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n z sker 

1' ıka a ıldarını 
) •rla, 14 .A.) - ueteler, ı 

Sö 
~--lda olan mllzakerelerln • ff 
a, ı:Hab9f lhtilAfaaa ıulb yolu ·~\ 
-- netice bulunmaıuaa mlla• ..:. a.,. • ~· -.. • 
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~edlrler. 

te ll0taadald Habeı mulahat ... 
.J l\ Pati Parizlen muhabiri•• 
~llllıttr ki: 

Lı - ltalyanın alker hazırlıklan 
~ hayret vermektedir. Fakat. 
~: •b 1 dost olacağımıza, ltalyaaıa 
el • lr •akit Habeıiatana lallcumu 
.:ln•edijine ve 1928 doıtluk 
ol •bedealnde hiçbir cleilfikllk 
'1\allıayacatına dair kral ile Bay 
ltıa~llDioln verdikleri ı6ıe inan• 

.. • devam ediyoruz. 

* I» ~•bire, 14 (AA.) Ha-
~:•taa mllmeulli Röyter mulaa· 
lctı ıae Habeı imparatorunun, milm
lf 11 olan her vaııta ile ltalyan 
~ •beı lhtilifına bir · hal çareal 
a. l1nalc için saNbM -'Yl•.U,Ur. 
.. G111e11ll ltalyanfar De olu 
~ çarpışmada d6rt Habeşin 61· 
la "6ldlliOnU, faka t lm,Jaratorun, t:-u, kabilelere, oal~rı ltalyanla· 
6ı...~m etmlye teıvik etmlı 
--~ çakindijl için blldir
ııı......,-.-ı ilAYe etmiıtir. 

s·ı~ 1 •hları Azaltma 

Ha'•ı lmp•ratorıı 

muhabirlndenı • 
Reamt ltalya mahafill, ' Harb" 

kelimealni, kullanmakta c ldukları 
IUgatçadan çıkarmağa çalıım~· 
tadırlar. ltalya • Habeı mHılesi· 
nin sulh yollan ile halledilmeal 

( DeYamı 115 inoi )'Gıde ) 

Yolunda Cenevre 
c... Yine Hazırlıklara 

Mpoll) .... 14 ( A.A. ) - lçleriDde 
0 1 ... aı .. Çia, fran, SoYyet Ruaya da 

Giriıiyor 

:• "'••.ı '1~•un lıtıralc eltili huıuıl 
• tl'-'•U:!'I. Ye harb Jevazı•ı imal 

htıll to 
1 

1 tanaim eden ko•lıyoa a.. P •nacaktır. 
f.~1a 10 lcorııite toplH:lıktan birkaı 
;:.!~.::: ''Burkiı. koaaitHİn de 
~~le . tar. Bu komiteaia nslfHI 
--~-......olan •illbları barakma mu-
~ -. aaa hatlarıaı ve k011trol 

t flıı ~-lelerini tetkik etmektir. 
"tlilcı ._ 0 hlitenin ııla bir ıurette 
" •••il . iti ••ıı.ı •rı muhakkaktır. 

ta;" -. • .:~ 111•hdud muahede pro-
ır. acatı lmid olun•ak-

• a .. ,._. 
1 e lfl&LL a beraber, bunlar 2-2-932 ..... --..... ı , 
ter a.1118•-.: t111a koaferaaıı a9•-
~ ola &fla•ılaa Her için bir 

~~· tllbbeılzdlr. 
•1r P,,,, 14 911k ltlllf 
~011all& ~o':.e A: ) - Küçük itllif 

11 bade 1••1a toplaatııı hu 
----- 1•paı ' •caktır. Top IMıı•lla lı•r•t 11•/•rl 

~ ... ~~liyt!de Bir Cesed 
aı:tlnb!:Uu:~•dorlaruada ıık 11k ce1edler ıarıUmiye baıJadı. Din de 
l~t 01araJc d ~ otur~n arabacı ve ine!fcl Sıddıkın •ti Makbulenlıı 
1) lriı11ıitt1. ldorrdu~ bir oilan çocufun cesedi mtlddeiumumiliie 
ç~l111ıaJc . ,;: edıldiğine göre B~aô Ma~bulenin ağrııı tutmuı. 

~iu rahJDtd •be Binnaz çağırı1 ... ,. Elle çocuğu alamamıı ve 
'lar Undan aone GldnrnıGıtlir. f .J ' •• ' 41 

~otu'lc •lannıııt;~ ~okto~ Kırıkcıyana~~a~ ~nderiJmlf •• çocuk ölll 
Old iuıı ceaed· • Uddeıumumtlik bu dogumu ıllbhell bulduju için 
1t.:._"i11 lçiQ ta~~~ nıc;:a gllndermiıtir. Bayr }İakbule de ağır basta 
~. •be Bi a ler tarafından •v~4e iidilecektir Makbulenin 

anaa aleyhine bir .ı.va ,.~.~ • 

•• 

iki idam 
Kararı 
Aydıa, 11 (Huıuıi) - 932 Jihada 

l'~H yaktl Çiae kazasıaıD Demirci 
dere klSyGnde nki umumi mecll• 
lyeleriDden KaracHulu Bay Muıtafıyı 
para1ıaı almak lzere botub 3ldGr· 
mektea ıuçlu Ahmed ve Oımanın 
lıaklarında atır ceza malakemHi 
lklacl defa olarak kararını nrmiıtir. 
Karar idamdır. Yıllardanberl dnam 
ed•• dua bu ıuretle ıona ermiıtir. 

* 
_....._.,_.,.. _______ l._._..._~1•1 s • •Cl .. l .. Wl1'MOI ı• 

Afyon Kaçakçılığı 
lzmir, 1~ ( Huıual) - Alman 

banclırah Derince vapurile lzmlr 
limanından Hamburga 15 teneke 
içinde 180 kilo kaçak afyon ka· 
çırılırken yakalanmııtır. Afyonlar 
Şalon Jozef adında bir Museviye 
aiddir. 

Muhafua tetkilih afyoalar 
kaçmbrken hldi•eyl ele alarak 
afyonlan rakalamııtır. Suçlular 
lhtls&1 mahkemeıine verilmiıtir. 

* 
Almanya Bizden Yumurta 

Alacak 
Ankara, 14 ( A.A) - Tllrk 

o&. Berlln ıub11inden alınan bir 
tel yazısında, Almanyanın mımle· 
ketimize Şubat ayı için 1000 
kentallik yumurta konteajaa hiı· 
Hıi ayırdığı bildirilmektedir. 

TUrklUğü Tahkir 
Tokad tllccarlarından O.maa 

otlu Ali Ttırldllill tahkir iddia· 
ılle T okad mahkemeılnce bir 
ıea• lıapme mahktim olmuı •• 
buraya 11vıımııtı~. '!'oka~ mOd~el• 
umumtliğinin .. bildırmesı ilzerıne 
poliı dün Bay Aliyi lıtanbulda 
yakalamıı ve Jıtanbul haplshan .. 
ıine göndermiştir. 

p'arlste Tevkif Edilen 
Alman Zabiti 

Pari1, 14 _ Elkl ve HDWİD bir 
Alman sabiti olub dla tevkif edilen 
Baroa RadYİÇ lıakkıadakl tahkikat 
denı.ı etmektedir. Fakat iınad edilen 
ıuçua ca1uı~uk mu, yokH uyuıturucu 
madde kaçakcılıt• •ı oldufu ltre• 

nilememiıtlr. 

Arnavud Ktr•ll Sulka•dcl· 
ıerl Affetti 

Tiran, 14 (A.A.) - Kıral, AY· 
lon 8 ıuikaıd tefldlltına meaıub 
1 t l 932 de muhtelif cezalara 

ou k ·ı ff . malakim edil•• 27 lııy a etmıı 
ve mllebbed hapH mahkim edil· 
•iı olaD dljer 10 unun ceıaaını 
da lO 1808ye indlrmiıtir. 

s.rdakl Askerler 
Londra, 14 (A. A.) - Sarda 

bulunan lnglliz aıkerl9ri, oradan 
bu ayın 19 u ile 28'1 aruında 
ayrılacaklardır· 

: a111tr AH .01dU 
Bağdad, 14 (A. A.) - Hica• 

1111< eıkl kırah Emir AU 6Jmtlftlr. 

1 

İdare itleri telefonu: 2021)3 Fiab S karuı 

an 
Şübheli ilci Cesed Bulundu 

Biınlardan Birini.o 
Ka bul-gaları Kırılmıştır 
Ötekinin De Bir Kaza Netice.si Suya 

Düımüı Olmaıı Mümkündür 
lzmir 13 (liuıuıl) - Dlln, 

birkaç saat faaıla ile Alnncak l 
iıtikametinde denizden lld ceıed 
çıkanldı. Zabıta ve adliyenin 
dikkatial llzerine çeken bu laldl-
selerin tafsilih kııaca ıudur: 

1 - ilk cHed sabahleyin 
Halkapınarda Melez çayının d .. 
nize döknldUğU yerde aörlllmllf, 
derhal denizden çıkarılarak tah· 
klkata baılanmııtır. T ahklkah 
idare eden mllddeiumumi mua• 
•ini Bay Şevkinin yapdığı arar 
brmalar neticeainde denizden 
çıkarılan ilk ceaedia belediye 
kaçak et takib memurlarından 
Bay Ali Rızaya AJd olduju an• 
bı11l1D1ftar. Telılttlt11tı ,.,,.. _.dd•l•• ... ı 

1 Dinm. 11 ıne.i 1iae ) ..... lnı •• $nlcl 

ÖZ TÜRKCE 
"Gılecek yılın ~ topu b lrden yllz 

ilk teır•n ayında, 81. r Çocuk Tı· at- kııar~~· ,.yıcrdi. 
iıtaabul bir çocuk Y Bızım çocuklu-

ti1atroıuna kaYU- rosu Açılacak ! tu•uzun .. deym .. 
tacak J ,, mit tomurcuklan, 

Buau gazeteler- ilk olarak tiyatro 
de okuyunca kendi kendime ıordum: denilen ealaılarda açılırdı. Çıplak bit 

- Peki amma, bu :ıçılacak çocuk kadın bacatına kızarmadan bakabil-
tiyatroıuada neler oynatacatız? Haa· meyi, ilk olarak tiyatroda ötrenirdlk. 
l'İ yazanınız, timdiye kadar kıç On beı yaıında ikeo altmıtlık 
çocuk piyHi yazdı ? kantocu karılara tutulan 1.tanbul 

Belki derMe çatma bir iki piye1, çocuklarının .baılarına l'•lealer bul'ÜD 
orta1a çıkaracajlZ. Fakat bunlar ço- bile ~Hal l'İbi dillerde l'Her. 
culdarımızı doyuracak mı ? .Bız, bir ~ocuk tiyatroıuaua dete-

Bu.in, bizde bir çocuk tiyıtroıu rlaı ve gereklilitioi, çok iyi anlarıa. 
Ancak, tiyatro kuruluncaya kadu, 

yapmaya kalkıımak, üzerine yapı ku· yeter ki boıuna vakit -çlrll• .. in, 
rulmam•t l.lr arıa için kiracı aramıya k •""' 
benzer. liri• çocuklanmısı, kendile- im, elinden ne 1"9llyor1a, biltln 
rlne yaurh, biti•lerden tat almıya biJgıainl ortaya dakerek çocuklarımıza 
alııtırmak, ondan ıo•ra keadilerlne d inletecek piyes meydana 1'etlr1bt. 

• h Eldea l'•liyoraa, burada çe.rUmit JAYaf JaYaf 'sa ne., HVfİılni afıla-
mak .-erektir. çocuk filimleri yapmak ta çok yeriade 

Çocuklann, ıörmek için can attık- bir İf olurdu. 
k Çocuju, Hld aalaılardaa çekerek ları " tiyatro''; antocu kadınların kendi tiyatrosuna ıaıadarmak için de 

l'abek çal.kalayı~larlle baılayan en çocuklar üıerinde çalıımıı olaa 
aı•t• yıdı sekız perdelik, ıözde 
aiildürücO, fakat dofruıu aranılıua beıi kt(lterbiye ) cilerimizia ç•htmHı 

.........., •• ~ ....... ~ ..,"'"*"' ... , • • • • l'•re r. - ft« 

- Yahu .. bu karda, kııta çoluk çocuk bu "iraa kulübede nasal 
ııınıyonunz? 

- Yorgan albnda .. ı .. kal.ıf•ri Uel 
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2 Sayfa 

[Halkin 

Yedi Yılda 
Bitmigen Bir iş 
Ve Halk .. 

Bir kadıncagız yedi eentdenberi 
devlet daireltriade uğraıtıfı 
halde iık8na aid bir iıiai bir 
türlü n ticelendirememlt. Kula
ıiyeciliğin de roJtt olduğunu 
ıannettiğtmiz bu iote, bize öyle 
geliyor ki bazı memurlar it ıa
hiblerine karıı far.la lhmalkAr 
davranıyor. Bu iıe, it ıabiblerin· 
den evnl devletin saranna bir 
luırekettir. Çünkil Ferdin heı iai 
aynı zamarnda deYletin de i~l 
demektir. HAdlie karşıeında hal
kın dedikleri de ıuolardın 

Bay Ahmed Güçliler (Sultanahmed 
park karşııındn 34) - Akbıyıkta otu· 
ran kadının (7) senedenberi İlklndald 
bir iti halledi!memif. Kendiıl tam 
yedi sene bftkumet dairelerinde uğrat• 
m•ft fakat Kad:köyüade kendlılnin 
fıklmna tahılı edilecek bir ev hlll 
verilememiı. Cumhuriyet idaresi halk 
idaresidir. HnJkın hükOmetle olan 
itlerini kolayla4tırmak ve çabuklaıtır• 
mak l!zımdılc. Bakanlar heyeti n ayrı 
ayrı muhtelif Bakanlıklar memurlara 
tomlmler glSndediler, kırtaaiyecilitl 
tiddetle yatak ettiler. Buna rafmen 
ba4ında birçok ökıGıtı bulunan ıu 
kadının iti yedi aenedenberi bitmemlt
Ben bu habere inanmak lıtemedim. 

Fakat tedklk edilmeli, dotru çı
kana meaulleri aranmalı Ye ceza· 
landırılmahdır. 

lf. 
Bay Naci (Galata Perşembepa· 

zarı 10) - Fakir bir kadıncaau yedi 
aenedenberl iakin edilememif. Bu 
haberi veren ıazete "Bir mülteciyi 
yedi senede iak&n edemezsek belli 
baı1ı bir yurd politikamız olan isk&n 
itlerinin tali ellerde aldığı feci ıekle 

acımamak lmkinı yoktur" diyor ve 
bu itin çabuk balledll•eaini iıtiyor. 
Rcjımimiz.in HHı halk hlklmiy tidir. 
Onun için memurlarımızın balkın itini 
kendi iti gibi uyarak ıOratle lotac 
etmeleri lizımdır. Halkın itini ne ka
dar aOratle glSrBr Ye halkı ne kadar 
,-azetlraek Cumhuriyet rejimine o ka
dar fazla liyakat kazandıtımızı lıbat 

etmit oluruz. 

Bay f:: ' ı•i ( Eminönü Melek kıra· 
atheneıi) - Bir kadıacatız. tam yedi 
ıene bir iti takib etmiı, fakat mla
bet veya menfi bir ceyab alamamıı. 

Emsalleri lakla edllditl halde ken· 
diıi ıokakta kalmıı. Belki bu kadı· 
nın hakkı yoktur. Fakat bir adamın 
hak11z. olclutunu kendiıine anlatmak 
f çin aradan yedi HD9Din geçmeei ml 
lazımdır. Şu bularaulı aenelerde fakir 
bir kadıaın Jedi •e•• l.Clkilmet kapı· 
iarında dohımaaı dotnı mudur ? 
Saltaoat dnrinln betaeti•I alSyliyea 
temiı it altı ayda çıkar •Ödalln 
cllmhuriyet denlode yeri yol<tllr. 
Halk hDktaıetind• remiz itin d kika
ııoda çıken it olduğunu dünyaya 
ötretmeliylı. -----

lki Yangın Baflangıcı 
Pangaltıda Madam Nevork'un 

ve Detirmeoclyanın evlerinden 
yanım çıkmlf iae de sirayet• 
meydan •erilmeden aöndlirlU· 
mOftÜI'· 

..... 
SON POSTA 

B L A R 

Bir üşvet Sa tekirlığı ! 
Bir Adam, Polisin Adını Öne Sürerek 

Suçlulardan Para istemiş 
Pollı, dün Tahıln adlı blrlelnl yakalıyarak spUd• 

d~l~mumtliğo Yermiy ve lklacl mllıtantlkllk te ken• 
dıııal tevkif etmiıtır. iddia edildiğine göre hAdise 
ıudurı Feaer polisi, Yakub ve Rama1&n adlı iki 
arkadııı hakkınd!. esrar kullandıkları için takibat 
yapıyormuf. Tahsin bunu haber almıf. Evvelsi 
gün evvel& Yakubun evine uğramıı, kendiılal 
kapıya çatırarakı 

- Beni Fener komiseri yolladı. Bea iti halet• 
tim. Her hafta pollae Oç. Ura Yerecekainiz. Ben de 
Petln pevin birer lira isterim, demlt- Bu teklifi 
Ramazana da tekrarlamıı. Fakat iki arkadaı bu• 

nun bir sahtekarlık olduğu ı:annlle polise haber 
Yermlılerdir. Tahıln teklifini bnı ıahidler yanında 
yapbğı lçln tevkif edilmiwtir. 

Ölüm Tehdidi 
Davası 

Suçlu Şevketin Muhake
meıine Devam Edildi 

Dün Ağır Ceza mahkemesi 
arkadaşımız Halil Lütfiyi para 
istemek yolunda, ölttmle tehdld 
etmekten auçlu Şevket'in muha· 
kemeslne devam etmiıtir. Bo 
celsede birtakım şahldler dinlen· 
mlş, ve dinlenenlerin hepsi suçlu· 
nun kendilerine de müracaat 
ederek para iıtediğinden babıet• 
miilerdir. Bazıları iıe auçulunun 
kendiıinl tanıtmak için eskiden 
işlediği cinayeti s6ylediğfnl bildlr
mitlerdir. Suçlu bu celıede mah· 
kemeye bir iıtida vermlı ve Ha
lil LUtfinin evine tecavUz mak· 
ıncHle değil, yapılan davet nze
rlne gittiğini bildirmiştir. Mahke
me, gelmlyen ve adresleri hu· 
Junmıyan diğer ıahidlerln celbine, 
bıçakları ıatan adamın bulduruı. 
mHı için Mtıddeiumumtliğe tex· 
kere yazılmasına, mahkemenin 9 
Mart ıabahı ıaat 10 a talikine 
karar vermiıtir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

KUç.Ukpazarda tenekeci Oıman 
Mr clgara yUıUnden çıkan kavaa 
neticea:nde Mahmed Hulüıi iı· 

mlnde birini sopa tle başından 
yaralamııtır. 

11- Nazile adh bir kadın Tav
ıantapnda misafir gittiği HUseyi· 
nin evinden 6 lira para çalarak 
&avuturken yakalanmışbr. 

lf. BUyUkadada Mahmed iımin· 
de birinin evine misafir o~srak 
gelen Ramazan isminde biri man· 
gnldan xehirlendiğlnden tedavi 
altına alınmıftır. 

Bay Kenan Ankaraya Gidiyor 
Manlıa aaylavlığına Hçilen 

müdde~umumt bay Kenan ayın 
28 ind gUnll Ankaraya gidecek· 
tir. Yerine kimin tayin edılecetl 
henllz kararlaşmış delildir. 

Bir Kadın 1 
Korkudan t 

!Çocuk Düşürmüşlj 
Birkaç gUn önce KaragUm· 

rUkte blr facıa olmuı, lkl kadın, 
bir başka kadını korkutarak ha• 
mile olduğu çocuğun dU9meılne 

ıebeb olmuşlardır, Ortaya atılan 
iddiaya göre badiı'! şudur: 

Kı:ragUmrükte Kocadede ma• 
hallealnde lspanakcı sokağında 
28 numaralı evin aahibi Bayan 
E&ma ile kirac111 Fatma, aynı 
evde oturan kiracı Bayan Naime 
ile geç:nememektedirler. Bayan 
Esma birkaç defa Bayan Naime· 
yi evinden çıkarmak lıtemitse de 
bir tnrlü çıkaramamışbr. Bunun 
üzerine Bayan Esma ile kiracısı 
Bayan Fatma uzun uzadıya dli
ıUndUkten ıonra nihayet bir hlle 
ile Naimeyi evden çıkarmıya 
karar vermitlerdir. Birkaç gtin 
evvel Bayan Naime odaaında 

oturmakta iken birdenbire tavan· 
dan su akmıya bailamıştır. Bun• 
dan son derece karkan Naime 
baatalanmıı ve hamile olduğu iki 
aylık cocuğu dUşUrmüştür. Zabı
ta buna aaebeb oldukları iddbslle 
Esma ve Fatmayı yakalıyarak 
tahkikata başlamıştır. 

Palto Aşırmış 
Grigor iım:nde bir kahveci 

çırağı Galatada ÇinUirıhtım ha· 
nında vapur kurtarma şirketi 
muhasebeciıi Bay Enverln palto
sunu çalarak &aVUJurken yakll· 
lanmııtır. 

Üniversite 6Udçesi 
Ankaradan gelen malümata 

g8re, fioiversltenin yeni yıl büt· 
çe&İ ta!dik edilmlı ve bugünler· 
de ldanbu!a gaoderi mek Uzere 
bulunmuştur. Bntçede eaash bir 
değiıikllk yoktur. 

Ege Gecesi 
Şehrimiz.deki İzmirli gençler, her 

yıl oldutu ıribi, dün rece de Makaim 
aaıonlarında bir ''Ege aeceai., tertib 
elmit!erdir. Bu milaaaebetle Yerilen 
balo çok etlenceli ye aamimi olmuıtur. 

Galata Y o1cu 
Salonu 

Modern Bir Yolcu Salonu 
Tesis Ediliyor 

Galatadakl yolcu aalonunun 
geniJletilmeai için inşaata haılan
dığını yazmıı hk. Salon, yeni ıek-
lile oldukça modern bir biçim 
kazanacaktır. Fakat bu fı için 
ayrılan dörtbin liralık tahsisabn, 
teferruah tamamlamak için yet· 
miyeceğinl nazan ltlbara alan 
alakadarlar, paranın arttırılmasını 
istemişlerdir. Ioıaat devam ettiği 
için, yolcular salonun yamndakı 
avludan geçirilmiye baılanm11br. 

Yanan ihtiyar Kadm Hastanede 
Oldu 

Ortakayde Tnrk sokağında 
oturan 70 yaşlarında bayan 
Zeynt:tinin birkaç gUn evyeJ 
tehlikeli ıurette yandığını yaz• 
mııtak. Zeynetl tedavi için kal
dırıldığı Haseki hastanesinde dDn 
ö!müıtür. 

Türk - Iran 
Afyon işi 

Türk • Iran· Yugoslav Afyon 
görüşmelerinin bir müddet için 
tehir edildiğini yazmııdık. Haber 
aldığımıza göre, uyuıduruıu mad· 
deler inhisarı idaresi Iran heye· 
tine ıon bir teklifde bulunmıya 

karar Yermiştir. Bunun için buglln· 
lerde bir toplanb daha yapılacak· 
tır. Konuımalardao aonra murah
haslar Tahrana dönecekler, Iran 
inbisan l!e temas ederek noktai· 
nazarların telifine ça!ııacaklardır. 
Alakadarlar, anlaımanm yakm
da bir mukaveleye baila:ıacağmı 
ummaktadırlar. 

Tıbbiye imtihanları 
Tıb fakültesi imtihan tal:mat• 

nameai haıırlanarak fakftlte ida· 
resine gönderilmitlir. Yeni tali
matnamede birçok yeni hüktlaıler 
vardır. 

Giiniin Tarihi 

Nazilli Mensucat 
Fabrikası 

Martın Birinci Günü M~ 
raıimle Temeli Atılacak 

Nazilli ( Hususi ) - Bet yıllık 
3koaoml proğramımıza dahil buluıı•İ 
Nazilll menıucat fabrikasının teın• 
atma merasimi Martın ilk gfinÜ YilPl!' 
lacaldır. Her tür10 hozırlıkl r ft 
nokaanlar tamamlanmıttır.Temel atlll• 
merasimi bizzat Ökonoml Baka0

1 

Bay Celil Bayar tarafından yapl'İ 
caktır. Sftmer Bnnk Genel Çevirgeıt 
Bay Nurullah Esad ile bankan ın bd 
fabrikaları ÇeYirgenl Fazlı ve bank• 
idare ll\,,eclisi üyesinden Bay Safi 
ıehrimize gelmiılerdir. Fabrikaoı• 
kurulacağı yerin her tOrlO muaınel~ 
leri tamamlanmııtır. Fabrika 936 Y 
llk aylarında tamomlanmıt olacaktıl; 

Nullll pamuk iıtaayonu, Mendir• 
mıntakaaının tamamen yabancı bulur 
du2'J yeni bir cins pamuk Qzeriısdl 
tlcrObeler yaparak muvaffak oımur 
tur. NDmuneler civar pamuk müıt ... 
ılline lcretslz olarak teni edilerılr 
mGıtahall uıı:un elyaflı pamuk yetir 
tlrmlye tep·ik edilecektir. 

Fransa • TUrklya Ticareti 
Ve Bir Teblİg 

Ankara, 14 Türkofisten : 
Fraoaa ile aramızda mevcut rd~ 

dllı ahkAmına tevfikan konıolld• 
edllmiı olan gllmrOk poz.isyonlarındaO 
106 A, 106 B, 107 A, 107 B, 378 C. 
378 D, 380 B, 381 Yf\ 390 A ve 390 S 
pozlıyonlııırı 12-2-1935 tulbinden iti
baren IS gUn içinde dekonsollcl• 
edilecektir. 

Zehlrll Ot YUzUnden öıe11 
Koyunlar 

bmlr, (Husuıi) - Seferihltar me,. 
alarında birgOade 15 koyunun birdıO 
8lmeıi nazarı dlkkısti celbetaılft 
baytu mildtlrG bay Adil mahalli•• 
aiderek araıtırma yapmııtır. Koyuıt"' 
ların ıı:ehlrli ot yemekten öldUkleıl 
teablt edilmiıtir. 

Adanada Pamuk Flatıerl 
DUşmU9 

Adana, 14 - Pamuk fiatları daf
mllıtOr. Kilosu 51 kuruıa kadar çık•• 
pamuklarımız; iki gllndDr 41 ve 4" 
kuruıa aatılmııtır. 

Teklrdağı Umumi Mecll•I 
Tekirdat, 14 - Umumi medi' 

azalıtına fırka namzedlerl ittifakı. 
Hçilmittir. Üyelerin ikiai kadındır. 

Mezbahada Yeni iskele 
Nakliyatı kolaylaftırmak iç.İllf 

mezbahanın önGnc asri tekilde bit 
lakele lnıuı tekarrOr etmiıtir. Bel,.. 
diye bu huıuıta 1935 yılı blltçealo• 
tahaiaat "'oymuıtur. 

Çarşaf 
Yasağı 

Adana, 14 (A. A.) - Beledlff 
meclisinin aon toplanbaında 9e..,.. 
misde bazı kadınlarımııı:ın el'an ıl1' 
ditl çıırıaf ye peçenin hemen ya~ 
edilmeei Uz.erine konuımalar ol•llf 
"' bu blçlm.tz kılıtıa Htlık ~ 
kaçakçılık bakımından katnıet' 
ortaya d~külmllıtDr. Bu it mecli,._ 
yuınki toplantııında katı bir ıo-' 
batlanaeak ve Juat•n batlama••-' 
yakın bir gOnlemeç konacaktır. ~ 

:::::----

1 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: J 
---

- lş,.izl k derdinin dünyanın 
her tarafını kasıb kavurduğu 
mal:ımdur. 

••• Gerçi bizde ifaiı.lık yok Y•·· ı 
bizim Belediye de ihtiyatla da.-
ranıb •• 

... ltilzlere iı bulmak için 1 
bir ( lf BUroau ) açmak latlyor-
ILUf. 

••• Hiç fena bu it deiil. 
L.• rl' 

Ha1~n B. - Doıtum •• ban• a if" 
bu büroya alınacak memurlar• " •• ~ 

d ~,t ""'" 
ıizlerden aeçmell. O zaman ° 
mamul' bir it beccrilmit olurl 



1" Ş l at 

1'•21 Çolc Oltlafıı ~,. 
a.,ln Konamtıtlı 
4 . . ..... · ~~· 

caba Hangi 
to1nşu? 
unaniıtan Hududlarını 

· Takviye Ediyor 
'I• Atina, 14 ( A·. A. ) - Havaı 
"1 lasınıo lıuıuıi muhabiri hUdi
~ BUylk erklnıharbiye reiıi 
.. llt •r~ı Katenyadiı harbiye ba
"-r il• uzun bir ıörilımeden 
~ l•zetecll~r• verdiği beya· 
t.~ı/ Yunaniıtaoıa hudutlarım 
t._ 1

"'• karar verdiğini ıöyledik-
lo11ra· .. . 

~ - Yunanlıtan ıulh Umltlerl 
-....•ınıktedir. Fakat komıulan
"'• •11 bazılarımn ayni fikirle 
~•1aiı olmadıklan ıörUlOyor. 
,.,.. için Yunaniıtan baratın 
.ı..:lı llaınıDa emniyet tedbirleri 

'· mecburiyetindedir.,, De-

Ctİp Ve Difteri 
I(~ liastalı kla rı 

1lçük Çocuklara Atı 
Tatbik Edilecek 

~~nkara, 14 - Grip hastalığı 
ll,d ıılercie yurdumuzda çoğaldı
hlo •tı Sa§-lak Bakanlığı lizım 
~.ut tedbirlerin alınması için 

~re t~l~afia talimat vermlıtir. 
tıaı aıta.ıgın ibban mecburi tu• 
a..,:uıtur. Sağlık Bakanlıiı valf. 
let •? telgrafla haftalık raporlar 

'lll•ttlr. 

.. 1 Ankara, 14 - lıtanbulda iz· 
~ rd ' 
ltk • ve Ankarada ıon günlerde 
t.ıO:"k difteri vak'aları a6rtıld&~ft. 
~ 118• lıtanltulda •alr'alar arttaj1 

1~ S.nhat Bakanlığı iki yaıından 
eıııcf •tına kadar olaa bütU11 ço
"•ııtrııa a1ılaoma11 hususunda 

ere ••lr verdi. 

.\d Adanada Grlb 
ıın1 1 

•na, 15 (A.A.) - Grib ıal-
okuıt~"'b'zda da ı•niılemlt " 

l e-.J~khafta tatil edilmlıtlr. 
o,1111 

1 Rüıdü Araı 
ltıtdıı ~ Bakanı Bay Tevfik 
hbri11aıı ' 8 • dua Aakaradaa 
b • ' i•lnılıtlr. 
ııı,. ,.,.. t ~epe 
Q!ldı 
P.t•tı l 

)•tın~rl~ 5 (A.A.) yata• 
11111ct. b·' llzeriae Sarburk yakı-"•L_. ır te k 

Qfl llze . P• aymıı ve Ren 
llletr, 111.krtııdekl kanala' yOz bin 
S~rll\,ur 1 lb~ toprak dOtmDıtür. 
lllııur. 1 ile mUnakallt k1111-

4/cs 8 cı,.agda 

~k Bcıskını 
"'"dı:-'•1, 14 ( A. A. ) o 
lı.r tlddıtU - ç 
) .. •uları lodoıun erlttlji 
'ıın •e d&n 9'11 llr ••bebu ı•ce yatan 

d,n l•Ç•n u~ kaaabanın orta• 
·~Gece P•k ç ~ ır111ak taımııbr. 
" 11 bUtUn tidod eoıaa ırmaj'ln 
1c.:e lıllcuan et •~ile Aratol ka-

~d:;•n.dan geçe: ~· de k6y0n 

SON Pos·, 

Resimli Makale a Gaflet a 

~-·-

RaJatta ıafil a•lananlar pek ~oidur. Bt~,. hırkHin mal-O.mudur. 
Bukadar malum bir hakikat oldugu halde nıçın aldanmakda devam 
ederiz' Çüoktl: Dikkat vı ileriyi ıörmek vuıfJanoı ihmal ederiz. Bir 

ıu keaarınaa. herıeydın laaberılı, dolatan 111 ııyilder de biru ıonra avoımn kurıu~uoa hedef ola~~lar, Y~~i ~afil nla
nacıklardır. Hayvan her zaman ıafil ulaomı1a mabktlmdur. Fakat lounıo, dikkatli .~avraodığı vı ~o~ntl ıordutı mld
dıtce gaflete dtltmeei mümkün değildir. İtte, inaan ilı hay.anı biribirioden ayıran büyulc farklardan bırı de bud ı r. 

-
-, 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Toprak Ve Tapu için 
-

Çok Mühim Bir Layiha Hazırlandı 
Ankara, 14 - Dahiliye Ba- ej'reti veya temelJI yapı kurulmaıı 

kanlığı bir lılcAn Ye toprak ka• Valllerla ml:aaadeıiae baih ola-
nunu llyihası bazırlamııtır. Bu cakhr. 
llyilaaya g6re, memlekette itle- Çadır alt.ada yqamak Yall-
meyen toprakları iflenccek bir lerln mnsaadesine bağla olacak 
bale &'•tlrmek, iılcnenlerl daha •e bu tekilde sürekli yaıamağa 
verl:nli yapmak, işleyeil kollara mllsaade edilmiyecektlr. 
kudretlerinin en çogunu kullan• Bakanlar heyeti kararlle 
••1• el••ecelc topral&lu lıııu- Wra. ••laua .. ,.ı.. yerlerde 
lun•ak, me•cut kollan arttır- toprak lzerlnde bak almak tapu 
mak, vatan topraklarıaı daha 11'9 Ye tapuda yazıh miktar Gze-
feD, daha medeni, daha zengin rlndın iddia olunabilecektir. Tapu• 
bir şekle koymak, hftkGmetln da yazılan d6nlmler muteber 
Yaılfesl addoluamuıtur. olacaktır . 

Bu proje hDktımlerlne 16re Tapusuz topraklar tlzeriade 
yeni k6y, kaıaba ye ıehlrler Ba- deYletten ba,ka kimH bak ve 
kanlar Heyeti kararile kurulablle- mlilkiyet iddiaııada buluoamı• 
cektlr. K6ylerla yapı, kaıaba Ye yacaktır. 
,ebirleria plin 11narları dııında Tapuıuz olub verılde yaıılı 
e;r.tl ••ya temelli oturum yeri topraklar Yergiyi Yeren tarafından 
kurulamayacaktır. bizzat iılenmekte 11e tapuıuz to.,. 

Hattı köylerin yurdluk; kaaa- raklar ıibi mo•mele g&recektlr. 
ba Ye tehirlerin de plla ıınırlan Valller, t•hir, kaubı Ye kBy hal-
dıpnda laer nerede oluraa olıua kıaa bai balaçe, zeytinlik incirlik 
detirmen, han, ağıl, kullibe ribl ye emıall meyvahk yapmak 

Eıld Adliye Bakam Bay Mah
mud Esad lnkıllb enılltlallnde 
din de deralne deYam ederek 
Me4ilt11I Ka:ıunua garbdaa naıd 
ahndıjını Ye medeni kanuaun 
ne ıafbalar ıcçirmif oldufunu 
atlatmıı, çok allka uyandıran 
izaltah vermiıtir. 

ı 

llzere hazineye alt yerlerde 
tapu arbklanadaa lıkla hududu 
içinde yarım bedel ile ve yirmi 
yıl milddetle borç ile yer ayırıp 
dağda bilecek Y• muameleyi tapu
ya bağlayacakbr. Sular altında 
kahp 10 yıl içinde kurutulmayan 
topraklar devlete geçecektir. 

Valiler ıu albDdald araziyi 
kurutmak için halkı hizmete ıev• 
kedebileceklerdir. 

iki bla dlSnllmden arbk 
çiftlikleri ve bUyllk topraklan 
ve sahiblerl tarafından lıl•n
•eyen veya baıında buluaarak 

ekıiltmiyen2bio d6nlimden az to.,. 
raklan yapalarile birlikte h(ikt
met teabit edilecek kıymetler 
Ozerinden Ye mukabilinde ylzde 
altı faizli toprak tahvlll Yererek 
iıtimllk etmeğe aallbiyetll ola
caktır. 

Hükümet latlmllk için en çok 
20 yı!da ödenmek there yQzde 
alb faizli •• yirmfıer lira kıyme
tinde bir milyon adede kadar 
toprak tahYili çıkarabilecektir. 

Maliyede 
Mütehaas.aın Raporuna 
Göre Teıkilit Yapllacak 

Ankara, 15 (Huıuıi) _ Mali
ye Bakanlığında çalııan Fr 

111 
mlltehasııaı Bay Alfand tedk'k • 

bi 
. . ı a 

bnı tırmıf, raporunun birinci 
kıımını Bakanlığa Yermlıtir. 

Rapor bittikten ıonra bakan
bğın merkez ve taşra teıkilAt 

l k 1 . • ının 
yen urum an ıçın yeni k 

. 1 rl b 1 anun proıe e azır anacaktır. 

General Şükrü Naili 
Gökberk 

Cumhur Reisi Kamil At ta k 
Istanbul uylavı Generaf Şnkrti 
Nalliye Gökberk aoyadını 
mişlerdir. Yer-

Hoca ispirtoyu 
Mahsus 
Tutuıturmuştur I . .. -

Geçen ırln, Kandilli kız li111 nde 
kimya tecrübeleri yapılırken, ııp:rto 
mHanan Ozerine dllkOlmı ve afey 
alarak parlamıf. 

Son Poıhnın dOnkG nuıhuında 
bunu yaı.mıt olan arkadaı, iıpirlonuo 
tulutmHı bir kasa netice1i oldutunu 
ıllyliyoraa da, doj'ruıu, ben bunun 
kaza Heri oldutu•a inanamıyorum. 
Bence kimya hocaıı, kOçOk bayanlara 
faydalı bir dt.ra daha vermek lçia, 
iıpirtoyu mah,uı tutufturmuıtur. 

Bir kere, derslerde, lilha11a 
kfaya tecrDbeleri J er•lade, herıey 
önceden hazınaamıt bulun~ ak tarttır. 
Hoca yapacatı derai öncede ı noktası 
noktaaına hazırlar. Onun için iıpirto
nun tulufması da hceden dllıüntll
memlı bir kaı.a eıeri olamaz. Ben 
llyle •anıyorum ki, boca kOçQ)s 
bayanlara: 

- Çocuklarım, iıpirto)'11 maaanıa 
GıtUne dökmeyiniı, ıonra tutuıur. 
caçlarıaıı. yanar 1 

Diye birkaç defa tenbih et\ij'i 
halde onlar ehemmiyet nrmedlk.arl 
için, nazari olarak ıöyle :Jltl Lu der· 
aln amelt bir tecrtlbu ai de göı· 
termek iıtemittir. Bundan sonra hepıi 
fıplrtoyu masanı• Gzerlne dllkmeoıete 
çok dikkat edeceklerdir. Vakıl bu 
ıırada hocanın da parmakları biraı 
zedelenmlt İ•e de, l undan eoara kG· 
çOk bayanlar ı6zlnl dalla lyl dlnl:
yeceklerinden, bu dı o kadarcık 
fedalcirhta det~r. ... 

Vak tile, Sultan Azizin bir •Ga, 
o vakitki tabiril., "Milhendiıhanel 
b <:rrit Hllmiyun" m~kteblni ıınmek 
aklına H er. Yanına Hdrıaıam Ali 
pllfa ile daha batka pataları alarak 
mektebe rider. Sınıflarından birinde 
mermiyat deni yapılıyormuf. O ıınıfl 
ırirer ve derai dinlemek later. 

Tabii paditaba bemen bir yald ız.it 
koltuk get;rtilir. Talebeaiıı de olur
maaıaa izin Yerilir. P. l"llar ayakta 
kaldıkları halde, lıoea yioe ayelrta, 
der.iae deYam eder. Deraln tam ileri• 
lediji b1r arada, koridorun lJtekl 
ucunda bulunan kimya llboratuYanndaı 

- GümU 
Diye Jehtetli bir fes gelir. 
O vakit dinamitli bombalar henlı 

icad edHmemlt oldutundan, padita· 
hın kendi•i için melctebde bir bom
ba hazırlanm ıt oldutu hatırına gele· 
mezae de herhalde llyle debıetll •es 
buaun kimya laboratUYarında bir 
kaı.a eaeri olarak; bir g azio patla· 
m&1ından ileri geldltini aalamıyan 
herhangi bir kimseyi OrkltGr. 

Dirayetli mer•iy!it hocası bunu 
anla.fıfından biç bozmaz : 

- Efendiler, der, biraz CSnce ıiıe 
anlatmıt olduğum mermi patladıta 
•~kit iıte tıukı böyle ıu çıkanr. 
Kımya hocaınıı.ın, biıim deraimial 
ameli olarak daha iyi anlatmak Oı.e• 
re hazırlamıt olduj'u bu tecrilbenin 
Şevket O Efendimizin mektebimizi 
teftit buyurdukları s amana teaadQf 
etnıeai biz:m lçla büyClk bahtiyar• 
lıktır. ÇOnka orduya hizmet edecek 
olan topçu 1&bitlerinin nekadar dik
katle \:ıdri• edildiklerini 18.terir ••• 

• Padltah, Hrayıaa , d ıkten ıoora, 
Hdraı.am Ali Pata mermiyat hocuıaı 
çatırtır. Hocanın alnından 8per ••• 

- Tann alı.den razı ol•unl der, 
kimya lAbo·atuYarındaki kazayı •İ& 
o ıuretle tefsir etmemif ol1ayuınız, 
mekhb hocalarıo•n hepıi ılrGlm&t 
olacakları blr tey detll, mekteb de 
kil patı lı rdı •• 

Vakı&, bu zamanda bir mektebia 
kimya laboratuvarında kııaa çıkaııt 
diye mel.~eti kapl\tmak \dmaenin ha
tırınd .. n ıreç111ea. Fakat kimya llbora• 
lu~ar .nda kaza ç kmaeı oraya devadl 
eden kiiçllk bayanlcrıa elbette h'1t• 
hrına ıritmeı.. 

Bihu•uı, bayoın1ar evvelce l OıbG· 
tOn kııa ke1m f o1Ju1<' arı nçl:s ı ını 
lıir iki yıld .. rıberi tekrı>r uralm•ya 
çalıt·yorlar. Onun için saçl rı şi'ftdl 
önceki zamanlardan daha kıı mı• . ıdll'. 

Kimya llboratuvarında k za çtka
bilecetini, bundan Hç) rı yanabil•
cetlni akıllarına ıretirlrlerae kimya 
der•'er:nden ıotumulu mı? 

Umumi KUtUbhanelerde 
KültClr Bukaalıtı umumi kGtOpha.! 

--.ı,ll••u•de •çtardane b ••t•• mu- r------------------ 1s· 1·E R 
'•l&k topıanı., kes Oytık kanal /S TER /NA N "'\ nelerde bau •ıhhi H fenrıi 

tealaat yaFtırm aya karar Yermiıtlr. 

Birçok kntGphanelerin flndfia ıııtıa· 
dan mahrum oldutu g8rll111iiıtür. 
Bu gibi kütaphanelerd .! ıtık yermek 

•tten k ' Yll ltllyök \,ir 
t Sular d urtaraııftır. 
ata . •iir111 b .. be l•bi •alca en ••dlerini yı1'-

la b olduğu bazı zayıata da 
~11ı leabit za.nnediJiyor. ıarar 
~ .. lllrah b •ddmemlttir. Elek
"aL l•bir birk endi de yıloldıjua-

..._etktar. aç ala braDbkcla 

lıtanbul bir ırrip Hlgınını atlatmak lzere ~>uluau1or • 
Birçoklarımız haata olc!uk, iyilettlk ve kalktık. MGtehaı• 
••• bir doktor da, artık ırırip salgının n geçmek tl&ere 
bu!undutunu ıay'edi. Buna rağmen bazı ırazetelerde 
"gripin bilUln tiddetile dnam ettiti ve daha da edecej'I,, 

lSTRR iNAN 

mticerred bir ıllı. olarak yaz ılıyor ve bu arada u mek
tebler,, tlı.erinde durularak, taleLenin grip yllzünd~n yar• 
yarıya ekılk olduğu da lllve ediliyor. Acaba mekteb
lerin bir iefa daha tatil edilme.inin temini mi 
ilteaiyor? 

iSTER iNAN Al 

~----------------------------------------------------------------._..___ -----~ 

için, yeni tc•İınt vleude l'etirle
rccek. 
Vlyanada Bir MahkOmlret 

V.y n.:ı, 14 - Mil.i ıosyal.at i~ı;. 
1 L• 

lilcilere ıılibverınekten suç.u "vrp 
fabrlkaaı idare meliai azaaından fri' 
Hamburg., mOebbed bap•• mahk•• 
olınuuıtr. 



ı-..,..., ....... , 
Biga Köylerinde 
Karcılık 

_ Blıa, (Huıu•I) - Bundan !3 
yıl 6nee mir bir meıe ormanı 
içine yerleıtirilmiı olan Ye 19 
haneden ibaret bulanan ( ltakell ) 
kiyi. haYıa Ye auyu itibarile 
çok ıtızeJ bir lr61ceğizdir. 

Alaallai çolı becerildi Ye dotna 
&ılll iıuanlardır. Kuınlanaı nnc
berlilde doyurdukları ıibi harc-
hldarını dahi odunculuk Y• 
klmlln:lllilde çıkarmaktadırlar. 
HeP9i Fılilte rlçmenl olan •u 
yarddqlar, hem ıtızel, Tllrkc• ~• 
hem d. Pemakça konutmlar. 

llektebleri yoka ela ca..lell 
okur yazar ıaytlabil=r~er. Çlnld 
Halk mekteblerinden çok istifade 
etmiılerdir. Kendileri fakir'-1r. 
Aacak kalbl•i zeop •• ~aht
w•ı biar k._*' olduld.n 
lçlo. azlık olmalanna ntmea bir 
mekteb y•~JI flmdiden tua•· 
nr etmekteclir:er. 

Azmin .ıLıdu biqey brtal
... diJ•• •• iki Jllhk muhtarla
.. umamncla klyla tapınıua 
ile •aık okuma odaı.m 
n k~ytla mezarhklannı Y• köydea 
ıehre giden yolu ıOzelce yaphr• 
mıya muvaffak o!aa .ı•c mab
_!arlan Bay Mebmed Kunk, kly 
o"~pı dahi yakı da yaptıra· 
cat-ı llylelMktedir. Bu klyln 
... ... " f.tekd " idi. la ..... 
hlns kaba Ye yalrıpba ol~pn
da ltlrtl detJttlrilmİf •• (lpkeh°) 
dmmiftir. 

Bu k6ylla içlacle bota aba 
•• blllir pbl .._,.ak, pker ıtbl 
tath nlan olan 3 Ç91me1İnden 
bqka lorlanncla dahi birçok çeı• 
melerl •e akar llllan YUclar. Ve 
..a.ım laual ettlil derecildea 
b.kft Hbzelial clalal 1etlftirdill 
için dat•n1a para nrmaler. 

Kadmlan ela aba ft p= 
•• ,. • .,,,,. .... •• pta 
bezlw dolmdoklan lçla hl,te 
ıeyler de sabo almazlar. Ha•ası
ma •• 1Ulanma l1illjinden ola• 
cak ki ba klyln hlytltl .. k&
~~p çıra sfbl kırmaza benlzlldlr. 
Doklanlwlc llati1arlar bile burada 
keneli ifleriai keadlleri rlrlrlu. 

Yaz Ye kıt berkuln •atmalı 
bulunur. Şehre her zaman •lcl 
ve yojurt dahi getirib ıatarlar. 
Damızhk koyun Ye keçllerl he.
Jlzll ıeçer. 

Ba k&yde Oç tane kar kuJMU 
Yardir. Yazm bltDn prbetcl 
•e dondurmacı esnafının karla
nnı bu ld5y8a kar koyulan 
temin eder. Bu kuyular ikiter 
adam boya derlalijinde •• b•fV 
metre ıenillijindedlr 

Kal inler. lmJ8lan kar ıam
mek, itini çok a1ze1 hilil'ler. 
Bol kar yağdıiı bil ....... ı.. 
kuyuların aJıı • uğlam •I ...... 
elan 11kara yaparlar .Odlea kar 
nlan ha ııkaradu 111afl akar 
Y• karların erimuine mani olur. 

8u llfU8DID n.tlae fkj kanf 
kabnlaiında kar 11ichktu ıonra 
bet on ldsyll koyaJ• atla11b bu 
karlan aclamalalh çlperlu •• 
teperler. Oad• IOlll'& tekrar lld 
kant kar ıu.,.m teperler v• bir 
lelikle ka,.,u ...... bdu dol
dururlar 

Kuyum latlae dahi pclar 
.. ldhade kar Jliular ve 19tlnl 
.... pzallarlle, ot•• ••anlarla 
&-teri ... · 8a kar Isu,alan dalma 
W. tutmayan yerlen kazılar 
~e nluaet yat:!kada lalana 
alca ...... koru lçla etra-
fan~1 _ _!ı•delder kazılar. Ku 
ku,._. ... ~ufa l&IDU ..... ,.... ..... .,1c. 
donmak ip. .,... ...._ .,.,.. 
lorlar •e .., ... lllır •lclclet 
artmesler. Ka,....._ ,... ku 
cakarmak ta oldakça lllr : ..... 
hkbr. Kar çıkanlarlr• b ' .. 

bir deatere de Ye çok ...... 
olarak keıilfr. 

Ba,le yaptlmaz ye kır ahnu 
yer Amanla mmmln kapanmaaa 
bl\tln karlar bir ıecede erlyib 111 

o'abu·r. Hele kar kuyuıuna bir 
taı dllıerso blltün kar yıj.nım 

MBMLEKBT HABERLER} 

Bursanın ilk 
Kadın Saglaoı -ı 

Iaeıll. (Hu
...ı)-a.... 
uın ilk iradın 
uylavı kua· 
bamızda çift. 
,uık yapan 
Bayan Şekibe 
Şekib luerdir. 
Kuammnlaa
man çiftJlii 
ıahibiclir. AJ. 
mın meld ... 
binde tahıll 
ıarmDıtlr do
tum yeri ı... 

BurN n:rlaYı Ba· tanbaldar. Al· 
)'U Şekibe Şekib manca ft Ru ... 

la1er ea dWll'I ile 
koDDfUI', okur Y• yazar. 20 H

aede-.berl çiftllifad• bllfiil Pftçllik 
yapmaktadır. 

Bayaa Şekibe Şekib IDMr 
.... iatilaabı ftzvlae cleaüftlr ki: 

- s.,ıa. lntihab edll-
••ldiilmd• mlftehlrim. Sayla• 
kllrılialaden •11181111 mufaatlsial 
ıazetmeye çalapcap.. bil.._a 
çiftçilere •• ~iftçllij'e hizmet et
meye çalıfaca;ım. 

Erzincan Kurtuluıunun 
Yıldönümü . 

Enincu, 14 (A.A.) - Erzin
can kurtalquaua ,.ıd6nfim0,pulak 
teıabaratla kutlplaamııbr. 

------··----·-----·-·····-----
deler •• he1>9bıla erimelİD• 1ebeb 
oı. - ba taf bir recede lımya-
·- dibini balar. 

Kar kayulanm ıerçl bu k&y-
lller doldarab tepmekte lıe de 
kurulana ulüblerl tehir ı•rbetcl 
•• donchanaacdanclır. Şimdi7e 
bdar bu karcalık iti b&yle fite:"• Llkia plecek ,.Idu aonra 

._ ba kayaları kenclllerl 
~ llllac•ldar •• parumı 
kly .......... •arlclat kaydede
cekler. Bu ....._. Wr ...ldeb 
wOcude ıetirecelder6. 

B. ş...,.. 

lzmirin Yıllık Kırmızı 
Balosu Verildi 

lzmirlA kırmııı baloıunda Amerikaııbaı köteıi 

&mir (Huıuıl) - bmiri• me,. 
hur "Kırmızı balo., ıu bu yd 
yine Yillyet ..Ioalarında Yerildi.. 
" Kırmızı balo ., DUO lzmiril:erce 
biylk bir lmıuaiyetl Yardır. Bu 
yal balo tnyinatmda, dekoruyoa
da pçen 11llara ınn bayak 
deiftildltder yapalaaıı, aalonlar 
projekt6rlerle aydınlanmıfb. Sanki 
aurdaa bir ıec• bmirde hlkl• 
llirlyOI' ... fibiycli. 

Şark ı.,m.tile da,.ıi .. Şark 
oda,. 11 blllıaua ecnebi ba1aa
lana ııbta ile •yrettilderi Y• 
ol•Ufbu'· Bu aloa bir 1&rk lo .. 
luiu içinde iltlraut etmek lıt .. 
1enlerin bedii ıewlderiae bltab 
ediyordu • 

935 modeU taYaletler, Parilla 
moda mecmualanndan kopylll 
alınllllf yeal tip lakarpinler bU. 
hana 16zlerl okpyor. Bin blf 
ylsdea fala ı-c: kacluu •• pac 
erketl •81inde balanclmu ba 
nlonda ac:lua atmak mUIDlrtl. 
olmu1ordu. Danndenlerln .. , ... 
Hyredealerdea çok fazla idL 

Aıaeriku bar klfeli lutlria 
~BIİ.D Amerlkah aileleri tara
fmda tertlb etll'•'tti ,. Şark 

oduınm tabaa tabana zıdda idi 
Şark kBıuladeld lot ılkb ha
Yaaına mukabil orada sllrlltl, 
Amerikan bar numaralan hliklm 
ılrllyor; gece yarı11ndan ıonra 

ıllzelen •• pembel .. en ı&zler 
yavq yavaı ,artlltlal u kaıeler 
an yordu. 

ICarlalZI balonun lz•lrln kaza· 
Dan muhiti lçia birçok faydalan 
var. Baıta Kırm111 Ay Cemiyetiain 
her_ 1al temin eltiji altı, yedi bin 
liralık bir ftridattan maada b· 
danlar lçla de iyi bir mlfı•le 
Yelilealcllr. Baloya •uırla•mak, 
onda bulua .. lt. halundwma 
IOIU'a da orama iyi Ye ..._ 
ı&rllea kn1.ıer1a1 bir ,.ı _... 
madi1en konuıma terimi J•.-.lıE 
u ,oraıt11 yapmıyaa bir ittir. 

Ulu dağa 
Hava Hattı 

Bana, 14 (A.A.) - Bana 
Belediye Meclbialn aon topla .... 
balada konutulaa detiflk itler 
uaımcla Uludaj'a bir lla•• laatta 
'feya clifll demiryolu yapılmam 

lmtlJa••• .Umı••• ıokhalda 
karar yerilmiplr. 

Para işleri 
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~Siga•et Alemi ) 

Al1nanyanın 
Cevabını 
Beklerken ..• 
,._!"rlliz Ye Franıız hGktmıtlerinfn 
... anyaya yaptıklan tcbli.ata kartı 
• ~•ilen cevab bfiyOk bir aabırs•zlık 
,.,oturuyor, bu cevabın ıeklidir ki 
le •rupan ın sulh yeya harb istikamet .. 
,:;den hangiıine doğru •ideceğlni 

~crecekmlf. Vaziyeti mtlfrtt ltir 
~de mütalea edenlerin fikri budur • 
.... diye kadar Almanya baklanda 
r,ı~t tiddetli ya:ıılu yazmıı olaa 
~111Jia ., in aabık bat 7uıcıın da bu 
ftlQ.· taııyanlardan biridir. Bu zatın 

•ne g6re e~er Almanya bir takım 
~ eıncller be1lemiyorısa kendisine 
~~•n tekllfi tabul edecektir. Akıi 
... ırde Baınldl Hitler, bOttln bir 

kratorluA-u harekete a-eUren ona 
~ılzrıaz bir intikam fikri bealeten 
"Ohanı ıDı feda edemiyecek n red 
"•bı verecektir. Bu takdirde, Avrup 

~·••ıuun gidit latilr.a1aetl gayet açık 
'rak aavnı yolu olacaktır.-Süreyya 

HARİCİ 

..., Yazan : Server Bedi 

teı.ı;;., 611lid ettiği miktarla Hnln oım.,kı yumuyor, titreyen dudak· 
lblltttır d"•11nda çok fark 16r- larile: 

._ ""' • ondan.. - Bilmiyorum, bilmiyorum. •• 
l...11. l'\.at'i 

d
"ltl)or 111 Y•a. •• ne cevab Yerdi diyordu. 
~l "IQQ? "Y ı b B01rdenblre iki yumrug"unu da ~·~ , llıllyoaı llz deji , in 

il. di, hUttıa •erıea olmaz!,, sıktı ve doğruldu: 
... !~cb, ...... :•ı.arhk kapılarını - Nejad, dedi, ben celilb, 
-... ı. ıöaQ parada ateıli bir kadınım. Bu meseleyi 

- O hatletmezaem rahat edemem. ''dt b•lde k d taJ r, ıc11 11 bedir, canım, Halimeyi boğmaya a ar alderim, 
dır11111 ınt •1• hQk•edlyoraun? bilmlt ol. Bu kadmın pençeaiode 
N,· ' btdfr? fare ıibl ıUrUklenmeye. dayana• 

'11. · ~ld •lnlrlınrnı maa Y o ..• ki Dnınndllkcı fena 
1..a_ 'iıaı 1alcı iti. S.Jmanın 
~ b Yor, ııkı oluyorum. Yabud gider, Tosun 

akarak t kr Yor, ıöalerioio Beye her ıeyl birer birer ıöyle-
; Nedir? N:di;;lıyorduı rim. Ne olacakıa olur. O adam 

lrıtılcJ •dırı )Utlcuııd aldatalmaktanıa her ıeyln kendf.. 
h)i •r doluyordu.u. Bojazına hıı· aine açıkca anlatıhna11nı tercih 
llbı •rılataralc Bir •nda lıer eder. " Ben baıkuını seviyorm ,, -.,le eakan azabıföi'!•Bn& kurıun der, çıkarım. 
t.ltıif· 1•teıniıU· fN~J•dJa P•yl&f" Selma bunu aöylerken Toıun 

lQl dfttİıad •kat ffallmenia Beyin b&yle bir itiraf kartısın·da 
U ce Rllzlerhd De bale ıeJecejJnl bfr U için 

SON POSTA 

TELGRAFLAR 
Sayfa S 

( Gönül işleri ] 

Anado!umuzun, bOyUk ıehlr
lerlnden birinde bir gene bir kl%a 
talib olmuş, menfi bir cevab al
mıı, hldiıeyi bana yazmıı, tikA
yel edi) ordu. Talebi doğru, mutad 
teklllerde yapılmış bulmadım. 
Okuyucuma hatalı olduğunu aöy· 
!edim. Bu .satırlar allkadar ailenin 
de gözllne çarpmış olacak ki kı
zan babasından bir mektub aldım. 

- «LAyık olduğu cevab, ver
dijiniz cevabdır, diyor. 

Kendisine hakkımda ıarfet
tiği iltifatlardan dolayı teıkkOr 
edt.rim. 

* 

(Adsa• .... 
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Dünya Hadiseleri 

Sandal ile 
Devrialem 
F<~o Geracl •e Roaalle 

12 gün d.- Dominlcl lıminde 
1 nl.ı Qdfüı. iki ltalyan rencl 

O. lcüıweaiz... yelkeall bir aandal 
~ ...... ~---- n. devriilem yap

~ tıktan ıoma Napeliy• dönmUt
lerdJr. Bu iki ıenc 18 atuıtoı 

~ ti)rl yıhnda hareket etmiılerdl. 
Yanlarında Da vido laminde bir 
llçlnet\ arkadaşları da •ardı. 
Fakot bu zat Porto Colo111bla'da 
haıtalandığı için karaya çıkmtfhr. 
Bu uzun 11eynhatİD rekor k11mı 
Aden ile Batavia arasında ol
mu, tur. ÇlinkU mHafe 5313 mil 
idi ve hiç toprak yUıU görmeden 
72 glinde kntedilmişti. 

* Baı:ı Yunan gaıetelerl Iıtan• 
bulda ortodoksların azal· 

~
._A_y_n_e_r_o_ı_u_d_a-. maamdan, hele kı· 

yafet kaımnunun 
nutmamalı/ kabulünden sonra 

Fener Pııtrikhaneainin mevcudl· 
yetinin tehlikeye dU9ltliUnft yaz
maktadırlar. Hakikati töyl•mek 
liizımgeiirae, tehlikede olan udece 
Fener değildir. Nefai Yunan top· 
rağında olan ( Aynoroz ) u da 
birlllde 1aymak ll!ımdır. Zira 
burada vaktile lfl,000 papaı 
yatardı. Bunların 1ay111 1920 
yılında 5140 a, 1 g30 yılıada 
iıe 2500 e dUıtO. Son r.~111aolarda 
ise bUsb\ittin ekılldl. Bunue iki 
sebebi vardır. Birincfıl (.ıaman)dır, 
(terakki) dir. lkinciıl de (para) dır. 
Filhakika Aynoro! evvelce Çarlık 
RusyasıAdan gelen azim hediye· 
lere illveten Yunan hazinealnin 
yardımı ile yaıardı. Çarlık Ruı· 

yaıının hediyeleri tamamea ke· 
ıildi, Yunan baıineılnin yardtmı 
be devede kulak kaldı. 

* Franaada çıkan CUmhuriyet 
tarafdarı gazeteler birllj'i 

Fransız eam- i•çen gDn yıllık 
lıru r~i•l z!yafotiul Yermlı· 

. tır. Ziyafette bqta 
raz•t.elluın Rellicumlıur oJ-
aruıntl• mak tlıere tekmil 

devlet adamlan har:ır bulunmut· 
lardır. laf afetin ıonunda Reiıf
eilmhur bir nutuk ıöylemif, de· 
mittir ide 

-
11 Serb,at lılir ı•zetenia 

yapılacak faydab bir roln oldutu 
mUtalea•ndayım. B6yle bir aasete; 
b4dlselerla sadece bir a)'ıaaaı d .. 
tildlr, kend;ıleio de içinden do
ğan ve ytik1elen bir zlyHı vardır. 
( Tez ) inin baki kate, adalete ve 
ytık1ek •atan menfaatlerine teva-
fuk ettiilne 1amlmi7etle kani 
oldup ıaaaan hökümeti de, efkAn 
umumlyeyi de tenvir edebilir.,, 

• f ranMUıın Loriec:ı 9elarinde 
ıeçen i\ln bir facia oldu. 

Çok acıklı Heab•n diSkQm• 
hl •liın hanelerinde erHnlt, 

' kaynar bk lıaWe 
bulU&llD ( 10.000 ) Wioluk mayi 
çelik bftJ6k Wr kab içiade fıa•al 
hat ile nakledilirken yere ciik"1-
mlt " altın iıabet edea ı~ 
•~l adeta witmfttir. Bu ame
lennı ~eri kaynar i•lttJe i9ia· 
de .kaybolaulflHdır. Kemikleri 
dabı bulun••lll .. \ır. ········-· ............ , ______ , _______ ............ ... 
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Tarihi Miisababe -
-

Kari Mektubları -

Uğursuz Çadır Tramvaylara 

ZamanlalkinciMahmud~!1 Tasarrufuna ~;~:Zıar 
G . 200 Y il k B O V d k la· 

• •• Tramvay arabalarının ar a eçtı, ı 1 ır mru ar 1 rına &11lmak, her nedense çocuk" 
lar için hususi bir zevk oluyor· 
Bu, daha ziyado tehlikenin d~ 
ğurduğu garib sarhoşluğun tel~~ .. 
olacak. Fakat çocuklar bu teb 

/ 

Eo!ıte ile kayuıbirad~rln kar,ıla9tıkları ıiln, lıtanbulua tatıız gUnle~iudea biri idi 
1595 yılının ilkbalıarında idi. Ferhad Paşayı •iır bir akıbete 

ıtlrllklUyordu. Zavallı sadrazam, kele hUnkAr tarafından ıoa dere· 

cf • keli oyundan hoşlrı nıyorlar •Y 
onları, bu vadide de başı bo~ 
bırakmak doğru değildir. 'f• 
bir tramvay biletçisi, araban•: 
arkaaına UzUm Hllumı gibi asılı 
küme teşkil eden •e kendiıUeı 
tabir cai:ne, köıe kapmaca or 
nayao bu bir yığın afacanla bat• 
çıkmaya kafi gelmez. Nizaoı "' 
intizam memurlarının da bu ltlı' 
meıi\11 olmaları lftzımdır. Ha" 
buki, zabıtayı, bu hususta hiç d• 
fa'al görmiyoruı.. 

Bu devlet, buıua1 bir aufu• 
ıiyaseti taklb ediyor. Bir caPt 
bizim için bir candır. Onu, keO' 
di arzusuna ra~men tebliked•11 

siyanet etmek cemiyete dUıen bil 
bordur. Binaenaley tramvaylar• 
atılan rocuklar meaelesini blf 

11 dill 
me1ele yapmak ve bu der 
behemehal bir çaresini buldl_. 
gerektir. 

Kuledibi: Y ı>ktf' 
Eflak Q:ıerine yUrDyeo ordu, Sad· 
razam Fer had Pata kumanda· 
smda Edirneye gelmiıtf. Orada on 
gön kalınacaktı. Bir aabah, benUz 
mahmurlutunu gideremiyen sad· 
raıama, yeniçerilerle dört yUz 
mlitekald topçu araaında bir kav• 
ga yth göıterdiji ha bel' verildi. 
Daha on bet 2üa evvel bir sipahi 
aürBltUalinü sıftç.Jiikle yatııtırabilen 
Ferhad Pqa, bu babard•• tellıa 

bu garib maceralı çadır içinde ce boyenilib aeviliyordu. 
enine boyuna gezinib Tuna Uıtll· ikinci Mahmud bir gUn ki· [_ Cevebfer j 
ne kurulmasını emrettiği köprll· tıdhaneye gitti, kendinden enol ._ ____________ _ 

düıto. Givendıti birkaç kişiyi 
dalaıan kömel•r arasına yolladı, 
GUrllltuaön ~eblni araıtırdı, 
iki tarafıa elebaıalarmı yanına 
ietlrtti. Sözlerini dinledi, iU ne• 
ticeye vardı : Gtırülttl bir çadır· 
dan ileri geliyordu. MUtekaid 
topçular, çok i»Uytık ve çok ıüıltı 
bir çadır utm almıılardı. Onu 
paran hol, aklı kıt bir de•lelli}·e 
btiyllk bir kir ile aatacak:ardı. 
Bir iki yeniçeri kodamanı iao 
ayni çadır içia sahibi'• paıa rhia 
ıiriımiılerdf, uyuıamamıılardı. 
Şimdi çadırın topçular tarafından 
ıatan alınmasını yolsuz buluyor• 
lardı. 

nlln bitmesini beklerken lstabul· çadır oraya götgrülmfiştU, yUkıek· 
daki dostlarından kağıdlar aldı, ce bir yere kurulmuştu. Hünklr 
kendinin öldUrülmeıi için ıaray- orada ve bu çadır içinde Anado-
dan memurlar gönderildiğini öğ· lu valiıl olub kumanda ettiği or· 
rendi ve hemen çadırı, hazineyi, ile Tuna huyundan dönmekte olan 
orduyu yUzUıtU bırakıb lstanbul AIAeddin paşayı huzuruna kabul 
yolunu tuttu, Valde Sultana bol etti. Bu adam, HünkirıD enlıtesi 

para Ye yanık kelimelerle dolu buJunuyordu. 
arzıbal ıunarak başını kurtarmıya Eniıte ile kayınblraderln kar· 
çalııtı, muvaffak olamadı, yaka· ıılaştıkları gön, lıtanbulun tatsız 
lanarak Y edikule zindanına atıl· günlerinden biri idi. Yeniçeriler 
dı, boğduruldu. Babıkllyi baaarak Alemdar Mu1-

Çadır, Onun bUtlln malı mUl- tafa paıayı öldürmUılerdi, arka· 
kil iibi taraya alınmıştı, dikkatle ıından aaraya hücumlar yapmıt-
aıuhafaza ediliyordu, arada sıra· lardı. Biltlln Iıtanbulu kan ve 
da da hüokirlar için kuruluyordu. ateı içinde bırakan bu karııık· 
Gel zaman, git zaman, bu çadır laklar, pamuk ipliğine bonziyen 
ikinci Sultan Mahmudun taaarru• bir uzla9ma ile neticelenmiıtl. 
funa geçti. İkiyUz yıllık bir ömrü Ocak, gene hllkllmdarın hayatına 
olmatına rağmen onun gü:ıell' ği kıymaktan-tahta çıkacak baıka biri 
boıulmamııh, eskidlkce değeri bulunmadığı için vaz geçmltti. 
artan bir kumaı gibi daha fazla HUnkir da ocağın dilediği kim· 
kıymet almı9h. Saray ha!İnesinin aelerl ISldtırmealne, dilediği evleri 

~ .• ~ft.hi~ .e.~r~~·.".~~~ ~~~~lı~~r.d.u.' ... yatma etmesine muvafakat et· 

Sadrazam laakka iÖre detfl, , ... 
ku••ete ıöre hn.kmOnn verdi, ça• 
darın Y eniçerllere teılfml )Azım• 
ıelccejini ıöyledi. Berikiler, 
laaktaa bah1etmiye yeltendilerse 

Son Posta 

_ mi9li. . 
ikinci Mahmud itte bu kor-

kuac hAdiselerin bealJz pek taze 
olan hatıralarını taşıyordu, ıon 
derece müteessirdi, eniıteılnden 
derdine deva olacak müllhazalar 
bekliyordu, o lmid ile sordu. 

de Y enlçoriler tarafından d~i
nekle dövlllerek dağıdıldılar, hattl 
Ediraeden ıUrUlllb çıkarıldalar. 
Forhad Paıa, gDrlltUniln baaıl· 
maıındaa ı•leıı ae•incle Y eniçe· 
rilere bir cemile daha göstermek 
lıh~dl, parası tepçul•r tarafından 
verilmiJ olan çadırı Y "ni,erller• 
deıa aabn aldı. 

Bu itler Mayı11n oa dördllncil 
ıU•tl olmuttu, ordu (8) Tem muz
da Ruacuk du•arHarı lnilnde bu· 
luauyordu. Ferhad Pata orada bu 
JHI 11hn aldıtı çadırı kurdurdu, 
tutlanaı onua h&e diktirdL 
Çadır, Mkis altualu olub haki
kate• aeff ı ve muhtetem bir 
aan'at ..... icıli. Sadrazam, onun 
ı••1'-itl ltfnde lıtaahuldakl ura· 
)'lllda oturuyormut ~ wibl iaılrah 
chyM:ror4u. 

FK:at çU.r uprauıdu, ilk 
aabAw.rta· • b&flaa hllket ı•Ur· 
diji 8'1-1 Ediraede kendiıiııi alan 
toPtulara da ıiyana, hakarete •• 
UıUntUye utratmııtı. Şimdi de 1 

Y••"''• ıtyaı1, H .. adlı •• Halle r•••lııl 

Keki Zabtiye, Çata&çtfaM eollata. as 
l&TANBUL ...---
Otıetemiıde çıkan yaıı 
9e reaimlvrio bütün ~rı 
mahlur. ve gaze&emiao aittir. 
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- Bana candan hizmet ede· 
cek misin pata? 

- Canım yoluada feda vell-
aimetiaa. 

- O bılde bana ocaktan öc 
almak yolunu göıter. Ben artık 

yeniçerilerle bağdaıamam.Aramıza 
bir kere kı:ıç Kirdi. Onlar aara• 
yıma kur~un attılar, ben onların 
ocağını topa tuttum. Birbirimiz• 
ısınamayız. Ergeç yine boz111a· 
ceğız. Korkulu rüya görUb dur· 
maktan iH U} aaık kalmak iyi. 
ilk tamarı vurmak,I ocağı kökUn· 
den yıkmak iaterim. DüıUncem 
do(ru mu?.. Bu iwl yapabi:lr 
miyim?.. Sen de bana yardım 
eder miıio? 

Alieddin Pata bir labze dil· 
tUndn, soııra yer öperek ıu 
cevabı verdi: 

- Padişahım. iyi dUıUnUyor· 
sun. Ocaklı ile bağdaşamayacağını 
ben de biliyorum. Lakin yeniçeri 

Mahmudpaoada tırikotajcı Hay l{ıı• 
Karacaya: b 

Henüz baaılma111ı9tır. Kit• 
halinde çıkacağı zaman ayrıc• 
ilin edilecektir. ..~ ······· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ltr' ocağına Hacı Bektat nef eai s 
mittir; Onu yıkmak mllmkl111 

değildir. Senden enel bu iti "; 
nayanlar oldu. Baılarıaa feIAke 
geldi. Tanrı, bir gUnUnU bbl: 
etaln. Korkarım ki sana da 
ylzden bir ziyan ıellr, biti.~ 
de ciğerlerimiz parçalanır. lyt 
ocaklı ile bot ıeçlnmektlr. o·~~ 
rın ufak tefek denıiı:Ukler 1 
görmemezlikten gel, dirliklor~~ıı1 
koru. Yüzleriae lflll. Görecek"' 
ki hepıl sana kul köle olur. ~ 
ruh aururken fltae uyandırJJ>~ 
doğru değil, ben kulun blSY ~ 
dütünUyorum. Emir, yine ıenı11di' 
Ben, öl dediğin yerde ölUrUll" 
kal dediğin yerde kalının. 

ikinci Mahmudun kaıları ~ 
tıldı, dudakları titredi, a~zınd 
fU ıözler dökUldU: 

- Sen bana yar doğilmlş~ 
Bot bulundum, içimi açtım. 6 j 
gUnden sonra ytlılln8 görJll t" 
istemem. Defol, Anadoluya ıf 
bir köıede otur. Kafaaı, kıı k _. 
detlınin h•tırı için kesmiyo~jl' 
Fakat ocağı söndllrmek iıte~_.. 
mi aende4 baıka11na söylem• df 
Bu ıırrıo ağı:ılara dllttüğUnD ~d' 
yarıa111 derial yDzerlm, etini 
peklere yediririm. of' 

Alaeddin pafa, ah al "'1ıı' 
mor bir yüzle çekilmek iıt•' 
hünkar, iliv• etti. 

1 
rf' 

- Beai kazdırdığını anlar 'p 
1ebebinl ara9tmrlar. Bun~,tl' 
lıtemem. Şu çadırı da al, lltiflf 
ber götlir. Duyanlar, Eana 

ettiğimi ıanıanlar. •-'' 
Tarihi çadır, yirmi be! eddl' 

aürgDn bayatı geçiren A~ıuo'' 
paıanın elinde kaldı. dıl,t' 
onu mlrayıcılar ~aylat•~:ıo~~ 
Uoiaz bogaı.a geldıler .. iç k•0clı~ 
biri hiddetini yenemedı, 

1 110111 ( 

verllmlyon çadıra baık• 8 ,,ertPd 
ıahib olma11oa meydan bul 11' 

mek fikrile bir yo!unu arç•ı•d11 

nefis ve antika çadır~ pkoydll· 1,, 
iki para etm~z ~lr lla.l deraiıılı 

Acaba iy ı mı ettı, . 1 
K. b'l' belki do öyledır.. 1; 
ım ı ır, ... 'f', 
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Ziraat Bilgisi (*) 

''Karuel,, 
Su 
tulum haları 

Merzifond11 Bay Halid Öztürke: 
Ziraat &leminde ıuyun nekadar 

•hemmlyetli oldutunu herke& 
bilir. Hele bazı nebatlano ılraa• 
lınde bu ebemmlyıt bir kat daha 
lrtar. ı,te ıeker pancan d•, 
lllyun kıymetini çok bilen nebat• 
lardandır. Yılda 7 • 8 yUz mili· 
llıttre yağmur görmeyen yerlerde 
Pancara gerek olan rutubet kar
tdanamadıtı gibi eğer bu yağış 
1- tam mevsiminde dü1me11e 
h~reketli bir mahıul alabilmek 
lrııkanı kalmaı. Bu takdirde 
Pancar tarlaılnı mutlaka ıulamak 
l•reklenfr. 

Pancarı ıulaaıanın dej'erinl 
1İz de çok iyi biliyor ve 8 • 10 
llıetre derinliiindeki bir kuyudan 
in çıkarmak auretile 25 dönUmlUk 
larlanızı ıulamanın kolayıoı ıoru· 
torıunuz. 

Bu Iıte ilk d81tıneceği11f z t•Y 
lllyun bolluk ••ya azhtı ile tar
lanıa ytlzUnOn ıulanmıya elYerfıH 
01ub olmadıtıdır. Eter kifi de
t•ctde bol ıu varsa tarla da el• 
~riıli IH elbette latif ade mllm• 
lllQndQr. Böyle bir ku)'llnun at· 
itina bir beyıfr dolabı Ue zincirli 
•dl bir tulumba konabilecetl 
libi ıuyu aıağıdan kendi kendine 
•ınlb yukarı çıkaracak motörltı 
bir SantrjfQj tulumbHı da kona• 
bilir. Birlnciıi suyu mnıklll&tia 
\re uzun zamanda çıkarır, Santrl· 
fi"j tulumh&1ı çeıidine göre iıte
lliıdiğl kadar ıuyu, iıtenildlğl ka· 
dar kıaa bir zamanda çıkarır, 
tarlaya döker. Santrifüj tulum· 
balarına karar •erditlnlz zaman 

lcentelerine yazarak teklifler i1-
terıiniz. Onlar sizin işinize göre 
.ltldiflt•rde bulunurlar. 

il Bunların gaz, benzin gibi ya· 
t 8Cağı az veya çok ıarfeden, 
•kerlekle taıınabilen veya y•re 

:
11
rtulan, kolay ••ya zor lfllyen, 

... h ız veya çok çıkaran Jialiıa 
"'"''rı.., _ k hu 1~rına gore iyi veya ötll 
1) y ~rı bulunan çeıldlerl vardır. 
11 'dıtıın aibl aantr&fUj tulumbaaı 
la lltay, kalkııınca muhtelif •~rka· 
tl rın t•kliflerinl fıtemelL lç~erinde 

·~rltli olanını kabul etmelidir. 
t •kat ben ıize kolaylığı, iyiliği 
~le ladeUği yilzllnden ıon yıllarda 
hah '•vac gören bir tulumbadan 
t ledece;c.:m· bu tulumbaler bil-
q•ıa •• • 
, 1 ' derin kuyulardan kolaylıkla 
t. çıkarınak için icad olunmuıtur. 

"•le d •u k • on metrelik kuyular an 
tu·:~hrınak bir mesele iken bu 
ıe'- aların lcadıadan ıonra 
"~.. . Çıltır nıetrelik kuyulardan ıu 

P.1csay~ak kolay bir it olmuştur. 
lnQ}ı d~•ruel iıminde bir Fransız 
l en 11• • 

ıtıbaLı ının icad ettiti bu tu· 
hk "li '111 

en mtlhim parçaıı 
hıeıiJe ~ilcOk höcrelerin birlet-
bir ze 

1 
••y dana gelmiı olan 

· ne rdir 8 ·~la. •ark • u zencir kuyunun 
lada nıı ;~:kb cLa çekilmeye bat· 
lıaıaası il~z b llnılndeki ıariyet 
ları ta d . u Zencirin kutucuk· 
tıltarırlar.erıalerden •uyu yukarı 
1:. Bu zenc=r1 h 
ir lcoı ' •rekete ıetirmek 

tibi, bi:aıbtaıl~e elle olabildili 
0labıur. Dab eyaır dolabı ·ile de 
~lr lbotar ·ı a b6ytıklerinl lcftçUk 
llııdllr K 1 

e de Çevirmek mOm
ltul'tı.,a. •ruel tutumbaları içi, 
... " uz··n b ' ... .ıc. · ~. ey .u duvar yap-
L. •nce el 'b 
lllç ltlıu eyı 11k dokumaya 
"-ttı11, 111 

l oktur. Hemen çukurun 
-t•ertr ~ulumbayı yerleıtirmek 

• u tulumbayı da almıya 

Dlnrada Olup Bitenler 
Bir Tane ''Arsen Lüpen,, Arıyoruz! 

"fkl Durak Yeri Araıında Gözden Kayboluveren Poıta Çantası 1,, 

Fransız Zabıtası (160,000) Lirayı Çalanı Bir 

Franıız ıabıtaıını uj'l'aıtıraa 
yınl bir meaele, öyle bir mesele 
ki bir.u "Ar1en Lupen" in mace• 
ralarına, biraz hokkabazın oyu•· 
farına, biraz da el çabukluğuna 
benzer bir ıeytan itidir. .. 

Bun•nla beraber mesele pek 
karııık ta delildir: Pariıin içinde 
"Louvr., ıok.ağında klln bir ma· 
llye tahıil ıubeal bronz ufaklık 
halinde (21.000) frank ile (160.000) 
liralık banknotu bir torbaya 
kot, aju1arını Dtilhllrler, ıon• 
ra kapu.ın 6nlnde bokley_en 
potta kamyonuna tHllm eder. 

Bu kıymetli torba, ylae t•~İr 
içinde Eıt istaa> onunun annnde 
k. . yondan indirilecek, bir aıan
ıörc> konacak, oradan rıhbma 
1evkedilecek, •agona yllklenecek, 
nihayet ıehre yakın bir köyceiiz 
olan " Neuilly,, nln posta ıube· 
ıine naklolunacaktır. 

Yalnız ıu farkla: Tarba ma• 
llye tabıll ıubealnden hareket 
ettiği zaman "6., kilo ajuhiJnda· 
dır. Fakat Neuillyye Yardığı zaman 
adamakıllı baffflemiıtlr, çilnkO 
içindeki (160.000) Hrahk banknot 
demeti uçmuı, yalnız bronz para· 
lar kalmııtır. 

Polfı Mndllriyetlnlıa merakı 
da budur: 

- Acaba bu iti kim J&pb, 
nerede •• nasıl yaptı? 

* 
Hadlaeyl aydınlatma yazf feılnl 

tızerlne alan polis müfel tişlnin 
hattıhareketl basit olmak JAıı~ 
dır, diye dUıllnlllUr, filhakika ha· 
ıından sonuna kadar para ile 
temaa olan hekeal sorguya çeke
cek, herkeai ıUbhell görecek, bir 
ipucu bulmıya çalışacaktır. Filha· 
klka o da öyle yapar. Ve ilk it 
olmak Dzere maliye tahsil ıu be· 
ıinden parayı torbaya koyan mll· 
dUrll ıorguya çeker, mlldürOn 
ıöylediği ıudur: 

- " Paraları ben saydım. 
muavininıe kontrol ettir'1Jm, ıoora 
masanın üzeride bıraktım. Orada 
yedi tane memur vardı, onlar al· 
dılar, çantaya iıtif ettiler. Bu it 
bittiklen ıonra torbayı birlikte 
bağladık, bir:ikte mUhnr;edik •e 
otomobile gözQmlizlln önlhıde 

koydurd: k.,, 

p. . if adeyl mUdUrlln muavini de 
meml rları da cıyra ayrı ve aynen 
te} id eciiuce po!is mUfetli~I kam· 
y< nun ıoffrUoU ve muavinini ele 
alırlar. Onların ı"ylediklerl de f\J: 

- Torbayı a'.dık, lat syona 
............. . ........................................... 
kalkı~mca 2crn esıne kuyunun 
dedoliğini, görülecek iti, kullanı
lacak vu.tarı yani beygirle mi, 
rüzıarla mı, mctörle mi, elle mi 
çevrileceğini bi.dirm•k lazımdır. 

O.llar sizin arzunuza göre tek
lifte bulunurlar. Bizim Anadolu
d8 ki bahçeler, tarralar, e~ler ve 
bütün ıu iste~i olan yer~er için 
bu tulumbalar bence ıayanıtanı· 
yedif. Iıtanbulda acen~eıi vardır. 

Çiftçi 
Ecıacı Bay Ahmede; 
Üzllm turıusunun nasıl yapıla· 

cağını ileride yazacağım - Ç. 

,., Zlr••t huaumundald mUtlıUllerlnhl 
•ornu. loa P .. ta'mn (Çiftçi) 81 
91•• cc••b yencektlr. 

1 

Türlü Bulamıyor I 

E.t lltuyonunda trenin hareketi sularında .• 

gatDrdük Ye orada aldıfımız fibi j ıonra Yak'anın hayali bir ıekilde 
teılim ettik. tekrarını yaptırtır ve elinde krono· 

Bu defa ııra utaıyonda tellim metre oldujıı halde takib eder. 
ahb asansöre koyan mamurlara Paranın torbaya doldurulma11, 
gelmiıtir. Fakat onların verdikleri kamyoaa nakledilmeıi, kamyonun 
ifade de bu ıekildedir: · fıtaayona gitmeıl, oradan torbanın 

- Torba geldi, asansöre bin- indirilmesi, a1aaaöre nakli, vagona 
dirildi, rıhtıma çıkarıldı Ye oradan yerleıtirilmeaf kaçar dakika ıllr-
Yagona bindirildi. miltlOr? 

Hadlaeyt areçirdlğl ıafhalana Bqmilfettlf bunu tedkik ettik· 
11r11ı itibarile takib edince, poata ten ıonra torbanın yanında yalnız 
vagonuna ıelmiı oluruz, fak at bu olarak sadece bir kitinin kıta bir 
vagon tren hareket ederken mü· müddet kaldığını anlar, bu zat 
bilrlcanmtı, ancak Neuillyde pos· istasyon memurlarından biridir Ye 
tabanen:n önünde açılmış ve o torbamn yanında yalnıı olarak 
vakit de torbanın bot olduğu s6- kaldığı zaman da, torbanın aıan-
rUlmUıttır. ıör ile iıtaıyonda aıağıdan 7u

··11nya çıkhğı zamana lnh:aar et
miıtir. Ve aadece 2 dakikadan 
ibarettir. 

* 
Fransızların Glllaum adını ta· 

flyan başmllfettftleri Yardır, Ne 
zaman karışık, anlaşılmaıı güç, 
halli sivri zekaya ihtiyac gösterir 
bir it olıa daima ona havale 
ederlerdi, mllhim vakada adı ge
çen hep odur, tabii bu vakada da 
bu işi o yüklenmlttir. Fakat bu 
muammanın karıııında Gillaum 
ne yapsın? 

T orha ile uıaktan yakından 
temaıı olan herkesi dinledikten 

iki dakikalık bir zaman içinde 
torbanın boıa'.tılmas1Da maddeteo 
lmkin olmamakla beraber bqmO
fcttiı bu zatı daha ııkı bir sor
guya çeker ye nihayet kababatılz 
olduğunu anlayır.ca bırakmaya 
mecbur olur. Ş;mdikl halc!e va· 
ıiyet bu noktadadır. Fransız ga· 
zeteleri hıraızın veya hırıızların 
bulunma11 ihtimalini zail 2crmek· 
tedirler. 

Istanbul 
Lüzumsuz 

Sokaklarına 
Bir Yenilik ! 

Kııın hava 
yağmurludur ya· 
but ta do• yap· 
mıştır. Otomobil 
frene baamak 
m~c burl yeti" de 
kalınca kızak ya· 
par, kayar, ıidlb 
bir yere ça:-par. 
Bunun 6oiln• na• 
ııl geçmeli?Parlı 
belediyesi tahta 
ve) a aafalt . ıo
ka klara, ıevı~ .. ı 
umumi 'evıy.e• 
den ancak bır· 
ka milimetre yllkseklikte de-

ç d.. t k r ir çubuk:ar oıe meye ara 
m lıt'r Bunlar otomobillerin verm ı • 

kaymasına miln~ olacaklardır. 
Reımimizde oldugu gibi. 

Fakat lıte bir yenilik ki biz 
taklid etmek ihtiyacında değiliz, 
çünkü ne tahta kaldırımımız var, 
ne de Parls ıehri gibi ( ... 00,000) 
otomobilimiz 1 

................. -.. --.--................ 
Amerikada Altın Eıası 

Meselesi 
Vaıinılon, 14 (A.A.) - YU

ce divan, altın eıasına dair ka· 
rarını tecil etmiıtir. Bu karar, 
mart ııihayetiue kadar tehir edil
mediği takdirde gelecek Pazar
tesiye bela olacaktır. 

Bilmecemiz 

1 

Geçen Bilmece-
mizi Doğ:"'u 
Halledenler .. -

birer muhtıra defteri ele• 
caklar; Kouya Gazi mektebi .U-4 den 
268 Meliha, Gedıkpafa M iislim eokak 
No. 14 de Marya, Konya Merkez Al· 
tıoçefme mektebi A-2 den A. Gün· 
gör, Siird vilayet jandarm" kumandanı 
oğlu Nejad, lııtanbuJ erkek 111cııinden 
A-2 den 838 Sabri Geno, J•llşabahçe 
!ncirliköy No. 16 da Bay Zihni kızı 
Zühal, İstanbul 28 inci ıof'k tep 196 
Ömer Faruk, Kouya askl'ri ortamek
teb beeap memuru oilu Orhau, letan
bui kız mullllim mektebi 262 Halide, 
Ankara lisesi A-3 dtın 49 I\cnar. Gör· 
rün Bay ve Bayanlar. 

birer boya kalemi alacaklar: 
Büyukadada lfoy .Matuk Zıya torunu 
Necat Leveııd,!lııtanbul 49 uncu me'ktt:b 
82 Yaşar, Ankara Hlkimiyetimilliye 
mektebi sınıf 3 den 808 Mualla Zıya, 
Konya kıa muallim mektebi tatbikat 
kısmı sınıf 4 den Naciye, İstanbul kız 
liıe1inden 101 Pakize, Ankara Dumlu· 
pınar mektebi J 13 Naılı, lnörıü telgrsf 
müdürü oğlu Memduh Taşkın Bay ve 
Bayanlar. 

birer k•rt •l•caklan Konya 
General İsmet İnönü mektebi 6 inoi 
aanıf 627 Atili, Kayııeri Merkez Mal· 
müdürü M. Vural kızı Nezihe, Sultan. 
hamamı No. 22 den Ali OöKçay, latan. 
bul 44 üncü mektep 581 Taclinnlıa, 
Beyoğlu Pangaltı Cıdidiye ıokak No. 
47 den Reyman Tülbentçi, Davudpaıa 
ortamektep 676 Kılıç Anlan, Kadıköy 
lisesi 896 Muhip, İzmir Karantina Şe
hidkemalbey sokak No. 20 de Abdullah 
vaıııtaıiyle KAzım, Konya Akifpa§a 
mektebi 669 Münür, Ankara Neoatibey 
mektebi C-1 den 6S2 Sabahaddin, 
Samıwı Damlupanar mektebi 686 
Doğan, Ayvllık ortamektep sınıf 2 den 
llö Şerefeddio Sönmeı, Ankara lımet 
paşa mektebi sınıf 1 den 180 Remzi, 
Ayvalık orta.mektep ıımf 2 den 189 
Ahmed Naci, Ankara devlet demiryol
lım ve limanları umum idaregi kltibi 
umumisi Bay Behçet oğlu Tekin, 
Samıuo latiklAl mektebi ıınıf 5 den 
290 vedia, Konya. Atatürk mektebi 250 
Muzaffer, Samsun lstiklıil mektebi 5 
inci ıinıf 248 Halide, Edirne Kurtuluş 
mektebine kartı No. 8 den_ M. Ilgaz 
Erdem, Ankara. General İ!me} İnönü 
mahallui Uzunyol Münirbey ıokak 1/3 
de Sabri, Ankara Gazi llkmektebi ınnıf 
3 de 647 Memduha Tunoalıgil, Ankara 
letiklil İJ.kmektebi aıoıf 4 den HO 
oamau, Konya Aakifpa9a mektebi 6 
inci sınıf 879 nilafer, Ankara erkek 
Ortamektebi 2-D dan 663 Jıımaıl, Geb
ze lıkmektebi 61 Sıdkı yıldırım, Fatih 
15 inci mekteb 4-B den 153 Kimuru, 
Ankara Çocuksarayı lnebolu sokak No. 
4 de Temel lstanbul 44 üncü mekteb 
16\J Hikmet, Vefa llHei 346 Ergün, 
latanbul Ticaret mektebi 1028 İrfan, 
lıtanbul kız liee11i 1506 Binıat, İstanbul 
4 l ünou mekteb 339 lzidor, Oaıiosman· 
paşa Ortamektep SS Bürhan,. latanbal 
2 inci mekteb 6::S7 Adnan, Konya 19 
Mayıs mektebi S inci ıııoıf ~:.S Kadir, 
E:ıkiıebir hava mektedi bnşg•·dikli Raif 
o6ıu Ayhan, Çanakkale İstikliil mektebi 
4 üncü sıuıf 'fiirklo, Eskitehir mahke· 
mei temyiz hukuk dalreııode Osman 
Ertuğrul evinde Paribao, l\onya güllük 
bay kız tatbikat mektebi 111uıf 5 den 
83 Kadriy13 Eıkiş,.hlr Sakar) a llkmek
tebi ıınıf 4 den 162 Adnau, Kütahya 
Oıui Kamil llkwektebi ıınıf 2 den 364 
vedad, Eıkiiehir Turan mektebi enıf 

' 3 de 91 NrcrJ,,t H y VP B '' ı ılın. ...... ' ...... . ............ 
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iKi GÖNÜL BiR OLUNCA .. 
15 • 2 • 985 Samanllk Seyran Olur 1 

Paşanın Da Gözü Mürebbiyedeydi •• 
Doğruıu lizımıa, Ati paıanın 

Ernestini bu kadar korumaaı 
yalnız Y ektacığım dftt8ndUğl1n• 
den değildi. 

Tiryakiliğini söyledik. Kurııu 

matmazel, Paşanın bu sayıf da· 
marmı çakmıı, IAzımgelaa taYn 
takınmıştı. 

Paşayı yalnız görDnce yahut 
etraftakiler meşiulken, hemen 
bir bahane ile yanına ıokulur, 
blr fey sorar gibi } aparken giz· 
lerini ıllzerek ıuh bir bakışla 
bakar, her tarafı ayn ayn kırıla• 
rak kahkaha1ar atardı. 

Zemin ve zaman dalıa ınllıa· 
ldıe, korsaju11 dUzeltir gibi ya• 
parak göğaünll gösterir. 

- (Ne fena jartiyer, birtlrlQ 
tutmuyor!) diyerek eteğini kaldınb 
çorabını çengele takarken ba· 
caklarmı açardı. Pata.alo da o 
anda hayatı gider, bayab kalırdı. 

Şunu da unutmıyalım. AtA 
Paşa, bazı emsalleri gibi kılıbık, 
korkuluk paıalardan değildi. 
Daha İcab ederae: 

- Kazık karı, mazık karı, 
oturacak efendim. Daha 6tul 
var mı, ben öyle iıtiyorum.. Ew· 
IAdım ahıtı, ona &vilr oldu. 
Dehleyib yavrucuğumu tızecek 
miyim? de diyeblleceklerdendi. 

Antr parantez ıöyleyelim. Şu 
erkek kısmı ne acayibdlr, değil 

mi? 
Patanın kaç tane m'9treı tut

tuğu, şimdi blle BeyoAlunda 
bir aktriı kapatması olduju, 
hasbanın ıtbelllkte eıi menendl 
bulunmadığı dillerde gezerdi •.• 
Yeni ya yalan da değildi, doğru 
idi. 

Mübarek ybae tek durmaz, 
çt1mi çerezi kaç.armaz, uzaktan 
teyemml\mdee geri kalmazdı. 

. . . . . . . 
Y ektanımın 24 aaatl nuıl 

ıeçlrdi? 
Yatak odaıı, babaslle anaaının

kinin bitifiğindeydL içten aTa 
kapısı var. 

On beş, on alb yaıındanberi 
ayrı, Y"lmz yabyordu. Sokak ıU· 
rUltQsü, gelenin ıeçenln pabrbu, 
1&tıcı ve dilenci yaygaralan du· 
yulmaam diye bahçe tı.toadekt 
odnlardan birL 

K6şede gelf n yataklan gibi 
bir yatak. Ceviz ağacından, oy· 
malı, kakmalı, iki kişilik bir kar· 
yola ... OatUnde, lurmab, saçaklı, 
pembe renkte bir ipek cibinlik. 
içinde, girlandh, bol tenteneli, 
dısrt köıe yaatıklar; keten çarıaf 
ve eteklik; pembe atlaı yorgan; 
pelUt gibi parılbh bir battaniye. 

Karyolanın yanında bir komo
din. Üstünde, elmaıtraı bir tepsi 
içinde ( Y ) markalı elmestraı 
aurahi ve iki bardak. Kenarında 
Çinli kafaıı ıekJinde bir gece 
kandili ve ·bir mua aaatL 

Kartıda yine ceviz aj'acıadan, 
ayni ıtilde bir Jivabo, ayni mo
delde, ayni •taçtan bir aynah 
dolab. Baıka ltilde, beyzt aynalı 
bir tuvalet dolabı. 

Üstü ı dı ne yok ki. (Bonmar
ıe) nin ( Pazar Alman ) aa parf6-
meri cemekAnları sanki "'1raya 
ta§mm•ş. 

Şiıe şişe kolonyalar, losyoalar, 
geJlnsuyu denilen dfizgDnler; kutu 
kutu pudralar, levantalar, eaans• 
lar; kavanoz kavanoz pomatalar, 
kremler, allıklar... Tiplerde, 
tulumlarda ı8rmeler; kapaklı 
1 ·wlorde dit fırçalan, tırnak 

rin de sırat' Yekta 

fırçaları, alln· 
gerler; kadife 
kaplı mahfaza• 
larda boy boy 
makaalar, cım· 

hızlar, törptUer .. 
Sa, mqalan, 
fırçalar, tarak
lar •• 

Kriatal ku
tularda firket .. 
ler, toplu ijn .. 
ler, ağrafl , 
moıayıldı bir 
bllytik çekmece
de dikit 1eva
ıımab; manıa 

bir aandukçada 
renkli taflarla 
be%ellmlı ~ .. 
lorla kolyel•ria, 
tarakların •nYaı. 

Yıektanın p 
ranbeha mOcev• 
herleri, tepesi pe• 
rulu ıtaa, sıra AU pqa ma.dma11le hayranikUm rpaıtırma ... 
tq prdanlığı, tek taf klpeleri ya da vuruyorum, geHnlik 1kız 
ve Jlizlilderi, zllmr.üdltl, 78kutlu, aaaıına benilyor mu? Yirmi 1be-
lncili boroıları "" !llllezilderl, tinden fazla Buruyor mu? .. K"B· 
validesinin kua pklindeld doia- bilinden dalkavukluklarına kulak 
hında mabfw:. aamnzdı. 

Karyolanın d var tarafına pek Sabahleyin bir fılcnn çaylı 
nadide bir Acem halısı gerllmif; süUl iliçlükle içer, üç dört bia-
öbUr örneği yere serilmiş. küiyi zor batırırdı. Adapazan nm, 

Ba§ taıafta bir ıezlong. Ayak Borsanın en taze tereyağları, 
tarafında havluluk; her çubuğun· Felemenk, graYiyer peynir~eri, 
da baıka bir havlu. Ü&tünddci çeıit çeşit reçeller, gfü lük 
sırmalı,) pullu, Selanik telkarisi; yumurtalar, el değdirilmeden ge· 
ortadaki maYl dallı Avrupa ser• risln geriye götllrUlUrdU. 
viyetl; alttaki tok keten. SOtlll çayını içerken alinde 

iki penc re .arasmaa, nôam ıon gelen moda gazete.si batta-
boyunda, mor çiçekli, krem ıEe• ıniyesinln Ustnnde, Avrupa ma-
mlnll bir çini· soba; aolunda bir gazinlerinden kes"Jmiş kRdın 
lc::anape. f;ayfaları; Parisln aktriı albUm· 

Y cktamm sabah uykusunu leri. 
pek sever, o zamanki sadle ala· Sabah keyfi ve uyuşukluğu• 
turka liç olm•dan uyanmaz:, uya• au geçirir geçirmez matmezell 
amca da aaatlerce yatağından ısorar, çağ.rtmrdı. Ernestin hemen 
çıkmazdı. Boyna ıağa so1a dönüb gelir, karyolcaya oturıır, bir müd-
durur, g6zleri tavanın yaldızlı det modellere, dikilecek elbise· 
kartonpiyerlerinde veya Civanya- ~ere, :yapılacak ıaç tuvaletlerine 
nm mevsimleri tasvir eden dört dair konuıulduktan ıonra tatlı 
itabloıunda, mntemadr} en hulya tarafından açılırdı. 
kurardı. Şaban Paşanın oğ:unun rakı· 

Eyi uyuduğu ve keyifli ol· ııkhlığı, alafrangalığı. Her ha'de 
duğu Yakitlor, ağaçları çiçekli, çok şarmfln, senwnt k b'ir ge .. c 
yemyeıil çayırla ilkbahar 1ablo· olduğu... Yektaya bayıldığı, dl· 
ıuna dalarak tatlı dOştincelerle maya dünden teşne bu'unduğu .. 
kendinden geçer, biraz dUşUnce'i Fakat ya anası, hele btryUk 
zamanlarında, sarı yapraklı, kızıl anuı .• Bu bayağl, münasebetsiz, 
güneşli ıonbahar resmine bakıb glllünc kadınlara tahammUI nasıl 
tırnaklar1nı kenıirir, canı sıkkın mümkiln? 
olduğu dem'er, lapa lapa karlar S ~aşanm oğlunun da 2ayet 
y ğan, kulübe çahlarından buzlar cık giyinclği; ı:rezanblığı.. Gö-
sarkan kıt manzarasını aeyred-er, ztındekl monaklzyla, dudağındaki 
ıtıkere (valido!) damlabb lçı:rdi. pürosi a bir elindek'.i .gam}la Av-

K.ahve&lbsı baı ucuna getl- rupalı kontlara, mar&ıei :ere, lbaron-
ırliir, knçnk bir maıanın llJtll:ıe lar• ne luıdar !benzerdi. 
:koaurdu. Dadıaı Hlllnühal kalfa Perapalaa balolarına gitmek, 
6, 7 aene evrel öldü~ için hiı:· Bfiyl\kderede fngilizlerle polo 
metine Gtilfem bakar, Dilberen• oynamak Sümmerpalasta yabb 
giz de yardım ederdL kalkmak da kabahat mi? •.. 

Boğazlı değildi. Baba•ının: ..... . --· <.~!~1 
... ~J.- ·-

- Yavrum, ye yiyebildiği& .._.....,._. Tepe'baft Şehir 
kadar; caD boğazdan sefa·... $ L:_19ft' •• + tlyatt'OIUnda 
Ahırdaki atlana bile yemini kea, tnw 1 ~aU'OW Bugün matine 14,!8 

kajuıaaı çıkar; tramvay beygir- UIHlllHI Akşam 20 de 

ferine döner! Yollu D81ilaatlerioe, ur UNUTULAN 
an11eıinin ve teyzesinin: ffl fit ADAM 

- Evlidcığım, biraz hoia:una ili 
1

,m -6 Tablo 
dlltklln ol, yemene Lak. Bu p. 111 

Yazanı 

Nazım Hikmet 
ditl• bir deri bir kemik kala• 
cakıın. Bir dirhem et bin ayıb 
8rterl Gibi ı6zlerioe, Zilhanımm: 

- Elmasım, anneciğini ,iÖrilb 
ibret alaaaa. BakaaDa tombul 
tombul, tel••• peynirleri gibi ... 
Maıallah, ısyle yemek t:tizllii 
yoktur; ıunu bunu ayırd etmez .•• 
Nazarım deymealn, bak tabta· 

llllll 
·---~--

KekJ Fransız t~atrosunda 
Bugün matine 14,30 
;\'kıam eaat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 

Yazam Ekrem Refld 
Beateliyen ı c ... aı R•ıltl 

Bu,ıtın 'bu ıace Şehzadebaıında 

HiLAL ve MİLLİ sinemalarında 

AYSEL 
( BATAKLI DAMIN KIZI) 

Ttırkçe sö:r.lll ve şarkılı memleket filmi 
Ayrıca: tKOMiK ve MIKE MAVS. 

~-• Buglln matineler 11 den itibaren J • 3 • 5 • 7 ıece 9 da o si 

Taşköprü Belediyesinden 
1 -TaıköprU ku basında yapılacak elektrik uisatma toptan talip 

çıkmamatı üzerine eksiltme ıartnamelerinde izah edildiği t•• 
kilde lnıaat ve tesisat aşağıda yaııh Uç kısma bölünerek ka
palı zarf uıulile eksiltmeğe konulmuttur. 
Birinci kısım .pl'.Ofil mucibince bark harfiy~dı Muhammen bed.1 
ıantıral binası makine temelleri ıu :köte· 
lerl, bilcUmle teferruat ''6050,, a1tı binalı 
ikinci kısım : Şehir elektrik ıebekesi 1:e-
aiıab ve bilcümle montajları "6200,, 1Liradır. 
OçüncU lcıaım : Makine .aksamı olup cebri 
borular .dlirbin Altermatör tablolar ve bun-
ların teferruab montajları 115650,, Uradır. 

t - 'Ekıiltme 28 Şubat 935 Perıembe gUnU saat on beşte Taıkö~ 
rllde -Belediye Encllmeninde yapılacakbr. 

a - Teklif mektuplara saat on dörde kadar Belediye Encllmonlne 
nrilmit olacakhr. 

4 - Muvakkat teminat her kısım için muhammen bedelin % de 
7,50 'buçutudur. 

i - Şartname Tts proje örneklerini enelce almıyan talipler lstanbul 
Taksimde lstikJil apariımanında Mühendis Bay Hasan Hailde 
müracaat ederek alacaklardır. Yalnıı e'luiltme şarlnameıi iste
yenler T aşköprll Belcdiyeslnc1an isteyecekleraır. 

6 - istekliler eklifnameye muka:· t oldukları Ticaret Odaıı alcll 
numara ve ves;kalarmı inşaa n mes'uliyetlnl deruhde edecek 
ehliyeti 'Nafıa Daireler1nden ıusaddak 'Mühendis ve Fen 'Me
murunun taahhUtnamesinl şir etler namına da teklif verenler 
derecei ıelahiyetlerinl göster • resmi vekaletnamelerini bağla• 
meları liizımd r. 11753,, 

1 his rlar U. P{;üdürlüğiindens 
·---------------------------- -
ı - idaremiz için ıartnamesi muclblnce bir adet iki devirli veyahut 

iki devirli evsaf ve ıeraiti cami olan bir devirli otomatik 
matbaa makinesi açık arttırma •• ,eksiltme ve ithalAt kanu• 
nunun 4 ı inci maddesine tevfikan açık eksiltme auretile 
1>atm alınacakhr. 

2 - Kırdırma ıartnameleri Ciballde Levazım Ye mllbayaat ıube
sinden alınacaktır. • 

3 - Kırdırma 20/2/935 tarihine mUsadif Çarıamba :ıUoU ıaat 14 de 
Cibalide alım satım komisyonunda icra kılınacaktır. 

4 - Talip olanlann makine için teklif edecekleri bedelin% 7,5 nW 
betinde muvakkat teminat paraalle birlikte müracaatları • .,650,. 

* * 
1 Şartnamede evsafı yaıılı bir menıuaat mukavemet makinıal 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 Teklifname ve kataloğlar tetkik edilmek Uzer• mlnakaaa 
gününden bir hafta evvel komisyona tevdi .edilmelidir. 

3 - Pazar1ik 27/3/935 Çarıamba gllnU ıaat 14 de Levazım Ye 
mübaynat komisyonunda icra edileceğinden Yermek ltteyınJ .. 
rin % 7,5 güvenme paralarile ayni gUnde komisyona m&rr 
caatlan. "680,, 

Türkiye Ziraat 
Bankasından : 

Türkiye Ziraat Bankaamca Bursa'da eksiltme Ue bir ıube bl
naaı yaptırılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usu?lle yapılacaktır. Ekalltme ıartname.ı 
Ankara'aa Bıanka Levazım MOdUrltiğUndeo ve latanbul'da Ziraat 
Bankaıı Şubesinden alınabilir. 

Tek lif mektupları ve teminat, eksiltme ıartnameslndeld izahat 
aalresinde 28/Şubat/935 akıamına ~adar Ankara' da Ziraat Ban~ 
aı Umum ML\dUrlnğUne verllmit olmalıdır. 

Tekliflerden herhangi birini tercih etmekte Bankada tamam~ 
ıerbaattir. u754. 

lstanbul İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden s 

Ad.t K. Marka No. Kilo Gram Cinsi 1Eıya 
O O Bili Bill 848 000 Biçilmlı çam kereste 
O O ,, ,, 30 000 4 k6ıe çam kereate , c!d• 

58 K ,, ,, 3382 000 Demir çivi muhteltf eb • 
t s ,, ,, 19 000 Demir çivi. .

10
,. 

Y.ukarda Jazıb dört kalem malın 16121935 tarihinde latekli bttl 
acele ..aablmak Ozere arttuma ile mftzayedeıl aaat 13 de l.tanffltl 
ltuW Gümr6jilnde 6 No. lı Anbarda baur bulunmaları"-'•' 
olunur. 
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İTTİBAD ve TIRAKBI Yeni Soycidları 
Nasıl Dold•? .. 

S inci kısım No. t98 
Her hakkı tnehfuzd\jr. Na•ıl Yaşadı? •• 

~~~~~~~~ 1s • ! - 935 Nasıl ÔlJa? 
~ f:iya fakir -==========================r 

Okurlarımız Ayni ismi Sık, Sık Alı
yorlar Buna Dikkat Etmelidirler 

Gayrimemnun Ittihadcılar Birer Birer lstanbulda 
Beyoğlu KUçUkparmakkapı 

Feacizado apartıman 8 numarada 
Muhiddin ve Süreyya kardeıler 
(Karaduman) •oyadını almışlardır. Fırkadan istifa Ediyorlardı •. 

ı: Vapurlarda, tramvaylarda, ga· 
Dolarda ıuna benzer muhavere· 

ler işitilmekte i<!f. 
- Bilmem, haberiniz var mı? 

S.:ıdeniz fırkadan iatifa etm "ştim. 
- Allah, Allah .. Ne zaman?. 
- Ooo, epeyctt oluyor. 
- Tuhaf ıey.. Siz .• Kıpkızıl 

bir lttihadçı.. Naııl olur, canlm ?. 
- Ne yapalım, efendim? .. 

toktal nazar ihtilAfı... Birçok ar· 
deflara defaatla anlattığım gibi, 

~iki zatıalinize de arzetmiştim .• 
endiın, bu adamlarla teıriki 

'-eaai iaıkinı bulamadım. 
- Hayır, bana b&7le bir 

leyden babaetmemlf tiniz .• Billkis. 
- Memnun görGndOğümclen 

h.lıi. buyuracak81nız, değil mi 
"•ııdtm.. Fakat bu, zaruri 
iclJ, efendim ••. Ne ryapacak-
lllaaz ?.. El an, dUıman gay• 
~ti diye bir ıöz vardır ya ? .. 
~k, memlekette muhalefet ı6d 

Çojalma81n d .ye, memnun ıörU
•Uyordum. Halbuki, bu adamlar• 
~ ilzli aizli okadar pcnçeleıtim •• 
e~ ıun her tara:ta yapılan hla

r.,ızlllderi, ıu:atimalleri o derece 
~~deUe ten ki d ettim kL.. Baktım, 
löı dinletmek mtımkln olmuyor .. 
8-rı, onlarla teırikimeaai eclib de 
llaanovi meı'uliyet altmda kalmı· 
1•)'ım diye latifa ettim. 

Biraz daha cliretkir olanlar, 
•eslerini bir iki perde daha yük
leltiyorlar; 

- Efendim !. Memleket, zu

l&aı •• seyyiat yuvau oldu. Üç 
beı ki~lnin eıirl olacak deiiliz 
1• ? .. 

Demekten çekinmiyorlardı. 
ı.tı! itti.had ve T crakki ) nlu var• 
"'• il dıı bileyenlerin içinde, itidal 
~ldıaetlni tamaml!e muhafaza 
(Pad·tek bir adam •ardı. Q ~. 
lbuht '~h ) tı. Pad~ah Vahdeddin, 
,111111;.ın Viaıta!arla gerek ahvali-
t•11ıı 1Y•den •e geı ek fırka Ye 

lhtU·}et araıında zuhura ıelcn 
dak~ •e hidiıclerden dakikası 
bQt~ •sına habercar olduğu halde, 
''Jo n ~unlara ka111 gafil davra• 
"2t,;" Reımt ve gayri resmi bir 
,. _ ~e tema. ettiği lttihad •• 
hır • ki trklnını yine mGltcfitane 
li,tt:ıuamele ile karşılıyordu ..• 
11ın.l ' Vaziyetin aldıgıv ıekilden 

"' •eı · Ereıadı 111 olan veliahd Mecid 
·~ ;. iyan aıasından Londra 
lll&l&lt e\'flk Paıa ile yaptığı bir 
.,aliye::• ıntıteakıb saraya gltmlı; 
ler lttıh~ılab. iç.in. ne gibi tedbir
den ıuaı edıldığınl Vahdeddin .. 
qdar l ~tnıiıU. Vahdeddin, zerre 
htıyllk b~ 1• eaeri patcrmeden 

- 8ır •ekinetlc .. eac: . 
doğrıı )6 n. •hvaJ, hakikaten 
buhran y:~:'· Şftbhulz ki bu 
fty düzelecek~· geçecek.. Her 

Cevab br. 
illa •er1111tu. 

Vabddedbı' 1-lfı. 
'""al. lıakik • dedijl ıibl 
~11 ) Y6rOnıi •t-: ( hakikate doj· 
.,.. h.kıı,•t~e •tl•1n19b. Fakat 
'-rçabulc •illa nekadar acı olduiu 

T e . talaılfb. 
( Şaııa trınevvelin blriact 
L- ) •ukut t · llal, 
"'11lUe, •rtık 

0 
• nıııtl. Şamın au-

Arabiıtan •~anlı latik6aaetleba 
l &c halu . ız.,.ındo~l hnknmran-
cleııaektL ı:tenaa~ıe hitam ....... 

u ••zıyetı 

- Harbin neticeıi, ancak Al· 
manların l'arb cebbeıinde belli 
olacaktır. 

Fikrinde ıırar eden hGkAmet 
erkanına acı bir ıukutu hayale 
uaradıldarını göstermif ti. Şimale 
doiru yürüyen ingiliı •• arab iı· 
tili ku•vetlerine dayrnarak Ana
doluyu kurtarmak içio arbk bir 
mucize beklenecekti. • 

Baştan bata lıyan eden, her 
tarafında iıtiklAI bayraktan te
mevvüç eyliyen koca Arablıtanın 
tam ortaıında, filhakika bir avuç 
TGrk evlldı, henliz allihlannı 
teslim etmemiı"er; (Medine) ka
lesine kapanarak kalenin burcu ... 
da dalialanaa al • beyaz Ancak 
albnda ıonuna kadar dayanmıya 
karar vermitlerdi. Fakat bu kah· 
ramanane hareket, derin zulmet· 
ler ara81oda parlıyan bir tek nur 
aerrealne benzemekte idi... Rume
Jiain onda dokuzu, naul kayb.
clildi ise, Baara körfezinden Ak· 
denize, Umman denizinden T oroa 
eteklerine ve Fırat aabillerlne ka
dar devam eden o, ucu bucağı 
bulunmıyan feyyaz ve •lbarek 

kıta da Üı•anlı lıarltaıından ılll• 
nfvermiıti. Arbk bu acı lltilldan 
Anadoluyu kurtarabilmek için 
beklenen yeglne mucize, tek bir 
ıahıiyet lzerinde temerkDı etmq· 

ti. O da, yıldın• orduıunun ta
rumar olan kuvvetlerini toplamaya 
çalııaa, ( Mustafa Kemal Pqa ) 
idi. 

Muıtafa Ke•al Pap, Anado
luyu istilldan kurtarabi.mek için 
bİitl\n varlaiile burada ı6ğü• ıe
rerken, aibayet ( nA mağlOb ) 
zaanedllen koca Alman ordusu 
da arhk muka•emet edemlyecek 

bale a•lmlf.. ' ( Rayhıtaı) medi· 
ainde proaramım okuyan 7enl 
Alman kabinesi, nihayet mu
haaım ordulara aulb teklifine 
mecburiyet hl11eylemi1tl, Alman-

ların teklif ettikleri ıulh esaaJarı, 
fU maddelerden mtırekkebdi : 

1 - 1917 temmuzunda ( Ra· 
yihıtag ) meclisinin .erdiği ka· 
rarla (Papa) ya verHen cevahla· 
rı kabul ve tudik. 

,Ar:.ıtuı •·!!rf 

. 

Beyazıd Soğanağa mahalle· 
alade 19 numarala hanede merkez 
memurluiundan mtltekaid Bay 
Sadık, baremi Bayan Feride, 
mahdumu Burıa kazanc itiraz 
komisyonu reiıi Abdullah Vehbi 
gelini Hayriye, Torunu Veliyfid: 
din ve Belin Balkar ıoyadı olarak 
Yekebaıı teacll ettirmiı!erdir. 

lzmltte 
lzmit, (Hususi) - lzmitt inhl

urlar batmOdüriyetl ziraat ıubeıl 
&miri bay Necmeddin, ailem ba
yan Saadet, oğiu bay Ali Te\'fik 
Aytulua, ziraat ıubeai ambar 
memuru bay Niyazi, ailesi bayan 
Niyaz, otlu Erdoğan, valdeai ha· 
yan Saniye, kardeıi ylzbap bay 
Nuri, yüzbap bay Rahmi, timen
dlfer memuru bay Meırub, mO
tekald binbaıı bay Ali Rıza ve 
aile efradı Ataman, ziraat şubesi 
kontrol memurlarından bay Mü
min ve aileal Altuğ soyadlarını 

almı~lardır. 
Bigada 

Biga, ( E uıuıi ) - Belediye 
Baıkanı bay Raıid Uaumu, Posta 
ve teli{l'af çevirııenl bay Behçet 

.DARA . 
4'BiRiKT i REN 
RAl-IAT--~ObQ 

ıUral, Adapazarı bankaıındaa 
çevirgen bay Ertuğrul Okatan, 
Muhasebeci bay Ragıb Caner, 
muamelat memuru bay Muhiddin 
Şahin, veznedar bay Niyazi Baru, 
Odacı bay Mebmed koyuncu oğlu, 
evkaf memuru bay Şevket Temel, 
poata havale memuru bay Hid .. 
yet, eşi bayan Rana Aysan, tel• 
graf baberleıme memuru ba1 
Muıtafa Eraan, bay Abdullala 
Özden; telgraf ve poıta müveuil 
bayluet Kayhan, arzuhalcı bay 
lsmall Hakkı Bayraktar, Kuruoba 
muhtarı bay Hüseyin Seçil soyad· 
lannı a!mıılardır. 

Jıf. 

Okuyucularımıza cevalllarnnım 

Samsun Gumrük caddeainde hrmcı 
Şerif oğlu Bay Fikriye: 

Abdülkadirin ısı tl\rkce kar· 
tıhiı: Tann kul, tanrı tapttakbr. 
Bunun karflhfı tam bir kelime 
olarak yoktur. "Şerif,, in 6J. ttırk .. 
ceal de Turhan, Ulu, Uluaay dır. 

Anamur tüccarlarından Bay Aglh 
Çilingir oğluna: • 

Çll;ngir f arisca bir kelimedir 
•e Uç kelimenin birleımesinden 
hAaıl olmuıtur. Çil kırk, Leya 
yumuşak, yumuşatıcı, Gir de hJ.. 
tucu manasına gelmektedir. Bq
ka bir ıo;adı almanız daha mtı
nasibdir. 

Soa Poata 

lıtanbul BORSASI 
14. 2· 1935 

ÇEKLER 
1. T. L. için L T. L.içlıa 

Ne•· J•rk 0,7'1-118 Vlya11a 4,2750 
Parlı r :ıı,ol MadrU :J,d030 
Mı a ~o g,3325 Bırlla 1,9775 
IMOuel ~.31187 Varıon 4,IOIO 
Atlaa '4,1770 Pe9te ..... 
c ......... 2,4513 Blknt 7V,139S 
Sefya 68,?51& e.ı.rat 35,10 
Amatırda111 1,1740 Lend•a Kr. 616,ıs 
Praı 18,992.S fdouou " 108~,75 

ESHAM ve TAHVlLA T 

it Baak.(Nama)~~a 1 Bomoatl ~~~~ 
" 1Ht111llı1 10,IS 1033 lıtlkratı 97,
• (Ma ... • ı 15,- lıtl <rau Dahllt 9'&,25 

Oıma lı bııa'.«. 23,~ Dli7111uı llu. "·
lılla lı • 5,- BaiJat terllp 1 47,85 
flrkeU u.,..ı,.. 16,- " • u 47,15 
H .. u, 1,17 ReJI 2.27 
AH•ol ı M60V. 16,JO Tra•n;' 00,-

• 'M 8J l'. 28,- R•hba IO,-
Aaad .. 11 ff ıoov.~e O•odaı •• ıo:ı,-
Şark D. Y, 00,- Terau C0,08 
I•'. Traıa~JJ' 30,2, MJ91rJCr.P'o.llSS 109,-

0•a•ar •• ıl t,- • • • ''"" 93,00 
Terk•• "• • • 1 lVH ~ 
Ha••ı••I 17,- Eıoktrlk -,-
Telef•• 14,-

MESKUKAT (*l 
Kurut 1 Kuruı 

Tlrll altuu 944 l lHaıalt) --
J.ı. • J050 {R•t••) 5200 
Jr. • 148 {Valalt) 481 
kıu • JlllJ .... betfblrllk alba 
M..wlp 45,00 (CGmhurlyet) CIOa 
Ua:ak11et lO•. 8. ı 240 \Ham"t) ar•alı ~
~ :ıa INtiblrl_"'_aı_ta_q_, (R t•t) • 5ıeo 
, Cll•b ... ,., .. , 4ISO ,_,_v_._hlo __ • __ 5_308_. 
lA•·•) 4625 

Parla Bor•a•ında 
Pariı, 14 (A. A.) - 13/2 ta• 

rlhinde boraa vaziyeti: Eıhana 
boraaıı gayrimuntazam ve hatt ~ 
bir az da ağır bir yaziyet arzel• 
miftlr. Birçok mtıhim eshama d4 
teair eden dflfllklükten pek aa 
aebimlu azade kalmııtır. 

Aralıkta lıuıl olaD hafif bir 
tenezzllle rağmen. Franaz rant
lar& evvelki pler kaydedil• 
tcrefftıü kıımu muhafaza etmek .. 
tedirler. k 

Yabancı eıhamda durgunlu 
ıvanlar. Rio, Royal ve Mi i .. er 
lalaohlnacak elence• dBı•'ftlr• 
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ESMER Biri· 
Mulıarrırı: A. R. Tefrıka No.: 29 

A 

Aşıklar Serisi .• 
Yeni Silahtar Osman Da Esmer Güle Abayı Yakmı1t 

Aralarını Bulmayı Amber Laladan istiyordu •• 

- Ben mi? Aman beyim, 
bak saklasın .. Naııl ateıtir o? 

- Sevda ateıi •• 
- Hay Allah, hayır ver-

ıln, betim... Ben de birıey 
lannettim. O kalbinizdeki 1evda 
atefi, zaten malam. lnıallab, ya· 
kında hanım sulta11 hazretlerll• 
dütOnUntlz olur da, muradınız 
husul bulur. O zaman enıln olu
nuz ki kalbinizde ne ateı kalır, 
De de kor .•• 

- Değil.. Detll la!am, d•iil··· 
Bu, hanım aultanın filin ateıi 
değil.. Kalbim• bu ateıl ulan 
böablltün baıka. 

- Ya kim? •• 
- Canım •• Hani şu biraz enel 

huzuru ıahanede rakkaselik eden 
fetttan.. Şu Habeıi kız. 

Amber Ağa bir kahkaha 
baıtı. iki elini biribirin• vurarak 
ıaklath: 

- Oldu, daöart ... 
Diye mmldandı. 
Osman okadar kendi derdine 

dllımüttU ki, Amber Aianın ae 
demek iıtediğiııi bile sormadı. 
Hatti bu toy delikanlı, pifkin 
Arabın kahkabaıını baıka törlO 
anladı: 

- Gülme, ağam.. aftlm• la· 
lam.. gönül 1ever1e ak, kara d .. 
illi} or.. Bin can bile olaa, bini 
birden aewdiğlne bağlanıyor .•• Ci· 
nım Amber Ajacıtım.. Kuuuzum 
Amber Ağacajım. Otuna, ocapa 
na düıtüm. Halime merhamet 
eyle.. Benim bu mlitkül itimi 
laan edecek, senden ıayrl klm
•em yoktur. 

Amber Ağa, timdi ciddi bir 
wuiyet almak mecburlyetiai ıu.. 
aetmlttl. ÇDnkli Osmaaın at11 
aibl yanan elleri, onun siyah si
yah elleri Ozerinde dilğtmlenmiıtl. 
Fakat bu if, Osmaaıa zannettitl 
kadar kolay değil.. Hattı pek 
tehlikeli idi. Buna binaen meıe
leyi ıuya sabuna dokunmadan •• 
ikbal şahikasına çakmaya namzed 
olan Oamanın hltır •• ıönlllnD 
kırmadan maharetle idare etmek 
elzemdL Buna binaea Amber, 
ciddiyetle cevab verdi: 

- Her ne ki emrin oluna. 
baıım ve g6zUm UıtOoe, beyim.. 
Sana, deiil öyle bir kara çengi 
kızı, iyi aaatte olsualar, bin taa• 
peri padişahının kııı bile feda 
olsun.. Amma ve llkliln.. Tam 
hanım ıultan bazretlerlle niıaa 
edJeceğiniz bir zamanda.. Blyle 
pespaye bir alli~eye meyil Yerdi· 
tiniz ıayl oluna.. Bu ip, benim 
de karııtığım duyuluru.. Ha!i· 
miıin encamı nice olur, sultanım? 
O zaman, kırk katırı mı beienlriı, 
kırk aatarı mı?. 

- V allahl, lalacıjım.. Kırk 
aatın da ıGıUme aldım, kırk ka• 
tarı da, tek. ıu •.• 

- Y oook.. Beyzadem, yok. 
Ne kırk katıra isterim, De de kırk 
satırı. Şu dört gtınllllc cllrl dlln
yada, zevkusafa ile ılln ıeçirib. 
lmlir sürmek isterim. Dojruaa 
bir çengi kııı için hayahmı feda 
etmek değil, ayağımdaki ıu san 
çedik pabuctan bile vazırermem. 
Amma, o olmayacakmış da, biraz 
daha az cih e!isi olacakmıı.. Ka· 
bultU.. Vebebtll.. O da insan ev· 
l.1dı değil mi?. Muma şöy:ece bir 

. ilf, .deyiverd:n mi, hepli bir olur. 

Vazıeç bu HYdadan toıunum •. 
Vazıeç. 

- Geçemem JaJacaj'ım, geç.
mem.. Şu bağrımda yanan ateıl 
bir bilıen. 

- Allah, Allaaab .• Ne çabuk, 
be yahu... Bu hınzır kızın Ostnnde 
ıeytan tOyU mU var, nedir?. Her 
16ren Atık oluyor. 

Oıman, yerinden fırladı: 
- Aman lala .• ne ıöylllyorsun. 

Yokıa benden baıka talihleri de 
mi var. 

Amber, gevrek bir kahkaha 
koyu•erdl. Saraylarda ıart olan 
ketiimlyeti lhlil etmiıti. Bu hata
sını tamir etmek lçla derhal s&
zUnD te'Yll etti: 

- iki elim yanıma ıelecek .• 
Doğrusu, kimsenin günahını ala· 
mam... Böyle, ıizin gibi görür 
g6rmez, bin can ile Atık olanı 
henilı; ltitmedim. Ama .. Bu fettan 
çenglnla oyna1m&1ını görüb; pea, 
diyenler de ekıik değil haaaa ... 

- Ko, onlar peı, diye dur
sunlar •• Ben yanıb tutuıurum, la· 
lam. Gerek ki, ne edib edib fU 
derdime derman olasın. ' 

- Bak, beyim.. Sana aılkl
re ıöyliyeyim. Gel ıen, bu gec .. 
ilk bu ıeYdadan vazgeç. Hele, 
ıabah ola.. bayır ola.. Yarın s~ 
ninle baıbaıa gelir, evel Allah 
bu ite bir dllzen veririz. 

- Gerçek mi ağam. 
- Efeadlme 1alen .&ylemek 

haddim mi? .. 
. - Hadi Haa, timdilik uğurlar 

olsua lalam. 
- Hadi sa11a da Allah 1abır· 

lar ••rai11 beyim. 
Amber Ağa, odadan çıkıb ta 

bDyDk sofaya gitmek için divan· 
haneden ı•çerken dudaklarında· 
ki tebeuOm geaitliyor, kendi 
kendine: 

- Heyyyy, Hacı Amberi •• 
Gözlerini ·~·· Kurd, dumanla ha· 
Yayı aewer derler. Bakalım, ayinei-
devran ne suret ıftıterecek. 

Diye söyleniyordu. 

Uzaktan, blylk sofa tarafın
dan sert sert ıil 1eıleri geliyor
du. MerdiYenle sofaya açılan k .. 
rldoru blribirinden ayıran ıeniı 
mermer slltunların arkaıından au 
zemzemealnl andıran fııalblar 
kırık d6knk kahkahalar itftiliyo...: 
du. Baıka bir zaman olaa, mlte
ce11iı nazarları derhal hu alzll 
k6ıelere uzanan baı kaplan ata• 
aa, timdi bBtiln bunlara 16z yu
muyor, ıllr'atle bUy&k sofaya 
ıeçlyordu. 

Koridor biter bitmez, birde•· 
bire yllzlne bir ziya dalga11 
çarpmlf, ıözleri kamaımııb. Fa• 
kat bu nur tufanının albnda ı&zQ 
bir noktaya takılmıt. kalm11tı. 

Sof anın ortaıına, dllz al renkte 
kadife bir 6rtl yayılm11tı. Bu 
~rtDnftn OıtDnde Esmer Gol, 
yine bir alev sütunu albl ıahlaa
mııta. BDyOk avizenia blllGr 
saçaklarına doğru yOkaelea tuaç 
renıl kolları, vücudOnOn btHlln 
lahinalan, en 1ahhar, en dayanıl· 
maz bir ifve Ye zarafetle titriyor, 
çıplak ayaklannın baı parmaklan 
üzerinde d&nen bu aUIOn 'bl 
vücud; hiı we hayalin kavt:a
mıyacağı esatiri bir mahlik tlbl 
16rünüyordu. 

( Arkaaı •ar) 

SON PO&. 

içinden Çıkıla-
mıyan Bir Tak-
dim M eraslmi ! .. 

-~ 

- Heııdenlz Mehmed. 
- Bendeaiz Ahmed. 
- Bendeniz Mehmed Cevad f 
- Bendeniz Aamed Sedad!. 
- Bendeniz Mehmed CeYad 

Osttial 
. - Dendeni• Ahmed Sedad 
Altın! 

- Dendeni• mlitekald Mela• 
med Cevad Üstlln! 

- Bendeniz mütekald Ahmed 
Sedad A :tanl 
-- •~__... • • em.o _,... 

Yugoslav yada 
En Yukarı 
Faiz Yüzdesi 

Belgraddan yazıyorlar: Bakan· 
Yıbd• 0118 Jar mecliai, Yu

ııoslavya banka· 
g•çnıigecek larını • 1 ika dar 

eden yeni bir karar almııtar. Bu 
karara ıör• hususi bankalarca 
ahaabilecek en yukan faiz yaz. 
desi on olarak teıblt olunmuştur. 
Bankalar, tasarruf ye cari hesab
lardakl mevduata da yllıde dört 
•• Uç ay vadeli mevduata da 
yüzde beı faiz •ereceklerdir. .. 

Sofya, (Huıuıl) - Bulgariıtan 

Bıılınristan ıimendifer idaresi 
t · · . Bulgarlstana turizm 
ıırızm ıçın nokta11ndan en iyi 
çalışıgorl bir ıekilde göst .. 

recek olan bir resim yapılmaıını 
temin içia memleket resim unat
kirları arasında bir mUıabaka 
açmııtır. 

Bu resim, 1ime11difer idaresi 
tarafından hazırlanan ve Bulgaria
tana 1eyyab çekmek gayesini •il
den turizm propaıaoda broşllrii
niln kapağını teıkil edecektir. Bu 
broıtır yakında basılarak daj'ıla· 
cakhr. 

* Brllkseldea yazılıyer : Burada 
Belçilcanın akonomlk dDzeae 

r•nf ölcono- kavuımak için hn-
k6melte hüyUlc 

mile lcııram• bir ç•lışma 1özft-
~--',,,._1 _ _. kDyor. Geçenlerde 
6koDomik •• para ifleriain yolun 
sokulmua lçla blikiimete iıtediji 
ıibl kararlar almaaı hakkmı veren 
kanun projeleri MecliH verllmftti. 
Bu hafta da ayni yolda yeni bir 
kanun taslaia Meclise sDrWdo. 
Bunuµla bUkümet maden gömrtt 
itlerini düzeltmek iıtcğindedir. 
Kanun, maden kömürü çıkarmak, 
aatmak, dııanya göndermek itle
rini• dilediği gibi olmaıı hakkın
da Karala ıon&uz aalihlyet ver
mektedir. 

••hlr Mecllalnde 
lıtaabul umumi ıaecıliıi din aııe

dea ıonra toplandı. DlakD toplantı 
on dakika ılrdl. G'eçen celseye alt 
zabıt okundu kabul edildi. iki Ut 
maabata baldaada karar ••rUdi Ye 

me.U• dıitJdı. Puarteıi sini tekrar 
toplı nacakbr. 

Şubat 15 -,r • A 

B 1 B A y B ~ 
•• lltaada Bergb 

Yazan: V•lıld Yıua/oll• --

"KADIN DÖNEK MIDiR ?,, ---·--------.. .._ 
Oau; taıındığımız yeni evde 

tanımııtım; anneaile, gnle; aftle 
oturun demeğe ıelmlılerdi. Nihal 
bllglll ve dllşllncelcri olpn bir 
kızdL Kız.lann pek çoiunu, oku· 
ma; kanuk yapıyor, kadınlığından 
uzaklaıdınyor ve gaılerine donuk· 
luk veriyor. Nihalln bllgiıl ne 
onun böyle nilığını bozmuf, ne 
de kadınlığının ılilen •e btıklllen 
aDzelliğlni s6ndUrmtiıtO. O; ana· 
ımdan doğan bir kızın; yer yllzö
niln Hrilib serpilen ıUzelliklerl 
arasında, hiçbir yorucu dOtUnceye 
takılmadan bOyllyen, ıen bir 
6rneğiydl. Yüzüntın inceliğini 
ali•leyen utanmalarile, iri siyah 
gözlerile bana; ilk ideal kadını 
tanatmııtı.. Uzun komtuluk yılla· 
nnda, onda bir kelebek çeklnlıl 
o gözlerde benden kaçan tatlı 
bir yalunbk ıördlm. Onu Hvdlm 
mi sanırsınız? Sevsem de ne ola
caktı? Ônllmde uzun yıllar vardı. 
Diploma almakla, kazanc adamı 
olmak arasındaki karlı dağlan 
biliyordum. Öyle bir ozan ılbl, 
baıaramıyacağım enıin itlere, 
kanad takıb uçan bir gene değil· 
dim. Hem bakahm bu kız, be
nimle yuva duyıulanm payJaıır 
mıydı? Arasıra (çam ukızı çoban 
armaianı) ıunu, bunu Yerirdim. 
Verdiklerimi o kadar uzak gör&
nen duyplarJa alırdı ki donar 

kalırdım. Sonra beni gllcendirmlı 
olmamak için biraz sokulur ve 
g6nlümll yine bağlardı. Baı, 
baıa kalmaktan da bu ylkHk 
dtltllnce ve lıfizel kız kadar 
çekineni görmedim. Hepimizin 

yananda, erkeklik ve kadınhğm 
yumuklannı (vazife) ince ve derin 
anlatan, bu kız; yalnız kahnca 
dilılz .kesilir ve atacağım tatL bir 
adımı boıda bırakırdı. Bu çekl-
niılerinde ıoğuk kaçanları bile 
olurdu. Ben yine ondaa \'az g•~ 
mez Ye bunJarı; onun bir hakkı 
tanırdım. Biz erkekler• yüz ver
meie gelmediğini benim kadar 
o da biliyordu. Artık Üniversite 
bitmek llzereydi. O da ev:enm .. 
mlıti. Yavaş, yavaı ozanın kanad
lan bana da taka!ıyordu. Bir 
yuva kdrmaia dllfllnör, bana 
yakın bir ı6zlln0, duruıunu llst 
iste anmaktan yorulurdum. 

Bana yakın aandığım a6z ye 
duruılaran hepsi yarım, yarımdı. 
Bunları blribiriae eklesem içinden 
yine uf ak bir ae•gl çıkmaz. Ne 
diye bunlarda bir temel bulurdum 
bilmiyordum. Yalnız sevıı-i; uzak· 
tan beliren çlııiler• bile derin 
bir varlık veriyor. Een de bu kızı 
ıe•İyordum. Güzellikte, kazanda 
belki de duyaıuda c;nu almak isti· 
yenlerin en arka1 odan ıelecek 
bir cliceydim de. 

Bir ınn bayramdı. En ıUzel 
rubamı flyinmif, keıJ<lime çeki 
dizen vermiıtlm. O gtln biç ol
mazıa yar1m ıaat aynanın önünde 
kaldım. Annem boyuna beni 
çajınyordu : 

- Ofı!um, iitmemek olmaz, 
bayramdır darılırlar. 

O, beni gitmiyecek sanıyor ve 
beni; apiıdan seslenerek kan· 
dırmağa uğratıyordu. Ôvle iki 
dirhem bir çekirdek dııarıya çı· 
kıaca annemin ıözleil güldü ve 
içinden gelen bir böbürlenişle : 

- Hay çapkın hay. Ne de 
16zel olmuısuof Dedi. 

geldi ve bayatı koltuklanm kr 
bardı. Mırıldanarak: 

- Beni betenme bakalım dr 
dim. 

O da beni ıtılOmıeyerek kar 
placL. Bakıtlannda çekinme yokta. 
Üzerimde umduiumdan •• ıttr 
diğimden çok kalıyor ye beal 
iyice süzüyordu. Sanıyordum ki 
üzerime ııık yatıyor. O ıırada. 
evlerin:n birçok yeri değittirilmiftL 
Yeni dn:ıer çıkmıt bir ev• el• 
dOğUn ne yaraıırdı ya!.. Kendi 
kendime haydi zevzek diyordulDo 
Bir gUnlük beğeniıten, ne çıkat• 
Bayramda sık, ıık gidlb ıelmelet 
onu da biraz a11r1 Hvinditmlı YI 
pnlendirmif olamaz mıydı? 

Anne kız: 
- Siz yabanca deii)llaz, .... 

mizl bir gezdirelim dediler. 
Annem tez caDh ldL e..a 

arkada bırakıyordu. Onun çallfma 
odaıma ılrmiftim. Bitikleri, kljat
lan, gazeteleri okadar ınzel kor 
muıtu ki bir kızın çaLıma odall 
demeseler de anlatılabilirdi. Bit 
kalın bititla araıında, yere dır 
mek tızere biraz ilitik uf ak bir 
paket duruyordu. BelH ki hem .. 
oraya konulmak lıtenllmJı ve 11' 
yerleıtirilememİf. Ben yere dlr 
mHln diye paketi dlbeltmek 
lıtedim. Paket biraı açalmı,b, içi 
görftnDyordu. içindekilere bakınca 
ıaıırıb kaldımı Benim anaem• 
alıb da ona da Yerdltim firketeler
den tutun da, ıoluk çiçeklere ka• 
dar, fotografım •• Yerdilderim ba 
paketin lçlodeycU, Ostthıde de n• 
yazıyor bilirmlsinb:? 

Çok soğuk bir dunıtla alıb ela 
çok 11cak bir duypyla bir çiçek 
demeti albi akladığı bu armatan
lar paketinin tlstDndeı 

"S.•aill Refetlm., yam1orda? 

• 
Şimdi, ••ll buluauyoruz. 8a 

evlenmenin it yllzDnD ne onUll 
ne de benim anaem bilir. Y ablll 
sizi eilendlrlrlm diye bu kapalı 
masalımı açıia vurdum. Kadının 
ne dönek, ne içi c:btına uymıyan 
bir yaradılıfı Yar detil mi? Sakın 
bu sözlerimden korkmayın, b• 
döneklik evleninceye kadar sGr~ 
yor. Evlendlktea ıoma, onu• da 
içi dııı bir oluyor. itin tuhafı 
bu döneklik erkei• ıeçlyor. 
Hem de eYlendiktea sonra •• BalaJI 
Nihal yazdığımı ıördl Ye kazdl. 
Elimden tutarak ıunları yaıdlrcht 
hem de ıorlaı 

Yalan.. Yalan.. Yalan.. 
Ben o ıridince yine yazı)oruaa: 

Siz inana ı bunlı.ra yalan d•jil., ........................................................ 

BUTUN ULKE.YI 
HERC.Ur4 

., 
(IJ• • ' 

DOLASAMAZSINIZ 
F.0-.K.O. T 1 

ilk olarak baaa da bir la&Dlf ... 
• 
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Lindbergı·n OgvlunuKaçı- ö~ Türkç~ 
• Bılmecemı~ 

ran Adam Öldürülecek ,0~"": ~·~· 1 s A 

Jüri 11 Saat Müzakereden Sonra 
Bu Karara Varabildi 

"-• ~ntan Amerika balkıaı ayağa 
~an ıu mefhur dan nihayete 
~di •e Undbergln çocujuau 
,._~b ~ldilren Havptman adın· 
~ auçJu, elektrikli aandalyey• 
Obartulmak auretile öllinı cezaıana 
~·hlcrun edildi. Dünkl sayıJDJzda 

haberi ilk olarak verdik. Bu· 
16- de mahktlmiyet karannaa 
•erildiği celaeye ald tafıillb 
1'-ıJoruz: 
b Fıenıington , 14 (A. A.) -
•q•Ptnıan hakkındıt bir karar 
;;llıek lizere mfü:akere eden 
ti heyeti 7 aaat milnakaıa et• 
.~•n ıonra bir neticeye vara· 
~•tdır • 
.. a ~a~t müzakereden sonra jilri 
Jc.htını teşkil eden 8 erkek ve 4 

dan yemek geilitmitlerdir. 
1' .. ı Muhakemenin muhtelif saf
~- hülisa eden .bikia Tru
"'d. ilriye bitabeD demiıtir ki: 
L 

11 

- KODdoaun şehadetiaia 
~ bir luamının kendilerinden 
~ edilmlyecek phidler tua• 
~ara teyld edildiii nolrta&ına 
~tinizi çekerim.,, 
la..tu li&kim, Havptmanın evinde 

"1ttiı -.:dye paruma dair de-

•• B b - u paranan Flı tarafından 
8ulfakııdıtını umuyor musunuz? 
le. P•ranın HaYptmana bir ayak
d Lı kutumnda Terildfihıe Ye bir 

olabda 4 •y dvrdejuna lllan1-
1or llnlswmL,, 

HAld• •ercHvea hakkında da 
Myı. d ... ittlr: 
1cı.n"- Merdivenin yapılması için 
~·nılan tahtanın lıiç. olmazea !:' k.mmın Havptm.aaın eYindekl 
~· •ra•aın döpme tahtasın

>'aptldığma dair ıDidler ta· 
~ verilen ifadeler alze ltir 

11"~ ••riyor mu? 

,.~~m, ılllzlo.iıü ılyle 
•• ııtir: 

fınd; Ci11ayetin maznun tara• 
•ınd. bar.11ığa te .. bbla una
t1- 1•pılchğana bftkmediyot• ız 
oı..,1'1 iateaıyerek bile Japılmıt 
.;_.h bu, birlaci derecede bir 
----ı•ttiı 

ş. . 
hbb:d cinayetin lurtızlıta te
~ •111aunda yapddıjı bak· 
..._._ ~b~ ettirecek makul dil-
..... ~ •ana, mamma &.. 
'ttlr.aelr tAznndar. V • pyetl 
tiıa.1.:- bfrfnc1 derecede bir 
ı.a,cliy en tuçla olduiuna hllk· 

lala, ::··~~· mUnuib p..u ..... t-._...,.:diaiae mllebbed hapia 
•deb~ ••rihnem:nı ele taniye 

B1tçc, z. •• 
f.l..,._!.ıazeteciler, ba Mllaa11 
lai.ae olar .. •açlu tanm... ı .. 

•le tefsir etmektedirler. 

11.,~. ~. (A.A.) - jlrl 
-.:,._ ral'llaı 11 aaat mllza• 

'-l'lalttir. ;:• laat 22.30 da 
~d cİ., beyetı Ha•ptman'ı 
~altta •.;ede cinaJetten auçlu 

18 bıct111 .. t~.:;.:ıunı cezaaıaa 
a.1 -...ı ile b .. L • Hnptıaan, 
~e~ •taJaıı bfta içinde 
'-e.lctır. lr • 11dal> e8ine oturt.-

Xa9ırılan ve ölduruien ,.ıocuk, qafıd• 
mahkı1m llivptman 

Tannın birçok unl ye muamele 
yizltndell. ma)'lalaa e•vel Japıl
malllD& ihtimal yok aibidir. 

Fiemiaıton, 14 (A.A.)- Dla 
aaat 11.45 te müıakere.ye çekilen 
Jüri heyeti, kararını mahkemeye 
ancak 22.34 te yani 11 uat 19 
dakika müzakereden ıonra bil
dirmiıtfr. 

ffaYpt•aa, karan kıpırdama· 
dan dlnJemiıtir. Y afnız, h41dm, 
ölDm hiikmllııti tefhim edince, 
laafifçe aendelemiştir. O sırada 
bir teyler ı~ylemek latemit ve 
M>ara bezgin bir tawırla ağır ağır 
.. ptshaneye doğru yl!rlimfftlr. 

Bayan Havptman'ın heyecanı 
t.e az ılrmüttür. "Korkmuyonnn 
clemif tir, daha lbnidimi ke1me• 
elim.,, 

Ôlilın htıkmftnUn teflıfminl 
takib eden mlie11ir ınkutu ihJll 
eden yalım ReilJy olmuttur. Mu· 

•ailoyn Jlri azauodaa her biri· 
ilin ayrı ayn re) ini tekrar etme. 
lial latemlı ve bunlar da: "Havpt· 
••n, blriud derecede katli aafoı 
U. auçladur. ,, Cüaılesiai tekrar 
•Y lemiflerdir. 

jnrl, ancak betind defa rey· 
ler toplandığı zaman, ittifakı te· 
mln edebilmiıtir. Jüriye dahil iki 
kaduwa 111111 cezasına muarız 

bulundukları 16yleoiyor. Htlkmli 

mQteakib, laalkan jllri azadle her 
tlrlO teması yuak edilmittfr. 

Avukat ReeDy, hlikmn iıtlnaf için 
her ttırll zalamete kat anacağını 
Te hatıl llzım g.J;rae, temyize 
kadar •lracaat oluaacağıaı liJ
lemiftir. 

* 
Flemlnffon, 14 ( A. A. ) -

HaYptmaa, idam hlikınnnnn icra 
edileceji Trenton hap ·ıhaneıine, 
48 Nattea ev•el aevkeC:ilRaiye
cektlr. 

ilk defa olarak, hl kim T ra• 

1.,, mahktam hakkında, idam 
mahkiimlanna tatbik edi:en mut· 
lak ıUkfıt kaides:ni refetmiştir. 

Havhptman, gardiyanlarile ko
nupbi~ecektir. 

Mahk6mua aYukaüan, bük.mi 
latiaf et..,• haZJrianmaktadır-

BugUnka BHmec• 

loı d~rt k6ıelerl aıajıd• ra
ıalı manalara gelen az TDrkp 
kelimelerle doldurunuz. Ba ıa-
1.de hem waldt pçlrmif, he• 
de 6z Türkçe kelimeleri 6irtD• 
mft olununuz l 

1 2346678 

&olcl- •aa-
1 - Emir 
1 - l 1tmleket • }fü nota 
J - Tnkif etmek 
4 - Kun.tü 
6 - Mekteb 
S - İsim • Bir nota 
'l - Dilnya - ıu.m yefu 191 
8 - Kılıç kahı. Hiu ~ 

Yukardan Atalı: 
1 - Kıtab - Deyas 
1 - Muazzam - lztıralt 
5 - Sobada yakılan 
4 - Ümi4 etmek 
lS - n.aya 
6 - Katmak maadarındaa ~ 

hazır 

7 - Akıl • Dolun zıdda 
8 - Derun • Fırtına 

-·······························--...................... . 
Nöbetci 
Eczaneler 

Ilugece nöbetoi eesaaeler ıunlardır: 
lataobul tarafı: Şehudebapada 

( Hamdi ), Atarayda ( Zi1a Nuri ). 
Fdirnekapıda ( Arif ). Şehrembıüıcle 
( A. Hamdi ), Samatyada ( Erofila1), 
Kiiçükpazarda ( HÜleyin Hüaııtl ), 
Eenerde ( Emilyadi ), Eytibde (Bik· 
mel ), LlJelide (Sıdb ), Cağalofluada 
( Ubeyd ) Bah99kapıda · ( Agob Mi· 
nuyaıı ), Bakırkayüııde ( Merkes ). 
Beyo(lu tarafıı Tabimde Kalyonou
kulluğunda ( Beyoğlu ), Tabiaıd• 
( Tabim ), Galatada Mahmudiye cad
dtainde ( Mitel Sofronyad18 ), Şifllde 
Hamam caddffind• ( Halk ), Kuım
pqada ( Y erıi Tal'all ), Halacıoil11Dcla 
( Yeni Türkiye ), Kadıköy tarafı: Mo
dada ( Faik ltııt>ader ), Pı&zaryoluoda 
( Namık Behcet ), tJ!kü .. ar tarafı: 
Ahruediyede ( A.lımediye ), Büyük• 
adada ( Halk ) ecsaaelerL 

...................................... -----
lar. Bun'ar, re"• Trantar'ı, ffaYpt
man hakkında ıarib bir aleylatlar
lık ile ittiham etmektedirlw. K..
diainia Jllri heyetin• yapbia tek· 
liflere dair, J2 itiraz aokta• Ml
muılardır. 

Fleminfton, J 4 ( A. A. ) -
Havptman, yeni Jeney ha]>iaha• 
nuindekl öllm mahkumları koj'u
ıuna nakledilmitlir. Burada idam 
bOkOmlerini bekleyen daha 3 
mahkum vardır. 

Aemfngton, 14 (A.A.) - Hıç
kırarak ailanıakta olan karı11na 
teselli edici birkaç ıöz llyledik
ten ıııonra Havptman, bapiıhane
deki oda11na firince bltiln ao
tukkanlılığını kaybetmiıtir. 

Havptmaa, y&D1Dcla bulunu 
iki po'lsiD o•uzlanna dayaaarak 
acı acı ailamııtır. 

Şübheli iki 
Cesed Bulundu 

, Baıtarafı 1 inci yGzde ) 

Bay Ali Rıza onbe, gtınden
berl ortada yoktu. Alleal ve 
çocuklan latanbulda bulunduj'u 
için. kendiaini bu mtlddet içinde 
araya• buJunmamııb. 

Ceaed denizden çıkanhrken 
ağzından bolca kan gelmesi 
aazarıdilrkatl celbetmiı, adliye 
doktoru Bay Muataf a Şakir ta
rafından yapılan muayenesinde 
kaburgalanmn lnnldığı ve -.Bcu
dOnde tazyık neticesi yara ve be
reler balmaduğu meydaaa: çıkımt
tır. Mllddelumumt dan geç vakte 
kadar h!diae ile utraımııtar. id
diaya ı&re ölllm, tazyık netfcelf 
olmUf; Bay AH Rıza ~ldDrtUdtık· 
ten ıonra denize ablmııtır. 

2 - Yine don akıanıa dofru 
Alaancak, Şehidlerde deniz ke
narında ikinci bir ceaed daha 
buJunmqtur. Bu ikinci ceHdln 
Kemerde KAj"ıdbane caddeainde 
terzilik eden Maniaalı Bay Melı
med Nuriye aid olduğu anlaşıl
mııtır. Bay Mehmed Nuri de on 
gtlndenberi kayıpb. Kendlaini 
arayıb soranı yoktu .• 

Zabıta Ye Adliye bu iki h&
dfse Jle alAkadar olmaktadır. Dk 
hidiaenln cinayet, ikincisinin bir 
kaza olması kuvvetle muhte
meldir. 

.A. Bilgel 

Yurd içinde 
Hava Vaziyeti 
Rize Ve Trabzonda Yaz 
Havası Hüküm Sürüyor 

A11kara, 14 (A. A.) - Ziraat 
Vekileti meteoroloji eastitftıtınden 
aldığımız malftmata göre, ıon 24 
••t urfıada Jlll'dua Trakya 
Bana, llaniu, lzmir çenelerin
den aacla yerleri tamamlle yatıfb 
geçmiftlr. Yaiıflar Akdeniz la
yılanada yağ•ur, diler yerlerde 
brla kanfık yağmur YeJa kar 
pldindedir. 

Yağıflar Eae mmtaka11Dcla 2 
uı 3 mWmetre, dijer maataka
larda 10 ili 48 milimetre ara-
11Ddadır. 

Trakya Te dojıl anadoluau Ye 
orta Anadolunun Upk. laparta 
çenelerinde11 mada yerleri tama• 
mile karla GrtlUOclOr. 

Kanta kana toprak &zerin
deki kabnhjı bir metredir. Dl
t•r yerlerde kann kahnlıtı 2 
Ol 25 aaatimetıe aruancladır. 

Hava aahunetl Trakya, orta 
Anadolu ile Karadeniz luyılanncla 
din• nazaran 5 ili 10 derece 
claha dQpallftlr. Bua karphk 
clop Anadolunnda haYa aulıu-
neti l O derece daha Jlkaelmiftlr. 

Bu ıece en dllftlk ıuhunet· 
ler aafırın alhnda Edlrnede 12 
Afyonda ve Y ozgadda 6, Karat~ 
n orta Anadolunun birçok yer· 
1.-lnde 15 derecedir. 

En ynktek •"-•t Riaede 23, 
Trabzonda 2Z. Gİrelullda 21 de
rece kayclediJmittir. 

Tem 11• .... ratı 
Yeni Adam - Yelli Adam'm 

IOD çıkan fi9 UDCQ h118J yenj .. kilci 
91kmağa bqladığı gündenberi 1ayfala~ 
rında topladığı değerli yazılarla dol • 
dur. Terbiyeci lemail Haltlu'nıa (Diri u 
ıevıiıi yerine ölüm •tkı) ve top~ 
tedris, yaaılara Vahdet Gülteki~'i: 
(yeni romanda · dil ve uılub) Fuad 
KöH Raif oğlunun dil anbti .. yfa
ıında yazdığı derin ietkık yaa.11 
N ü•İt Oıman'ın Zaman gaseteıin~ 
cenbı, lıya Ehrcnleurı'dan tercüme 
(Huı kadını) ııayua acunu, eanat tarihi 
(Amok) romanı mecmuanın değerli 
yazıluını teşkıl ediyor. 

Olgun Çocuk - Bu iaiaıcle y .. 
nl bir çocuk mecmuuı oıbaaya batla
mıttır. Deteri 6 kwuıtar. 

Sayfa 11 

Necaşı işi 
Halle Çalışıyor 

(Baıtarafa 1 inci ylhıde ı 

ihtimalleri hakkmda nikbin t.lr 
haya Yardır. 

lf 
Roma, 14 ( A. A.) - Havaı 

muhabirinden: 
Adisababada ıdyaat müzakere-• 

ler• devam edilmektedir. Bitaraf 
bir mıntaka yapılması hakkında 
kıamen bir anlaıma yapıldığına 
dair f8yİalar teeyylld etmemekte 
ve doğru zannedilmemektedlr. 
Hennz hiçbir ltalyao kunetf 
Yapura bindirilmiş değildir. 

Çikolatacılar 
Birikmiş Muamele Vergisi 

Bir Neticeye 
Bağlanacakmış 

Şehrimizdeki çikolatacılar, 
kendilerinden muamele verglıl 
alınmaması için Ankaraya bir 
heyet g&ndermftlerdl. Bu heyet, 
dün ıehrimize dönmDıttır. 

Ankarada yapılan temaslardan 
bu işin tedkik edilerek bir neti· 
ceye bağlanacağı vadi abnmııtır. 
Çikolatacılar, ıekerden mamlll 
maddelerin, teker gibi muamele 
Yergisine tabi olmadığını iddia 
etmektedirler. Kendilerinden iıte
nen verKi mikdarı dört senelik 
yekunu ile bir milyon lirayı 
bulmaktadır. Çikolatacılar, b • 
itin kendi lehlerine halledllecetlı i 
ummaktadırlar. ····---··----·--··----··----.............. . 

( Toplentllar2 Davetler ) 
Tıb Talebe Cem1yetlnln 

Konferan•ı 
Tıb Talebe Cemiyeti tertfb ettlfl 

koaferaaalardaa ildnclalnl 16 ıubat 
eumarteai gOnü akıamı aaat 18 de 
lataabul Halkniade •trdirtecektlr. 
Bu konferaaıı Profea6r Obendorfer 
nrecektir. Konferansı, bir konser 
taklb edecektir. ----------·-··-·--

EMIRGANDA 
Satılık Ev 

loğaziçiade Emirılnda Mu
Taldotlaaae caddui 46 No.lı 
hane Ahlbi tarafından aab• 
bktır. lakeleye pek yakuı içi 
dıp yağh boya oa iki oda 
iki b~lllk aokak kapı Te 
mutfaldan ayndır. Hamam 
elektrik Ye terk• Ye 1500 
Uf&D babçeal Yardır Görmek 
latiyenler Emirıinda bakkal 
Bay 11mett1 müracaatları. 

YENİ ÇIKTI 

Meraklt (a?ıl.ar 

Giit~l bir muhtar• 

• 
T•nınm•• kalemlerln 
Seçme ya~darı 

• 
Kültür, 11hbat, H, ilim, ıpor, 
un'a& h•hialeri, faydalı bqiler 
ve anı.d ığınız herşey ... 

19811 
MATBUAT ALllDAil 
f H• lcl~ll• lala••'· ] 
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. ~~Muhterem İstanbul halkına , 

M U•• J D E İıt nbulda seneden seneye ıebebsiz artan 
mahrukat fiatlarını nnarı dikkate alan 

ANKARA MEMURLAR KOOPERATiF ŞiRKETi 
idare Meclisi hllkumetfa mUsaadeal Ye Ziraat Bankasının yardımile 
Almanyadan kUlllyatll miktarda kok getlrmeğe va Anlıarada 

' olduğu gibi latanbulda da mahrukat fiatları üzerinde nlzımlık 
Yaı:ifealnl yapmağa karar vermiıtlr. 

Kuruçefmede ALT 1 N Ç A P A D A tMl• edilen 2 numaralı 

.) 

Kooperatif Mahrukat Deposunda 
Pek yakında aıağıda gösterilen fiatlarl• kok aatııına baılanacaktır. 

Toptan depoda teslim ( 21,5) 
Perakende ik.;metgthlara teslim ( 23,5) 

Lira 

r.insi : Kolay yanar, ıobaları bozmaz, çok ıııtır, kırılmak 
lıtemoz, ktıçftk parçala, tozsuz en iyi cinı Alman tHhia 
koku. "ASGARi 7,200 KALORi, AZAMI 7-9 KÜL,. 

Tesellüm ,ekli: ~oklar ayarJ8:nmıı baakUUerle mUıterlle· 
rın nya ada•larının gözleri önünde tartılır. 

Aıızları dlkllmif . kurşun mUhUrlU çuvallar içinde 
kamyonlarla ıkametglhlara kada.r gönderilir. 

TARTl:TAMIHiLE YOK! 
MÜRACAAT YERi: Sirkeci M11hürdarzade hanı No. 32 

ANKARA MEMURLAR KOOPERATi F ŞiRKETi 
l~tanbul irtibat bUrosu · Telefon: 28074 
Mahrukat deposu Telefon: 40458 

lst•nbul Beledlye•I lıinları 1 
itfaiye Amirleri içi• 30 ve efradı· için 419 takım elblae ve 

L:aıket açık ekılltmeye koaulmuıtur. lıteklller ıartnaıneyl ve aumu• 
neleri Levazım MUdtırltlğtlnde görebilirler. Bu elbiaelerin talamio 
bedeli 3816 lira 51 kuruıtur. Ekıiltme 2490 No. h kanuna ltizum 
olan Yeaikaya göre yapıbr. 286 liralık teminat paraalle beraber 
tbale gUnü 0)011 26/2/935 Sah ıtınU Hat 15 de Daimi Encümene 
müracaat edilmelidir. "720 

" 

JTZ 
ihtiyarh~tan 
KORUR! 

Yeni icad 

VENÜS KREMi 
Methur Franıa ve Amerika& cild 

Alimlerinin en ıon fenni tetkikat ve lh· 
tiralarına tevfikan imal edilmi~tir. Cild 
Jııfzıssıhhaıı noktainazanndan en mü
him uasatı ihtin eden ( maddel haya
tiyeler ) Venüs kremi terkibinde mev
cud olrouından bu kremin birkaç hafta 
iıtimali in.anı ıayanı hayret bir ıu· 
rette genç yapar ve Venüs kadar gil• 
ıellettirir. 

Umumi deposu: Babçekapı, Hami· 
diye türbeıi N o. 28 ( Evliyaaade ) 
Nureddin Eren eoza, allt ve ıtriyat 
deposudur. 

Zayi - Tatbik mlihürümü kay-

~ ................... llD ................... . 

BÜYÜK 

TAY RE P YA 
18. inci tertip 5. inci çekiı 11. Mart. 1935 dedir. 

Büyük ikramiye 30.000llradır· 
Aynca : 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler 

ve 20.000 liralık mükif at vardır. 

Tüccarların nazarı dikkatine 
İstanbul Gümrükleri 

Başmüdürlüğünden: 
GUmrllklere ibraı edilen faturalar 15/3/935 gllnUnden aonr• 

aıağıdaki kayıtları ihtiva etmediği takdirde kabul edilmlyecektir. 
l - Kapların adet, marka, numara, ağırlık ve k~ymet efYanıa 

ıeldiğl memleket iımf, kıymetin fop veya aif olduğu yazılı 
bulunmak, 

2 - Bu bahatta11 baıka bllbuıa pamuklu, yllnlO, ipekli mensucat 
için lilzumlu olan etyanın; miktar ve nev'ine alt ölçOier• 
mlltealllk mal6mat bulunmak, 

3 - Faturayı Yeren ticaret evi veya fabrlkaaın aellbiyetll mllmer 
silinin el ile yaı:ılmıı imzası bulunmak, 

4 - Hakiki ve yegane ntııha olarak verildiğine dair ticaret evi 
veya fabrlkaaın tasdikini haYI bir ıerh bulunma"" 0 781,, 

bettim. Y enilli kazdırdacağmdan diğeri• c: ::J 
n!n hükmü yoktur. Halat 

·-·-·
00
···-·-···

00
•••

0

"

0

""

0

"

0

··---.. ·-··.-·- En kuvvetli bealeyicl çocuk mamasıdır. Her eczanede bulunur. 
Son Poata · Matbaa91 

labibi: AU Ekroıa 

Neırtyat Mldlrlı Tahir 

Istanbul Orman Çevtrgenllğlnden : 
Haliç Orman idaresinde meıbut 2 aded Köknar aeren, 5 aded 

karaağaç kereıteal •• 5 aded köknar gönder 35 aded ıhlamur 

atacı 163 kilo çiriı, 112 kilo yaprakıız ıhlamur çlçeji 1000 aded 
kııılcık çubuğu, 10 kental mahlud 112,5 kental meı• odunu 37S 
kilo meı• kömUrU 984 kilo iç mahleb ile Y enlkapıda mazbut 14 
kental meıe odunu ve iki kalemde 450 kilo meıo kömtırll 20/2/935 
Çarıarnba atıntı ıaat llçde ihale edilmek Uzere ıat&lata çıkanlmır 

dır. iti öğrenmek isteyen alıcılarıo Orman Müdilrlyetl Kalemine 

gelmeleri ilin olunur. 

0enizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı KaraklSy Köpr11batı 
Tel. 42362 - Sirkeci M11hlrdnrı:ad• 

Han Tel. 22740 ........ .. ..... 
Trabzon Yolu 
VAT AN Yapuru 17 Şubat 

PAZAR gUnll aaat 20 de Rl
ze'ye kadar. (767) 

Ayvahk Yolu 
MERSiN vapuru 16 Şubat 

CUMARTESi gttnll akıamı aaat 
19 da lzmir'e kadar. "768,, 

Mersin Yolu 
KONYA •apuru 17 Şu

bat PAZAR gUnll saat 10 da 
Mersine kadar. ''769,, , ______ ..., 

Emvali Gayri Menkule 
ve ikrazat Bankası 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNiN 

Hiuedarlar umumi heyeti Martın 
24 Uncü Pazar günü 1aat 11 de Gala
tada Doyçe Oryentbank - Dresdner 
Bank Şube&i blna1ındaki şirket merke
zinde adi surette toplanacağınctan hie
ıedarlarıo o gün gelmeleri rioa olunur. 

RUZNAMEI MÜZAKERAT: 
ı - Şirketin 1934 yılındaki işlerine 

aid ldare Mecliıi raporunun okunmaeı. 
2 - Bilanço n murakıb raporunun 

okunmaıı, 
3 - 1934 yılı heaabları ve bilAnço· 

ıunun kabulile o yıl işlerinden İdare 
meolieinin ibra olunması. 

4 - İdare meclisine aza ıeçllmeıi, 
S - 1935 hesab yılı için murakıb 

Hçilıneıi ve ücretinin tayini. 
6 - Ticaret kanununun 323 üncü 

maddesine göre şirketle tloaret mua
melelerinde bulunmak üzere ldartı mec· 
liıi aıaıına eaJabiyet verilmelli. 

ldare Mecliai 

Grip ve 
romaUzm• 

rahatsızhklart 
için en fayd•I• 

ve geçirici 
il içtir. 

Her ecıanedtll 
lıteyfnlz. 

KUtahya icra Memurıuı1111• 
dan: 

K11tahyada Palaı otelinde mukh11 
KütGkcQ lıtanbullu Nlzameddio 
tarafına ı 

KCltabyada otomobilci Ahllled 
uıtaya maarafla birlikte bir kıta iJidJ 
mucibince /126 Ura borcunuzdan do
layı taraf ını:r;a ıönderllen icra eoJ 
mübatir tarafından bili tebllt ıad• 
oluomuf ve lkametglbmızın meçhull
yetlne binaen lllnen tebllıat ifaı•111 
karar verilmittir. 

Bir ltirazınıı varu tarih iltnd ... 
itibaren 20 gGn zarfında 35-108 .,~ 
maralı doıyaya milracaat etnı•"" 
akıi takdirde muamelitı icraiyeP~ 
klffui gıyabınızda cereyan edec• • 
icra emri makamına kaim olı:O' 
fiıtere bildirilir. 

GRAMOFON 

Pli ki arı 
meraklılarına müjdel 

50 kurut 
dan itibaren plAk kolekıiY~ 
nuouzun nokıanlarını ik111' 

edeblliralniz. 

Fırsattan istifade ediniz. 
Satıf ~eri : ı9 

Beyoğlu, Tllnelbaşı No. 5 


