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Küçük Esnafın Tahdidi Düşünülüyor 

Bir Kısım Esnaf Fazlalaşmışbr, 450 
Kişiye Bir Kasap Düşüyor 

lıtanbulda u ıermayell eana
lıa glnden güne artması nazara 
dikkati celbetmiftir. Lokataca ve 

••larla kasaplar, çotalan ema
fm başında gelmektedirler. 

istanbulda (2500) e 7ala11 lo
kanta ve (1500) den fa.la kasap 
vardır. latanbulun n6fusu (000) 
bin kabul edildiji takdirde h• 
(_,) kifiye bir bap ilabet 
etmektedir. Seksen yll lira .,.. 
.. ,.. buhmu bir 
dlkkin -tutarak pcle ·~ 
f6vde et alap sabyor. 

Bet OD 'flln aldJjı etia para
-· pefİD olarak vermek m
retile toptancılara bir itimat tel-
ldn ettikten ıonra keacliaine 
..,..ayeainin bet • milll bir ı Adetl•rl •011 sa111ad• e11 /a~l• 
kredi buluyor. .,.,,,,. lkl •ını/ ••na/, ,.,.,,., 

Cl>e•amı 12 laol N,tada t H lcaapltırmıı 

Üç ltf aiyeci Mucize 
Kabilinden Kurtuldu 
EneDd ,an Kadık6ylnde 

Mr kaza oldu ve llç itfait• 
aeferi kısmen ağır, laımea de 
ehemmiyetsiz surette yaralandı. 
Dlald1 nllabaımzcla kısaca kay· 
clettii'miz vak'a hikmet denle
riDcle g6rdljlml1z atalet kana
•HMD bir neticesidir ve denile
bilir ki mecruhlar, istemeye, i.
temiye, mlltbif bir cambaz pe
readeıi atmaya mecbur olmut
lardır. 

Vak'a şudur: Kadıkay itfai-
yesinin, büyllk pompa iami veri
len arabuı, Erenk6ylnde çakan 
yangma yetitınek için bltb 
llratile relirken y oğurtça de
reainin beton köprn.n ilzerinde 
bir araba ile kartılqm11br. Ma· 
kiaeyi idare eden Hayri efendi 
millademe yapmamak için kor
kuluk kaamına tevecclllı etmlf, 
meafe dar gelmif, arabayı Kazad11 en fazla gara/anan 
durduramamıt ve tiddetli bir Borazarr Mastaf a Ef. 
mllıademe olmuttur. Müsademe-
ain şiddetinden arabada bulu- Efradın dilştükleri y6kseklik 

lb ahi B k 
Oç metreden biraz fazlad.r. 

nu r m, e ir ve borazan 
Mustafa efendiler, havada seri Kazaya sebep olan ve kaçan 
birer kavis çizerek tepetakla de- arabacı bili tutulmamıfbr. Kazaya 
reye yuvarlanmışlardır. Az aonra uinyanlar mucize kabilinden kur-
çıkaralan kazazedelerden yalnız tulmuılardır . 
llorazan Mustafa efendi Tıp faktll· Yoğurtçu köprilsOnlln bu nok· 
tme yatanlmııbr. Ayağmdan ve l tasında, daha evvelde birka~ ka-
k.._.. yualaclar. sa olmuttur. 

----- ---- -

Bugün 

16 
Sayfa 

Mimar Sinan 
Günü •• 

Koca San'atkinn Bugün 
344 üncü Ölümü 
Yıldönümüdür 

Bap bllytik san' atkAr Mi
mar Sinanm 61dlli,il iDnthl 
344 inci yıldönOmOdür. 

Mimar Sinan bu vatanın bir
çok klfelerine 81 cami, n 1 me .. 
çit. 65 •edrese, 26 darülkura, 
rr ~ a-- •ritMll-. ~ayek 
aa kemeri, 8 köpril, 18 kenan
aray, 8 mahzen, M saray, 35 
hamam, 17 ttlrbe ve birçok se
biller, çqmeler hediye etmiftir. 

Mimar Sinan 

Halk Evi tarafından hazırla· 
DaD ihtifal proiJ'amma göre, 
buflln ... t Bçte Sllleymaniye 
camii avlusunda toplanılacak, 
Hallı Evi, febir, mimarlar ve go
sel Nn'atlar akademiai namlan· 
na nutuklar t3ylenecek, san'at
klnn Sllleymaniyedeki tilrbuine 
çelenkler konulacaktır. Gece de 
radyoda bir konferans verilecek· 
tir. 

Sanayi Bankası 
On Sermayedar Yeni Bir 

Banka Yapıyorlar 
Şehrimizdeki fabrikat6rlerden 

on kiti bir araya gelerek onu 
bin lira sermaaye koyarak ıimdi
lik yOs bin liralık bir ıanayi baa
kua tesiıini kararlafbrmıflardır. 
Buka yakanda tqekkll edecektir. 

= 

............. ,..... r.t.w - IOt0.1 

Stalin 
Ağır 

Yoldaş Çok 
Hasta imiş 

-

Berlinden Moskovay!\ Tayyare be Bir 
Mütehassıs Doktor Hareket Etti 

. 
Bertin 30 (Hususi) - Profeak 

doktor Herman Zodek Rus komll
nilt fsrkua umumi kltibi Staline 
yapılacak kom81taayonda hazar 
bulunmak tlzere ve Sovyet hl
kametinia da•eti heriae laJJare 
ile Berlindea Moskovaya hareket 
eta:niftir. Mevcut malimat Stalia 
yoldapa ap bir surette baata 
oldup merkezindedir. Yapıla 
ciddi muayene neticesinde hu-
tabğın kan•er olduğu anla
tilmlf ve Lebistandan tayyare 
ile bir kanser m0tehuıı11 
celbedilmiıtir. Bu haberi Mo .. 
kovadan lnformasyon Ajan11 
bildirmiftir. 

Son Posta: Stalin Yoldaş, Rus· 
yadaki bugünldl komlinist rejimi
nin bqlıca meanetlerinden biridir. 
Kendilİ Rusyayı sanayileştirmek 
ve bqka memleketlere muhtaç 
etmemek için kııa bir zamanda 
hazırlanmasına ait beş senelik 
plln fikrini ileri sllrenlerdendir. 
Kendisile çıkan fikir ihtilafı nze
rinedir ki Troçki Yoldq Ruıya• 
dan aynlmıya mecbur olmuştur. Sttıll11 

Yirminci Asrın En 
Esrarengiz Sergüzeşti 

~~~---~~~~ 

Bebekteki V alidei Hıdivi IU'&JIDın alt kabnda bahçeye bakan bir 
odada Oç kiti alçak aesle konutuyorlardı. Bunlardan biri 
sabık Hıdiv Abbu Hilmi Pqa, biri Ticaret ve Sanayi 
Bankası Mildllrll Şaban Bey, llçllncllsl Bili di. lngilis ıa
zeteci birdenbire l&zllnll ketti, ll111baları 96ndGrd8, pence
reye kottu. iki dakika tonra bir tabanca MSİ ifitildi. 

Preaa Seyfeddin Lonclra civannda bir bmarhanede mahpustu. 1901 
aenesindenberi burada bulunuyor Ye bDtlln murafa Ma-
11r Karah tarafından 6deniyordu. Her a1b ayda bir laıiliz 
doktorlan, Prens Seyfeddinin beıeriyet için tehlike tetkU 
edecek kadar huta oldutu hakkında rapor Yerİyorlarcla. 

Preaa Seyfeddin bmarhanedeki penceresinin hine otannut baftabk 
resimli gazeteleri kanfbnyordu. Birden, tımarhanenin du
varlan arkaaınclan bir kaval lesi ytlkaeldi. Preu Seyfeddin 
lmlaklanm kabaritL Mmr milll havalanndan biri çahm
yordu. Bu adam kimdi? Buraya niçin ıelmifti? Niçin M.tr 
milli prkilannı çalıyordu? 

Prem Seyfeddinia bmarbaneye konması Ye ondan kaçınlmuı ylr
mind unn en eararengiz ve en heyecanlı vak' alanadan 
biridir. Pek yakında bu maceraya • Soa Poata • lltaala
nnda olmyacak11mL 
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Gümrükte Tensi
~ kat Y apılmıyacak 

Günün 

Yeni Teklif Etra
fıı1da Fikirler KAÇAKÇILIK 

B:ışvekil Paşaya un fabrikala
rındaıı ala"ha:t muamele •erıi· 

;:;~dı::;i~iaz!::;btt~ire.t:~ Üç Çocukla 
na•ebetile şu mitaleaları top- B 

Aıı1 ae~ 1;F~nncı Caııkurtuaa mahalleel) ir Anne 
çu•; b~;:'na *hl:Cl:.:.".:~ç '!;:=; JMakiim Oldu . 
tır. Narhı da belediye koyuyor. 
Binaenaleyh unu kaça alırsam Geçenlerde Defterdarcla Hn-
muayyen kazancı zammederek ıeyin Efendinin e~nde kaçak 
ekmek yapar satarım_. Unun yük- sigara kAğıdı bulunduju haber 
selişi ~e düşütü bem ne zarar- •lınmış, taharri neticesinde 57 
fandmr. ne de büyük bir kir defter Halep markalı aiaara kl-
temio eder. • 

Bizde ekmek balkm tabir ca· ğıdı çıkmıştır. Bunun llzerine 
izse, hummalı bir gıdasıdır. Şu Hnseyio Ef. ile kansı Hanife 
buhranlı zamanlarda fakir halk H. tevkif edilmiş, fakat bu auretle 
yalu z ekmekle karnını doyuru· evde yalnız ba,Jarına kalan Uç 
yor. Muamele vergisini arbrmak kftçük çocuk ağlamıya bqlamış-
hususundaki teklifi kat'iyen ka- larcLr. Bu vaziyet karşwnda ço-
bule tayan görmem. cuklar da annelerile birlikte tev-

* Sudi B. (BUyükdue lak.ıe cadtle.I 71) kifbaneye götürülmüştür. 
- Her tfülü vergilere manu Dün yapılan muhakemede 

... lan Ye medeni ihtiyaçlan köy· ıahitler dinlenilmiı, Hüseyin Ef .nin 
ffilerden fazla olan ıehirlilerdir. kaçakçılık yaptığı sabit olmamış, 
Teklif yapan zat ta yalnız tehir- kiğıtların Hanife Hanıma ait ol-
lerdeki (4) milyon halktan senede duğu anlaşılnuşhr. Neticede Ha-
(15) milyon liralık bir muamele nife Hanım altı ay hapse ve para 
•ergisi alınacağını möylüyor. Bu 
ubn teklifinde yalnız bir cihet cezasına mahkum edilmiıtir. 
doğrudur. O da bu muamele ftr- Kadın mahkemeden çakarken: 
giaİDİD yalnız d6rt milyon balktaa " - Y avrulanm ne olacak?" 
ahnmasıdu. Filhakika bazı tehir- diye ağhyordu. 
lerimiz istisna ediline diier Tİ- ----
liyetlerdeki ballan ebemi ek- ,, Milli Takım 
meği emde yapar. Hatta fınndan 
ekmek alanlan ayıphyan ıehirliler 
pek çoktur. Bu 'f'ergiyi bltiD 
memlekete teşmil etmek imkinı 
yoktur. Bu sebeple ben buna 
muarızım. .. 

Safa Bey • Şehudebafl -Nanttt. Bey 

Federasyon Bir Grup 
Teşkil Etti 

'• 

Ticaret Ve Sanayi 
Bankasında •• 

VARiDAT 
Mevduat Sahiplerinin Pa- Yeni &nede 
ralan Tamamen Verilecek 'Ne Kadar 

Ticaret ve uaa,I Baakallnm 1 r • 1 r "• ? 
tasfiye halbıde oldutunu evft\ce ver gı. y erecegı.z 
yazmıf, balkın bankaya yatırdatı 932 bel d' .11 bl 
Beşynz bin Hra kadar paranın . . ~d ıyekn vıd yet L t-
b

. 1 ril • 
1 

• h çesının van at ıımın a en aa· 
ıranevve ve men çın IKbsat b k .. . 

V kil ti · t db' ld ... IIA arı yekunu oktuna faslı teşkıl 
e e nın e ır a ıgını ye k edi y · 
t
_:_.. .k etme t r. enı ıenede oktana 

e ....,,.I • • } ak b" miJ lira a._L 

Y 
.:s k. .. resmı o ar ır yon YD~ 

aptığımı .. 1 tah ıkata gore; .1 dil kti A kazan 
bankanın (300) bin lira Bozöyllk 81 ~. ece .r. ~ca • ç 
f b 

·ka d 1,600,0001, 1
. B vergısınden vılAyet hıuesı olarak 

a n 110 a, , 'I ıra arut ('»~\ b. ı· kkaf · 
1 h. d al ... ld ... .b. ~, m ıra, musa at 'f'el"ll· 
n ısann a acagı o ugu gı ı · d aarif hi • ( 2 ) 

b. il 1. lık t b" iftl"". sın en m uesı 4' 
ır m yon ıra a ır ç ıgı b" lir ka · • d 

vardır. m a, zanç 't'ergıtm en 
Bunlar bankanın nakti serma- Maarif hissesi olarak (1,900000) 

yesini teşkil etmektedir. Bu nevi lira, yol parua (625) bin lira, 
sermayeden olup olmadığı henilz musakkafat ftl'gisinden belediye 
münazaalı bulunan bir de bir hissesi (450) bin lira, kuançtan 
milyon lira kıymetinde Mehti B. belediye biaMai (200) bin lira, 
ormanı nrdıı tanzifat ve tenviriye resmi olarak 

B k 
• f' . (450) bin lira, konturatu re.mi 

an anın tas ıyeııne memur (200'\ b. 1• • • ki. 
d·ı z· t B k M .. d .. - ı m ıra, vesaıti na ıye res-

e ı en ıraa an ası u uru mi (780) bin lira, ıigorta tirket-
Absen Ber ~ankanm •e ~lacak- !erinden itfaiye hissesi (100) bin 
lıların •azıyetı hakkında bır mu- lira ve imtiyazla firketlcrden de 
harririmize tunları s&ylemiştir: (400) bin lira tahsil edilecektir. 

"- Bankanın para mevcudu, Umum varidat yekônu (10) mil-
mevduat ıahiplerinin alacaklarım yondan fazladır. 
ylizde yüz temin edecek mahi-
yettedir. Zarar olursa, bundan 
yalnız sermayedarlar müteessir 
olacaklar ve onlann hisseli sıfıra 
düşecektir. 

Bankada, suiistimal olmupa, 
hissedarlar mahkemeye mi\racaat 
ederek haklannı temin edebilirler. 
Fikrime göre, aslı olmıyan bir ıey 
mevcut yazalmaş ise, &tekine be-

----
17418 Lira 

iki Mahkum Kaçakçıdan 
Tahsil Edilecek 

Baııa gazeteler lstnnbul gümrüğün· 
de baıı tensikat yapılacafı, birçok 
teMd41G1At olacağı hakkında o taya 
çıka pyialardan bahsettiler. Bu 
baberln dotru olmadığı bildirilmek• 
tedir. 

1 
Tahsil Edilemiyen Borçlar 
'Zaruri •ebepler dolayısile tahsil 

ediJemiyen borçlnnn terkini hakkında 
bir IAyıba vücuda getirilmi,tir. 

GOlhane Miisamereleri 
GGlbane hastahanesinin yedinci 

bbbl milaameresi pazar wünü birçok 
tloldorlanmızın huzurile verilmiş, 
tok fa1dah münakaşalar olmu,tur. 

Bogazlar Komsiyonunda 
Bosazlar koms'yonu raporunu 

Ak•am Cemıyetine gönder'lıiş1ir. 
Rapora göre Karaden"ade en kuv· 
•etff bahri. de•let Rusyadır. 

Yem Amerika Sefiri 
Yeni Amerika SefirJ M3. Şerli 

yakuada memleketimize felecektfr. 
Ma. Şuil gençliğinde aporla çok 
......ı olmuf, bir zamanlar Amerika 
109 .. ue tampiyonlutunu kazan· 
•ıfbr.Spor iılerıle daima alil<.1dardır. 

Firari Katil 
Bir Mahkum Dün Şehri
mizde Yakayı Ele Verdi 
. Bi~ adam öldürdüğü için Eli

zıı Agırceza mahkemesince ( 24) 
1e11eye mabküm edilen Bitlisli 
Hayrullah isminde bir mahküm 
Bitliı hapishanesinden kaçmıştr. 

mahalle .. 7 • 

- Başvekile yapılan yeni 
teklffi okudum. Bunan eski tek
liften hiçbir farkı yoktur. F.aki
den ekmekten verri alalım deni
yordu. Şimdi undan muamele 

Federasyon milli futbol köme
sine esas teşkil etmek üzere bir 
(A) grupu vücude getirmif tir. 
Grup Ankara Muhafız Gldlnden 
Vasfi, 1zmirden: Lntfi, Riza, Fik
ret, İhsan, Lüfi ( İzmirspor ) Sait, 
Fuat ve lıtanbuldan: Avni, 
Mitbat, Nihat, Rebii, Reşat, 
Zeki, Fikret, Niyazi, Hüseyin, 
Eşref, Hakkı, Hüaamettin, Saim, 
Sami, Salihattin ve Malik Bey-

ı c rikine açıktan para verilmişse ta-

Kaçakçılık cürmile . maznun 
Bergamada miiakirat bayü Y qar 
otlu Salim, sigara bayü KAmil . 
otla Ômer Efeadileria malaake
mesi dün ihtisas mahkemesinde 
nihayet bulmuştur. 

Katilin, şehrimizde Fethullah 
Efendinin yanında çalıfbğı haber 
almmıı ve dün yakalanmıştır. 
Hayrullahın üzerind~ kendi fo. 
toğrahnı taşıyan ve fakat Halil 
oğlu Abdullah yazılan bir nüfus 
ki;ıdı çıkbğı için müddeiumumi
lik, kendisinin hüviyetinin tayini 
için Sulh mahkemesine gönder
miftir. 

Kapıcılarm içtimaı 

'Yergisini fazla alalım fikri ileri 
rirülüyor. Bence bunun tetkika 
bile değeri yoktur. 

* HllHyln Bey • Emln&tl Kemer 80laak 7 • 

- Ekmek ve buğday fiatla
nadaki yükıelit tabü oluna 
memlekete fayda -.erir. Cebri 
yUkseltmenin hiçbir fayduı yok· 
tur. işte beııden bu kadar. 

Umumi Maaş 
Defterdarlık dün ve enelki 

giin bütun dairelerde çalışan üc
retli memurların maaşlarını ver
miştir. Cumartesi günllde blUOn 
memurların maaşları verilecektir. 

Kimsesiz Aile Çocuklan 
Hlmayei Etfal Cemiyeti lıtanbul 

merlcez' heyeti dün ille içtimaını 
7apmışbr. Cemiyet ldmaeaiz .Ue 
çoe11klarının yerlettirilme.t için •t· 
raşacakbr. 

• 

lerden te,ekkül etmektedir. Bu 
oyuncular nisana kadar F ede
ruyon emrine gönderileceklerdir. 

Bu hususta ıpor sayfamızda 
tafsilat vardır. 

Cevdet Mollayı Yarahyan 
Cevdet molla Beyi yaralamak

la maznun kain biraderi Hamdi , 
Beyin muhakemesine diin Ağır 
cezada nihayet verilmiştir. Hamdi 
Bey bir sene iki ay hapse 500 
lira tazminat vermiye mahkuna 
olmuştur. 

Yeni Tramvay Arabaları 
Tramny Şirketi yüz kiti istiap 

edebilecek tramvay arab•ları wetirt
mektedir. 

biatile mes'uliyet vardu. Fakat, 
ıimdiye kadar böyle bir vaziyet 
tesbit edilmemiştir. 

İntihar Teşebbüsü 
Babası Ders Göstermedi
ğine Müteessir Olmuş Ve 

Ölmek istemiştir 
Kadık6yünde, telefon merke

zinin bulunduğu caddenin 6 J nu
maralı evinde oturan Gülhane 
hastahanesi· hesap memuru Yuşa 
Beyin kızr, tentürtiyot içerek inti-
har etmek istemiş, kurtarılmıştır. 
Genç kızın teeuiirüne sebep 
babası tarafından kendisine hes~p 
dersi verilmek ittenmemcaidir. 

Pangaltıda Yangan 
Dtın Pangalbda Zafer soka· 

ğında bet numaralı Leyli Ham· 
mın evinden yangın çıkmış, mü-
him bir kısmı yandıktan sonra 
söndi\rillmüştür. 

Maznunlar 24500 adet Iİsara 
kiğıdı kaçınmşlardu. 

Salim ve Ômer Ef. ler aekizer 
ay hapae ve 17418 lirayı inhisar 
idaresine mliteselsilen tediye et-
miye mahküm olmutlardır. Kaçak 
agara klğıtlan da mftsadere 
edilmiftir. Ômerin 31 teneke 
kaçak yağı da borçlanna mahsup 
edilecektir. 

Camları Yere indirmişler 
sabıkalı tatar Burhan, Rifat, 

Hibeyin, RıdYan iaminde dört kişi 
Beyoğlunda Kutu biranesine taar
ruz ederek camlan,,• kırmışlar 
ve içeri girerek aahibini 61timle 
tehdit etmişlerdir. 

Hamamlaran T esciU 
Kayit ve tescil muameleleri 

Belediye lktısat Müdlirlüğil tara
fından görülen hamamlar timdi 
müstahdemin tubesine devredil
miştir. 

Apartıman ve han kapıcılan dün 
idare bcyet'eriai seçmişlerdir. Yapı· 
lan bir hesaba göre fstanbulda (4000) 
kapıa Yardır. 

Hastahanede Olen Amele 
0..kG n&abınn17~a Beykoıda ya

ralaa&D Çankırılı Hüseyin h•indekl 
amelenin öldüğünü yazınııtık. Ölen 
amele Çankırılı Hüseyin, Erzurumlu 
Afi Receptir. Hüscyın tedavi edil· 
mekteclir. 

Fakir Muhacirler 
Fakir muhacirlerin Türk tabiiye

tine girerlerken lıarç •ermemeleri 
hakkında b"r liyilıa lınzırlanmıştır • 

Biri Daha Tutulda 
Geıeulerde Ankara sen.inlerin• 

den Fahrettin Efendi ile zevcesini 
öldürenlerden Dursun iamindeki ka
til de Erzurumda yakalanmıftır. 

Terkosun 
Kazan ez 

Terkoı Ş"rketi Umumi Heyeti 
din toplanmış, senelik bilanço ıet· 
kik eclilmittir. ŞirJ..et geçen sent' bir 
milyon liradan fazla tabsilit J ap
mıtbr. Geçen bir senede kaıandıtı 
para 106 b"n liradır • 

.---------------------------------------~-----~----------------------·--------------====--~ 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

1 
Pazar Ola Hasan Beg Ve Doktorlar 

1: KolDfU - Hnan Bey, doktorlu 1 
tlccar 1111dır, deiiJ midir7 ne dersin? 

2 : Hasan Bey - Dinle beni kon>fu 1 
Bazı doktorlara gidersin; nwayeaedeo 
evvel seni bir kere soyarlar. \ 

l: Hasan Bey - Sonra 
tararlar, g6ğelnl dinlt=rler, 
!erler. filin. falan .•• 

masaya ya
arkanı d~ 

\ 

4 : Hasan Bey - Muayenedea sonra 
tarifeyi gösterirler, Hm ""° k...,. dalaa 
Mata ederler. 
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Her gün 

/ktısadi 
Bu/ıranın 
Çaresi 

..__, _____ Ce.det SaUh 

-4-
0çüncü makalemde bir köy .. 

lünün dnnkU ve lmglinkn ikhsa .. 
dl vaziıetini izah etmiye çalış· 
mııtam. Bugün de, birer, birer 
tasrih ettiğim ve pahaya vücu-
dc getirdiklerini iddia eyledi-
ğim ( 12 ) iktısadi unsurun şe· 
hir!i bir vatandaşın i~tira ku<l
retini :nasıl azalttağmt i7.ah et
meye gayret ey!iyeceğim. 

Wlurafı~ Şımd lki Fnla~· 

iaml t d 'i K. !(. 

Ekmek 630 770 
llt 1200 fıOO 

Şeker ~m 250 
On 225 200 
S.bıe 900 450 

Oktur:ı 300 ~ıO 

TLltiir. 300 100 

Vapur f,(lO ~ 

Kira 3000 ı!IOO 
Elektrik 000 ~ 

Tramvay :t)O 150 
llelıttep llcntf 1500 750 
fılhldrat 1000 500 
Guete puH• 150 fi() 

~itap 20D !'ıO 

Su ı~ 75 

Telel9n son Zj() 

llt11'tellf .., }j()() 

Yol pıraeı :iO 40 -·~ k 7~ k 
Bu masraflar tahmint ve va.sa .. 

Udir. Ve bittabi bunların için· 
de ya1.ılmıyan birçok teferrüat 
nrdır. Maksadımız icmali bir 
fikir vermek, az miHarda hükô· 
metin, fakat vasi mikyasta ( 12 ) 
unsurun bayatı pabah yapmak· 
taki tesirlerini ve derecelerini 
göatermektir. Eğer maişeti umu
miyeyi ıslah edersek ( 148 ) lira 
yerine ( 75 ) lira kafi gelecektir. 

Bunun başka türlü • yani 
hakiki - ifadesi şudur: ( 148 ) 
lira sarfeden bir ailenin her ay 
( 73 ) liralık kudreti iştiraiyesi 
azalıyor. Çünki bu ( 148 ) liralık 
masraf ( 75 ) liraya temin olun
saydı elimizde kalan ( 73 ) lirayı 
bankaya yat·racak değil, muhak
kak yine sarfedecek idik. Ve 

bu para ile, tatmin edemediği
miz başka ihtiyaçlarımızı temin 
edecektik. Ve paramızı bu ihti
yaçlarımızı temin edenlere ver
miş olacaktık. Fakat ( 10) ku-

ruşluk şekeri ( 50 ) kuruşa, 
( 30 - 40 ) kuruşluk eti ( 80·90 ) 
kuruşa, ( 3 ) kuruşluk gazı ( 35 ) 
kuruşa, ( 10) kuruşluk tütünü 
( 20) kuruşa almaktan, ( 15 ) 

SON POST .... 

Son PostanınResimli Makalesi ~ Saadet Nerededir ? ~ ı 

t - Bizi hayat şeraitimiz 
değil, tahiatimiz mes'ut eder. 1 

2 - Me1hur Rokfellerin milyar• 
forı ' •• rdıf, Fakat yemek yiyemez, 

( 
ancak 11üt Ye yoturtla hayatını idame 
eder. l 

5 - o~ruek ki saadet parada cıl
ınadıtı gibi b~dbahthk ta behemehal 
falıi rlitin bir neti ceı.i değildir. 

= ===--- ---==== 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

• 
ihracatımıza Suikast Yapan-
ların Foyası Meydana Çıktı 

--- - -
Afyon Ticareti için Kanun Hazırlandı 

Ankara. 3t (Hususi)- Afyon 
sabtınm Devlet İnhisarı altına 
alınacağı hakkındaki haberler la· 
hakkuk etmemiştir. Hükümet 
afyon ziraat ve ticaretini inlıisar 
şeklinde tedvir etmek niyetinde 
değildir. 

Fakat bizden afyon alan 
hariç memleketler keadi aralann· 
da bir anlaşma yaparak piyasada 
gayri tabii bir düş'künliik husule 
getirmişlerdir. Hükftmet bu va· 
ziyelin önüne geçmek için yeni 

Amerikada 
içki Taşıyan 13 Gemi 

Müsadere Edildi 
Nevyork, 3 l ( A.A )-Knçak

çılara ait 13 gemi tevkif olun
muştur. 

Geçenki deniz yarışında Ame-
rika kupnsı müsabakasına iştirak 
etmiş olan tenezzüh yatı ile bir 
İngiliz vapurunda bulunan 150,000 
dolar kıymetinde tekmil ispirtolu 
kaçak meşrubat müsadere edil· 
miştirr. 

Amerika Ayan Meclisinde 

~------- - - ----------
tetbirler almıştır. Bu cllmleden 1 
oularak tıbbi maddeler istih
sali için en iyi afyon yetiş· 
tiren Türkiye ile Sırbistan 

1 

arasında bir ihraç mukavelesi 
tanzim edilmiştir. Bu mukavele 
mucibince iki hükümet afyon 
ticaretinde müşterek hareket 
edecek ve ba suretle afyon müş-
terilerinin, fiatleri düşürmelerinin 
önüne geçilecektir. 

Bu tedbirlerin neticesi olarak 
afyon nıüstahsiileri arasında bir 

satıf inbisan yapılacak Ye bu 
inhisarı müstahsiller bizzat idare 

edecektir. Yugoslavya ile yapı• 
lan mukavele yakında imza ve 
ve tastik olunacaktır. 

Mukavelenin tatbikab iki hü
kümet arasında bir satıı birliği 

tesis etmek suretile tecelli ede
cektir. 

Bu hususta hazırlanan kanun 
IAyihası yakında Millet Meclisinde 
müzakere edilecektir. 

1 
Çöl Ortasında 
Müthiş Bir 
Tayyare Faciası 

1 
Kitaplar 

Maarif Vekaleti, Kararın
dan Vaz Mı Geçti? 

Bağdat, 31 (A. A.) - Alınan 
bir telgrafta, Şam - Bağdat ara· 
sında haftalık hava servisini ya· 
pan Fransız tayyaresinin çöl üze
rinde alçak bir irtifada uçarken 
bir kum kas·rgasma yakalan· 
dığı ve Bağdattan ( 200 ) mil 
mesafede bir kum tepeciğine 
çarparak parçalandığı anlaşıl· 
mıştır. 

T ayyarenio rakipleri olan pi-
lot, Fransız makinist ve Cemiyeti 
Akvam tarafından Suriye • Irak 
hududunun tahdidine memur 
edilen komisyon reisi İsviçreli 
Miralay Dö Reyniye, bu mftthiş 
kaza neticesinde ölmüşlerdir. 

Ankara 31 (Hususi) - lstan
buldan gelen kitapcılar heyeti, 
mektep kitaplarının Maarif V eki· 
leli tarafmdan hazırlanması hak· 
kındaki kararın kaldırılması için 
teşebbüslerine devam ediyorlar. 

Verilen, fakat henüz teyit 
edilmiyen bir habere göre Maarif 
Vekaleti kıraat kitaplannı ken· 
disinin baz·rlahp bastırmak ka· 
ranndan bu sene için vazgeç· 
miştir. 

ispanyada Yeni Tevkifler liralık kirayı ( 30 ) lira vermek
ten, umumi hizmet şirketlerine 

ait masraflarla nakil, mektep 
weaaireye ait masraflann bu nis
bette fahiş ve pahala ücretlerin-

Vaşington, 31 ( A. A. ) -
Ayan meclisinin hariciye encL 
meni, uyuşturucu maddelerin 
tevziatını nizam altına alan ve 
imallerini tahdidata ti.bi tutan 
Cenevre mukavele!tini tasvip ey• 
)emiştir. 

Barselona, 31 (A.A) - Gizli 
içtima eden 58 sendikalist tevkif 
edilmif ler ve maadio sendikası 
resmen kapablm11br. den elimizde para kalmıyor ki Akvam Cemiyetinde •• 

diğer ihtiyaçlarımıZI alalam. (Ya· Y M 1· • Cenevre 31 (A.A.)- Aham Mülakat 
ai diğer ihtiyaçlarımızı yapanlara UD3D a ıyesı Cemiyeti tarafmdan, Dançig li· 

manınm Lehistan hiikümeti tara• 
P...a verelim ) Elimizdeki para Yunaôistan Hakenıe fından kuJlamlması meselesini İki Başvekil Masa 
ancak birinci ihtiyaçlara güçlük· k tetkik ile mütalea beyanına me· B G 
le yetişiyor. Hatta onları bile Müracaat Edece mur edilen hukukşinaslar encü- aşına eçiyorlar 
bep noksan tedarik ediyoruz. Atina, 30 (A. A.) - Ethnos meni cama günü toplanacaktır. Paria, 31 (A. A.) - Başve-
lkind, üçüncü vesair ihtiyaçlara gazetesinin verdiği bir habere kil M. Tardiyö ile Maliye Nazın 
sara gelemiyor. Ve işte bunun göre Yunanistanın mali işlerile Millet Meclisinda Müzakere1er M. Flanden 3 nisan pazar sabahı 
i .. in alııveri• duruyor. Ve i•te meşgul beynelmilel komisyon Ankara, 31 (Hususi) - Millet 
ır v "' Yunanistanın harici istikrazlarına Meclisi bugünkn içtimaında Be· saat 10 da Londraya hareket 

bunun için buhran oluyor. Ve edecektir. 
yine işte bunun için ( milli sa- ait faizlerin İngiliz lirası ile tes- lediye Kanununun 30 uncu mad-

Vl·ye•ı'nde ısrar edecek olu-a desinin tefsiri, ı·andarma 11nförle- Başvekil, muvasaletini milte-
nayi ) müşterisiz kalıyor. ·~ ... y-

Yunan hükumeti hakeme müra· rioin tahsisata hakkındaki liyiha- akıp derhal M. Makdonaldı ziya· 
Madamki maiceti ( 12 ) un- caat edilmesini teklif edecektir. lan tetkik edecektir. ret edecektir. 

sururı yüksek tarifeleri ve iicret- ~=======::=::.=;:;=~:::;:===::::;:=~========~=:=:;:::==:;=:;;;;:;;;::~~=========:= 
leri yapıyor. Ve bundan dohyı 1 r 
iftira kudreHmiz :.zalıyor. Ve ı 
bu sebepten alışveriş duruyor. 
Acaba bu ( t2 ) unsurun tarife
leri ve Ocretlcri indirilemez mi? 
Ve bu suretle maişeti umumiye 
..Sah edilemez mi ? 

Bu ciheti de aelecck yaum-
4a ioh etmiye tetebbiis eyliye-

İSTER İNAN, İSTER iNANMA! 
Sıv.ısla çıl.:an (Kıı.ıl Irmak) gazete•inde okuduk: 

" Zara kuaaı ile Divriti kazuı yolu Üzerinde 
Zaraya bir snat mesafede l Şeyh Merzubanl ) iaml 

verilen bir rnezar nrmıf. Dlvrigili değirmenci Hacı 
Abdullah isminde bir adam, ötedenberl haıta ol•n 

karısını, şeyhin .kerametinden iıtimdat için Dini· 
giden bir beyfire bindirmit ve yola çıkarmııtır. 

Fakat yarı yolda beygir, sahibi Abdullah Efen
dinin kamına bir çifte indlrmiı. •damcatıı. orada 
dlşlp almüttilr ... ~ 

iSTER iNAN, /STER INAN.MA. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Bekarlık 
Vergisinin 
Gayesi 

.... _________ P.S. _ _. 

Bir sabah gazetesi, bekirlık 
Yergisi hakkında ihracat ofisi 
daktilolarmdan Bedriye Hınnmm 
mütalealarına yazıyor: 

"Bekarlık vergisi .•. Bundan 
daha manasız 6irşeg olar mu?. 
Vergi alma/ela 6fr insan n 
lennıige icbar edilebilir mi 
sanıgo,./ar?. Eolenmek, 11lhise 
ve isknrpin almak nnlntlen 
birıeg değildir. Hagat mesele
sidir. Herkesi evlenmige icbar 
edecekleri gerde, eler imkinı 
flar ... a, evlenenlerin anlaıma

lnrını temin etsinler.,, 
Görlilüyor ki bekirhk vergi

sinin niçin ihdas edileceği benllı 

iyice anlaşılamauuştır. Ben de bu 
s.rra eremedim. Gaye nüfusu mu, 
varidah mı ar~tırmaktır. 

Nüfusu arttırması, Bedriyf' 
Hanım gibi düşünenlerin hepsi 
haklıdırlar. Şeytanın en çok mtl• 
dahale ettiği acele işlerden biri de 
evlenmektir; bir iskarpin ahrken 
bile tereddiltlere düıen, bir aDrl 
kutular endirten, iıkarpinin birini 
çıkarıp ölehi.ıi giyen. kola1 
kolay betenmiyen ve mağaza 
mağaza gezen hanımlanmıZlll 
ale!Acele hayat arkadqs ·~me
leri kabil mi? Vergiden kaçmak 
için kurulan çerden cipten yu• 
valarm hafif bir aeher rbglrile 
bile yıkılacağı muhakkaktır. Fa-
kat Bedriye Hanımın teklifini de 
hükümet nasd kabul edebilir? 
Evlenmek iıtiyenler ar asanda 
anlaşma temini kolay bir lt 
midir ? Bu takdirde aynca 
bir "izdivaç Vekileti,. ihdu et
mek ve Übeydullah Efendiyi 
vekil tayin etmek lazımdır. 

Varidata arttirmıya gelince, 
gaye bu ise, herkesin evlenme
sini değil, bekar kalmasmı isti
yorlar demektir. O takdirde, 
herkesin evlenmesi föyle dursun 
evlilerin biribirlerinden aynlmalan, 
ve TUrkiyenin 14 milyon beklr
dan mürekkep olmasa Yaridat 
noktai nazarından daha kirhdır. 
Fakat, bekirlak teklifi sahibini11 
hatırından böyle birşey geçmesi
ne ihtimal veremeyiz. 

O halde, gaye nedir? Bilmi
yorum, bilene rast gelmedim,rut 
geleceğimi de bilmiyorum. 

Kaçakçılık 
Son Günlerde, Vak'alar, 

Epey F azlalaşb 
Taksim Polis Merkezi, kaçak 

eroin imal ettiklerinden dolayı 
Aleko, Bedros, Yorgi, Nurettin, 
Mustafa, Toma, Yani isminde 7 
kişiyi mevcuden Adliyeye ver
miştir. Mnskirat lnhisan memur
lan ela evvelki gtin Mehmet Reia, 
Ali Rıza, Nuri ZnlfOkar isminde 
d&rt kifiyi bir mot&rle ispirto 
kaçırırken ele geçirmişler Ye der
hal Mftddeiumomiliğe teslim et
mişlerdir. 

T abtakalede bulUDaD kaçak 
morfin fabrikasına gelince, bu 
işt~ alikadar zanoedilenler de 
mahkemeye verilmiflerdir. Bu 
son hAdise maznunlannın suça 
iştirak nisbetleri henüz sarahaten 
malôm değildir. ------

Yeni Bütçe Hazırhğl 
Ankara, 31 ( HUSUll ) - 811-

tftn Yekiletler ve dip resmi 
daireler bütçe faaliyetile met
guldllr. Son kttrar mucibince yeni 
bfttçeler, muraf kısmında ylzde 
yirmi teuilltla .a.M Umla
myor. 
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Kulağımıza Çalınanlar 1 

Miras 
ismini söylemiyelim. Esasen 

buna kanun da müsait değil. Pa
rayı fazlaca seven tanıdıklarımız
dan birinin zengin bir halası ve
fat eder. Büyük bir mirasa kon
mak hulyasını taşıyan dostumuz, 
hemen halasınm evine koşar ve 
aile halkile beraber, uz.un müddet 
yanar, yakılır, ağlar, sızlar: 

- Ah, ne kadındı, efendim, 
ne kadındı ! dedikçe iki gözünden 
acller başanır. 

O sırada aile halkından biri 
der ki: 

- O da aiıi çok severdi 
amma, bilmiyoruz neden mira· 
ıından sizi muhrum etti? 

- Mirasından beni mahrum 
mu etti? 

- Maalesef. 
- Peki... A insafsızlar: Bu-

•u peşin söyleseneze, iki saattir 
•• diye beni büngUr hlingUr ağla
byorsunuz ? 

* Mllzeyi Ziyaret 
G6zel san'atlerle arası pek 

IJI olmıyan bir tüccar ahbabımız 
•ar. Bize kendisi anlattı: 

- Ben senelerce Avrupada 
bulundum, bir kerecik olsun 
müze nedir, içeriye girip de 
bakmış, görmüş değilim. Bir 

,Un İtalyada bir müzeye girdim. 
Orada herkes bir büyük defte
re ziyaretinin sebebini yazıyor: 

Kimi asarı atika tetkikatı için, 
kimi bedii zevkini tatmin için 
ilAh... geldiğini kaydediyor. Ben 
ne yazayım? Düşündüm, taşın
dım, hakikati yazmıya karar 

verdim ve şu cümleyi kaydettim: 
"Dışanda gayet soğuk ve kötü 
bir hava var!,, 

Salihlide 
Kurban Bayramında Ala
turka Güreş Yapılacak 

Salihli ( Hususi ) - Kurban 
bayramında kasabamızda alaturka 

gUreş müsabakaları yapılacakbr. 
Müsabakalar Himayei Etfal Ce-

miyeti tarafından tertip edilmiştir 

•e bayramın UçUncü günü icra 
edilecektir. Müsabakalar netice
sinde başpehlivana 12, ortaya 8 
ye ayağa da 5 lira ikramiye 
verilecektir. Bu suretle temin 

edilecek hasılat, fakir ve kimse

ıiz yavrulann sevindirilmesi hu
ıusuna sarfolunacaktır. 

Bir Tren Kazası 
Vangouver 30 (A .A.) - Fe

yezanlar neticesinde şehre yakın 
bir köprilnün çökmesinden dolayı 
yuvarlanan bir lokomotif ve 4 va· 
ıon içindeki yolculardan Oçü öl
mllş ve birisi de yaralanmıştır. 

Gizli Fabrika 
Bir Şebekeye Ait Ol
duğu Zannediliyor 

Evvelki gün Cihangirde mey~ 
dana çıkarılan gizli morfin fab
rikasının sahibi Ahmet Nuri Ef. 
dün polis tarafından yakalanmıı· 

br. F abrikamn bekçisi Bedros ve 
karısı Arsik te ııezaret altına 
alınmıştır. Polis bu fabrikanın, 
bir kaçakçılık şebekesile alAkası 
olduğu kanaatindedir. Kaçakçıla.1 
aranm4lktadır. 

HABERLERİ 
• 
ımar Sinan 

Koca Sinanın Hediyesi Olan Muazzam 
Abideler Tamir Edildi 

Edirne,30 (Hu
susi) - Y annki 
31 mart günü 
Mimar Sinanm 
ölümünün344ün
cü yıl döniimii· 
ne tesadüf et
mektedir. Bu mü· 
nasebetle şeh
rimizde ve Trak
yanm diğer şe· 

birlerinde bit· 
yük sau'atkirın 
hatırasını taziz 
için ihtifaller ya· 
pılacaktır. Koca 
Sinanın, bundan 
dört asır evvel 
memlekete he
diye ettiği yüz-
lerce esnler arasında şehrimiz

deki Selimiye camii, muazzam 
bir san'at abidesi halinde elan 
yüzümiizi1 ağartmaktadır. 

Fakat geçen senelerd~ Edir
nemizin maruz kaldığı fırbna fe
lalceti neticesinde birçok binalar 
harap olmuş, bu meyanda Seli
miye camiinin minarelerindeki 

45 Bin Liralık 
Bir Vergi 
ihtilô.fı 

Zoguldak, (Hususi)- Belediye 
nizamnamesi mucibince şehrimiz 
havalisinde faaliyette bulunan 
kömilr şirketlerinin belediyeye 
okturva vermeleri lazımdır. Bu 
vergi senede (45) bin lira kadar 
bir yekün tutmaktadır. Fakat 
belediye ile şirketler arasında 
çıkan bir ihtilaf yüzünden vergi 
birkaç senedenberi tahsil edile
memektedir. Fakat son zaman
larda belediye ile şirketler ara· 
sında, bir hal çaresi bulunmak 
maksadile müzakereye girişilmiş-

tir. Müzakerenin belediye • lehine 
neticelenmesi ihtimalleri kuvvet
lidir. Bu suretle belediye bütçesi 

zenginleşecektir. Fakat belediye 
bu parayı almıya muvaffak olur· 
sa derhal şehri güzelleştirmek 

icin harekete geçmelidir. 

Kalecikte 
Elli Kadar Kimsesiz 
Yavru Sevindirildi 

Kalecik ( Hususi ) - Kasa· 
bamızda yapılan hayırlı işler ara
ıında kimsesiı ve fakir çocukla· 
rımızm himayesi de unutulma
makta ve bilakis bu iş en başta 
gelmektedir. Bu cümleden ola
rak son zamanlarda kasabamız
da himayeye muhtaç mektepli 
çocuklar tespit edilerek hepsine 
ycknasak biçimde elbise ve ayak 
kabı dağıtılmışbr. Bu suretle se
vindirilen yavruların miktarı elli
den fazladır. 

Hastahk Sıtma lmis 
' Adananın Karataş nahiyesinde 

meçhul bir hastalıktan ilç köylü
nün öldüğünü haber vermiştik. 
Tetkikat neticesinde hastalığın 
sıtma olduğu anlaşılmıştır. 

külihlar da yıkılmıştı. Bu gUzel 

abidenin bu harap vaziyette 
terkedilemiyeceği tabii idi. 

Evkaf idaresi bundan birkaç ay 
evvel tamirata girişti. Evveli mi· 
narelerin şerefeleri tamir edildi. 

Daha sonra yıkılan külAhlar da 
yeniden yapbnlarak Sioanın bu 

muazzam bediye
sieski güzelliğini 

iktiısap etti. Fırtı

nanm harap etti· 
ği diğer camiler-

de de faaliyete 
ııeçildi ve birçok-

larında tamir ame
liyesi hitam buldu. 
Y almz üç şere-

f eli camiin bir mi
naresi çok harap 
olmuştu. Bu se-

beple minare ya
raya kadar yıkbrt-

bu kısım-

dan itibaren ta
mire başlamldt. 

Muraüiy~ minarelerinin tamir 
ııı de tamamlandı. Selimiyenin 
yeni yapılan kiilahlarının yüksek
liği evvelkinden daha uzun oldu
ğu söylenilmektedir. Külahlar 
şimdilik tahta ile kaplanını~br. 
Yakında kurşunları da örtüle
cektir. 

Koyun Deposu 
--~---

J Memleketin 

Ercişte Senede 30 Bin 
Koyun İhraç diliyor 
Erciş (Hususi) - Sinesinde 

(3500) nüfusu barındıran kasa
bamız, şarkm hakikaten şirin 

bir köşesidir. Kasabamız ahali
sinin en büyük merakı, ata bin
mek ve avcılıkta maharet gös
termektir. Erciş kazasının top
rağı çok bereketli ve her türlü 
mahsulatın yetişmesine müsaittir. 

Bu sebeple halkın mühim bir 
kısmı toprak işlerile meşgul olur. 
Kazamızın hemen her tarafında 
güzel üzüm bağları, kavun ve 
karpuz bostanları vardır. Ayrıca 
arpa, buğday, çavdar ve mercü
mek gibi hububat ta yetişir. 

Bu mabsulattaıı mühim bir 
kısmı her sene civar vilayetlere 
ihraç edilmektedir. Yaylalarımız
da binlerce davar ve sığır hay-
vanatı mevcuttur. 

Amasya da 
Bir Cinagei 

Birkaç gün evvel Amasyada 
bir hiç yüziinden bir cinayet ol
muş ve bir genç öldürülmüştür. 

Hadise şöyle geçmiştir : Bal Ali 
kııı arzu ile kardeşi Ayşe, LA
dikli Nazif ve Havzali Eşref is
minde dört kişi bir çay Alemi 
yapıyorlarmış. 

Bu sırada Baloglu Ahmet İs· 
minde bir sabıkalı gelmiş ve bir 
kavga başlamıştır. Kavgamo kı
zıştığı esnada Ahmet tabancasını 
çekmiş ve Ladikli Nazifi öldür
müştüı·. 

Manisada Yeni istasyon 
Manisa ( Husuo;i ) - Şehrimiz

de bir istasyon binası yaptırıl

maktadır. Bina çok güzel olacak 
ve şehrimizi siisliyecektir. 

Havalar artık adam akılh 
açtı ve ısmdı. Şimdi herkes bağ 
budama ameliyesile mcşiuldur. 

1 

J 

Kasabamızdan her sene 25, 30 
bin kadar koyun, kıl keçi ve iki 
bin tane kadar da tosun ve sığır 
sahile ve hariçle ihraç edilmek
tedir. ihracat en ziyade lstanbula 
ve Halebe yapılmakta, bu arada 
bir kısım hayvanat ta sair ,.iJA
yetlerimize gönderilmektedir. 

Hayvani mahsullere gelince; 
bu husustaki ihracatımız da mü
him bir yelcun tutuyor. Ezcümle 
senede 40 bin kilo kadar yün, 
15 bin kilo sadeyağ ve peynir 
ihraç ediyoruz. 

Kazamızın iklimi oldukça sert 
ve kışları da uzundur. Yaz mev
simi serin olmakla beraber çok 
latif geçer. Kazanın şimal kısım
ları dağlık ve arızalıdır. Halk 
ağaç yetiştirmeye de heveslidir. 

Bandırmada 

1 
Yoğurt Fabrikaları Hara-

retli Faaliyete Başladı 
Bandırma ( Hususi ) - Birkaç 

gündenberi havalar çok iyi gil· 
miye başlamışh. Fakat son gün
lerde birdenbire kar yağdı. Buna 
hepimiz şaşırıp kaldık. 

Son günlerde şehrimizden kül
liyetli miktarda yoğurt ihracatına 
başlanılmıştır. Birçok yoğurt fab
rikasında durmadan yoğurt yapı
lıyor. Bu ıidişle Bandırmamız bu 
ıene yoğurt ihracatı rakorunu 
kıracaktır. 

Portakal Sallşı 
Adana, 29 (A. A.) - Ruslar 

Dörtyol dan timdiye kadar J 00 
bin sandık portakal mnbayaa 
etmişlerdir. Sandığı 320 kuruşa 
olan portakalların adedi 10 mil
yon 500 bindir. 

1 
Ziraat Bahsi 

Bağcılık Ve 
Şarapçılık Ne 
Haldedir? 

Son senelerde, memleketJn 
bilhassa bağcılığa elverişli mınta• 
kalarmda üzümcülük ve ıarapcıfıJc 

kayda değer bir ilerleme kabiliy~ 
tini gösteriyor. Bunun sebebi. 
memlekette, yavaş yavaş şarap 

ist i lıf akinin artmasıdır. 

Şarap istihlaki artanca da, mU• 
him bir müstahsıl amıfımn ikh· 
sadi kıymeti yükselmektedir. 

lzmir ve havalisinde, yüz bin .. 
lerce nilfus, sırf bağcılık yOzün• 
den geçiniyor. Şarapç ·lk, oralarda, 
heniiz di!:er nuutakalardaki Yb
atlice inkişaf safhasına varmıt 
olmaktan uzaktır. 

Meınl~~etin inkişafa en kabf. 
li}clli mıııtakalal'I ise, şimdilik 
Tekirda ğ• , Erdek, Mürefte Vt 
Boıcet ;..daciır. Fakat, vaktile mi~ 
him bir istihsal merkeıi olan 

Kırklarclinde, bugiin, bağc:~ 
lık sönmek üzere bulunuyor. 
On beş, yirmi sene evvel parlak 
bir şarap mıntakası olan Kırkln.e 
relini, bugün, bu bale getiren 
filoksera hastalığıdır. 

Ayni menhus hastalık, bir ara 
T ekirdağına da musallat oldu, 
orada, müthiş tahribat yaph. 

Fakat, tehlike} i zamanında his• 
seden Mürefteliler, aldıkları tet .. 
birlerle kendi mmtaknlannı bu 
felaketten kurtardılar. 

Hariçten gelen şarap, ü:ıüm 

kaplarını yirmi dört saat, sahild 
su içinde tuttular. O sırada Fran• 
sa da Filokseradan dehşetli zarar 
görmiiştü. O derece ki hariçten 
şarap ithaline mecbur olmuştu. 
İşte o vakit, Müreftenio şa• 
rapçıbğı hami inkişaf safhasına 
dahil oldu, şarap istihsalatı 10 
milyon kiloya yaklaştı. 

Bu miktarın dörtte ~çünU 
Fransa çekiyordu. Bu hal, Mii-
refteye azim bir refah temin et• 
miş, binlerce dönüm arazi bağa 
kabolunmuştu. 

Bu hal beş, on sene devaıı 
etti. Sonra birbirini takip eden 
harplar, bağcılık ve şarapçılığı• 
mızı, bu günkü hale ırca etti. 

Filoksera hastaJıg.na karşı, 
ilk mücadele, Amerikan çubuğu 

ekmekle başlandı. Bu tecrübeyi, 
ilk evvel, Fr~ns ;.ı yat1tı, on,onbe, 

sene içinde harap olan b .. ğcıhğı 
yeniden ihya etti. Ayni tecrUbe 
bizde de yapıldı ve yapılı : or .. 
Fakat hastalıklı toprakta yetiş ... 

tirilecek çubuklann aşısından 
fayda gelmiyeceği korkusu, bağ· 
cıyı tereddüde sevkediyor. Onun 

içindir ki Ziraat Vekiletinin bu 
mıntakalarda, bir mütehassıs va• 
sıtasile tetkikat yapbnnası lil· 
zumlu bir harekettir. Ondan 

sonradır ki satış meselesi mevzu• 
bahis olabilecektir. Bunu, başka 
bir yazımda izaha uğrapcağım. 

Taldt Behç~I 

Balık 
Konserveciliği 

lzmir 30 ( Hususi) - Bir Al
man sermayedar Grupu hükumete 
miiracaat ederek şehrimizde bir 
balık konserve fabrikası tesisina 
talip olmuştur. Bu grup lnnit ve 
Samsunda da birer fabrika tc İsİD' 
teıebbüs etmişti. 
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'1. ........................................................................ .. lngiltere ile 
Fransa Yine 
Müzakerede 

Paris, 30 - Hariciye Neza
retinin bir tebliğine göre Baş· 

vekil Tardiyö Maliye Nazm M. 
Flanden ile beraber pazar gtinü 
öğieden sonra Londraya gidecek 
Te sah günü döneceklerdir. Tu· 
na devletlerine gönderilecek. da
vetname bak!nnda Fransa, lngil
tere Almanya, ve ltal
arasındaki yapılacak konferansa 
ıelince; bu davet prensip itiba
rile kabul olunmuştur. Fakat 
mevcut kararsızl k hasebile tarihi 
henliz tespit edilmemiştir. Fran
sa, Merkezi Avrupa devletlerine 
gönderilecek davetname metni 
bakkmda dört büyük devletin 
anlaşmasına istiyor. Bu seyahat, 
muhtasaran Tuna Birliği meselesi 
müzı.ker.eleri için yapılmaktadır. 

Altmış Kişi Birden idam Ediliyor. 
lrlinda lngiltereden Ayrılıyor 

Fransada intihabat Hazırhgı 
Paris 30 - Başvekil M. Tar

diyö bir nutukla alb nisanda 
intihabat faaliyetini açacaktır. 
Mücadele devresi üç haftadır. İnti
habatın resmi· tarihi bir mayıstır. 

Ame,-ikada 
Bütçe Açığı 

Londra, 30, - Gazeteler, 
Amerika bütçesi açığanın lngiliz 
tirası piyasa11 üzerinde icra ede
ceği tesirleri ve hususile getire
ceği neticeleri tetkik ile iıtigal 
etmektedir. 

Daily Mail, Amerika bütçesin-
deki muvazenesizlik devam eyle
tliti takdirde doların beynelmilel 
kıymetinin ciddi surette mütees· 
air olacağını : bu halin albn 
mikyasımn terkedilmesine sebe-
biyet vereceğini ve neticede in· 
,Uiz liraaımn yükseleceğini ve 
bu takdirde iharacat tacirlerinin 
menfaatlannı himaye etmek için 
lngilizlerin albn mikyasma avdet 
etmek mecburiyetinde kalacak· 
lannı yazmaktadır. 

Times gazetesi, altmın yeni· 
den tevzini hususunun umum 
menfaatine muvafık olacağl fa-
kat ahval ve şeraite ve icabata 
değil makul bir siyasete tevfikan 
icrası elzem olduğunu yazmak
tadır. 

Vaşington 30 (A.A.) - Bnt
çeyi tevzin için yapılan ve '4 Yol 
•e vesait " encümeni tarafmdan 
kabul ve tasvip edilen teklifler 
1933 mali senesi zarfında 
1.293.()()().000 dolarlık munzam 
bir mebliğın tahminini icap etti· 
recek ve açık miktarı da bununla 
1.241.000.000 dolara baliğ ola
cakttr. 

Meb'usan meclisi hıncahınç 
dolu ve şiddetli bir heyecan 

'Çin -Japon 
Müzakereleri 
• 

llerlemigor 
Şanghay 30 - Bu sabahki 

içtimadan sonra bir mütareke 
akti için toplanmış olan konfe
rans tehir edilmiıtir. Çünki bu 
sabahki içtimada Japon kuvvet
lerinin Şangbayd~ çekilmesi hak
kında Çinlilerle Japonlar arasında 
zuhur etmiş olan ihtilaf balledi
lememiştir. 

Bu ihtilaf, konferansta tanzim 
edilmiş olan ve bu ayın d6rdün
denberi bilfiil terkedilmiş bulu
nan muh~samatın terkine müte
allik bulunan muhtıranın ilk mad
desini tarafeynin kabul etmiı 
olmalarını tamamile manasız bir 
şekle sokmaktadır. 

60 Kişi 
• 
fdam Ediliyor 

Nerobi 30 ( Yeni Kinede ) 
Kampala mahkemesi, ihtiyar bir 
kadını s hirbaz:ık yaptığı idciia
sily öldüren 60 idaın mahkümu 

yerlinin temyiı talehini reddetmiş· 
tir. 60 kişi de i ~am edilecektir. 
• 

lrlanda 
• 

lngiltereden 
Ayrılıyor! 

& 

Düblt>n, i\O - lngiliı Kırahna 
sadakat yemini meselesinde ln
giltere ile lrlinda arasında çıkan 
ihtilaf, iki h~kumet arasında nota 
teatisi vaziyetini ihdas etmiştir. 

lrlanda hük6meti, son cevabmda, 
yemin meselesinin muhilli haysi
yet birşey olduğunu ve lrlAnda 
hükumetinin buna nza göstere
miyeceğ ini söylemiştir. 

Londra, 30 - Eier yemin 
meselesi, iri A,1danan arzusu dahi· 
linde halledilecek olursa lngilte
redeki billfın lrlandalılann ecnebi 
muamelesi görmeleri icap ede
cektir. Elyevm İngilterede ( 350) 
bin lrlandah vardır. Bunların yüı 
bin kadarı işsizlik tahkikab al· 
maktadır ki bu takdirde, bu tah
sisat ta kesilecektir: 

içinde olduğu bir sırada reisin, 
Cemahiri Müttehidede bir istik
raz tehdidi karşısında kalmamak 
ve L u tehlikeden içtinap etmek 
için azalardan, bütçenin bu su
retle tevzininin tasvip edilmesini 
ısrar eylemesi her taraftan şid
detli alkışlarla karşılanmış, reisin 
bu müracati kabul olunmuştur. 
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Müellifi: 1'.nut Hamsun Mütecimi: P .!. 
Bu andan itibaren senden, 

tenin şanından, şöhretinden ve 
eserlerinden yüz çeviriyorum. 

Seni düşundüğü t akdirde mü
fekkireme lanetler savuracağım, 
ismini telaffuz ederse dudaklarımı 
koparacağ nı . Eger sen varsan 
aana hayatın ve ölümün son sö
zllnü söyliy nm, sana elveda 
eliyorum. Sorıra susuyorum, sana 
arkamı çevi i~ orunı ve yoluma 
Jidiyorum . ., 

Siikiit 
ifrat derecede teheyyilçtea Ye 

ziftan ritriyorum, kımıldamadan, 
yine k iifiirJer ve linetler savura• 
rak, gözyaşları buhranından sonra 

hıçkırarak, öfkemin çılğınca pat
layışmden sonra sesim kısık, 
bitkin bir halde, olduğum yerde 
duruyorum. 

Ah ! Sefaletimin derinliklerin
de böyle gururlanarak söylediğim 
sözler, kitap cümlelerinden ve 
edebiyattan başka birşey değildi, 
ağ-.ı mdan kaçırdığım lakırdılardı 1 
Kapıya yap . ~arak orada lıuçkınk 
ve hezeyan içinde belki yarım 

Berlia, dllnyaaın en mGkemmel poll• tetkilibna maliktir. Berlin poıis 
teıkilltanda polialerln fikri •• bedeni terbiyelerine azami derece dikkat ve 
itina edilmektedir. Polislit• alt bGtüa fenni, içtimai ilimler pratik bir tekil
de tedri• edilmekte, bu •uretle poli•ler fikren mükemmel bir ıekilde yetiı· 
mektedirler. Polia mealetfnde kafa kadar bednia de ehemmiyeti oldupnu 
çok iyi bilen Almanlar beden terbiyesine azami derecede ehemmiyet 
Termektedirler. 

Niıan atmak, kürek çekmek, ata, motoaiklete binmek, otomobil kul
lanmak, boks yapmak futbul oynamak, bir Alman polisinin zeykJe çahş-
tıtı spor sahalarıdır. · 

Zaman zaman Berlinde p;,lis efradı arasında da spor müsabakaları yapıl· 
maktadar. Bu müsabakalar birer hafta müddetle devam etmektedir. Re• 
mimb: polislerin spor mosa:,akalarından bir sahneyi göstermektedir. 

ispanyada 
Bir Hadise 

Malaga, 30 (İspanya) - Zira
at amelesi, umumi ve ihtililkl
rane bir grev ilin etmiı, bir 
manastın yakmış, bir diğerine 

teş vermiye tewebbüs etmiılerdir. 
Yakılan manasbr civarına sak· 

lanan grevciler kendilerini takip 
eden memurlara ateşı açmış, şid
detli bir tüfenk ateşinden sonra 
polis grevcileri dağıtmıştır. 17 
kişi tevkif olunmuştur. Bir mak
tul ve iki mecruh vardır. Tica
retaneler kapanmıştır. 

Maltada Nllmayiş Yaplldı 
Halta 30 - ltalyanca lisam 

tedrisabnm temdidi üzerine mek· 
tep talebesi bir içtima yaparak 
nümayişte bulunmuş. Bu sırada 
bir arbede çıkmış, içtima dağı
talmııtır. Bir ihtiyar ağır surette 
yaralanmıştır. . . 

Amerika Gemılerınde ücret 
Nevyork, 30 - Büyük Ame

rikan deniz kumpanyaları bütlln 
acentalarına tebligat yaparak 
yolcu ve yük nakliyat tarif el erin-
de yiizde yirmi eksik tarife tatbik 
etmelerini bi!dirmişlerrlir. 

saat kaldım. Sonra bir takım ses· 
ler, demirciler çıkmazına giren 
iki adam arasında bir konuşma 
duydum. Kendimi kapıdan dışan 
attım, evlerin boyunca yürüdOm 
ve yeniden aydınlık sokaklara 
boşalttım. Sürüklenen adımlarla 
ilerlerken beynim ansızın hariku
lide bir istikamette harekete 
başladı. Çarşının civarında bu
lunan sefil kulübelerin, hangarlann 
ve yıkık dükkinların bu semte 
yaraşmadıklarım düşündüm. Bun• 
lar çarşının bütün güzelliğini bo
zuyorlar, şehri pisletiyorlardı. 
Bütün bu molozlar kahrolsun! Yü
rilrken, harita şubesi binasının bun
ların arasmdan başka yere naklinin 
kaça mal olacağım zihnimde he
aap ediyordum. O güzel bina ki 
her önünden seçişimde hoşuma 

jNobel 

1 Mükafatı 
Stokholın 30 - Nobel mOkl· 

fatımn beheri bu sene ( 171753) 

kronolacaktır. Bu sen~ Stokhol-
m' de mükafat tevzi edile-

cektir. Bunlar, bir edebiyat, 
bir bp, bir kimya, iki hikmet 

müklfat,dır. Geçen sene hikmet 

mükAf ah verilmediği için ikiai 
birden tevzi edilecektir. 

(Son Posta: Bir lsveç kronu 
takriben 48 kuruştur ). 
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ikinci INÔNÜ muzafferiyet 
(31 Mart 1001) 

giderdi. Böyle bir yer degiştirme, 
1 

bel ki en aşağı yetmiı ili yetmit 
iki bin koruna mümkündü-doğrusu, 
iyi bir para, başlankıçta, cep 
harçlığı olarak he be, güzel bir 
akçe. Boş kafamı sallıyor ve hiik
mediyorum ki başlangıçta, cep 
harçlığı olarak bu oldukça güzel 
bir akçe idi. Bütün vücudumla 
titremekte devam ediyor ve zaman 
zaman göz yaşl::ırı buhranımdan 
sonra derinden derine hıçkırıyor· 
dum. 

Bende artık hayattan eser 
kalmadığım, içimden ynşamaya 
veda ettiğimi his ediyorcium. Bu 
d a benim pek u murumda değildi, 
hiç aldmş ettiğim yoktu, bilakis 
odamdan gittikçe uıaklaşarak, 
şehrin alt tarafı na,rıbt mlara doğ· 
ru aidi) ordum. Ölmek için yot 

,. 
• 

Gönül işleri 

Karısının 

Üstüne 
Evlenen Erkekler 

•oa bet Mnedlr Hll7lm.Uç te çoc:ut
nrcbr, Kocam e.,aftaDdar H ticaretle m.,. 
pld•. Bu ••beple arada arada lataabula 
ıld•. Zamamna ,.ıw. bir a7, Uç ay, a lh ar 
kabr, tekrar d3aer. Fakat bu defa r ittle 
aradu bir .... reçtl, hlll d8nmedl. F.t 
doat naıtaalle tahkik ettirdim, Orada k er 
dlabıl beklr ,.aatermlt ve bir diğer kadınla 
evleam lf, Şimdi blal artık arayıp aormuyor. 
Ne 7apatafum ıaıardım. Çocuklarıma iDi 

acı7a71m, keacll halime mi? Kocamı ealll 
haline d8ndllnaek, evla• setirmek mBmkla 
deftl midir?• 

Bu mektubu yazan, Konyah 
bir kariemdir. 

Bu vak'a istisnai ve münferit 
bir vak'a değildir. Anadolu et" 
rafı buna çok yapıyorlar. lstaa
bulda birçok Anadolulu kimseler 
vardır ki, memleketlerindeki ka
rdanna Ulveten burada ikinci bir 
karı alnııtlardar. Bu ikinci ka
dınla nikah aktederek evlen• 
miyona, nişanlı olarak yapyorlar. 

Bu facia iki taraflıdır. Bir 
taraftan evinde kalan eski karıya 
acımak, bir taraftan da evlendi
ğini zanneden safdil genç kı11 
diifilnmek llzımdır. 

Bu genç kız da aenelerce me
sut bir yuva kurmak hayalini 
beslemiı ve nihayet hayaline k .. 
YUfluğunu zannettiği gOn evli 
bir erkekle karplqbğını ani.. 
mıfhr. Bu sebeple bu komedy .. 
yı oynıyan taşralı efendiler, ayal 
zamanda iki kalbi ve iki ew 
birden yıkıyorlar. 

Sana gelince kızım, yapaca
ğın ıey basittir. Mahkeme,. 
mllracaat edip kocanan eve da ... 
meaini talep etmek. Sen tal6 
istemedikçe o aeni bopyamu. 
Fakat ikinci kanauu bopmıya 
mecbur olur Eve de döndBktea 
sonra aaııa hayab cehennem eder 
mi etmez mi onu bilmem. Fakat 
bir defa döndükten aonra çocuk• 
larma kartı bealediii muhabbet 
llzerine belki evin yeniden teme-
lini atabilirsiniz. Olmasa bile oaa 
cezashu vermit olursunuz. Ayni 
zamanda gerek kendiniz, ıerelc 
çocuklarınız için bir nafaka temia 
etmit bulunursunuz. 

HANIM TEVZi 

J Hanımlara~ .. 
Şapka 

ANKARA da nrif •• kibar ha· 
namlar mev.im fapka• 
larını seçmek için, 
Karaotlaada 

A F İ F E ıapka aalonuna utrar• 
lar. Zira orada 

P A R 1 S in son moda cereyan• 
!arını takip eden Af f e 
Hanım çok pk, çok zaı i ~. 
aev ni aelim n ümunu i 
denecek kadar güzel 
fapka lar yapmaktadır. 

ortasında yüzükoyun maalmemnu
niye uzamp yatardım. lsbraplar 
beni gittikçe bisaizleştiriyordu, 
yarala ayağımda tiddetli acılar 
vardı, ıhatta ağrıların yukarılara 

doğru çakbğım duyuyordum, 
fakat bu bile canımı fazla acıt• 
mı yordu. En fena hislere karp 
bile scrlL ş ~işt:m. 

Böylece şimendifer rıhtımına 
kadar indim. Hiçbir münakale, 
hiçbir ses yoktu. Şurada bu
rada elle ı i ceı lerinde gezen bir 
iki gemici göze ilişiyordu, Yanım• 

dan geçen bir topalın bana dik· 
katlı baldığını gördüm. insiyaki 
olarak C' nu durdurdum, şapkamı 
ç kardım ve " La Non " gemisinin 
hareketinden haberdar olup olma· 
dığıw IOl'dum. 
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SARAHAT LAZIM 

Sevgilim bana hep taş 

abyor. 
- Nasıl? pırlanta taş mı? 

Hay Münasebet
siz Hay! 

- Ayol, demin buradan Tah· 
Iİll Bey geçti, niçin selamlqma· 
dıııız? Dargın mısın? 

- Dargınım. 
- Sebep? 
- Bana ihtiy r namussuz dedi. 
- Hay mfinasebetsi.ı hay 1 

Sen ihtiyar mısm? Ancak on sene
den ıonra sana bunu ıöylemiye 
hakla •ardı. 

Ben Canımdan 
Bıktım! 

Salamoo, Mişonu yemeğe da
vet etmişti. Arkadaşma : 

- Çorba yibi, sövüş yibi ha
fif feyler ye... Kalbine dokaoma
ım 1.. Bana yetince, ben canım

dan bıktım! 
Dedi ve garsona bir biftek 

18lllarladı l 

Temizlik! 
Hayımaçi henüz sabah uyku

ıuna doymamıştı ki, ansızın ka
nsı hiddetle odaya girdi: 

- Ayda!. Uyan be!. Sofrayı 
kuracağım, örtü lazım!. 

Sonra, Haynnaçinin altındaki 
yatak çarşafını çekip, yemek 
odasına gitti. 

Zavallı 
Fakir! 

.11 

Salamon, zengin arkadaşı 
Mor.:uhay'ın yazıhanesine girdi: 

- Aman, Morduhay 1 yozu-
nu seveyim, bana on papel 
\Jdun . \'er! 

- Vallayi cebimde metalik 
,old ... 

- E ... K~c.ada da yok mu? .• 
Morduhay g3zlerini açtı: 
- Maşallah, Maşallah!... iç 

kas ld .. yiren, bir daha çıkar mı? .. 

BİN BiR SEVDA 
Nebahat, ah Nebahat; 
Söyle kimde l.abahat ! .. 
Münevver, ah, Münevver ; 
Ne olur bir buse ver !.. 
Neriman, ah, Neriman; 
Ne yamaos•n, ne yaman L 

Sühevla, ah, süheyla ; 
Aşkın başıma bela !.. 
Nimet, ah, güzel nimet ; 
Seni alsam ganimet !.. 
Dürdane, ah, Dürd:!ne ; 
Oldum deli, divane!.. 

Yirmi Beş 
Kuruş 

BEYEFENDi 

Bir köy doktoru hastaya çağ· 
rılmışb. Muaycr \ m sonra has
tanın karısına dedi ki : 

- Şu tozdan günde beş dir
hem vereceksiniz. 

Kadın dedi ki: 

- Hekim Efendi, bizde terazi 
var amma dirhem yok. 

- Öyle ise dirhem olarak 

bir yirmi beş kuruşluk nikel para 
kullanırsın. 

- Peki Hekim Ef. 

İki gün sonra doktor tekrar 
geldi ve hastayı ölü buldu. 

Hayretler içinde sordu: 

- ilacı vermediniz mi? 

- Verdim Hekim Ef. 

- Nasıl verdin? 

- Yirmi beş kuruşluk bir 
nikel para yoktu, yirmi beş tane 
kuruş koyuyordum! 

Bu Kadarına 

Razı! 
Tiyatrolarımızdan birinde, pro

Yaya başlamadan evvel. aktörler
den biri rejisöre dedi ki : 

- Bizim halk tiyatro dinle
miye hala alışmadı. Piyes oyna

nırken hep konuşuyorlar. Hc\lA 
dinlemesini öğrenemediler. 

Orada bulunan bir muharrir 
dedi ki: 

- Fak at biraz da aiz dinlet

mesini öğrenmelisiniz. Kabahat 
ehalide değil. 

Rejisör allldı: 

- Fakat, dedi, tiyatro kala· 

balık oluyor, biz ona bakalım. 

Sonra aktöre döndü : 
- iki gözüm, dedi, ıslık çal

masın!ar da bol bol konuşsunlar; 
ben bu kadarına da razıyım 1 

MiSAL 

- Ben sana kalbimle oyna
ma demedim mi? Ateşle oyna• 

PASKALYA YUMURTASI 
1 

Tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavulcta? 

GÜZEL BACAKLAR! .. 
/ Amerikalr Mis Noel, güzel bacak müsabalcasını 

kazanmış ve 400,000 liraya sigorıaya koymu,tar.J 
Gazeteler 

Mis Noel Cenapları!.. Sizi tebrik ederim, 

"Kazandığınız zafer mubarek olsun .. " derimi 

Gelip görmemektir onu derdim, kederim: 

Aman!.. hiç lıozulmasın güzel bacaklarmızl .. 

Kazaya uğramasın, gelmesin bir varlaynl.. 

Çirkin kızlar kıskamr: çıkmayın ortayal 

işittim koymn ~11nuz onlnrı sigortaya, 

Aman!.. hiç bozulaıasm güzel bacaklarmız! .. 

Duydum: dizilmi~~iniz biltlin kızlar ııraya, 

O gün ıahit olsaydım ben de bu manzaraya! 

Garanti etmişsiniz tam dört yüz bin liraya, 

AmıtnL hiç ho'lulmasın güzel bacaklannızl.. 

* Bacaklarınız bazineymit Amerikada meğer, 

Ben de mağrur olurdum sahip olsaydım eğeı 

Uzun etek giyiniz, korkanın nazar değer, 

Amanf.. biç bozulmasın güzel bacaklannızl •• 

• 
Onları tasvir etsem, doldurur kitaplanı 

incedir bilekleri! ipektir çoraplanl •• 

Mis Noel Cenaptan, Mis Noel Cenaplan, 
Aman!.. biç bozulmasın gUzel bacaklannızl •• 

MUMAD..EYH 

1 

mak tehlikelidir. Bak kibrit ı 

kıralı intihar etti. ..--------~------•••••••-•_. 

.. . .. ' . ........ ~ .... ~~ :lı. ~.! 

GAZ EL 
Dolaştın kuc;ı1darı, 
Söndürdiin ocaktan!.. 

Vardır sana can veren 
Aşıkların hakları!. 

Tanrı övmiiş yaratmış 
O kızıl <ludaklan!. 

Tıpkı tenine benzer 
Saçlarımın akları!. 

Soldu göıılümii.ı bağı, 

Döküldü yaprald:m!. 

Kölen olayım! Bana 
Öptür o ayaklan!. 

Telsiz 

Telgraf 

KEREM 

---

Bir köylü, dostuna diyordu lci; 
- Bir türlü anlamıyorum, bir 

telıraf telinin bir ucundan yazılan 
yazt 6bür ucuna nasıl gidiyor? 

- Bunda anlaşılnııyacak ııc 

var? Senin köpeğin kuyruğunu 
bir ısır, başile havlar ! 

'' Mişon,, un 
Fıkraları 

Mişonun karısı Rebeka, öiiim 
döşeğinde, kocasına vasiyet etti : 

- Yel hurda Mişonaçi ! Ben 
ulduğum zaman, beni Kudıısa 

yotur, emi ? ... 
Mişon başını sallndı : 
- Sen ul da , üst tarafı ko

lay J... Şimdi Balatta yömeriz. 
sora rahatsız olursan Kudusa 
yotururuz 1.. 

Ziyanı Yol< !.. 
Küçük Salamon, koşa koşa 

Mişooun yanına geldi : 

- Aman aman, baba ! Bir 
toplu iğne yuttum 1 •• 

- Mişon, yaphğı faiz hesap-
lanndan başmı kaldırmaks11.1n 

cevap verdi : 

- Ziyanı yok !.. Al sana bir 
iğne daha vereyim ! ... 

işler Kesatmıs ! 
Mişon arkadaşt Haymaçi ile 

konuşuyorlardı : 
- Haymaçi, be ! İşler kes~t; 

çok ziyan ediyorhm ! 
- Uyle ise, diikkanı kapat ! 
Mişon gözler ini açtı : 
- O zaman ne ile geçinirim?!. 

Ol Olsun 
Karısı Mişona yaklaştı : 
- Buyun Bahorların evinde 

iki tOrkü söyledim ! ... 
Mişon bu havadise sevindi : 

- Oh olsun keratalara! . Ben 
onlari iç sevmem !.. 

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

HAKKI VAR! 

Kadm Bekarlık Yeq,isi 
çıktıktan sonra benimle evleoir-
ıenb, aşkınııa · maml 
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Çocuklar Jaki Size 
Resmini Göndermiş 

Kırzlan Şeyler· 
Nasıl Tamir 
Etmeli 

Yedi Yaşında Olan Jakie Cogper( Jaki Kuper ) 
Hususi Hayabndada Gayet Afacandır 

Her giln ku1landığımız birç,,k 

l 
ıeyler vardır ki elimize geçince 
kınveririz. Bu kırık şeyleri bir 
kenara atacağına onları tamir 
edip tekrar kullanmak mümkün
dür. Kırılan oyuncakları uzı du· 

liolivut (Husust) - Dünyanın 
eu küçük yıldm: Jakl Kuper 
Lo~ Ancelosun Kilkea soka· 
tında oturur. Oturduğu ıo
kak şehrin en kibar caddelerinin 
birı ir. Fakat buna rağmen Ku· 
per. bu caddede arkadaşlarından 
mli .. ~kkep ordusile mektebi olma
dığı vakit, patırdı ve gtirültnlü 
oyu 1ar oynamaktan hiç sıkılmaz. 

filimlcrinde gördüğümüz gibi 
Jakı Kuperin hususi hayatında da 
bir ~Gang) ı, apaş ordusu vardır. 

Kendisi ordusunun başkuman
damdır. Kemerinde büyük bir 
tab mca ile bir kılıç taşır. Göğ
ıünde düşmanlarından alınmıı 
madalyalar vardır. 

Tavuk kümeslerinde, kapek 
kuliıbeler;nde ve evlerin damla
rında bu ordunun salonları var
dır. Aza elmadan hiçbir kimseyi 
canlı olarak bu salonıarma sok
mazlar. 

Geceleri komşulara hırsız gir-
nıiye kcrkar, çünki gece ve gündüz 
Jaki Kuperin ordusu nöbet bek
ler ve düşmanı görür garmez 
teneke borularını öttürürler. 
Ordusunun askerleri ( 3 - 9 ) 
yaşındad r. Kendisi henüz yedi 
yaşını bitirmemişir. 

Vaktile Kuperin iki köpeği 
Turdı. Birinin ismi Pat, ve öte
kini ismi Miki idi. Pat bir bas· 
talıktan sonra ölmüştür. 

Miki de bir gün Kuperle bah-
çelerin biris"nde dolaşırken bir 
kediyi görmüş ve düşmanına sal
dmnak istemiştir. Zavallı Kuper 
bütün kuvvelile köpeğin zincirin
den çekmiş ve kaçmasına mani 
olmak istemiş, fakat kuvveti ke
ıilince köpek kurtularak kedinin 
arkasında koşmuş ve ogün bugün 
kaybolmuştur. O zamandanberi 
Kuper bir daha Mikiyi göreme· 
miştir. 

Mikinin büyücek bir kulubesi 
•ardı. Şımdi bu kulübe ordunun 
Konferans salonu olmuştur. 

Bu konferans salonunda ma· 
kine ile yazılmlf Ye büyOk çivi
lerle duvara mıhlanmlf bir beyaz 
kaat vardır. Bu kiatın üzerinde 
ordunnn umdeleri, nizamJan ya· 
:zılmıştır. 

Arasıra "Ordu "komşu takım
larla futbolda çarpışır. Oyunlar 
ekseriya dar sokaklarda oynan
dığı için arasıra topları bir pen
cereye isabet eder ve camlar 1 
şangır, şungur aşağı iner. 

Bu feci zamanlarda ordunun 
borazancı başısı: 

"Kaçın tehlike var" borusunu 
çalar ve herkes kaçar ve yahut biı 
yere siper olur. Ordunun köı::eği 
bu kara dakikalarda vazifesini 
bilir. Topu ağzile tuttuktan son
ra derhal konferans salonunun 
kapısının önüne koşar ve efen· 
dilerini bekler. 

Komşular veyahut bir satıcı 
( Jaki Kuper ) i annesine şikayet, 
ettiği vakit, annesi oğlunu çağırır 
kabahatini ve bundan gayet mü
essir olduğunu söyler. Ona, gün
lük pastasını )'edirmeden yatağa 
gönderir. 

Kılper'in en büyük cezası er-
ken ve tatlı yemeden yatağa git· 
mektir. En korktuğu ceza budur. 

Ekseriya Jaki Kuper bir şeyi 
yanlış yaptığı zaman kabahath 
olduğunu bilir ve derhal odasına 
giderek soyunur ve yatağına 

girer. 
Kuper, her pazar sabahı an

nesi ve dayısile kiliseye gider. 
Kilisede birkaç defa canı 

sık lmış ; bunun için cebinden 
mantar tabancasını çıkartarak 
şarkı söyliyen ihtiyar papaza 
ateş etmek istemiştir. 

Kiliseden çıkarken, Kuper 
daima yanındaki paraları fukara• 
ı ra dağılır ve otomobille evine 
dönerken her köşe başında elini 
otomobilin arka penceresinden 
uzatarak polis memurlannın elle-

J!eltmek ve tamir etmek hem iyi 
bir eğlence o llr, hem de l11rdığınız 
şeyi yeniden kazanmış olursunuz. 

Kınk O .ı'unclldar 
Elimizde en çok kırılan şey 

oyuncaklardır. Fakat kırılmış bir 
oyuncağı bir kenara atmak gii
nahtır. Oyuncakları tamir için 
muhtaç olduğumuz şeyler ip, 
zamk, çivi, iğne l<ağıt ve saire
dir. Eğrilmiş teneke oyuncaklar.n 
eğrilen kısımları düzeltilebilir. 
Eğer azıcık becerikli isek bütün 
oyuncaklarımızı kendi kendimiıe 
tamir edebiliriz. 

.{itap Ve Defterleri Korumak lçirı 
Kitap ve defterlerinizi yırtıl

maktan kirlenmekten korumak 
için kabana bir kiğ t sarınız. Ka-
zaen içinde bir kağıdı yırblırsa. 
yırtılan yeri ufak bir kağıda 
ıamk stlrerek yapıştırınız. Yırtık 
yeri 6ylece bırakıtsanız o yırtık 
büyür, ve blitiin sayfayı bozar. 

kırık Şemsiye 
Şemsiyenizin sapı kınhrsa, bu 

ıapı evveli bir zamkla yapıştınp 
sonra ince bir telle bağhyarak 
tamir edebilirsiniz. Olmazsa sapmı 
değiıtirebilırsiniz. Hezinde ufak 
bir delik veya yırt·k olursa içeri
den bir bez dikerek orasını ka
paya hilininiz. lcindeki tellerden 
biri eğrilmişse onu da düzc:lte• 
bilinin iz. 

Kırık Tabak 
En çok kırılan şey tabak ve 

çanak gibi topraktan yapılmış 
şeylerdir. Tamamen kırılmadıkça, 
bu kabil şeyleri tamir mümkün
dür. Mesela çatlak bir tabağın 
çatlağını, zamkla yapışbrıp sıkış
tırırsak öylece durabi,ir. 

Başı Kırılan Bebek 
Sizi en ziyade müteessir eden 

şey elinizdeki bebeğinizıo baş 
veya kolunun kınlmasıd r. Böyle 
bir şey olursa bebeğinizin başını 
boynundan tekrar yapıştırabilir
siniz. Bebeğin saçları da çıkarsa 
o da zamkla yapıştırılabilir. 

rini sıkar. 
jaki Kuperin yegane arzusu 

büyiıoüğü zaman tramvay bilet
çisi olmaktır. Cepleri bozuk pa
ralarlarla dolu olmasıoı ve bilet 
kesmesini çek sever. 

" İstediğim zaman tramvayı 
yürütürüm ve istediğim zaman 
dt r.iururum ., diye şimdiden hul
yalar kurmaktad.r. 

Kuper, mektebinde tarih ve 
coğrafiya derslerine bayıiır, fakat 
hendeseyi hiç sevmez. Hendese, 
KuFerin en biiyük düşın"nıdır. 

Jaki Kuper filimde gayet 
muvaffak olmuştur. Bunun sebebi 
ae sıkılmadan, sahidenmiş gibi, 
arkadaşlarile filim makinelerinin 
önlerinde hareket edebilr esidir. 

Kuperin babası kendisi kü
çükken ölmüştür. Annesi gayet 
tatlı ve temiz bir kadındır ve 
oğluna ayni zamanda babalık 
eder. 

Küçük artist geçenlerde an
nesinin mes'ut olmasını istemiş, 

ve: 
Anne seni evlendirelim, bana 

" Rishart Diks " iyi babalık ya
par. Çünki en çok hediyeleri ve 
şekerleri o bana getiriyor, sen 
onunla e vleniver demiş fakat 
anasını ikna edememiştir. 

Taran 

Bu Haftaki Bilmecemiz 

Bu resimde ortada dört çocuk, ve resmin dört k&şesinde dört 
yumurta vardır. Bu yumurtaların berbiri çocuklardan birine aittir. 
Mesele hangisinin hangisine ait olduğunu bulmakbr. Şimdi elinize 
bir kaç renkli kalem alınız. 

Her yumurtadan bir çocuğa gtden yolu bir boyalı kalemle çizin.. 
Bu ıuretle dart yolu dört ayn renkle çizmiı olacak ve yumurtalarıa 
da kime ait olduğunu g&termiş olacaksınız. 

Resmi çizdikten sonro kesip idarehanemize g&oderioiz. Doğru 
bulanlardan 150 çocuğa gllzel hediyeler verilecektir. 

Geçen 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

17 Mart 932 tarihli nlisbamız· ı 
da neşrolunan .. Yolunu ıqıran 
şeytan" bilmecesini doğru halle
denlerden hediye alacakların 
ilimlerini aşağıya yazıyoruz : 

latanbulda bulunan karii eri· 
mizio f azartesi ve perşembe gün
leri öğleden sonra bizzat idare
mize gelerek hediyelerini alma· 
ları lazımdır. 

Yalnız taşrada bulunan kari· 
!erimizin hediyeleri adreslerine 
gönderilir. 

Esans Kaıananlar: 

İstanbul Cilmhuriyet ortamek
tebi talebesinden 191 Zehra, 
Erenköy 38 inci mel,tep dördün• 
cii sın ftan 16 Ni:üfer, Gelenbevi 
ortamektebi ikinci s.nıf talebesin
den 618 Kemal, İstanbul onuncu 
ilkmektek talebesinden 102 Va
hide Nedi, Kuleli askeri lisesi 
talebesinden 1059 M. Necmettin, 
Bey Hanımlar. 

Dolma kalem kazananlar: 

Beyoğlu 19 uncu mektep üçün
cn sınıftan 133 Faruk Fehmi, 
lstanbul Ameli bayat mektebi 
talebesinden 5 Perla Alfandari, 
Gazi Osman Paşa Mektebi tale
besinden Osman Halil, Çenberli
taş Muhtelit Ortamektebi birinci 
sınıftan 306 Cehat Rıza, lstanbul 
Pertevniyal Lisesi dödüncü sın.f
tan 264 Şevket, Gedikpaşa 
Amerikan Mektebi ihzarı sınıf 
ta1ebesinden Mustafa Ferit, İstan
bul Erkek Muallim Mektebi 
dödüncü sınıftan 94 Haluk Agah, 
Beyoğlu Altıncı İlkmektep tale
besinden 158 Rasime Mahmut, 
Beşiktaş Valide çeşmesi _çavdar
cı sokak 10 Sabahattin, Üsküdar 
15 inci Mektep ikinci sınıftan 163 
Hasan Sami, lstanbul Sen Jorj 
Mektebi 5 iuci sınıftan Süzan Ha
mın ve Beyler. 

Boya kalemi kazananlar: 

lstanbul sekizinci iJkmektep 
llçüncü sınıftan 268 Mehmet 
Hayri, İstanbul Sen Benua mek· 
tebi beşi" · sınıftan 621 Viustafa 
Sedat, Beyoğlu 1 .~ üncü mektep 
dördüncü sınıftan 44 Sabahat. 
lstanbul kız orta mektebi tale
besinden 53 Nimet, Gelenbevi orta 
mektebi 3üncü sınıftan 464 Şemsi, 
lstanbul Erkek Lisesi talebesin· 
den 558 Cemil Kadri, Eyüp 36 
mc:a llkmektep beşinci aaaaftan 

257 Mehmet Adnan. Çenberlitat 
Muhtelit Ortamektebi talebesin
den 199 Ziya, lstanbul Kız or
tamektebi talebesinden 34 Sü· 
reyya, Gelenbevi ortamektebi 
son sınıftan Mustafa Saim, 
Galatasaray Lisesi talebesinden 
1432 SuhaTarık, Perte'\'niyal, Lise 
talebesinden 429 Celal Hulusi, 
Galatasaray Lisesi ilk kısım döl"
dllncil sınıftan 755 Cahit, Bayezit 
Altıncı ilk mektep ikinci sınıftan 
181 Celilettin Lütfi, Jstanbul 
24 üncü ilk mektep talebesinden 
76 Süreyya, Eyup orta mekte
bi altıncı sınıftan 2J Melahat 
hanım ve beyler. 

Albllm kazananlar: 

Adana Tatbikat mektebi ta• 
lebesinden 359 Türkan Sükuti, 
İzmir Çamalb tuzlas nda ilk mek· 
teo ikinci sınıf talebesinden Mem· 
duha Adem, Edirne Cümhuriyet 
kız orta mektebi talebesinden 
117 Zekiye, Çanakkale Orta mek· 
tebi 3üncü sınıfı 79Muzaffer Galip, 
Cağaloğlu Mollafenari sokak Sa
cide, Hayrebolu İlkmektep tale· 
besinden Sefer Bey kızı İnayet, 
Ankara Necatibey ilkmektep ta• 
lebesinden 455 Bülent Fahri, 
Uzunköprü Muammer Beyin oğlu 
Sedat, Samsun Lise birinci 
sınıf talebesinden 284 Bahattin, 
Polatlı İlkmtep dördüncü sınıftan 
231 Hikmet, Ankara Devlet De
miryolları malzeme müdür mua• 
vini Haydar B. kızı Melek, Nu
rosmaniye Mengene sokak No. 14 
iz~ en Salahattin, Pertevniyal li· 
sesi birinci sınıftan 273 Kema~ 
Hayriye lisesi dördüncü s.mf ta· 
lebesinden 19 Naciye Halil, 
Adana Gazi llkmektehi beşinci 
srnıf talebesinden 254 Macide 
Şevket, Kandilli kız lisesi tale
besinden 271 Mes'ude H. ve 
Beyler. 

- Arkası var • 

SON POSTA KUL'~BÜ 1 
KUPON 

Şımdea Mnra Son Poata KldbOna ' 
au olablhHk içi• her hafta b11 uyfada 

aqredeceğlmb luıpon!ard- dört taH 

opla)'lp ı•tlrmek •01• s3ııdermell 

tllaımcbr. Bu kupon1an keeıp loplayıaıı. 1 



(SON POSTA) da HanUfllegze .. t&. 

... çlerlu kalp n qk ~: illfie en •ımiml dert 
ertaf'ldar. Allenlıte, do•tlan111H a311!1e•edtftnb 
• tlertlerimbl llammt.,se1e y ...... a-... 
e.,n Ja her ailakl Mltunda ••J• ...._, mü
tapla eeqp •erir. H-••te,.eala flldrlerf, btrtok 
~ lıılJGk mltklllerdea kstany•. 
Dertlerinizi Hanunteguge Y azını.ı 

K AD 1 N 
1 SON POTA l lcıuhra'•rı Ye gerıç kıdwı 

allkadar f'den mevzulara her .. yelen fa.ıa 
f'hernariyet venaekt~dir • 

Şlmden Hnra haftada bir defa Kadın s:ay
fanııır. olacak Ye bu lktyfada 9unlar bal-•n9'tır 

Glae1illı. nııeaeleleri, llOn modalar, çocwjr 
nusun terbiye.!, ninld11 rbelUji, n l•leri, 
el l9lerl Ye aaire... 

------ııı::======~----==-------c=cı:;=ıı-=--====~-====-=--m:.:::::z=;==-====-ır==:!::a::=:.=-----r-==c===:=:-=--==-==-=z:z,:==-:-========:o====s:====:~;=============-=--

ı!!sı1:/ IArka!: F5:z;: Açık --
~Aplikasyon 

--
Son birkaç aene urfmcla, 

J•pılmasuun kolaylıja, a&r'•ti ft 

ucuzluğu ,tızt1nden aplikuyon 
itleri çok rağbet kazanmlfbr. 
Aplikasyon işleri çocuk elbile

lerinden, k6ıe yubldarına, •• 
büyük masa örUllerine kadar 
her tfirlü eşyada kullanılır. Bu 
it muhtelif ijnelerle yapılar. 

Buflln burada baıulanm b-
rileri...Wn itine yarar 6aıidile, 

.. 

yaZl)'oruz. 

Reaimd~ ı&rtilen d6rt pldha 
her.biriai bir başka İp• ile lflea
miştir. 

Aplikasyon iti f6yle yapabn 

Her hangi bir modeli bep 
nirainiz. Muhtelif renkli kamaf'" 
)ardan, çiçekleri yapraklan ye. 

yahut hendesi tekilleri keıerslnlz. 
Bunlan düz renkte bir kumapa 
&zerine dikersiniz. Ve kenarl.n
na hem kesilen yerlerin pürçllk· 
Jerini 6rtmck ve hem de r.erafet 
vermek için bar.ı itler yaparııDll. 

Şekil 1: Reıilyo işile itlenmlf
tlr. Bu iı kadınlarımız ara11nda 
• 

Dik iti namile maruftur. 

Şekil 2: Kordone ( Kor-
done ) işi denilen düz ve mma
tazam iğnelerden mlirekkeptir. 

Bu iki tilrlO it keten ve pa
muklu kumaşlara yapıbr. 

Şekil 3: Kumaşı, teklini ke
aip ötekinin Ozerine küçllk ip 
lerle tutturduktan sonra ke~ 
tarana hem pllrçlikleri 6rtmek ve 

hem de işin yeknasaklığını gi
dermek için föyle bir iş yapabi
lirsiniz. 

Kalın bir ipekli kumqın et
rafına geçirir başka bir ince 

ipekle tutturursunuz. Arı.uya ıl
re bu ipliğin rengi kumaşınkin
den ayrı olabilir. 

Bu ıekilde aplikasyon ipekli 
kumaşlara mahsustur. 

Şekil 4: Kadifelerin, ç.uhala
rın vesair kalın ylinlü kumaşlann 
kenar pürçükleri olmadığından 

onlara en münasip iğne de tekil 
4 te gördüğünüzdür. Bunlar diz 
we baait iğnelerdir ki ancak Oı· 
tOndeki kumaf: altandak;ue rap
tetmeje yarar. 

Olacak 

Bu orijinal bahar elbisesi, 
alla qlenmif biroderidendir, arkua 
açıktır. Çlald bu aene bnalet 
elbiselerinde arkanın çok açık 

olmaıı lir.ımdır. 

Çantalar 
Yukardan 
Kapanacak 

Bu sene çanta modası değiı· 
ti. Yeni çaotalann ağızlart yu· 
kardadar. Portföt şeklindeki çan· 
baların modası geçmittir. 

Güzellik Dersleri 

Yüzdeki Kılları 
İzale Edebiliriz 

Eldiven Modası 

Bunun için Aşağıdaki Sinema 
Talimab Dikkatle Okuyup 

Jean 

Helbling 

Bırget 

Helm 

Tatbik Ediniz Artistleri 
Yüzde kal, bir kadımn en 

ziyade rahatsız olduğu ıeydir. 
Bilhassa esmer kadmlar bundan 
çok bizardarJar. 

Bu kıllan izale imklna var
dır. Fakat usulünü bilmiyecek
leri için kadınlar yanlıt birtakım 
yollara saparlar ve yüzlerini ber
bat ederler. 

Kullanılacak usül, lollaran 
tekline g6re değişir. 

Kıllar g6rünmiyecek kadar 
kUçOk iae ve ilk bakışta gB· 
rOnmiyoru, bunları çıkarmağa 
teıebbliı etmeyiniz, boyayınız. 
Bunun için bir çorba kqığı ok
sijenli su alsntz, içine bir iki 
damla amonyak katımz. Yumu-
1&k birfeyle bu ıuyu kıllara sil
rlhıllz. Çehrenizde yanıklık hia-
1eder etmez yiizilnOzü yıkaymıı, 
Ye krem alirünüz. Bu ameliyenin 
daha mllesair bir netice vermesi 
için yO.zGnllzU gtlneıe tutunuz. 
Ba ameliyeye bet on KBn de
Yalll ediııiz. 

Ajıır. uçlanada bı11k keaarlumda balu• 
u• tektik kıllan peaaenle çıkanmır. 

Göze batan, çehreyi çirkin
leştiren bilyükçe kıllar mutlak 
surette çakanlmahdır. Bunun için 
gllmllşi renk bir atinger lafl ah
ım. Onunla çehrenizi ovunuz. 
Bu suretle kallann dökülmesi, 
a• t ra ile traş olmağa müreccahtır. 
Çünki d6külen kılların dipleri 
g6rünmez ve tekrar kıl çıkması· 
na mani olur. Her sabah yllztı
nllr.ti bu ıtlngerle ovaraamz za· 
man ile yilzünüzde hiç kıl kalmadı
tmı göreceksiniz. 

Hersh Nbahları 7lır.GnGır.D sB•Gtt bir 
._,... tqı Ue OHHaatır. baır.ı kıllar cUlklllGr 

Sazan kıllan bir pensenle 
çıkarmak ta faydalıdır. 

Daha mllz'iç kıllar için de 
gtlr.ellik milesseselerinde Dıya
lenno •eya Elekrolys yaparlar. 

Demir Kapları 
Yıkamak için 

Bıçak, çatal, kaşık gibi de
mirden yapılmış mutfak eşyUJnı 
temizlemek için yıkamağa filan 
ihtiyaç yoktur. Bir limonu tuza 
batınp bunlan onunla siliniz. 
Sonra bir defa sıcak ıuya bab
np kurulaymaz. Sabunla temizle
mekten daha İ)İdir. 

Nasıl 

Eldiven ve 

Sim on 
Giyerler 

Şık bir kadın ya kunduralanndan •eyahut eldivenlerinden tanımı. 
Elbiselerinize olduğu kadar, eldiYenlerinize de itina ediniz. Sinema 
artistlerini kendinize nllmune ittihaz etmek istiyorsanız, yukandakl 
resimlere bakınız. Bu resimler ıize eldiven giyiti hakkında bir fikir 
verebilir. 

Yukarıdan birinci eldiven, yağmurlu havalarda _Jiyilmek içindir. 
ikinci eldivenden, dışından elin cildi bile görünür. Oçüncüsü akşam• 
lan kullanılan eldivenlerdendir. Kuıadır. D6rd0ncllall ıokak eldivenit 
beşinciai salon eldi•enidir. 

Bu Senenin Şapka 

Bu sene ilkbaharda 
geyilecek hasır şap
kalardan üç niimun~: 

Modası 

Bu ıapkalar genç kızlara g6re 
yapılmışbr. KenarJan kısadır. Yan 
geyilecektir. 

~~~---------... ··-----------~~-
Her Ev Kadını Neler Bilmelidir? 

------~----

/pek Çorapların 
Ömrünü Uzatmak için 

ipek çoraplarmıım ömrünti 
uzatmak istiyorsanız fU usulO 
tatbik edi•1i7.: 

Yeni çorabı giymeden evvel 
soğuk su ile yıkayınız. Sonra 
her akşam- çorabı çıkarıp içine 
tuz kablmıı 10iuk swda yıkadak· 
tan IOlVa safi suda bir defa pl
kaymız ve kurutunuz. 

Yanık izlerini 
Çıkarmak için 

Beyaz çamaşırlarda husule 
gelen yanak izlerini çıkarmak 
ıçın ıunu yapınız: Bir kabın 
içinde biraz sirke, biraz ereııa, 
bir miktar rendelenmiı sabuR 
tozu, bir soğamn suyuna kanfh
np bir hamur yapınız. Bu ha
muru yanık yerine ıGrilp bırakı
nız. Kuruduktan son,.a )'lkama
dan fırça ile teınir.leyiniz. 



Haftada İki Defa Spıro 

SPOR 
Perşembe ve Cumartesi Günleri 1 

Çıkacak Spor Sayfalarımızı 
Okuyunuz ... 

o 
Gautemiı timde" ıK>nra pufcınbe Ye cwnar

t~•İ g ünleri olm•'- Ü'2.crc haftada iki epor aayfaaı 
tu• rede<:cıktir. 

Pcr,embe güaıkü spor uyfaaında dihıya •:>et 
hareketlerini, memlcltet 'por hAdiaelerlnl 
okuyacakaınız. 

Cumarte•i ııayfaeındıı · Cuma ırünldl maçl•n • 
tafısilltuıı bulacaklıarı. 

Milli ~ümey_e_!>~ğru jAçık . Havada Çıplak İdman 
Ankara, lzmir Ve lstanbul 
Birincileri Karş l ~acak 

Federasyonun tahsisat bula
maması yüzünden sene başında 
ortaya atılıp geri kalan ( milli 
ktime ) müsabakalarının başka 
bir ekjlde icrası iç.in bazı teşeb· 
büsat y;.ıpılnıaktad:r. Gelecek 
sene federasyon tahsisat bulduğu 
t<t lcdirde < a ha 7.enginleştirilecel< 

olan bu fütbol turnuvasına le· 
~ebbüs edenler • imdiJik yalnız 
üç mmt.~kanın fütbol oyuncula
rını yekdiğeri arasında çarpışbr-

111ak gayes ini güdüyorlar. 
Türkiye milli kiimesinin kü

çük mikyasla tatbiki mahiyetinde 
olan bu teşebbüs kuvveden file 
çıkarılabildiği takdirde üç mın
takada mühim maçlar seyredil· 
mesi imkan dahiline girecektir. 
Türk sporunun mütekasif bulun· 
duğu üç mmtnka arasında yapı

lacak seyahatli turnuva ahalinin 
birinci sınıf Türk futbolcülerini 
tanıması itibaril de faydalı ola
cakhr. 

Bir mıntakada olan mahir bir 
oyuncunun diğer mıntakalarca 
hakkile tanınmaması milli takım 
teşkilinde bazı haksızhklarm vaki 
olmasına sebep olabilir. Ayrsca 
milli takım antrenörü tarafından 
sık sık maçlarda görülecek ka
biliyetlerin daha ziyade inkişaf 

debilmelerine imdilik basit bir 
şekilde başlanacak ( Milli küme ) 

maçlarının çok tesiri. olacağı 
şüphesizdir. Ankara, lzmir ve 
İstanbul futbolcularınm daimi 
sm ette biribirlerile teması Türkiye 
futbolunda muayyen bir telakkinin, 
oyun tarzımızda malum bir siste
min doğması noktasından da 
havırlı olabilir. 

İzmirli fülbolcularm bu husus
tnki arzu ve kanaatlarım öğren· 

mek üzere İzmire harket eden 
bir murahhasa talimat verilmiştir. 
İzmirlilerle anlaş Jdığı takdirde 
Anlcara mıntakasına de bildirile· 
cek olan itilaf projesi oraca da 
kabul edilirse, üç mmtaka arasın
da!d ( seyahatli turnuva ) ya baı
Janacaktır. 

Bu teşebbüslere önayak olan 
grupun kimlerden müteşekkil ol· 
duğu henüz bildirilmiyor. Maa
mafih ibu t~ebbi\sü yapan gru· 
pun resmi likten ayrılan Fe· 
ner, Galntasaray ve Beşiktaşlı· 
Jardan mürekkep olduğu kuv
vetle zannolunnıaktadır. 

Klüplerin teşkil ettiği heyetlea 
tarafından yapılan teşebbüsle baş • 
lıyacak ( Milli kllme ) maçlarmın 
bütün idaresini tahsisat bulun-
duktan sonra ele alacak futbol 
federasyonu da ilerde sağlam bir 
temele istinat etmiş bulunacaktır. 

Biz şimdilik bu hayırlı proje· 
nin biran evvel tatbik s hasına 
intikal etmesini temenni ediyoruz. 

Güzel Ve Tenasüplü Vücut Salon Jim
nastiği Sayesin e Temin Ed.liyor 

Yaradılışlarında vücutlarının bau tarafları, tenasüp noktasından 
daha kalın veya daha zayıf olanlar için, bir terbiyei bedeniye mu
alliminin nazarcti altında hususi bir jimnastik takip etmek lazımgel
diği tabakkı:k etmiştir. 

Resmini derceltiğimiz maruf sinema yaldm Telma Tud vücut te
nasübii il iba rilc biraz kusurlu idi. Fakat muallimlerin ncnıfreti nltında 
çlış.an bu Aınu , ikiln yıldız: imdi spor sayl!sinde vücudunun tam 
tcnaı;übfüıü l ·;~ı:u etmiştir. Bu 2'iizel yıldli:ın vaziyeti bilhassa ka· 
dm:ar iç· .ı Lir örııektir. 

Çok soğuk olmasuıa rağmen çıplak bir halde jimnastik gapan lngiliz talebeleri 
Son zamanlarda evveli Almanlar tarafından laka münafi bulanlar beden terbiyesi derslerinde 

ortaya atılan yeni bir nazariye her tarafta birçok çı.plakhğı daha hafif bir şekilde tatbik etmekte-

taraftar kazanmıştır. Almanlar beden terbiyesinin dırleBr. d l u· kt ı · d k ın dahi 
• w • • • u meyan a ng ız me ep erın e ış 

çıplak hır halde yapıldıgı takdırde daha faıdelı açık havada yarı çıplak bir halde jimnastik yapıl-
olacağını ileri sürmüşler ve bu hususta Almanyanın masınn başlanılmıştır. Buradaki resimde şiddetlJ 
muhtelif yerlerinde ( Çlplaklar kulüpleri ) açmış- soğuklara rağmen aÇlk havada yarı çıplak jimnastik 
lardı . Almanların tatbik ettiği şekilde olanını ah· yapan gençleri görüyorsunuz. 

Bir itilaf 
• 
lnıkanları 

Kalmamıştır 
Resmi tikten ayrıldıkları ıçın 

İstanbul futbol faaliyetini aksat· 
bkları söylenen Fener, Galata· 
saray ve Beşiktaşın resmi like 
avdet edecekleri veyahut diğer 
kulüplerden bir kısmını da 
Olimpİ)at likine alacakları hak
kında bazı şayialar dolaşmakta· 
dır. Bu hususta alakadarlar nez
dinde yaptığımız tahkikat neti· 
cesinde, böyle bir tasavvurun 
mevcut olmadığı kanaatma vasıl 
olduk. 

Resmi likten ayrılanlar, mev
simin çok ilerilemiş olduğunu 
düşünerek fstanbul şampiyonasına 
tekrar avdet etmek doğru olma
dığını ve diğer taraftan Balkan 
kupasına iştirak edecek milli ta
kımın hazırlık maçları yakınlaşti
ğından lstanbul şampiyonasına 
yeniden başlamanın imkanı bu
lunmadığını söylüyorlar. 

Yarmki Futbol 
Futbol Heyetinin tebliğine 

göre, yarın hakem Emin B.in 
idaresile saat 9 da Kasımpaşa -
Vefa • Kum kapı, Arif Beyin 
idaresinde saat 10,30 da Evüp • 
Hilal, Refik Osman Beyin idare
sile saat 1 1 ,40 ta Süleymaniye -
Anadolu, Nuri B.in idaresile saat 
13, 15 te lstanbulspor • Beykoz 
karşılaşacaktır. Kadıköyünde ŞC4 
hap Beyin idaresiJe Altınordu -
Topkapı karsılaşacaktır. 

Voleybol 
Yarın Galatasaray lokalinde 

J 

hakemAli Ridvan Beyin idnresile saat 
17 de Beşiktaş - Kasnnpaşa,Mücip 
Beyin idaresinde ve 17,30 da Fe
nerbahçe - Vefa Kumkapı, yine 
Ridvan Beyin idaresinde ve Sdat 
18 de Süleynıaniye • Eyup karşı· 

laşacaktır. 

Dev Cüsseli Boksör 
Yine Sahnede .. 

Sadece bir 'tesadüfün sevkile 
bugün büyük bir şöhret kazanmış 
vaziyette bulunan boksör Kame
rayı yakında yine ring üzerinde 
göreceğiz. Dev cüsseli boksör bu 
sefer Cenubi Afrikalı bir lngiliıle 
çarpışacaktır. 

10 nisanda yapılacak olan 
bu mühim müsabakada Karnera
nın karşısına çıkacak olan bok· 
sör, Mak Korkindal ismini taşı
maktadır. Bu müsabaka dolayısile 
şimdiden bütün İngiltere ve F ran· 
sada karşı ba(k arasında büyük bir 
heyecan tezahurleri başlamıştır. 

Müsabaka Londrada Alber 
Hol ringinde icra edilecektir. 
Biletleri bir aydanberi satılmak
tadır. Fakat müsabakayı tertip 
eden heyet, bilet almak için 
şimdiden tehacüm gösteren halk 
kütlesinin azameti karşısında 
adeta ürkmüştür. 

Bu vaziyet karşısmtJa ıjlı bir 
iki giln içinde bilet satışına ni
hayet verilmesi çok muhtemeldir. 
Fransızlar kendi boksörlerinin 
mutlaka gaJip geleceğini ümit 
ediyorlar. Çünki Kamera aslan 
Fransnnın Savuva vilayeti ehali
sindendir. Annesi ve babası Jtal-
yandır. Fakat kendisi Fransıı 
tabiiyetini tercih etmiştir. 

Halk arasında maçın netice i 
hakkında barareili bahislere gi
rişilmektedir, Dev cüsseli boksör 
bu maçı kazandığı takdirde doğ
ru Amerikaya gidecek, orad 
kendisine karşı cıkacak boksar 
anyacaktır. 

Bir Spor Faciası 
Nevyork 30 (A.A.) - Amerika 

tenisçilerinden Hunter bir otomo· 
bil mfisademesi esnasında ağır 

... urette yaralanmıştır. 

•• 
Kadınlar Da Ozendiler 

Her sene yapılan Okıfort - Kembriç kayık yarışlarmın lngilterede 
gördüğü rağbet tahminlerin fcvkindetlir. Her sınıf halk tarafından 

biiyük bir alaka ile takip edilen bu kayık yarışının benzerini kız 
koilejleri de kendi aralarında tatbike kurar vcrmişler<lir. Resmimiz 
Oksford - Kembriç lrnyık yarış.nın kıı.lar aı asmda da teessüsüne çalı
şan kiirckc;ileriıı idmanı göriiliiyor. 



• 
Haftada Bir Defa 

Muallim Sayfası Her Hafta 
Perşembe Günleri 

Neşredilir. 

MUALLiM Bu Sayfada: 
Yeni terbiye cereyanlara ... BGyilk tet
biyccilerln hayatı • Türkiyede yeni 
nazariyelerin tatbikat.· Muallimlerin SAYFASI dertleri- Yeni tecrilbe'er Yeaaire. 

Japonyada Kırık Oyun
caklarla Ders Veriyorlar 

Japonyada çocuklara, lonk oyuncaklara karşı mütehassıs kılacak 
tmette merasim yapılmaktadır. Bu auretle bir zaman faidelerine ve 
eğlencelerine yarayan ,eylero karşı derin bir alika ve muhabbet 
beslemek terbiyesi verilir. Resmimizde, bir mihrap 6nüne yığılan kırık 
oyunca!dara karşı çocukların yaptıkları ayin görülmektedir. 

Ankara Musiki Muallim 
Mektebi Konserler~ 

Ankarada Cebecide iki sene 
enel gübik mimarı tarzında ya· 
pılmış mükemmel bir Musiki 
Maallim Mektebi vardır. Meşhur 
musi..i llstadımız, Riyaseti Cüm
bur orkestra taklmı muallimi Ze· 
ki B. bu mühim mektebin mü
dürüdür. Mektep alb senelik bir 
tahsil verir. İlk mektep mezun
larında musikiye istidadı olanları 
intihap ederek ahr. Mektepte 
ıımumi terbiye ve talim ile 
beraber, musikinin nazariyat 
•e tatbikatı da gösterilir. 

Yüz yirmiyi tecavüz eden 
talebenin üçte biri kız, müteba· 
kisi erkektir. Mektep leyll ve 
muhte!ittir. 

Mektebin konferans salonunda 
ber hafta cuma günü öğleden 
10nra, riyaseti cümhur orkestrası 
tarafından halka senfonik konser-

ler verilir. Halk bu konserle~ 
fevkalade rağbet gösteriyor. A' tı 
yüz kişilik konferans salona ba· 
zan bin kişiden fazla sami!e do-
luyor. Ayakta kalanlar çok olu· 
yor. Bununla beraber iki buçuk 
saat süren konserde tam bir 
huşu ile sükut görülüyor. 

istanbulda böyle her hafta 
kalka bir musiki ziyafeti çeken 
Lir müessesemiz yoktur. Cuma 
günleri, hava müsait değilse, hal
kımız kahvelere ve sinemalara 
doluyorlar. Bilhas!fa kahvelerin 
kapalı havasında ve tavla gürül
tüleri ara;ında cuma tatilini g~ 
çiren halkın ne acınacak bir va-
ziyette bulunduğu kolaylıkla an· 
!aşılır. Ankarada bir taraftan 
Musiki Muallim Mektebi, diğ·er 
taraf tan Halk Evi musiki ve 
müsamerelerile balkın zevkını 
tatmin etmektedirler. 

Rusyada Halk Dersleri 

Y ni bir Rus Cemiyeti kurmrk için, Halk Şiiralar Hükümetinin 
pek çok himmetler sarfetmekte olduğu maliımdur. Ruslar, inkılapçı 
bir rejimin muvaffak olabilmesi için, gençliğin o rejim ideallerine 
ı&re ve onun dahilinde yetiştirilmeleri lüzumuna kani bulunuyor \'~ 
o yolda çalışıyorlar. Fabrikalara merbut olarak -vücude getirdikleri 
mektc· lerde, k z ve erkek, bUtün çocukları miisteit oldukları gan'at
larla da uğra tırıyorlar. Resmimiz Novoros<:ik;•'de, kız talebeden 
birin' ı fabrikama bir şubesinde demir işlemeği öğrendiğini ıöster
mekle .ir. 

Hayat Bilğisi 
Tatbikatı 

ilk mektep tedrisabnın mihv~ 
rini hayat bilğiai teşkil ediyor. 
Bu dersin kitabı yoktur. Kitap, 
mektebin tabii ve içtimai muhiti
dir. Bıı muhit çocuklara müşa
hede ve tetkik ettirilerek kendi
lerini her vakit alakadar edecek 
olan hayat bilğileri öğretiliyor. 

Müfredat programı, bu husus• 
ta takibi lazımgelen istikameti 
çizmiştir. Fakat program umumi 
hatları işaret etmekle mualiimlerc 
geniş bir inisiyatif bırakıycr. 
Memleketin muhte'if mıntakala ... 
rında ve muhtelif halk kütleleri
nin ihtiyaçlarındaki tenevvüe ba· 
kılacak olursa programın d<ıha 
derin vo geniş tafsilah ihtiva et· 
mesine imkan bulunamıyacağı 
tabiidir. 

Yalnız dikkate şayan olan 
şudur: Hayat bilgisi programın-
da mektebin her sınıfına mah
sua derslerde birçok maddeler 
müşterektir. Sımflann derecesine 
göre bu mal6mab nasıl tasnif 
etmelidir ki birinci senede öğ· 
retilen fe\'lere, ikinci ve üçüncü 
senelerde ilave edilecek madde
ler taayytin etsin ? Bazı mual· 
timlerin bu noktalarda tereddüde 
düştüklerini görmekteyiz. 

Bunun için proğramm bir 
bahsini ele alalım. Birinci senede 
proğramm (ilkbahar) kısmmdaki 
40 mcı madde şudur: 

"Çiçek bahçesinde ilkbahan 
MahaJline göre çocuklara gül, 
karanfil. lale, ıebboy, fulya. 
menekşe gibi çiçekleri tanıtmak. 
Sakstlara veya bahçeye, çiçek 
diktirmek. müteakıp günlerde 
bunlan sulandırmak • ., 

ikinci senenin (ilk bahar) kıs· 
mında 27 inci madde şöyıe diyor: 

" lık bahar geliyor! Koyunların 
yavrulaması, lcuzuJar ve keçi yav
ruları bahçede ve kırda açan 
ilkbahar çiçekleri. Meyva babç~ 
sinde ağaçların tomurcuklarının 
inkişafı ...• ., 

Üçüncil senenin ( ilkbahar ) 
kısmında çiçeklere dair bir kayıt 
yok. Yalnız (Kış) kısmının sonun
da şu madde var: 

" 27 - Mektep bahçesinde 
küçük ziraat tecrübeleri için yer
ler ihzarı. Bunlara bazı çiçek, 
sebze ve hububat tohumlan 
ekilmesi. Ekilen sebze ve hubu
bat tohumlarının adedinin kay· 
dolunması ( Kaydedilen tohum 
miktarı, bilahare alınacak mabsul 
miktarile mukayese edilecektir.) 

" ..•• Eğer mektep avlusunda 
nebatat tecrübe icrasma müsait 
mahal yoksa bu tecrübeler 
saksılar veya tahta sandıklar 
içine ekilen nebatlar ile yapıla
cakbr." 

G i. rülüyor ki müfredat prog-
ramında ayni maddeye müteallik 
tafsilat, sınıflara göre epeyce 
büyük farklar gösteriyor. T efer
ruatta bu ihtilif, muallimin her 
sene ayni maddeyi nasıl tenevvü 
ettireceği hakkında tam bir fikir 
vermiye kafidir. 

Binaenaleyh, muallimlerin bu 
hususuna ait daha geniş bir su· 
rette tenevvüre ihtiyaçlarını ka-
bul etmekle beraber, programı 
çok dikkatlı okumaları ve ders 
pL.\nlarmı ona göre yapma'an 
icap etmektedir. 

Hususile programda her der• 
sin mahiyeti, hedefleri hakkmda 
faydalı ma~ümat verildiği gibi 
dikkat edilecek noktalar da mad· 

Aliiyede Muallimlerin 
• 
ilkbahar Gezintileri 

AJaiyo (Hususi) - Burada sonbahar portakal Te muz rayihalarl 
içinde, kış günleri de sıcak lodosun getirdiği bol yağmurla geçer. 
Bizim ilkbahanmız yoktur. Yaı mevsimi iJkbaharl& birlikte gelir. 
Simdi her taraf yaz çiçeklerilo bezenmiştir. Nevruz günll bütftn şehir 
halkı, her sene olduğu gibi bu sene de yeşil kırlara döküldü. Aynı 
gündo muallimler do bot durmadılar YO hep birlikte civarda bulamaQ 

tarihi harabeleri gezmiye gibiler. Eski devirlerin bu güne kadar 
kalan Yakabaşı, bilhassa Kal'e harabelerini tetkik ettiler. Esasen 
bizim buradaki muallimler her fırsatta tetkik tenezzübleri yapar!ar. 
Gönderdiğim resimler de muallimlerin Nevruz tetkiklerine ait iki 
manzaradır.Şunu da işaret edeyimki burada bir orta mektebe şiddetle 
ihtiyaç vardır. Maarif Vekaleti ne yapıp yapmah burada bir orta 
mektep tesis etmelidir. 

Londrada Polis Mektebi 

Londrada Birmingham Polis MektebL - Bu mektep, polis yetif
tirmek hususunda Londradaki Peele House mektebile ayni derece
dedir. Oç aylık bir talim ve terbiyeden sonra bu polisler memle.ketiÔ 
her tarafına gönderili ·. Nazari tedrisata ilaveten amelJ dersler de 
gösterilir. Resmimiz, ;s Müfettişi Me Walter tardmdan kC>teba.p 
kazalarına dair bir der:. verildiğini göstermektadir. 

de madde tafsil ve tasrih edil
miştir. 

Maarif Vekaleti Tali•ıl ve T~r
biye Heyetince geçen senelerde 
neşredilmekte olan "Terbiye Mec• 
muası" nda muallimlerin bu me• 
sele üzerinJe tenvir olundugunu 
görmüşttik. Ancak bu sene 
mecmuanın intişan sekteye uğ-

ra::n ş zannolunur. MuaUimlerin 
bi.lyük bir istifade temin ettikleri 
bu mecmuamn intişardan kalması 
teessüfe şayandır. Vekalet ne ya· 
rıp yapmalı, ba mecmuayı ne
şirde devam etmeli ve muallimle
rin tedriste uğramaları muhtemel 
olan müşkülleri halle çahşmalıdır. 



• 
RADYODA BiR KONFERANS 

Söyliyen: Hitabet muallimi Kir kor 
zırtapoz.yan Efendi rolünde 
i. Galip Ber , Zırtapozyan ·Ef. Anlatıyor Yazan: İ. Galip 

Hammlar, Hanimefendiler, Bey

ler, Beyefendiler .. 
İstanbul radyosu acizlerine 

karşı mühim, mühim olduğu 
kadar habisi iftibar bir teklifte 
bulundu. San'atıma dair sirinle 
hasbuhat etmek... Benim için 1 

ayrılan mahdut bir zaman içinde 
kısaca birkaç laf ile hitabet 
ıan'atımn en lazım kavaidinden 
bahsedeceğim.. Binaenaleyh hu· 
ıuruuuza komedya ve dram pe· 
rileri o)an Tali ve Melpomeuin 
kolları arasında olarak geliyo
rum ve keınfera ıısıma cesaretle 
başlıyorum. Zannederim, Fransız· 
lann meşhur poet hikayecisi 
Ufonten ıöyle bir laf etmiş: 

Dau ce cabot du raood• aeducleun 
Tcıut cet ıpectacl. •t chaeun eat acteur 

Türkçemize tercüme edildik· 
h bu fitne Aicur dünyada her· 
feyi bir oyun ve herkes te 
bir oyuncudur. Ne kıy:ık 

ibare. Lakin eğer umu-
miyetten hususiyete inecek 
olursak görürüz ki hu tabii oyun
cuların içinde oyunculuğu meslek 
edinenler vardır. 

Mümessil nedir ? Mümessil 
·bir tiyatro muharririnin hayatuıdan 
6mek alarak veyahut hayata örnek 
olarak yazmış olduğu bir vak'a 
içinde e~hasa Ariyet verdiği 
hissiyat ve ihtirasatı IAf, 
ena ve etvar ve surat 
lle yaşayan bir san'atkardır. De
mek ki bu san'atkar kendi hu
busi ıahsiyetinden sıyrılıp bir 

Ertuğrul Muhsin bir erk8.nılıarp 

kaymakamı olmalı idi 

ikinci şahsiyetin cildi altına gir
IJl'eyi, onun hayatını temessül 
e"1ıeyi bilmeli. Yerine, .ışıne 
göre şefik, mülayim, seret mer .. 
hametsiz, sakin, sinirli, memnun, 

meyus, hasis ilah.. Hah olmasını 

bilmeli.. Yalmz unutmayalım ki 
ıan'atkar doğar, lakin mümessil 

ancak yetişebilir. Fakat herhangi 
bir mümessil san• atkar değildir. 

Mümessil ekseriya mukavemet 
edilemez bir arzu ve kabiliyetle 
ıahneye çıkmıştır.. Bundan do
layıdır ki her meslekten ve her 
seviyeden gelip sahneye çıkanlar 
Tardır. San'atkar bir kulübe 

k~esiude de, bir tahtın etiğinde 
de doğmnş olabilir. Pares:emple 
Neron bil' hükümdardı. Şekspir 
seyisti he.. Bayağı bildiğimiz 

seyis.. Molyere gelince! O da 
yorgana idi. 

Hem de çırak olarak. Hatta 
bizde de biiyük san'atkarJarımı· 
z n bazısı san•at alemine dcğ

mazdan evvel başka me~lekler 
tutum tardı. Meseli Ertuğrul 
Muhsin Bey bir Erkanı Harp za
ziti olacakken aktör oldu.. Keza 
Raşit Rıza Bey avukat olacakken 
aktör oldu.. Daha sonra lokanta
cı oldu ya.. Kezn Nirenir hamm
Jar Bedia Muvahhit hanım mu· 
allim, Emin Beliğ Bey de dok· 
torken her üçü de tiyatrocu 
oldular. Bcndenize gelince: Bevvaı 
idim.. Gazeteci oldum.. Sonra 
muallim oldum. Nihayet te profe
sör oldum. Hem hitabet, dans ve 
etiket profesörü.. Evet nerede 
idim? He.. Mümes.:;il sa da, etvar 
ve surat ile bir muharririn eşbasını 
yaşatır diyordum. Şimdi evveli 
sadayı ele alalım Sada nedir ? 
Sada yalnız ağızdan çıkan bir ..•. 
sestir. Ağız nedir? Çene ile 
bumun ortalık yerinde, hazan 
büyük ve ba:ıan küçük bir met
hal veya mahreçtir ki birçok hiz
metleri vardır. Ağız, alt üst du
daklar, diş etleri, damak, otuz iki 
veya daha aşağı dişlerden mü
rekkeptir. 

Ağzı, diğer kendine mulasık 
aza ile münasebetinden sada te· 
şekkül ve inkişaf eder ki bunla
rın ciğerle lisanı mezmar, guza
rifi hançeriye, hubu)u savtiye kü
çük dil ve nihayet ağzınızdaki 
birçok işe yarıyan kocaman dil... 
Bu muhtelif aza bahusus dil 
devamlı bir talim ve idmanla 
bir nevi yumuşaklık çeviklik, 
a!estikiyet peyda eder. işte bun
dan dolayı sabahtan akşama 
ka<lar hatta uyku zamanı müs
tesna hiç sus olmadan laf eden, 
ihtiyarladıkça daha fazla konuşan 
hulasa bunayıncıya kadar, gebe
rinciye kadar dırdır eden kadınlar 
görülmüştür .. Mesela bizim kaym 
valde gibi ... 

Ağız az veya çok açıldığına, 
büzüldüğüne, yayıldığına göre 
sesi inceltir kalınlaştırır, yayar, 
bl1zer. Bu bapta ciğerlere alınan 
nefes miktarının büyük rolü var
dır. Meseli .ağır ve kalın bir 
sada çıkarmak için tabii ciğerle
rimi mümkün mertebe hava ile 
doldurmalıyımdır ki yukardan 
havayı koyverirken A.... ıadası 
çıksın. Yalmz nasıl ağzımı büyük 

yusuna attığımız arapça hurufat 
ile kaç gülü kel ve kaç keli de 
gül ederdik.. Halbuki bugün 
Lüle kel, kele de gül demek 
imkanı yoktur.. Yalnız sesli 
harflerin ianesile ancak tabii ve 

! 
iptidai hislerin ifadesi doğabilir .. 
Mesela bakm, hayret : A.. Görü· 
yorsunuz ya sesli.. Teessür ve 
ağlamak.. Ooo.. Yine sesli. 

Sessiz harfler ise - tabir caiz 

açıyorum.. Ve sadayl hançerem
deo kalın olarak çıkarıyorum .. 
( A.. A.. A .. ) Şimdi ince ve 
keskin bir sada ciğerlere 
miktari münasip hava, lakin az, 
çok değil, sonra dudaklar büzük 
na .. Böyle ... Oo .•. Oo... Halbuki 
a. .... Şimdi oo... Oo.. Şimdi ikisi 
biraber .. A.~ . Oo ..• A... Oo •. Sada 
daima göğüsten çıkmalıdır. Karın
dan değil.. Karından ağız vasr
tasile daha keskin bir sada 

çıkartmıya kail olan!ar aldanırlar .. 
Efendiler, hava almasmı ve bava 
çıkartmasını tanzim etmelisiniz.. 
Mesela bir kelimenin heceleri 

arasında nefes almamak, uzun 
fasılalarla nefes almıya kalkarak 
llkanmak tehlikesine kapılmamak 
lazımdır. Sonra . pardon efendini 
tükri.iğünü idare etmek, hani ba-

Raşit Rı:z.cı. da bir lokantacı 

zı kimseler vardır. Laf ederler
ken tükrüklerini lüzumu veçhile 
idare edemediklerinden muhatap
larmm yüzüne gözüne sıçratırlar .• 
Okurken ve bele konuşurken 
mevzuun hararetine göre insan 
ahmak ıslatan çiseliyor zanneder. 
Mütemadiyen.... Islanmak hoş 
birşey değildir sanırım. Evet. .. 
Nered idimr .. Ha .. Sade bir ses 
bir bağırmadan başka birşey 
değildir.. Lakin sesli ve sessiz 
hurufatın yardımile çıkarblan se
da silsilesi kelimatı teşkil eder. 
Bir kelimede muhakkak surette 
sesli harfler bulunmahdır ki do· 
ğabiJsin... Yalnız samit hurufat
tan mfirekkep bir kelime ıçın 
ağız açmak bile kabil değiJdir. 
Göreyim sizi K, L, M, harflerini 
birbirine bitiştirerek bir laf edin? 
Görüyorsunuz ya kabil değil.Lakin 
sırası gelmişken söyliyeyim.. Bü
tün dünya yüzünde şimdiye ka
dar yapılan sosyal inkılapların 
en büyüğü nedir bilir misiniz ? 

1 Harf inkılibı 1. Arbk gayya ku· 

ise • dilsizdirler.. Kelime!er hem 
sesli ve hem de sessiz hurufat .n 
sayesinde doğabilirler.. Ve bu 
suretle doğan kelimeler ise çok 
iyi telaffuz edilmelidirler. işte 
hitabf't san'ati bize herşeyden 
evvel güzel bir teliffuz ve temiz 
bir şive tavsiye eder. 

Telaffuz kusurları her ne ise 
mutl=tka izale edilmelidir. Mesela 
bir kekemenin inşat ve hitabete 
yahut tiyatroya heves etmeden 
evvel mutlaka bu kusurunu dü
zeltmelidir. Bir kekemede ne
kadar yüksek bir tiyatro istidadı 
olursa olsun bu kusurla malul 
kaldıkça bir miimessil olmasına 

imkAn yoktur. Tasavvur edin 
Hanımlar, Efendiler parexemple 
bir kekeme Abdülhak Hamidin 
T ezerindcn bir parça inşat ediyor: 

Gökte peyda olan fU harikaya 
Nazar e tsem &eza tehevvürle 
Tüy\eriın ürperiyor tasavvurla 
Tezcrim ıeyfi gadrime haımet 
Ziri payinde hunefşan Tez.erim •• 

Yahut ta piyesin sonunda 
sevgilisi İspanyol kızını kendi eli 
ile öldürüp te aklını kaçıran hü
kümdar, erkan tarafından sual 
edilen ° Nereye gitmek istiyor 1,, 
cümlesine cevap veriyor : 

(Ademe/) 
Bu müthiş facia gülünç bir 

surette maktul düşmez mi? 
Sonra bir kusur daka.. Hım

hım olmak.. Bu kusuru izale 
etmeden evvel şiir inşadına kalk
mak nekadar acıklı olur. Mesela 
Fikretten şu mısraları bu kusurla 
okuyalım: 

Sarı bir gül ipekli konajının 

Ne!hai lerzişile gaşyoluyor •• 
O da meıı'ut ve mütebessim soluyor •• 
Ben olaydım bu •• Yok inanma sakın 
Ben iÜl olsam fiHzdı!n ayrtlmam •• 

Bu nefis mısraların bütün 
siriyeti mümessilin burnundan dı
şarı çıkamaz değil mi ? Keza 
böyle dile ait kusurlardan birisi 
de köçeklikten kalma bir itiyat 
neticesi R V L harflerini Y gibi 
telaffuz etmek.. Bu suretle laf 
eden bir mümessilin bir facia 
oynaması kadar feci birşey olur 
mu ?Mesela Yaradan seni affettim. 
piyesinin uçuncü perdesinde 
artık kör olmuş bulunan prof e~ 
sör Mümtaz Bey ıstırabını şöyle 
ce haykırdığını tasavvur edin .. 
( Bunları, bu ölü gözleri delikle-
rinden çıkartmak İı>tiyorum.. Bu 
mezartaşı ağırhğındaki kafayı 

kırmak duvarlara vura vura 
parçalamak istiyorum.. Kurtar 
beni bu karanlıktan art ı k seni 
görmek istiyorum Ayşe.. Bir 
kere daha görmek.. Bir kere 
daha. ) 

Hanımlar, Efendiler.. Buna 
benzer birçok dil kusurlan vardlr 
ki hepsini saymak ciddiyete mu
haliftir. Herşeyden evvel fasih 
olmalı.. Bakın size F raıısızca 

olarak fesabate ve temiz telaf· 
fuıa bir misal zikredeyim.. Ham
let sevdiği Ofelyaya şöyle diyor: 

Doute de la lumiere, donte 
du soJeil et du jour, doute dea 
cieux et de la tegoe. Mais ne 
dante jamais, ne doute jaınaiı 
de mon amour. 

Yani ( Herşeyden, .nurdan, 
güneşten, göklerden, dünyadan, 
herıeydan şüphe cl ve llkin be
nim sevdamdan şüphe etme .. ) 
demek .. 

Spikerin sesi - Ztrl:apozyan 
Efendi .. Size verilen vakit tamam. 

Zırtapozyao - He he.. Biti· 
riyoram.. Üç dakikadan bitiyor. 
Hanfendiler size o evza ve etvar 
ile surattan bahsetmek benim 
ıçın imkansızdır. Zira suratın 

aksettireceği emmareleri sıze 
radyo ile gösrermem llzımgelir 

ki henüz bu milmkün değiJ.. La 
kin şöyle umum1 bir fikir 
vermiş olmak için size etvarda 
itidal tavsiye ederim .. Sonra bir 
mecliste laf ederlrnn yahut bir 
sahnede temsil verirken esnemek, 
öksürmek, aksırmak, bumunu sil ... 
mek ve çekmek, kaşınmak ve 
daha sair bunun glbi fiziyolojik 
ihtiyacata karşı kendinizi sıkı 
tutmanız lazımdır. 

Spikerin sesi Zırtapoz 
Efendi... Vakit tamam .• Konfe
rans uzadı .. Kesin artık .. 

Zırtapoz - Rica ederim efen
dim.. Samilerinize fasih lif et· 

Bedia Muflahlı it Hanım da 
muallimlikten sonra 
mümessilliği t~rcih etti 

mekten · hitabetten, tiyatrodan 
bahsettim.. Şimdi de birkaç da· 
kika etiket ve adaptan bahset
mek isterim .... 

Spiker - Yok efendim artık 
kafi.. Müsaadenizle mikrofonu 
kapaycağım •. 

Zırtapoz - A mman tabanı· 
nızıo dibini öpeyim.. Bir dakika 
daha müsaade edin .• 

Hammlar, Efendiler.. Bir sa
londa bir sup ede, bir dinede biçimli 
tavurlarla oturup kalkmak, ye•nek 
içmek, zevkle zarafetle giyinip 
kuşanmak, bir tede, bir baloda dan
sederkcn kıyak figiirler etmek 
ve bahusus doğru düzgün laf t
mek isterseniz bana müracaat 
edersiniz.. Ma< imen nuniye ucuz 
fiatle öğretirim . . Adre.:oim : Be· 
yoğlu, ı: alyc ne ı !'Uğu Z eı ze
vatc1yan apc..rtım ... 1 15 No. rla 
hitabet ve e'ikct f örü r
tapo1.yan. Bee:dE' · ~.. Efe• ·::n 
hoşça kr-'m.. Ye L. e kadar e -i.
liyor ;ım h.uıımlar, ef ... nrt' ler •• 



; \-· . . •. . ! . ' . ~- - -{ • . -~ . ~· 

HARUNÜRREŞIT 
53 

, .. ·~ ..... _.-; ........... .,. :.• ';" .. .. .... ·~ 

Yazan: * )#. -~:· ... . .,,.. ~ . .. '"'·--- .... - . 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

F enhasın ağzı bir değil, bir
kaç karış açıldı ve hançeresinin 
bütün elyafından] ayni kelime 
sızdı: 

Ne, ne, ne, ne? .•• 
Evet Horasanh 

onlardır. Şimdi sen beni 
tacirler, 
dinle. 

Meçhul misafir, hayretten ser
semleşmiş olan Fenhasm kulağını 
elıic yaka!ad:, kendi agzının ke
narına getirdi ve on dakika ka
dar bir şeyler söyledi. Esir taciri 
ara :sıra "Nasıl olur,, , "Mümkün 
mii" , " Ya sonra ? ,, gibi keli
meler mırıldanıyor ve ağzmıo her 
k mıldanışmda heybetli misafirden 
<>yni ceyabı alıyordu. 

- Sus ve dinle!. 

Ve sözünü bitirdikten 
cebinden iki kuiu çıkardı: 

sonra 

- itkin, dedi, biiyüğünü, işler 
lnvama gelince de küçüğünü 
IJıllanacaksm. Dediklerimi harfi 
~arfine yaparsan benden yüz ve 
ondan üç yüz bin dirhem ala
caksın. Halayıkların için endişe 

etme. Onlar da istediğin 
fiat ile alınmış demektir. Haydi 
git, efendimizi bekletme! 

Fen has, belli belirsiz titreyen 
ellerile kutuları alırken sordu: 

- Onlar ne vakit gelecekler? 
Bir saat sonra. 

- Yolda görüp tanıyan olursa? 
- Orasını düşünmek sana 

değil bana düşer. Sen yalnız lcapı-
yı açık tuttur, tertibatını iyi aL 

Meçhul müsafir, bu emri mü-

• Bir aşiret reisi sarayının 

teakıp kapıdan çekildi ve eteğine 
doğru eğilen esir tacirine veda 
makamında ağır bir tavsiyede 
bulundu: 

- Biz para vermeyi bildiği· 
miz kadar ölüm sunmayı da bili
riz. İnşallah bu ciheti unutmazsın. 

F enhas, üç dakika sonra sa
londa idi. Tacirin hüviyetlerini 
ogrenmemiş gibi eski halini, 
esk: c:t vrunu muhafaza ediyordu. 
Yalnız bakışlarında değişiklik 

vardı, arasıra göz bebekleri 
bulanıyordu. Misafirler, hiçbir 

şeyin farkında değillerdi, ev sa
hibi yanlarma gelir gelmez ha-

layıklarm fiatını sormuşlardı. 
Esir taciri, şöyle · bir tarafa otu-

rarak uzun 
rışhrdı. 

·uzun sakalını ka-

-Malfıın ya, dedi, biz insan 
sarrafıyız. Alacı müşteriyi de, 
eğlenici mü.;teriyi de bir bakışta 

tanırız. Si7;n ne yapıp yapıp be
ni üç ınücevherimden mahrum 

edeceğinizi anladım. Onun için 
üzülmiye başladım. Onlar, evimin 

ziyası, harareti ve neş'esi idiler. 
Kendilerinden ayrılmak güci.ime 

gidiyor. Mü!l;aade ederseniz pa· 
zarlığı yarına bırakahm. 

Bu gece bizbize bir tarap 
meclisi kuralım, içelim, kndarı 

terenüm ettirelim. Bu eğlence, 

benim için ebedi veda, sizin için 
de ilk telaki hatırası olsun! 

(A rka •ıı var • 

ÇÖL MENFİLERİ 
( Les Exıles du Desert ) 

sözlü ve şarkılı filminde gözleriniz önünde canlanacaktır. 
---------- -- - --- -

SUN POSTA 

Pariste Heyecan Uyan
dıran Bir T egayyüp Daha 

Paristeki beyaz Rus teşkili

tmın kumandanı olan Jeneral 
Kutyepof bundan iki sene kadar 
evvel bir glln esrarengiz bir su· 
rette kayboldu. Jeneral evinden 
çıkmış, dostlarının bir içtimama 
gidiyordu. Bu çıkış son oldu ve 
bir daha kendisini g8ren ve bu
lan olmadı. 

Paris gibi bir medeniyet 
merkezinde, binlerce polisin mu
hafazası altında bulunan bir 
şehirde, böyle mühim bir adamın 
kaçınlması dehşetli gürültü yaptı. 
Sovyet hükumetinin düşmanları, 
jeneralin Rus Çeka teşkilatı tara• 
fından kaçırıldığım iddia ettiler 
ve iddialarında hal! musırdırlar. 

Bu hadisenin akisleri henüz 
yeni sönmüştü ki ayni şehirde 

yine bir Rusa ait bir çocuk kay• 
bolmuştur. Bu sefer, kaçırılan 
insanın hüviyeti ehemmiyetsizdir. 
fakat ortaya attığı dava şümullü

dür. Çünki çocuğun babası, 

kendi yavnısu gibi bir~ok genç 
ve çocukların birer birer topla
narak Rusyaya kaçmldıklannı 
iddia ediyor. 

Bu yeni hadisede şöyle mey
dana çıkmıştır: 

Platonof isminde eski bir Ruı 
tayyare mü!azmu, karısından ay• 
rılmıştır. K::ıdm, çocuğunu bera
berine almış ve Paris civarında 
oturan karde~inin yanına gitmiş· 

tir. Çocuğun babası, her hafta 
bu kasabaya gider ve çocuğunu 
görürmüş. Bir müddet evvel karısı 
ölmüş. Ertesi hafta çocuğunu yine 
görmiye gitmiş, fakat kayınbira· 
deri çocuğun da öldiiğünü söylemiş. 

Babası hhkik etmiş, beledi· 
yede buna dair malumat bula
mamış. Zabıtaya müracaat etmiş. 
iddia ediyor ki kayınbiraderi 
komünisttir ve Pariste olduğu 

Berlinde 

iddiayı gapan sabık müldzim 
Platonof 

Kaçırıldığı iddia edileu ç1.1culc 

gibi dünyanın her tarafmda böyle 
körpe çocukları Rusyaya kaçıran 

bir şebeke vardır. Bu müracaat. 
ciddi bir heyecan uyandırmıştır. 

Maamafih bu iddianın doğru 
veya yanlışlığını, Paris polisinin 

yapmıya başladığı tahkikat mey
dana çıkaracaktır. 

Mısır 
Darülfünununda 
Talebe Bir Müderrisin 

Azlini Protesto Etti 

Kahire 30 - Nazırlar Meclisi 
Darülfünun Edebiyat Fakültesinin 
en kıdemli müderrisi bulunan ve 
gözleri görmiyeo Dr. Taha Beyin 
azline ve küçük bir memuriyete 
tayinine karar vermiştir. 

Darülfünun talebesi bu mil
derrisin birden bire Maarif Ne
zaretinde daha küçük bir memu
riyete naklini protesto etmek 
üzere saat 10,30 da grev yap
mışlardır. Bu grev 1 saat devam 
etmiştir. Talebe saat 17,30 da 
tekrar derslerine başlamışlardır. 

KüçükEsnafın Tah· 
didi Düşünülüyor 

( Bq tarafı 1 iı,ci sayfada > 
Nihayet bir gün dükkanı ter

kederek ortadan sır oluyor. Ka-

sapların bir çoklan da ecnebi 
tabiiyetli olduğu için Türkiyeden 
de çıkıyorlar. Bu suretle hem 
milli servet harice gidiyor, hem-
de hakiki tüccarin vaziyeti sar
ıılıyor. 

Son zamanlarda adetleri artan 
esnaftan birisi de berberlerdir. 
Belediye İkbsat Müdürlüğü esna
fnı tahdidi etrafında tetkikat pap 
maktadır. Ayrıca şehir meclisi azası 
arasında da bu fikri benimsiyen 
birçok aza vardır. Bunlar şehir 
meclisi tıe bir teklif yapmaya 
hazıdanmaktadırlar. Tahdit fikri 
kanundaki ticaretin serbestisi me
seletile taaruz teşkil etmiyecek 
surette bir bal şekli bulunacak
lar. Aksi takdirde meclise bu hu
susta bir kanun llyihası teklifi 
hllkfametten istenecektir. 

Paskalya Kazalan 
Dört Günde 51 Ölü, 

218 Yaralı 

• A • A 

şehzadebaşı : HiLAL ve MiLLi sinemalarıında e. Gizli ıJf atbaalar 
l _____ B __ or_s_a __ F_i_a_tı_er_i ____ ~• 
J Kambiyo Kapanış 

Paris 30 - Dört paskalya gn
nü esnasında Fransada yol kaza· 
lannın bilinçosu ıudur: 51 61D. 
218 yaralL 

Şarlo: Şehir Işıkları 
Kahkahalar kralı Ş AR L O' nun en son temsil 

ettiği yüksek şaheser. 
büyük 

._ Matineler: 

muvaffakiyetieTle devam ediyor. 

2,30 - 4,30 - Suvare 9,30 da 

G LOR YA'da 
Cumartesi akşamından itibaren : KAHKAHA HAFTASI 

Büyük Paris'li fantezist 

B A C H 
BAHRİYE EGLENİYOR 

( La Marine s'Amu1e ) 
güzel ~arkıları mu!ıtevl ~en filmi ıd!' . Bu eseri severek görec~'.slııiz. 

• Büyük Dünya Şüunu 
Daima muhterem halkı memnun etmek arzusunda bulundn 

MELEK ve EL HAMRA sinemaları 
Bu hafta, ikisi birden hususi neşriyatı havi sesli ve sözlii Para
mount Jurnal ve Fox hali hazır dünya havadislerini takdim 
edeceklerdir. Undberg'in çocuğunun kaçırılması - Çocuk kaçml
madan birkaç saat evvel bahçede görülmektedir. Kaçırıldığı 
oda· Zab.tanın tahkikatı- Amerika'da heyecan·Aınerika ordu ve 
donanmas um manevralatı-Mr. Aristid Briand'm <"Cnaze merasimi -

- Sanghay muharebesi - Avrupa sporları. 4( 

"' 
Ar-"h;lll'" Bu akşa 1 A S R 1 sinenıada Birinci defa olarak 

HC AN ç·çEGi 
( F!eur du Vice ) 

Çok cazib ~ li •ı ola:ı bu t' ·rtle ARZU, iHTiRAS ZEVK ve AŞK 

Ç LGINI.H .. L \,, J serbest olarnk cerevan etmektedir. 

ürncasi!leri : Büdn kadınların sevdigi mUkemmel artist LLOYD HUGUES ile 

ıcvimli \'C <lıi ber yıld•z MARY AST01'. Su11 dere<.ıı güıcl ve i:\tlf bir es t-rdir. 

-~ P erde ac alarmda: Parlak varyete numaralan. 4 

Berlin 33 - Polis bazı gizli -=F=-=ra=n=s=ız=F=r=an=gı==t 
komünist matbaaları bulmuş ve İngiliz liraıı 

00 12 06 
89 

birtakım tevkifat yapmıştır. "Hü- Dolar 
00 

o 41 
()() 

45 Lindbergin Oğlu 
Bulunamıyor cum bayrağı,, ve " polis memurları Liret 9 14 36 

gazetesi ,, ismindeki mecmu· Belga 3 39 50 
Sen Lui 30 - Kanadanın Sen 

Lui şehri polisi, eski sabıkalılar

dan ve kaçakçılardan bir zenciyi 
isticvap etmiştir. Bu adam Lind· 
bergin çocuğunun kaçınlmasın
daki başlıca amilin, maruf kaçak
çı Alkaponayi hapisten tabliyeye 
hükumeti icbar etmek olduğunu 

söylemiştir. 

alar müsadere edilmiştir. Mat- Drahmi J7 4\) ()() 

baa sahiplerinden biri tev- lsviçre frangı 02 44 43 
kif edilmiştir. Diğeri de firar et- Leva 65 39 ()() 

miştir. Florin 1 17 46 
16 

_,. Bu akşam =ı 

M A j { K sinemas.nda 

F ev kala de G A L A clarak 

SEVENLERİN GÜNAHI 
Birçok harp sahnelerini havi muaua .n 
bir aşk filmi. Bu filmde obüsler, \ r .lt>• 
ııdlcr, bomb1lıu ve el bo nb c ları !' ı .-ı deh
şet saçan b. rp sahnelerini gi;receksiniı. 

Şimdiye lcadM bunun kadar Mü!ceınmt'l 
bir fiıın çcvrllıneıni~tir. 

1000 FiGÜRAN 
MvmeuiJl.,.ri : DOUG!.AS f AIRBANKS 

Jr. ve ROSE HOBART: 
IViveten : P. D. C. Halihazır dürıy. ı 

ra 

Çarlar Rusyasmm Şeytanı 

RASPOUTİNE 
sözlü film. 

Raşit Rıza Tiyatrosu Şehza<leba ı 

Bu akşam 2 J 130 da 

AFACAN ~ 
Komedi 4 perde O 

Nakleden: 

Yesari B. 

Kuron Ç. 
Şiling A. 
Pezata 
Mark 
Zlcti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Çervoı"~ts 

TahvilAt 

l Dahili 
· D. Muvahhide 

A. De•rıiryoiu 

Borsa 
-

Altın 

2'i 00 
3 03 00 
6 20 00 
1 99 17 
4 27 89 
3 80 04 

00 83 00 
00 '1.7 25 

1 00 00 

Kapamş 

95 50 
50 75 
00 00 

Harici 

9 24 50 
-!8 :m 

'l 

:=RADYO= 
31 Mart 932 Perşembe 
JST AN BUL - ( 1200 metre 5 ki

lovat) 18 gramofon, 19,5 Cennet ve 
Hayriye hanımların iştirakile eaz, 
20,S l<onferanı, ~l Belkıs hanımın 
lştirakiie saz, 22 orkestra. 

BÜKREŞ - ( 394 metre 16 kilo
vat) 20,40 gramofon, 21 Haydo mü

sameresi. 

BELGRAD - ( 429 metre ) 21,30 
cazbant, 211SO Haydn müsameresi. 

3ı - ROMA - ( 441 metre ) 21 gra
k:l!:ml!iiliil!iiiJikl'ii!IE!ımEDm!:ı~~m&5i:.W mofoıı, 21,45 Be i thoven mü sa meres i. 

a şam • J iSl fıHBUl Bf LEDIYES PRAG - ( 488 metre ) 21 atudyo-

Mecidiye 
Banknot 

saat 21,30 ta da komedi, 22 (R. J.) orkestrası. 

SAATÇİ '1H~ tWı· ı ~,H, ViYANA ·- ( 517 metre> 20,40 
Musikili kome- 1111 Ji 1 j Fcıust orkestras ı . 

PEŞTE - ( 550 metre ) 20,30 
di 3 per<le gramofon, ile İtalyan 11arkıları. 

Yazan ve bcs- l/ 11 VAR.ŞOVA - ( 1411 metre) 20,JS 
teli yen: 1111 gramofon, 21,15 hafif konser. 

Celal Esat ı ı BERLIN - ( 1935 metre ) 20 La· 

~i~~~la;:kt~;.n- l[ l HHHH r:.ç~f:" naklen konaw, 23,30 4au 



•• 
Cesedin Uzerinde Görülen Bir Yara 
Doktorları Şüpheye Düşürmüştü 

Ölümün Bir Cebir Ve Şiddet Eseri Olmadığı Anlaşılmıştı 
NAKiLi ZIYA ŞAKIR 

Her hakkı maJ,/uzJur 

-276-

Başta '\'O y\\:ı.de, tabit bir 
llllmün blltUn Asar ve alAimi 
Yardı. Boynu, gerdanı ve sırtı da 
muayene t:dildi. Gündüz yapılan 
hacamatlarm Asarı, pek tabii 
•örüldü. Kalbi ve göğsli muaye
ne edilirken Doktor Şlayp bir· 
denbire durdu. Kaşlarını çatarak 
•e parmağını bir nokta Ozerine 
basarak: 

- Bu nedir? .. 
Diye ıordu. 

Biltiin göuer, o noktada top
lanmıştı. Nazan dikkati celbeden 
bu nokta, tam midenin üstünde 
bir ıantimetre murabbaında sathi 
bir yamklıktan ibaretti. 

Doktor Ataf Bey bira:ı geri 
çekildi. Rengi hafifçe solmuıtu. 
Doktor Şlayp, bu yanak eserinin 
tıstüne daha ziyade eğildi. Daha 
çok dikkatle muayene ettikten 
ıonra kalktı. Etrafındakilere göz 
gezdirerek : 

- Pek yeni olan bu yara 
eserinin, ölüm Uzerinde tesiri 
olacağı iddia edilemez. Lakin, 
hunu anlnmak Hizın1. Bu, nedir?. 

Bu sual, bir iki saniye ce
•apsız kaldı. 

Fakat birdenbire Doktor Atıf 
B. elini kaldırdı. Düşündüğünü 
hatırladıktan sonra büyük bir 

ıukmtıdan kurtulanlara mahsus, 
bir memnuniyetle: 

- Efendimi.. Merhumun, dat 
demirile yakmağa itikadı vardı. 
ihtimal ki bu suretle (key) yap· 
mıştır. Bir kere etraftan sorulsun. 

Dedi. Bu cevap, kanaatbaht 
görUldU ve muayeneye devam 
olundu. Muayene sırası ayakları-

na gelince, doktor Zilling, dol<
tor Şlaypa mırıldandı: 

- Nekadar küçük ayakJnrı 
varmış. 

Doktor Şlayp, buna cevap 
~ermedi. Sadece hafif bir tebes· 
ıümle mukabele etti . 

Muayene bu suretle hitam 
bulmuştu. Mide üzerindeki yara 

hakkında Doktor Atıf Beyin söz
leri heyet üzerinde kafi derecede 
kanaat hasıl etmekle beraber, her 
türlii tereddüt ve iştibahı izale 
etmek için tahkikat yapılmasına 
karar verildi. 

Müşfika Kadınefendiyc haber 
gönderildi. Cenaze odasının kapı· 
ıma getirtildi. Abdülhamidin ve
fatından bir saat evvel kendi 
elile (Key) yaptığı hu suretle de 
teeyyüt etli. 

* Heyetin vazifesi hitam bul· 
muştu. Derhal selamlığa geçildi. 
Sureti aşagıda yazılı olan rapor 
tanzim edildi : 

RAPOR SURETİ 

Bin iiç yüz otuz dört senesi 
pb'1tınm onuncu pazar günii 
akşamı aaat f _ıda vukubulao da-

f' 

Hakana Sabık Hz. nin şubatın 
c~~~~~""'""--~....--....... "". -· .... :-........ -. . .. -\ beşinden beri hasta bulundukları 

. 
~ 

ve melfuf rapor müeddasmdan ((:) 
anlaşılacağı veçhile müşarlinileyh 
Sultan Abdtllhamit Hanı Sani 
Hz. nin ibtikam rie ve üzeymayı 
rievi neticesi tahaddüs eden bir 
zafıkalp sebebile irtibat ettikleri 
tebeyyün etmiş olmakla işbu 

mlifterek raporumu! bitlanzim 
takdim olunmuştur. 

ı 
10 • 1 l Şubat 1334 Beylerbeyi aahilaarayı 
Harbiye Nuaretl Sıhhiye Sıhhıyc Mlldür U· 
dafrul 3 a ıube müdürtt ınumi nkfü 

i 1 Miralay MUSl'AFA ADNAN 
~ SADıK 

Tıp FakOlteıl Ralal Sahra ıılıhlyr: milletti· 
Mllderrill ti umumtuıuavlni 

AKİL MUHTAR Blnba,ı 
IBRAHİM REflK 

Deuaadet Alman Gülhanc ıcrirlyat 
hHtahancal nrlablhl haatahuıul ıcrtablp 

Sultan Hamidin Jıattı destile 
muharrer bir zarf 

doktor ve müdürü Kaymakam 
.ŞLA YP ~ Z:Ulnr 

Hakam Sabık Hu.r,.tlorl Takdm H:ıstaneıj 
nin Tabibi Huıuı;lal Sertı&bib' Dr. Zarfın kapanacak yerinin iiıtündckl 

"Mucibince,, lıcllmcal, Ab;ıülhamldin urfın 
içinde yazılı olan 9cylcrl kabul cttliıne 

Kaymakam r~IF AT 
ATIF HÜSEYiN 

ltarettlr. Alttaki "Malum,, kcllmcıl ( Arkaıu var ) 
de bu zarfı ıHndercn ut malO.nı demektir. ---..-.--....;.-
Yani kcndiıtdlr. Abdülhamit, resmi ve (*) Dr. Akli Muhtar, Rifat, Alıf, Alklv· 
huıuıi' muhabere :ıarflarııun hcpıılııin kapa· yadlı, NikolAkl Efendiler tarafından evvelce 
nacak yerine dalma ayni kelımeyl yaı.ardı. ltanı.Im olunan rapor. 
Bu da z.arlın bir şahsı ahar tıırnfından :::::r=:.::·============= 
açılıp içindeki evrakı okumasıııa mani olmak 1 
içindir. -ı;...---------·----;..ı-Birkaç Fıkra 
vet üzerine ~irde vaziiiJimza etib· . _ 
ba, Beylerbeyi sahilsarayma azi· 
metle harem dairesinde Hakanı Bir Kaza Ve Bir 
Sabık Sultan Abdülhamid Han C 
Sani Hazretlerinin yatak odala· evap 
rına dahil olduğumuzda karyola Acemi ve amatör bir şoför 
içersinde Hakanı Sabık Hazret- bir köyden geçerken bir yolcu-
leri olduğu aramızda bazıları ta· ya çarpar, yaralar, derhal yerin-
rafmdan teşhis olunan bir za· den fırlar, mecruhu otomobile 
tın istihcacı zahrii tabiide nakleder ve o sırada hadiseye 

k k şahit olan köyHi çocuğuna ses-giyinmiş olara yatma ta oldu· lenir: 
ğunu gördük. Kalp ve nabzın - Köyümüzde doktor var mı, 
tamamen tevakkuf etıniş ve yavrum? 
hamli meylinin takarrür eylemiş - Var ya 1 
bulunduğu ledelmuayene nola· - Buraya . _çağırabilir misin, 
şıldıktao sonra vücudun her tarafı sana para verırım. 

arl'z ve amik tetkik ve muayene - Çağıramam ki... 
- Neden? 

olunarak kebaveti meytiye asarile - Doptor yanında da, ondan. 
tedavisine memur olan etıbba Biribirinden Baskm 
tarafından arka ve göğsüne lieclit- Marsilyalılar, Garbın en mü· 
tedavi tatbik olunan on üç kadar balağacı insanları olmakla maruf-
muhaccim yerinin ve vefatından turlar. Bir gün, iki Marsilyalıdan 
bir saat evvel miişariinileyh Haz- biri, ötekini hayrete düşürmek 
ret1erinin kendi taraflarından için şu masalı anlatır: 

k - Geçen giin gölde müthiş yapıldığı maiyl·tleri er anı cani-
bir balık avladım. On köylü güçbin,den ifade edilen nahiyei şer-
lükl~ balığı sürükliye bildiler. 

sufiycdeki sathi ve gayri mun- O bürü daha baskın çıkar: 
tazam kiiçiik asarı keyiyeden - Bende denizde öyle bir 
başka hiçbir eseri cebrii ter- balık avladım ki sudan çıkarılınca, 
hisın ve cerha tesadüf olunmadı. denizin seviyesi bir metre indi. 

~ 

I ,_ _ qı/1,f&r<fen, 
A tıJIIP' ' 

~#11:::Z, ~eanfa: 

Bromural • Knoll • 1ahletleri dünyada en ziyade müte:ımmirn 
Asap müsekkini ve münevvimdir. Bu müs!ahzar milyon· 
!arca vakada tecrübe tdilmiştir ve hergün bınlerce doktor· 
lar tarafından tavsiye olunmaktadır. A!ı~dıkt~n. ~O daki~a 
geçeı geçmez, şayanihayret olan müsekkın ıesınnı göstcnr. 
Uzun zaman alınsada hiç bir zararı yoktur. - Eczanelerde 
10 ve.ya 20 tabletlik cam tüplerde satılır. - f•hrikası Alman. 
yada Rhein üzerinde ludwigshaten, dt KNOLL A.·G. d••· 

Sayfa 13 ·-
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DAKTiLO 
Bugünün 
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Annem, bütün anlattıklarımı 

sonuna kadar dinledikten sonra 
sordu: 

- Bu adamı burada hiç ta
nıyan yok mu imiş... Bir kere 
de ouiardan sorup sual etmek 
lazım değil mi? .. 

Derhal anneme cevap verdim: 
- Buna ne lüzum var anne?. 

Amca Bey, otel müdüründen 
tah!:ik etmiş. elindeki pasaportu 
ve sair evrakı, gayel düzgiimüş. 

Bu, icafi değil mi? .. 
Annem, tel<rar sordu: 
- Ya buda öteki gibi mem· 

lcketinde evli, barldı bir adamsa. .. 
Buna da derhal cevap verdim: 

- fiahi anne.. Düşündiiğün 
şeye bak... Varsın olsun... Beni 
l<arısmm üstüne alınak,ona tercih 
etmek demektir. Tercih edilen 
bir karı da, şüphesiz hoş tu
tulur... Sen paraya bak anneci· 
ğim, paraya... Şurada, üç buçuk 
kuruşla dört kişi idare oluyoruz. 
Bu adanı, binlerce lira varidatla 
iki karıyı idare edemiyecek mi? .. 
Hatta Zülbahar Beye benden 
karış karış izin.. Tek beni 
hoş tutsun da üstüme birkaç 
tane daha evlensin... Ben 
öyle ortaklarını kıskanncak 
kadar budala değilim. Ba· 
na rahat, üzüntüsüz ve biraz 
insanca geçen bir hayat lazım ... 
F arzedelim ki yarm öbürgfin 
Hacı Bey bana : 

- Artık hizmetinize ihtiyaç 
kalmadı. Kendinize bir başka 
yer arayınız. 

Deyiverse ne yapacağım? .• 
Yine sokak sokak dolaşacak ..• 
yine kapı kapı gezecek.. yine ... 
az kalsın, Zülfü Beyin yazı

hanesinde kırdığım camlara ve 
hokka muharebesini söyleyive· 
recektim. 

18 Klnunuaanı 192'1 

O kadar meşgulüm ki, tarif 
edemem. Terziden terziye, ma· 
ğazadan mağzaya koşuyoruz. 

Yarın öğleden evvel Hacı 

Beylerde nikahımız olduktan 
sonra, hep beraber (Tarabya) ya 
gideceğiz. Orada Zülbabar Bey 
yirmi kişilik bir nikah ziyafeti 
verecek ... 

19 KAnunusanl 1929 

Yorgunluğuma ve uykusuzlu· 
ğuma rağmen yine erkenden 
kalktım. 

Heniiz sabah oluyor. Annem 
ayağındaki takunyaları mutfağın 
taşlarında hafif hafif sürükliyerek 
dolaşıyor, sabah namazmı kılmak 
için abdest almıya hazırlanıyor. 

Üç saat sonra, bu sefil ve 
harap evi ebediyen terkedeceğim. 
Bunun için, kalbimde gizli bir 
ıstırap var. Vakıa ben, bu çetin 
hayattan kurtuluyorum. Seneler· 
denberi annem ve kardeşltrimle 

paylaştığım acı mahrumiyetlerden 
uzaklaşıyorum. Lakin onları bu
rada, sefalet ve meşa"kkaUe ge
çen hayat içinde yalnız bırakıyo
rum. Bunun için de kalbimde bir 
sızı duyuyorum. 

Zülbahar Bey, çok cömert bir 
dam olduğu için, ail~min fakir 
olduğunu hisseder etmez anneme 
karşı muavenette bulunmak iste· 
di. Fakat annem, bu teklifi red
detti. Beni m\·ere~eğim her şeyi de 
reddedeceğine eminim. Onun için 

Romanı 

Yazan: Z. Şalelr 

ben sadece kardeşlerime yardım 
edeceğim. 

* Evvelki gün Zülbahar Beyit 
gittik ; Bebekte bir pansiyona 

üst katını tamamen kiraladJk, 
Bugün Tarabyadan doğruca 
döneceğiz balayımızı orada 
geçireceğiz. Bu milddet hitana 
bulduktan sonra, istersek, 
ikametimizi baharm sonuna ka-
dar temdit edeceğiz; isteraek 
( Viyana • Paris • Marıilya ) ta~ 
rikile Mısıra gideceğiz. Muhakkak 

olan bir şey varsa. Mısırda ç~ 

kalmıyarak yazı behemehal ( 1 .. 
viçre ) de geçireceğiz. 

.>f. 
Artık hayattan memnun •• 

mes•udum. O kadar acı ve me
şakkatli günlerden sonra beni 
karşılayan bu müstesna ikbal •• 
saadet, şüphesiz sabır ve tevek· 
külümün bir mükafatıdır. Zevcim 
Zülbahar Bey, tam manasile bir 
salon adamı ... Şimdiye kadar kar· 
şıma çıkan zelil v~ riyakar, müfsit 
ve küstah ve şımarık ve züppe, bar
bar ve mütecaviz hetta, Avni gibi 
dessas ve hain in anlara mukabil 
bu adam; zarif, herkese karşı 
hürmetkar, ağırbaşlı, bilhassa 
cömert.. Ve &onra, çok temiz ve 
kibar giyiniyor. Otuz beş yaşında 
olmasına rağmen yirmi yaşmda 
bir gencin taravet ve zindegisine 
malik.. Eh, bir kocada bunlardan 
başka ne meziyet aranabilir. 

Bundan sonra, halime şükre· 
dip blltün hayatımı, onu memnull 
etmiye vakfedeceğim. 

(Arkası var ) ________ , _____ _ 
lstanbul mülhakatından Beyoğlu 
ile Galata beyninde tahtelarıı. 
Demir yolu Türk Anonim şirke-

tinin tahvilat hamillerine ilan 
Tahvilat üzerinde yaı.ıh metindeki 

( 2 ind ve 3 üncü fıkralar ) ş::rllara 

tevfikan, tedavülde kalan tekmil 
tahvilat bedellerinin 1 teşrinievvel 

193 den itibaren ve aşağıda göıte
rildiği veçhile tediyesine Meclill 
idarece karar verilmiş olduğu latan• 
t:ul mülhakabndan Beyoğlu ile Ga-

lata beyninde t~htclarz Demir yolu 
Türk Anonim tirkct:nin tahvili hl· 
millerine bildirilir. 

Mezkur metne tevfikan, mevzu• 
bahis tahvilat 1 teşrinievvel 1932 den 
itibaren faiz getirmiyecek ve bedel
leri tediye edilmek için 1 teşrini• 
evvel 1932 de vadeleri hulul etm•· 
mlı olan bütün kuponları hamil 
olacaktır. Aksitıikdirde, noksan ku· 
ponlar bedeli tediye olunacak meb
Iağdan tenı.ll edilecektir. 

Vadesi hulul etmiı kuponların 

bet sene zarfında müruru ıaınana 
tibi olarak hilkümaüı. kaldı~ı bu 
münasebetle hatırlatılır. 

Bundan maada, tahvilat hamilleri 
arzu ederlerse, 1 teşrinievvel 1932 
vadeıini beklemekten 1 niaan 1932 
den itibaren tahvillerini tediyeye 
ibraz edebilmelerine Meclisi idare 
karar vermittir. Bu takdirde, tahvilat 
bedeli ile beraber, ıon kuponun 
tediye tarihi olan 1 nisan 1932 den 
itibaren tahvillerin tediyeye ibrHı 
gününe kadar it!i; en fatzlcr dahi 
kendilerine tediye olunacakbr. 

Tahvilit tediye edilmek üzere, 
Şirketin BeyoQ'lundn Tünel meyda
nında Metro hanında kain Merkezi 
idaresine veya Gala tada Osmanlı 
Bankasına veyahut Galatada Sell
nik Bankasına ibrn olunmalıdır. 

Dr. Aristidi 
Emrazı zuhrcviye tedivibane.i 
Eaıinöaıll H .. ( S.bali> K•a .. t Ne. 1 
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Cenuv Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

A tın eşinde •• Muharriri: 

Stakpool ---- --------

Üç Serseri •• Üç Milyoner -20-

Tetkikata devam edilirken kü .. 
çtk sandalm yelkeni bazı nok· 
talctrda çürümüş olduğu g8rüldU, 
Sıkrit belki bir tamir ile iktifa 
ecL'ebileceğini söyledi ise de Til .. 
man mutlaka bir yenisine ihtiyaç 
oidub'lınu iddia elti ve bu nok· 
tada da istediğini yaptırdı. Ayni 
ıutdle yedek büyük yelkenin de 
tebdiline lüzum görüldü. 

En nihayet S?krit yüzünü ek· 
şittnek şartile bir tane de gemi 
zinciri sabo almıy& muvafakat 
eth. 

Sıkrit öyle adamlardandır ki, 
en ehemmiyetsiz şeyler için adım 
adım çekişirler, fakat kendilerin· 
ce esaslı telakki ettikleri şeyler 

için israfa varmaktan kaçınmaz· 
lar. Bu cilmleden olarak Sıkritin 
aabn aldığı pusla, Jcronametro, 

ölçü aleti, harita gibi ıeyler 
(Sidney) piyasasanda bulunanların 
tra iyilerindendi. .. 

Geminin hazırlanması bir 
hafta yerine on beş gün sUrdü. 
Artık yola çıkmanın zamam gel· 
mişti. Hareketlerinden bir gece 

evvel akşam üzeri Tilman birşey 
onuyup unutmadıklarım sonuncu 
defa olarak tetkik ettikten sonra 

kamara kapısının önüne çömeldi, 
arkadaşlan da orada idiler : 

- Herşey tamamdır, dedi, tü
tün de dahil olmak şartile. Hatta 
~Sıkrit) e beş paket yaprak cıga· 
rasa bile aldırttım. Maamafih illç 
olarak kullanılmak üzere aldığı· 
mn: alb şişe viskiyi istisna eder
seniz içki namına hiç, bir şeyi· 

miz yoktur. 

Hagton: 

- Mühim birşey onuttuğunu· 
m görüyorum, dedi. Maazallah 
bir kazaya duçar olacak olursak 
yanımızda cerrahi levazımı yok 1 

- Olsa ne çıkar, cerrah bu
lunmadılıtan sonra .. 

Makar söze karıştı: 

- Ben kırık çıkık işinden 
bir dereceye kadar anlarım, daha 
doğrusu vaklile anlardım. 

Bu esnada kamara kapısın
dan dışarıya siyah bir gölge 
yükşeldi, bu, hizmet etmek 
ilzere tedarik ettikleri zenci Cekı 
idi. 

Cekı denize alışkmdı, kürek 
çekmesini, yelken açıp kapamasını 
bilirdi, fazla olarak elinden ye
mek pişirmek te gelirdi. İlk gün .. 
Jerde iki zenci almması düşünW.. 
müştü. Fak at Sıkrit billhare tek 
ıenci ile iktifa edilebileceğini 

ileri sürdU. 

* Yelken Açı h yor 
Tilman alaca karanlıkta gü· 

verteye çıktı, çok geçmeden 
liagton ile Makar da ona iltihak 
etti, derken mutfak kapısında 

zencinin siyah yiizü görüldü, 
ve biraz sonra da taze bir 
yağ kokusu yükseldi, kahve 

alb hazırlanıyordu. Tam bu 
sırada sahilden ayrılan bir 
gölge (Hagton) un gözüne m,ti: 

- işte sandal geliyor! 

Tilman baktı : 

- Evet, kıç tarafından (Sık
ım) i farkediyorum. Fakat yanan
dakikim? 

"Ufukta Bir Sandal, İçinde Birisi 
Tanınmıyan İki Kişi .•. ,, 

Makar bir elini alnına götü• 
rerek ufki dikkatle tetkik etti. 
Sonra hiçbir şey söylemeden 
kamaraya iodi. 

Sandal yanaşmışb. Tilman 
merdiveni indirdi. Evvela Sıkrit 

sonra arkacla~ ı ~i":verteye ayale 
bastılar. Sermaye sahibinin ya• 
kında ızelirdiği adam kaptan 
Hulden başkası değildi. Sıkrit: 

- Size bir arkadaş getirdim, 
diye söze başladı. Makarm da 
eski bir tanıdığı olan dostum 
Kaptan Hul benim vekilim ola• 
rak size refakat edecektir. San'• 
ati esasından bilmektedir. Bina-
enaleyh şüphe yok size 
çok müfit olacaktır. Fakat 
Makar nerede? 

l 
Programda vukua gelen bu 

değişiklikle hayrete düşmüş olan 
Tilman: 

- Aşağıda, diye cevap verdi, 
fakat itiraf ederim ki bu vaziyet 

beni şaşırttı, size hususl olarak 
iki kelime söyliyebilir miyim ? 

Siknti geminin baş tarafına 
götürdü: 

- Allah aşkına bu adamı ne
ye getirdiniz! Diye sordu. Ben bu 
zatin geçenlerde bir sokakta 
(Makar) a rast geldiğini, sonra 
birlikte gittiklerini pek iyi 

hatırlıyorum. Bütün bunlann ma· 
nası nedir? Rica ederim bana 
bakikt vaziyeti anlatınız. 

C Arkaıı ftr) 

Kullanılacak en 
sıhhi diş macunudur. 

lstanbul Belediyesi 
Karaağaç Müessesab Müdürlüğünden: 

Sütlücede İstanbul Belediyesi Karaağaç müessesatının et satıı 
salonunun deniz cihetinde yapılacak betonarme rampa kapah zarf 

usulile ve yirmi gün müddetle mevkii milnakasaya konulmuştur. 

Bedeli keşfi beş bin kırk üç lira doksan beş kuruştur. ihale kararı 
21 Nisan 932 perşembe günü saat on buçukta Meclisi idarece ve

rilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin müesseseye müracaatla 

resim ve keşif evrakını I" görmeleri ve teklif zarflarını yevmi mez· 

kurda saat ona kadar Müdüriyete teslim eylemeleri lazımdır. 

OiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
ANKARA: BALIKPAZAR CADDESi: No. 3 TELEFON 1096 

İstanbul Evkaf Müdü
riyetinden: .. 

Mahalle " mevkii 

Mollafenarı 
Sokat• l'C•. •• Ci ... t 

Ectflll 
MOddetl kat 11' 

ı sene '1J Mahmudiye C. 5 Hane 
jJ 

" it 1 " .. 6 
Kadırga Bostanılli Mehmetp8f18 yokutu 21 ., .. . 

.. 8 tt " 

Uzunçarşı Y avaşçaşahin 
Bayazıt Sekbanbaşı 
Yakupağa. 

,, 
Mektep 
Simitçi 

,, 23 
18 

7 .. 9 
" 
" " 6 Elyev hane •• 

Mollafenari Divanyolu 192 .. 218 Mektep mahalli" 
Uzunçarçı Yavaşça ,ahin 
Bayazıt Sekbanbaş 

Yakupağa. 

Mektep 22 • 24 2 dükkan ,. 
Simitçi 3 Dükkan ,. 

Çakmakçılar Dayahatun 
Çarçıkapı Ka!içecibasan 
Çarşı 

o 35 ,. 
Tramvay C. 82 

" " Gelincik 25 .. 
Çemberlitaş. Sofçu hanı içinde 13 Oda 
Bahçekapı Şeymehmet 

Geylani 
Hidayet camii 1 Ardiyt 
altında 

Babkpazarı Hacımu.
tafaağa 

Balıkpaıan C. 49 Dükkan 

1' ,. Tuzcular 20 • 3 " ·3 sene 60 
.. 2tO 
,. 150 
.. 120 
.. 60 

Çelebioğlu Alaaddin 
Bahçekapı Hobyar 

Sultanhamamı C. 2-37 
Y enipostane C. 46-66 

ft 

" ., ,, " 44·58 
,. Aşirefendi 121-19 

" kiltüpanesi. 
Mabmutpaşa Nuruoımaniye C. 43 ,, ,. 
Çarşı kapı Kaliçecibasan Tramvay C. 80 " •• 
Ah•rkapt Seyithasan Lebideryada 00 Mağara ve ,. 

yerlekçilik • 
Balada muharrer emtlk 26 .. Mart • 932 tarihinden 25 ... Nisan • 

932 tarihine kadar müddetle bir ay zarfında pazarhkla kiray• 
verileceğinden talip olanların Çemherlitaş.ta Evkaf MüdftriyetinM 
Akarat kalemine müracaatleri. 

Yeni Neşriyat 

Mehmetçiğin Kıraati 

Muktedir muallim ve şairleri· 
mizden Fazıl Be biç ve Celal 
Sıtkı Beylerin tertip ettikleri bu 
kıymetli eser Büyük Erkam Har· 
biye Riyasetinin takdirine mazhar 
olarak Ordu için kabul edilmiştir. 
llkmekteplerin C: ördüncü ve be

şinci sınıflarında da Milli duygu .. 
lan nemalandırmak için kıraat 

derslerine muavin olarak mükem
melen tedris olunabilir. Kitabı 
(Resimli Ay matbaası T. L. Ş. ) 
nefis bir tarzda tabetmiştir. 

TUrk Anonim Elektrik Şirketinin 
tahvilat hamillerine ilan 

Tahvilit üzerinde yazılı metindeki 
• 3 Gncn fıkra ,, şartlara tevfıkan, 

tedavülde kalan tekmil tahv:lat be
dellerinin l teşrin ;evvcl 1932 den 

itibaren ve aşağıda gösterildiji veç· 
hile tediyesine Meclisi idarece karar 

veri!miş olduğu Türk Anonim Elek• 
trik Şirketinin tahvilat hamillerine 
bildirilir. 

Mezkur metne tevfikan mevzubahı 
tahvilat 1 teşrinievvel 1932 den it:ba .. 
ren faiz getirmiyecek ve bedelleri 

tediye edilmek için l teşrinienel 
1932 de vadeleri hulul etmemit olan 
bntnn kuponları hamil olacaktar. 
Aksi takdirde, noksan kuponlar 

bedeli tediye olunacak meblatdan 
tenzil edilecektir. 

Vadesi hulUl etmif kuponların 
bet tene zarfında müruru zamana 

tlbi olarak hükümsüz kaldığı bu 
münasebetle habrlatıhr. 

Bundan maada, tahvilat hamilleri 
anu ederlerse 1 etşrinievvel 1932 
vadeaini beklemeden 1 nisan 1932 den 

itibaren tahvillerini tediyeye ibraz 
edebilmelerine Meclisi idare karar 

vermiştir. Bu takdirde tahvilat be
deli ile beraber, ıon kuponun tediye 
tarihi olan 1 niıan 1932 den itibaren 
tahvillerin tediyeye ibrazı gününe 
kadar iıliyen faizl~r dahi kendilerine 
tediye olunacaktır. 

Tahv-ilat tediye edilmek üaere, 
tlrketln Bf.yoğlunda, Tünel meyda· 
nanda, Metro hanında kain merkezi 
idareıine .-eya Galatada Osmanlı 
Bankaıma veyahut Galatada S.l.lnik 
8ankuına ibtas ohmmabdır. , 

Askere Davet 

Beyotlu A. Ş. R. 

1 - 316, 317, 318, 519, 320, 321ı 
322, 323,324,325 doğumlu olup heıı4' 
askere gitmiyen yerli n yaba"CI 

efradın hemen ıubeye mOracaatl,,t 
ve numara almaları. 

2 - Tam veya nmf bedeli naııd 
vermit olanların kua tubeye mllt; 
caatleri. 

3 - Celbe tabi efrattan bedef 

nakti vereceklerin 4 ni1ao 932 a1' 

tamına kadar müracaatleri lizımdat• 

Kadıköy askerlik ıubesinde k•' 
yitli 316 • 325 doğumlulardan yerli ~ 
yabancı henüz sevkedilmiyen nekad-' 

efrat varsa askeri ve•ika ve nnf.ıJ 
cüzdanlarile beraber serian şubef' 

müracaatle k:ıyıtlerini icra ettlrmelr 

ri ve gelmiyenler olur ise bizzarıa' 
bakaya muamelesi yapılacat1 Ujj 

olunur. 

En inatçı baş ve diş 
ağrıları: biricik 

FEVROZİN 
Necdetle geçer, gider. 

..... 

SON POSTA 
Yevmi, ~iyaıi, HanJh ve H.aJ.ı 

gazeteıi 

idare: btanbulr E•ki Zaptiye 
Çatalçeıma ıoka.tı 2.S 

Telefon i.tan bul .. 2020) 

Posta kutuaw l.tanbul • 741 
Telırraf: İstanbul SONPOSTA 

ABONE 
TÜRKiYE 

Fi AT l 
ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 

400 " 
ıso ,. 

1 Seo• 
6 Ay 
3 .. 
ı ,. 

2701> Kr. 
1401) " 
800 .. 
300 " 

Gelen evrak •ori verilme&. 
Uinlardan mu•uliyet alaoına&. 

Cevap için mektuplara 6 kuru~hık 
pul iliveal lamndu·. 

Adre• deği,tid\me.i (~:>) kıır ı1t ır. ,, ·-· ..-
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Bir Ölünün Hatıra Defterinden : ok Ze gi Muharriri: 

HAİNLERİN İÇ YÜZÜr,.._,.-·--~ 1 Mad 
Ankara - Pulath - Beylikköprü istasiyonuna 

diğeri 25 dakika mesafede çok zengin ve yüksek 

• 

biri 15 
kıymetli 

ALÇ 1 maden ocağı satılıktır. Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Yaptılar Talipler: Ankara' da Eski postane arkasında Ahçılar kahvesi 
sahibi Kamil Efendiye müracaat etsinler. 

HAİNLER 
PARA 

ELLi ZENGİNE MEKTUP YAZARAK B l 
DİLENMİYE KARAR VERDİLER De g!:1~. J 

-44-

Hoca Zeynelabidin, ayet oku
du, hadis okudu, .. Kelamı kibar" 
okudu. Mustafa Sabri de manbk
çılığmın bütün kuvvetile onu 
teyit etti ve binnetice Mısırlı zen
finlerden münasip olanlara bir 
beyanname yazılması kararlaştl
nldı. Ümmi Şaban, bu karara da 
muhalifti. Rıza Tevfik ise "teşeb· 
hüsün semere vermesi halinde 
hissesini almak kaydile,, müsten
kif kaldığım söylemişti. 

Şimdi iş, beyannameyi yaz
makta ve zenginlerin ismini tes
pit etmekte idi. Mustafa Sabri, 
yazıcılığmı deruhte etti. Muhacir 
olmanın, icabında vatanı bırakıp 
savuşmanm EÜnnet olduğundan, 
birçok peygamberlerin yurtlarını 
terketmek ısbrarmda kaldıkların
dan bahsile uzun bir mukadde
me yaptı, sonra kendilerinin il
minden ve alimlerin peygamber 
.,arisi olduklarından bais satarlar 
karaladı ve nihayet islamt taavün, 
tesanüt düsturlarını ileri sürdü. 
müsveddeyi bitirdi. 

İfade ne dereceye kadar düz.
Jtindü, kelimeler ve climleler ne 
dereceye kadar doğru idi ? Orası 
bilinemezse de müsvedde arapça 
idi. Hocanın damadı Mehmet 
Ali, on sekiz saat çalıştı, kayna
tasmın müsveddesinden talik yazı 

ile elli suret istinsah etti ve 
ıarflara yerleştirdi. Fakat adres 
bulmak meselesi kolay kolay 
hallolunamadı. Zengini hayli bol 

olan Mısırda kimin kuru bir 
mektuba para ve bu gibi adam-
lar ağz·ndan savrulma palavralara 
•ergi vereceğini tespit etmek 
icap ediyordu. ilkin otelci ile 

g8rfü;mek ve fikir almak istediler. 
Lak•n onun böyle bir teşebbilsten 
kendi tmllıklarım anlıyarak bi
çimsiz bir muamele yapmasından 

fırhlüler. Telefon rehberine mn
rac<latten iyi bir netice alamadı-

lar. Bunun üzerine yeni baştan 
mtizakereye koyuldular. 

Bulunan çare cidden komikti 
Te çareyi bulan da Kürt Zeyne

labidindi. lstanbulda şunu, bunu 
ve bilhassa hammallan, kahvecileri 
dolandırmakla geçinen bu genç 
itilafçı "Buldum, buldum., diye 
haykırarak şöyle bir teklif yaptı: 

- Hergün aldığımız gazete
lerde birçok isimler var. Gelen
ler, gidenler, evlenenler, rütbe 
alanlar siitununda kendilerinden 
bahsolunmuş olan bu adamlann 
içinden münasip miktarını seçeriz, 
beynnnamemizi göndeririz! 

FiraTiler için sütun sütun 
yazı yazan gazeteler, mühimce 
bir yığın halinde saklanıl

mıştı. Kürt ZeyneJAbidinin tek
lifi üzerine bu ciltsiz kollek
siyon ortaya getirildi. Bir hasta
haneye para tebe,ru ettiği yazılan 
filan beyin, henüz paşalığa terfi 
olunan fllin zabn, sarayda ve
rilmif bi~ ziyafette bulunan şu 
•• bu beylerin ilimleri bir cetvele 

1 
kuvvetle tahmin olunan bu aru ~ unununua 

Mektupları Mustafa Sah- yirmi mektubun her biri asgari i ~./, l 
ri kaleme almıştı. Bazan on Mısır lirası getirdiği takdirde .ı.stı, a ar 
icabında yurdu bırakıp ellerine iki yüz lira geçmiş ola- Belgrat 30 - Maarif nazırına, 

cakh. İki yüz lİrd, Türk parası Darülfünun müderrislerini teka-
kaçmanın sünnet olduğu o sıradaki borsa kıymetine göre üde sevketmek hakkını veren 
mukaddemesile başlıyan iki bin lira demekti ve bu, bü- kanunun ibkası üzerine, Bel-
mektuplar, gazetelerden yük bir servetti f grat Darülfünunu Müderris heyeti 
toplanan adreslere gön- Hoca Zeynelabidin, iki bin Darülfilnun divanının ilgası lüzu-
d ·ı • • lira ellerinde bulunuyormuş gibi muna karar vermiştir. 
erı mıştı. bir bütçe yapılmas:nı istedi. Ko- Darülfünun emini muavini ile 

geçirildi. Bu suretle elli adres 
bulundu ve zarflar derhal yazı

larak postaya verildi. 
Şimdi bekliyorlardı Ye hülya 

kuruyorlardı. Onlar, elli mektu• 
bun beşte üçüne cevap verilmi
yeceğini, beşte ikisinin ise be
hemehal müspet bir netice temin 
edeceğini kabul ediyorlardı. Mu
vafık cevap ile karşılanacağı 

ca bir günde onunla uğraşıldı. divan azası istifa etmiştir. Bugfin 
Otel masrafı, yemek masrafı yeni intihap edilecek müderrisle-
ve gayrimelhuz ( f ) . masraf· rin bu intihabı kabul etmiyeckleri 
lar namına açılan sütunlar,yüz ke-- zannedilmektedir. 
re yazılıp silindi. Nihayet kat'i bir • 
biltçe ortaya konuldu. Bu /ngf ff erede 
bütçeye göı-e iki bin lira, onlann E b C" 
bir senelik masrafını bol bol temin ene i AJanayii 
ediyordu. Londra, 30 - Ticaret neza-

( Arkuı nr ) reti, yeni gümrük tarifelerinin 
~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tdbiki t~hindenberi kg~erede 

lstanbul 7 inci icra memurluğun
dan: Boğaziçinde Arnu·utköyün
de Anbarhdere caddeainde atik 3 
M. numaralı taraflara aahibi ıenet 
ve müştereki tarlası Hasan 
Ali Ef. tarlaaı n Ambarb oğlu de
resile ve müceddeden açılan tarikle 
mahdut S dönüm 2 evlek ~03 arşın 
ve 8 kuruş 30 pata n,nr mukataah 
Sultan Beyazıt vakfından bir kıt'a 
tarlanın tamamı ve ayni mahalde 
8- 8 M. numlll'ah. 8- 8 M. numaralaa
la Orta sokak •• Galip B. •okağı •• 
Hacı Mustafa ıokağı ve Şehzade ıo
kağili mahdut 8 dönüm 2 evlek 106 
ıı.rşın 34 buçuk kuruş iişilr mukataalı 

\'.thfı mezkurdf\n müfrez bir kıt'a tarla 
ve ayni mevkide 8- 9 M. No. h taraf
ları Hasan Ali Ef. tarlası ve orta aokak 
ve Hacımustafa sokağı ve lskenderiı 
sokaS-ile mahdut 8 dönüm 2 evlek 
195 arşın 34 buçuk kuruş üşür mu
kataalı vakfı mezkurdan müfrez bir 
kıt'a tar la ve ayni mahalde S. 11 mü. 
No.h tarafları Hasan Ali Ef. tarlası 
ve Ambarbdere ve Hacımnstafa Ef. 
111kağı ve Ekrem Bey ıokatile mah
dut 7 dönüm 2 evlek 48 arşın 30 
kuruş 10 para üşür mukataalı vakfa 
mezkurdan müfrez bir kıt'a tarla 
ve ayni m~haldc 8 • 15 Mü. 
numarala Hayribey ıoka~ ve 
Zinclrlikuyudan Arnavutköyüne giden 
yol ve Talatbey !lokağile mahdut 14 
dönüm iki evlek ı arşın 72 kuruş 
üşür mukataalı vakfı mezkurdan 
müfrez bir kıt'a tarlanın nısıf hi&seıi 
ve Tarabyanın Eyagiryagi mevkii ve 
Muradıhamis mahallesinde Piıti ve 
Mecidiye sokaklarında atik 67 Mü. 
uumaralı ada 10 No. iki tarafı 
Osman B. arsası ve Benli ıokatı 
Mecidiye ıokağile mahdut atik 315 
zira ve yine mahalli mezkurenin 
Osmanbey ve Mecidiye ıokak
larmda 67 mü 10 ada numaralı 
Talat beye feraj' olunan ar1a ve Oı· 
manbey ve Papazyan arsaları ve 
Osmanbey aokağı n Mecidiye ıoka
ğile mahdut 300 zira ve mahalli mez
kürun Nif okli aoka~ında 67 mil 11 
ada numaralı iki tarafı Oımanbe~ 
arsalara ve Ayagiryaki ıokatı Te Ni
fokli ıokağile mahdut 350 aira ve 
ayni mahalde Mecidiye aoka~ında 67 
m\I 3 ada numaralı Osmanbeyin ar• 
san ve Halit bey auaaı ve Panciri 
bey tarlaaı ve Mecidiye ıokaği)e 
mahdut 350 zira ve yine Mecidiye 
sokağında 6 mü 3 ada numarah üç 
tarafı Osman bey arsası ve Mecidiye 
ıokağile mahdut 444 z(ra ve Mecidi
ye sokağmda 67 mü 5 ada numarah 
Oıınan bey arsaları ve mühendis 
sok.: gı ve Mecidiye ıokağile mahdut 
359 :ı.ira ve Mecidiye •o~ağında 67 mü. 
4 ada numaralı Osman bey ve Papa:ı.
yan ve Talat beye ferat olunan araa ve 
Mt-cldiye ııokat le nuıhdul 426 zira 
•• Mifokli n Mecidiye ıokaklarında 

1

67 M. 1 ada numarah Oıman B. 
anaıı ve Nifokli ve Mecidiye aoka
Q'ile mahdut 644 zira 'H Nifokli ıo• 
kağmda 67 M. 11 ada numanh Oı
man B. arsaaı ve Talit Beye ferağ 
olunan araa ve Eyagİt'yaki aya:ımaaı 
ve tarikle mahdut 457 zira ve Ni
fokli ıokatında 67 M. 11 ada numa
ralı Talat Beye ferat olunan araa 
Osman B. Papazyan araalarl ve Eya• 
giryaki ayazmasa ve tarikle mahdut 930 
ıira ve Nifokfi aokağında 67 Mü. 11 
ada No. Tal&t Beye ferat olunan 
arsa ve Oaman Bey araaıı ve 
Ayagtryaıi ayazması Ye tarikı 

imla mahdut 8SS zira ve Piıti Oı· 
manbey ıokaklarında 67 Ma. 10 ada 
No. Talil Beye fera& olunan arsa ve 
Osman Bey anaın ve Eyaıriryagi ayaz
ması ve tarikı &nı ile mabd ut 855 
rlra ve Piıti Oamanbey ıokaklarında 
67 Mü. nu:naralı Tallt Beye ferat 
olunan ana Osman 8. araası ve Piat 
sokağı ve Oamanbey ıokağile mah· 
dut 550 zira ve Puti ıokafında 67 
Mü. 9 ada No. b Oamanbey anası 
ve Oımanbey ve Papaıyan arsalan 
ve Osmanbey ıokafile mahdut 380 
zira ve Pisti ıokağanda 67 Mü. 9 ada 
No.lı hududu mezk6re ile mahdut 
38!> ıira ve Piatl •• Papaıotlu oba· 
nes sokaklarında 67 mü. 9 ada No.lı 
Osmanbey arsası ve 0Hmanb~y ve 
Papazyan müşterek arıaaı ve Pidi 
ıokağile mahdut 380 ıira ve Pi.ti 
ıokağında 67 Mil. 8 ada No.h Oı· 
manbey arsalara ve Pisti ıokağı 
ve Papa:ıoğlu Ohanes ıokaği}e 
mahdut 372 ~ira ve Mecidiye 
ıokağın da 67 mil 8 ada numaralı 
Osman bey arsalan ve mektep ar
ıası ve Mecidiye aokatile mahdut 
520 zira ve Piati ıokağmda 67 mü 8 
ada numarah Oıman bey arsaları ve 
mektep arsası Ye Piati ıokağile 

mahdut 440 zira ve Mecidiye 
ıokağmda 67 mü 8 ada numa
ralı üç tarafı Oaman bey arsa• 
]arı ve Mecidiye ıokatfle mahdut 
465 zira n Piıti ıokatında 67 mü 
8 ada no üç tarafı Oaman bey arsala
rı ve Pi•ti ıokağilc:ı mahdut 372 zira 
ve Mühendi11 ıokaQ-ında 67Mil. 7 ada 
No. iki tarafı Oımanbey ve Nifoklı 
ve Mühendia ıokatı ile mahdut 456 
zira ve Mühendiı •okatında 67 Mü. 
7 ada No. mezkur hudutlarla mahdut 
916, 844, 773, 689, 806 zirala S kıt'a 
ve Mecidiye sokatında 67 mü. 7 ada 
No. 689, 806 ziralı 5 kıt'a ve Mecidi
ye ıokağında 67 mG; 7 ada No. Os
man Bey arsalan ve Niko'a \'e saire 
tarlaları ve Mecidiy~ ıokağı ile 
mahdut 825 zira Ye mezkur ıokak 
ve rakamla ada dahilinde mezkur 
hudutla 702 672 610 660 S46 456 zi
rah 7 kıt'a n Mecibiye ıokağında 

67 M. 7 ada numaralı Nikola ve saire 
tarlaı• ve Oamanbey tarlası Ye Me
cHliye .eka*'1• ••hdut 425 sin ve 

yeni fabrikalar tesisi ıçıo 430 
ecnebi şirketin müracaatte bu
lunduğunu, bunlardan 76 ıının 

mensucat müessesesi olduklarmı 
ilan etmiştir. 

..... ... . . . . ...... -·----··----------.. ,. 
mezlt"Gr ıokakta 67 M. 7 ıda numa• 
rah o.man B. arsaları Ye Panciri 
tarla.ı ve Mecidiye ıokağile mahdut 
432 zira ve mezkur ıokak ve ayni 
rakamla YI ada numaralı Osman B. 
ve Panciri Ye aharin arHaı ve Meci
diye •okajile mahdut S2S ıdra Ye 
ayni ıokak rakam ada numaralı 
Osmanbey analan Pallceri tar• 
Jaaı ve Mecidiye ıokağile mab• 
dut 420 zira ve Mühendiı ıolca

tında 67 Mü. S oda No.h Qamanbey 
tarlaları ve Talit Beye ferag olunan 
arsa ve Milhendiı ıokajile mahdut 
288 zira ve Mecidiye aokatında 67 
mü. S ada No.h Oımanbey anaaı •e 
Meddiye ıokat• ve Mühendi• ıokıl· 
tile mabciut 920 zira . ve Mecidiye 
ıokağmda 67 mü, 5 ada No.lı Gç ta
rafı Osman bey arsası ve Mecidiye 
ıoka ğile mahdut 268 lira ve Papu
oğlu Ohanea ıokaA-ında 67 mü. 4 ada 
No.lı Osman Bey ar1aıı ve Talit 
Beye feraa olunan arsa ve 
htepan Efendi anaıı ve Papaz. 
oğlu Ohaneı ıokağlle mahdut 
288 ıira ve Meddiye ıokağ'ında 67 mil 
2 ada numarala O•manbey ve Papazyan 
anaları •e Petro llyaya ferağ olunan 
ana ve Mecidiye ıokağile mahdut 498 
zira ve Nifokh Mecidiye •okaklarında 
67 mü 1 ada numaralı Oımanbey Pa
pa:ıyan anaları Ye Nifokb ıokaj'ı ve 
Mecidiye ıokağile mahdut 522 zira 
mübendiı sokatında 67 mü S ada nu
maralı Talil beye ferat olunan arsa ve 
Petro İlyaya ferağ olunan arsa IOııı .. 
man Bey araaat ve MGhendiı ıokafı 
ile mahdut 258 zira ve Mecidiye ıo• 
katında 67 mü. 4 ada No. Oıman B. 
l•tepan arsaları ve Ar~iri verese 
tarlası ve Mecidiye ıokajUe mahdut 
673 zira ve Mecidiye ıokatmda 67 
mil. 4 ada No. Osman Bey arsalara 
ve Ara-iri vereaeai ve Mecidiye ıokatı 
ile mahdut 440 ıir• n ,Mecidiye ıo· 
kağanda 67 mü, 3 ada No. Oç tarafı 
Oaman B. araaaı ve Mecidiye ıokajile 
mahdut 444 llİra ve Nifokli aokaj'ln
da 67 mil O ada numaralı Talit beye 
ferai olunan arsa ve Argiryaal ayax• 
maıı ve Nifoklı •okağile mahdut 700 
zira zemini Beyazıt veli vakfından 
eşcarı mllk 47 parça harap bat ve 
bahçenin tamamlara ve Pisti sokağın
da 67 mü 13 ada numaralı Talit be
ye ferağ olunan aaralar ve Ayargir
yagi aya:rnıası ,.e Piıti ıokağile 
mahdut 1415 sira ve Piıti soka
ğ . nda 67 ınü 1 ada numaralı Tallt 
B'ö!ye ferat olun.an arH ve Ayagır~ 

yaki ayu .• n•~• ~e dere ve Pi&ti ~o
k at:ı. mahdut 580 :ıiu n Nifokli 

lçü Üzerine 
Fenni 

Kasık Bağları 
Mide, barsak, 

böbrek 
düşkünlüğüne 

Fenni 
Korsal ar 
İstiyenlere 

ölçü tarif esi 
gönderilir. 
Eminönü: 
İzmir sokağı 
Tel. 20219 

Zaharya Oreopulos 

Fotoğraf Tahlili Kuponu: 

Tebiatlnİ%İ öiı'enmek fıtiyoraarıız 

fotoğraftnıu 5 adet kupon ile bir

likte ıönderin'z. Fotoğrafınıı ııraya 

tabidir ve iade edUmes. 

l•m, meslek 
"Veya ıan' .. t ? 

H&D~ 111aUedo 
cevabı? 

Foto;raf lotı,ar r--
ıdecek mi ? ~ 

-= 
l'otop.fın khşeııi 30 1u:ını• uk 

pul mukabl lnd göndcrilebUlr. 

ıokatiada 67 mü. 11 ada n•maralı 
Tallt Beye ferağ olunan arsa v• 
Ayaklryaki ayazmaaı n Nifoklı ııo
katile mahdut 700 zira ve Pi~ti 

ıokağında 67 mü. 14 ada nunıaraiı 
Talat Beye ferağ olunan ana ve 
dere ve Ayagiryaki aokağı ve Pisti 
ıokatile mahdut 580 zira v e Pisti 

aakafrında 67 mu. 13 ada numa
ralı Talit: Beye ferat ol un an 

armalar ve Ayakiryaki ıokağı n 

Ph;ti aokağile mahdut 1415 z.ira 

ve Osman Bey ve Pisti ıokaklarmda 
67 ınO. 9 ada No.lı Osman Bey an;, -

ları ve Pjıti ıokağı ve Osman Bey 
ıokağile mahdut 380 zira ve zemini 

Sultan Beyazıt Veli vakfından eşçarı 
aıilk 7 parça bağ bnhçenin nmf his
ıeıi HGaeyin Hilın i Paşa veseses in in 
alacağından dolayı eski icra kamı
nuna terlikan sahlma8l takar-ür 
eden lamail Talat Beye ait hudut 
evlllfı yukarda ya'lılı gayri menkul
lerin tamamı dört yüz lira 
bedelle talibi uhtesine muvald,aten 
ihale edilmit olup ihalei kat'iyye.si 
yapılmak üzere tekrar icra kılınan 
tS ıOnlilk müzayede de tamamına 

400 lira bedelle ilk tabbinden başka 
talip ıubur etmemiş ve mecmuunun 
kıymeti mubammeneı;İne nazaran sü-
10.anı ikmal edilmemit olduğun dan 
30 gü11 mOddetle ıon olmak üzere 
tekrar müzayedeye •uolunmuştur. 
Miktarı meaaha11 zira ltib"rile gös
terilenlerin beher r:İral 3 kuruş dö
nüm olarak ğösterilenlerln beh~r 
dönümü 25 Türle lir&11 kıymet 

takdir edilmiştir. Taliplerin bedeli 
ihaleye yüzde S zammile mü~ayt>clry• 
iştirak n bedeli muhammlnenin \•iiz
dc on nispetinde pey akçası vn:ıet

meleri ve daha siyade malümat almak 
istiyenlcrin lcrammn 339 • 1250 nu
maralı doıyasına müracaat edebile
cek)criı ve mezkur gayri menkullerin 
rayici kanuni ile peşinen Yedinci icra 
Da"resinde 30-4-932 tarihine miiıuulif 
c11 ınar tui fiin6 an at 14 
kadar icrt. edUecek mib 
lalıb'ı .. laat'i17e• ilaW 
..&~--. 





:ı 
s.,., 16 j 

ıı1ruıı ıarlllr 1 
'"••lflll••ıın11ıııııı11 .... 

,__.~, 

l .31 f art 
ı 
ı 

1992 

\ v llll'il ııaıest = 

lıııııını1111ıııııııa-ıınııJ 
Kış 
Bahsi 

Siyaset Aleminde ibret perdesi l Meşhedinin 

Tebeutlm, •tev rengi dudak· 
larda açbfı için sıcakbr. Bu iti· 
l>arla nekte için hararetli mev 
sular llzım. Halbuki ben kıttan 
babaedecetim. Kardan urafet 
Japmak, herhalde Nasrettin bo· 
ca fibi helva yapmaktan daha 
IÜÇ olu gerek! 

Ta•nnm gOnll bir fıkra, bir 
makale, hasılt zaman ve meki· 
na UJfUD bir şey yazmıya !Me

''" olan kalemlerin~ dlfr de 
bir~ fYc4ı.ıume yazmamaları 
jıııaklmlzdır. Netekim, her kalem, 
\ir kerre bu soğuk mevzua do· 
lnnlda. Bende hiuemi alayım! 

E•et, bu sene kıt erken gel
eli ve halida gitmedi! 

Cenap Sahabefün Beyin 

Perde kurdum Şem'a yald1111 G8aterern zıllU hay•l I 

· Gazabı 
Torik Necuıi, Cüce .Mahmut, JWdel 

Salomon, Methedl Caferin çaya dük· 
klnmda oturmq konutu7orlank. To-
rik, bir sttn, mahalle illl&IBJll& nasıl 
kızıp ta sanlını bo)'llUa do1aAlılmı 
anlatıyordu: 

- Ben, diyorclu, blr kere hiddet ..,. 
tim mi, babam olsa giztlm ılnnez.. 

Alimallah, kan bapma pblum yok· 
sa. •• Heeeey •• O zaman ktlfiriln ya. 
kası a~lmamıımı, tobtıll Mli duyuJ. 
mamıtını bende dinle, Mnde ıör !. 

Mefbedl, bir 70dum pymdu içti. 
bir nefes naflilesbHlea çekti ft SÖR 

kanıtı: 

- Men gaza.ha gelende, prşundald 
kişiye ktiftir eylemlrem ı .. 

Eskici Salamoa llGl'da: 
- Doyer misin Raci babat' .. 

- Yob .. Men guaba gelende, g&J'o 

şımdaki kiflyi darp ta eytemirem !. 
(Uçarken dlşllp ö'.en kelebek· 
lere, melek kanatlarından kop· 
muı ttiylere, yaseminlere) ben· 
aettiji karJar, ıimdi bana, ha· 
brlanmuı çok ıfiç, uzak ve 
liali bir çocukluk hatırası gil>i 
reliyorl 

-··---·--··· ... -··-····-·-·-.. -·---.. ·---··---··---·----------·-----···-·----·-·---.. ------· Salamon, yalancı bir hayretle gözle
rini ~= 

Eaki pirler, karlı bir meyda· 
m, beyaz bir papatya tarllsana 
benzeterek mes'ut olurlarmı1-

Ş.mdildlen~ beyaz bir papatya 
t "'hıaa karlı bir meydana ben· 

Tek yaz ortasında titretiyor· 

D&rbiln laim meselesi 
Hanım efendi, yeni tuttuğu 

hizmetçiye ıorar: 
- Perihan •• 
- A a a.. Eu olmadı.. Benim 

adımda Perihan. Sen:n adını 
değiıtirelim •• 

Kocauna dan&p danlfU': 
- Cemil.. Ne dersin?. Dilber 

desek münas~p mi? 
Bu eınada hizmetçi saze ka· 

ntar: 
- Fakat hannncığım, sade 

b..Um ipmimi deiaıtirmdde ol
mıyacak ..• 8eyfendlnin de ismini 
değiıtlrmek lizım •• 

- Neden? 
- Şey ••• Benim nııanlımın da 

ismi Cemildir.. Siz: Cemil, Ce
mil dedıkçe yllreğim oynıyacak 1 ---·-·---·---·-...... ··---··---
rir: 

- Benim biraderim yoktur 1 
Misafir, biç aldırmaz : 
- YaaL.. dir?.. bendenizin 

vardır efendim 1 

- Acayip- Ya neylersin" Dd yd
zum? .. 

- Men, bir kene guaba plende, 
garşmıdaki ıqpinbı bir ıdrtta bo11l11Jl 
uçarirem ! .. 

- Aman, amaa, aman, a11ta11 .. Ee.;. 
Meşeci Cafer aia hazretleri, şlmcl~ 
kadar kaç kifiye hiddet ettin?,, 

Mqhedl, elini gliaQne ko14la n 
gözlerini glkyilzftne bl11inp eevap 
verdi: 

- Budaya ttikirleı- ola kim timdi
ye gaddar h~ kbueye gar.ap etme
mişem! 

GM11WB. 
N.-1 olsan? 

Bir kırtasiyeci dnkkimnda: 
Müıteri - Bana bir kurpn ka• 

I~ verir misiniz? 
J>ijlddncı - Bqüstüne efer 

da • Sert mİ olsun, JUIDUtU 
mı? 

Mütteri - Aman aert olsun, 
aert. • Borçluma mdlup J'a'-ca• 
jım! 

--·········------·---··················--~-----··········-···------·-----·--uıdlllllllllıı11111ıınnı1111•m11ııı11111Q1111111ııııııııı11ıı11uııı'"' 

Kurtuluş § 

Yolu l 
iki ahbap araıında: 
- Hayrola komıu?.. Daha 

&ahar gelmeden euayı araba· 
ya ,nklem · pıa.. Bayle ne ta· 
rafa?.. Adaya mı, yoksa Bo
juiçine mi? 

- Hayır azizim, Çatalca ta
rafında bir kire 1 

- AUab, Allah.. Sebep? •• 
Yok1a ucuzca bir çiftlik fiJAn 
1:11 aldm? 

- Ha)'ll' birader, hayır •• 
Canımızı kurtarmak içini 

- Ne gibi? 
- Ne gibi olacak, kala ka-

la ortı.da bir refika Ue bir 
ben kaldım.. Bari vaktile tenha 
bir 1dSteye çekilelim de cana
mızı kurtaralım .• 

- Ne diyorsun yahu?.. Di· 
fer efradı ailen ne oldu? 

- Ne olacak aziıim, kayın 
valdeyi geçen g&n otomobil 
çiğnedi.. Mahtumun bir baca
jım tramvay ezdL. Kerimenin 
koluna bir kamyon kopardı .. 
Ortada nuılsa kanmla ben 
•ilam kaldık.. Bari t'aktile 
1ramftf11Z, otomobilsiz, kam-
Jt• ım bir k8ye aavuıup ba
•11111 çaresine bakalım! 

~ = 
~ 

1 ;: 

; 
' a 

' ( 
' 5. 

J 
1 

' ı ~ 
~ 
! 
~ 

\ 
§ = 

' I ~ 

/llllll11n11111dll1111Qnı111111ID8Jll11111dlll'U ............... 

1 Dikenler 
' Çiçekler 
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Btll/tlf, elMlll Wimel"'*" ..,,,,.,, 
araauıa kOlllJlllf ıbgiilW ~ ! 
uzun l>i1' eimle, ~ 6iı »Jiıiıelu 

• • • 
Bir katlin- af& tlSglerün te.,,..._ 

et, tadllc et.. fakllil talıa ne "'1/leM-
iini dinleme/ 

ildürlirl 

• • • 
iman nlrinl arar/ 

• • • 
AkıUı bir erkek, metreıılnin 11a11111a 

dtı IJflfllJ', ian8anın 11anuıda ölir I 

• • • 
lna01t tehlikeye, ekılerlt/o '"'7td-

nıak iBlerken dliferl 

• • • 
Er~kler '"""'6mi gibidir: Y annıo-

11ınca lflk vermftler 

• • • 
Çok lhtl11arla ~ gencin Qfkı Wr-

dir: lkial de bakmaktan bqka bir 
gapaınazl 

J Akt ölmn_ Ctlıltıt ,,..,,., 
\..ı ı llll111tlllfllllMhqllUJllllP """"'"""""_111111 ... 11111111111" 



Piyano 
Kiracı - Pansiyon rı.ıhibi siz 

misiniz? 
Ev sahibi - Evet efendim . . 
Kiracı - Yazlık bir oçla istiyc· 

rum •• 
Ev sahibi - llaş üntüne ef .... n· 

1· 
ım .• 
Kiracı - Fakat, iA'nde bir de 

piyano buluru:o,;ıh. . Böyle bir o
<lanı:z var mı 1 

Ev sahibi - Hay hay efen ,im .. 

- Baba, bak.. Geçen gün 
bana tokat atan adam bu işte .. 
Haydi, haddini b:ldir! 

bulunur •• 
Kiracı - Peki, böyle piynııolu 

bir odaya ayda ne istersiniz? 
Ev sahibi biraz düşünıl 'iltten 

sonra cevap verir: 
- Vallahi beyim piyanonuzn 

dinlemeden bir fey söyliyemiye

f 

Bir okka rakı 

Çallı lbrahim Beye sordular: 

- Üıtat, bir okka rakı •eni 
tutar mı? 

Çalli cevap verdi: 

Takriz 
• Nevzuhur muharrirlerimizden 
Rıdvan Cülu"i Bey bir hikaye ki· 
ta t netl'edi; nrdu. AH Canip De
~ e u.idip yalv, \ dı: 

- ~ Üstat, es<>rim h3kkımda bir 
takriz IUtuf buyurun ••• 

Ali Canip itizar etti: 
- Af buyurunuz .. Vaktim mü· 

sait değil .• 
Delikanlı zorladı: 

- Hiç birfeyin yok .. Üzülme! 
- Sen de Ü7.ülme dtıktor! 

-Kuzum üstat, esirgemeyiniz •. 
Ali Canip Bey başka bir maze

ret buldu: 

- Sıhhatim müsait değil .• 

Fakat, nevzuhur muharrir tek
rar ısrar edince, Canip Bey bak
layı ağzından çıkardı: 

ilkbahar manzaralarından: Bir dat::la iki kuş! ceğim ! 

\\. - - --- - Eseriniz müsait değil! 

~ ı::ws ~ ~ ~itit.._s ~,,_, 

o 
Gelenler, g·denler 

Gelenler - Taze bakla, 
leylekler, imtihanlar, güneş.. 

G idenler - Kar, şemsiye, 
boyun atkısı, öksürük •• 

-.:ıcm. -=:..... 

Yangın 

Dün "Akşam,, matbaasında 
kurumlar tutu~arak bir yangın 
mukaddemesi olmuş sa da der· 
bal bastırılmıştır. 

icra edilen tahkikatta, tutu 
faD kurumun (Va·Nu) Bey·n 

E- kurumu o!du~u anlafı.mışhr! 

i ~ 
= Dirayet 1 - Ahmet!.. 
~ - Buyur beyim .• 
ı - Ulan bu potinlerin bağ· 
~ lannı ne diye hain} ıpta ge

tirdin? - Şer.. nce!eniz var· 1 
dıda sanki .. lrnlaylık o.sun diye! 
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! o o Şen Fıkrarar o 
Çare yok! 

.. ~la hanımla dargınız .. 
~den? 

- A eyhinde bulundum •• 
- Z ar yo'{, ben aranızı 

bu ı uın N cled'ndi ? 
- Şey.. Her gün başka 

baş\<a erkeklerle dütıiip kal
kıyor, didim .. 

- Ehemmiyetsiz şey. Barı
şırsımz .. 

- Yanız lrn kadar değ·il. 

Bir şev daha dedim .• 
- Ne dedin ? 
- Otuz yaşından fa:dadır, 

dedim .. 
- Haaa ... Bak, buna l(antı· 

ma'11.. Ş mdi bnrı~mamz içın 

çare yok! 

Yava~ nöyle 1 
iki sırdaş arasında : 
PcrUL çocuğun amma baba-

Res~am - Bu tabloya bet li· " 
ra mı veriyorsun? .• Bu fiata ra11 
o lmam için ıç kılmak lbım •• 

Müşteri - Peki . Öyle ise bir 
kaç gün daba beklerim! 

ı: na benziyor .. 
Yaynf soyle ••• 
- Neden? 

Kocam duyarsa kavga çi-
kar 1 

Zoraki! 
NikAb memuru, müstakbel 

kocaya, kansını göstererek 
ıordu: 

- Siz bu hanımı ıevceliğe 
kabul ettiniz mi? .• 

Herif, lusa bir tereddüt 
geçirdikten sor.r:ı ccnp Yer· 
di: 

- H:ıydi öyle o'sun 1 _.,... 
Sa-çmıı 

TiyatroCian dönü~·or!ardı. Ka 
nıı Salamona sordu: 

- Nasil, oyun yuzelmiydi? 

- YuıeMi ama, saçma ... 

- Neden? 
- Neden olacak, h~rif, ka-

riıi oldu diye divane oluyor .. 
Hit dunyada boyle oey yoru l· 
01oşmu-iur?J ! 

ikisi de müstacel 
iki ahbap yolda karşıla9ır

lar: 
- Yahu, böyle acele acele 

nereye? 
- H izmetçimiz gitti.. Ha

nım evde yalnız .. Ya aeo? 
- Şey... Benimki tam ak

sine.. Hanım ıitti, bi%metçi 
evde yal nız!... -..... 

Al cevabı! 
Salamona karakolda sordular: 

- Eviim'sin? 
- Eveti 
- Kiminle? 
- Benim kariylnn 1 
- Bu ne saçma cevap be .• 

- Heden Pa,am? 1 
- Sen biç erkekle evlen· 

mit adam gördün mü? 
Kim miş o bakayim? E 

- Benim kari!.. 



[ o 1 Edebiyat I o ] 
Ham madde ve halkla san'atkar 
Blitlin fikrt istihsallerın aaikı 

atktar· Onun için değil mi ki, 
fikrin en halis mabıulO olan 
edebiyat, herkese, kald n yanık 
•• diTane bir feryadı gibi geltr. 
Paal Verlain, "Ben, sembol·ıma, 
romantiıma nedir, bilmem. Bir 
kut nasıl öterse, öyle öterim." 
demif. Llkin, biz, bu söze, bir 
f8kadan fazla ehemmiyet ver-
miyecejiz. Paul Verlain'in ıiir

leri, menim ateşiyle ötOıen 
kuılann cıYılbsından büsbütftn 
haıka bir ıeydir. 

Kutun ıesi hançereden, ıaı· 
rinki kafadan çıkar. 

• E•et, bizce de, tiir aşkın ev· 
Jldıdar. Fakat, ona gebe olan 
bir diti ctnsi yet unu deiil bir 
er beynin müteaddi hilceyreleri
dir. insandaki, hiı, havas ve 
imtenkt cihazının bOtün unsur-
ları, kantık ve bulanık bir mad
de halinde buradan geçip stbü· 
IOr. Klb, musaffa altın ıuyu, 
klh, bDyOlü ekıir olup buradan 
d19an akar. 

Biıim gözlerimizi kamaıtırıp 
1'aıımızı d&ndOren ıarkalar, cüm
leler Ye ahenkler, İfte, bu aOz
ıecin aııınblandır. • Bunlar, kişinin mizacına Ye 
ltGnyeaine g6re muhtelif ıekille
n •• derecelere ay11abilir. Fa
kat, ruhta gamoln ham madde
lerin ae.ı Ye miktan ne olursa 
oltan, bunlann hiçbiri, zeki de-
ailen ince ve dolaıık makinada 

,ı:'.-nmeden eYvel, bedii Ye ede
bı aa,metini alamaz. 

• 

kadar mahrum oluıanun batlıca 
ıebebiai burada aramak IAzım
gelir. 

Biz, her b11suıta oldoğu gibi, 
fikir sahasında da ham madde-
ciyiz. Hiıl•rimizi, beyecanlanmızı 
hiçbir sliıgeçten, hiçbir elekten 
geçirmekıizin hiçbir kontorole, 
hiçbir d11ipline tabi tutulmadan, 
tıpkı tabiabn verdiği fibi mey
dana atıyoruı. 

• Halbuki, ıınaatçı kadar sa· 
natlclrın iti de, tabiatı kendi 
hOlcmOne almak, tabiatı, terbiye 
etmek, tabih df.ıelt•ek, yont
mak ve onun anartik kudretle· 
rini 11kı bir ntn• albna ıoll
makbr. 

• Sanatlclnn aınaatçıdan farkı 
ıudur ki, birinin it Aletleri ob
jektif, 6bür0aünkll ıObjektiftir. 

Sınaatçı, tabiatla teknik ve 
makina arHında bir Yasıtadır 
Llkin, aanatklr hem tabiatın, 
heıa teknik •e makiaamn biuat 
kendiıidir. Rahanan tarlasından 
kendi mahsulOnft kendi biçer, 
kendi toplar. Onian, kendi aı
çliıtıyle tertip tanif eder. Kendi 
bllnyesinin muhtelif cihazlarmda 
eleyip aptGr; pİfİrip itler • • Sınaatçı gibi aan'atklr da, 
mevcut olmak •• Yazifeaini ya
pabilmek için bir içtimai muhi-
te muhtaçtır. Kemdım için ya
pıyorum, diyen bir mnaatp ta
ıaYYUr etmek aederece imhln· 
ııaa, kendi• için yazıyorum, 
diyen bir ıanatklnn dzDoe 
inanmak da o derece mlfldla. 
dar. 

Beynelmilel edebiyat paıann + 
ea, Ttlrls mwtaıum .ea am .. m • . • ' 

···--·--------···-·---------·-

• 
iş Kanunu Liyıhası 

Belediyeler, iş evleri açmağa mecbur ediliyor! 
(Baı taralı dünkü ıagınuıda) ı malumatı talep tarihinden itibaren linde bir, belediye işçi yerleştirme evi 

Madde 121 - Temyiz sulh mahke· bir ay zıtrfında vt'rmeğe merburdur yapmakla mükelJcftirtcr. Belediyeler 
mesi kararlarmm icruını durdur~- Jar. vuku bulacak ihtarata rağmen bu va· 
maı. Madde 1:?3 - SigMta mecburiyeti zifelerini yapmadıkları takdirde \aU 

Temyiz netittsinde iradın tenziline ·esas muknelenamenin Hük6metçe ka rHen işçi yerleştirme evi açtırır. 
karar verilirse yukarki fıkra netit-esi bulünü takip eden altıncı aym iptida· Yukardaki hükümlere uygun ola• 
olarak kazazedeye veya hak sahibi ha- s1ndan itibaren haşlar. rak açtınlacak i~çi yerleştirme cvleri-
Jeflere verilen tazminat dolayısile hu ·ı /kine; Kısım: Birinci /JA.P nin tesig ,.e işletme ma...~rarıarr işhtt 
sule ırelen fark müstakbel irat taMit- l•çllerl ~erle•tlrme maddenin ikinci fıkra.~mda söylenen 
)erinden mahkemece takdir edilecek ı. Mü~ter('k Rükümlrr ht-lediyeler t arl\fından ,·edlir. 
nisbet üzerinden kesilir. iradın hit: ,.~ 1?4 _ Belediyeler İKİ yerleştirme 129 - Ililılmum ,·ilayetlerde birer 
rilmiyeceğine kıırar verilirse iş~iye n• nlerine intizamm muhafazası ve Mğ vilayet iş idarehanesi ıtçılması için 
ya hak ~ahibi haleflere birinci fıkrn Jrk koruma kRidelerinin tatbiki ve ma- husuel idueler bütçelerinin mecburt 
hükmü neticesi olarak \"etilen iratlar amelelerinht doğrulukla yürtıtülmefli masarif kı•mına kafi tıth8i•Rt konu• 
idi hukuk hükümlerine tevfikan bir· için i'çi yerl~irme nlerini göı.etir· lur. Vilayet iş id areh:ın~lerinin vazi. 
Jik tarafından tahsil olunur. ler. Belediyeler bu mak~atht )Azım kı- fesj T'ilı\yetin mülki hududu dahilinde 

iV - Müteferrik maddeler rarlan ittihaza aalAhiyetlidir. menut bilclmum belediyeler ve nah~ 
Madde 122 - Kanunun neşrinden 125 _ Otelci, pınısiyonca. lelumtac1 yelerden ziraat. san:ıyi ve ticaret !eJ."o 

itibaren, lktüıat Vek~leti, sigorta prim ve meyhaneeilerin mÜe!e~ n dük- 1>e8 t mel!llek iMilerile çırak ,.e hizmet• 
lerinin tesbitine medar ol:ıca.k mıılü- kanlarına HA.ve olmak üı:ere işçi yer- ~ileri araştırıp bulmak ve bunları 
ınatt ihzar etmek üzere sanayi mües· le~tirme evleri açmaları yasaktır. meccanen işe yerle. tirmcktir . 
seselerinden icap edm istatistik m:ı· 11. ltJt;il~,.i meccanen yerı(',tirm~ Umumi viliıyet meclisi kararile ay .. 
lQmatını talep edebilir. lı sahipleri bu 1!6 _ Belediyelerle İf~· İ§ sahihi ni vilayet d~hHinde müteaddit iş ida4 

b ·k· · · k k 1 k b lu• rehsneler·, teg i~ olunabilir. cemivet ve k•labalık adamıdır. nya u ı 19ının ·arı~ı o ara u .. 
d ~ 1 ki bi l'kl ta f da• tc Her ,·ila )·ct il;\ id:-rchan~inin mr?'• Bot bir aal önünde Hamlet'ın ugu mes e r ı er ra in .. -
· d·ı r · · J t• kez ,.e muamelat sahuı. bütçesi, tc~ tiradlannı okuyan aktöre hakiki s~ e ı en meccan ı~ı yer e' rrme et'· 

1 · · L- ı t · · J ... l!ıt n faaliydi n memurlarının tayi.. bir deli nazarile bakmamak en, ı, 11ursıt an, mecean ı~çı yer e~ 
t . f · ti · k ı ki nı·n· ait husu!l1ıtr vil:\vet meclisi ka· 

miimkOn mOdiir? ırme, esna ttmıye en, -a~r ı ı mn ~ J 

b. likl · k r hn-..U 1 nrlle t~ırbtt ve 1·:ılin in ta..-.cliki üzeri· Sanatklran yegloe gayeıi, gı- avenet ır en ve anun ul\ 111 rre 
l -L •- kkül t · d·.x. h" ne infaz nlunur. Birden fıı.zla viJAyet· 

da.I' mn.klfatı halkın alkl•ı· yani uygun ° araa -" e mış ı5er 1
-

u Y JQ · ti h••tna ... alma lere -mil olmak füere i~ idarehanel e-
kabul ve tasdikıdtr. mum cemıye er nı - m" - -r- , 

ğa mecbur deiildirler. ri tesim alakadar 'il:\) etlerin umumi 
• 1:?'7 - Belediyeler tarafından te~s meclisleri ııral§ında itilaf husulüne 
Halk, neyi kabul ve tasdik edilenler mtistoesM elmak ü~ere yu- ,·ab~tcd·r. 

eder? karda sayılan i~ yerleştirme ev1"ri 130 - Vilayet i~ idarehanesi hudu· 
Yalnız kollektif olan duygu- bulundukları mahalli" bel~iye dai- du içinde hir belediye işc;i yerleştirme 

lara, heyecanJarı... re!ine bir ihbamame vermefe M~c- eYi bulunduğu takdirde valinin karaı-
Filln veya fılanın, cılız bir saz burdurlar. n ve işbu ldedi~·c i~i yerleştirme e-

OıtOnde mırıldandığı bir takım Bu Hlerift yerleri deği~tikçe h«-r vini'ft munfakatil~ ,.;J:\yet iş idare.ha .. 
ıabıt ve hususi neıyelerden, defasında keyfiyetin belediye dAiree"i- n~i Yftziftl t>rinb bu işçi yerle§tirnıe 
lurslardan, öfke Yeya ııhraplar- ile bildirilmeei llznndu. evine tahmil olun:ıb:lir. 
dan; filln kadınla filin erkelı, 1~ - Bilftmum b~lediyelerd• i' arz Belediye i'c,:i yerle~tirme ''leri ya• 
arasında geçen (ÖnüJ macerala· \"e tıı.lebfni göısteren bir defter tutulur hut. §llYCt yukımki fıkra hiikümleıinG 
nadan ona ne? ve meccanen halkı.n emrine a.made bu· tevfi'·nn uymııulmuş ise vilayet iş ida-+ lundurulur. lstiyenlerin arz ve talep rehnnesi v:ır."fo'erini gören belediye 

Edebi mahaullhn anası aşktır. tekliflerine ur?:eet~e illve edebilecek işçi ycrl~tirmc r\•le ri mıntalmlan 
Fakat, aık, edebiyat değildir. leri ph!d mUIAhar.alar ilAve edilir. içindeki işc i ::ı-= ve t:ıleolerini kayde 

- Kadro meCJDpndın - Beş bin nya dahıt fıu;lıt nüfusa m~- mahsus deft~rler bulundururlar. 
Yııdfaii--X.ailri lilC tehirler, belediye huduttan dahı- (Deva~ edecek) 

······--·-------------------------·----------

---122--------- rARfH EL KİTABI ------- TARffi EL KİTABI -----123--
Cennanya etrafında birle§ıJDifti. Fakat titman Şarl Pariai muhasara e
den Normanlara kartı muharebe etmiye ceMret edemediii için bal' e
dildi. (887) Bu tarihte imparatorluk, Fransa, Cermanya, Burgunt, ltal • 
ya, Navar gibi kırallıklara aynldı. 

- Normanlar -

Normanlar timalden lıkandinavya Ye Danimarkadan geliyorlardı. 
Bunlar bilhaua gemiciydiler. Sahillere yana,ıyorlar, yahut da nehir .. 
ler vaartuıyle içerlere giriyorlardı. Bunlar zengin olan sahalan talan 
ediyorlardı. Ostrazya ve Nöıtrazyayı vurduktan ıonra Pariıi de 13 ay 
muhasara ettiler. 

Nihayet Karolenj kıralları Normanlarla anlattı ve onlara (Nöıtri-
ya) nın timal kısmını bıraktılar. Bu kıt'a ondan ıonra Nor.mandiya 
adını aldı. 

Normanlann reisi Rollan cid dl ve mhir bir adamdı. Normandiya 
az zamanda F ranıarun en mamur yerlerinden biri oldu. 

Bundan ıonra Normanlar mühim seferler de icra ettiler. Bunların 
en mühimmi fatih ııfatmı alan Giyyyom'un lnıiltereyi zaptıdır. (1066} 
Giyyom lnailtereye kıral oldu. Normanlar orada Anııller ve Sakaonlar
Ja blrl99erek lnsiliz milletini vücude ıetirdiler. 

Normanlann bir kısmı şarka aitti Sarmat suyuna kadar yayıldı. 
R111yayı vücude getirdi. Bir kııım Normanlar da ltalyarun cenubund:ı 
Siçilya ve Napoliden terekküp eden iki Siçilya kırallıiını kurdular. 
,(1130) ....... ---..-

- Kape sUIAlesl -
Franaada Karolenj ıüllleıi kuvvetini Ye nüfusunu kaybederkf!n 

Pariate zenain Ye mühim bir aile ehemmiyet alnuya bql&mlflı. 
Bu, Fransayı Normanlara kartı müdafaa eden Rober ailesiydi. 

Rober Normanlarla harbederken öldü. Paria kaprlannı onun oğlu 
müdafaa etti. Roberin torunlanndan Hüı Kape aon Karolenj hükümda -
mu hapia Ye kendisini lnral intihap ettirdi. (987) Bu aüllle 1848 se .. 
MIİae kadar F ransada hükümran oldu. Kape Mil&leeinin reialeri ale • 
iade derebeylerinden batka bir ~ deiildiler. 

-Mukaddes Roma-Cermen imparatorluğu-

Cermanyada ~arlman aı1eaine mensup lmallar ortadan kalkın • 
-. Wr talmn derebe7likler n kiH.e malikiaeleri ma.takil bir hale gir • 

1- d d Bu··yu"'k derebeylikler . diler. Kilise malikaneleri Ren ~enann ay ı. 
de dört dükalık teskil ediyordu: 

1) Suap, (Aİmanya) 2) Bavyen .. 3} Frankonya, 4} Saksonya ~ü: 
kabkları. ~unların batında birer \ Jük) yahut (Herzag denen mılh 
reiı vardı. Dükalarm kendilerine cöre kanunları ve teşkilatları me~cut • 
tu. Her dükalık o zaman Franaada olduju ıibi bir takım derebeylıkle • 
rinden mürekkepti. 

Bu dört dükahktan ırraaiyle bütün Cermanyaya ıamil hükümdar 
lar yetitmittir. Saksonyadan 1 inci Hami müesaiı unvanını almıtbr. A.
kerleri tensik etti. Macarlarla döğüıtü. Oğlu Büyük Oto orta zama'lın 
mühim kırallanndan biri oldu. 

Büyük Oton dükalıkların Yahdetini temin etti. Macarları durdur • 
du. ltalyaya indi Lombardiya tacını aldı. Franklar ve Lombartlar ~r~
lı unvanım takındı. Sonra Romaya ıitti impaartorluk tacı1!1 • gı>:dı. 
(962} Oton Şarlman imparatorluiunu ihyaya çalıfb. Ve • bakimıyetı~e 
giren memleketlerin hepsi Mukaddes Roma - Cermen ımpaa~~rlu~u 
namını aldı. Otonun imparatorluk tacım giymeıi papalann ve kilıeenın 
nüfuzu aleyhine bir hareketti. Bu suretle papalarla imparatorlar ı:ı 
ücadeleıi baılamıt demekti. 

Mukaddes Roma, Cermen imparatorluğu 962 den Napolyonun 1806 
da imparatorluju yıkmasına kadar sürdü. .. •iM ., 

- Papalar ve lmperatorlar mDcadelesl -

' Papalar Vlll inci asırdan itibaren cismani hukuk sahibi olmutlardı. 
Bu, Mukaddes Roma Ye Cermen imparatorlarıyle papalar araamdll 
aaırlarca ıüren bir ihtillf zemini olmuıtur. imparatorlarla papalar a• 
raaındaki itbil&f iki sebebe irca olunabilir: 

1) Piıkopoılann imparatorl~rın müdahaleai olmadan doğrudan 
doğnıya papalık makamından tayininin talep edilmesidir ... Çü?~ 
Piskoposlar ciımanl aallhiyet itibariyle impaartora ma~evı ıalaht
yet itibariyle papalığa merbuttular Bu mücadele 1129 da nıhayet bul· 
du. 

Bu mücadele papa Vll inci Greıorla imparator iV üncü Hanri ara• 
sında pek tiddetli oldu. 

lmpaartor Hanri Frankonya aülllMİne mensuptu. Frankonyalı • 
lar Romada taç ıiymekteme Romadaki papalan kendi memurları 
haline koymuılardı. Papaa Hildebanta Vll Greıoar adıyle papa olun • 
ca kiliıeyi ıılah Ye impaartorlann teairini bertaraf etti. ilk zamanlarda 
hükümdarla papa arasında itillf hl.ad oldu. Hükümdar ıeldi papa• 
dan af diledi. Papa da onu affetti. Fakat yedi sene sonra Romaya tek
rar geldi papayı koTdu fakat Hanri de oğullan tarafından hal'edildi. Ço
cuklar paaplarla anlaftıklan için mücadelenin birinci ıafhaıı böylece 
nihayet buld'" 
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Terki teslihat konferansı O. SA. AL. Ko. dan -----, 
---------·-' 

3. K-

Bu 
ne yapabildi ? 

suale verilecelt cevap 
ibarettir : Hic ! kelimeden 

bir 

Terki teslibat konferansı "Ni- Keyfıyet noktai naı:armdan 
sana kadar mesaisini tatil etmiş tahdidini lnğiltere namına hari
bulunuyor. Tatil müddetinin ciye n:ızırı Sir Jon Simon teklif 
Mayısa kadar uzatılması teklif etmiş ve Amerika, Almanya, 
olundujıı halde Amerikalılarla ltalya, Rusya tarafından tetkik 
Japonların itirazı buna mani o'unarak bir çok küçük devlet-
olmuştur. ler tarafından da tasvip edilmiş-

Konferans Şubatın ikisinde tir. Sinyor Grandi bu noktai 
açılmıştı. Acaba konferans açıl- nazara tercüman o!arak onun 
dağı günden tatil edildiği güne büyük harp gemilerine tahtel-
kadır ne yaptı? Buna verilecek bahirleri, tayyare taııyan gemi-
cevap bir kelimeden ibarettir: leri, ağır topları, tankları, gaz-

Hiç ! )arı kullanmayı menettiğini 

Selimiye fırmı için müteahhit nam 
ve hesabına bir motör alrnacak Ye 
hamur makinesinin bazı aksamı fa. -
mir olunacaktır. Pazarlığı 2 - 4 - 932 
cumartesi günü saat 15,5 ta komis • 
yonutnuzda. yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini almak üzere her gün 
komiıııyonumuza. \'C hamur makinesin 
de yaprlacak olan tamiratı görmek Ü 

zere Selimiye frnnr memurluğuna mü 
racaatları ve pazarlığa iştirak edecek 
lerin yevmi rnuayyeninde komisyonu 
rnu:ıda bulunmaları. (165) (1231) 

* * * 
61 adet bakır çay güğümü ve 60 

adet bakır semaver alınacaktır. 1 -
halesi 5 - 4 • 932 salı günü saat 14,5 
da yapılacaktır. Nümunesini gör -
mek şartnamesini almak istiyenle · 
rin her gün ve ihaleye iştirak ede -
ceklerin yevmi muayyeninde komi::• 
yonumu:ı:a müracaatları. (162) (1212) 

* * :;; Konferans, Terki teslihat için söylemiştir. 
en mükemmel hattl hareketı'n F t kl'f• . b k f. 80 adet karavana pazarlrkla alı . ransız e 1 ıerı, u ey ıyet nacaktır. İhalesi 5 •· 4 • 932 salr gü 
tecavüzi teslibah kaldırmak ol- tahdidine mukabil kemmiyet nü saat 15,5 da yapılacaktır. Nümu 
duğunu kabul etmiş, ortaya bu- tahdidini Heri sürmüş, konfrans, neyi görmek ve ışartnamesiıni almak 
nu tahakkuk ettirecek bir plln bu mes' elelere temas etmiş ise· istiyenlerin tıer gün ihaleye iştirak 
konamamışhr. Fransa tarafından de onlarla henüz: karfı karşı edeceklerin vakti muayyeninde ko-

ileri sürülen p!ao, tcslibab terk gelmem"ştir. misyonumuza müracaatları. (159) 
veya tahdit ettirmekten fazla Fransızların, sivil tayyareciliği (1209) 
her milletin teılibat fevkı'nde o- beynclmı'lel bir hale aetirmek ============== 

" ler durdurulur, tanklarla da so-
lacak ve Akvar.ı cemiyetinin em· istemeleri, Almanların ıivil tay· kulduğu her yerden çıkarılır1ar. 
ri altında bulunacak müsellih yarecilik noktai nazarmdan en 
bir kuvvet vücude getirme!<, ayni çok tayynre!ere malik olma~ın- Bu itibarla Fransızları keyfiyet 

tahdidine mukabil kemiyet tah-
. zamanda Akvam cemivetinin ma· dan ileri gel yor. Sonra Fransız· didine terv;c etmelerine mukabil 

nevi ve ıiyasi nüfuz ~e kuvveti- Iarın büyük toplu tayyareleri Almanlar keyfiyet tahdidini mü· 
Dİ arttırmak gibi bir gaye istih- Akvam cemiyeti emrine vumek dafaa ettiler. 
daf ediyordu. Buysa, konferan- istem~di, Italyanın bu çeşit tayyare- Çok geçmeden Franıa, ya tes-
sm, menuu haricindeydi. lerle müketr.mcl bir surette mü- Jihatını tahdit etmek, yahut Al-

Diger milletler tarafından tes- cchhez olmasından ntşet etmek- manyanın silahlanmasını kabul 
libatı tahdit için tleri sürülen tedir Gene Fransız projesi uzun etmek gibi bir vaziyet karşısında 
teklifler iki kısma aynlabilir: menzilli ağır toplan A•tvam ce- kalacaktır. 

K. O. ve 1. F. Kıtaat ve müesse • ihaleye iştirak edeceklerin de vak-
satı hayvanatmın çayırlattmlması ti rnuayyeninde komisyClnumuza nıii
için K. O. ve 1. F. Garnizonlarına 20- raca.atları. (158) (119:3) 
25 kilometre dahilinde olmak ve la
akal 150 do"nüm miktarında çayırı 
bulunanların çayırlan ciheti askeriye 
ce isticar edilmek üzere bu bapta -
ki teklifnameleriyle 1 nisan 932 gü -
nüne kadar Kom. a müracaatları. 

(149) (1139) 

:ı: * * 
Selimiye luşlasında.ki 180 araba 

gübre satılacaktır. İhalesi 4 - 4 - 9:l2 
pa1.artesi günü saat 16 da komisyo • 
numuzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere her gün 
ihaleye iştirak için de vakti muay . 
yeninde komisyonumuza müracaatla
rr. (161) (1211) 

Birinci Tayyare Tb. ve Mp. ait ,.c 
Şişlide tramvay caddesi Ford fab · 
rikasmda iki adet 507 modeli 59 
parça müstamel şase motör ve tc · 
ferrüatı safrlaca.ktır. İhalesi 6 - 4 • 
932 çarşamba günü saat 16 da y:ıpı· 
lacaktır. Şase ve parçalannl gör · 
mek istiyenlerin mezkur graja ve 
şartnamesini almak istiyenler ve i· 
haleye iştirak edeceklerin vayti mu
ayyeninde komisyonumuza müracaat 
ları. (160) (1210) 

* * * 
K. O. N3kliye taburunda mev

cut hurda 67 kalem melıemenin 
aleni münakasa ile satılacağı 
ve 9-4-932 cumartesi günü saat 
16 da ihalesi komisyonumuzda 
yapılacaktır. Taliplerin hurdala
rı nakliye tabutunda görme· 
leri ve münakasaya iştirl:C ede
ceklerin de şartnamesini alarak 
komısyona vakti mua yyenindP. 
müracaatları. (135) (1044) 

* * "' 

* * * 
K. O. ihtiyacı için 3000 yular 

zinciri alınacaktır. İhalesi 4 - 4 • 
932 pazartesi günü saat 13 te komiJ 
yonumuzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartname~ini almak nümunesini 
görmek üzere her gün ve ihaleye iş .. 
tirak edeceklerin de ,·akti muayye • 
ninde komisyonumuza müracaatları 
(1:>7) (1192) 

* * * 260 karyola alınacaktır. İhalesi 

5 - 4 - 932 ~alı günü saat 15 te yapı • 
Iacaktir. Nümunesini görmek ve 
şartnamesini almak istiyenlerin her 
gün par.arlığa iştirak edeceklerin 
muayyen saatte komisyonumuza 
müracaatları. (164) (1214) 

* * * 
Istanbul Levazım eşya ambart 

için bir adet motörlü elektrik tulum 
basr alınacaktır. ihalesi 6 - 4 -932 
1' ve saat ı:>,5 da yapılacaktır. Ta~ip 
}erin şartnamesini görmek istiyenle .. 
rin her gün ve ihaleye iştirak edecek 
lerin de vakti muayyeninde komisy<>
numuza müracaatJarı. (171) (1259) 

Çengelköyünden Çatalca Mst 
Mv. nakledilecek motör ve tef errüa • 
tınm Dem<>ntaj, nakil ve montnjr 
4 - 4 - 932 pazartesi günü saat ıs,;; 
da ihale edilecektir. Taliplerin ke
şif ve şartnamesini görmek üzere her 
gün ihaleye iştirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonumuza 
müracaatlan. (172) (1260) 

:(. J!. :(. 

60,000 kilo fırın odunun alınacaktır. 

T h miyetine veriyor, çünkü bunlar Çünkü Almanlar, Almanyanın 
1 - esli atı kemmiyet nok- k ı ı · · Lk onua a e erını ve müstau em digw er ıcuazıam devletlerle mGsa- Müteahhidi nam ve hesabma alı· 

tai nazarından tabdıt etmek, yani mev!..ı"lerı'nı' en çok t bd't d " e 1 e e- vatını (rabu• etmı·yecek hı'ç bı'r k 10000 •ı k t k t "d· 

Taliplerin şartnamesini almak üzere 
her gün ve ihaleye iştirak edecekle • 
rin de 2 - 4 - 932 cumartesi güuü 
saat I:>,5 da komisyonumuza miirn ~ 
c~ ~tıarr. (170) (12~) 

kudret, madde, ve masraf itıba- •- t J d B ı b'l · ' naca u • e en ana şer: 1 

cetL 0 an ar ır. una mu.<a 1 itilafı imzalamıyacaklardır. 2000 MM kanat bezi 25 Mm. kapla- * * * 
riyle azaltmak. Fransızlar ağır ve orta mütahar- Buna mukabil Fransızlar da ma tahtası ve 300 adet keten maka· Ç:ltalca J.\lst Mv için 500 kilo ku 

2 - Teslihatı keyfiyet noktai rik topları muhafaza etmekte ve teslihatlarından fedakarlık etme- raya verilen fiatlar pahalı gl) - ru üzüm alınacaktır. İhalesi 5 - 4 
nazarından tahdit etmek, yani bunlarla ordularının tecavüze mek için israr edeceklerinden rüldüğünden yeniden pazarlığa ko - 932 sah günü saat 16 da ihale edile • 
ıilahların kuvvetini indirerek tes- geçmesini temin etmektir. kanferanı bir çıkmaza sapacaktır. nulmuştur. ihalesi 4 - 4 - 932 pa- c-Pktir. Şartnamesini görmek istiyen • 
libat masrafım büyüten silahları Fransızlara göre müdafaa, ağır Konferansın bu çıkmazdan çı- zartesi günü saat ı:ı,:30 da komisyo lerin her gün ihaleye iştidk edecek" 
kaldırmak v~ tecavüz kudretini toplardan istifade etmek mecbu- kabilip çıkamıyacağını yakm iti numuzda yapılacaktır. Taliplerin lerln de ''ilkti muayyeninde komisyo 
tahdit etme't. riyetindedir. Bunlarla mütecaviz- göstc.rec kti.r. rtnamesini almak üz•re her i.iu uumuu müracaatları. (169) (12:l7) 

----------·-··----------·-·--·-····-·····-···-··--····-···--·····~·--····---
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2) Lombardiya şehirleri ve iki Siçilya kırallığı üzerinde hakimi • 
yet hakkının paaplıkla Almanya.nın Sua.p hanedanı arasında ihtilaf ve 
silesi olmasıdır. 

Lombardiya §ehirlerinin hakimiyeti meselesi imparator F redrik 
Barbaros)a papa 111 üncü Aleksandr arasında muharebeye sebep ol • 
muıtur. Muharebenin netiçesinde İmparator Lombardiya ıehirlerinin 
istiklalini kabul etmiştir. Papayla İmparator arasındaki va.zi~eti tayin e 
den Konıtans ıulhüdür. iki Siçilya kıralhğı meselesi de gene muharebeyıııı 
le neticelendi. imparator il inci Fredrik papa iV üncü Aleksandra 
mağltip oldu. iki Siçilya kır allığı bir Fransız prensine verildi. 

il inci Fredrikin ölümünden sonra Almanya büyük bir anartiye dü§• 
tü ve memleket 400 devlete ayrıldı. Papalık ve imparatorluk mücade· 
lesi İtalyayı ve Almanyayı aıırlarcadevlet halinde teşekkülden menetti. 

- XI-XD asırlarda hırısttyan derebeyleri 

Normanların, Macarların, İslamların istilalarında kırallar ahali -
yi mu haf aza edemiyorlardı. Büyük arazi sahipleri kendi kendilerini 
muhafaza ve müdafaaya mecbur oldular. Bir takım kaleler (Kastil) 
inıa ettiler. Küçük arazi sahipleri büyük arazi sahiplerinin himaye'" 
sine sığındı. Kontlar, dükler maliki.nelerinde müstakil irsi hükümdar .. 
lar haline geldikten sonra aıkcri kuvvetlere kumanda ettiler, adalet· 
le meıgul oldular. Vergiler koydular. Para bastırdıar. Kontlardan ve 
Clilklerden daha küçük araziye sahip olan ve kendi arazilerinde hak 
ıahibi olan birçok senyörler de vardı. 

Fransa (3000) kadar (Timar) yani (Senyör) lüğe ayrılmıştı. Büyük 
senyörler Fransa kıralım reis tanıyorlardı. Timar sahibi olanlar gi • 
derler kırala sadakat yemini ederlerdi. Derebeylerine tabi olanlar da 
derebeylerine sadakat yemini ederlerdi. Derebeyleı·inin malikaneleri -
ne hakim bir tepe üzerinde müstahkem ıatoları vardı. 

Derebeylerinin başlıca meşguliyetleri harp, silah oyunu ve avdı. 

- Orta zamandti halk sınıfları -

Orta zamanda halk sınıflan fU şekilde ayrılmıştı: 
t) Toprağa sahip çok zengin asilzadeler. 
2) Bir kısmı toprak sahibi ve çok nüfuzlu olan rahipler, 
3) Şehirlerde çalııan burjuvalar. 
4) Kırlarda çalı§an köylüler (bunlar toprağa aa.hip değildiler) Ha 

ya.ilan pek f eııa şartlar içinde 1ıeçiY.ordu. 

Şarlman derebey]erini nizam ll soktu. Şarlman za.ı"1lanında dere-
beylerinin sahip oldukları arazi Öl: maJları addedilmedi. Koritlar ve 
dükler adeta Şarlmanm bir memuruydular. Fakat Şarlmandan sonra 
kırallarm zaaflanndan istifade t..<l erek sahip oldukları arazi üzerinde 
müstakil oldular. Kontluklarla dükalıklar birer malikane halini aldı. 
Bu suretle teşekkül eden derebcyleri kıralların tabii oldu. Derebeyle • 
rin kendilerinden daha küçüklerine karşı metbu vaziyetine girdiler. Ba 
zı büyük dükahkların yanında baronluklar, senyörlükler de vardı. 

Vergier hafifledikçe bu tim:ır sahipleri kuvvetleniyorlar istiklal • 
!erini ellerine alıyorlardı. ~ .pjt'-a•rn =• "•.,,.· ... &+i•-· 

- Karolenj imparatorluğunun erimesi -

Karolenj imparatorluğunun erimesi şu sebeplerin neticesidir: 
.t) - Şarlmanın haleflerinin dirayetsizliği, 
2) - İmparatorluğun topladığı birçok kavimlerin aralarındaki 

menfaat zıddiyetleri. 
3) - Macarların1 Norıma.nlarm ve bir çok kavimlerin imparatorluğa 

tecavüz etmeleri. 
Ş:ulmanın oğlu dindar Lui (814 - 840) hicbir nüfuza sahip değildi. 

Araziyi üç oğlu arasında taksim etti. Fakat dindar Luinin bir çocuğu 
daha oklu. Lui buna da bir yer bulmak istiyordu. Büyük oğulları 
babalarını hapsettiler. Luinin yerin:? oğlu Loter geçti. Fakat kardeşleri 
{Lui ve Kdşarl) tarafından mağlup edildi. DiP.er kardPslPri PenPn cb
ha. evvel ölmüştü. 

Verdun ~1uahedesi ; 

Nihayet üç kardeş aralarında Verdün muah~desini yaptılar. (843) 
Bu muahede mucibince Şarlman imparatorluğu kat'i surette taksim e
dildi. Kelşarl garbi Gol krt'asm l hakim oldu. Bu bugünkü Fransa -
mn esası oldu. 

Lui imparatorluğu şimali ~arki vilayetlerini aldı. Bu, bugünkü _\J. 
manyanın esası oldu. 

Şimal denizinden papalık devle-tine kadar uzıyan kısma da Loter kı· 
ı-allığı dendi. Bu kırallığın tabii hu 7lutları yoktu. 

Bu kırallığm ihtiva ettiği arazi son zamanlara kadar Fransız ve 
'.Almanar arasında ihtlaflara vesile olmuştur. 

Alsas Loren bu kısımdaydı. Bukırallığın ltalyada kalan knımmda 
da bilahare İtalya meydana çıktı. 

Vestfalya muahedesi mucibince yapılan taksim siyasi bir taksim• 
di. Halbuki bu sahalarda oturan muhtelif kavimlerin birer müstakil mil .. 
let haline gelebilmeleri için daha birçok asırlar geçmesi zaruriydi. 

Dokuzuncu asırda Fransada 111 üncü Şarl Almanyada ~İ~man Şarl· 
dan başka kimse kalmamı~tı. Şi,man Şarl zamanında imparatorluk 



1 Mahkeme ve 
/tBanbul yedinci icra memurluğun- lstanbul 7 inci icra memurluğun • 

4-: dan: 
Tamamı 4000 lira kı) meti muham- Boğaziçinde Arnavut köyünde 

alDeli Be)oğlunda Kamerhatun ma Anbarbdere caddesinde atik 3 m. no. 
••ilesinde fakir sokağında 8 No lu lu taraflan sahibi senet ve müştere
Uıleyi tarihi ilandan itibaren otuı ki tarlası Hasan Ali Efendi tarlası 
rtln zarfında açık arttırmaya çık:uıl ve anbarh oğlu der~ile ve mücedde
mıtır. den açılan tarikle mahdut 5 dönüm 

llfrinci arttırma 3 - 5 - 932 tari- 2 evlek 303 arşın ve 8 kuruş 30 para 
Jalade saat 16 da dairede icra olu- üşür mukataalı sultan beyazıt vak• 
nacaktır. Tr.Jip olanların kıymeti tından bir kıt'a tarlanın tamamı ve 
•ahamminenin yüzde yedisi nispe- ayni mahalde 8-8 M. No. lu orta so
tlnde pey akçesi vermeleri lazımdır kak ve Galip bey sokağı ve Hacı I.1,ıs 
llflfterilere bu işe ait ~31 :--- 2752. nu taf a sokaf,., ve Şehzade sokafile mah 
maralı dosya irae edılmı)erek 11.a- dut 8 dönüm 2 evlek 106 arşın 34 bu-
ut YeriJeceği gibi daireye talik olu- ÇUk ,,. • kurul" iİŞÜr mU• 
nu açık arttırma art amesini dahi 'cataah vakfı mezkQrdan müfrez 
m1abilirler. ~ ·ıera!dm vergi ve bir krt'a tarla ve ayni mevkide 
Belediye ve lakıf icaresi mü~teriye 8 9 M. no.h tarafları Hasan Ali Efen 
afttfr. Haklan t::ıvu sicilile sabit ol dl tarlası ve orta sokak ve Hacı l\h1s 
mryan ipotekli alacaklılarla di"'er tafa sokağı ve lskenderis sokağil~ 
allkadnrl:ınn irt"fak hn kı sah•p. mahdut 8 dönüm 2 tTlek 195 arşın 31 
lerlain bu haklarını ve husu ile fa. buçuk kurut Uşür mukataa· 
Is Ye masarife ait olan iddialarını f. 1r l'akfı med Ordan mtifrez 
lb tarihinden ifbaıen yi rnl gün i· bir kıt'a tarla ve ayni ma -
ılnıle evrakı müsbiteleriyle bildirme halde 8 • 11 mtlnolu taraflan Ha~an 
im lbrmdır. Al,si tal dirde tapu Ali efendi tarlası ve Ambarlı dere 
•a ları tapu scil'erile S"'bit o]mı)ftn ve hacı mu tata efendi sokağı ve ek 
lal' satı!} bedelinin payla muıntlan rem be)' eoka"'ile mahdut 7 d6nüm 2 
brfe knlırlar aJakadarJan lera ,,.. nlek 48 a1111n 30 kuruş 10 para u~r 
iflas knununun 119 uncu maddefli hük mukataalı vafkı mezk) da müfrez 
•ine göre ~vriki hareket etmeleri bir kıt'a tarla ve ayni mahalde S -
Jllll olunur. (2713) 15 mü nolu hayrf bey sokağı ve z!n. 

lstanbul dördüncii icra memurlu. 
lundan: 

Tamamına on be bin lira kwmet 
takdir edilen Bo v azıç'nde Miryonda 
.ııton Voli mahaJJinin nısıf hissHi 
atık arttırma va vaz'edilmicı olttp 11-
, - 932 tarihinde şartnamesi Divan • 
haaeye talik edilere't 28 - 4 - 9":? 
tarihine mi ~:ıd'f pl'rsernbe gUnft sa • 
at 14 ten 16 )a kadar İstanbul 4 ün
dl icra dairesinde açık arttırma su
ıetfyle ımtılaca.ktır. 

Arttırma ikincidir. 1 inci arttırma 
da beş yüz liraya t lip çıkmış olup 
h kerre en çok arttıranın üzerinde 
llıırakılacaktır. Arttırmr} a iştirak 
~la yüzde 7 teminat akçesi alınır. ic
ra Ye lflb kanununun 119 uncu mad 
4esfne tevfikan haklan tapu ıdcille • 
tiyle sabit olmıyan ipotekli alacaklı· 
larla diğer alakadaranın ve irtifak 
laakkı sahiplt>rinin bu 1'aklannı ve 
•asusile faiz ve masarif e dair olan 
lddialannı iJAn tarihinden itibaren 
• gün icinde evrakı mü biteleri} le 
Mldirmelcri lı\zımdır. 

Aksi halde h"'klan tapu sicilleı-i • 
la nHt ·•=•et• ~ e1inin 
pay1aşmasrntlan a~ 
kadarlann i bu maddeı kanuniye ah 
kllllına göre hareket etmeleri ve da· 
l'la fazla mahlmat almak sti;Jenlerln 
9.10 • 333 do91a numarasiyle menıu • 
rtyetimize mtiraeaatıan ilan olu • 
aur. (2714) 

lstanbul icra dairuindeo: 
Yunan ve Anastaa efendilerin 

Berç Keresteciyan efendiden istik 
raz etmiş oldukları mebaliğe muka • 
bil birinci derecede teminat irae ey 
)edikleri Galatada Em~-yemez ma• 
hallesinin Okçu musa sokafında atik 
'8 - 46 cedit 50 - 52 numarayla mu 
rakkam ve etrafı tramvay caddesi 
Pisalti han ve fabr"kası Behmeran a
partımanı ile m:ıhdut kayiden 142 ha 
len bilmesaha 178 arşın araziden 169 
arşın murabbaı arazi üzerine mch • 
ai ve bodrum kati;Jle beraber Yedi 
bth ve sokak cihetinden iki katt.an 
itibaren şahnişli n aynea odunluk 
1'e kömürlüğü te kil ~den mahz3nl 
Ye tahtında dükkanı mevcut bir kat 
Urgir 'fe muntazam müeeddet apa,.. 
trman tesviyel deyn edilmemesi Jıa.. 
aebile ihalei evveliyesi icra kıhn • 
mak üzere otuz gün müddetle mün-
7edeye vazedilm~tir. Demir t!IOkak ka 
pm.ndan girildlkte: 

Zeminf mermer döşeli bir antreyi 
müteakip bir koridor ve kapreı krt
llUlrall mezktlr birinci dairede bir ko 
rldor tlzerinde beş oda alafranga ~ • 
eakb terkos musıu:o bir mutbah 
'bir kiler ve alafranga helası bir i
ldnei, üçüncü, dördüncü besf~ci tta
frelerde ayni müştenüıti olup bir 
lısını karton piyer altıntı daire keza 
ltlr koridor iki kiiçük oda alafran~ll 
ocaklı bir mutbah ve alııtuTka bfr he 
IA yedinci daireden b"r koridor üç o-
tla bir mutbah bir helA " daha :ııpı· 
fıda~! ~!ltt.~ iki a~ lınlık mahılli ve 
lteş komurlük ve bir koridor bel~ me\' 
eattur. İftirasına talip ve evsaf ve 
m~şteJl!flAtr nirecfy1e deTUnandaki 
milstecırl~rf hakkında daha ziv21de 
maltlDtat alnıak istiyenlerin 926 -
8759 dosya numara ve k1Ymetf mu • 
•ammin~i olan yirmi üç bf n me~ yilz 
lfruın yüzde onu nispetinde pev ak· 
~!nl müsta h "ben 5 - 5 - 932 ta• 
rihiade saat on dörtten on altıya 
kadar daireve mOraca:ıt eylemeleri 
ft fazla maltlma!tn dosJ asında bulun 
dafu ilin olunur. (2719) . ~-----------

1 s t anlnll ÜfllndJ icra dairnlnd~n: 
Bir borcun ödenmesi için mahc;as 

Ye paraya çenilecek olan mobflye Te 
aireııin 7 nisan 932 perşembe ılinil 
aat 10 ela Kad öyünde bat pazann 
da a~k arttırma suretile paraya çev 
rfleeektlr. Talip olanlann mah:ıllfn 
de me~t_l!Jlna ..... e.atlarr Utn eha
au. (3'H) 

eirllkuyndan arna•utköyihıe Rlden 
yol ,.e tal:lt bey sako""iyle mahdut 14 
dönüm 2 evlek 342 &rfln 75 kuruş üşr 
mukataalı n.kfı mezkftrdan mflfrH 
bir kıta tarlaon nısıf hissel ve ta • 
ra.hyannı eyatfryacf mtTkH " mura 
dıhııım~ mahıt'1~1ntfe p(~tt ve meci
diye sokak1annda atik 67 mQ DO Jt a 
da 10 no iki tarafı osman bey arsası 
ve ben 11 soka~ n meeldlye sok dile 
mahdut atik 3t:i zira ve yine mahalli 
mezkOrenin osmanbey ve mecidiye 
so1<aklannda 67 mtl 10 ada no h ta 
lat beye feng olunan arsa ve osınan 
bey ve papazyan arsalan ve osmıın 
~Y sokah ve mecidiye soka~ile mah 
dut 300 zira ve mahalli mezkOrun ni 
fokli sokdında 67 mU 11 ada noh iki 
tarafı Mmanbey arsalan ve ayuirya 
ıd sokağı Ye nff okll sokaı'Hle mahdut 
350 :zira ve ayni mahalde mecidive 
sokağında 67 mtl 3 ada no h osma:ıbe 
yin arsası ve halit bey arsası n..,an 
cirl bey tarlası vı mecidiye sokağ'ile 
mahdut 350 zira n yine mecidfye so
kağında 67 mü 3 da no il~ tarafı os • 
man~y arsası ve mecidiye 80kaği-
1e mahdut 444 zira ve meeldiye e.o
kağında 67 mti 5 ada no osmanbey 

eıd ye so~~~dftfra v': 
mecidive sokağında 67 mü -i ada no 
osmıuıbey ve papazyan ve talat be· 
ye fera~ olunan al"!a ve mecidiye so 
kağile mahdat 426 zira ve nlfok1i ve 
mecidiye tobklannda 6'1 mü 1 ada 
no osmanbey arsuı ve nffokli ve 
mecidiye sokağfle mahdut 644 zira 
ve nlf ok1i sokağında 67 mil 11 ada 
no osmanbey 2\1'8&11 n talat beye f e
nıg olanan arsa ft eyacf ryart ayaz 
ması ve tarikle mahdut -i57 zira u 
nif okli sokağında 67 mü 11 ada no 
talat beye ferag olunan arsa ~man 
bey papazyan arsalan ve eyagirya 
rt ayazması " tarikle mahdut 930 
zira ve nif okU eokağında 67 mü 11 a• 
da no talat beye ferağ olunan arsa 
Ye osrnan bey &l"BUI ve eya'?iryagl a· 
yazması "' tarikle mahdut 855 zin ve 
pisti osmanbey eoka.klarmda 67 mil 
10 ada ne talat beye f erag olanan 
arsa ve osml\nbey arsası ve evaglr • 
yagi avazmw ve tarikiam ile ınah 
dut 855 zira pisti osmanbey sokak· 
lannda 67 mü no talat talat beye fe
ra1r olunan arsa osmanbey arsası ve 
pisti eokA'h ft osmanbey sokaif1e 
mahdut 550 zira ve pisti sokağınd:ı 
87 mü 9 ada no osman bey aTillası ve 
osman beJ ye papazyan arYlan ve 
OSlllanbey l!IOkağHe 11uıhdut 380 zira 
ve ıtfstl sokaclında 67 mU 9 ada nn 
hududa me:r:kftre ile mahdut 380 zf. 
ra Ye pfstf ve papazo!lla ehaaes so • 
kaklannda 67 mü 9 ada no osman 
beT arsası ve osman bey Ye pa'l>azyan 
mUşte~k arsası ve pisti sokaMle mah 
dut 3RO ılra ve pisti .sakatında 67 mü 
8 n.dll no osm nbeT arsabn ve pll"tf 
90katı n pırpaağlu ohanes sokaflle 
mah~ut 372 zira ve mecidiye soka5ın· 
da 67 mil 8 ada no OSJ11an bev •rs:-• 
lan 'ft mektep anrasr " mecfdf ye so 
kftğfte mahdut 520 zira Ye pieti so • 
kağında 67 mü 8 ada no osmanbey n.r· 
sa lan Ye mektep anıuı ve pisti soka 
file mahdut 440 zira ve mecidiye so
kajhnda 87 mft 8 ada no ii( tarafı o~
man bey al't'Rlan ve meefdlye sokaği 
le mahdut 465 zira Ye pisti sokaiJn
da 61 mil 8 ada no ü~ taı-afı 08man 
bey al'B8ları ve pisti sokağile mahdut 
372 rira ve mühendis sokağında 67 
mü 7 ada no iki tarafı osmanbey ve 
rı • • 11 ve mühendis sokağile mııh· 
dut 456 zira ve mühendis sokahnda 
W1 mil 7 ftda no mezkOr hudutlarla 
mahdut 916, BU, 773, 689, 806 zirala 
5 lafa ve mecidiye 90kağmda 67 mil 
7 ada no 689, 806 zf ralı 5 kıt'a ve m~ 
eicliye sokağında 67 mil 7 ada no O!:• 
manbey arsalan n nikola ve aire 
tarlalan ve mecidiye sokağile mah • 
dut 825 zira ve mezk6r 80kak ve ra • 
kamla ada dahilinde mezkftr hudutla 
'102, 872, 610, 660, 546, 456 firah 7. 
kıt'a n meeidiye sokaiJ:ıda 67 mil 71 
aü ne alrola " Afre tarluı " ... ı 

icra ilanları 
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l Muhit 
42 inci savı si~ le yedınci cildini ta

mamlayan bu nehs mecmua edebi, ze~ld. 
fenni tecessüsü, n ilmt ılahyı mmia 
eden yazılır 'e resımlerle dolu 0111 at 
int far ettı Bu Nı an nU1hısında romaa 
ve romancı (Ahmet Cevat, Reşat Nurile 
mu l t, il usun ve Aşk (klasik ~frika). 
lran sın'ırı. tam bet küçıik hikly•, at• 
tüa iteler, tablolar vs vardır. 

Bakırköy Noterliğinden: 
Kaılıç şmede 87 numaralı liakkal 

dil klnını Lazaro Efendiden 22-3 • 93t 
tarıhinde Noterlıjtın !29 numaralı mua
mele varakas le Demirbat eşya ve mal 
bedeli olarak 50 !'rayı sınn a'dım. (2707) 

B:ıL.,r oy Cevizlık Reyhan soku 
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