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Fra.rsız-lta y n aş asınd Kabak Doğru Söze_ Ne Denir? 

y· e Kim erin aşında Patladı? 1 s • P İ e 
ltalyanlar Bir Haylı · Arazi Alıy~rlar Roma Konuşmaları İ K yafet 

Anlaşma vazl· 
yetine aid harita · 

Roma 7 ( R- t • 
rtyor ) _: F oy er aıanaa bildi· 

ranıa • ltalya anlaş· 
masa Bay Lava) ile Bay M 1. 1 uıo nı 

arasında bugün imzalanmııtar. 
Jf 

ltal Lon ra, 8 (A. A.) - ra a • 

Lo Jda uzlaımaaının imzalanma• 
n rada · d · b. 

uyandırm .~ er.n ır memnuniyet 
A •ılır. Bu uılaıma yalnıı 

P"y vuıturyaya aid olan kısmından 

dolayı değil, fakat Fransız· ltat. 
~~n mftnaaebatıaın havasım açtığı 
ıçın. ehemmiyete ıayan görlllmek .. 
t~dır. 

* Roma 7 <A.A.) - Rayter 
habirinde.n: 

Zannedildiğine göre, Franaa 
ile ltalya adla,maaıııın ana hatları 
ıunlardır: (Devamı 11 inoi yüzde) 

Mısırlılar Ve Ar.ahlık 
~ir~sı:r Gazetecisi;'Mısırhların Arablık
a~Lı •• ~~~ Mısırlı Olduklarını Söylüyor 
Ml&lr ilim •e la· 
r\h mabafl:indo 
bllbaaaa aou za· 
•anlarda fidde· 
tini gllatereo bir 
•Cbıakaw- var ı 
Arablık ve Mı·. 
aırlıbk münaka· 
tası. 

Mıaır gençliğf 
•e kuvvetli tarlb 

bilginlerj M:s rlı· 
ların evvela Mı--
·~rlı olduklarını 
dünyaya yükse!ı 

------

tı.ıedeniyet eser
leri b k ıra an Fir- Ka • 
avunlar b hırede Meml41clerl,. meılı•r mezarları oe Kahir• kale•l 

nraını ben. 1 1 
lhımgeld" .. • ınıaeme er 

Etrafında 

ltalya ile Fransa karşılaşa• 

cakları siyasal işlerde be· 

raberce hareket edebilmek 

için kendilerini ayıran dava· 

lar1 top yekOn halletmek Is· 
tediler. Bu anlaşma tam ol· 

mamışllr. Bu husustaki gö-

. rU.şUmUzU beşinci sayfada, 

siyaset Alemi sUtununda 

kaydettik. Fakat t1mdillk ya· 

pdanlar da az deölldir. Bun· 

iare ald melOmab da sol· 

dakl iki aUtunde okuyacak· 

aınız. 

········-.. ·-············ .. ······•• ........................ . 
Kurtlarla Domuz

ların Kavgası 
. 

Armudlu (Hususi) - Evvelki 
gece ava Çlkan Armudlu avcı· 

ları, timdiye kadar görülmemiı 
bir bidise iic kail laşmışlar, 
kurtlar Uc domuzların kanh bir 
savaşa girişmiş olduklarını bay· 
retler içinde görmüılerdir. Bu ga· 
ribe hakkında şunları öğrendim: 

Kasabadan yarım saat ötede 
bulunan Kestanelik civarında bir 
kurt sürüs:le bir domuz ıUrUsU 
arasında bir saldırma olmuı, kısa 
bir zaman içinde kan gövdeyi 
götUrmüttür, Neticede bir kurt 
ve dört domuz ölmüı, birçokları 
da yaralanmııtır. - J4. 

Z J ele . . 

kalede 
a a • 

ararlar~ 
Çanakkale, ( Hususi ) - Son 

ıe!zeleler şehrimizde bazı zarar· 
lara sebeb olmuıtur. Bu arada 
Bayan Saidenin evinin bacası, 
Noter Bay Kamilin damına yı· 
kılmış, Bayan Nedime mektebi 
kısmen zarar görmüş. büyUk ca· 
miin kubbesi ile birkaç duvar 
çatlamış, bir evin duvarı yıkıl· 
mıştır. Ezincde de elektrik daire
ıinin duvarları zarar görmüş, 25 
kadar ev de bayii mtitee&&ir ol· 
muıtur. - lf 

Arabbk ·~~ aöylllyorlar Ye ~ 
gı 1 Arabcanın da Mısıra ~ 

:onra<!:n g:rdiğinl ileri aUrUyor· --; ~ A.. . ~ 
ar. ra&Sır b· ı . 1 i d / ~ı..r 
AbdUlk ,. 1 gıo er n en Bay ~ _ 

~ <;;;~ J 

1/ f. . 
.ac.ır Hamza ( Elbellğ) -~ 

gazele~ındc mühim bir makale _-..!'_ ,. - • 1---
lleırcltı. Diyor ki ı ----

:~z M:aırl yız, Firavunların bize -=-@ .- J -ı:::r 
ya ıgfir bıraktıkları kitabeler Ve ~ "'1.1 --t 

~ey~ellerdc gördüğllmllz kıyafet· ~tfg::::~~:;:=~ __ :.. ~-===~-..::._:==~;;:::;: 
er adala fellau Mısırlılar (Kıbtiler) 
araa~n yaşıyor. Arablar Mısıra 
geldıkten oonra yalnız f d 1 1 ks eıra en· 
;: yü :!k tabaka Arablaıtı. 

kat buglb bile Mısınn birçok 
)erlerinde )"erli dT t 1 D ı ım ı o an 

Türk - Yunan Dostluğunu Bir Elbise 
Yüzünden Bozmak Doğru Değildir 
At~na, 8 (Hususi) - Müta· 

reke devrinde lstanbul Rum 
patrikliği yapan ve şimdi il" 
kenderiye patriği olan Me-. 
letyos, burada çıkan Venize· 
los taraftarı Neoı Kozmoı 
gazetesinin busuı1 surette 
gönderdiği muhabire, Türkl· 
yedo ruhani kıyafetlerin yal· 
mz mabcd!erde giyilmesini 
emreden kanun hakkında ıa· 
yanı dikkat •özler söylemiştir. 

Meletyoı sözüne baılarken 
önce ıöyle de
miştir: 

,.. ...... 

E•ki potrllı 

.. - Türk· 
Yunan doıtluk 
mllnase betlerini 
ruhani kıyafet 
meselesi dolayı• 

Bile bozmak hiç 

..: Mel•tgiJ• 
,, siı~~ 

.,...w.rıfP~ ... ..,"l~ .. mUşlerdl. Aradan bu1'adar zaman 
doğru değildir • ., 

. Patrik Melet-
... geçtiği halde o metrepolldlerio 

bugün fikirlerini değiıtirdiklerlnl 
hiç zannetmem. Ve ıunu 
da &3yliyebilirim ki buglln Avru
pa ve Amerikadakl ruhaniler halk 
arasına ruhanl kıyafetle çak• 
maktan çekiniyorlar, bu hareket .. 
)erini de din kaidelerine muhalif 
bulmayorlar. Oralarda ruhaniler 
halk araııoa ılvil elbise ile çık· 
bkları zaman kendilerine g&ıto
rilen hllrmet te kat'iyyen aza1"' 
mıyor.,, ( Duamı 11 inci 1ü&de > 

yoı bundan sonra 
sözUne ıöyle devam etmiştir : 

" - lsanbulda bulunduğum 
vakit Fen erde toplanmıı olan 
ortodoks kongresinde ruhani:erin 
kıyafetleri meselesi de konuşul· 
muştu. Ben o zaman diğer metre
polidlerden daha ihtiyatlı ve mu• 
haf az akar hareket etmiıtim. Fakat 
onlar papaı kıyafetlerinin değiş• 
tirHmeaini, hattı kiliae dışarııında 
siv:l elbiae giyilmesini ileri ıtır· 

Öz Türkçe 

içilecek ~u Yok! 
Dört yaaı kaynak sularının eo 

ıyilerilc çevrili olaa iıtanbulda içilecek 
au itini bir türlü kökünden kestirib 
atamadık. 

lçtiğimiı ıuları, a-öıO kapalı, içinde 
ne o!dutunu bilmeden lç"yoruz. Katkı· 
aız olcluklarıoa da güvenemiyoruz. 
Nasıl gilvenelim ki bu bir kapalı 
kutudur ve lıtanbuldaki ıucular bu 
kapalı kutunun iç yüzOnO bizeı gÖ•· 
termiyorlı:r. Suya kanamadıtımız g :bi 
sucuların sözüne de kaoamıyoruz. 
Elimize bir küçilk tioe uzatıyor: 
. - iç bunu! Kaynak auyudur, 

dıyorlar, 

Bu kOçük ıiıenin iyi •u il• dold•
ruldutuna naaıl inanalım? 

Bize (berine 1apıttırdıklan lr.itı· 
dİnı ıöstererek: 

_ iıte Bandrolu!. Diyorlar. 
Ancak, bu bandıro'un terko• 

suyu ile doldurulmuf tiıelere de tut-
kal!a yapııtırıldıtıoı a-örQ7oruı:ı . 

Belki hepıi blSyle katkılı değıl, 
kaynağından getir:lmio aular da var. 
Fakat bunları, ötekilerden naaıl ayırd 
edelim 1 

Biriblrinden OıtUn, biribirioden 
arık biriblrinden güzel bunca kaynall 
ıuy~ araaındr , kuokulanmadan içti .. 
bilecek bir tek iyi •U bulıım17oruz. 

Kaynak sularını, bir elden datıt· 
makla bu karıııkhğrn, bu katkıcıh· 
tın önüne geçilebilir mi? 

Onu da pek ke&tiremiyoruı. Bl~ 
aralık, •lıtanbul Belediyeıl.. bu . it• 
denemiye kalkıımıotı. Sonunu a-etıı•· 
medi. Peki, amma ıorsıık yeri 

detil mi? 
- Biı. böyle aYUÇ dolusu para 

• 1 erine terkoı Yerip, yıllar yılı, ıy &U Y 
mu içeceğiz 1 

lstanbullular, bunca kaynağın or· 
tas ında bir damla katkıs z iyi suyun 
armnn (haaret) ini mi çekecek~ 

Silte su •• Yağa nİfJ&tıı, zeytınyatı· 
k Y6

,.1 haydi hepsine bat na pamu ıs, 

eğelim. katmuınlar ••. 
Hiç olmazsa auyn su 

Su katılmadık •uyu bi&e bırakaanlar. 
~euıı 11 inci yüzde . . Sıhhi lmdad otomoblllerl çofialttlacaknuı 

, 
• 



(Halkın: Sesi] 

ihracat 
Meselesi 
Düzelmelidir 

lhracat eşyamız için bir düten 
kuramadığımız; itkıl göt ii ı eıucz. 
Çünkü her gııa yeni yeni filıi· 
yederle karıJaııyoruz. Bu defa 
tla Alrnaoyadao yükselen bir 
HS kulaklarımıza çarpıyor. Diz, 
bu it ıçm çok yazdık. Hu defa 
o& okurlanwuıo dütiinütlı:ıirll 
burada aıralamak va iı başarı• 
cılarımıııa gö~tt öoüne koymak 
istedık. Uelki beklenen teıır bu 
euredo bıı sıl olur: 

Bay FiÜk Erdoğan ( Sultanabmed 
Mehmedpatı yokkşu 81 } - Harici 
ticaret t . tk'.lltunız eskisine n · zaran 
biraz iyl - ir. Fakat bu iyilitia llçüıli 

de tujur: Eakiden h
0

c yoktu. Şimdi 
hot f bulıtt fı Joadar ..-ar. 811 tazam. 
den k imae alınmnaın. Tenkidim sa• 
bihtir. D.-ba iyiı '. nl, daha mükemme
lini pmek ıçln blr temcnai iıthar 

etmit o'uyorum. lııı.tıaa!·i carlıtı kar
t kmalı, ba dnc yenilmemek için 
boyuna ihracat yBpmamız liıımdır. 

Tat, toprak, ot, çöp ne ıeçi1orn 
he ricc göndererek iç : riye para ıok• 
mak mecburiyetindeyiz. Bu ifin hl' I 
ehemmiyetini aıalamamıta beaziyoruz. 
Almanya Ye bltün dOn1a piJ .. • lıırı 
bizden keçiboynuzu lıtiyorlarmıt- Bu 
ıene Yuaaniıtanda. fhlyada keçil::oy
nu:ıu o~mamıf vcyabu1 kalmam ı. 
Fnkttt bu al cıl*ra yetiıecek kadar 
m nl gö•teren ticari bir teıki:lt ort..ya 
çıkıu m ıtu. 

itte bu, affedilmex bir nokrnd•J'. 
Her ıcoe tue meyvıı ve ıeb:ı.e ihracı 
h :tldund.ı atuıtoı löccti gibi ö eri:ı. 
Fakat menim ıelince ortada bir ı:ıy 
olmad t ıu ıörürüı. Dıf t '.c :"> ret ite
rin !fe ço < çn.k ·we hcaaas o'mıı l ıy z. 
Ufl peyair sremiai yG. Gmu. Biz i t 
latiyoruı, İf. .. 

Bay Hayri (Çemberlitq Turan b
raathaneei) - Almanyadaa keçihoy
nu:r.u iıtiyorlarmtf. Fakat taliphr 
karııların . a kendi İlitcklerine cenb 
verecek kimseleri l:ıulamıyorlarmıf. 
ihracatın ebemaıiyetlnl takdlı eden 
b:ı,ka milletlerla harici ticaret tetek
killlrri paı.arlana 'HZİJi!tluinl daba 
evHldea ltdkik ed rek aatacakla.ıı 
rrlaUarı tilccar aramadan daha evvel 
kendileri piyualara anederler. İptidai 
maddeler ifbari'e çok zengin o' an 
bin• ••••ekdimbde itler tenine 
o' u1or. Herku ba~ bat •uruyor da 
biz.im ya Lu ndan haberimiz o~mayor 
ny:thu:f bu arı.uya müı!:et hir tel.ilde 
keq laya•ıyonıL B.ıünkii kaidelere 
göre lir memleket n iktiaadiyatı de
mek hı r' el ticaretinin lntiumı de
meldir. Biz l:anu yapmad.lr~a tam 
m*auile lktiaadl Mrekd et•it .a. 
maya. 

Jf. 
Bay Ahmed K5.dri ( Beyoğhı Cad

cteikebir 121 ) - S.ra ge ıince billbOl 
o' u ruL Harict ticaret teıkilltımıun 
mükemmelliğinden bP hHdc.riı, fakat 
eski tairin dcdıQi ıibi: 

Kişinin ayl•eel lfllr lata 
bakdmaz. 

ltte Avrupa bizdeıı keçiboyn-.zu 
denilen maddeyi arı1or. Fakat 
karfısıoda l•tefinl ltittirecek 
bir tf'tekkftl bu!amfyor. Keçi-
boyn~ızu bealm bildifime ıöre 
Akdeniz kıy'1 nn ' a kendi kendine 
yetııen bir •taç meyvaa dır. BuAları 
hi'a yal.ıani bir halde tıı tuyorını:tua. 
lçiade yüzde (3S) n·ıbctin.lo rkcr 
• klıyıın bu bal at açları •fak bir 
himmetle aııh a arak f .. ydala Lir bale 
r etirilebilir. 

SON POSTA 

LI 
Bu Adam Nasıl Yaralandı? 
:zabıta, Kanlı Bir Hadisenin 

_Perdesini Yırtmıya Çalışıyo! 
Evvelkı gltn kanlı bir hadise olmuş, fakat bAdl- diı:ni hastaneye getiren meçhul adam aranmıı, fakat 

Esrar 

•1i &ten earar perdesini çözmek mümklln olama· bulunamam1flll'. 
m~tır. Bu aarib hidise hakkmda ıu malfımab e!de Yaralı adam hastane idaresine •erdiği ifadede 

•tlıkE: _11d Çıfıtburgazb olduğunu, Vidos köyünde do ka\ıvecilik 
""' gln me~hl h1r phıs otomobille Y tnl• .. . · F k · al 1 ln 

bahr d ki G b b . • . yapbgını s5ylemııtır. a at •f yar anma meae es o .,.e e ure a aataneaıno gelmış, otomobilden 
1
• 

1 
ö ı · t' • 

rıkarCı~ r b. d k l ge mce şun arı il ; emıı ır. "' a• yara ı ır a amın o una girerek hastane• 
1 

d T b k 
dea içeriye ıokmu .. ar G · k v .. - Beni kimse yara ama ı. a ancamı arqb· 

.. . . "~ • encuı yaraaa ço agar y ı d 
olduııu ıçın hastane ıdareıi derhal tedaviıhi yapm.f nrken kazaen alet aldı. ara an ım.,, 
ve bir yatağa yabrmııtıt. Bundan sonra yaralı ada• Haıtane idaresi bundan sora zabıtayı haberdar 
mm hli\·İyetini teabit etmek lizım geldiği lç;n ken- etmiştir. Zabıta tahkikata devam etmektedir. 

Dokuma İşleri 
Yer Ii Fabrika tarın Vazi· 

yetleri inkişaf Ediyor 
Pamuklu mesucat ıana}l:miı. 

her sene, eski yılları gölgede bı
rakacak derecede bir inkişaf 
'Vaziyeti göstermektedir. Alakadar· 
rorın 'Verdikleri malümata göre, 
b:lhnasa geçen 934 )ıh içinde 
dokuma fabrikalarımızın vaziyet· 
Jcri çok 1ağlafmış, çıkardıkları 
kumaflar dahili piyasalarımızda 
çok istekli karşılanmıtbr. 

Şimdiye kadar yalnız kaput 
b~u ve elbisdik kumRş dokuyan 
bırçok yerli müesseseler, ıon 
zamanlarda patiska ve ç"mnşırhk 
kumaı yapmıya bqlamıılardır. 
Sümer baakın kurduğu pamuklu 
meı:ıocat fabrikaları pamukluya 
ald en ince mensucatı tamamen 
k-.Jayacaktır. 

Mensucat aanaylmizin Uerile
yiı vaz.iyetinl daha iyi tesbit 
e~mek için, 1923 de 3

1
5 mılyon 

kılo pamuklu menıucat imal edi
lifkeD bu mikdarın. 1932 de 9,S 
milyon kiloya ve 1934 yılında da 
1 !J milyon kiloya ~ardığınt ıôyle
ye biliriz. 

Ok Atma Yeri 
Yapılıyor 

Askeri müzenin 6nUnde Milli 
Emlik idaresine aid bazı barab 
duvar1ar vardır Bunlar mn- . 
• • • l.U.9DlQ 
önUnde bilbaaaa yabancı ıaeyyab .. 
lara karıı pek fena bir lulr 
bırduyordo. Müze ldaftıi bura
sını gUzel bir ba'ııçe haline koy .. 
muş, ~eniden ağaçlar dikmitlir. 
Beled.y~ elet bu bahçenin etrafma 
zarif hir parmaklık yaphrmıya 
karar Yermiştir. Milli Emlak M&
dürlüii de manzarayı bozaa du .. 
varlan Jıkdıracak ve boıtau 
olarak kullanalan bOf yerleri de 
Miteler idaresine tcrkedecektlr. 
MQzeler idaresi lıurada bir ok 

atma talim meydanı yapacaktır. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetci ecMneler şunlardır: 
Asaf ( Şclızadeba~ı ) . . Snnm ( Yc

nikspı ), Suad ( Karagiimrük ), Nazım 
( Topkapı ), Rıdvan ( Sıımatya ), lln
san Hullı si ( Zeyrek ), 'l.'ol idi (Balat), 
llıkmet ( Eyüb ), Belkıs ( Kumkııpı), 
Esad ( Divanyolu ), Mehmed Kfızım 
( Bulıçekapı ), liılal ( Daka:köy, hat
boyu ) Alneddio Sıhhat ( Moda ), 
JM ı t ~fuhtsır C Pıu.srrolu .>. ~ttilıud 
( Üaküd r Yeniçeşrne J, Şınn•ı Rıza. 
( Büyü karla ), D clla Suda ( Taksim), 
Ertuğrul ( T11keim ), S. Bıırunııkyoo 
( Tak~im, Yenişehir ), .Karııköy ( G ı· 
lalJi), Nargileciyan (Şı~lı, Şofuk sokak). 
Merkez ( Ktııımpaşa), Halk (Hasköy). 

L------------------·~--· -~~-,-··---------·~-·-.. -·--·~- ·--............ " 

Ceza Evleri 
Pulları 

Darbhan• ve damga matbaa• 
ıı müdürlüğ(i llinlara yapıştın· 

lacak ceza evleri yapı pulların• 

dan memleket icralanna kAfi 

mlkdarda gönderdiği için buglln· 

den itibaren ilimlara bu pulların 
)'ap1ıtmlma1ına baılanacaktır. 

Kar Tipisi 
iki gündllr hafif ıerpfftiren 

kar, dün öğleden sonra birdenbi· 

re tiddetinl arttarmıı ye ıehirde 
büyük bir tipi yapmıştır. Sıcak· 
lık derecesi diba de sıfırdan apğı 

(t) e kadar dütük geçmiştir. Ha· 
vanın daha 10ğuma11 ihtimali 
vardır. 

Bir işçi Parmaklarmı 
flakineye Kaphrdı 

CibaUde Değinnenclyanın ke
reıte fabrikaa;ıda çalqan amele 

Kenan kazaen aai eli.: in dört 
parmajım makineye kaplırmıt. 

tedavi aliana abnmııtar. 

Limanda 
Son Aylarda işler Çok 

iyi Gitti 
Şehrimiz Ticaret •• Sanayi 

Odaıı lıtanbul limanının iki ay!ık 

faaliyetini gösteren yeni bir ista• 

tist:k çıkarmışhr. Bu iablistiğe 

göre, birinci vo ikinci teşrin ay· 
larındaki liman faaliyeti, geçen 

yılın diğer aylarından daha üs .. 

tün l:lr manzara göstermektedir. 

Birinci teşrinde limanımız.dan 
gaJib geçen gemi adedi (86 ı) dir. 

Bunun (163) U ltalyan, (113) Q 

Türk (145) i lngiliz, (39) u A!man 

( t 65) i de Yunan bandıralı va• 

purlardır. Y aloıa bu gemilerden 
çoğu transit olarak geçmiılerdir. 
ikinci teırin ayında iae, liman 

faa:iyetl biraz gevıek geçmif, 
umumi yekfuı (818) e düşmüıtür. 
Bu dliımenin belli başlı ıebebl 

mevaim deiitmeaidir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Şehzadebafluda Fenh llne
maaı kalorifer bacaaından kıvılcım 

çıktığı g~rlllerek &andllrülmOştOr. 

* Şoför Zckeriyanın idare
sindeki 3251 numaralı otobüı ile 

vatman Kemalin idaresindeki 

tramvay Sirkecide çarpııarak her 

imi de hasara uiramqtır. 

Oaküdarda Mahmud adlı bir 
ıucu, bir alacak yllzlhıden ç.ıkan 

kavga neticesinde Mustafa adlı 
birini çivi n. batından 1arala
mııtır. 

Jt Şof6r Ômerln idare.indeki 
1272 numarAh otomobil Galata• 

dan geçerken KoıU adlı birine 
çarparak 1ar•laınlfbr. 

ikinci kanun 9 

Gliniin Tarihi 

Ayasofya Müzesi 
İçin Hazırlık 

Ayaaofya müze.inin haz rlıkların• 
bayram münuebetile c' evam edile• 
memlttL Bugünden itib ren t•krar 
faaliyet baı'ıyacakt·r. Müzenin içl8-
deki MJılar 'Ye bas r ar t .. mameD 
lraldır.luuftır. Balkan b rbinde U.. 
oedekl Sultan Selim c miinin bntna 
•eccadeleri alındığı iç:n c :ımi döfe• 
meais kalmıştı. Ayasofy · dan çıkaP 

ba~ılar buraya gönderi miştir. Müzeler 
ld ı: re1i Ayaaofya mür.cı :nde tethi• 
edilecek Biuna eser erini tublt 
etmekte:llr. Nuruosman ye camiiniD 
aY!aıunda bulun11 n sır n:t B·.zan• 
mezarı da müzeye get'.r '.lec'f.ktir. 
Bundan batka Aaar·atika mü:ı eainia 
inGnde buluaan lllyiik k rmızı lt hid .. 
ler ye Biz.anı heykel'eri d e Ayasof· 
yaya nakledilecektir. Bunl •r içiD 
müzenin bahçesinde bdon mesnedler 
hazırlaaaacaktır. 

Hayezid camiinin av:uauna v :ı ktil• 
kaldırım olarak yerleştirilm it bOyOll 
kırmızı granitler vardır. Bunları• 
B::r.ane eaerleri o'duğu an aşılm<.ktachr• 
Bunların altında kitabe Lu:unması da 
ihtimal dahilindedir. 

Müzeler ldareai lıu ihtimali <lo g& 
aonnde bu:undurarıık bu taıları ted· 
kik ettirecektir. Eğer buların üstünde 
yaıı bulunduğu anl t iırsa bunlar da 
Müzeye kald .rılncakt r. 

Bay Tevfik RUşdU Arsa 
Can evrede 

Dış işleri bakanı Hay Tevfill. 
RUşdü Aras ve maiyeti Cenevreye 
hareket etmişlerdir. 

Bay Tevfik Rüşdü Aras cuma 
gllnll toplanacak dan Ma:etıer 
Cemiyeti konıeyine iştirak •• 
riyaset edecektir. 

Seçim lşlerl 
Af7onkarabiaar, 8 - Top'anan O. 

H. Fırka11 kan ldı::re heyeti fiye 'YI 

bQtlln köylerden i[een ocık heyetle· 
riain birlitile S:1yJav aeçimine ald 
ikinci seçicilerin yoklaması yapıl<IJ. 
18 kadın H 39 erkek ıeçl erek llatesl 
villyet fırka batkan"ıtına yollandı. 

lz111ir ~acirlerinin 
Bir Müracaatı 

bmir ( Husuai ) - Gümrlll• 1ele9 

1eni bir bildirim, ibrac t f aaliyetini 
hafifletecek yeoi bir •· z'.yet dofurd• 
Kııaca anlatayımı 

Gümrükler Umum Mildiir~OtOndea , 
lzmir GGmrlkleri B:- tmüdür:Gjillle 
gelen bir emirde idba:it n ihraca• 
tilccarları 7enl bazı kayıdlera tlb1 
tutuldu. ldballt tücc:-r:arı ldhal&t 
efyHını ,Umrükten çıkıtrmak içla 
hasırlayacaklan b .. yannameler• efY .. 
nıD ıatın alma deterlni, ambal&~ 
ı:prta ..-e taııma mur .. flarını yası~ 

caktır. 

ihracat tQccarları t!s, malm çık-.,. 
ralıt 1erindeki fob deterini y~ni HM 
alma, ltl•m•, •mbalaj, tat·ma, •İl'ori• 
ardiye Gcretlcrlni ya:ıncacak:ardır. 

Bu t•klia derhal t .tbik 1ahHıeA 
koaulnt u, herıeyden evvel ihracatcı 

tGccan tel&ta dütllrdii. Ve bu uıulGD 
tatbik lmk&oıızl•tı telF" f a Ôkonomi 
Bakanhtına bildirildi. Çünki biçl) 1' 

ihracat tüccarı malı ihraç edi:co~i 

si• ba meraıi.U iti yap-mu., deni-
liyor. 

1 ~on Posta'nın Resimli Hikayesi: - D 0' u B n· v.• 
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-g '!Resimli Makale 
1 

a Şerefli Olüm a r 

Yaratıcı 

Cumurluk 
._ ____ Z.kl Mee'ud Al11a 

Uluı bl?' yurdun yükselmesi, 
••rhgının koru:ıması için çalışan 
90ysal bir kurum iıe bunun en 
parlak 6rneğini Türk cumurluğun
da görnrı:ıx. Türk cumurluiu çe
tha aavaşlardan sonra doğdu. Ya
fayııının b:rçok yıllannı acunu 
kavrıyan genel aıkanb içinde ge
çh-di. Başka uluslar ve uluılar 
18V8f BODU gllçlOklerlnden ötUrll 
bir çok işlerinin sarpa sardığını 
Ye gerek soysal, gerek sıyaaal 
düz.enlerinin bozulduğunu görmilt
lerdir. Türk cumurluğu ise bUtUn 
bu gUçlllkleri yenmiş, sıkınttları 
atlatmıı b ve er giln uluıa Ye 
yurda gönenç ve kıvanc getiren 
yenilikler, bayındırlıklar ile iler
lemekte bulunmuıtur. 

Cumurluk törllsll yıldan yala 
baıarmıı olduğu bllyUk lıler ile 
uluaun ve yurdun özden ıevgislnl 
kazanmıştır. Türk cumurluğu ka
:~~ ~tlrk ulusuna birlik ve bunun 
ta mı olarak erk veren bir rejim 
ln~arlanamaz. Yaban ellerde bö
k k~vg~larından yaka sllklnir-

en T ur~yede ulusal birtk her 
gün yenı düzenler ile bir kat d • 
ba pe~~tir.lmekledir. Öyle ki b~ 
ıt\n eıyaaa alanında Türk ul 
kadar b. ı·kl usu 
ul ır ı e ve gliven ile kendi 
uşunua arasından yUrUyen b' 

ulua ı&aterilemez. ır 

Yurd glin geçtikçe yeni ba-
71ndarhk itleri ile b k D ezenme tedlr 

emlryolu ağlan yıldan yıla yu~ 
dun dört bucağmı sarmaktadır 
Daha dllne kadar Kayseriler. 
Sı•aslar, Erzurumlar.. Türk okU: 
: .. ~·~ içim erifilmeı, g&rlllmez 
Bu•:~ m~z baıka baıka acunlarda. 

l 
y Ork kentleri kendi baf'" 

aruıa kala 
ı 1 n •e yalnız kendileri 
1~ n . Y•ııyan •e bu bakımdan 
.:endılerlnde b lir ayrı ayrı duygular 
be en •arlıklar gibi idi. Şimdi 

blu?blal '. hep biribirine yaklaımıı 
rı rıne d -ı , 

rlnd 1 ag ~r Ve ırmaklar Uz ... 
en e vermııtir. 

Türk ulusu • 
benli- ini d .' ıç varlığını ve 
•• g . _. e. gUn geçtikçe, dilini 

k 
mGzıgını düzelterek kad 

er ek 8 ' - 1 ın 
kuruml yrı.ıgına _kaldırarak, ıoyıal 
•ekt aranı çogaltarak yllkaelt-

• ve zen • ı · 
Onun dirlik gı? eıtırmektedir. 
llwleme ve "e uıUzen lateklerl.. i 
görüp anlıya! ;;

1:e erklerini 
bu ö d r cumurlua.. 

y n e cıe Ba) ısız i 1 o-

mllıtlir. Arkamıza bakm!ğer gökr
bulduk a ld - a va it 
l ç ' a ıgımıı yolun bü Uk-
llğllnQ anlıyoruz. Hep bu h y 

durmadan yUrümek • . ız ile 
lllıf olan i ı ıçın baıarıl
ıezdir k f ere töyle bir göz 

nıe yeter. 

llıal~~~d\:;~ asakl dalandakt çalı.-
a ınanı da v 

ran yurd yeni bir . çagı-
ğına gi . . yUkaelme ça-
YUzluği rlm ıtır. Ulu Önderin kıla-

y e 6nUmü 1 bu v ze açı mıı olan 
çag yeri başarımlar ile b"tU 

acunun .. .. .. u n 
•tık • golzunu kamaıhran bir 

çagı <l acaktır. 

- Ulusdan -----
~indberg'in Çocu-
gun u Kim Çaldı? 
Sorguya Devam Edilerek 
Bir Şahid Daha Dinlendi 

Flt:mingto l, 8 (A A) Li .. · - Tayyareci 
ndberg ·~ çocuğunu çalmakla au lu 

Havptma'1 n n muh kerneıioe d ç 
edihnitt• M hk evam 
~lal 8 •r: ;me çocuğun hizmet• 
•ltt..:nnı Gok un tahadetinl dinle-

Ölüm, hayatın son merhalesidir. 
insan Soyu 

Ne Vakit Tükenir? 
Hepimiz öleceğiz. Onun elinden 
kurtulut yoktur •e olamıyacaktır. 
Fakat öyle insanlar vardır ki öle· 
ceklerlni bildikleri halde fenalıktan 
çekinmezler. Böyleleri, hayatlarında 
olduğu gibi aon nefeslerini verdik· 
ten ıonra da lanetle amhrlar. Yurd, 
cemiyet ve insanlık hesabına iyilik· 
ler, hizmetler yapanlardır ki ha· 
yatlan gibi ölUmleri de ıerefildir. 

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

.. Yurda, cemiyete Ye insanlığa 

karıı borcunu ödemeden ölenler, keıki dllnyaya gelmesey
diler. " 

Bu ıöı;U yllzlerce yıl 6nco bir Türk bilgini a5ylemiştir. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Son Zelzelenin Acıklı Bilinçosu 

' 

1 Köy Tamall)en, 4 Köy Yarıyarıya, 2 Köy Kismen Yıkıldı, 
2 Ölü, 4 Yaralı Var, Yer Altından Korkunc Sesler Geliyor 

Bandırma 8 (Gece yarısından felAketzedelerine yardım olmak lı'da 30 evden dördll yıkılır.aş, 
•onra) - Marmara adasındaki üzere 300 lira ile 4800 ek- Gündoğu köyll tamamen 
ıarsıntılar devam etmekte, yerin al- mek vo 65 çadır göndermişler- Paşalimam, Harmanlı, Poyrazlar 
tandan korkunç aesler gelmektedir. dir. Ayrıca Balıkesir Halk fırkası Tuzla köyleri yarıyarıya barab 
Adanın Gtındoğu ve Kalemi köy• 100 lira göndermiştir. olmuşlardır. Gündoğu köyUnde 
leri tamamen, Asmalı ve Saray· En son alınan haberlere glSre bir kadın, bir çocuk ölmUf, Har-
lar köyleri kıamen harab olmuş• Marmara ladaamda Marmara manhda bir kiti ağır 3 kişi hafif 
!ardır.Erdek ve Bandırma balkı ada köyünde 137 evden kırkı, Çınar· ya_ra_l_a_nm_ış_t_ır_. ___ _ _ 

Tren Kazası 1 Yemend; Bir Mübadele İstiyorlar 
Moskova Yolunda16Kişi \Mahkumiyet iki Köy Halkı Türk Ve 

Öldü, 67 Yaralı Var San'a, (Huıust) _ imam Yah- Bulgar Hükumetlerine 
Moakova 8 (A.A.) - Lenin- yanın hususi emrile kurulan fev- Müracaat Etti:er 

grad- Moskova hattındaki tren kalade mahkeme lranda doğan Silivri yakınlannda Karafonl 
kazasında 16 kiti ölmüş,7 6 kişi ve Hicaz tabiiyetini taştyan Meb- kayUndeki elli hanelik Bulgar ile 
yaralanmıştır. med Said Sekkaf adla bir adamın Eu!garistanın Keçiören köyünde-

Par:s, 8 (A. A.) - Maten muhakemesini bitirmiştir. ki Tl\rkler Türk ve Bulgar hU-
gazetesi facianın bir kaza eseri Bu adam, merkezi Iskenderiyede kümetlerine müracaat ederek 
olmayıb bir suikasd eseri oldu- bulunan bir lngiliz şirketine imam mübadele edilmelerini istemlş-
ğunu yazmakta, demiryollan me- Yahyanın mühürü~ü v~ imzasını lerdir. 
murlarmdan birçoklarının tevkif taklid etmek suretıle hır. muka· iki köy halkı blrib:rlerlne kar· 
edildiğini bildirmektedir. vele göndermiş ve bu şırketten ıılık olarak ev ve arazilerini tel" 
Adapazarında Sakatlanan Yemenb.hl ükliımteti camına birçok ketmektedirler. iki hükumet mli· 

T 
otomo ı a mış ır. racaati esas itibarile kabul etmif, 

ayyare Aynizamanda Con B. Mişel na· it bazı görüşmelerin neticelen· 
Adapazarı, 9 (Hususi) - Is- mındaki bir lngH zin tems:l ettiği bir mcsine kalmıştır. 

tanbuldan Bağdada giderken kar maden ıirketile de imam Yahya İ 
tipisinden yo!unu şaşmb burada namma bir muka~~le yapmıştır. Yeni talyan Sefiri 
inen Romen tayyaredsi Bayanm Mahkem.e ~eyctlne gore Şeran bu?un İtalyanın Ankara Sefirliğine 
sakatlanan tayyaresi Eskişehir suçu ıkı , ıene ~apıs . ve güç tayin edilen M. Karle Galli şeh· 
tayyare fabrikaaından gelen us· işlerde istıhdam edıl~ek~ı~. Suçlu r mıze gelmiş veı hareketinden 
talar tarafınaan aökülmüt ve ta· hapisanede bu mUd~~h hıtırd kten 
mir edilmek llzero Eıkiıehire gö- sonra hudud haracın• çıkarıla· e\·vel DışiıJer Bakanı Bay T evf ık 
tUrülmüıtür. caktır. Rüşdü Araa ile de görüşmüştür. 

C• t Yeni sefir itimadnameslni vermek 
Sinemalarda Darülaceze ınaye Uzere yakında Ankaraya &ide-

Hissesi Antalyada Bir Bakkalı cektir. 

DarülAceze hissesinden dolayı Ö ldürdüler, Dişlerini Yeni Denizaltı Gemimiz 
sinemacılarla Belediye arasında Söktüler ispanyadan )eni aldığımız de-
çıkan ihtilafı tedkik eden nizaltı gemisi Hvelki gün lima· 
komiıyoa sinemalardan alınan Antalyadan bildir:ldiğine göre nımıza getirilmiştir. Yakında ad 

işte fennin son much:eıi. Ameri
ka a 11 biJg.leri çoğaltma ku rumu,, nun 
br:vkanı profesör Henri Rusael tara· 
f .odan u Nnyork ,. dan çekilen bir 
kabloda ha ber verildiğine göre, be
ğen cl iğiniz kı • ıkta karfılamakta aer
beatainiz: 

- insan soyu, lncilde ıayleodiRl 
gibi alette yanarak değil, bavaaıı
lıktan boğularak Ulkenecektir. ,. 

Yalnız merak etmeyiniz, derhal 
değil. Profesörün temin ettiğine glSre 
cezamız tecil edılmittir. Hidise bir 
milynr yıl sonra olacaktır. ÇOnkU 
d ünyada bu lunan ''oks'jen,, stokunun 
tükenmeıi için bu kadar zamana 
ihtiyac vardır. 

* 
incilin, yalnız incilin mi ya, daha 

evvel '' Tevrat ,, ın, daha aonra d::ı. 
uKuran,,ın birçok yerlerinde dünyr:nın 
fena bir akıbete uğrayacetı yaı.ıhdar 
ve bu bakımdan profesörün tahmini 
yer yOzünde kök salmıı otan bGUla 
inanlara uygundur, Ye bence tek 
hataa ı bu akıbetin bir milyar yıl aonra 
olacağını söylemeıiİnded ır. Bunu naııl 
hea" b l'ttiğini henüz öğrenemedim, 
fakat sözlerinde insan soyunu tüket
mek için, top, tüfek, dinamit ve 
torpilden baıktı, Qatelik bir de ıı::ehlrll 
gazı bulan bilginlere kartı açık bir 
hakaret sezmemek mnmkün değildir. 
Her ne kadar bizim Belediyemiz ko
runma mahzenleri yapmayı dQşOndü 
ve bir de m"ske fabriknaı kurudu 
i ıe de, tehlike yine uz.aklnımıı değil· 
dir ve kimbilir g iiniln birinde belki 
bir de mikrob muharebesi çıkacaktır. 
Binaena\eyh ilk bakııta insan ıoyunun 
bir mily:?r yıl daha. dayanmuına ihti
mal Yerilemes. 

* Beri taraftan inaan nea'inin bu 
tükenme ve tüketilme itine kolay 
kolay bat eğeceğini de ıı::annet
mem. Bir defa kökll ıudadır, be
menceclkkurumaz, aonra dayanıklı· 
dır. Büyllk harb aeoelerlni hatıra 
getiriniz, derecesini anlarsınız. 
toptan tüfekten l:atlta mıaır koçanmı 
bile hazmetti, baktık firenk cephe
lerinden birinde yüz. bini birden yere 
aerilmitı arbk herıey bitti aıınd ık, 
fakat serilen yilı: binin yerin• bir 
batka yüz. bin dikildi. Dedim ya kökD 
sudadır. Hazım kabil'yetine i'elince 
bunun hududu yoktur, görduk, m11ır 
koçanından mideleri tramvay tirke
tinin tat kıran makinelerine dönmUf, 
ar ık daynnama:ı sandık, f. kat yanıl
mışız. Dayctndı, dayandıkt ... n başka 
unuttu bile, bak •nıı A\'rupadan gelen 
telgraf h a berler:nde Fransızların lalt
yanları Habet it'erinde ıerbeat bırak
tık arı söyleniyor, demek ki dam~r
larda dolatan kan yine fazla i'elmıye 
bntlamıtl 

* 
Amerikalt ProfeaörOn dilinden ı 
- İnsan nealin ın lir milyar yıl 

dah 1 ııü eceği iddiası nı, fen adamları 
nın bilgilerine kartı b ekaret anydığına 

.. l . . amına biraz diltününce soy emış ım • , 
f krimi değiştirir gıbl odum, lu 
tera yOz etmenin iki aeb~bl Yar, 
b.rinciıi fen <',damlarından bır kıamı
nın insan aoyunu kurutmaya çalışma
aına karşı, öteki k .smrn n bu çalıımayı 
bot' çıke.rm ya uğr< ımaa dır. 

700 kOallr ıene enet A·mnn 

Darlilaceze hiaseasinin azaltıl- 20 yaşında Haydar ve 15 yaşında konma rr.erasimi yapıfocaktır. 
masasına, kahve~erle mahle- Şükrü adlı iki genç Ismail ismin· • · · · · · · · · 1 

• • • • • • • • • • • • .. • - -

bicilerden darülicezo resmi alın· de bir bakkalı bıçakla öldürmüş· d ' şleri sökdüklerini ve cesedi denize 

elektörlerinden birine dOtman n top 
gıılles ni mancınık yerine duman 
çıkaran bir şeytan tozu ile atmaya 

baıladığı zaman adam: 
_ Biltikl diye haykırmıf ! 

masana lüzum görmüş, raµorunu )erdir. !!unlar lsmailin fizerinden attıklarını ıöylemişlerdir. Ceset 
içişler Bakanlığına vermiştir. 300 lirasını aldıklarını ağLındaki altın henüz b11lunamamışhr. 

/STER iNAN iSTER iNANMA! 
İmtiyazlı ecnelJi §İrketlerio eski heeablarını kıınştırdıkca 

toz knlkıyor. Şu telefon şirk<'tinin g<•çenler<lo defterleri 
yokla.ıııldı, İJtanbul lıalkın<lnıı yıllar devamınca yok yer~ 
iki yüz Lin lira aldığı meydana çıkdı. Şimdi de yine bu 
şirketin " lüka telefon ., bahancsıle aboualanudaıı 85 biu 

ı r l/.J 

lira fazla pııra aldığı söyleniyor. 
ln&an bunları gördiıktt n sonra, imtiyazlı ıirketlt-rin 

her karıştırmada bir foyalnnuın dışan vuracağına 
yüzde yüz inanıyor. Ey okuyucu ıen de bu 
lllAt 

I R N 

Ne ge:ıer, yanıld •t:nı hep görO.y?"' 
ruz top mermiı" nden ko ı unmak açın 
ku.:ııa dolu çuval kullanm k hat ra 
g elen tedbir·erin ilkidir, elb~~te 
zeh rli fl· za c a, mikrob . da, okııJeD 

b. · de çare olarak stokunun ıtmeııne 

bir t yler buiun ca !..tır. 

Dilşiincemi değitlirmemin iki~el 
acbebino gelınce onu pct nd•n ıoy• 
ledim, kiıkOmüz ıudadır, dayanmayı 
da d edeJen babay<ı, babadan otula 
kalmıt bir miru bilir•Z. m•r._k 

etmcyinlzl 
• fu1ardl1•'deD _.:..._ • 
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Memleut Ma11~arası 
1 

Zaframbolu 
Köylerinde 
Son Posla 

Zafranbolu, (Huauı1) - 'Bı:lak 
köyliade e11ki mütesel!imlerden 
ayan Mehmed ağanın yapt.rdığı 
büytıl< bir hamam vardır. B~ h~ 
marn yapılışının güzelliği, iç lrurna 
tertibatının düzeni ve mimari 
yap.lış tarzı ile köye uğrayanların 
gözüne çarpmaktan uzak kalma· 
maktadır. Bu hamamda bnftan·o 
dört günft erkekler, üçer günü de 
kadınlar yıkanır. 

Bulakta bundan liç yıl Ö'1Ce 

yapılan bir köy edası vardır. Oda 
iki kathdır. Alt kat kah\·ehanedir 
ldra} a verilerek kirası köy geli
rine kah!maktadır. lk'nci katta 
iki oda, büyük bir konuşma sa:o
ıaı Yardır. Köylüler haftada iki 
gece burada tophnblar ~·aparak 
köy ihtiyaclannı görliflirlcr .. BuJak 
kCSyü ihtiyar bej etinin işleri pek 
yolundadır. 

Köy odasında dosyalar düzgün 
bir şekilde dosya dolablarma ko
nulmuş numaraiaamıı, bir de fib
r·~i~yapı~mtşlır. Köy büdçesl düz· 
gtb b:r elden çıkar, köyftn kanır 
defterleri ço'k lyidir. 

Köy oda&Jnın büyük bir bah
çm vardır. Bu bahçe şehlrler'n 
bele kavuşamıd.ğı büyük bir liıe
nişle düzelti m:ş, b:rçok çım ağaç
lnıı dikilmiş 'e ortalık yerinde de 
)' umurta kalı:ıında büyücek bir 
havuz yapılmıştır. Havuuın ı·an• 
lnrına köylüler:n o:urması için 
kanepeler konulmuştur. Kenar;a
r.na çiçekler dıld.erek sns:enmit· 
t:r. Köy lu.~ akşam sabah 
mevsime göre çiçekle.i sular, 
bahçeyi tembkr. ... 

l.Sulak k&y meydanına bakan 
beş dershaneli büJ ük bir mekleb 
var<l.r. İki kat üzer:ne kurulmut 
olaD b11 mektehüı .alt ıkabndA 
t.e&&effi&shaae, yemde :oduı, müsa· 
mere aaionu yapdmı§tır. Ü&t l<aaa 
başmunldm ft muaHhn oda1an 
i1e beş dershane vardır. Mekteb 
gerek yapının gUzelliii ve gerek 
olwtaalar.ıı b:lbassa b&§Okutuc.u 
Bay .Hüseyin AvniAİ• aouuz çalış
malile bu .uğnyamn g-Orrlü ij ça:
maktadıT. Mektebin mizesi gôT· 
me,, e değer bir var1ıktır. 

Mekteb aynca b.r kOU\bbane 
ve bir küçük eczanoyl ihtiva et· 
mektedir. Mektebin levazımı tedri· 
11iyesi çok mükemmeldir. Mekteb 
"19 tO,, yıSıoda yapılmıştır. 

Mektebin ~ bil' hah~e 
yapılmışt:r. Bahçeye mntenevvi 
ç·çek1eT dikiimi1, fırd<ılabı çam 
agaçlRrite slislcnınlŞtir . Mekteb 
bahçesine do köy parkında olduğu 
gibi tahta kaaepeler konulmuştur. 

Ki)&. yanna aaat 4teEiude 
.. Kılavuz " köyü war.dll'" B&u-ası 
da Bulağ.ı biı' mdıallai sayılır. 
Bulak köyü odaemda telPfOll 9a 
vardır. 

Ayının Yavru
suna Bağlılığı 

Bahk~ir (Hususi) - Okçular 
k6y•nde bir köylü bpan km-.a· 
rak bir '8}'1 yavraıa yakam'Bm11t1T. 
Yavrunun anası olan ayı koku ile 
çocujunuo 1aklaD11dığı yeri bu:
muf, etrafında ~mıfa W.,la
mıı ve nihayet orayı )ikar.ak 
ı,ıeri g:r.mif, fakat oda kapt!Oil 

tutu:muştur. Ayı kapanı da parça
lamış, kartulmut, ) iae çocuğuna 
zıhnı) a -çalışmı,. kendt.ini ya kata• 
ın ya gelenlere sa1dırmışbr. Niba· 

} el l irıİ tar.alfa ~a~ dılnn 4 kur-
·a ü:t.ür.ı ır.uş . ur. 

i··n· 
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• 
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J Konuşma 

1 

Yazarlık 
Ergani Osmaniyesinde 3 Senede l~a- işi· 
nınmıyacak Kadar Değişiklik Oldu 
Di}arıbekir 

(l·fosust)-Erganl 
Osm ani yo ıin de 
3 sene evvel 
şehir gayrimun
tazam, çarşı ve 
sokaklar çamur 
içinde, karın do
yuracak bir lo
knn l.a, yatacak 
lir otel, otura• 
rak bir kahve 
bulmak imkansız 
lir ba1de idi. 

B gin ba 
şehir tamamen 
değ:şmiştir. Bem- • 
be:, az binaları Jlrgani Osmaniyeainin ilkmekteb muallimleri 
ile Osmao:~ e l'eui bir kasaba J .§ehrin gü.ıe!le~mesl için çok ~a· 
g:bı göze çarpmaktada-. Kasa- l hpnaktaclır. Hükumet kooağınm 
bada güzel otel:er, tem:z tokan· önündeki çirkin manzara kaldırı!-
ta 'ar teı"• ed.ılmiş, ıoselv, yollar mıı. buı:aya yepyeni bir yol yapıl· 
tamir olunmuflur. Oanwıi) e'de mıpır. Belediye reisliği burada 
600 en'e l.500 ııüfoı barınmak· kaymakamlık vazifesile b:rleştiril· 
tadır. Kasaba Diyarıbekire 60 miştir. Kasabanın mühim sokak-
kilometro mesafede ve Diyarıbe- lan lüks lambalara i!e, iç sokak· 
kir • Ellz.iz yolıı üe.rindedir. işlek lan da pet11ol lambaları ile ayC:ıa-
bir uğrak vaziyetindedir. Üzüm latılmaktacL.r. 
ia'.ihaali gayet çok ve bağlan pek Osmaoiyede bq yatakla bir 
muntazamdır. Osmani}c §ari\bıı ın diapnnscr vardır. HU1cümet dokto· 
kecdine mahEus bir husutriyeti ro Bay Ali Civelek bu dispanstrl 
vardır. Şimendifer yolunun 26 ıocı pek muntazrm bir halde idare 
kısmı bu kasabanın civarından el:mcktedir. l<asabn da lağım teş-
geçmektecllr. Burada in~aat faa• kJatı l oktur. Fakat her binada 
liı eti pek ilerlemiş oldoğu için septik bir çukur Jaralm!§. •ıhhl 
bugUn!erde kaaaha da kalabalık· mahzur!arın ör:ü alıntt'ışt r. 
lqm,..b:r .. Kaymabm Eay Halri Her aeoe b"r ilci tifo ve para· 

tifo vak'ast kay· ı 

dedilirken bu 
ıene bu tedbirler 
sayesinde böyle 
bir ıvak'a kayde· 

dilmem: ıtir. Maarif 
hayab burada 
çok can:ıdır. Beş 
&ınıfü Muhtelit 
flkmektebde 1 H5 

talebe okumakta· 
clr. Mektep şehrin 

güzel bina:ann· 
dan birid'r. Mekteb 

Batmuallimi Bay 
Şakir ile arka· 
daıları Osma· 
ni~ e çocuklarının 

tahsil ve terbiyeleri hususundaki 
me.aaileriııde hiç ywguııl&ık hl»et· 
memektedirler. 

OzmaniJeııin RJU meç]id:r. 
15 dakikalık meaaf edeki Befikta~ 
ve Çiftepınar memba ıuJarı tok 
güzeldir. Fa'kat bu ıuyu kasaban.n 

ancak zengin addedilen halkı içebil 
mektedir.Osmaniye cnelce ıimdiki 
o!duğu yerden daha yukarıda bir 
tepenin üzerinde kurulu (miş. 
Fakat Kahraman adh bir zengin 
~ehrin ıimdiki bu!unduğa yere 
b.r ban yapbrmı' ft ~1en geçen 
lolcu:an bu banda parasız yabrıp 
kaldırmaya başlam~r. Bu suretle 
~ehrin yoln han oYanndan geç
meye başiamı.f, şehd' de JaV4lf 
yn~at bura)·a akn:ıı Ye fi.meliki 
Osmaniye kurulmuştur. 

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

l\1cmlekette Kış Gemlik Kadınları Çarşaftan Kurtuldular 
Samsunda Birkaç Evi Su 

Bash, ti azı \'er: erde 
Y oUaT Kapandı 

Samaun, 7 (A. A.) - Birkaç 
gtindür durmaksız.nı yağan yağ• 
murlardan ötüru ırmak caddes:nde· 
kl baza ev;erj !;U bastı. Eeleciyenin 
ybcrdımte evlere giren ıular 

oıııltıldı. 

'KUtahyada 

d" Küt~hya, 8 {A.A.) - iki etın· 
14 )'a&&ıa kar tehiı-de 3; ıil.ii 40 
~~lıapwua 80 saaıt;metre J.c:a. 
.qa •arm:ı Ye yo~w 

l t gu :z~-
a., ,ımsft.,.. Sc;t""k •ı:ır,n altJG 

7 ~ereced:r. t.a 

Blleclkte 
Bleci~ n (1\.A) _ K ğ 
kt d · ar ya • 

mn a evam ediyor Dn. ,_ 
k 

• . u§en ti:8• 
rın ·alın.ığı 16 sanHın t 
var~ı. e reye 

Konya da 
Kcn•.a (Hususl'\ - D ı 

·ı evaınıı 

s~l~ lt<ar yağma\t~&r. Bu yağı~ 
köytlyU <ok 11c\'indinn:;1a-. HeT· 
kes leni yıl mahsulünün bere
kaU o.acağmı •:iyLmektedir. 

Denizlh&e 
DenizH (HYit.-.1) _ [ura 

iL! .. d 1 • L fi )'a 
11:.1 ~ Uluerı 11a ıf kar J•i· 
maktadır. 

Edirnede 
Bir imam Din Ve Dünya 
Giyiniş!eri Ayrı O~duğunn 
Söyledi Ve Sarığı Çıkardı 

Edirne,8 (A.A.) -Yıldmm e&• 

mil imaDll Bay Rüstem Y a!maz 
bir~1< belk 61t6nde &Brıjı ile 
fesinl rfkanp ıapka giymiştir 
•arığım çıkaran imam Bay Rüı· 
lem, din ve dönya i~leri gibi din 
ııo dlbl) a giyinitleri de ayndır 
Gem·ıtlt. 

Gemlikte bir köy .mektebloln çocukları Mc81an ~• kbalan Be b«a"9r 

Gemlik (HU9asi) - Burada halk fırkasıua aza olmak için 
Salı güaleri pazar kanılmaktad.r. böJük bir inlıimak vardır. Kadm· 
Geçen hafta bir pyia ~ık?'~" lardaa fırkaya ft •nel aza o1a .. 
pa-ıarda tahş yapabilmeleri ı~~n lar Nevzad Göksel Dinçalp, N .. 
çarıaf geyilmemesi )izımgetdıgl riman Erer, Kadriye Binen, Ne-

1 Bu · "'llslZ ot. rime T aakız, Fa&-a Se• .. rdlr. '5Öy eomiştir. .şa} ıa a.. LID -. 

mak:a beraber Gemlik kadınları lf. Atatnrk mektıebiode bir 
ara11nda ıevinc uyendır.mış, he-- mllaamero tertib edllmit. hu mi· 
men l::ü.ün kadınlar çarşafı hıra· samerede pansiyon çocuklaruıa 
kıp manto ge)·mişler, bu suretle }ardım veıilesi bulunmuştur. Tüc· 
çarşaf b e!bmdan kurtulmuşlardır. caroan Bay Veli de köy batı çcc:uk 

,,. Gemlik kadınları arasında larına para yardımında bu'unmuştur. 
~~==-==-========""'=-===-====-==~ 

Suttaısuyı Haraıı 
Malatya (Hasust) - Su1tansuyu 

baruınm arazlsinin köylüye da· 
ğuhlmasa işi bitmiştir. Kli} fü y~ 
pa:an takıimattan ~k memnundur. 

Arııasyada Nüfus Sayımı 
Ham~ğt 

Atn~sya (Hususi} - Bu yıl 
yapılacak oltıa nlifua aayum için 
hazır:11dara haşlanm111tır. Belediye 
~vleri nurnar.alamakta dır. 

Tiretıotuda H~lkevi Binası 
Tir.Lolu (Has•~) _ Halkm 

binası inşaatı bitmek tlr.eredir. 
Bu bina memleketin mUhim ihti· 
yaçlanndan biriai karplamıı ola• 
caktır. 

Bahkesir Be1ed1yesinde Kararlar 
Bal.kesit (Huıusi) - Beled:ye 

meclisi toplanmtf, bir mezbaha 
ilo bir hal yaptınlmuına, çarp ve 
pazar ~·erlerin:n bir biçime kon• 
masma karar •erml,Ur. 

Sivasta Vitrin ft.Usabakas. 
Sıvas (Hususi) - Burada r•· 

palan vitrin müsabakasını manıfa
turacı Haraça Süleyman, bakkal 
Ihsan lokantacı tahıin kazanmıı· 

· lardır. 

Sivasta Pancar Ekimi 
Sıvas (Hususl) - Burada eki· 

len pancarlardan çok iyi netice 
almmııtır. Yeni yıl ekim.ine daha 
fıula yer ayrılacaktır. S.vas ve 
Yıldızelinde §imdiden pançar eki· 
mloo ayrilan ıcr bet bin dö· 
aiimdür. 

• Öz dil• • 

Nıı,allalı Ataç 
Geçen gtin b:r arkadaşla ki' 

nUfuyorduk; ıazetelere tincecW 

kestirilmiş günlerde yazı ·
yazar:ardao ılÖz açıldı. Aı kadl' 
şım bu türlü it görmeği pek bl' 
ğenmediğ'ini, pek aıılamcıaıi"' 
söyledi; ben de Ö)·le bir yaııl 
o duğum için ileri gitmedi. 0 8' 
türlü yazılar kötü olmaktan kul' 
tulamaz,, diyebilirdi, demeclL 
Ancak içinden böyle c!L~ündüjl 
belli idi. 

O arkadaşım g:bl düşüneni-' 
çoktur; di)'ebi[rim ki hepi' 
mU: içimizde.o • be!ki kendi' 
miziııki!er.i ayır.p • böyle )'aulaıı' 
iyi olamıyacağma inanırız. !!una' 
için o dUıüncen:n kökünden ya# 
lış, çU.-ük olduğunu aöyliyec•• 
değilim. 

Yazarlığı salt bir iş olsun, br 
para kaıanmak yolu olsun eli~ 
seçenlerin sanırım ki iyi, goıel 
bir UrgUd (eser) vermeğe vardalı' 
ları görülmemiştir. Ancak b' 
hangi iıte böyle değildir? Kişi bit 
makine değildir ki bir işi sevoıe" 
deo, ona kendini \ermeden .J>aıa
rabils:n. Belki kişiden salt maki
nelik (m~haniki) bir çal.şmn isti' 
yen işler için olabi il'.. Ona dl 
belki diyorum, çUnkU bir tramva1 
biletçisinin bile işini se\'ruedellt 
ona karşı için de bir istek duf 
madan iyi ) apab:leceği daha dr 
mlelanmamıştır. ( Damklaı:mak ' 
iabat etmek.) 

Evet, bir kimsen:n bir yaı.at 
o!ması iç"n önce içinde ) azarlı!' 
karşı bir atıhş du) n:ası g rektlt• 
Bu istek, bu atılış }'Oksa bt. f yer' 
çalışmasın, belki ıCiz:er1 dh.mesııı' 
öğren:r, iç1crine we konacağı cif 
öğrenir, on1an kendi bulamafl 
Ôğrenlr, bulamaz; <!emek ki s~ 
lero ...ereceği dizi de, o~1arıd 
içine koyacağı da esk_dtr, sıcal&" 
lığını, belki doğruluğunu df 
yitirmiştir (l'itimıek • kal betmek) 

Ancak bu atiışt bergfüı arl' 
mak, beklemek de olmaz. Y ajt 
yazmak için ld~inin ku'a~ 
tannHl ( illh1) buyannstü ( fef' 
kattabia ) bir ses, bir buyTO~ 
gelecek değil ya 1 Eir ite ie' eki' 
batladıktan 90ltra art:k is' ok " 
değil, it isteği get:ntıelidir. 

BftJ&k yazarlar, b:r lalı-" 
bir Goethe, hergün RH aa1af9 
başma otmu b bit'az olsun . azat' 
larmq. Ç&nkl işleri yazar ıkb. 

Hugüıa yaxaam, bc.li günlerdi 
yuaaaa lıer dediği güzel, y~ 
o1abilit nu ?. Kim demış?. Aı:~ 
yau t'azaum güzeli k, yeo~ 
arkasından koşmaı da ioğtf 
değildir. O iş.ui görsür, oo# 
yeter. Güxe!lik, ycniiik de ayrı~ 
geline ae mutlul A cak b im 
ki hunlı .ran ardından koşum~ 
bunlar bir yazardan her val"" 
beklenme.1. Kendisi ile kom fm8~ 
gittiğiniz .adamdan ye. (nı ~ büyO 
gll:uıl, güldürr cü sözler mi belrf 
!ersiniz 1 Sevdigin:z bir yaza: 
okurken de ondan her ~ az.11111 

yeni, \yi olmasını bekleyeme; s:~i" 
Arasıra iyi, güze etz:er, dc.g_t! 
ve yeni oylar (oy· fikir) bulnıP" 
için onun hergtin ı;alışmas·, y.-' 
ması gerektir. Eekler_e o a:a,ıtf 
söylediklerini de bt.lamaz. 

Tokat izcileri 
Samsun 8 (A.A.) - Üç gll' 

diir burada hu:uoan Tokat izcil" 
oour<ına ıpor evinde lir ç"Y f; 
rildi .,e ~par eğleı ce.eri yapıl~ 
izciler Atatürkün he) keih e ~,, 
lenk Jıoy<!ular 'o b1og\in ) ur~ 
"ma döndüler. 

iht 
ait 
ba 



1 ikinci klmm 

( Sigaıet Alerni ) j 
Roma 
Mülô.katınd n 
Anladıklarım 

HARİCİ 
r 

Almanyada 
Ne Oluyor? 

Bay Hitlere Suikasd 
Yapllmamıı 

Son günlerde :Almanya'da bazı 
Jıad iEeler vukuunu bildiren halıerler 
sılda§ıyor. Şımdi de, Bay Hıtlere 
kar11 mıkaad yapıldığım tekzib eden 
bır ıtelgraf alı~ oruz: 

Berlin, 8 ( A. A.) - Bag Hit
ler• lc.•rıı •uiJc.sıl lıakkrndaki ı•· 
glaların tlojr11 olmadıiı r••m•• 
bil itlrü ••ll eti lr. 

SON POSTA 

Sar da 
Verilmiye 

Reyle~ 
Başlandı 

Bu Arada Nümayişler De Durmuyor 
Sarbrük 8, (A. 

Sa··~ 5 

( Gönül işleri J 
''Efendim,, 
Cevabı Yerine 

Ne Kullanacağız? 
Bir okuyucum, Bayan Şükran 

b na gönfil itlerine yandan temas 
edebilecek bir sorgu sordu : 

- Bey. efendi, ağa kalktı, 
fakat "efendi,, den müştak olan 
"efendim,. cevabı elin dilimizde 
durmaktadır. Bwıun yerine acaba 
ne kullanabi:iriz ?n 

F.r naız hariciye bakanı bay Laval 
ihtiıamh meraaim:e P. r~aten Romaya 
e ilU. Cu marleai \'C pazar aünlerini 
bay Musolıni ile ortada kalmıı aiya· 
nl it'eri gö üş ü. Avrupanın aiyr sl 
vuiyetini gözden g~çirdiler. BugDn, 
~a.rın da P.ıriae dönec ek. Bu ıiyaret, 
aka llcomfU \'e aran kar.dq millet 
arasınd.ı uEun uman ' 3nberi devam 
•deıselna Lir tak m r a'rıamaaaı.lık
lan derh:al bal edebilecek bir mucize 
kavretinl .haiz d~~i dir. Fakat bu'.u
nacak hal çarele rinin bir muk.ad ·;. 
mesini tcıld edecektir, denilebi ;,, 
Bu Jlci u1uau biril i rine yak~a,t·rmak 
m1lm'kDn idi de acaba niçin .f mdiye 
kadar bu it yapı!mr.dı? d iy• h~t ra 
bir •ual gele ! ilir. 

A.) - Sar reyi· 
imına a · d i:k pu
su:S.lar dlin san
dıklara nblmış
br. Bu reyler, 
Pazar giinü pek 

,-."""".".'.~---------_J ziyade meşgul 
Deniz Silahlan °10b da rey ver-

Dütiindüm, bulamadım, kaldı· 
nlmasında da znruret görmedim, 
dilimizde yer eden beyciğim, 
efeııdiciiim, efendim, gibi bazı 
hitablar vardır ki, kolay kolny 
kaldırılamaz, yerine yenileri bulu
namaz, bulunsa da alııı!amaz, 

sanının. 

F .. ~a ile italya ıar:-• a;i.-ki zihniyet 
farla 0 derecey:i Lulmuı idi ki bun
duı ~rkaç ay enel J .pılacak böyle 
bir_ ıtı,Yaret Frann ile mıitteJikl kfl~flk 
ltltif d evletlerinin •e doalu B~Ik 
b" ~· • • ... an 

r tmın mütenbıl nziyeticrini 
bılaa'W "rdi. 

':'cae~eyb Fr•nn h6ktınetı, bta 
~~&er.ede Lt ~ iki tarafın ıfıkir
-~la o'aun'aımas.aı lıek'eıneyi :::•la etti. Tarafları ayıran fkir far

da ıöylo kıı,Ydelmek miinıkUndü 
Franaa ha türlü hudud tadi lt:nr. 

.... "ut . a 
--~· m_u: r :tdır. 1919- tt;?O 
"'-ek . •n 'JllZ metrenin detitti
addeder. utesu•eeal cl.alai •cbehi laub 

Bilaa•bbil hal b •tt• id' B . y.a una akal kıtaa-
• .. i ı;İn ; zı1ar~ •ukua ıelebil-

e u Kanaat nin ~t· -
olmaeı llı mdır A' - . ıtnııı 
iddiA d • uı ta'kdide bu 

• nın evamı da bir sebebi 'JL ...1.. 
oıaı:a'kb. uarv 

~le, 1Hn'1:lri-. k, 
5ril .. b. J'll •t•1111yaa iki 

g şun ırden ire telif edllebil•esi. 
nı. •e•cud mcselı4eri daha . 
Wr :ta•:1ede 2öımtk iltemek lr••lf 
IDÜ k n k lm hr. arzuıu 

Japon T.ek!ifi Fransanın 
Hoıuna Gitmedi 

Tokyo, '8 ( A.A ) - Franı"l büylk 
e'çiai Hotric'ye B~'kanı Bay Hirota~ya, 
Lonba den:Z aaCl~•ı•u aa te'Yf.ikaa 
Fra09aya b'haia edilen 7~rdımcı 
tonajlar hakkındaki Japon teklifinin, 
FrAnsanın hoşuna gitmediA'ini bildir
mif Ye diter bazı bükumetleria ve 
bilhnsaa Almanyanın müatakbel deniz 
konferanaına davet •dilme.ini i.te
miştir. 

'Bay Hirota Fransız büyllk elçiaine 
verdiği cevapla J·ponyıının, Vaı'ng

toıa ımuahedeaini imr1ayan hükumet
lerden batkn diğer ıbükiımet'erln bu 
konferanaa iftirakini an.u etmemekte 
oldujunu bi!cirm · flir. 

Siyonist 
Kongresi 

Krakovl ( Leh:st.nda) 8 - Styo
nift ıeilla'll teıkilitı reisı Bay Vladi
mir Japone9ki'n'n riyaseti altında 
cilıan • yonist konfer11u.ı rç lm·ft r. 

Konf eranaa Polonya, Fi'ist:n ile 
Avrupa mem'e.lıtetluinclea 500 murah 
lıaa iotirak elmiıtir. L.ı_,~~~ tt. belki ıiki tarafm da biri 

.,_.IU. «~Ufl b' 
F'A"bt h" , ırıey le a etmıyecektlr. Roma~• ile Sov~et Rusya 
din,enıe~ç o.m: z.u b"ril ir;nin tcxint Arasında Posta MUnaaeb•tı 
11111 1 

ınfisamahaklrht nı gÖdt'r-
.., ;eu~orlar ki bu da timdililı: 0 Bfilaq, 8 - Romanya ile 

tildir. - su~y,, Sovyet Rusya arasında ticari 
D-lzd münasebetler 24 ilk Kanu:ı tari· _.., e Bir Facia 

Celuonil, ( Amcrilca' ) 8 H hi•den itibaren baş:a mıştu. 
~:t:~;.r: lllüa miret~ba~'7. Fakat, c!aha şimdilık doğnı .. 
~ :bi : • •at •• ul"mdir. ~al- dan doğruya demiryolu nakliyata 

.... -::::;k~":~;::lıı: .. :e=:ıin:-er-ek:::_.:;ö:lm~lif;::tm:· :· ~~:.y:a~p:•l:am:adığından irtibat temin 

Sevmediğine 
~e~ A 

T~ka A•ık 
.._. .. ~---- 9 f l I 9a5 ~ 

------------------~ ... ~~ H.rua .Şiıaaa möz d".Ja... 
halde değildi: ., ı.._,ecek 1 

- AJah •ıkına, Cevad 
çabuk &öyle.! ' lhme, 

Cevad Galib r· t 
lbl H . '. ~ ı.e, eselli eder 

g - ar.un Ş! asın ı n d'zi:ıe vurdu: 
Şırkebn civarındaki k h 

~=İmuıf:~~crArtık beklemek~e~ 
Yaf UmiCI le • )avaı ya
l,. fikri ilk esıyordum. Fakat 
1 . . . 6nce be.n, buldu- m 
çln, ümıtsızliğiml sana - , J 
cesaret edemiyorC:um ıÇo~:•k .. ı• 
z-.~- li · un u o 
il~~ e .nden çekeceğim v d 
. ....._. dmıyc •· · b" ar ı. 
tıo F cegını .rakmiyacak-

.... akat, beklemenin d bir 
sonu var, değil mi? • 

Harun ş· · •"-uld ı .ıası, sabırsızlanıyor, 
~ arını )'ere vuruyordu: 

- Uzatma, kıs:ı kes ... 
Cevad Galib, aükiınetle bakı

yordu; pantolonunu ı arka cebin-
den (Ümllı bir tabaka çıkardı: 

- Eğer bö}le sık boğaz edu
aen. hiç bir fey söylemem. 

Haran Şiııasi. ditlerini gacır· 
datıyoı-du: 

- Soğuk kanlLı~ınla beni 
6'direceksin. 

Cevad Gal b. tabakadan bir 
... ara almqtı, donuk donuk baktı: 

?
- PeJd. De y~a)'ım, Utiyor

•un 

- Biraz canlan ... 
- Beni de, kendin gibi, tep& 

•inden dumanlar ç.kan bir ipk 
mı ıanıyorsun? 

Harun Şinasi, yalvarıyordu: 
- Cevad, bırak şakayı •.• 
Cevad Galib, ııgarasmı yak· 

llllflı: 

- Ben de aana yalvanyorum, 
keyfimi bozma... Günlerce, hep 
bu ifÜDÜ bekledim. Ayni yerde 
oturup beklemek, kolay mı ıanı· 
yorsun? Bır.ak da, fWlU ağız 
tadile bir anlata) ım ••• 

Ayağa ka!ktı ve Harun Şina· 
•iııİD 6nllnde durdu: 

- Sabah akşam, belde bekle 
ne gelea var, ne ıiden.I Artık 

usaaç selmitti. KabYenin p.dildi 
mütterileri!e ahbab oldum; piket, 
altaut altı, batta ahçı iakamhili, 
tayla partileri .eyretmekten bak-
tam. Ba sabah da kah•ede pi11ek· 
lerkeo, d<>iruaü. hiç ümidim 
yoktu. Saat on buçuğa ,geliyordu. 
oturduium kahveden caddenin 
alt baıı görllnüyor. FJim pka· 
ğımda yorgua yorgun bakıyor· 
dum. Eirdeubire seninki aözüktil. 
Ama ne aazükliıt 

Parmaklaruwı uçlarım ajzuaa 
sr&ttlrmtııtUı 

meğe vakit bula-
m yacaldan tah· 
mi :ı edi!en poli1-
lerle, hüküınet 
me mur la n mn, 
hastane Te hafi
aanede yatanla
nn reyJeridir. 

Sarbruk,8( A. 
A. ) - Matbuat 
dünkü tezahurat 

Mukaddfratı bugünlerde belli olacak olan Sardan 
.hol} bir görünüş 

hakkında uzun mma tefdratta 
bulunmcıktad!l'. 

Hitlerci gazeteler Alman ceb
hesi tezahuratçılannm uyı11nı 
350 bin göstermekte •e Bitler 
ılıeybtan mdbuat ise Bitler teza
hurabna mabdud bir yer tahsis 
ederek müşterek cebhe. te.xahu· 
ratçılannın say~•ını 150 bin gös· 

! 
tcrmt 'k':ed r. 

E erlin, 7 ( A. A,. } - Propa· 
ganda bakanı bay Göbelı Berlin 
Sar sergim mUnaBebetiyle rad
yoda bir eöYievinde: 

l\1acaristanda 
Seçim Ve Neşir İşlerinde 

lalahat Y ap1lacak 
Bu ·•peşt", 8 ( A.A. } - Macar ai

y:ıaal hayabn o temeller'ni p ek 
z y de de~ıtiren bir ıslah prcgra• 
mınıu y kında parlamentoya verile
ceti biJd.rilmektedir. Progrnn seçim 
hakkında ıalahat, kual naibinin nln
b yetlerinin g nit et.Jmeııi, mctbuatla 
ıa~ahat •O bazı keoper tif tetkilit 
prenıib.erinin ikal.u:ll bakla•da pro
jeleri ibth·a etmektedir. 

·······································-··--········· .. ···· 
o!uncıya kadar posta münakalatı 
Lchiscan tar.ki~ le yapı~makta de
vam edecektir. 

u - Sar Ahoandlr. Sar me
seleainde Alman kilisesi Alman
ya lehinde m1isbet bir hatb ha· 
reket ittihaz etmiı:ir,, demiştir. 

Bir Teklif 
Amerikanın Meks:kayı 

Artık Tanımaması 

isteniyor 
Vaşington, 7 (A. A.) - Say• 

lav Higgins, meclise bir takrir 
vererek, Amerikanın arlık Meksi· 
kayı tanımamas:nı ve Meksikada· 
ki elçisini ıeri çağırmasını iste· 
mişfr. 

Hu ıaylav bir m'llddet evvel 
bay Ruzve:te bir meklub yollıya• 
rak Meksika hftkumetinin din 
af eyhindeki siyasasma karşı 
protestoda bulunmasını lstemitll. 

• 
Nl'8ntaoımla Bay ( Ödilrk ) e ı 
Nice kız analan im babalan 

tamnm kit evlenme talebi ıahsen 
y.akıadan t:awmadıkları bir adam
dan iel:rse, hakkında aldıktan 
malumat nekadar iyJ olursa olsun 
tereddüd ederler. Fakat sonra 
talib olan zat karşılarma P" 
kınca, iyl bir tesir yaparsa 
tereddlitten vazgeçerler, Ken
diler:ııl ayıplamam, bl!Alda 
doğru yapar bulurum. Sizin vaı;j. 
yetiniz de bu şekildedir. Tavaiye 
ederim. Gidip annesile babasile 
ıahsen görOşünUz. Kendilerini 
iknaa çalışınız Ye bilhassa mek• 
tuplaımak işini bir kenara bıra
kım:ı, doğru deilldir. 

lf 

Kadıköyllııde bayan (R.B.Ş.)"a 
Sigara· içiyoraa, et olmak ıar

tile bir tabaka, bir çakmak, bir 
ağızlık verilebilir. AIW takdirde 
kol dllğmesl. kıravat iğneai, niha
yet cnz.dan ve kalem gibi ~ylerl 
tercih ediniz Ye ne alırsanız alınız 
mümknn olduğu kadar aade ol· 
masına bakımzf 

TEYZE 
~~~----="~=-=====~-==~='~ 

-Daha mı beyazlaşmıj, dahn mı 
pembe:eşmiş? B.lmiyorum .•• Göz· 
lerim kamaşmada desem, yalan! 
Doğruca şirkete girdi. O daki
kada düşr.nmeye ba~~adım; otu
rup kalacak mı? Yoksa bir.le 
konuşup hemen çıkacak mı? Ev· 
vclkilerden miidhiş bir ibekleme 
az.ab L. Kuşu kaçırmıyaynn. d:ye 
gözl~rimi dört .açtım, hc.k'iyorum 
Fakat dakikalar geçm:yorki.. 

Sigarasıw bir tablaya altı: 
- Allah belasını '·enin, o 

sıra~ miizic l:ir tıraşçı, at sine~ 
gibi ensem• konmaz mı?.. Ne 
abuk aabuk şeyler SÖ) lemiyor •.• 
Fettah, mars <Jluyor. Hiddetini 
'gönney:nlz. Allahaşluoa, şöyle 
bir tiakikacık aeyrediniz. Hani 
ıc}'retmiye değer ... 

Cevad Galib, lalla hiddeti 
geçmemiş gibi kollarını kavuıtur
mutlu: 

- BaşılDI döndüremiyorum ki .• 
lfit:memezlije gelsem, yine olmazt 
O, tepemde bir diiiüye SÖ) lenlyor: 
Fettahın dörttü, Kotaki çelebinin 
sıf ardı ... :Şimdi Marala dört dörde 
geliyorlar .•• 

CeYad galib. •:kılı ywmukla· 
ruu havada aa]ad.: 

- Hay sana da, Fettah• da, 
Kotaki çelebiye de ... Amma bela· 
ya çattık... Tam da aıruı ... Bafllllı 
yarı çevirdim: Bakama, bakanın, 
dedim. Herif Gl'al& değil kL •• Hid
detten. vallahi ı:ll)orchım. Saat 
oabir 1Naçuja doğru, Beyhaa tir-

ketin kapsından çıktı, ben de 
kahveden f.rladım. Yanına birden
bire yaklaşsam, iyi tesir etmiye· 
cek... Biraz uzunca mesafeden 
takibe başladım. Caddeye ç.ıkdı ... 
Sonra yan caddeye sapdı. Ağır 
ağır dalgm da?gıo yllrüyor, vakit 
vakit camekanlar önünde durarak 
bakıyor ... 

Han:n Şinasi, sesi merakla 
titiriyerek sordu: 

- Şirkete gittiğine göre, şir· 
ketten çıkmamış ... 

CeYad Galib, omuzlannı kal· 
dırdı: 

- OraıH belli olma:z. Kavga 
ederek ayrılmadı ya... Eski arka
dqlannı arayıb ıormaz mı? 

- Peki, 'irlı&etten çıkmıt mı? 
- Ha)ır. 

Harun Şinasi yerinden ııçra· 
mıştı : 

- O halde biz, fena atladık. 
Cevad Galib, boynunu çar- · 

pıtmııtı: 

- O kadar da ıöyledikti •• 
Ace'.e edecek ne vu? 

Harun ~inasl, kolwıu havada 
savurdu: 

- O zaman, ben, kendimde 
miydim? 

- Kendini bu kadar kaphl"· 
manın sonu budur. 

- Peki, sonra? 
Cevad Galib, ellerini oğuş· 

turuyordu: 
- Ka~dınmm niıbeten tenha· 

lqbit bir anda yaklaıtam. Beni 

görünce pek ıqırdı. Fakat, 
gayet nazikti. Senia anlayacaiJn, 
hava tebdili lçio Borsaya gitmif. 

Harun Şinasi, iki elile yanak
lanna vur.mUftu: 

- Bur.saya mı 1 Yasık, ba 
güzel fırsatı ka~Jrdık.. 

- O..aa, ben de yandım amma, 
elimizde bir şey yoktu ki.. 

Huun Şinasi. katlannı çatmıf, 
homurdanıyordu : 

- Türkan da, Behice de mu
hakkak biliyorlardı; 11öylemediler .. 
Onların alacakları olsun, ben 
yanlar.anda bırakusam 1 

Cevad Ga:ib, elini arkadap-
wn omuzuııa koydu: 

- Yıne, kendini kaptırma ••• 
Siniılenir, hiddetlen'rsen, bir teY 
kazanmauın, her zaman olduğa 
gibi gaybederaio. 

Harun Şinasi, bUsbtttUn hır-
çınlaşmışb: 

- lki ... inio de yilzllne bakmı· 
yacağJ.m. 

- Sen. yola gelmiyecek.tia, 

oğlam! 
- Neden? 
_ Eiz, onlara muhtacız •.• 

Eğer vaziyete bakim olaak, onlan 
bir lm'em çıkarabDL Halbuki ~a
:r.m ayağı öyle değil... Onlar. ı•· 
tediler mi, Beyhanı, bizden ~zak· 
laş_tırırlar. Sea, bi:akia biç has•et• 

. s...r.neceksio. Bırak, onlar me1111• gull'.u i 
sana karşı mahcub, eks.kl mev-
kide- lralıınlar. 

( Arbaı var) 
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Dünya Hadis ,_ · 

Müruruzamana 
Tabi 

Q 

-

Olmzyan Cürüm I 
Fransada " müruru zaman " a 

1 
f ransada ve 0affı umumt,,ye 
sabık bir t~bi olmiyan tek 

b
, bır ıuç vardır, o 

me us nam- d k k k 

1 
zedinin ba- l ~ das eBr aç~ ~ı

ıgı ır. unun ıcın-
şıra gelen.. dir ki bUyllk mu• 

harebenin başlama11 üzerinden 20, 
bitmesi üzerinden de 16 } ıl geçtiği 
hn!dc el'an erasıra, o zamana ait 
nslcer kaçaklarının muhakemeleri 
g6riilmektedir. Son ~ak'a ıudur: 

Rovost adını taşıyan bir r:at 
ı 914 yılında mebusluğa namud
liğini koymuı, kaybetmlı, Ye oka· 

dar luzmıı ki Fransayı bile bira• 
karak belçikaya gidib yerleımli. 
Fakat kadere bakınız: Üç bet ay 

aonra muharebe çıkmıı ve Provoat 
da Belçika muhaciri şeklinde 
lngiltereye geçmiş, yıllarca orada 

oturmuş ve muharebe bitince mem• 
leketlne dönmllş, tam 15 yıl kimse· 

nin gözllne çarpmadan kendi keu· 
dine yaıamıı. Ta eYlenmeyl dü~U. 
nünceye kadar. 

Ôyleya bu da kaderdir: Pro
vost gllnUn birinde bir kadını 

görmüş, sevmiş evlenmeyi tasar
lamış, kadına da vadetmiı, fakat 
tam resmi muamelenin yapılma· 
sına girişileceği zaman Provost 
hatırlamış ki, hüviyet ' cUıdam 

BUTUN ULKE.YI 
HER~UN 

~· 

DOLASAMAZSINIZ 
FAK~T: 

~nPosıa 
- OAKi ei R. iL AN 

BüTÜN ÜLKEYi HER c;.UN DOLA$1R 
1 •• x ,. 5 

..__ ____ _ 

SON POSTA ikinci lcAunn 9 

Tramva,ıar u,anırkeD ••• Kari Mektu.hları -
Çek, Çek, Çeeeek!. Tamaaaam!. '' - Mahalle Bekçileri 

Haydi, Bir Makas Yap! .. Tarihe 
Karışmalıdır 

Biletcilerden Biri, 

- Bugün 

. ;P, 

Sarışın bir memur ta ileriye, 
depo geria· ne haykırı} oı-!. 

- Hnyreddin usta!. Haydi 
bakalım.. Y cdikulo ıenin!.. 

İhtiyar, poı bıyıklı vatman ko
fB koıa geldi, meşin eldivenli 
ellerini blribirino vurarak seslendi: 

- Kaç aeferl.. 
- 6 ... Haydi başla!.. 
Y arıaa dıfarı çakm.f arabalar-

Soğuktan Ellerini Uğuşturuyor: 
Kıı geldi, havalar soğudu, 

mahalle milmessilleri ile mahall• 
bekcileri de kapı kapı dolaşmıy• 
baıladılar. Her kapı çalmıyor. 
bekciye muşamba ahnacağı söy" 

Rengi Bozuk 

Poata kutuau ı 741 latanbu& ~ 
Telgraf ı Son posta ı 

..._ Telefon ı 20203 

!IUQ!J&ı; 

leniyor ve: 
- Mürlivvete endaze olma• 

nakaratı tekrar ediliyor • 
içişler Bakanlığının çok laa" 

betle kaldırdığı muhtarların yer 
!erine şimdi mahalle mUmessil" 
leri kaim oldular. Buular y·ne 
eski simalardır, yani eski mL&h" 
tarlardır. Fakat resmi hüviyetleri 
var mıdır, yok mudur, burnsı beUI 
değil. 

Sonra bekci. Bu nedir? Reaıol 
bir aıfab var mıdır? Maballenbl 
ne işine yarar? Gece sokaklar!" 
mw fedakar polislermlz dolar 
masa emniyetle uyumamıza imkill 

' yoktur. Bekci mes'ul bir ıahıiyel 
değildir. Mahalledeki vaı.ifesl cenaı• 

vukuunda eve kazan ve tenepr 
taşımaktan ibaret kalan, bunuP 
için dolgunca bir ncret alan bek" 
cinin de artık vazifesinden affe
dilmesi zamanı gelmiştir. Bu da 
muhtarlar gibi tarihe karışmahı 
eğer lllzum varsa birçok Avrupa 
ıehirlerinde olduğu gibi mevcut 
milli bankalarımızdan biri tarafın" 

1 dan bir bekcilik şirketi teşki 
edilerek balkın mala ve huzuru 
sigorta edilmelidir. 

BugUnkll şeklile mahalle bek" 
çlıi münhasıran mahalle müm~r 
silinin hizmetkarıdır ve bu has
metkllrın ücretini mahalleli verit• 
Bu Ucretl biç bir mahallede 30 
liradan aşağı düımez, bunuJJ 
vergisi ve mevkufatı da yoktur. 
litanbulda ayda 100, 150 lir• 
gibi mühim para kAz.anan bekçiler 
de vardır. 

Böyle ücretle çalıştırılan adr 
mın bir de her sene giyeceği 
muşamba parası neden yine ma
halleliden isteniyor? Bekçi bu.W 
aylık kazanca ile alamaz mı? 

Buna mukabil bekçinin ma" 
halleliye yaptığı hizmet nedir 1 

Çok isabetli görüılerle '' 
günUn icablarına uygun lcraatl• 
birçok yenilikler yapan lçiıter 
Bakanımızdan lstanbul mahall• 
bekçiliğinin de tarihin yaprakları 
arasına gömülmea:nı islemek pelı 
Jilzumlu bir hareket olur kanr 

• Okuyucumu:ı ~l. (,~ ğııyuutt : 
Mütaliamz doğru olabillt• 

Bunun gazeteye yazılmaıı d• 
mümkündür. Ancak sarih adre
a:nizi ve hüviyetinizi aaklan>,... 
mamı. llıımdır. 

~ 
Ali Nckt1• im:ıalı mektub sahibine 

1 

Mektubunuzu sarih adrcsinlıl• 
birlikte Diyanet iş:eri reisllğio• 
gönderiniz, size cevab verirler. 

* Dabaeskide 'l'uhufiycci Doy Şo,.Jıe• 
Doğana: 

takıyorlar : 
B b bas tamam!. - es, aı, , 

Yazdıklarınıı ve dtişündükle" 
rlniz çok doğrudur. Her TOrlı 
&izin gibi düşünmr.I d;r. Bilhas" 
doktorlar bu hususta en önde 
bulunmalı, ecnebi mUstahzarlart0 

yerli yapılmış eşleri varken "' 
bunlar ayni tesiri yaparken et* 
nebi ilaçlarını yazmamahdırJ,ı'• 
Sağlık ve soysal yardmı bak•" 
lığının burada eşi yapılan 116~ 
ların memlekete g:rmeıinl yaP" 
etmeıiıai latemekte haldaauus. 

Az ileri.. Eh.. Bağla 1. 
Biletçilerden birJ, soğuktan 

ellerini oğuıturarak 1&llanıyor : 
Bugtin rahatım. Rengi 

bozuk bende !.. - * 

-



Bir iakikada: 
"Bir berber bir 

bere bire berber 
gel.,. 

..,....,......,,...,."Y ...... .,,, ................... w ....... " • ~ 

Cümlulnl harf h11t11111 yapma 
(31l) ~ofa. 

ı...,u .. lu lJ., -. •• 
Bır Alm m Caınba:ı:ı ... 

• • r Mak9 Rcınuch bo ı t ııc thıl\· 
ı:ını ı bir n !. n di.,:c •n~ geç
m k euretııe ba :zeri t;Ö· 

n r, fı cta da 111od r, hu iş 
ca camd3 s.ı.ll~ı arı uovır 

K~çsız Gemi .• 
1819 yılı.ıdrı MI wauko adını 

t şıyan vapur bir kayaya ç .. r;:>
rnı~tı. Bu mUaadcmo ıı~tice-

11i ıd" ik:yc ayrılmııtı. Bu iki 

R 

Londra'd 11 
P.ır amento 
aokatıdır, 

lçinc on an-me•'iğl gibı vüc ı
dunü ' ı crh.ıng bir 
kısmını • a ycro 

değ :lir ıııf'z. 

ıı--;;; parçadan kıç tarafı batmış, 

·~~~~. maldn"lerl ihtiva eden kıı m 
~ak b r adam 

geçebilir. 

.:! _ • \. la" su yüzü ıdo kalmış, bilAha-
~~ "' ·~~. re cerey11na kapı'arak kendi 
~._ ..::.... "' ·~ kcudialne bir limana gcl.ni;ti. MISTR COUSIN 

'

.. •• .. -:'S' •. ~,,. dil b , f) h ı 
.. ~··~~ !'::__.:.;. Tamir e en u vapur e . an (Kardl fC ' n· K 11 • 

~~\'·~ 1 
••• r..... 1 1 bl kil Ra•avalona ili (1862 • 1922) Madagukar ıra ç~aı ,~;,··· ... J. \ .... ~G' ku. anı maktadır, \ de r ae 

~ -: ,• .. ~ .. ~~.}.\1 ··· ~ '~ ~.~~r bekçlıldir. (65) Tebaaaınıa gösUado ( Al:ahın görilnen tokll) 
l ;,,'::~~~;:\'\-~-·~~";1 7ıldanbt.rl her• o"arak telikkl edilirdi.. KuaUçenln hırlatl1aolıfı 
~ ~11~~-~~i · .. ~~: ~=tte kfı~!!:i: kabul etmlt olmuına rağmen halkı ara1ı1>dan b.u 

En Ağar Şair.. kapıaıdnıf açı:;::; itikadı kaldırmak için J•ptığı teıebbtlaler netlcuıs 
• ( 62° 155~) 1 bir e a kald1 ve blr denem• HJıldı. Françolı do Malherbe dlr. 1 7

- 1 1 
- ecllı.memlştlr. ._ ,..,_ ___... 

(arı araıııada yalnu bir mııra yazmı9tır. g ..___.... • ..., -"~ ..... ,... .... _,...,.,, ............ ....-... ,..,.,,._,,..,.,,..,._..,,..,....,.,_......,. ...... 

w • :.M;.~.:··~;~ "Get::k~~z~--~Şı;-Garib Dünyada 
'L~ndrada "1-İ;rika,, Adde- niz Bu Aletten Neler Oluyor ? 

Bir Tane Alınız! Londra gazeteleri hafta ba-d • ı B L d da oturan Mis Aliı· ı en ir Yah ııll'ldı· Çocug-u gen
1

~~~;~~t~:~ ~ Ft1l:~e:aye- Murfıy adında, on Kabahat Ka- P~!be~~e~sm~~~= 
U dis epeyce alaka yedi yaşına henüz dında mı imi~ b" • d ltııı 

. Londrada Maarif Bakanlığında 
imtihanda Alınan Garib 

Yedi Y•t·nda bir 

Yapılan 
Neticeler .• 

Bir 

erkek çocuğu, tim. 
diye kadar görnl
meoıiı kertede bir 
beyine maliktir ve 
"tefekkür" kabili. 
yeti lnriliz bilrin
lerlnl hayrete dü. 
tUrrnektedir. Meı. 
hur Alman profe. 
•Örü .. Aynıtayn,.ın
kine muadil iÖrUI. 
ıtıckte dir. 

Bu gene " harl
k •,, nın adı ArthGr 
Grenwood'dır. Aılı 
Yahudidir. Baba1ı 
hocadır, annesi de 
evlenmeden •vvel 

ınaarif ailesine 
ınenaubdur. 

Artbnr c,.~en
wood'un alleal vo 
hocaları, çocutu 
bir '' bariL n ••,. lllu. 
•••leai rGrıaealnln 
lnGne aeç111eye al 
bu ••k.adla k çd ıııaaktadırlu •• 

k en laini B ld 
o amalcta oldutu ilk k roo ••n'de 
•ııtlardır. me tebde b1rak-

Arthllr Greenwood M 
htında tıbbt bi aarlf Bakan
ve bu r •uayene feçirm·lf 

llluayene ı· 
kuvvetinin 16 ne ıcealnde aekl 
zeka lıunetind yatında bir ıencin 
tılnıııtır B •n OıtGn oldutu anla· 

• u muayea 
Çocuta bir ldtabd e eanuında 
okutulınuı an Gç beı yaprak 
etmeıi •Öylen:· rokudutunu bullııa 
fu dınte ·ı lf ır. Çocuk bu bullaayı 

ıı H ı • yapmııt.r: 
•yatın unı • 

lııyınette uını l•kilde Yaaat 
ıurette : ~tatı oluıu, insanı mutlak 
IDekt d" a 11zlılc etnıekten menet-e ır. ,, 

ı ArtlıGr Greenvvood'ın musikiye 
o an • t'd 11 1 adı da fevkaladedir. Rad
)'oda dinledl"'i b' 

l • ır parçayı piyanoda 
~~ mıı, ıonra kendi icad ettitl bir 
~çim rakam ile notaya çekmiı, 

uayeoede hazır bulunan musiki 
DıGtehuaıalarım ıaı rtmııt r. 

Bu çocuk ancak 14 aylık iken 
:~a=~Je baılamıı ve ancak 20 aylık u... ta111an k F 
dE ha ilk cGml o.nuımuttur. akat 
lı elerınde bile gramer 

at ıı yapmamııtır Ok 
. . • uyub yazmayı 

~•e. ıkı yaıında kendiaine hediye 
k dıle? tahta harfler vaaıtaaile kendi 
•ndıne Gj'renmiıtir. 

ancf:~llr GrHnvvoo::I çocuklar ara
••a•.JI ••vmu, "faydanzd1r., 

~der. Çllnkll u hiç bir meaeleyi hallet
mez ,. cOmlHile bu faydaaızhtın 
Hbebioi anlatır. 

Mektebde kendi yatındaki çocuklar 
lle konuıur, daha bGyükleri ile temaa 
yaaaktır. ÇGnkO zek&sının daha çabuk 
acrpilmealnden korkulmaktadır. Beyni 
bu kadar çabuk inkiıaf eden çocuj'un 
viicudüne l'elince, onda bir fevkall
delik yoktur, yüzllnde dahi fazla zeki 
eaerl hi11edil•emcktedir. 

Dünyada 1297 
Çeşit Kibrit Var! .. 

Amerikada, 

Bir kibrit 
kolleksigon-

muhtelif kibrit 
kutularını tophya· 
rak koleksiyon ya• 
pan bir adamın 

cas~n~~ iddia sana ~öre 
lstutıstıgl dünyada tamam 

1297 çeşid kibrit kutusu vardır. 
Bu kutuların dış görlinlişlerl kadar 
çöplerinin ve foaforlarımn renkle· 
ri de yekdiğerinden farklıdır. Kol· 
lekaiyoncu kibritle uğraşmıya o 
kadar alışmıştır ki, kendisine bir 
çöp gösterildi mi ha"ngi memleket
te yapıldığını .lerhal aöylemek
tedir. 

rinc saadet r ır Ka mm a uyandıran bir basmış bir gene erkekte mi? erkek, beşi kız 
rlet yapmıthr. getiren bir kız, anadan doğ· k 
Elektrik cereyanı kaza.. ma dilsiz iken a-e· olmak Uzere on bir çocuk bıra .. 
ile itleycn bu B U b 
alet yatak oda- çen hafta bir otomobil müaade· tığını yazıyorlar. iit n u ço-
•ında karyolanın d 1 ve "'uklar kadmın ikinci kocasından-meıinde başm an yara anmış, ... 
h:lk:ıı ;:k~ldİ kazayı müteakib birdenbire dili dtrlar. Filhakika ilk kocası . ~u 
mi üzerindeki çözülerek konuşmıya başlamışb?". kadını çocuk yapamadığı ıçın 
eyna vasıta.ile Gene kızın yaraıı da hafifdir. mahkeme kararile terketmişti. saatin kaç oldu-
gunu ve o dakikada ıokak kap111nı 
kimin çnldıtını ıöıter:r, çGnkü bir 
kablo •aaıtaailiı aokak kap11ına ko
nulnn kOçQk bir aynaya hatlıdır. Bu 
alet aynı zamanda kapıyı da açar, 
evin elektrik tcnviratını da idare eder, 
istediğiniz odanın limbaaını yaku 
veya söndilrllr. 

120 Yaşında Yavru 
Yapan Hayvan 

Dünyada en 
uzun ömre ma
lik o1an hayvan
lardan lir tanesi 

ı do Afrikada ye· 
titen bu çeıid 
kaplumbağalar· 
dır. Bu hayvan· 
lardan iki asrı 
dolduran1ar ve 

ölünceye kadar yavrulıyanlar pek 
çoktur. Bunlardan Lo~dra hay. 
vanat bahçeainde 2 dGzıne vardır. 
içlerinden biri 120 yatında oldutu 
halde a-eçenlerd• yavru'amrthr. Koy
duğumuz rHim bir foto~afcı tarafın

dan alınm·ıtır. Ya•rularını.,rtına alarak 
dolaıtıran bu hayvanı göıterektedir. 

Aklı Baıında Olan 
Buhrandan Korkmazı 
.. Tlrol"lu ~al• 

gıcı MGller dOn
Jl buhranı dola· 
yıaile açıkta kal· 
mıf, azçok para11 
yardır, fakat ça
lıımaya alıtmıt 
nasıl vakit ı•
çirain, baynk bhı 
ağaç klitlltil bul
muş. Bunu yon• 
tarak tek parça• 
dan bir Sakıifon 
yapm·ı, ve bu 
garib alet ile g8 
riinünce derhal 
göze çarpmıı, 

yeni bir it elde 
etmit! 

H .?rr Mllller 
timdi Viyanada 
çalıımakta Ye 
önOne çıkan hor 
keae: 

r r "~ 

- Aklı bl!tında o'an buhrandan 
korkmrz, bir it kaybedince bin İf 
bulur demekte va kendisinin de bu 
iti aı~·, ~:ıyesinde deği!, tesudüf aeye
ııinde buldutunu unutmuı g~rünmek· 
tKir. 

Bir Koridor Ne Kadar 
Zamanda Temizlenebilir? 

Muhtelif Sahalarda Muhtelif Rekorlo
Kazanan Yeni Simalar I 

Eli en çabuk n 
kadınını anlamak 
makaadile Londra
da yapılan bir mn-
1abakada birincili-

ti Miı Edma AH!in 
iıminde bir genç 
kız kaz.anmııtır. 
M.abıka mevzuu 

olarak verilen 2 
metre ıenitHi-inde 
Ye 7 metre uzun· 
lutunda bir kori
doru •Üpllrüb temiz 
lemeklL Genç kıı 
bu iti tamam (38) 
aaniyede bitirmiıtir. 

ŞGphe yok ki 
aOpGrmekten a&pOr 
miye fark vardır. 

Bazıları tozu oldutu 
gibi yerinde bıra• 
kırlar, baztları lae 
etrafa aavururlar. 
Halbuki Mia Edr.a 
AHi:n bu iti o tarz 
da yapmıttır ki, 
mikroskopla bakıl
dıgı halde bile en 
kllçGk bir toz zer
resi bulmak kabil 
olmamııtır 

§ BurGnlerde 
Amal'ikanın Meb-
raska havaliainde 
de en kuvvetli seı 
aahibini bu!mak iç:n 
baıka bir mil· 
1abaka yapılmııtır. Bu mtiıabakıtda 
birinciliği Miıtr Jamı Aagord kaaan
mııtır. Bu zatın İıeai o kadar kuvvet
lidir ki batırdığı zamao ou kilomet
relik bir çevreden iı:ti1mektedir. 
Amedkalı ır'zetecilerden biri bu 
ndaml ' Jconufarak bu ıseal nereden 
1 ult:.UJruııu ao. muıt:.ır, adam: 

d aldım demiıtir. 
Anoera en ' 1· 

. d b kadar kuvvet ı Pe ıu ne en u 
bağrıyouunut.? J 

- Ö bür dünyaya s-iden nenenı e 

itihin diye! rtae•llda el 
Yuk!ıırıda üç icazın do L"r n•i'lfi 

çabuklutu mllaab ... k •"D a • 
lraı:.ınanı ıiSruyorwnuz. 



l 

f? Sayfa SON POSTA ikinci kAD11a 9 
====~==----a:-=-=sl-=m=-==-==--==-==========================:============================~~~~~ 

Resimli BUyUk Milll Roman <----------~ 

TOMBUL MiRASYEDi 
No~ 129 

Yaıan: Sermed Muhtar Alu 

Melek, Derd Ortaklari e aynaş ] 

Kabak Nebinin Batına 
Patlıyor 

Vehbi, sabaha kadar, daha 
doğrusu ertesi günün öğlesine 
kadar, korkulu rüyalar içinde, bo- 1 
ğuk boğuk bağıra bağıra, fırlayıp 
sıçraya sıçraya, bir ) andan öbür 
y a döne döne, i.Dleyo inleye 
uyodu. 

Hani. dayak yemiıten beter 
derler; ayni mecals:z, bitkin halde 
idi. 

Ostnne basan kabusun ıtdde
Unden kaç kere gözlerini açb. 
Vücudllnlln her bir azası sanki 
k1JUD lıyım kıyıl yor, içi hararet
ten çayır çayır yanıyordu. 

Karyolasının yanıbaşmdald su
rabiyi iki dıkişte lit:rdi. Bir tUrlU 
kanamıyor, bağrının kavrulması 
geçmiyor, her uyanışta ıuya baı• 
vuruyordu. 

Lavabonun llsUlnde duran 
kulpludakJ, kut kafeslerine kon• 
muı olan çanaklardaki, pencere 
önlindeki çiçeklerj sulamak için 
getirilmiş te yarısı ka~mıı olan 
kovadaki sulan bi'e haklamıştı. 

Gece, evin önüne geldikleri 
&aman, Nabi 1·ine an.banın arka· 
aında saklanarak göz.llkmemİI, 
kapı açılıb onlar içeri girince, 
arkalarından uıulcacık giriver>-
mİfU. 

Vehbi, Tahs'ne: 

- Marb gürUltfisünll ılmdi 
kocakanlara duyurmanın, ortalığı 
velveleye vermenin lüzumu yok. 
yarın sabah olsun; biru canla• 
nayım, kendime ııeleyim; 0 kam
burla kozumu P· ylaıacak be
nim 1 Deyib doğru odumm 
yolun? tutmuı, a:rtında liy· 
me lıyme olmuş elb :seıi, kafa. 
111oda püskfilil kopmuş fesile, ka .. 
pıyı çekib yatağmın üstüne yayı .. 
bvermittl. 

Binaenaleyh, dayak faslını 
kimse duymamış, suratındaki be· 
releri, çürükleri de gören olm.,. 
mıştı. 

Melek. iki derd ortağile, Lan
do tramvay yolunan ki>fesindeıı 
kaybolub tekrar görünlinciye ~ 
dar, pencere caünde, gözleri ao
kakta, akıllan aidenle.rin ne g. 

maıı döneceğinde, güya dereden 
tepeden konuşmuşlar, yağızlann 
zincir şakırtısını CU) ar duymaz, 

- Oh, hde ( ükür •Cldiler, 
pek te geç. kalmad.lar_ Üzüntü 
et~ te uykumuz kaçm11 gibi 
J apmıyalım, bekled.ğinıW belli 
etmiyeliml Diyerek Lambayı ıön
dllrCiverm '.şlerdi. 

Nabi, eve gird:kten ve Tab
dnden iıitt:kten sonra Tonıbulun 
bBflna geleni anla~ ağzı aç.ık 
kalmıştı. 

Mesele öyle keyiftrik, aarboı
luk filin deği m ş.. Mej'erse it 
içinde it varm.ş. 

Olmuıa ne denir?.. Hele bu 
yolda gidişlerin, l:.u gıbi oyun1arın 
ergcç sakalı biteceği a1ikirdır •.• 
Su testisi su l o!unda kırılır... Bir 
ıuçrarsıo çekirge, iki sıçrarsm 
çekirge. akıbet avuca girersin 
çekirge ... 

Fakat işin müb'.m ciheti, teh
likeli tarafı, hiç suçu yokken 
kabahatin Nabinm üstüne ytiklen· 
mek istidadı .ıı g;,i~termesl idi. 

Biçare, son zamanlarda, yllrU· 
düğü patpat, b stığı çatçat hale 
girmedi mi? .. Vur ~. b~lıya olm-dı 

rıu? 
y dıui nin: (Beni bu bale ıol<· 

turan köse kam• 
burdur!) Diyerek 
onu önayak gös· 
tennesi, başına 

geleni ondan bil
meii, Nabinin 
aklını fikrini lllt• 
liat etmiı, :ıu al· 
lıyı yeni bir iş• 
kenceye &okmuş
tu. 

Delikanlıyı, bu 
zan \'e zehabın
dan nasıl vazge
çirecek? 

Düşünüyor, ta· 
şınıyor, çıld.ra .. 
cak raddeye ge
ı;yordu ••. Ne yap
malı ? .. Nasıl 
inandırmalı? .. Bu 
babda zerre ka· 
dar medhali ol· 
madığına nasıl 
kand1rmalı? 

Oğlan deli, 
zınop, patavat .. 
ıız .•• Bir defa bir 
~eyi zıbnine aok-
tu mu, mimledi 
mi kafasını kea· 
•en dediğinden 

G
ıa ' 

dönmez; fikrin-
den faşmaz. Seyirciler arasında yaverihô• pa§a 

Nabi, hakikaten çok mnşkül bıçaklac!ı~ar mı?.. Diye çığlığı 
bir mevkide idi. Önce, azabından koparırsa 1 
iki kirp:ğini kavuşturamadı. Allahl Y ardaklann da hepsi araya 
Diyerek sabahı ubnhladı. karışacağı, evin ölil çıkmışa dö

neceği yüzde yüz.. O memşan" 
arasında, uykusu başına sıçrayıb 
Tombul da ayaklandı mı, araya 
karıştı mı ayıkla pirincin taımı. 

Kaç gecedir karışık rllyalar 
görmUş, 1>01 gözU belki kırk kere 
scyirmiş, okuyub üstüne üflemışti. 
~ıhayet, korktuğu şey, yaklaştı• 
gıoı belli etmişll. 

Daha ötesi var mı, deli oğlanın 
Tabsine a5yled;ği sözU, ( sabah 
olsun, o kambur Azraille kozumu 
paylaşacağım! ) decllğ:ui kulağile 
duymuıtu. 

Nabi, terlikleri divit gibi be• 
lf ne sokulu, öksürme} im diye 
mendili ağzında, merdiYenin alt
haşında, ne ileri, ne geri adım 
atabiliyor, 

Tombul karyolasında yediği 
k~tcklerden her tarafı sı~ım sızım 
zıdıyarak, durmadan 8 w l .. 
d" k aga so a 

Sendendir ilahi yine bu mckr ile fitne 
Bu mekr ile fi tne yine sendendir ilfı.hi 

D:ye mır.ldanıyordu. 
( Arlcıun var) 

...~ ................ --==----=' 
Katoliklik oner en, zavallı Nabi de, küf 

ko~ulu, ~aracık odasında, kerevet 
ictundeki pide gibi } ta w d 
kdabdir azabı çeker glbl a kı~:n~ 

ur o. 

Şafak sökerken kendini yatak-
dan attı. Her günkU mutadı .. 
zünil açar açmaz abdestb , go-

"dib ane' e 
gı . saatlerce çıkmiyarak Ük 
harf mden son sayfa "ha • 
d ki m yetin· 

e Mıhran ke:imesıne kadar 
( Sabah ) gazetetini okumakke 
odaa ndan çıkmadan 1 l "ı ' .. d. a e ace e 
gıyın ı. 

Uyuyanlan uyandırmamak . . 
b' li d ıçm 
~r e n e terlikleri, gıcığı tutarsa 

ngmıa baat rmak için öbiir av
cunda da mendi:i, yavatca kapı
sını aç.b. 

Taze dul, ötedenbcrl erken 1 
idi. Evin içinde herkesteıa, aı~ı 
kadı:ıla beslemeden bile evvel 
kalkar, ötekileri hep o kaldırırdı. 
Bu aaatte uyanmış olması, nerede 
be kap:sını açıp sofaya çıkması 
muhtemeldi. 

Herhalde ~nceden bir defa 
onu görmek, bu işte hiçbir cU
rlim vo günahı olmadığını bildir
mek, göğsünden mushafı çıkanb 
elbasarak balı, talı, vavlı kaHm
ler etmek kari akıldı. 

Fakat hatun, sabah sabah, 
OstUnde uyku aerseinliği. birden 
fonalaşıver:rıe ? 

- EvHidctğıma ae oldu ? ... 
Göz.ünü mü kör ettiler ? Kolunu, 
bucai.m mı kırdı:ar ?... 'i'ok"a 

Yunan.atanda Misyonerler 
Din Propagandası 

Yapıyormuş 
Selanikte çıkan '·Vofente,, ge· 

zetesinin yazdığına göre, Yuna· 
nistan iç işleri bakanlığı, son za· 
manlarda kııtolik misyonları tara· 
fmdan mühim mikyasta din pr~ 
pagandası yapıldığına dair ma· 
halli makamlardan raporlaı' al· 
maktadır. Bu raporlara nazaran 
katolik misyonerleri genç'crin her 
ne 11uretle olurıa olsun din değiş· 
lirrre!erini mümkün kı!mak için 
küll.~ elli para sarfetmekto ve bu 
propagandayı bilahare mirasla· 
randan ist fade etmek niyetile, 
bi hassa i) i ai:e çocukları ara• 
ımda yapmaktadırlar. 

. Bu hususta gazetecilerin aual· 
Jerıne maruz kalan lçijleri Bakanı, 
meseleyi ciddi bir surette tahk:k 
ettikten ıonra bu gibi ecnebi pro· 
pagandalarına mnni o:mak fizere 
lazımgelen sıkı tedbirleri alaca· 
ğını hildirmişt:r. 

, Diğer taraftan Le Messager 
D Athene gazetesi Yunanistan 
Kültür Baakanlığanı~ ecnebt pro
pagandası yapılmasını meneden 
Yunan kanunlarına itaat etme· 
dı~l.er:nden dolayı biri Selanikte 
ikası Korfoda olmak {izere Uç 
~cnebi mektebini kapatmıt oldu
g~nu ve ayni sebebten dolayı 
dıger on beı mektebi de Uç bin 
ile on bin drahmi eraıında muh· 
telif para cezalarına mahkum 
ett ğini haber Yermektedir. 

1 Borsada ] 

Hafta İç· de 
er Duyduk? 

....................................... _ ...... 
Afyon - Afyon piyasası 

aylardanberi hep bir durumdadır: 
« Uı uşturucu maddeler inh:sar 
idaresi » afyon satan almıyor; 
serbest piyasada da soruşduma· 
lara rağmen iş olmıyor. 

Bu hafta da öyle oldu. Kilosu 
beş ile beş buçuk lira arasında 
Anadolu afyonu almak için bazı 

depozitciler mal soruşturdular 

fakat yedi gUn içinde hiçbir 
alışveriş işidilmedi. 

u) uştunıcu maddeler inhisar 
idares:ne gelince: 

Bu kurum bir yıl içinde 1100 
sandık kadar afyonu dışarı pa· 
znrlara satabilmiştir. işe başladığı 
sırada hemen bütün var:le afyon 
sabn almış bulunması, bu mües• 
sesenio, mali bakımdan faaliyetini 
azaltmıştır. Son satıılar üzerine 

pi) asadan mal alınmamasının 

sebebini bu noktada arayanlar 

çoğalmaktadır. Bu son dış sabş .. 
ların karşılıkları eski bağlantılar 

için ayrılmıştır. Bu lilerl iÖrllşmek 
üzere uyuşturucu madde!er inhisar 

müdir;yetinin bayram ertesi tekrar 
Ankaraya gideceği söylenmek· 
tedir. 

TlftJk ve YUn - Yılbaşı 
yortularmdan ötlirll bu piyasalar
da görülen gevşekl;k sürüb git· 
mektedir. Hafta içinde yeniden 

bir alışveriş olmamıştır. Önümüz
deki yedi günün } arısından çoğu 
bayrama geliyor. Bu gidişle yeni 
işlerin bayram ertesiden evvel 
başlaması için görünlir bir ışık 

yoktur. 
Almanya ile yapılan klirlng an

laımaıu llzerine hemen bütün dış 
sabtlann yapıld.ğı piyasa Almanya 
olmuştu. Her )'ıl ) ilo 'YC tiftik 
piyualarımızda görnlen lngiltere 
ve Sovyet Rusya gibi alıcılar bu 
yıl fiatlerimizin }1llksek olduğunu 
ileri .. sürerek piyasamızda gözük• 
metli.er. 

Almanya plyaauı ise yirmi 
yirmi beş gündenberi ıuıtu. Artık 
istek göstermiyor. Bu durum 
elinde mal olanlan nznyor. Bu 
durutun neden ileri geldiğini Türk 
ofisin Berlin şubesi son raporunda 
fÖ)le anlatıyor ı 

"Tiftik ve yfin piy.aaalannda 
da yeni bir şey yok gibidir. Fab-

rikalar mal almaptan çekingen 
davranmaktadırlar. 

Bu çekingenliğin sebebi A~ 
jantin ve cenubi Afrika gibi ül· 
kelerden ucuz fiatlarJa ylln alabil· 
mek umududur. 

Bundan başka geçen aylar 
içinde ahnmış tiftik ve yünleri 
henüz b üsbütün işle} ip harcama· 
mış o!malann111 da liyasnda tesir 
yaptığı söylenmektedir.,, 

Buna bakılırsa fiatlar& biraı 
kıracak olursak dışarıya hemeD 
tiftik ve yapaf;ı gönderebileceği
miz an'.aşılmaktadır. 

Piyasamn genel durumu gev
ıek ve .durgundur. 

Buğday - Buğday piyasası 
hafta içinde bir &Talık on para 
kadar yükseldi. Fakat yedi gü-

nün sonuna doğru yine eıkl ye
rine geldi. 

Ekistra beyaz mallarm kilosu 
dört kuruş otuz beş para, beş kuruş 
arasındadır. Yirmi çavdar~ılarıo 

ki:osu 4,50, kırk çavdar!ılar be 
4,25 kunı.ı arasındadır. Piyasanın 
genel gidişi geçen yedi gtinUn 
eşidir. 

Arpa - Arpa piyasam lbiru 
isteklenmiştir. Fiatlarda büyük bir 
fark yoksa da durum daha sağ
lamdır. Dökme mallann kiloıu 
3,75 kuruşa kadar satılmıştır. Çu· 
vallı gelen Tekirdağ malları ise 
4,25 kuruşa kadar a1ıcı bulmuştur. 

'Fındık - Yılbaşı yortuları· 
na kadar canla olan bu piyasa 

her ~ıl bu günlerde dur n
lerinl yaşar; bu yıl da öyle oluyor. 

Hafta içinde geçen yedi gfinde 
olduğu gibi, llstündo durulacak 
bir if olmadı. 

Bu yıl rekolte .az •e bunun 
,-ansından çoğu satılmış olduğun
dan fiatlann kınlmıyacağı "Ve ye
ni rekolteye kadar sağlam Duru
mun •öreceği oranlanmaktadır. __________________________ _.,-

Bu akşam Şe1ılt 

tiyatrosu ve O,pr 
ret kıamı rölat 
yapacak, temsil 
vermiyeceklerdir. 

== , . o 
Yarın a~am T R K Sinemasında 

SATlllK KAHRAMANLAR 
('Şafak Keşif Kolu ) nun unutulma-ı: kahramanı 

RiCHARD BARTHELMESS 
ve caz.ibedar _yıldız 

LORETTA YOU,.G 
tarafından temıil edilen hissi ve muauam bir facia 

Memure Aranıyor 
Anlcara Ziraat Bankasından: 

Ankarada yetmişbeş liraya kadar ücretle muhasebe maklnala
rJDda çalışacak dört Bayan mekanograf ııre bir daktiloğraf a1ınacakt1r. 

Müsabaka 20/1/935 pazar günü Ankarada yapılacaktır. Müsa• 
bakaya girebilmek iç.in enaz orta tahsil görmliş olmak ve 18 ilo 

25 yaı arasında bulunmak ıarthr. .. 
isteyenler 15/1/935 gününe kadar Turkiye Ziraat BankaM 

Genel Muhaaebe MUdürlüiüno bizzat veya mektupla müracaat 

etmelidir. 
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SON POSTA Sayfa 9 

..... 

ve AKKi· Soyadl rı 
Nasıl Doğdu? •• 

Nasıl Yaşadı? •• 
Nasıl Ôlda? 

Yeniden Soyadı Alan Okurlarımızın 
Adlarını Bugün De Yazıyoruz 

• zz Su ut Ve stirdadı Kanlı 
cab Etf rmişti .. 

Hasan Ecza deposu ve Hasan 
mUıtahzarab sahibi eczacı Hasan 
Ahmed Baıaran, Mntekaid topçu 

e 
Son mlldafa hott nda O manlı 

kadrolan o kadar azalmıştıki,51 nc.i 
ve 52 nci f ırk hırda, ncnk (5000) 
silah nıevcudu kalm.ştı. T abiidirki, 

pek faik s l h adedıne ve tamamen 
maki •eli vesaite malik olan lngii"z 
km.\ eti kar~tsında } apılacak mü• 
dafaadan hi~ b:rşey krzanılama7.• 
d ı . tunun için {b ğ~ac.) ı:ı tah"l· 
yesine, ve mevcut k.t' .. tın şimal 
is ik lll tın çekilmea· ne k~rar 
verildi. (1 J Mart 333) 

~ığd dıo dn man erı eç• 
mesı, T l t P nın S d ret roev
ki:ne gelm s"nden bir buçuk 
a~ k d r ıonray teaadüf tmişti. 
y ıne O) i gUol rdQ Fil" stio ~ b
hesinde d k nlı muharebeler 
cer Y et kte idi. lkil'lcl ka
nal ı ferinden d~ muvaffakı1et-
eiılikl vd t eden (B' · · ,_ ırmcı 11.uv-
~~i . 1 feriy ) • .. e11velce arzetf .. 
gııu ı. v thil • (G...... B ' · b , """" .. • rı&s a 

h?thna y rle miş, kuvvet.i tah
kımat vücuda getirnıişt" in ·ı·-1 ti · ~- • ·• gı.ıuer 1 

Bl ~l'lf Hll e1 in'iu oğu.lQrı ta-
raf andan id """ ~dı" A b . . .. ... .en ra 6U-
varıl rıle biri işler. yavn l' .. 

:ş bu. t üzorioa do~ru iler:e-
llcr ı. Bu bed vi ··ı k \' 1 • l ÇQ UY.. 

Şc, 'efrın ld re ed nler, y In.z 
erı HUse) in'in .. ~, 1• Ş "f 

"'IS~' .arı erı 
Faysal ile büyük birad ri ş "f 
Al" d w••d· B en 
. . • gı ı. unl nn ara:arında 
ıkı muhim şahıs d~ha vardı ki 
bu rd biri, ( a w d 'ı 
P~ ) 0- w • 

.. • ·&~ı de mqhur Iogiliz 
~·~ u. (Lavr~ns) d·. V ktile İt· 
11 d e Terakki Cemi): eti ta· 

rafmd t:tşkil dil n r şkil!b 
~ b u ft • Trablusgarb ~uh ~i) n• 
cen b hsederken, bu CDfer Pa• 
şan~~ Trablusa nasıl gittiğini •o 
lng hzlerin e:ıne ne 1 • 
d I}):. sure e e ır 

ş ~Unü nakletmiştik. Şer.f 
H.ü~e~ i in isyanına k"d K h" . .. r, a ıre 

cıvaruıdaki Usera • • garı ızonunc!a 

~a • l l bir ha; at geçir n Cafer 
f n, bu isyan zuhur ecier e~

nıt:~ lngilb.lere mürac at etm' 
Şer,f [it • ş, 
d .se.> lD ordusunda istih-

1 
amuudrıc.a eylemişti .. Cafer Pı:
uıt an noın <l v

_. 1 eruhte et•~~. ~ 1 

• 

lU lagvcdilmi§, 
bunun yerine 
22 oci kolordu 
teşkil olunarak 
- rütbesi livalağa 
terfi edilen • 
Fon Kre Paıa
nm kumandasına 
tevdi edilmişti. 

, Kaymakamı Azmi, eşi Nebahat, 
oğlu Ali, kardeşi Biobaıı Nail, 
eşi Vecihe; kızı Samia, oğlu So
d d ve kızkardeşleri Saime, Nec
mlyo 'fenik, Yeni Adana ve Y e
ni Mersin gazeteleri muharriri 
Bay Abdullah Şeref Mutlu, 
Üskftdarda Selimiyede inşaat 
kıılfası bay Veli, eşi bayan 
Saime, oğlu Fındıklı knrakoiu polis 
bay Sabri, eşi bayan Belkıs ve 

Bu, birinci 
Gan.e bnrb~nin 
on afhası, Os
manlı orJusu he• 
sabına hiç ıüh-

hesiz kl parlak 
bir muvaffoki
) etli. Fakat •nud 

lngiliz[er, Y~· (Küttil'ammare) de eıir edılen İngiliz kumandanı ( o~n•ral 
dikleri darbeyi Tllvnıhend) ile diğ'C'r İngiliz generaUan (Sağdaki nişanlı zat, 
hazmedememiş· Bursa üsera garnizon kumandanı miralay Hemzi Dey) 

lcr, ( N:s mn 19 uncu · günO ) memleketi ka ıb kavurduğundan 
dört piyade, bir ıuvarl fırkası ve şikAyet ediyorlar; (men'i ihtikAr) 
seki:ı: tank:a tekrar hUcuma geç- ve ( mlicadele) heyet!er~ni şld-
miş~erdi. Fakat .. Tehminen 7 bin detle tenkid edi} orlardı. BUtlin 
kadar maktul ve 250 esir verdik- mücade.eler, ip } umı:ğı gibi ke-
ten ıonra acı bir hezime?le geri net ha ine gelmi~ olan ihtikfircı-
çekilmişlerdi... lng·ilizlerin, birihi· lar luırşıs nda ficiz lrn.ıyorj bu 
rinf takıb eden bu iki mağlfıbiı eti, ciod kuv' et, bir türlü yen:lemi-
gerek Cemnl Pttşanın ve gerek yordu ... lo~e neznreti ile iş gören 
Fon Kres Paş nm, Uç buçuk -cemiyete mensub. tüccarlardan 
aeoede ı beri zafe, ibti1 acile çırı;1- bazıl : rını Tallt Paşa celbetmiş, 
nan kalblerine büyük bir haz ve bunlara rnretl husus·yede ric 
ısürur \'ermişti. Ayni zamanda, ec erek t :cc ret iş.erinden vazge-
Osmanlı lıududlan dahi:ia.de cc çirm:şf. Fakat bu da \'aıiyet 
müb:m lir meserret ve memnud· üzerinde klifi derecede hOsnü tcdr 
Jet hm.ule il t rmişti. busu~e getirmemişti. B Jakis Artık 

lf. büyük ticuet işleri, levazımab 

Tnlat Paıa, (üç cehhe) ldı resi umumiye r<İsi lsnuıil Hakkı P ş 
ı.ncc.buriycti karı· sın da bulunu- llt:l d mı ru a in\i ,,al e t mi~ t u• 

yordu... Birincisi, ( hükümet Halkı?\ f kir lusoıı ~u terafa dur-
tebbesi ) ıaı. Memurlılrı <lZ sun, hatta orta halliler aras.ııda 
çok S,ıkıştırmak, bunların iaşe lbi'.e ihli} ne ve mahrumiyet ıo.ı 
iş" erin\ ımkfm dairesinde ! ~ dereceye ge"mişf. Fakat neka-
luna kol mak, ne zamandan be- C:ar garib ... it k, ~az.ctelcr:o Han 
ri ke) fi İJ!erc alışmış olan vali· sütun:arır.<la yine ıinema, ti-
leri kanun daiı C' inde mul'rr e:e~ e y:- tro iifüı.ları et s imcmc.kte 
mecbur tutmak gill tet.bir:er:e idi. Tepı.;başı liyat:-osJ.:a gc-
bir dcn.ce}e kadar bu cebheyi len (A,·ust. rya operet kump 11'9 

ts!ah debi"miştl... JE.lı) mükemmd :.n h :- s ı ~ t temin-
Hü umet ccbheainC:e, en çok diyor ; (Miloviç) i min c!e"i kadı-

ded kodu uyandıran mesele' erden 01 ft.!~nı., r c:-:.:\:csi e daytt. • 
biri de ( inte ) ve ( ihtkf.r ) iı· uıt} an bir gü ·ub larafır.d~n koca 
leri idi. Sans::rün mcvcudiyt:fno tiydro a; lonu her gece adam 
roğmen. gazeteler bile ihtikarın a!ını}ordu. (ArkaS? nır) 

rocuklnn Yılmaz, Galata polis 
~erkezi ikinci komiseri bay 
lsmail Hakkı Alpman, Metris Top. 
gd. kç. z. m. Bl. 2 de 166 A. 
Olcay, Eskişehir hava mektebi 
muallimlerinden bay Avni, babası 
bay Şevket annesi bay Fatma 
Çağlayan, Eyllb üçilncl\ komiseri 
bay Nevzad, eşi bayan Nesime, 
kızı bayan Tnrkln, oğlu bay 
Rüçhan kardeşi bay Mlthnt 
Sa alga~, Balat un fabrikası 
m:riye memuru bay Mümtaz, 
annesi bayan Azime, kardeşl bay 
Sabri Armay, Feıhane muhasebe 
memurlarından bay Ömer, eşi 
bayan Ülfet, oğlu bay Muammer, 
kızı bayan iffet, kızı bayan Me· 
1 hat Gökdemir soyadlarını almış· 

l rdır. 
Çorumda Soyadı Alanlar 
Çorum, ( Hususi) - Alay za

bitlerinden bay Osman Pomir, 
doktor yüzbaşı bay Ömer Vasfi 
Özek, Yzb. bay Aliiettin Ar, 
Yzb. bay Akif Nayır, Yzb. bay• 
t r bay Nazmi, Özoy, Yzb. bay 
Şevket Süar, Yzb. bay Abdur-
rahman Erem, MJz. bay Refik Sn, 
M:z. bay N:yazi Özgüç, Mlz. bay 
bom Nejat Erçin, l. Mlz. 1. Hakkı 
Algan, 1. Mh:. levazım B. Ka. 
bay lsroail Hakkı TUrkoğ!u, besab 
M. bay Hamdi Başer, alay imamı 
bay Sabri GOngör, soadlarmı 
nlmış;ard.r. 

nreboluda Soyadı Alanlar 
Tir bolu (Hususi) - Maarif 

memuru bay Hasan Fazıl Dem'rcl, 
muallim bay Mehmed Ali Ôner, 
mual im bayan Şükriye Esen, 
muaHim bay M. Em"n Doğu, mu
allim bay Ahmet Demiray, Tnh
ıirat katibi bay Şakir Erdem, 

k\. vvet.erile fi't b' l tg1 at 
d' " en ızmct ifa 

e ')orı lavrer ise, lngiliı. istil:- , 
ban.t ebel.es.nio hl . Unutulmaz " HARP ,, H:minio miı.i[sİL iki yıld ızı 

tahrirat ka:eminde bay Yusuf 
Tural, Nüfu1 UMmuru bay Tıtl'İP 
Ere.!. Espi~a nah"ye müdürü bay 

lnhi1arlar kutibi bay lbrahim 
Alpay, baytar çevirgeni bay 
Ragıb Aksel, Evkaf B. K b y 
ŞllkrO Atay, Memleket hastanesi 
başhekimi operatör bay Talat 
Kadri Somer, Husust muhasebe 
çevirgenl bay Mebmed Akın, 
Belediye :ı:abıta memur bay 
Mahir Aluç, mbh"ye mem.ıtu hay 
Abdi Alkın, fen memuru bay 
Ziya Akn!ın, Hususi muhasebe 
katibi bay Kamil Aydı;ı, daha· 
haneyi cedit bay M, Macid, b y 
O. bay Şevki Ağun. muallim bay 
Şlikrü, O. bay Bekir Atakan, 
inhisarlar veznedarı bay Nuri 
Alkın, Cümhuriyet mektebi mual
limi bay Fikri Albnel, muallim 
Necib Akıncı, Noter bay Ahmed 
ZühdU Aygün, Hususi muhasebe 
memuru bay Mustafa Ara~ mual· 
Hm bay M. Kemal Aypar, Şamil 
Z. Ali Riza Ardahanlı, Tnpu 
katibi Osman Balak, Tapu me
muru bay Cemal Kas, evrak 
memuru Şerafeddin Bay, sabık 
Tokat meb'asu avukat bay Emin 
Bayav, Tokatlı Ethem O. Ali Riza 
Boysal, avukat bay Ali Bayk I, 
avukat bay Salih O.kaç, avukat 
bay Mncit Bac, a\ukat bay 
Osman Nuri iris, Müftü bay 
Faik Çelebi, Sulh hakimi bay 
Nizamettin Tunçer, müddei umu
mi bay Ali Özcren, mahkeme 
azası bay Rü tl\ Y etğin, Ağır ce· 
za aza mülhimi bay İsmail Hak• 
la Yülu;el. mahkeme başkatibi 
bay Nuri Erdoğan, mahkeme z 
bıt k!tibl bay Ahmet Öner, Ağır 
ceza zabıt katihj A~i Seçkin, Ce
ıa hakimi bay Hasan Güler, Son 
Posta muhabiri bay H. lbrahim 
Çerin. müb r bay Ahmet Buz, 
komiser bay Nuri Ersoy, Varidat 
çevirgeni bay Etem Ergün.. Em .. 
liki milliye katibi bay Vehbı C 
Maliye muhasebe kat bi bay Nu
rettin Doğan, Varidat ki~ibi bal' 
hacı Bekir Yılmax aoyadıuı a> 

_rw_ı_şJ_a_rd_ı_r.,_ ·-------·· ·- -

' 

• r mamur ve 
mUşcı\lrt sıfati~e ş.,rif zadel 
refakat yliy:ordu. ere 

Bu asi kuv,·eUcrle h' 
ln &r k . ırleı~m 
s ! ~ uvveı ~efcri) esf, 333 

CHARLES BOYER •e A NABELLA 
Oıı bin:e.rcc {igüranla - ml:yonlar &"'rfilc Y 1~ılmıı 

mu3ıkiııhı - tekniğin .. gü:.r.elliğb ŞDheaen 

1 

Keı:nal Öıer1 Nakip oğlu 1.hsan 
Güogör, Zainı oğlu bay Salib. I 
Teoman, l!OY ad:arrnı seçmi~lud.r. 

Tokal'da Soyadı Alanlar 
Tokat: Vdli Bay Recai Güreli, 

Bi başı z.ade Bay Hüse)lin Ayb~ 
Cilbo udo b .. y lbrahlm Aslan. 

y ahın: &:r adet 

AS A 
es' martının 26 mcı günl\ 2. 

p Y• de ve l at!ı piyade fukasilo 
(Gcuıe} hattına şiddetle taarruz 
e~ " Gazıe kasabası~ı el ge
Çlemek muvaffokiyelini istihsal 
cyl:mişt•. Talis ı ( Fon Kres ), 
lnRihı.leriu önLndea üçUr.cü cicf a 
ol n: · k gerı çc llmek mecburiı;e· 
tıni hi ·tmi ti. ecreket vers·n ki· 
d h l c~ l harb sa.buesine koşan 
3 uııcU 'e 16 ıncı p ya de ve 3üncl\ 
sUv"ri {ırkr lan imdııd na yetişm:ş. 
etle . g·· n mukabil taarruı.a ge
çerek lngilizleri ağır bir hezimetle 
geri pü:.kürterek Gazze kasaba-
& istırdııt eyle. işti. 

l!u hada cereya edecek 
mub, reb erlıı ~ekli artık tebel
IUr lU:i i, anl lıyardu ki bu 
cebheının barble°' tıbkı denizdeki 
m ddü cezir hareketine be ziye
cckti. Bun binıı eo ( biduci kuv-
~Pi seferiye ) namı verilen te9ki-

.,, 
Ih TIŞAM - SA ADET 

Bu akşam 

ROSY BARSONY - WOLFF ALLBACH - RETTY 

E A E 
taraf mdnn blr sure.ti fevkaliidedc temsil edilmi 

vekayil haıırayı muıaVTer, evi li, eğlenceli, etdi •e dun&h ko edi mOzikallııl takdim ediyor, 

Cidden görülecek bir film... Emsalsiz bir temaşa ••• 

Ti AŞ Bf ÇAGilE 
Bir sene tıraş olursunuz. 

Mar:kay dlkkat 
.J k ..ı_._ • t olunan bıi•"ilı 

• ı:ııye n·~ . 
tıra~ luc;aldara a.r~ıJdn o mukı;- uı-

l ve en f .!vk: ,Laıle olJ11gu 
meı • . ı:ı lıı ınevout 
tnlıakk ık etııııştır. . y.ı -ıa 
tıra9 bıçakl ,ırım ıp.prtmı ştır. Hn ıu 
tır&Ş" b ç t<:!lmn 1 - 2 - 3 - 4 n.ı • 
r.:fı g tyı:ıt. keskin -ve, b sas tıuuf nn 

dır ki her lııı: ~mıfıle ltlnk ıU on d:f u tır.ılj <>l u k: k ,bıl fü. B' rı ~
l 5 ktıro~k brr ati ~t lf 1 m 

~~~' h~!lğı ıl•l 40 defo ve 1 i•k 
bard k ı~ bıl ııd kte yüı; dc.fd UC4 Ş: 

l k muınkwıdur ki <l ııı) ı ı rn yup ıntı 

lıiçbU" 1 il' ırıodıı }ıu nı • Zl) et) il kr. 
Hıı..-um b;c:: ~t 1 e<l1~ıı ılZ lıll l •lt· ~ 

ka vı•rı te. . a lJ ıum \ ı ı. 
maı ~ l 1 ~ '1' kl..tl• r1udeu 111 ktnıuız ı ıı ı , .. , 
dto kuru~tur 10 ıı h· l ı 4 ) k ı • 
llmmu .!epOH llı l,.· ııı '•ıı t - l ~ı 



~BllAI ·ve· Zambak 
BUyUk Tarlht Roman 

'Muharriri: A. R. No: 135 9. 1 • 935 

Anderya'nın Sözleri .• 
Barbarosun 
Donanması 

Mahvedilmesi için, Bütün Hıriatiyan 
Seferber Ha~e Getirilmek fıteniyordu •• 

Bir tek korsan gemliinden 
IMlyUk bir ülke yaradan bu koca 
kahraman, ıeref ve ıöhretlnl 
pnden gl1ne artırdıkça, Akde-
11iz kıyılarına sahib olan frenk 
hükümdarlarının mevki ve kud
reti de eksiliyordu. 

--
can evinden vurmuştu. Mukaddc· 
ratmın acı bir cilveai olmak Uze

14 üncü 
Asırda BIKAYE 

Ba Sltanda Bergin 
L-----·----- Yazan: Firdw• lsmall 

AŞK MEKTUBÇUSU 
.... -....................................... .. 

Seniha kendini tanıtınca ya
bancı kadın gizliyemediği bir 
hayretle gene kızı siizdll : 

" - Mektub yazdırmak ıçın 
mi geldiniz?., 11Evet fakat sizin 
gibi küçük, tecrübesiz bir kızın 
bu lıl yapacağından emin de
ğ;Um.,, 

Güzel Tlirkçe konuşan bu 
kadının şivesinden b ir ecnebi 
olduğu anlaşılıyordu : 

11 
- Bu meslekteki mehareti

me inanmıyorsanız size son yaz· 
dığım bir iki mektub getireyim?,, 

çarparak mektubu bitirdi. O 
zamana kadar yabancı kaldığı 
hiı!erini ifade eden bu mektubu 
içten gelen bir arzu lle kendi 
mektubu gibi yar:mıştı. iki glln 
sonra Madam Leshe Senibaya 
tekrar geldi : 

.Barbarosun karşııında Aciz 
kalan hükümdarların en başında 
C Şarlken ) bulunuyordu. O tarih· 
de Avrupanın en bUyUk hüküm· 
elan added.Jen, ve kendisini 
( cihan imparatorluğu ) tacına 
namzet gören Şarlken, Barbar~ 
ıuıı ismi an:ldıkça fena halde 
ılnirleılyor .. gemileı ini, donanma• 
larını, yllzlerce toplannı acztı 
stllete mahküm eden bu Tnrk 
kahramanına ortadan kaldırmak 
için her çareye baş vuruyordu. 

re, daima Tllrklln kılıcı karııaında 
makhuriyete mahküm olan bu 
mağrur hükOmdar ; artık Avru· 
pada aarsılan löhretinden dolayı 
kendine bağlı olan millet ve lıü~ 
kumetlerln bir anda dağıhverme· 
sinden kof kmuıtu. Onun için 
evveli Papaya ve sonra bUtUn 
Akdeniz hUkUmdarlarına müra• 
caat etmiş, bunlardan topladığı " 
en kuvvetli harb gemileri!e mu
azzam bir donanma vücuda getir-
mit.. Kalbi intikam ateılerl!e idam mahkumu (kendi 
yanıp tutuıan Anderya Doryayı kendine] Acaba bütün bu meraaim 

"- B.rakmız evveli anlamak 
istediğim şeyler var: Kaç ya· 
şındasır.ız ? Hayatınızda biç sev· 
diniz ve sevildiniz mi ?,, 

- Mektubuma telgrafla cevab 
verdi. Görseniz: Odam gönderdiği 
çiçeklerle doldu. Ş:mdi daha 
uzun bir mektub yazayım. Seniha 
o akşam ikinci mektubu da yazdı. 
O hiç bir zaman aşkını an!atacak 
kelimeleri yazmağa muktedir 
olmayan bir insan tasavvur ede
mezdi. Halbuki gazeteye verdiği 
ilan üzerine bir çok yeni mllşle
riler geliyordu. Bir gUn ıpor bir 
otomobil sık mektubcusu Seniha• 
mn kapısı önünde durdu. tek~ar bu donanmanın başına sakahmı kesmek için mi? •• 

geçırmJş.. Barbarosla son bir .. ---·- -· · • •. ,~=--,_.~_.,.-

11
- Yirmi iki yaımdayım'. Ha

yatımda yalnız bir defa, pek kft. 
çukken sevdim, fakat hiç sevil· 
medim . ., 

Seniha kendi evinde değilmiı 
gibi bu zengin mOşteriden ııkıla
rak, çekingen adımlarla salona 
girdi. Adamın dalgın pencereden 
bakmaaından istifade ederek genç 
kız bir dakika yeni mUşter:sinJ 
tedklk etti. Kısa boylu, ıişman 
bilhassa kolları fazla kısa. Seniha 
hafifce öksürünce gene adam 
döndü: 

mücadeleye giriımek lstemiıti. 
lıte o esnada idi ki · Birinci 

S • ' 
ü.eyman da bUtuo Türk donan• 

maaı~ı Barbaros'un maiyetine i ' 
"- O halde aşkı tatmıyan 

bir k;mse aşk mektubu yaza· 
bilir mi?,, 

1 Şarlken, kend;siJe harb etmek 
ve boy ölçmek için tam beş 
defa Avrupanın göbeğine kadar 
ıeien Türk ordusunun karşısına 
pkamamış, bir köşeye saklan• 
mıştı. .. Bu mağrur ve hariı hU
'kti~dar~ kBl'alarda uğradığı bu 
hezımetin acısını denizlerde çıka .... 
mak için Afr:kanın şimalindekl 
iılamların llzerine ıaldırmlya baş· 
lamışb. işte o gtindenberi de, Bar
baros Hayrettin He karşılatmıştı. 

vermıı.. Fransa Kıralı Birinci 
Franıuvayt kurtarmak için, gidip 
Şarlkenin donanmasını tepelemeyi 
emretmiıti. 

Af manganın "- Yazar. Şairler:n şiir, r~ 
mancıların roman yazdığı gibi " 

.. _ s :zin yardımımu is~eyen 

erkekler var mı ? ,, 
lf 

Bu teaadnf, hem Şövalye ve 
b~m de Antuvan llzerinde bliyUk 
bır teıir husule getirdi. Her ikisi 

Yumurta 
ldhalatı 

ı Karada Türk.. Denizde, yine 
Türk.. Şartken artık bu yenilmez 
kudret karşısında fena halde 
'burtalmıı, buna bi ... çare bulmak 
için Madrid aarayında bl\yl\k bir 
mecllı toplamııtı. 

• O devrin en namlı kumandan 
kaptan ve barb adamlarında~ 
lllürekkeb olan bu meclise ıor· 
muştu: 

- Bu, Barbaroa Hayreddine 
kartı ne yapabi.iriz? 

Herkes önüne bakmıı.. Hiç 
kimse cevab verememişti. Yalnız 
elindeki kadife şapkaaını kollu· 
iunun albna sıkıştıran çelik gibi 
aert bir adam, dimdik bir yUrll
yUtle Şar:kenin önllne doğru 

llerlemiı.. Mağrur bir eda ile 
bafif çe eğilmiş: 

- Haımctpenah 1.. Eğer, 
Türklere düşman hristiyan bUkfı· 
metlerinin donanmalarını birleşti
rerek benim emrime verirseniz, 
ben Barbarosu mahvederim. 

Demiıti. 
Bu bUylik sözleri ıöyleyen 

(Anderya Dorya) iıminde bir Ve· 
nedlk asılzadesi idi. Bütnn ecdadı 

deniz muharebelerinde temayUz 
ettiği gibi kendisi de clir'et ve 
cesaretile bütün Akdeniz sahille
rinde bllyük bir töhret lkUaab 
eylemişti. 

Anderya Doryanm bu cevabı, 
lıem Şarlkeni ve hem de mecliıte 
bulunan asılzade!eri tatmin dmlş, 
hepsine derhal bliylik limldler 
Yernıiıti.. Fakat, çok sürmemiş; 
btıtUn bu ümidler, vefasız bir 
hayal gibi kırılarak, Anderya 
Doryanın o bü} Uk şöhreti Bar· 
barosun ilahi kudreti karııaında 
( hiç } derece_ine inmişti. . ( ine· 
bahti ) körfezıode tam dört l:uçuk 
uırdanberi esen rüzgarların 
uğuıtusu, o günden bugüne kadar 
Bar barosun o unutulmaz zaferini 
terennUm eder.. Bize, bahti} al' 
Türk nes.ine, o ( denizler şebin· 
şahı ) nıo şere li menkıbesini 

de hiçbir feyle ö!çUlemiyecek 
derecede sevinmlılerdi. Şövalye : 
. - Hadi Antuvan, eve g\de
lım. Konuı acağımız birçok şeyler 
var. 

Dedi... Antuvan bliynk bir 
memnuniyetle : 

- Emrederainlı, aıiz Şöval· 
yem. Yalnız, bir dakika müsaade 
buyurunuz. 

Cevabını verdi... Ve ıonra 
e~raf~arjnda ldeta bir halka çe: 
vırerek kendilerine bak k u me-
~a ~ halk araaında, bu vaziyeti 
e~· esten daha faz!a bir merakla 

ta ıb eden çığırtkanına seslendi : 
:- Hey, arkadaı l.. Ben şu 

dakıka~an itibaren hokka bazlık· 
tan istıfa ediyorum. Bütün ta· 
kımlarıml~ beraber aakalımı da 
aana hedıye edh orum E , 
d . . ~ · vve.ce 

e söylemııtım ya b k 
h • u sa al· 

ra metli aadık beygiri • k ' .. d mın uyru· 
gun an yapılmıştır. Onu la ık 
olduğu şerefle kul:anırsao ıanayd 

.. . . l ' a ugur getırır. ıte-rsen benim . 
b 

' yerı· 
me geç, okkabazlığa devam et. 
yalnız, uzun d~g" neğl t k 
b 

, yu ar en 
o.ca yakalı bir gömlek . 1 gıy mey 

unutma ha.. Şimdilik allaba ıa
marladık. 

Dedi. 

Şl>valye Ue Poyraz Ali l 
t d 

.. n n 
o ur ugu ev, uzak değildi. Birkaç 
dakika aonra, her tarafı hal 1 , . . ı arıa 

döfenmış hır odada, nzerlerl ren· 
girenk ipeklerle itlenmiı meı·n 
yastıklara yan gelmiılerdi.. Ev· 
veli şövalye, batından :geçenleri 
nakletti ve sonra, büyük bir mem 
nunlyetle poyraz Aliyi göstererek 
sözlerine ıu suretle hitam verdi : 

- Beni denizde eair eden bu 
merd delikanlı, karaya çıkar tık· 
mnz hüriyetimi iade etll Bana 
e~inde bir oda verdi. O günden 
beri onunla bir kardeı gibi 
ya~ıyoruz.. Öyle zannederim 
ki Benim de ayağım on!a· 
ra uğurlu geldi. Koca Barba· 
ros, o zamandan itibaren derece 
derece yükseldi. Üç dört sene 
z~rfında burada bir hayli muha· 

11öyler. . . • • 
Venedik asılzadeı.nın ugradıg& 
., agw ·u~ b yet Şarlkeni ti~• 

1 ac• m • · • 

rebeler l aptık. onun buradaki 
düşmanlarmdao intikam aldtk. 

( Arkall .ar ) 

Almanya bu yılın Sonteşrin 
Geçen yıla ayında dışardan 

6,882,000 mark 
nisbetle değerinde 100 mil· 
daha az yon301 bin yumurta 

almııtır. Geçen yılın aynı ayında 
9,235,000 mark değerinde 148 
milyon 940 bin aded yumurta 
almıştır. Bu yılın onbir ayında 
65,705,000 mark değerinde 
1,199,789,000 adet yumurta ithal 

etmiştir. Geçen yılın aynı devre
ainde ise 69,262,000 mark değe
rinde 1,293,206,000 yumurta ithal 
etmiıtir. 

Butgar Bakanlar Meclisi, birkaç 

Bulgaristan 
gümrükleri 
açılıyor mu? 

mıştır. 

maldan baıka bil· 
tün ihracat gümrfik 
resimlerini ka~dır
mayı kararlaştır-

* Son zamanlarda Almanyaya 

Bulgaristan yapılmakta olan 
kümes hayvanatı 

gumurta ihracatından dola-
ihracr.tı yı yumurta istih· 

salatının gerilememesi için piliç 
ihracı yasak edilmiştir. 

Bulgar ekim ve kooperatif 
bankası ve kol ve acentaları Bul· 
gariıtanın her tarafında 1934 re· 

kolteal pamuğunu satın almakta· 
dır. Adı geçen banka şimdiyeka· 
dar 3,550,000 kilo salın almıı ve 
bunun 700,000 kilosunu da bul· 
gar pamuklu kumq fabrikalarına 
aatmııtır. 

* Btikreşten yazıyorlar: Maca· 
Romanya _ ristanla Romanya 
Macaristan arasında yeni bir 

ticaret anlaşması 
ticaret an· laşması için bugünlerde 
-----.ı konuşmalara baş• 
lanacakhr. Romanya hllkümetl 
~-acaristana yapacağı ihracatın 
yuı.de k1rk beşinin döviz olarak 
ödenmesini ileri ıürmektedir. Ma· 
carista~m bu teklife pek yanaş· 
mıyacagı oranlanıyor. 

Diğer taraftan Romanya ile 
Macaristan arasında borçlaarın 
ödenmeıi için müddeU biten an• 
taşmanın 31 ikinci klnuna kadar 
uıataldıit a6ylenmektedir. 

Seniha bir dakika dUşündU : 
.. _ Hayır, dedi. Müşterimin 

hepsi kadındır. 11 

Ayni ciim~eleri tekrar etme· 
nizden korkuyorum! 

imkan yok madam. Çünkü 
birbirine benziyen aşk yoktur. 
Her aıkta vaz:yet, muhabbet, 
ilanı aşk ayndır ve ben bu, bir· 
b :rine benziyen aşklara ayrı ke
lime!erle beyan ederim. Mekt :.ı\,. 
hır.mda aş ıkların k endi kendi~e
Jerine yaratamıyacakları bir şiir 
havalı vardır. 

Yabancı kadın aşkı tat mı yan 
sarı benizli narin kızın uzun uzun 
aşkatan bahsedişini alika ile din
let.i. Salonun boşluğunda uzun 
siyah elbisedle bir rahibeye be:ı· 
ziyen Scnihnnın sesindeki tatlı lık 
kadma emniyet verdi. 

- Ben Türk deği im, fakat 
bir bankada mühim mevkii olan 
zengin b:r Türke aşıkım. Bu sabah 
kısa bir mektubla bir demet gül 
)'Olladı. Mektubuna cevab vermek 
istiyorum. Türkçeyi güzel konuş· 
tuğum ha~de gramer yanlışını 
yapmadan iki cümle yazamam. 
Gönderdiği mektubu okuyayım: 

« Madam, gönderdiğim beyaz 
güller sizin için kalbimde yanan 
ateşi anlatabilirlerse, onlar, güzel 
ellerin'.zin, kırmızı dudaklarınızın 

temasile kıp kırmızı olmaiıdırlar,, 
Siz daha güzel yazmağa ça!ışır· 
sinız. 

- Elbette. Mesleğim bu 
Madam. Bu mektuba hazırlaya· 
cağım cevabı yarın aonemle size 
gönderirim. Siz de sevg:linize 
yollarsınız. Ne dem ittiniz, Tak· 
simde . . • • aparbmananda mı 
oturuyorsunuz? ilminiz madam 
Leahe Corteı mi idi ? .. 

Seniha yazı makinuinln ha· 
ıına oturdu, yüzünü görmediği 
halde, çocukluğundanberi haya· 
linde yaşattığı ideal sevgilisine 
benzettiği adama m~ktub yaz· 

mıya başladı. 
Bu meçbul. adam eğer onun 

sevgl:isl olsaydı mektubu daha 
derin bir şefkatle, daha ateşin 
kelimelerle, daha tatlı bir neza· 
ketle yazardı. iki senelik bu 
meslek hayatında },elki de ilk 
defa uf bir heyecanla kalbi 

- Seniha Hanım ılz misiniz? .. 
-

11 Benim efendim ,. 
Genç kızı baştan aıağı 

süzen adam gtılmeye başladı. 
Gene kız fena halde mahcub 
olmakla beraber kızdı: 

- "Sizi güldUrecek bir vazi
yette miyim?,, 

- "Hayır size gülmUyorum ••• 
Kendime gllltiyorum. Anlatmak 
istediğim ıey o kadar garib ki.,,. 
Nerden başlayacağımı ben de 
bilmiyorum.. Cebinden iki mavi 
zarf çıkardı. Senibaya uzattı. 
Seniha madam Lesble için kendi 
kalbinden kopardığı ifade ı:e 
yazdığı mektubları derhal tamdı. 

- .,Evet,, dedi. Neden bahıe
d~ceğinizi tahmin ediyorum. Bu 
mekt ublara cevab mı yazdırmak 
lsteyorsunuz? 

- Ben işlerimle fazla meıgul 
olduğum için aşk mektublan 
yaıi'\cak aakin bir zaman bula• 
mı} orum, gayet güzel tllrkçe 
bilen bu kadının gUzel cümleler 
ruhunu okşıyacağı muhakkak be
nim g ibi bir adam pembe aha• 
jur:u bir l6mba altında aık mek
t ubu yazabileceğini zanneder ml· 
siniz? Diğer taraftan bu kadın 
gene, güzel, mağrur olduğu için 
kalbimin me'yuı boıluğunu güzel 
mektublarile doldurmak için ho
şuma gidiyor. Onun mektubJarına 
cevab vermeği size bırakıyorum. 
Sizin yazacağınız mektublan 
kopya etmeye bile vaktim olma• 
dığım haber vereyim. Yalnız, 
aıkımızın ne dereceye yardığını 
bilmem için müıveddelerlni bana 
gönderiniz kifL 

Kadın miltterilerinlz var mı? 
Seniha blr dakika tereddUd· 

den ıonra diplomatik yalanını 
hiç belli etmeden gUler yUıle 
ıöyledi: 

" - Hemen hemen hepsi er
kek çlinkü, erkeklerin aık muha• 
beratına hasredecek vakitleri 
pek az. 

- Pek yakında Fransaya gi· 
deceğim. Henüz birkaç saat bile 
yalnız kalmadığım bir kadına be• 
nimle beraber Franıaya gitmesini 
teklif edemem. MektublPrda bunu 
da münaaib bir tekilde anlatma· 

( Denaaı 11 iacl yG~de ) 
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Doğru Söze Ne Denir? 

Eski Patrik Meletyüs 
Ve Ruhani Kıy af et 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

f BP,tarafı 1 lnel ~ '•) 
Me:ct~ os, ruhant kı1afetleria 

değifmet'ne muhalif olanlana 
ileri ıürdtıklerl de!Weri de çllrlt
tükten 'fe muharebelere tiren 
papaalann ruhani lu7ahtleriu 
değiıtirmif oldaldanm da MSyl.
dikten sonra demiftir ld: 

.. _ Butnnldl Atm. ••tftpo
lidi Hrhiatomoa ft lapvta metre
polidi Y erma,noa Ue birlikle bir
kaç sene evvel Amerikaya tit
nıişlilc. Pariıe geldiğimiz nman 
Aıneracadaki Yunan ıcfirinden 
alclıtnnız bir mcktub &zerine ru
.. hanl luydeti.~rimi:d dciiftirib 

Amerilcaya ıivll elbise Ue gittik. 
Amerikaya vardığımız zaman 
aefuia tavsiye!erinin çok doğru 
oldujunu anladık. 

iki dost mi let arasındaki mil· 
auebetleri ruhani kisveler )' ü· 
:dıulm boımak çok yanlıt bir 
laarebt olur. 

Ruhani lciıv•l•l'dea baıka 
ehemmiyetli me!eleler nrsa, 
T6r:'k - Yunan dost1uğunu lmv· 
fttlendlrmek için fırsattan fıtif .. do 
ederek o meseleleri halletmek 
daha doğrudur.,, 

Meletyosun bu beyanatı, ef· 
kin umumiye •iıerlnde çok {)erin 
bir tesir bıraJ,mı-şhr. - A. V. 

Fransız - ltalyan Anlaş
ma !arı Ve Habeşistan 
İtalya, Bu~u~N~si. Ôlarak Bir 

Haylı Toprak Alıyor 
[ Ba~tarafı 1 inci yUz;J 

1 -:: Tunusdaki ltalyan teba .. 
•• tabııyctinfo iki D«il içia daha 
nıuhafaz.a edi:ecekleri 

.. 2 -:-- bal~· aya Tıb~ti de Mad
dıf ın Şimalinde 80() ·ı k d ,_1 k nıı a ar geoo 
n~ . le Ur arad panr•sı .. f 
8 ·..- ı.e, ran· 
.. ız •o~aliainde Babilmendeh hO' 
gaz.a cıvarmda 40 m'l k d 
1 kt b" ' a ar uzun· 
u a ır anızı 'Ternecek, fakat 
bu ıon erat.iye Obok lhnanı dahil 
olmı)' acaktu. 

a - f taly , Cib ti l!e Addis· 
a~aba ceaı·ryolunda• Ud çil bin 
lııue ıatın lllacaktır. 

lf. 
Roma, 8 ( Röyter Ajansı nu· 

lıabirinden): 

Reamt tebliğde zihi geçme· 
nıekle bet b F 

l 8 er, ransa • ltal7a 
uz •tm••nda, hl~ lilpheu 9ilib .. 
lanaı laladidl • ' 
b'ld· ~eıı de da· 

ı ar. 

1 B .. u huauada da bir itilaf basıl 
o dugu zannedilmektedı·r L! b 
lt'lif Fı au, q 

ı d l'anaaıun, Almanyayı tek-
rar aıa Ulullu Kununuat& . 1 
da~t etmesi H)'ılır. aırm Y• 

!,8111 •••rlJat ı 
Ziraat aaze\eaı ._. 

telıleri m~z.u 1 - .L~ıraat mek· 
n ıan -rni t" 

çıkarılan bu -... ye 1 tarafından 
'IOUçCDl\tanııa 11 . . 

çıkmıştır. ıncı eayısı 

MUlklye _ Her 
çıkan " M ile' ay muntauınau 
enyuını ö~entTo y' ~e;ı:uaın; (4ô) inci 
kıymetli ene azı a çıkardı. llu 
bilgiler adı ~nıe ua1ı:l1undaıı aoııra ıi7ual 

çı .caktır. 
Havacılık ve 8 cemiyeti taraf d PC>r - Tayyare 

çı'kanl ıu an onbe§ günde bir 
an lpor Ve 'ta~ .,.," 

uaaaa lSS .lYrrecı~ıl[ mecı'nu-
,..,tan. ~~ ta)'lll bırçok cüsel 
~ ~. 

ı. h k •esi - V&'l!Ov.aa çıkarı
J* cı. +l~~· mecmnuının 1 :inci ıa· 

ıııu«e gelllllftir. 
Ha~le - Ağaç kültiriiaüa :1&111-

maııı ıçın çıkmakta - ~ ..__n• 
6 ıncı .ayısı basılmış ft '1ai-t•~aldıaıhr .. 

Çah'1ten çoc• - ,1'k ..,. .... 
ok~lh~~nnrı <Bevc ıeve 'Obcı.\lan M )'Mi 
guolua de4·riwa yılbatı 1&)'181 • yep
rak .._ dört hoJala bpa&la 9illallhr. 
Bu RÜ'ıe\ Ct>cuk deııiailri ortnnt!armı 
o'kullularınıııa öğu leriı. 

0.'llfttda~adan .. 92 tllltlçe,. 
~I t k ""211 ~*" - Son ııwer•e 0 ur çeye v~deu ıhıı üur:ine •lusu
m't!ıun elıııae buıuo·"'"' . . 'I' • i k · ...... 11: tQln cıevy z 
ltaı,ıhonPtıl tarııfırı•lan '·e 1 ki 20· ;..__ 

•• , .ıt rtıı ı ı• .vwv 
oı t r •ı.:tt aetme \~un tık 'bı-r d(l k1lıa
vuzıı ç kilnl ı.ııt~. 

Almanlar Ne Diyorlar? 
Ber.in, 7 (Havas) - Alman 

siyasal ma}ıafilindc Fransıı·Italyan 
görllşmelcrl hakkanda büyük bir 
ihtiyat muhafaza edilmektedir. 
Alman m;,tbuatı aç:k tefsiratta 
bulunmaktan çekinmektedirler. 

Mısırlılar 
Ve Arablzk 

( Bettat"afı 1 ma yüaae ' 

Kibılca kullanılıyor. Ttirklerin, 
d&t .,,._ ~ eneli.. kadar 
dillerim 7abancı 11ayıian Arab 
barf!erlle Yazdıklar.a gibi bizim 
öz yazımız bıralalmıı kibıtcayı 
Iakenderiıı lstJiımdan sonra Rum 

harflerıle yazmıya başlamıtız. 
Eugün Kıbti kiliselerinde hila 
e!ki dilimiz yaşıyor. Biz bu di:l· 
mizl tamim etmeliyiz, Türklerin 

Arabca harfleri attığı gibi biz 
de bu Auab buflul yerine 

eıki Mıaır yaı:larım a!abil:rlz 

ft bu tomeani bir gfta Lakikat 
olacakbr. - lfı. 

1 • • 

çıkanlaıı bu nMcauıuua 96 tttC& aayiıı 
>da ıinti-şar etmittir. 

MOzll< ve san"atlhareketlerl -
'ı3u aylık nıusikı ve llüu'at mecamusımo 
;yeni (4-5} ilMi 88.flG 'bir arada çık· 
mıetır. 

Ada1111 ticaret gazetesi - Pe
ımuk dıynmız.da Cilınlnıriyeti.n 11 inci 
yıl dönümü münaıebetile cazete güıel 
kapaklı 'fevkalade 'bir nüsha ınııretıniş
tir. lçinae ıenayie ve ziraata eit birçok 
alakalı yuılar vardır. 

La ,._...•la KellMlllsta - An
lar. mat.buat •mwn müdürlijği tara
fından iki a,da IMr pkanlaa bu fran
•ııca n almanca mecmuanın 3 Uocil 
ııt.ym, Atatftik Tiirkiyeein ait birçok 
)'••~ ft 'gÜHI llNderle '91 .... r. 
l<8ğıdnna mülremmeli,.eli, içi.Me l..taıı
buJ. Allık....., &rM we Utudafa ait M

wimleri &ablo deoeoek kadar &iUel ve 
cıa:r.ibdiı" Ayrıca yazılar içinde Türkiye· 
Cle ,yapılan ,yeııi demir köp..Wer., Türk 
lütüncüiüiii '"-hilieri ~ıhltkathr. 
"" Tüıkiyeı Güu.. .diy&n, ciiaeUik n 
tafıh ,, aer1evhw altında'ki İs'tanbul 
~emn\eri gine\ t:ıiT Abam ih çıkm1tbr. 

(: 1 <'ılılıd i r, fı1111 SO kuruetnr. 
, Giirbüz TUrk çocuıu _ Çomı'k 

Esıı l;ı•uıu l\ uruuıu tllra.fmJan ayda ıı-ir 

EYre""1 Ay - Rmmli Ay ba
llllnteYllUUUR ~ ıd«-tAı "Re.i•Iİ 
:Şark ., ıadil9 çıbrmakta olduğu a7l.k 
ıderg:, IJİsudi " Jo)vr .. uael .A-y ,, olmuş
tur. 49 uncu SoukaDun ayııınd.a "'Ata
tiirlc, Turk lcadını sayl~v olacak ve 
uyla• aeçece'k, 'besinci ulusal o1ı:onomi 
'!We aruraıa yed igünü, türkçenicı koka-

Hoik1, Mf. lcafl tesirh ASPlR\N, ~ mark• 
· etle -=-'er sına taıır. A~rılan çabuk ve emnıy """ .. 

BugUnkU Bilmece 

Boı dört köşeleri aşağıda ya· 
rıh manalara ge:en 5z Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Eu sa
yede hem vakit geçirmiş, hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren• 
mit olursunuz 1 

mele için başvuracağınız deva, dünyada 
meşhur • ._... umüstahzan olmalıdır. 

lsrarla 4\SPİR • 
2 ve 20 komprımeıık ambalajlarda bulunur. 

~="""..... AIT\batajlarda ve komprl· 
melerin üzerinde ffi 
markasının mutlaka 
bulunmasın• dik

3 4 8 

kat edinizl 

Soldan saQoı 
1 - İhtikar 

AŞK MEKTUBÇUSU 
2 - Z'.lman 

3 - Teshin etmek 
4 - Rayiha 
S - Ort- • na bir E getirilince 

cemi edatı • ortas ııa bir A 

C Battarafa 10 uncu 1üzde ) 

a-elirilince 
edatı 

nızı •l rıca rica ederim. Seniha, 
gene adam giderken arkasından 
hayretle hakta. Hulyasının kahra· 
marn iki satır a~k mektubu yaz-at yavıusu - nida :&" 

maa.nı bilmeyen bu adam m1ydı? 
6 - Hedef 
7 - Rutubetlinln zıddı 

8 - F rnr 

Yukaradan a .. On 
1 - ismet 

, 

2 - Sual d - öğütülmÜf hububat 
3 - Az sıcak - t emia 
4 - Derdest etmek 
5 - Sahil 

Ogün :neşeı·% olmasına rağmen 

mektub kolaylıkla, kadın ya7.ıa.m 

belli etmemeğe çalışarak yazdı. 
Ertesi gUn sabahleyin erkenden 
Leshe geldi, konuşurken gözle· 
rlnde derin bir minnet vardı. 

- Nahid uzun bir mcktuh 
a6nderdi... Ona arhk kaaca 

6 - Anııhtar kGrklerin, elmaalarm, incilerin ho· 
7 - Beyaz .. emmek m11darından ıuma gittiğini anlatmalı. 

emrilı~sır _ Bilmem ki madam bu arzu .. 
a - B lak tululın de1ilrll bcı .. lannızı anlatmak için biraz daha 

dat n fiatilndeki düz~ük 
............................................................... beklemeniz iyi olmaz mı? 

Kadın evve~i müstehzi bir 
- TA KV / M - kahkaha atb. Sonra Senilaaya - -GCla ÇARŞAMBA Kasıarı BCU' g:hi batını aalladı: 
sı 9 2 ncl KANUN 838 63 - Ah zavaih ••• SeD henil& ,o-- Arab1 

4 Şav.wal 1353 --
-Rumi 

27 1 el Klııull l3Sl 

------
cukıun yaVl'um, .. Beyefendi,, be
nim gibi bir kadınm soğuga karşı 
kürklue bllründüğn z:aman, el-

Y'•klt E:r.a , t v ... .,tt \'a'dt Eu ' v... maalarla göz kamaştırdığı zaman 
Gil•., .2 27 7 26 AkJ ~w ı:ı - 16 .sa aşkın manasının daha derinleşe· 
0 6 •• 7 23 ı~ 21 \ atac ı ıs ıs 35 ceğini iyi anlar. Halbuki siz Tilrk 

tlklD.a& g 47 1' '5 lmaa'k 1~ 42 " S9 kadıdarı böyle düfU0111cuiniz. •• 
\,. = .)1 S:zlu için aşk, para ile alakası ...... -....................... ---···---------

iLAN FiA TLARI 

1 - Gocetenlt1 e.a gezıail~ 
6ir ıitunu11 lkl şatın 6lr ,_,_, ... ,.,,,.. 

.z- s~ ..... p. 6/r .... ,,. 
•l• 11011 Jiolı JUAlar4ır: 

eayfa •yfa nyfa •ayla Uit;w 

1 2 S ~ .. 5 )"'lrler 

400 2 50 2ö0 100 80 
Kıt- Krş. K". Kr'- Krt-

s.. 
aayfa ' 

=~ 
3-·aw ,..11.Ye ....,, ·,,J ı.u.. """"· .,_,... .. ...,.. ,...,,,, .......... ... .,,. _,,,.,. .,_.. 

o!mıyau bir şeydir. 
Nahid, sevdiği kadından kürk· 

ler. elmaslar eıirıeyecck kadar 
hasis deği'.di. Senihanın razdığı 
mektub üzerine birgün madam 
Leahce ile buluştu. Her lstediğ:ni 
&aba aldı. Kadm da erteıi gün bu 
cömert adamla P Mise hareket 
etmekten çekinmedi. Fakat tam 
iki hafta aonra maclam Lcabe 
tekrar Senihaya geldi. Kürkler 
elmaslar içinde olmasma rağmen 
baliade bir durgwıluk vardJ. 

- Gönderdiğim mektublarda· 
kl ~z:el kelimeleri ben 15y:eye
meGllD. llk sünler mç clitUnme• 
den bent• içia anç doluw para 
aarhden Nahid artık detitli. be!l· 
dea eoğaclla. Ve Ndlidle -dam 
araaında tekrar mektub O) unlara 
b.P.dl. lıladaıa Lesbenin gönder· 

---------·---· diğl mektabl.ara ceub yud.rmak 
larına Yeni ti dil geftÇleri,, yau diJimia, içia bir gln de Seniba,a Nalaid 
Pertıepoli!, Uluısl Türk muıikiıi ao· -idi. 
ğaı'ken, Sar 'kimin olaca\l.. Şiirler ..• ,, a~ 
ıeve ıeve okunacıtk bilimsel ve ıoysa1 - Bayan Seniha Goinn•u 
yaılar .. Oku;raculavmla ha 4leqiyi isteıwıiz artık bu &ibi kadınla
on-alanM öğüderi~.. nn ptfİnde koşmakta• yonliam. 

Teknik - .. Y:eai Adam., taalk Hakikatta yamsğı mektublardan 
bi'pednin 2acl kitabı •lan ''Teknik,. büsbütün bqka b:ı· lcadan. Leshel 
çı'km• tt•r. mektublarile beni ıeı:eyce meşgul 

Holivut - Ho'ivutun 4 ncü nu-
mara\ı saym zengin bir münderecat etmitü ve baııa okadu ince ruhlu 
ile çok gftzeı resimleri lani olarak bir kadın olarak göründü ki 
lntipr >et.ittir. onunla evlenmeyi bile düşünmüş· 

tüm. Benim gibi bir adamın 1 

l.eshe ile evlenmeyi d6şünmeai 
kadar budalalak olamaı. Zatc:ı 
onunla ) akından tam~tnca soğ~ı

dum, ondan nefret ettim. 
Bir koltUkta sesz.izce oturaD 

Senibaya bakh. 
- Söyle)'iniz Bayan Seniha 

benimle kim evlenmek ister? 
Seniha güldü. 
- Kim mi? Sizin gibi dUrUst 

bir adamla her Türk kızı evlen
mek ister. Bizde Ö) le temiz kız
ları vardır ki zengin ve gUzel 
oldukları halde evlenecekleri 
adamı mes'ud etmekten başla bir 
düşllnceleri yoktur. H :ç bu gibi 
kızlarla alakadar olmak fırsabm 1 
buldunuz mu? Ne yazık ki bu asil 
aile kızlannı billn erkekler tskı
dir etmn!~r. Yeter ki sizin gibi 1 
bir ecnebi kadınından canı yonnuı ı 

olsun. 1 
)f 

Birkaç glin sonra Nahid Seni· l 
haya olan borcunu ~demek b .. ( 

· bnnesile tekrar gcldı. Ha1bukl 1 

maksadı kalbini boşal.tmaktı. ~a ?I 

sakin aile yuvasında ıken derm 
bir Eevk, 11008U% bir rahat -duyu
yordu. Bir gUn yine Nah:d madam • 
Leshce 'den bahsederken Seni~~ 1 
onu tazib etmekten hoşlanır gıbı 
kahkaha ile gülerek: 

- Aldırma} ınız Bay Nah~d! 
. . b. mevki sahıbl Parası ve ıyı ır . . _ 

o1an her Tllrk gencinin gcç1Td.gi 
bir gt: çid. 

Nab1din bo lruSU9da kabahati 
yokdu. ÇtinkU kadın p1~e 
onu'l peşine koıarak elde -etmiyc 
çalışmıştı. Faka\ lıer tftn açbiı 
masraflara tahammiil edewi7~~ 
Nahid alallı daYl'aom&I keııclin . 
çekmiıd·. 

Nahicl Senihayı, ~içek P-
• dl • t-dermeöen, ayabat -vaa en e 

dea, onwa için avuç dolnu 
::.. earfatmedee temi& Wr •vıl 
·1 · d Gerı'" 11-•.w m;atUD .. ı e sevıyor u. :r 'JU• ' " 

iken .. önen üm:d eri ve net ~I 
yeniden do~an gece acam yalnız 
ee-.gitiı:Di11 abcaldi ~de plak 
1bir tne.li 'buluyordu. 

ilk defa ~eec kızla ream• 
• d"·t ah gl:&el 11n ı c.i den iste 'IS 6 rd2 

bil' demet beyaz ,gli1 g~ad.. • 
Nişanda" !bir laaft.a •o:ıra, ~fodaı 
" . b . , ,L--~tım fena hatıra-
.L'C'B en n uu- b" • p 
lan tama.mile s.i'mek içın <!e a• 

v · ··z.ej hJuat-
.r"tte g.thltt. •I e u, l?'1 • 

k'"ı macuanıD hfı r.ı .. DI 
)arın n , .. 

silme i ; r~n. 
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Satılık Un, Kereste, Çivi, 
Galvaniz Fabrikaları 

Fatih Kazası Kaymakamlığından 
Mahalleli Sokağı Kapı 

Numaraıı 

Cinai Satılacak Tamamlnm 
.Hiue Kıymeti 
Mıktan Ura 

108 sehim 80000 
itibarile 44 

Vapur iakeleal 59,5912,59/4, 59/S Klrgir un fabrjkuı Balat Karabq 

" • 
" .. " 

• " .. 

57,57/1,5712 
61,6111,6112 
91/3,63,65 

59/1,59/3 

Te mllttemlllb ve ıa
bit alAtı. aehmi 
Klrgir çivi fabrika11 Yarw 
Karıir galvaniz f ab- Yar111 
rikası ve müıtemili-
tı ve klgir depo. 
Kigir kereste fab- Yansa 
rikası ve .abit aletleri. 

3000 
16200 

18150 

Hazineye muamele vergilinden borçlu Oıep Değlrmenciyan efendiye ait evaafı yukarda yazıla 
fabrikalar tahsili emval kanununa tevf ıkan satılmak üzere 21 gün müddetle ayn ayrı artbrmaya konul• 
muttur. isteklilerin t•rtnameleri:.ıi görmek için her gün, arttırmaya IJtİrak için de ilk ihalelerjnin 
Japılacağa ikinci kinunun on ikinci Cumartesi gfinU aaat ikide hminatlariyle Fatih Kaymakamlığıoa 
mllracaat'.an ilAn olunur. (8601) 

Dr ~~a!~ı~!!!!~aı~ 
oııuı Rumeli han 16 
., Tel ı 40153 

KadıkS. ikinci sulh hukuk 
hAldmlllladen : 
KadıkÖyDnde Misakımilll aokafıDda 

76 HJıda oturan Pılatuna 
El vira taraf :odan açılan ıulb t .. 

tebbClaCl danaandan dolayı ce~aede 
mlhkemeye ıelmcnlz için tarafınıza 
rkderilen dı. veloame ikametgibıo:z. 
da bulumnadıtınızdan teblit edileme• 
mit n ba baptaki tebligatın ilanen 
yapılmaaına lfarar verilerek muhake
me S/21935 Paz:ar günO rat 10 a 
talik kılınnı ıt olmakla tarihi mezkQr-
de mahkemede bulunmanı• l'in 
olunur. (217) 

İstanbul Halkına müjde! 
Her çe,ıt ucuz • Temiz • ve neft• erzaklarınızı 

Galata'da Bebek Tramvay dural• kar,ısında 

bakkally• matua11Dda bulabilirainiz. Telefon : 42660 
Ahnan mallar evlere kadar bili Ucret derhal gönderlllr. 

~----~ Telefonla dahi aiparİJ kabul olunur. • (6561) ---

1 ~------D_e_v_ıe_t __ D __ e_m_i_ry_o_ı_ıa_r_ı_~_n_ı_a_,. ____ _.I 
Samsun - Sıvas kısmına mahsus 

% 60 ve Bandırma • Manisa kıımına mahsus % 50 tenzilata 
31 Mart 1935 sonuna kadar devam edilecektir. "57 

Sahibi : Ali Ekrem Neşriyat müdürü : T~hir 
Son Posta llatbaaSI 

" 

Zıd şeyler 
GRİP İN 

bir araya gelemezler, 
ile baş ağrısı gibi ... 

Bazen 

e • ., dit. ıinir Y\ 

adale atnlannı 
dindirerek fildDBz( 

. kurtarır. 

Nezle, bronı it, gri pi 
ıeçirerek bunlanD 
doğuracatı bllyllk 
ha.tahkluı önler va 
ha1atıoızı kurtarır. 

1 tecrübe 
ediniz 

Belediye Sular İdaresinden : 
Kı7 dolayısile su saatlerinin dondan kırılmaması için tedblt 

almalarını sayın müıteri!erimizden dileriz. "74,, 
, _________ .. , 1 ~~ Het'k~sin beklediği 411 ... 

' Öz Türkçe lugat Denizyol ları 
iŞ L 1 TM B Sl 

AHat·lerl ı Kara~a, Kllor11ufı 
Tel. 42561 - Slrlceei MGhllrdarude 

Haa Tel. 227'0 
....... 4m ...... 

Ayvahk Yolu 
BANDIRMA vapuru 9 ikinci 

KAnun ÇARŞAMBA gnnn aaat 
19 da Ayvalığa kadar. 0 8411 

Mersin Yolu 
ANAF ARTA vapuru 10 

lkincikanun PERŞEMBE gUnll 
11 de Sirkeciden kalkacak gi-
dişte fzmlr, Antalya, Alanya, 
Anamur, Mersin, Payaıa da. 
nüıte ilaveten Taıucu, Çanak· 
kale, Gliboluya uğrayacak· 

tır. (82) 

Bartın Yolu 
MERS1N vapuru 9 lki~cl 

Klnun ÇARŞAMBA gDnil sa· 
at 19 da Sirkeciden kalkacak 
Kf diJle Ereğli, Zonguldak, Bar
tm, Amaara Kurucaıile Cideye, 
dönllfte yalnız Kurucaıilc ve A
mauaya uğramıyacaktır. "81 11 

Karabiga Yolu 
ANTALYA vapuru 9 ikinci 

Kanun ÇARŞAMBA saat 20 de 
T 1>phane rıhtımından kalkacak 
gidişte Tekirdağ, Mlirefte, 
Şarköy, Karabigaya uğrayacak. 
Dönüşte yalnız Şarköye uğra• 
mıyacaktır. '80,, 

imroz Yolu 
ASYA ~apunı 10 ikinci KA· 

nun PERŞEMBE gOntı saat 
J 6 da Tophane rıhtımından 
kalkacak Tekirdağ, Gelibolu, 
Lapseki, Çanakkale, Imro:ıa. 
D&nlltte ilaveten ŞarkfSye uğ• 
rayacak Tekirdaiına uğramı· 
yacaktar. "77., 

Trabzon Yolu 
CUMHURlYET vapuru 10 

ikinci Kanun PERŞEMBE saat 
20 de Galata rıhbmından kal
kacak, gidişde Zonguldak, ine· 
bolu, Samsun, Ünye, Fatsa, 
Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, 
Hopa'ya, DönUıte bunlara ili· 
veten Pazar, Polathaneye uğra· 
yacakbr. "83,, 

ÇIKTll 

.OSMANLICADAN 

OZTURKCEYE 
DILKILAVUZU 

M 

Türk Dilindeki kelimelerin 
menıelerinin izah ve tahlili 
20000 aeçme Öz Tllrkçe 

,. karşılık neflı bir cilt içinde 
. - ----

-- --- --
SELANIK BANKASJ 

Tesıa tarıtıi 1888 

• İdare merkezi 
lstanbul ( Galat. ) 

Türkiged11ki ıabeleri: 

lstaııbul, ( Galata, Yenicami » ; 
İzmir, Mersin. 
Yunanistandaki ıab11lerl: 

Selfmık, Atinn, Pire. 

• Her nevi banka muamelAll 

o,utmel' 
ve aınhlf' 
ıeçlrecel' 

lllçtır. 

Her 
eczaned• 
vardır. 

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

DOYÇE ORIENT BANK 
Oreadner Bank Şubesi 

Merbzi : ilerlıo 

Tiirkigedeki ıubelerl: 

Galata • lstanbul • lzmlr 
Deposu: lst. Tütün Gümrügil 

-« Her türlü banka iıi ..fr 


