Memurluj'una mllra• 
caat eylemeleri. "278,, 

YENİ 

~ ............................ .... 
••hrlml~Ja en gUzlde okuyucusu 

UZE YEN 
Eski 

Yeni 

LONDRA 
TÜRK 

Lokaıtta ve birahanesintie her akıam tagannl 
etmektedir. Tel. 40227 

~ ................................ ~ 

ÇIKTI 1 LOffen Okuyunuz 

Denizyolları 
liLETMESI 

Ac .. teleri : KaraklSy Köprilbaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mlhlrdarude 

Han Tel. 22740 ..... ~ ....... 
Ayvallk Yolu 
BAND~RMA vapuru 30 Ikia· 

ciklnun ÇARŞAMBA il1nl1 sa· 
at 19 da Ayvalığa kadar. u430., 

Trabzon Yoau 
GÜLCEMAL vapuru 31 

ikinci Kanun PERŞEMBE atı· 
nö saat 20 de Hopa'ya ka· 
dar. .,463,, 

Mersin Yolu 
KONYA vapuru 31 ikinci 1 

Kanun PERŞEMBE ıunti saat 
11 de Payasa kadar. "462,, " ., 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubos1 

Merkezi : Berlin 

Türkiy~deki şubeleri: 

Galata • i&tanbul • izmlr 

Depo u: İst. Tutiin Güınrügü 
ic Her türlii banka işi * 

lstanbul Birinci Hukuk Mah
kemesinden: Müddei: Vezircilerde 
6 numaralı evde Madam Antuvanet 
Faike ile Bı-yoğlunda Şitlide Bomanti 
efe sokak 36 numaralı evde oturan 
Nazmi veresesi ve oğullan Naci, ve 
Münir arasında açılan ye 36 numaralı 
i'ayri menkule haczin fekki talebine 
mütedair olan davadan dolayı muk· 
tezi dava arzuhalinin suretinin ika
metglhı hazıraları meçhul bulunan 
mumaileyhimaya hukuk uıul mahke
meleri kanununun 141 inci maddesi 
mucibince bir ay müddetle UAnın 

tebliğine Ye emri muhakemonin de 
27-3-935 Çartaınba saat 14de talikine 
karar verilmit ve dava auuhalinin 
bir sureti de mahkeme diYanhanesine 
talik kılınmıt oldutundan mumailey
hlma müddeti mezkure zarfında arzu· 
hale cevap vermedikleri Ye tayia 
edilen günde mahkemeye gelmedik
leri veyahud bir vekil dahi gander· 
mediklerl takdirde haklarında mua• 
melei gıyabiye ifa edilecetl ilan 
olunur. (7489), 

Romatizma 
ve baş 

aırıları lçjn 
en teslrll 
ilficdır. 

Her 

- • 

l ,_ 

Taksim Abide karpııadı 
Yeni bir ı•kilde tanzim •dllıD 

SALONUNDA 

Münir 
Nureddin 
GÜRSES'i 

31/1/35 Per9embe 
gününden itibaren 

dlnllyecekslnlz. 

lr.. __ E_m_ı_a_k_v_•_E_yta_m_B_a_n_k_a_•_•_H_ı_n_ıa_r_• _ _,I 

SATILIK ARSALAR 
Eıaa No. sı Mevkii ve nev'i Depozito 

Lira 
467 

539 

Istanbul'da Rlistempaıada Mahkeme ıokaA-ında 
32 No. Jı 35 metre murabbaı arsa. 
Hasköyde Kertsmitçi mahalleıinde Haaköy cadde· 
sinde Hki 229 yeni 203 No. lı 88 metre murabbaı 
araa. 

Yukarıda yaZlh araalar peıin para ile 1atılmak üzere 
arttırmağa çıkarılmııtır. ihale Şubat 935 Çarıamba gUnU 

20 

11 
açık 
saat 

onda Şubemizde yapılacaktır. lıtekliler tafslllt için hergUn 
mağa iİrm6k için dt gösterilen gUn ve saatte mliracaat 
dirler. 

arttır· 

etmelf· 

Gebze Asliye Hukuk Mahke
mesinden : Gereti diltftnilldO: Darı· 
cada Yah mahallesinde Yunuz otlu 
Hibeyin ile Gebze Malmüdürlüal 
tarafından bu mahallede Koçif otlu 
Hüaeyin aleyhin• açılan Hnet iptali 
davasınıa yapılan tahkikat ve muha· 
kemesi bitlmindeı 18 Mart 934, 
29.4.934 22-5-935, 16-9-934, 28-12·934 
tarihli celHlerde yazılı istilam 
cevapları ve iddia ve mGdafaata 
göre tapo ıicilinln 93,94,95 numa· 
ralarında ve Mayıs 933 tarihinde 
kayıtlı Daracada Bulgar Kanço emva· 
linden iki parça da yirmi altı dönUm 
tarla ile bir parça da dört dönüm bat 
yeri Girit Hanya mübadillerinden 
Koçif zade Ali mahdumları Hasan 
Zeki ve HQseyin efendilere verilmi4se 
de aynı yerin evvelce davacı Yunuz 
otlu HOseyine iskanı Adi ıure• 

tll• tahsis edilmit iken sonradan 
yine bu yerin yanlıtlıkla müddeaaleyh 
Koçif otlu Hüseyin ile kardeşi Hasan 
Zekiye tefviz edildiği ve mes'elede 
yanlıtlık olduğu anlatılarak makamah 
aidesince işbu sonraki tefyjz hilküm
süıt addedilip mes'elenln hükmen halli 
cihet7ne gidilmit ve bu suretle mu
maileyhimadan He ıan Zekinin hinHi 
tapunun Ağustos 932 hasılat defteri-

(10] 

FEVROZiN namındaki müstahzar 
ile hıçbir alakam olmadığını, on se
neden~eri muvaffakiyetle imal et
mekte olduğum NEVROZ 1 N 
TÜRKIYEDE mncut her eczanede 
satılmakta olduğunu ve her ne kadar 
iıimleri y<'kdığerine benaer ise de 
terkiplerinin tamamen batka oldu
ğunu ve daima NEVROZIN ismine 
dikkat etmelerini görülen lüzum 
üzerine uyıı deter hastalarıma ilan 

, BANKA KOMERÇ'ıYALE ' n• naklen Yunus oğlu HGseyin namı· 
na tashih edilmit olmasına Ye 

j T A L y A N A 23-1~-934 tarihli celsede bu yanlıılık 
ve davanın haklılığı müddeaaleyh 

lstanbul ikinci icra memur" 
ıuaundan: İpotek cihetinden dolayı 
pare ya ç.-vrilmesi mukarrer olub, 
yeminli ehli vukuf tarafından tam:-
mınn 7000 yedi bin lira kıymet takc!lr 
olunan lstc> nbulda Hobyar mahnllesi
nin .Ciğaloğlu yokuş sokağında eski 
88 yeni 36-45 No larla murakkam iki 
bab dükkanın tamamı açık arttırma· 
ya vazedilmlt o'ub 4/3/935 tarihin• 
müudif Paznrtesi 1rünQ aant 14-16 ya 
kadar dairemizde birinci açık artır" 
muı icra kılınacaktır. Artırma bedeli 
kıymeti muhammincsinin yüzde yet
mit beşini bulduğu surette mezküt 
gayri menkul mütterisi uhtesind• 
ihale olunacaktır. Aksi takdirde soll 
artıranın teahhildQ baki kalmak Qzere 
19181985 tarihine mOsadif Salı gllnO 
14 ill 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ol•n ikinci açık artırmasın" 
da dahi artırma bedeli kıymeti mu" 
hamminesinin yüzde yetmit beıi11İ 
bulmadığı takdirde satıı 2280 No )U 

kanun ahkAmına tevfikan ırerl bıra'" 
kılacaktır. Artırmaya iotirak etmelı 
isteyenler mezldir i'ayrı menkuliıO 

kıymeti muhamminesinin yüzde yedi 
buçuk nisbetindc pey akçası vey• 
milli bir Bankanın teminat mektubu'" 
nu hamil bulunmaları lazımdır. Hak" 
ları tapu sioillerile sabit olmıyao 

ipotekli alacaklılarla diğer alakadar" 
ların irtifa hakkı sahihlerinin bıl 
kahların hususile faiz ve mHarif• 
dair olan iddialarını ilin tarlhiadell 
itibaren yirmi 1rDn zarfında evrak• 

Meraklı yar:ılu 

Giizel bir muhtıra 

• 
Tanınmış kalemlerln 
Seçme yazıları 

• 
Kilittir, ııhhat, ev, ilim, ııpor, 
1&n'at bahiııleri, faydalı bilgiler 
ve aradıe-ınız herşoy ... 

---

1935 
MATBUAT ALMANAil 

1 H•r kitabcıtltı bul•••r. 1 

:,,. ' . ,. ' . ~ -

ederim. NEVROZiN sahibi 

~--• CELAL ERGUN 

,-. SANDIKLI 4m 

istiklil Oteli 
MUsteclr : Hüssgin Agdın 
Yeni den tamir ve nokaanla
rını tamamlayarak açtım. 
içindeki tiyatro sahnesinin 
bir ıenelik kli§adiye resminin 
de verildiği tiyatro müdürle· 

~-.. rine illn olunur. 

.. Dr. KEMAL NURi 
Cilt Ye Zührevı ha .. talıklar aıütehaıısıeı 

BeyoQlu ı Rumeli han 16 
'l'•l ı 40153 

Sermıweıi Liret 700,000,000 b ı 
lhtiya( llkçesi ,, 580,000,000 Kocif oğlu Hilseyince de ka l! ve 

Merkezi idare: M i L A N O itiraf olunarak o da möddeilerin taleb 
ltalyaııııı haşlıca ~ehirlerinde ve davaları veçhile davanın tahtı 

Ş U B E L E R hükme alınmasını iatemekte bul-
logiltere, lsviçre, Avusturys, ~laca- unmasına mebni anezkilr mahal· 
riıtaıı, ı;ekoslovakya, Yugoslavya, }erdeki müddcaaleyh Koçif otlu 
Lehistan, Homauya, Bulgaristan, Hüseyin• ait hissenin Dahi da. 
Mısır, Amerika Cemalıiri .Miittehidesi, davacı Yunuz oğlu Hüıeyin namına 
BrE>zilya, Şili, il rııguıı~·. Arjantin, 1 

Peru, Ekvatôr •ıe Koluınbıvada taıhihine ve bu surete mttddeaaleyh 
.Afilya yoıılıır • Koçlf oğlu hUseyine ald tapu ıenecli-

iSTANBUL ŞUBE MERKEZi nin ibtaline ve muhakeme masrafı 
Galatıt \. uyvoda t'adıle~i Kara köy 200 kuruşun da milddeaaleyh Koçif 

Palus ( 'fp)pf. ::?641 1:!1'31415) oğlu HUseyine yükletilmesine ve 
Şehir dahilindeki acentelers davacı hazine vekili Zülfikar için 

J tanbııldıı: .ı\ lulemciyan hanında takdir olunan on bef lira vekalet 
'f elef. 2821. Beyoğlunda : İstiklal ücretinin de milddeaaleyhten alınıb 
caddesı 'l',.Jef.1046.Kampiyo dairesi 
Borsada Telef. 1718. davacı huineye verilmesine temyiz 

iz M j R DE ş U BE olunabilmek üzere 27 Kin unu· 

••••••••••••-ı' evvel 934 tarihinde mi!ddeaa-
••••• 1 . '.'. 1 ••••• 1 ............. . 

Son Poata Matb!la!lı 

Sahibi: Ali E 1t re111 

Neırl7at MldilrGı Tabir 

leyh Koçif oğlu Hüseyin ve-
kili İuetin vecahında ve davacıların 
rıyablarında lmll suretile karar veri
lerek usulen ve alenen tefhim o1undutu 
illnea teblit olunur. 4236) 

müıbitelerile birlikte dairenıi:ı• 
bildirmeleri llzımdır. Akai talı" 
dirde hakları Tapu sicillerile sabit 
olmadıkça ntıf bedelinin payl•f' 
masından herle kalırlar. Müterakill' 
vergi ve vakıf !cariyesi tanzifiye "' 
tenvirattan dolayı Belediye rilsuınl•': 
borçluya aithılir. Daha faı.la maluın• 
almak iıteyenlerin 7-2-935 tarihind~11 

itibaren herkesin 1rörebiJmesı içıll 
dairemizde bulundurulacak tartnnın,.. 
sile 933-167 No.'ı dosyada mevcud "' 
mahalli mezkiirun evsaf ve measfıs.~ 
vesaireıinin havi vaziyet ve tnk~1 

kıymet {aporunu görilb anlayab• r 
cekleri ilin olunur. (7497) .~ 

.. ";J' ••• 1 .......... 1 •• 1 • ' ....... . 

•~ Dr. ibrahim Zati 
Catalotlu : Mahmudiye cadd•'

1 

Çat.alçeıme sokatı No S 
Hergün öjledeıa soara 1aaıtalar• 111 

kabul eder. 


