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Dil 
.. 

Kürultayının ikinci Günü 

b_,..~~ilil'il 

Dil KurultaJının dUnkU toplantuundan ayr1 ayr1 görUnUtl•r (ortada lbrahlm Necmi Bey eöz eöylerken) 

1( ÔzDll lı ___ B_u~g_iı_ıü_·n_M_e_s_el_d_e_ri_n_•_n_~I ---f Almangada Son Vaziyet 

."M. Hitler Dünkü inti
hapta Yüzde Doksan 

Ekseriyet. Kazandı 

Um•ml r•g• mlracaaf lcartıırıru almalı için M. Hltl•rla toplatlıfı 
R•gflaı Meclid çlç•kl•r lçi11d• 

Dün Almanyanın dabilt ıiya• beri yapılan muazzam propagan· 
••tinde en mühim gUndO. Mar.. daların da teıirile M. Hitler bO-
ıal Hind~nburg'un ölUmOnden yOk bir ekıeriyet kazandı. 
ıonra huıuıt bir kanun ile Cllm· Neticenin bGyle olacağı e•vel· 
hurreisllğl mekamına da a•çen den de bilinmekle beraber hldi-
Ba,vekil M. Hitler, yeni unvanını ae. beynelmilel ılyaaet ile çok 
Alman milletine taadilc ettirmek yalandan allkadar bulunduğu 
11ıak1adile umumi reye müracaat için ehemmiyeti çok Heri ve q· 
•tmete karar vermltti. Bu karar kındır. Bu neticeye ait haberleri 
tjfin tatbik edildi. Haftalardan· ( Devamı 3 üncü 1ayfada ) 

Kıskançlık Cinayeti 
Bir Adam, Ayni KÖyden Bir Diğerini 

Çifte ile Vurdu ---'!lç glln e~vel Silivrlde bir cin-;;et olmuıtur. Mehmet oğlu Recep 
lımmde bir çıftçl, komşusu Tabiri çifte ile vurmuıtur. Silivri mllddel• 
unıumiliğl Recebi dUn İıtanbul müddeiumumiliğine aöndermiı ve 
laakkında tevkif kararı alınmııtır. Kendiıinl ıören bir muharrirlmlze 
Recep cinayetini ıöyle anlatmııtır : 

- Tabiri ben vurdum. Bizim kapı kartı komıumuzdur. Bir gün 
balkandan döndUğUm z man karım bana : 

Komıumuz Tahir f na liflar öylUyor, beni kandırmıya çalıııyor, 
beni şu ad mın elinden kurtar, dedi. Ben namuılu adamım. Bu ha· 
beri alınca beynim attı . Aradan böylece beş on glin geçti. Yine 
Pence.resinden bizim evin bahçeaini ve karımı gözetler, lif atarmıı. 
artık c nıma tak dedi. 

r.: Benim n~musum mahvolacağma ıeqin ~anını baıhyayım dedim, 
vıft me hafif barut ve çokca da aaçma doldurarak pqine dUıtllm. 

11~1Un kı~da tenha yakaladım. göbıilne . ~~yl boıalttım. Fakat 
181edi. Şimdi butanede imlı. · ·~· 

Kurultayda Yeni 
Tezler Okundu / 

Dilimizin Zenginliği Ve 
Bütün Dillere Ana Olduğu 

Bir Daha ispat Edildi 
İkinci dil kurultayı ikinci içti· 

mamı diln saat 14 te yaptı. Dlln· 
kn içtimada. birinci gtln gibi çok . 
bfrçok me 'u• at, eene pr6fe
eörJer, Tnrk bocalar, Ye daha 
birçok zevat vardı. 

Saat tam 14 dil beı aeçe Gazi 
Haz. kurultayın toplandığı aalonu 
teırif edertk. localarına oturdu· 
lar. Refakatlerinde Dahliye Vekili 
ŞUkrli Kaya Bey vardı. 

Baıkanhğa BliyUk Millet Mec· 
Hıl reiti Kbım Pqa ita-al edl· 
yordu. RelıicUmhur Haz. salonu 
teırif ederlerken. daldkalarca 
ayakta alkıtlandılar. Sonra Bat· 
kan paı• celıeyi açb ve ilk 
olarak cemiyet umumi kltibi 
lbrahim Necmi Bey dedi kl: 

u _ Arkadaılarım, dUnktl 

rapordaki izahat ara11nda birkaç 
nokta nokl&D kalmııtar. Bunlann 
tamamlanma• için burada zikret• 
meyi bir borç bilirim. Cemiyeti· 
mizin cbf&l'I tetklllbmızdao bah· 
•etmek iıterim. Bu tetkillt ta 
Halke'ridir. Halkevleri 44 mUmu· 
alile kurultaya iftiralı etmlftir. Bu 
mUmeuillere hem hoı geldiniz 
der hem de hizmetlerini tebarüz 
etti;mek ı.terim. Halkevltri bB· 

( Dan•• 8 inci sayfada ) 

Y alovaya Tayyare 
Aero Ekıpreıin Bir Teklifi 

Reddedildi 
Büyükderedeki Aeroekıprtl 

tayyare nakliyat ılrketl htlk6mete 
müracaat ederek yaı ııaevılmin• 
mahıuı olmak Uıere lıtanbulla 
Yalova araıında yolcu tenezzllh 
tayyareleri lıletmek teklifinde 
bulunmuttur. Şirket beratın lıtan• 
bulla Yalova araıında (12) ıefer 
yapacağını ve halkı tayyare aefer· 
lerine ahıhrmak için vapur ücret• 
lerinden daha aı bir nakil Ocretl 
a)acaj'ını ıöylemiıtir. Htlkümet 
bazı mamurlar dolayıılle tirketin 
bu tekllflal reddetmlftlr. 

Et ihtikirı Var Mı ? 
Varsa Mes' ulleri 

Kimlerdir? 

Meı6a1ıcıia 61r ••ğır lc•.tı v• güsüıi 

Arasıra çıkan bazı yazılar, or• seden bir meslekdat: 
taya atılan mal6mat, bu ıehrlo Etin. kaaaplar tarafuuian pa· 
bir derdine temaa ediyor. Bu dert balılaştırıldığmı. bu ıehre kıvıl"" 
et mHelesidir. Geçenlerde, yine cık gelmediği halde Karayaka 
bir mllnaıebetle bu dertten bah· (Devamı 11 inci ıayfada ) 

Hayvanlar 111hhatlerini ioaanlardan daha iyi dtııOnllyorlar. Te
vekkeli ıu eıek vltamlol var diye karpuı, kavun kabuklanm llft 

ıeve y•mlyor l 



2 Sayfa 

(Halkı~ Sesi] 

Bir Cehalet 
Vak'ası 
Ve Halk 

Adana'da kuduz bir ineğin etini 
yemişler. İf geç öğrenilmi§ ve 
bunlar tedavi altına alınmışlar. 
Bu, bir cihaJet eseridir. Du hare
ketin halkımız ve okuyuculanmız 
üzerinde hasıl ettiği feci intibaı, 

di.i"o, §U şekılde teabit ettik: 
lbrabım Bey (Mecidiyeköyü 14) -

Her kötü"üğ'ün anHı cehalettir. Ceha• 
letle iyiuk, refah, mbhat birle,emeL 
Medeniyet yoluna giren milletler 
evYeli cehaleti öldürürler, 110ora da 
yola düzülürler ve ilerlerler. Biı.im 
yeni rejimimiı. de cehaletin Amanııı. 
dGımaoıdır. Geçen aene Zonrldak 
civarında ( 40 ) ki i kuduı. bir inetin 
aGtünO içmiıler n etini yemitlerdi. 
Şimdi de Adanada (20) yurttaı k&ıduz bir 
IDeğİn etini k6JbHh yapmıtJar Ve 
afiyetle mideye indirmitler. Kuduz 
müeueauinde tedaYI altına alınmıt
lar. Be'ki de zavallılann içiade kudu-
rarak ölecekler de bulunacaktır. 

lnıallab ölmcz.ler. Bizim köylümOzOn 
fena bir huyu vardır; hayvanı hHta
laamayınca keımez ve ekıeri köylG
lerimizin yedikleri et hasta hayvan 
etidir. Bu hidiıeler köylOlerimizia 
kulatında küpe olmalıdır. Haata hay
Yam keameeiDler •e kat'iyyen etini 
yemesinler. 

• Numan Bey ( Taksim Ayupaşa 

122 ) - Adanada bir ata hastalanan 
(Dnve) ainl 1riz1ice keamlt. etini kilo 
kilo konukomfusuna aatmıf. Halbuki 
düve koduzmut timdi yirmi zavallı 
hergün hastanede kuduz Jpeal 
yiyorlarmtf. Ucuz etin auyu yalnız 
kara olmaz bazen böyle zehir de olur. 
Köylülerimizin nuan dikkatini ceJ-
betmeliyiz. Hatta be' ihtiyar heyeti
nin odasına birer levha asarak k<Sy· 
lüye hHta hayvan etinin laaanı 
l'dilrebilecetbai ötretmeliyiı.. 

>f 
lsmail Hakkı Bey (kaptan Beykoz 

Yalıkoy) - Kuduz hayvan ıOUl içen
ler Ye etini yiyenler aon zamanlarda 
~oj'aldı. Belediyelerin mezbahaları 

Yar. Etler burada baytarlar tarafınd.a 
muayene edilir Ye damgalanır. Hasta 
laaynnlann eti de ıabftan menedi
lir. Kaylerl t8yle bırakahm. lstubul
da bile balkna gizli ve kaçak et ahp 
7editfnl ber vakit söriyoruz. Gi.dice 
tedarik edilen bu etin mahiyeti ma
lim dejildir. Keıllen hayvanın basta 
ve belki de kuduz olmuı ihtlmah 
Yardır. Şehirliler damıaaız et yeme
meli, köylülerimiı. de haata hayvanı 

bamemelidir. HHtalıkla hayvanın 
etiyle in1&na da birçok tehlikeli baa
taJıklar i'eçebilir. Şarbon, kuduz hu· 
talıkları ilerleyince tedni de edilmez. 
laua bir eehaletl yilzlndea ,Orlor 
.. der. 

Kapatılan Evler 
Zabatal ablAkiye memurlan aon 

bir hafta içinde şehrin muhtelif 
ae'°tlerinde 4 gizli randevu evini 
kapatarak bu evleri lşlctenlerl 
mahkemeye vermişlerdir. Bu ev· 
lerde bulunan kadınlarda muaye
neye sevkedilmiş!erd r. 

Memurlar bundan başka Bey• 
oğlu tarafında iki de bahçe ka· 
pamış]ardır. 

SON POSTA 

• 

Memleket Mahsullerinin iyi 
Satışı Temin Edilecek 

Şehrimiz Ticaret ve Sanayi Odası mühim bir 
mevzu llzerinde tetkikata baılamııbr. 

Ticaret ve Zahire Borauı şeklinde ve yün, 
tiftik, av deıüi •abşlanna mahsus olmak tizere 

Oksiyon ismi verilen mezat mahallerinin tesisi, 
mOstahsilin olduğu kadar ahcılann da menfaatine 
uygun görlilmektedir. Ancak mezat mahalleri için 
birer antirepo, müzayedenin cereyan edeceği salon 
ve gelen nlimunelerin alıcılar tarafından muayene
aine mahsua bol zıyab yerler tefrik edilmesi icap 
etmektedir. Bunun temini fazla paraya bağlıdır. 
Bununla beraber Ticaret Odası mezat mahaUtrinin 
kurulması imkanlarım anyacakbr. 

birer mezat mahalli tesisine dair alan bu tetkikat 
yakında bitirilerek bir karara bağlanacaktır. Türk 
Ofisi de bu mesele etrafında Odaya bir rapor 
gönderınit ve mütaleaaını sornıuıtur. 

Ana doluda 
Af yonları'!'-ız 
Cin si erinin lmlihına Ehem

miyet Veriliyor 
Afyon inhisar idaresi, Ana· 

doluda yetiştirilen afyon cinıleri· 
nin ıalibı için yeni tedbirler 
almaktadır. 

Afyon mıntakalanna tetkikat 
yapmak tlzere gönderilen eksper• 
ler, en iyi cins nümuneler seçmit
ler, bunları Yeıilköy tohum ıslah 
enstitllsüne göndermiılerdir. İki 
bini bulan bu afyon kelleleri 
tizerinde fenni tekilde tetkikat 
yapılacak, yüksek morfin dereceli 
afyon yetiştiren mıntakalar tesbit 
edilecektir. Bu mıntakaların tes· 
bitinden 80nra, afyon eki~mesine 
müaaade edilen mııitakalann de· 
ğiştirilmesi ve yen:den tayini 
muhtemeldir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Evvelki akşam ıehrln muhtelif 
aemtlerjnde yapılan arama neti· 
cesinde Osküdarda Haaan ve 
lımaU iaminde iki kitide birer 
hançer, Ungada Mibranda bir 
kama, Eskiıehirli Nuride bir 
tabanca, Adapazarlı Ayvaz ile 
lzmirli llıaanda ve Kasımpaşada 
Bektaş isminde birinde birer ta
banca bulunmuıtur. 

"'° F eriköyde oturan manav 
Mustafa lıımiode biri bir alacak 
yüzünden Mehmet iaminde birini 
yaıalamııtır. 

lf. Şof lSr Mehmedin idaresin· 
deki 1956 numaralı otomobil K .. 
batafta Mehmet isminde bir ha· 
mala çarpar k yaralamıştır. 

ıf. Etyemez 1ahillerinde Sami 
•e Kemal iaminde iki kafadar 
bomba ile balık avlarken yaka
lanmışlardır. 

ıf. Cihangirde Deniz apartı
mam kapıcısı Eıref işine nihayet 
verdiği için apartıman aahibi Ali 
R12a Beyi 61Umle tehdit etmiıtir. 

Ayakkabı Ve 
Lastik 

Ayakkabıcılar bir kongre ya· 
parak listik ayakkabılanndan 
tiklyet etmişler ve lastiklerin 
yerli ayakkabılarla rekabet ede· 
memesi için kilo başına muayyen 
bir istihlak resmi alınması hah· 
kında hükumete bir teklif yap· 
mışlardı. iktisat VekaJeU mamul 
lastik ayakkabalarının kilosundan 
(150) kuruş resim alınması bak
landa Millet meclisine bir layiha 
vermiş, Maliye encümeni de bunu 

tasvip etmiıtir. Meclisin toplantı· 
smda bu teklif görüşülecektir. 
Yalnız lastik ayakkabıcılarda bu 
vergmın çok ağır olduğunu ileri 
ıilrerek mukabil bir müracaatta 
bulunmuşlardı. iktisat Vekaleti 
bu müracaat üzerine lstanbul 
ticaret odasını hakiki vaziyeti 
rakamlarla tesbite memur etmiı· 
tir. Oda ılmdi lAatik -.c deri 
ayakkabılar hakkında tetkikat 
yapmaktadır. 

Otomobilli Seyyahlar 
Dün ıehrimizde otomobilli dört 

ltalyan ıeyyahı gelmiıtir Milino
dan hareket ederek ·Belgrat, Sof· 
ya, Edirne yolile lstanbula gelen 
bu seyyahlar 9ehrimiıde Uç gün 
kalacaklardır. ikisi doktor, diğer 
ikiside mühendiıtir. 

Buradan vapurla Tiryesteye 
döneceklerdir. 

Harlclre Veklllnln Kerim• 
lerlnln Evlennıe Daveti 
lıtanbul, 19 (A.A.) - Reiıicumhur 

Hz. nin emirlerile, Rlyast'lticumhur 
umumi kltiplitl, Hariciye Vekm Dr. 
Tnflk ROttil Bf. nln kızı Emel H. la 
Hariciye Vekiletl memurlanndan 
aefaret kltibl Fatin RllttG beyin 
evlenmeleri miloasebetile Ağuıtoı 
ayınm 80 uncu Pertembe gfinft ıaat 
22 de Do!mabahçede Cumhuriyet 
ıaraytnda yapılacak kabul resmini 
teıriflerinl • adresleri bilinemediği 
için ayrı ayrı davetname göndermek 
imkinı olmadığından • mebuı Beye
fendilerden ve refikalan Hf. lerden 
ric:a eder. "Elbiıc, fraktır,, 

ı /ş Bankasının Yıldönümü 
Galatasaraydaki Sergi Çok 

Zengin Olacak 
it banaaanın yıldönUmO mO

nasebetile Galatasarayda açılacak 
olan serginin hazırhklarana devam 
ed.lmektcdir. 

Sirkecide inşa edilmekte olan 
lpekiş, Kömüriı, Ytıniş, Hamiş, 
Şekeriş, Çiviiş, Ormaniı pavyon· 
lannda bu maddelerin geçirdikleri 
tekamül safhalan istatistik, tablo 
ve sair ıekillerle gösterilecektir. 
Pavyonların duvarları Gazi Hz.uin 
milli iktisadlyatımız hakkında söy· 
ledikleri vecizelerle sllslenmiştir. 
Serginin bütün kısımlan azamt 
bir itina ile hHzırlanmaktadır. l!il· 
hassa KömUriı ve Şekeriı daire· 
leri çok muhteşem bir şekilde ba· 
zırlaomaktadır. Kömür ocağını 
andınr mahaller tefrik edilmekte, 
toz tekerle kaplanmıı aOUlnlar 
kurulmaktadır. 

Arzuhalcı Hayri 
Yine Tevkif Edildi 

Hukukçu namile meıhur olan 
arzuhalci Hayri Bey zabıtaya ha• 
karet ve renkli iıpirto içmek 
ıuçundan birkaç defa mahkum 
olmuı ve ıon mahkumiyetini per
ıembe gtınU bitirerek hapishane-
den çıkmııtır. Hayri Bey diln 
tekrar zabıtaya hakaret ettiği 
lddiasile müddei umumiliğe veril· 
mit ve hakkında tevkif karan 
alınmışbr. Hayri Bey ancak (48) 
aaat serbest kalmııtır . 

Bir Madam Kaçakçıhktan 
MahkOm Oldu 

Bilezik teklinde koluna giz1e
diği 18 Fransız altınını· berabe
rinde olarak harice çıkar.ırken 
yakalanan madam Katinanın mu· 
bakemesi dün 8 nci ihtis&1 mah· 
kemesinde bitirilmiştir. 

Mahkeme, Katinanm 6 ay bap· 
ılne ve bir miktar para cezası 
ödemesine karar vermiıtir. 

Ajostos 20 

( Gliniin Tarihi ) 

Belediye intihabına 
Hazırlık .. 

Belediye Meclisi azalığı intihabatı 
huırJıklan bir hayli ilerilemİftir. Be
lediye Reiıligi dün bütün kaymakam
lıklara bir tamim ıöndererek intihap 
heyeti llıalarınıo ıcçiJmeıinl biJdir
mlttir. Bugünden itibaren Belediye 
dairelerinde eçim bat'ıyacaktır. Her 
mahalle halkı tayin edilen bir günde 
ve muayyen aaatte karakollarda top· 
!anacaklar, mahalleleri namma lkiter 
murahhaa seçeceklerdir. Bu it atuı
toaun 25 inci günil akıamma kadar 
bltmlt olacaktır. 

Bu murahhHlar da eylOldcn evvel 
toplanarak nfifua vazi}etine göre S 
azadan 10 azaya kadar intihap heyeti 
•eçcceklerdir. Bu heyet do~udan 

dotruya intihap İf erile uğraıacalc, 
itirazları tetkik edect klerdir. 

CelAI Bey Ankarada 
lktuat Vekili Celil Bey, konten

jan ltlerile meşgul olmak iizere An· ı 
karaya ıitml4tir. Celal Bey, Galata .. 
aarayda hazırlanan it Bankaaı ıer
glalnln açıhı meraıiminde bulunqıak 

bere ayın 2S inde ıehrlmize ple .. 
cektlr. 

iyi Bir Haber 

Harice Buğday 
Satışına Başlıyoruı 

Ankara, 19 ( A. A. ) - Son 
Taziyet Uzerine beynelmilel buğ~ 
day pazarlarında hararetli mua• 
meleler başlamış bulunması dola· 
yısile Ziraat bankasına muhtelif 
memleketlerden buğday satışı 
hakkında külliyetli miktarlar Uze• 
rinden mliraca1tlnr yapılmaktadır. 
Yakında geniş mikya,ta sahılar 
yapılması beklenmektediı·. 

Liman Şirketinde Tasfiye 
Liman Şirketinin taafjyeai faaliyeti 

devam e mektedir. EylülQn 27 ıiadt 
ikinci bir heyeti umumiye lçtimaa 7a• 
palacalr, e.td idare .-.ıa.ı beaabab 
devredilecektir. 

Fatih Atpazarı 
Belediye Fatibteliı Atpazarını bat• 

ka bir yere nakletmeye karar ver• 
mittir. Ancak maddi imkln olmadığt 
için timdllik kapanan ahırların bir 
daha açılmasına müHade edilmeye. 
cekt"r. 

Vesikasız Kom1syoncular 
Eveliai filo Galata gtlmrilt6ade 

mlfettitler tarafından ani tcftlt ya• 
pılmıt. ellerinde veıika olmadıt halde 
komiıyonculuk yapan alb kiti bak• 
moda tabklbata baılanmıtbr. 

Türk - Çin 
Muahedesi 

Cenevre 19 (A. A.) - TOrk • ÇI• 
muahedesinin mı ıaddak ıuretlerl 
Çinin Lahaye ıef,rl Ue Tnrklyenin 
Bern maalahatgGzan aruında Cenev• 
redeki Çin sefaretinde teati edilmiıtlr, 
Çin murahhası bu münasebetle badi• 
senin ehemmiyetini kaydederek bq 
tarihten itibaren Nankin 'le Ankarad• 
ılyaai mOm 11ill ı kler tHls editecetfnl 
Ye iki memleket arasında yakında tiir 
konıo'oıluk mukavelesi imza edilecetl 
Omldini izhar eylemittir. 

Tilrk murahbaaı ayni tanda cevap 
Ycrm·ı~ir. 

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

- e bak Ha.an Bey. ••• Üz.&m çok ••• ••• Karpuz, kavun çok. •• ... Her türlü meyva çok.. l t-~•lln Bey - EYet. çok alD"' 
ma neye yarar? lbracat yokl 



20 Ağustos SON PO A 
...o.===============================-=========--=:; __ - · = 

Hergün 

l Dil Savaşı;da 
Nasıl istiklal 
Kazanılabilir ? . -

İkinci Dil Kurultayınm ilk gii· 
nUnde okunan raporlar ve tezler, 
önümüzde ümit gUneşi gibi par
ladı. Türk dilinin zenginliği için, 
bele bu zeng~nliğin aşarı cömert• 
Jiğini ispat için burada söz söy· 
liyecek değiliz. Bun.u artık değiş· 
mez bir hakikat olarak bütün 
dünya kabul etti. Bu yazıda Türk 
dili üzerindeki çalışmaların zengin 
verimlerini anlatmak istiyoruz. 

İbrahim Necmi Beyin okuduğu 
rapordan, yalnız ilim, fen ve tek· 
nik ısblahları için bulunan öz 
turkçe karıılıklar, dilimizin her 
aahadaki zenginliğinin ve unutul· 
muş sözlerin işe yararhğmın biç 
değiımez delilleridir. 

Nebatat, umumi ziraat, ziraat 
makineleri, tUtUnclilük gibi hayat 
ilimleri sahasında kullanılan ya .. 
hancı ıstalablar yerine öz tUrkçe 
olarak yüzlerce karşılık bulun· 
muştur. 

Tıp ısblahları karıılığı olarak 
ta l 3 bin kadar öz tUrkçe keli· 
me elde edilmiştir. 

Yol ilimleri, gök ilimleri, riyazi 
lHmler, fizik ilimleri. hülasa bu· 
gün yaşayan ve istikbale doğru 

giden mtisbet ve içtimai ilimlere 
dair öz ttlrkçe olarak bulunan 
ısblah karııhklarmın sayısı 33 bin 
kelime kadardır. Şüphemiz yok 
ki bu 33 bin kelime, biraz daha 
çalıtıldığı takdirde yüz bini 
atacaktır. 

Türk Dilinin özleştirilmeai için 
a'irişilen çalıtmanın kıymetli ve· 
rimi hakkında, sadece şu 33 bin 

._l hlah bile kafalarımızı ışıklaya· 
tak kuvvettedir. 

Dil çalışması vazifesi yalnız 
bir tetkik cemiyetine, kurultaya 
yUkletilmeınelidir. Bu işte bepi· 
rniz ayrı ayrı milli va:ıifeler ba· 
şarmak mecburiyetinde olduğu· 
muzu bilmeliyiz ve hergUn bu 
vazifeleri başarmak gayretinde 
bulunmalıyız. 

Türk Dilini yabancı kelimele· 
rin esaretinden kurtarmak içiıı en 
pratik çare budur: 

El birliğile çalışmak. 

Mudurnuda Genç
ler Çalışıqor!ar 

Mudurnu (Hususi) - Burada 
aençlik yeniden faaliyete geçti. 
Cümburiyet meydanı futbol sa
hası olarak tesviye olunmaktadır. 
Gençler Birliği ıpor şubesi Bet· 
kavakta futbol ekzersizlerl yap· 
maktadır. 

Kasabamıza gelen pehlivan 
Hafız Beşir Efendi ile Mudurnulu 
liae talebelerinden Hulusi Efendi 
farka binasında alafranga güreş 
yapmışlar, 20 dakika musaraadan 
sonra berabere kalmışlardır. 

Birliğin musiki şubesi faaliyet
tedir. Birliğin bir bandosu oldugu 
gibi bir de incesaz heyeti vardır. 
Birlik temsil heyeti bu sene içinde 
htrkaç temsil vermittir. ileride 
daha ziyade fa'al bir hal kesbe
dileceği llmit edilmektedir. 

Matatyada l{açakçıhl< Kalmadı 
Malatya (Husuıi) Kigılı 

lnıamla ortağı Hasanın lcaçakçı· 
hk yaptıkları anlaıılmıt ve alınan 
tertibat sayesinde bunlar silahlı 
oldukları halde 65 parça kaçak 
eıya ile yakalanarak ihtisas mah· f emesine tevdi edilmişlerdir. Ma-
atyada kaçakçılıktan eser kalma-
mı, gibidir. Tek tük münferit 
\'ak'alar da hariçten gelenler tara-
~clau vaoılmak ıadır. 

~--------------------~----~-----------------------~----.~------..-----------~~-----

Resimli Makale a Herşegin Başı: Sıhhat a· 

Sıhhat, ferdin ve cemiyetin daima iyiliğe, muvaffakı
yetine, refaha doğru yürümesi için en lüzumlu bir var-

lıktır. Sıhhat.iz insan çahıamaz, kazanamaz ve tek ke
lime He: Yaıayamaı:. Fakat sıhhatli olmak için aadece 

tifo, frengi, verem gibi huta'ıklardan korunmak kafi 
değildir. Kendimizi içtimai hastalıklara karıı da mu· 
bafaza etmek mecburiyetindeyiz. Kumar ve itret içtimai 
hastalıkların batında gelir. 

~:· ,_ 

· SON TELGRAF HABE"'RLERİ 
-

Bitler Dünkü intihapta Yüz
de Doksan Ekseriyet az&ndı 

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

(Baıtarafı i inci sayfada) camlarına da şeffaf propaganda M. Hitler, Reisicümhurluğu ve 
yazmadan evvel yapılan propa· lilvhaları konmuştur. Başvekilliği kendi uhdesinde bir· 
gandaların azemetini bildiren Berlin, 19 (A. A.) - Dün leıtirmek hususunda Alman mil· 
telgrafları şuraya sıralıyoruz: akşam reyiam propagandası bü- letinden yüzde dokıandan dRha 

Berlin, 19 (A.A.) - Milli sos- yük tezahüratla bitmittir. Dün fazla bir rey toplamağa muvaffak 
yalistlerin reyiam propagandası gece en küçük köylerde bile fe- oldu. 
son haddini bulmuştur. Propagan- ner alayları yapllmıştır. Gece Berlin, 19 (A.A.) - Re'yiimın 
da hem gözlere hem de kulağa radyo ile müntehiplere son hitabe saat 21,30 dakl vaziyeti 'udur. 
hitap etmektedir. Propagandacı- iradolunmuş ve deQmiştir ki: 13.168.208 evet, 1.520.356 ha· 
ların zekAsı trenlerde, istasyon· « Sandıklara gitmek zamanı ymr, 250.000 boş. 
larda bile kendisini göstermekte- geldi. Kaderjn Almanyaya gön- Şehrimizdeki Almanlar 
cfir. Tren ve istasyonlara büyük derdiği reise "evet,, deyiniz. » Şehrimizdeki beş yüz kadar 

Beclin, 19 (A. A.) - Spor Alman bir Şirketihayrlye vapuru 
oparlörler konul•uştur. Ve bu tayyareleri, mUntehiplere son bir ile K&radenize çıkmışlar, orada 
oparlörleı; her def asanda başka hitapta bulunan muazzam kırmızı kara sularımız haricinde bek· 
bir ifade ile halk: Hitlere rey şeritler aallıyarak, bütllıı A~man leyen bir Alman vapuruna geç· 
vermiye davet etmektedir. Loko- şehirleri üzerinde uçmuılardır. mişler, reylerini Alman sefa .. 
motiflerin üzerin~ büyük beyaz M. Hltler Kazandı ret memurlarının nezareti altında 
harflerle Hitlare rey verilmes~ için Berlin, 19 (Hususi) - Bugün vermişlerdir. Bunlardan 4851 M. 
ibareler yaıılmıı "e vagonların yapılan araylUmumiye neticesinde Hitler lehine rey vermişlerdir. 

Bugünkü T i!rkiye 
lsrnet Paıa Eko dö Pari 
Muharririne Beyanatta -Bulu(rdu 

Ekodö Pari gazetesi '1Buglinkü 
Türkiye,, baılığı altındn bir seri 
makale neşrine başlamııtır. Maka· 
lenin biri Başvekil Paşa ile yapı· 
lan bir mülakata hasredilmiştir.:Bu 
mülakata nazaran Baıvekil Paşa 

Ekodö Pari muharririne siyasi ve 
askeri zaferlerimizin, inkılaplarımızın 

terbiye ıistemlerimizin umumi 
hatlarım çizmiş, niçin devletçi 

olduğumuzun sebeplerini anlat
mış ve pek sıkı bir TU.rk • Fran-

sız mukarenetinin çok şayanı arzu 
olduğunu söylemiştir. 

Fikret ihtifali 

Bir Doçent 
Artık 
Çalıştır ılmıga cak 

Istanbul, 20 (A.A.) - Dünkü 
Dil Kurultayı toplantısında söz 
alan Cafer oğlu Ahmet Bey 
Türk. Ruı dilleri arasındaki mü· 
nasebetlere dair olan tezini 
okUJ'k&iı sözlerine tezinin mevzuu 
ve dil tetkiklerile alakası olmıyan 
yersiz ve gayriınuvafık beyanat 
karıştırması üzerine müzakereleri 
takip buyuran Gazi Mustafa 
Kemal Haıretlerl salonu ter· 
ketmişler ve Kurultay Reiıi KizJm 
Paıa Hz. de hatibin sözünü 
keserek devamdan menetmiştir. 
Aldığımız malumata. göre Cafer 
oğlu Ahmet Beyin Üniversitedeki 
doçentlik vazifesine nihayet veril· 
miş ve dil çalışmalarile alakası 

Dün EyUpte merhum ıair kesilmiştir. 
Fikretin kabri batında Filorinalı ilk incir Mahsulü 
Nazım Beyin delaletile Eyüp lzmir 19 (A.A.) - Mevaimin 
gençlerinin ve çok kalabalık bir ilk incir mahsulü bugün İtalyan 

Atin ada 
Yeni Bir Darbei Hükumet 

Mi Yapılıyordu ? 
Atina, 19 ( Hust·si) - Floros 

Dangolo isimli bir Binbaşı Ati· 
nada birçok adamları bir darbei 
hükumet yapmıya tahrik ve 
teşvik ettiği için tevkif edilmiştir. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

Fırkalar arasında bir anlaşma 
yapılamadığı takdirde muhalifler 
Riyaseticümhur namzetliğine M. 
Venizelos ismini Hin etmeyi ka· 
rarlaştırmıılardır. Maamafih hü
humetio intihabı bir ıene sonra· 
ya bırakacağı söylenmektedir. 

Maliye Memurları Arasında 
Ankara J 9 - Kocaeli Defter· 

darı Hüsnü Beyle Tekirdağı def
terdarı Mustafa Nuri Bey becayiı 
edilmişlerdir. 

Yusufeli mal müdürlüğüne ma
liye memurlarından Lütfi, Şavıat 
mal müdürlüğüne de Divanı mu· 
basebat memurlarından Osman 
Samim Beyler tayin olunmuş· halk kütlesinin iştirak ettiği bir bandıralı Diyana vapurile Triyes· 

ihtifal yapllmıthr. teye sevkedihniştir. ___ ~ _ = _ lardır. 

~,,,,,,.-------~------------------------====----- ----------------------------------------------""'\ 
/STER iNAN /STER iNANMA! 

İstanbulda her mevsimde bir tifo gürültüsü kopar. 
Şiıll. Mnçka ve Nitantafl taraflarmda tifonun da~a 
fazla hüküm sürdüğü söylenir, sebep olarak ta o cı· 
vardaki sebze bahçelerinin IAğım sularile sulandığı 
ileri sürillür. Dünkü ııazetelerde, yıllardanberi devam 
edegelen bu kötn vaziyetin artik sona erdiği, çünkü: 

I r R INA 

"Pis sularla sulanan bir kıaım sebzeler imha edilditl 
1ıibi bazı yerlere de kireç döküldüğü., yazılmaktadır. 

Lağım mahsulü olan bu sebzelerden ancak bir kısmı 
imha edildiğine ve kirecin de bazı yerlere döküldüğü
ne göre, alınan tedbirlerin tam olduğuna, arhk: 

r R iN Alf ll 

öz .. n Kıs ıı 

Münderecatımızın çoklu
gıından dercedilememiş-1 
tir 

____________ __,_________ 6-' 

Terfi Eden 
Muallimler 

Ankara, 19 - Orta tedrisat 
muallimlerinden kıdem müddetini 
tamamlayan ve muvaffakıyetleri 
görülenlerin terfi listesi hazırlan
mııtır. Liste şudur: 
70 den 80 liraya terfi edenler 

İstanbul Erkek lisesi riyaziye 
muallimi Hakkı Arif, Kız lisesi 
fizik muallimi Miiçteba, Erenköy 
Kız lisesi muallimlerinden Sabit 
Beyler. 
55 ten 75 Liraya Terfi Edenler 

Kütahya Lisesi riyaziye mual
limi ŞUkrU, Kayseri Lisesi TU.rk
çe muallimi Sıtkı, Antalya Lisesi 
riyaziye muallimi Yusuf Ziya, 
Cümhnriyet Ortamektebi Türkçe 
mualJimi Hayrettin, İstanbul Er· 
kek lisesi riyaziye muaJlimi Hasan 
Fehmi, Kabataş lisesi fizik mual· 
limi Nuri, Gaziantep lisesi tarih 
muallimi Hüsnü, Heybeliada 
ortamektebi tabiiye muallimi 
Tevfik, Manisa ortamektebi tarih 
ve coğrafya muallimi Cenap Refik 
Beyler. 
45 ten 55 Liraya Terfi Edenler 

Silifke ortamektebi Türkçe 
muallimi AbdulJah, Manisa orta· 
mektebi tar:h ve coğrafya mu· 
allimi Nazil, Pertevniyal lisesi 
Fransızca muallimi lsmail Suat 
edebiyattan Süleyman, Gele!lbevi 
Ortamektebi riyaziye muallimi 
Abdurrahman, Konya lisesi tarih 
muallim! Zekai, lstanbul Kız Or· 
tamektebl fransızca muallimi Arif 
Beyler. 

Bu listenin mabadini yarınki nii 'l
hamızda. ne~re devam edeceğiz. 

Dünkü Güreşler 
Dün akıamki güreşlerde Ja• 

ponyalı Koryonpe Macar Lurodi) 1, 
Polonyalı Kravezer Romanyalı 

Dragyoun, lspanyo1 Olivra Uk
ranyalı Lübikoyu, Macar Nogi 
Romanyalı Kirtopu yenmişlerdir. 

Fırtına 
lnebolu Ve Cıvarında 

Dehşet Saçıyor 
ine bolu J 9 (A. A.) - Burada 

bu mevsimde hiç beklenmiyen 
oldukça şiddetli fırhna hüküm 
sürmektedir. Aktamdan baıhyau 
sürekli yağmur sabaha karşı yıldız 
ve karayel rüzganna çevirmiş ve 
gittikçe yükselen dalgalar ıabill 

tehdide başlamıftır. iskeleler ara· 
sında nakliyat dUJ'du. Sahilde dört 
ylik ve yolcu kayığı parçalandı. 
Dalgalar iki boş sandala alıp gö· 
türdü. Fırtına bütiln şiddetile 

devam etmektedir. 

Rana Beyin Meşguliyeti 
Şehrimizde bulunan Gümrük 

ve inhisarlar Vekili Rana Bey 
Giimrlik işlerini tetkik etmekte· 
dir. Dün müfettişlerden takas sui
istimali tahkikatının ıoo safhası 
hakkında malumat almıştır. 

Bu tahkikat bir haftaya kadar 
bitirilecektir. Evvelki gün Vekil 
Beyin emrile müfettişler Galata 
gllmrüğlinde yoklama yapmışlar, 
bu esnada salahiyetleri olmadığı 
halde komisyoncululuk yapan 6 
kişi yakalamışlar, işten menet· 
mişlerdir. 

Yeni Kontenjan 
Kararnamesi 

Ankara 19 - Yeni kontenjan 
kararnamesi ve buna merbut 
listeler lktısat Vekili Celal Beyin 
riyaset ettiği bir komisyon tara
fından tetkik edilmiştir. Yeni 
kararnamede bazı yeni esaslar 
bulunacaktır. Kararname ve liste
lerin salı günU ilanı mukarrer· 
dir. Celal Bey perşembe ıcünli 
Istanbula dönecektir. 



Zir .at Bilgi$i ("') 

Yonca 
Ziraali 

Safra köyünde Oemal Beyeı 
Köylünün belli baıla bir ihti

yacı, ayni zamanda da mUhim 
bir kazanç kaynağı olan hayvan• 
larm bakımı meseleıi ziraat ha· 
yatam1Z1n özlU bir mevzuunu teş· 
kil eder. Hayvanlann ne kadar 
iyi bakılıraa kuvvet ve mabaulle
rinin de o derece vergili olaca• 
ğım bilmeyen çiftçi yoktur. Bu 
•ebepten birçok yerlerimizde ekin· 
lerin boyıuz kaldığı •eneler köy• 
lünün taneden ziyade umanı 
düşilndUğünll duyarız. fıini gü· 
cünii, katığını ıüdünil hayvandan 
bekleyen köylü için elbette bu 
haklı endişedir. Avrupada ileri 
ziraat yapılan memleketlerde bay• 
Yan beslenmesine çok ehemmiyet 
verildiğinden onun ayrıca yem 
nebatları da ekilerek böyle bir 
endişe tamamen bertaraf edildik
ten başka kuvvet ve mahsulleri· 
nin de dalma bol olması böylece 
ıigorta edilmiştir. 

işte yonca hayvanlar için ye
tiştirilen yem nebatlanoın ıahı
clır. Gerek yetiştirilmesinin kolay• 
llğı ve gerek kuvvei gidaiyesinin 
ldlalığı dolayısile diğer otlaran 
hepsinden kıymetlidir. TUrkiyede 
birçok viliyctlerimizde yetiştiril
mekte ised'e hayvancılığımızın bu 
günkll ehemmiyeti karıısında onun 
yayddığı yerler pek az sayılır, 
yoncanın bütlln topraklanmıza 
}ayılması her köylünfin bir dü
ıüncesi olmak lazımdır. Şayanı 
dikkatır ki bizim Kayseri yoncası 
dünyanın Almanyada yapılan bir 
tecrübeye nazaran en iyi netice 
•nen yonca nevUerinden biridir. 

Elimizde böyle hayvan ye-
7eceklerinin en kıymetlisinin en 
kıymetli bir nev'i varken ondan 
iatifade etmemek bugünkft iler• 
lemek dnıuncemize aykırı olur. 

* Yonca mutlaka talanmak tsti· 
1en bir nebat olduğundan yonca· 
ilk teaiaine ka kışırken her ıeyden 
evvel bunu düşünmelidir. Yakın 
tabakalarında ıu bulunan kumlu 
Ye milli kısmen kireçli derin top
raklar yoncanın en ıeTdiği top• 
raklardır. Yonca kökleri iki Uç 
metre derinliğe kadar gittiğioden 
gıdasını kolaylıkla arar. Yalnız 
toprağın derince ve iyice işlenmesi 
çiftlik gilbreıile gübrelenmesi ve 
tarlanın brınıklanarak güzelce 
ufalanması lazımdır. Muzır ot to .. 
humlarının temizlenmesi için bir 
ıene evvel oraya bir çapa neba· 
hnın ekilmiı olması faydalıdır. 
Tohum sonbaharda teşrinievvelde, 
ilkbaharda nisanda ekilir. Ekim· 
den evvel tarlada su yollarının 
açılması ve onar adım aralıkla 
tavalara bölünmesi icap eder. Bu 
işin ikmalinden sonra dönümüne 
10-15 kilo heaabilo tohum saçıla· 
rak üzerinden bir ıürgft çekilir. 
Bittabi makine ile ekilirse hem 
daha d6zg0n olur hem de daha 
az tohum gider. 

heri memleketlerde yonqwı 
arpa ile karışbrarak ekerler ki 'bu 
ıureltle ilk çakan körpe fideler 
Don teairindeo muhafaza edilmif 
olur. Yonca ekildiği bir 11rada 
havalar kurak giderse pek hafif 
ve mutlaka ağır bir cereyanla 
ıulanmalıdır. Ekseriya yonca to
humları kiisklit denilen tufeyli bir 
ol tohumu ile bulaşık bulunduk· 
larındau tohum alırken bu ciheti 
göz önlinde tutmalıdır. 

Aksitakd'rde daha ikinci sene 
yoncalığın bu muzır ot ylUUnden 
kuruduğu görülllr. Küsküt tohum
ları hususi bir makine ile yonca 
tohuml n!ldan ayırt edilir. Ziraat 
vekiletinjn bu it için aldığı ma· 
kinelerden Kayseride mevcuttur. 
.Size lazım olan yonca tohumu 
için Kayi eride Ziraat müdUrln
ğüne bir mektup yazarak vasıta 
olmalarını rica ederseniz onlar 
s'ze bedeli mukabilinde kontrollu 
ve fvi evsaflı emin bir tohum 
gö de irler. 

Bö le emniyetli tohumlar eld-
lişlerinden az bir müddet ıonra 

SON 
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Çorumda Cümhuriyetin iki 
Kıymetli Müessesesi : 

Doğum Evi Ve Memleket Hastanesi 

Dolam •ol 
Çorum (Hususi) - Bu ya• 

zımda Çorumun iki kıymetli ıağ
lık kaynağından bahsedecegim: 

Bunun biri ve başlıcası " Do
ğr m ve çocuk bakım evi " dir. 
Avrupamn en mütekamil mües
seselerine rekabet eden bu de
ğerli Cumhuriyet e1erinln orta 
Anadolu halkını ne kadar ıevin
dirdiğini, binlerce Türk yavrusunu 
yetim kalmaktan nasıl kurtar
dığını pek yakından görmek ka
bildir. Sıhhiye Vekili Refik Beyin 
yaşattığı ve kıymetli mlltehas11s
ların eline tevdi ettiği bu aağlık 
yuvasında görillen mfikemmeliyet 
en zayif imanlıları bile tatmin ede
cek derecededir. 

Müeueaenin fenni techizat ve 
levazımat hakımındanda mükem• 

mel olduğunu'ilive etmek lazımdır. 

Kırkağaçta Yeni 
Mektep Binaları 

Kırkağaç, (Hususi) - Köy• 
}erimizde mektep faaliyeti gün 
geçtikçe ilerlemektedir. Bu sene 
yeniden üç köyde son ıiıtem yeni 
mektep binaları yapılacaktır. 

llyaslar köyilnde yapılan yeni 
mektebin küşat reımi kayma· 
kam Beyin huzurile yapılmıştır. 
Kütat resmine iıtirak etmek 
üzere civar köyler halkı da gel
mi~tir. Yeni mektep 3 dershaneli 
ve çok muntazam bir ıekildedir. 

lly~slar köyü halkı bir de 
çok gtizel köy odası inşa etmiş
lerdir. Pek yakında da Gelenbe 
nahiyesinde beş dershaneli köy 
yab mektebinin kOşat resmi ya· 
pılacaktır. 

-------=---------------fışkırırlar. O senenin yaz.anda bir 
defa biçilecek kadar bilyllrler. 
Yoncayı tırpanla veya çayır ma• 
kinesile biçerler. Biçmeyi miltea· 
kip hemen ıu verileceğini ve buna 
kat'ı mecburiyet olduğunu unut-
mayınız. ikinci aene; yerine göre 
3 defa Oçftncll ıene; 4 - 6 defa 
biçilir, yetişken bir yoncabktan 
taze ottan maada 2000 kilo ka
dar da kuru yonca alınır ki bunun 
bahaıı biçilemez. Bir yoncalık ye• 
rine göre 8 • 10 sene dayanır. ilk 
biçim yonca geviş getiren bay• 
vanlara verilmez. Bu biçim yal· 
nız geviş getirmiyen hayvanlara 
verilir. ÇUnkli gu titkinliği ya• 
par. Hulisa yonca çok kıymetli 
bir hayvan yemi nebahdır. 

Soğuğa dayanıklı, vergili, bes• 
leyici, ömürlli bir ottur. Sulana
bilen bir yeriniz. varsa yoncalık 
yapmayı ihmal etmeyiniz. Göre
ceksiniz ki yoncanın iyilikleri için 
söylenen laflar kazancınızın ya
nında pek az kalacaktır. Çiftçi 

,.> Ziraat huausundakl mUıkUllerlnlal 
aoruauıı:. Son Poata'nın (çlftçl) li 
ıla• ce·np werecektlr. 

Nl.alge mütalraHı•ı Etlı•m Beg 
Çocuk hastalıktan mllteha1sııı 

doktor Şemsettin, ni1&iye milte
hassııı doktor Ethem Beylerin 
muhitte bırakbğı iyi inhba bil-
hassa kayda şayandır. Müesac
senin 1929 senesinde, ilk kurul· 
duğu zamanlarda doğum evine 
rağbet etmeyen vilayet halkının 
bugün sıkıtlarda tehlike anlarında 
değil tabii hallerde bile doğum 
evinin mllşf ik ve kurtarıcı hima· 
yeıine seve seve sığındıkları 
mtışahedo edilmektedir. 

Bn gilzel neticeyi doktor Etem 
ve Şemsettin Beylerin yllkmek 
insani duygularla birer Mesih 
gibi feragatle, imanla çalışmala
rında aramak icap eder. 

ikinci d~erli mlle•eıe de 
Memleket hastanesidir. Husuıt 
muhasebenin idare ettiği bu has· 

Nevşehir 

Meml•lcet hHltırı~•i " 
tane Uç pavyondan ibarettir. 
Fenni levazımab, idari hususatı 
oldukça düzgtındllr. Dahiliye, 
hariciye, göz ve rootgen mlUeba .. 
aısları vardır. 

Hastaneyi ziyaretimde yUzlerce 
kim•eaiz kadın ve çocuğun vili· 
yetin en uzak k~ıelerinden deva 
aramıya gelen köylülermizin,şehirden 
biraz uzakça olan ha1taneye gidip 
geldiğini, yDzlerce fakir hutalann 
dua edreek aynldıklarını mllphede 
ettim. 

Her pavyonda ıonsuz ve hum 
malı bir faaliyet göze çarpıyordu. 

Uzun meaaiUle umumi nllfuıa 
koruyan ve çocuk 6l6mtınn anliyen 
Sıhhiye Vekilimize bir lnkıllp 
genci aıf atile bu e8erlerden dolayı 
teıekknr etmeği vazife bilirim. 

Kdzım 

Ortamektebi 

N•otehir •rlam•lıie6l 
Nevşehir (Hususi) - Burada j muvaffak olmUf, 30 u ikmale 

ortamektep muhitin ihtiyacım kar• kalmıştır. Nevşehirliler bu irfan 
ıılayan yegAoe irfan müessesesi müessesesinin verimli mt-saisinden 
vaziyetindedir. 3 sene evvel 200 çok memnundurlar. Mektep talim 
talebesi olan mektebin bugtinkll ve terbiye heyeti memleketin 
mevcudu 275 dir. Her sınıfta çocuklarını her cepheden bilgili 
iki ıube halinde tedrisat yapıl- bir halde ve hayatta muvaffak 
maktadır. Bu sene mezuniyet im- olacak malümatla techiz etmek• 
tihanına 75 efendi girmif, 45 l tedir. 

Diyarıbekirde 
ipekçilik Ve Kozacılık 

Sergisi Açıldı 
Dlyanbekir ( Hususi ) - Halk 

evi ıalonunda ikinci koza ve ipek· 
çilik sergisi açılmıştır. Serginin 
açılmasında Halkevİ reisi Tahsin 
Cahit Be} in büyük himmetleri 
görlllmUştür. Sergi birinci umumi 
müfettiş Hilmi Bey tarafından 
kordeli kesilmek auretile açılmış, 
Müftü zade Hüıeyln, Direkçi zade 
Tahir Beylerin tezgahlarında yapı .. 
lan ipekli mamuUit pek beğenil· 
miıtir. ipekçilik mektebinden 
geçen aene neş'et eden Hacı Bekir 
Efendinin tohumlan çok takdir 
kazanmıfbr. Sergi lpekçiligin ve 

Gelibolu da 
Üzümcüler Bir Kooperatif 
Teşkilini Düşünüyorlar 

Gelibolu, (Hususi) - Gelibolu 
kaymakamlığına tayla edilen 
Remzi Bey gelmiş, vazifesine 
başlamışbr. Çatalcaya tayin edi
len eaki kaymakam Vasfi Bey de 
yeni vazifesine uğurlanmıştır. 

Son hafta içerismde Gelibolu
dan üzüm aevkiyatı başlamıştır. 
Ü:ıümcüler kabzımalların tabak~ 
kUmünden şikayetçidirler. Bu işi 
kökünden halletmek için bir koo
peratif teşkili düşUnUlmektedir. 

..... . . . . 
.. k~zacılığın teşviki noktai nazarın· 

dan çok faydalı olmuıtur. 

Tarihi Fıkra 
l 

''Futbol,, .. 
un 

Tarifi 
Elime 16 teşrinienel: 1307 

tarihinde basılmı~ tllrkçe bir mec· 
mua geçti. İri harflerle ve bugün 
için bize pek iptidai görllnen 
aoluk reaimlerle dola olan bu 
mecmuada tarihi denilebilecek 
f6yle bir fıkra var: 

Ayllk İJe Top Oynamak 
•Mal6mdur ki lngiJterede genl

ieri jimna•tiğe ahfbrmak için 
mllteaddit oyunlar vardır. B111t
lann çoğu kırlarda, çayırlarda 
koımak ve yorulmak için kabul 
edilmittir. Fakat lngilizlerin en 
aevdiği oyun, ayak ile oynanan 
top oyunudur. Bunun vlicut k11V'"' 
vetini çoğaltmak hususunda fay• 
da11 olduğu sınanmış iae de bu 
nevi oyunlarda vukua gelecek 
kazalar her nevi faydayı insana 
unutturacak! derecelerdedir. Zira 
kırk elli kifi (!) birden ayaklan 
ile top atmıya ve oynamıya baı• 
!ayacak olurlarsa bazan yekdiğe
rine galebe çalmak için topun 
etrafında toplqıp birbirlerini 
itmek, yere atmak gibi hareket .. 
lerdo de bulunurlar ki bu gUrDI· 
tnler esnasında kafası yanlan, 
kolu ve bacağı kırılan da az 
değildir.» 

Kırk Uç aene enel latanbulda 
çıkan bir mecmua, futbolu böyle 
tarif ediyordu. Kırk liç aene 
ıonra bizim Son Postayı okuyan 
bir Tlirkl\n bngllnkü futbol hak
kında bir fikir edinmesini temJo 
etmek bir gazeteci için ihmal 
edilir zevklerden değildir. Bina
enaleyh ben öldükten bir hayh 
saman aonra okunacağını Umit 
--.k fU Mbrlan y•:ıa7orum: 

d934 de futbol, İstanbul 
kulllpleri için bir boğuıma vesi
leli iclL Hemen her yıl, maç 
bahaneaile rakip kulüpler bir 
•tadyomcla toplanırlardı, boğaz 
boğaza gelirlerdi. Seyirciler de: 
iki taraf olup <eyubal» na'rasile 
o muharebenin hududunu geoit" 
letirlerdi, keodi aralarında cl6-
ğnşllrlerdi. 

" latanbulda böyle tokatlaıup 
tekmeleşmekten başka fenni bir 
htıner gösteremeyen futbol kulnp
leri, hariçte mühim işler görürler 
ve pek bllyiik şöhretler kazanır
lardı. Çünkü yer yüzünde hiç bir 
futbol takımı İ•tanbu · futbolcuları 
kadar yenilmekte ve gol yemekte 
uıtahk göıterememiştir. Mağlup 
olmakta rekor, da:ma bu cesur 
futbolcularan idil» 

Zannederim ki yüz kırk llç 
ıene ıonra da bizim gazetelerde 
futbol, böyle tarif olunncakbr. 
Malüm ya, yarın bugünden 
doğarl... M. T 

Malatyada 
Hayvan Bakım Ve Sağlık 

lılerine Ehemmiyet 
Veriliyor 

Malatya (Hususi) - Burada 
hayvanları koruma, çogaltma ve 
c 'ulerinin ıslahı sahalaranda bli
yllk bir faaliyet ve !>'i neticeler 
göze çarpmaktadır. Teşkil edilen 
ıslahı hayvanat komisyonu riyase
tinde bizzat vali İbrahim Etero 
Bey bulunmaktad r. 

Bu komisyon nahiye merkez· 
(erinde Sıfat istasyoları kurul· 
ması, köylnler he5abına iyi cin' 
buga, at ve aygır temin edilmesi, 
Kahta, Adıyaman, Besni ve Pü
türge mıntakalarmda muzır hay
vanlarla mUcadete edılmesi içİll 
tetbirler alllllfbr. 



Sig.ad Alemi )1 
Sovget Rusya 
Milletler 
Cemiyetinde 

Milletler cea)Jetlnln lalmlıdeld 
Eylül içtimaı yaldapyor. Bu yaklat

manan ebem•lptl pndac:lır kl Sov
yet Ruaya. bu 4enecle, Knımlar 
Cemiyetine aza olirak girecektir, 
Bilhaaea Avrupa dlplomulıinl bu 

mesele dilıilndOrOyor. Fakat bir mll
htln Milletler Cemiyetine fİrmesl için 

baa formalitelerin yapılman lizımdar. 
Bu formaliteye ıöre, bu :milletin ce-

miyete rirmeye Ji yik olup olmadıt& 
huauıi bir komisyon tarafından tetkik 

edilir ve bu komi•yon, o milletin hür 
ve müstakil bir rejim sahibi olup ol-

madıtı ıuallnl derialettirmekli mn
keUeftir. Sovyet Ruıyaaın içinde ya• 

ıadıtı rejlm b11 nevi bir aual iradıaı 
icap ettirmeyecek bir lauaa•lr•ti bala 
olclatuaclaa, sirit formalltemla lual
tıluak · ....lan blrlnla bir teklif 

JapmHI icap edecektir. Buraya 
kadar olan JDuameleyi yapmak 

•• formaliteyl kıu.ltmak zor bir 
1•1 detildlr. Bukadar %orluk ••ıl 

bundan ıoara bathracalcbr. Çin• 
kO Sovyet Rusya, mWetler cemiyeti 

koueylnde daimi au olmak arzusun• 
dadlr. Bu hu•u• FraaM tarafmtlan 

lceadlaine yadedilmiftlr. Fakat Lehi•· 
taa hGkimetl SoYyet Ruayanın mil
letler cemiyeti lroDMyinde daimi bir 

aaaclalye Alalbl olmaana muanıdar. 

Ona ba,l~ blr aevki nrilciitl tak
dirde kendiaiaia de daimi bir aandal-

,. .. htbl edilmeainl uter. Sovyet Rua-

7aııwa ıirlflal fraa..... iltizam etme-
ılae balolar, ı.ew.taaıa da Fr ..... ıa 
bir mlttefild elchltu .......... tutw-
lur,.. vulT•t ldr ha1ll mlltklllletmlt 
olaoat• bea:ser - lf-

QOO Mabkimun 
isyanı 

Amerlkada Bir Hapisha
neyi Ateıe Verdiler 

Pontiyak (Amerika) 19 - Bara bapl· 
ıaneaindeld 2,000 l"eDÇ mabkGm,layan 

•denk ... ,....... ---·-· •tetle..... , "..,.,...., ......... 
Gçlat , .... _....,. z.lnta k•nt
leıl, l91ama 1aı .. ~it. lelhr, 
la&ırelerla• baul•11fbar· 

aaaacı T l l. r LAB 

Dağ 
Başın do 
Kaybolmuş 

Grenopl, 19 (A. A.) - V trkora 
ıil•ileal tepelerinden 14!0 metre irtl
falı pand Veymont da .. n.taacle Wr 
•eJ)'ah çantaaı b111uemqtur. Çantanın 
Uıerinde •t•tadald cllmle yazılı bir 
kart vard&r ı 

"Siıtea )'alumu karbettlm. i•za 

Joaae" 
Bu huauata araftırmalara deYam 

olunmaktadır. 

Bir Define 
iki Milyon lngiliz Liraıı 

Meydana Çıkanlacak 
Londra. 19 (A. A.) - içinde 2S 

1olcu taııyan bir yat, Koko aa..ma 
hareket etmlftir. Y olcalar bu adllda 
ıakla b.aUDlla ild milyoa ..... lira· 
hk •ır -.ryetf .. ,..._ çıkarmsya 

~abtac:aldardır. 

Albn Tlcarett 
Bombay, 19 ~ A. A. ) - lngittera 

tarafından altın eaannın terktna•nberl 
ilk defa olarak bu 'hafta Bombaydata 
hiçbir altın ihracı yeınlmemııttr. 

.Amerikada Fazla Pamuk 
MabaulU 

V •fİR1flon, 19 ( A. A.. ) - F ula 
latlhaal olunan pamuk ile yatak, 
rorgan ve 1amk yaptınlarak ha)'ır 
mileHeaelerino. dattılacaktır. 

Avusturya 
Başvekili 

Viyan, 19 (A. A.t - .......... 
ŞQ'flll .... Harleife NHll'I. ,..a.c.lıı ilJ 
Milletler Cemiyeti p\lımelertne \f
tltık edeceldel'dlr. 

DolfUsUn Çocuk1art 
Ricclyone, 19 (A. A.} - Madam 

o.-.•~.., .,. 
ket et.llflw ......... 11•• ... 
rauclea .eıa.ıaamlflardir. 

Slfatn Ktrall 
Betn, 19 (A.A.) - Siyam kıral •• 

kRaliçeal, ~Da tayrare Ue buraya ;ı.a.. 
diler. Vakıada LuMrn t•hrine •reket 
ec1eceldercltr~ 

Sa rda Alman Faallyetıne 
.......... Hareket 

Sanrllr, ıt - s. .... Wlka
.. t k08lqon, SutlMI Almae cep
...._ fullptlal taWlt ..... Wr 
bnr lttllla ..., ... 

Kauçuk Dolarlar 
........... --···· .. ·-··--··· il 

Amerikada, Ruzvelt ldaresile Bir 
Alay Vesilesi Oluyor 

Kuzveu idarenoin .iktl.at alyaseti 
ile alay etmek tçin Amerikada buçuk l 
dolarlar yapdmıı Ye aabhaaktMM· Be 
dolarlar dll& tutuJdap _.. .. tHter 
dolarlardan fuiHızdır. Fakat iki eDe 
tutup ta ;eldttirioce 11&11yor. BuDuma 
Ru:ıveltia lktitıadi ffjimlnin enine. bo
yuna geolılemiye müatait oldvtu lna .. 
tediUyor ve 1idde1U bir a'8y nıenuu 
oluyor. 

Kauçuk dolamı .,. ... ini ltu mlaa-
1ebetJe dercediyoruz. 

~e,hur 19 uncu Çin Ordll• 
ısu 1l~mandanı Amerlkada 

Londra, 19 ( A. A. ) - Şanl'hay 
~n6nde 19 1rncu Çin orc1uaa kwmu• 
danlıtımf a Japonlara kart' temBJlJ• 
etmit o1aa e-.at Çaythlkay A-na• 
pacla J•Pbtt unn im nyaWten 
•oDn ltuilta A .. Ttk.,a fa..kwt 
eclec:wtir. l.leH,.tftt Qa ttohnM 
i:eneral ~relin• trir resmi kabul 
tertip etmlttlr. ' 

Stranosfer T etkikab 1 
Netice er Ver ... ~· 

• 

...... t 19 (A.A.)-lluu· 

Yu,...,.. n AVW9lt91• • Y ..... • 
lıud ... pld........ .. lll• SaW.• 
tlaa Wl .. rtldlflae .-., 8 ls'hih pre
feaar Ko.ı .. ·ın w- ... .,._ 
•aaat t.30 da meskar ..wraftl'lllMld 
Zennlje k8yilnde bir _.. tarluaa• 

inm!ftir. Kö..)'lGler -W...~-~ri:İi; 

Cenubi 

............. ...-..-..w .. 
aallleba\1mA. 1\ •ıdr Kı kı w 
....... a..ıta ...,. ..., ...... ............ 

Bolivya - Paraguvay Boğuşmasa 
~ l9(A.A.) _....._ l Si Ysa .............. 

ruar ......,. ......U. te\ltt .. .,_: ....._ ••• ,._... ._. ••»•• • • 
Grn $alro arulel•de Vflleao n Wl,tk •iM••• yaralı " • ~ 

lrindat me9'1ritertnt Hptettllt. JI aaltlt, «tler. 

vagonlara Nazı1lideld Hillli hambakıa da, ana da, karaeı te 
Ahmer imRdl .ıhlll !teyetiai de lteadia. Alta aektw ...-. v.-
aldlk ı ı.ta•hut fİfBIUI eczaca BeJin çoktu. Vesait 'Ye ıerlit bozuktu. 
iki lautabalaa .hanımı aedeaae Zatea yaknıda Dmirlirin de 
siyaseti değiştirmiıler. banR yal· dlfman iatftlsına uğnyacatı dl-
taklanıyorlarch.. ftlnnlmüı olacak ki, GD atın geç• 

.,.,,..,.. .S.llll IO-- 8 -934 .L ·~ • meden h•taaenln Eğir.re nakli 

Ç (> L G 1 B 1 Koncalı lstUYOBua ... •--.·•z emri alındı. 
vakit Demirci Efeyi ve 57iact Hazwlanan trene, )'ar.ti ve haı· 

Mlllslm SeBm. lıı•fb bir ile- çlk hutw eYieriade flfalarıac fırka' lwmudatiı miralay Şefik talada beraber, hastanenin her 
... dhea halamk tek sldad-, •--•ktea Acb bJdıiımaa yaralı Beyi. maiyeti ile beraber orada pyi de yüklendi. Dokror ve me· 
Ferihuama dudaklanadaa aldajı .-.... L-..a.-...-LLJı.. 11·Lı b·-- L-1...._._ y.·-..ı..ı- - ••Katk ._ aı· _,, ---......-...._. .,., -- uw UQ&. ,..... ....... " "'"" mur eileleriae ti. IMa .asbrap .... 
iMi llOll ~ aca dikifH, be- lnaa 11 dlrt nıoala Nazilliye kere yaralaya yaptığım iyilik hi- tannda yer yerildi. Kızılkeklik 
rd •P. WıteJ elemek lıter ta•.U lflade baaa· ,.;dım ede- ıc•,e'ıertm, &tra Mt hekimine, lstasyonanda, 1'rl hafta kam mola 
gibi •ttıı ft ...._ •erdi. cell ..,._._ ıanki yanımda buluaup, t&mlfler verilewkti. 

l.tedltl • • • de Ulçta. Z.tea laabwlw de k6tilemifti. ıftN, Jaerb•• çok. •eden•• bu Hatta y.t.z iki hbaotif 
ÔptUmektl, ........ ...._ eli- Cephe bomba.., efeler kendile- anak u•ımlar aalattılar. kalaalf, ltekiler TArk ....... 
l• yetil ılzll F....... ipli- riae latb kunetler lahde çekil- Burada u bha.L ve raralı- yeıti lıiriatiy9a u-rlana Uialiii 
.. kti. me1• bql• .... •rdL için için hie- lara bakacak ,_ olmachğı için ile evwlce 1uıire lcıaçınlm~ 

Hemılre Naz•m tamnu7orchı. •ttijlmil, kelime He biribirimize Denizliye aıt-emize karar verildi. 1çi ilailti aca ve ıstırap dolu 
Ômrilnlln Bebekte ıeçmlf, tek llJlemek ceuretiDI duyamadıtı· Blylece ben, alnıma mldire Azi- olan bbİlll trea, sıaak bunaltıcı 

kapkara gecesinden IODra, ela· ma ba bozıua flalerinden birin- da beyu. ıstible fıJenmı al bili- bir yaı glal Denizliden bHd.ıjı 
claiı aade 6kstıze, yetim deten de, ••soalarumza doldmdutumuz, lım ilk takbjı• ha.taneye pJmif yalrit, 'llltil ele dlipıan bukıamdu 
ba çileli kadının, yDzO yaralı kor· batta bir ,.tap ildter ikife~ oluyordam. kgçm kadıa, erkek, çolak çocuk, 
laanç bir aıkere &IDmlln •Or6n- yatırdaflnm yarahlanmızla, inilti, Cephenin bozulması, Denizlide biribirleriae sanllDlt bir çok 
dltn bir yatak batında, dudak· utırap •• karim içinde Nazilliye çok fena teair yapmlfb. Efelerden zavaUı imanla dola idi. 
lannı adeta aeygl Ue, bltel ia- ı•ldik. k&tl kötl bAheediliyordu. Tream içi yaralı, eaata U• 

tetf Je uzattıjını bilmiyordu o. Aydın n laayallli umum Ku- Sıhhiye b&lOğl bir laı\m y.. kv, lltl de ditman korkesu 
M mnun •• rahat, ae"fln• ,.. •ayı Milliye kumandam adını ta..- ralılarla Hililiahmcr heyetim de Ue evini barkını barak•• yurt 

tlae 61tlyorcha arbk 1 1aa Demird Melamet Efe, ıehN alarak Dhiar• gittiler. Ben doktor yoksullarını ta11yordu. * atet •erdirmit. b• taraf alev ve Saft ı~. Ahmet Hakla Nnratm Sana imacık bir kaç kelime 

Göıai 

Zanneder m 
Bu Kızı 
Seoigormn 

•~ ••llwac ~ ı•!• 
•lq w --· .................. 
M.WriAd t lŞ.H-.... 
....... Siliw"drY. Aıı .... ...... - ., ... ,. ..... 
• t • a; L. 

- • .-c imza çddıruı,a 

- • - • 1 't .... ---IQ • 2 
1"ıli ..-w ';enam, laııı ı ı 
--~-,...,..1 ~ 
Jm1u. edlt\Z la. Bu iki ob-
JUCll8& Mr :p:»I• enel y,..._ 
makta......_. dylemek ..,._ 
rim. T....,_. -11 uyant lıi
t,&i1• iki bip aramda .P. 
ah-=. aık. •ita s&nniif. .,._ 
~ ıti:ı•JI ... l' ... •I n a.._. A ı d5H 1Mılıle ...., 4i r• w •Uz-.-. 
'I .. y 1·' k 1 \eti .... 

.... wlliı,wııjr-. ta-
4'11aa, . Mu' n' iıa de lıh 
d'j 'I'' - .... 
aldl. .... .. ... !- IPn 
P'\,Ys \ıliwi '1..., 

ıılıı ! ı- M" 1 
..... llılı1p 

........ ._ ._ p'Me 
lea1 ....... - lan j T iılıia 
.. i ı * limit aiı utjisre .-
ILll!-.- c ' " ' e! m• ..... ,,..., • J ... -, 
k piti•. L- il J 

1

D 

' ' 'lw ''c.. •· hr 
• !LıL. il iL ' ····--· ...... . .. La m • bf .tml ini 

-. f m. 11 ne '-"1 .. a 
arı.... 1 .. lzii' 
s.n-t ... bt .,. 'tir wl-
6, ... ~ ...... "'11• 
delllet eder. bu noktayı unut• 
mayını:ı! 

S. M. }}eyeı 
- Karşınıza &de- kız, •• 

dem ki baıına <<tiir 'bere geçi· 
rerelc ı HEpt ~ ..... 
mak Afil'~ ~ 
14 o ....... o..... -k .. teal
riafılen -.ıal•k _. • .._clilile 
konuşmayı keameye .neden .illum 
gir'tlink? .ıc.o.a,.amak, llargıa 
darmak bir elıenuntyet ifadt 
eaer. 'Macle.Dld ayaı mtıeuuea. 
çaı.,.,-oraunuz, mutlaka Ulf']q
mak mec\udretiaclesiniız. o wa. 
konu9unuz, dl,ıtık ruhlul.Wunu 
daha iyi an1aJD11, teaiaindea clahı 
çabilı lrurtulmuı olurıunm. 

H.A.NIMTEY.ZB 

bllylk k&~lik 'bir .atırıı zavaTiı hlc
re't ç-ocupu t:aşulı. 

Artık yavBf yavaş, ı'&z Yatma, 
ıslwaba da 'kanıkaıyordum Nesibe. 
Es'kiaen böyle bir ,eyl ıönem. 
o çıplak ayaklı, omuzlan çalunh, 
bobçah. heybeli, afldltan 'Ç&ldtk, 
yth.Mi 4çlell ;ytlllı insan Mlmele
ftınln llYen içim1ıe bulatnadAclen 
J"ri itim tehlikıe9i "1lhU!M1 '1. 
olsa vaıron1eTın ifttSerinde enme
lamn, tirbideshre yar6m•ııek. 
atlllfll'B lcirJl ftrlillt ,. ......... 
ıa •ka ıkcırita bmalaa lbta.-.. 
Dllfl .... glraeıa. kim Wlirme blııl
la. finnlüp. 

IWbaW dert, .acı, .......... 
yr da idi. Tnuıia lıtaade 

•ım... yeWukıtaa .W'-Y.an )"llWU' 
lal' ., .. keıı. Jaa11Dda da elim 
1ılidnn .ermeden tözinll yumup 
can.mı verea .askerim ol•yordu. 

Yulcarıdaklne mi. yammdaklne 
mi ağlayacağımı bilemiyor,, gözle
rim bllyftmfiı, yftzlim solmuş ve 
zayıfl81DIŞ. ~ndim de ezp ve 
aç, sade .\takıyor, didinlyıer, bltDD 
b• ellft yolduıMar i\ftd• bir 
yaırdım yapmak imklnını t>ulmaya 
çabalıyordum. 

IGaılla!ıldik abalial de, yw.dm 

O ıtmlerde, Aydua merkn paaik içme dlfmlltl. Tark •• yanında çahımıya, acemilik gftnle- ile aalabp geçtijlm. bu itim bu-
lıaıtaneslnde praUk yetiımlt Mev• hınıtiyan ahali, tehlikenin verdiği rimi ıı&ren bu ilk inilti ve ııtırap lunamıyacak "Kara gl\u treni,, 
lit Efeadi 1-.iade bir cerrah 1.ı- ıakınlat•• hiul ve korkusu evine yealdea yerJqmiy• batla· kalan 10D iki lokomotifle, glln· 

facia11111 evvelinclen "-alMr • 1
• 

dab -gerilere ........ .,..... 

bop!tmıtt&· 
di ve "Köık,, te kurda uz ki- ~iacle kaç111yordu. Biz burada mııtım. Hademe de, ulatan da, lerce DenlZUclen kızıl Xeklije, 

--'--~~~~~~~~~~...;;.;;.__ı_..;;.:,..;.~_;;;;;~L:.::==--==---=:..:::..:::.=::..._ı_:~==---=-=:..:_~_:_~~~__:_ı~~~ 
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Greta Garba 
Yeni Bir 
Filın Çeviriyor 

Greta Garbo Amerikada ça· 
lıttığı Metro filim hesabına yeni 
bir filim çevirdi. 

Bu filimde Garbooun yamne. 
ikinci derecede rol alan yeni bir 
yıldız daha parladı. Sesilya Parker 
ismindeki bu yeni gllzel yıldız 

Garbonun kardeti rolünü oynamıı 
ve çok muvaffak olmuıtur. 

Seıilya Parker henüz on yedi 
yaıındadır ve yakında baş rolnntl 
bizzat temıil edeceği bir filim 
çevirecektir. On yedi yaımda 

olmak itibarile Holivutun en genç 
yıldızı olan Seailya yürUyiışüniln 

kıvraklıjı ve kahkahalarının ıak
ra klığı aayes.inde muvaffak 
olmuıtur. 

Bozulacak Mukavele 
Methur gUzel yıldızlardan 

Ccmı Dun ile Una Market 
çevrihniye baılanan bir filimde 
beraberce oynamaktadırlar. 

Fakat filmin henllz batlanııç 
aahnelerinde iki yıldız geçimıizlij'e 
başladıkları için ıonuna ermek 
nuip olmayacak gibi g<SrllnUyor. 
Bununla beraber mı\ıkçılığa ıe
bep olduğu anlatılaıı Una Markel 
hakkında, bu filmi çevirten Metro 
Goldvin kumpanyası bir protHto 
lıazırlamııtır. Eğer mızıkcılık de
vam edecek oluna protesto ken
disine tebliğ olunarak tazminat 
istenilect: kt ir. 

Garip Eir TekHf 
Güzel yıldtz Janet Makdonalt 

Amerikalı bir milyonerden bir ıe
n e beraber yaıamak, sonra ay· 
rılmak i:bi çok garip bir teklif 
mektubu almış, bunu kendi şöh· 
ret ve haysiyetine tecavüz telak
ki ederek mahkeme} e müracat 
etmiıtir. Mahkeme kararını henliz 
vcrmemi,tir. Fakat milyonerin 
ağır bir tazminata mahkum ola· 

w n dili or. 

Sinema 
Geliyor 

Mevsimi 1 Bazı Yıldızların İstik-

... 

Büyük Sinemalar Yeni 
Filmler Sipariş Ettiler 

Yaz mevaimi geçip gitmek 
üzeredir. Yirmi glln kadar sonra 
şehrlmbdeki büyük sinema sa
lonları tekrar faaliyete geçecek· 
ler. Öğrendiğimize göre bu sa
lonların sahipleri Avrupa ve Ame· 
rikaya, yeni çevrilen filimlerden 
birçok siparişler vermişlerdir. Bu 
ıayfada zaman zaman bahsetti• 
ğimiz yeni filimlerden birçoğunu 
önümüzdeki kıı ıtınlerinde beyaz 
perdede seyredeceğiz. 

Salonlarda ıimdiden hazırlık· 
lar yapılmakta, icap eden tamir· 
lere giritilmif bulunmaktadır. 

Ônllmtlzdeki mevsimde aeyre
deceğimiz filimler arasında Brlgit 
Helmin Lilyan Harveyin, Moriı 
Şövalyenin ve diğer yeni yddız· 
lardan birçoklarının son çevrilmlı 
rr!izel ve büyük flllmlerl vardır. 

Yakorıtlo Kol•I Dıırfag, •ıağıtlo g•nl giiul ,ı1Jızl11,tlo11 lfl•rl 
06•ro11 g•ıli kıga/•tl•rl il• 

balleri Çok Karanlık 
-

Greta Garbo Ölmiyecek, Fakat Klark 
Gabl'in Modası Geçti 

Amerikada çıkan sinema ga
zetelerinden biri, şimdiye kadar 
hiçbir gazetıe veya mecmuanın 
ilişmediği bir mevzuu ele almıf 
ve bu mevzu Uzer~ne bir anket 
tertip etmiştir. Meıele şudur: 

«- Bugün hepsi ayrı ayrı 
birer şöhret olan sinema yıldızla
rının istikballerini aeyircilere 
tayin ettirmek, onlarm, beyaz 
perdede bu şöhretlerini daha 
ne kadar yaşatahilecekleri hak
kında tahminler yaptırmak.» 

İki aydanberi devam eden bu 
ankete yllı binleri aıan ve mil
yonlara yaklaşan cevaplar gel
miıtir. Mecmua bu cevapları 
takip etmit ve kısım kısım yaz· 
mıya baılamıştır. Fakat anket 
benilz bitmiş değildir ve iki ay 
kadar daha devam ederek alma• 
cak diğer cevaplar da tasnif 
olunarak gazeteye · geçirilecek, 
en ıonunda bir hülisa çıkarıla· 
caktır. 

İlk cevaplardan bazılarını şu
raya alıyoruz. 

Greta Garbo:• Bu İsveçli yddıı 
hakkında iki ytlz binden fazla 
cevap g6nderilmiıtir. Ekseriyetin 
fikrine göre Greta Garbo beyaz 
perdede ihtiyarlık gUnlerine ka· 
dar yaıayabilecek bir kabiliyet· 
tedir. ÇUnkU artistlik meziyetle• 
rl günden gllne artmakta, her 
filminde bavka bir yeniliğe sahip 
olarak gözUkmektedir. 

joan Kravfort - Yüz bine 
yakın ııönderilen cevapların ekae· 
riyetine göre, bu levent yıldızda 
irkilmeyen bir gençlik ve bozul
mıyan bir güzellik vardır. Genç
liğini muhafaza etmeeinl çok eyi 
becerdiği lçln'l Kravfort daha 

I 

uzunca bir müddet beyaz perde
misafiridir. Fakat gençliğini ve 
güzelliğini kaybettiği takdirde 
onun için ölüm muhakkakbr. Ar• 
tistlik kabiliyetinden ziyade gU• 
zelliğidir ki onu beyaz perdede 
tutmaktadır. 

Norma · Şerer - Bu gli:ıel 

yıldız için de yüz binden fazla 
cevap gelmiştir. Ekseriyet ıu 
fikirdedir: NQrma Şerer beyaz 
perdede samimi görlinmeıini eyi 
biliyor. Norma blltün muvaffakı· 
yet ve şöhretini samimiyetine, 
candan tebeasümlerine ve güzel 
giyinmesine borçludur. Bu meziyet• 
l~rini kaybettiği takdirde muvaf· 
fakiyeti de yarı yarıya inecektir. 

Elissa Landi Holivutta 
bugllne kadar birçok fillmler çe-
viren ve aslen İtalyan olan bu 
yıldız için elli bin kadar cevap 
gelmittir. Ekseriyet, Eliısa'nıD 
istikbalinin söndilğll ve tiç aene 
sonra sinemadan aynlmak mec• 
buriyetinde kalacağı fikrindedir. 

Maruf erkek yıldızlar hakkmde 
da şu cevaplar verilmiıtir: 

Klark Gabi - Artık pabuç• 
ları dama atılmak Uzeredir. Çiln· 
kU Klark Gabi vücut gllzelliğln· 
den baoka hiçbir meziyete sahip 
değildir. Bu çeşit güzellik iae 
artık modadan dütmiiı bulunmak• 
tadır. Belki iki sene kadar daha 
ya9ayabilir. Bu müddet geçtikten 
ıonra mesleğini terketmek v 
kendisine yeni bir kazanç vasitası 
aramak mecburiyetinde kalacaktır, 

Komik Şarlo - Beı yüz ve 
bine yakın gelen cevaplardan 
büyük bir ekseriyeti, Şarlonua 
ölllnceye kadar ıöhretlni muha· 
faza edeceği merkezindedir. 

Yeni Mevsim için Büyük 1 

Filmler Yapılıyor 
Bir Güzel Yıldız Bir Aydanberi Or

y ok, İzine Tesadüf Edilemiyor tada 
Almanya<la yeni doğan bir 

yıldız, Avrupada güul kı& arıyan 
bir Amerikalı sinema komiıyon· 
cuıu tarafından derhal angaje· 

. edilerek HoJivuta götürtılmliştlir. 
LeoJ1tin Sagan ismindeki bu cicl 
yıldlz Almanyada parlamıftı. Se
yirciler tarafından, biiha11a ıea 
ve ıöyled~ii tarkılar çok beyeol· 
liyordu. Son imzaladığı mukavele 
mucibince Amcrikada Uç ıene 
kalacaktır. Fakat bu yüzden yeni 
yıldız ile Almanyada çalıtlığı 

kumpanya arasında bir ihtilif 
çıkmıf, kumpanya mukaveleye 
muhalefet ettiği iddiaaile gUıel 
Leontin hakkında mahkemeye 
müracaat etmit ve tazminat iıte

miştir. Bunun üzerine Amerikalı 
komisyoncu, Alman kumpanyası· 

nın iıtedlği 20 bin mark, yani 
on bin lira tutarındaki tazminatı 

derhal ödiyerek itin içinden tat· 
hiıkla çıkm~thr. 

lf Holivudun çok güıel yal· 
lızlarmdan Elizabet Pateraon bir 

aydanberidir ki ortadan kaybol
muş bulunm•ktadır. Arkadaıları 
merak ederek Amerika zabıta
ıına müracaat etmiıler, her taraf 
aranmış, fakat gtlzol yıldıım ne 
olduğu, nereye gittiği hakkında 
en küçük bir ipucuna bile teaa• 
düf olunanamııtır. 

Bunun üzerine cici kızın bir 
cinayete veya bir kazaya kurban 
gitmiı olması ihtimalile arkadaı
lan endiıeye başlamıtlardır. 

lf Liyonel Barrimor önümüz• 
deki sinema menimine yetiımek 
Uzere " Davit Koperfild ,, iıimli 
yeni bir film çevirmektedir. Yeni 
ve güzel yıldızlardan Elizabet 
Allan bu filimde Liyonele refakat 
etmektedir. 

lm•rlkad11 birçok fll•rd•r çeıılren mar•f Fr111111~ •rlc.lc •lidı.ıı 
$arı Buıı•gg•'"in •on reşml 



c 
iki Ahbap Çavuşlar Palyaçolar Çöpbacak Hadiye S ı dol da 

Sırıkla Palabıyık bır 

gün işsiz kalınca ni· 

hayet palyaçoluğa başla· 
mışlardı. 

bir plajda oyun oynı- ' 

yorlar, envaı tiirlli hok· 

kabazlıklar yapıyorlardı. 

Fakat .. 

Para k. z nı . orlar mıy· 
dı?. l.,unu siz resme ba
kc- ra k anlarsınız. Çünkü 
o'll r tek bir çocuktan ba,
ka kimse s yretmiyordu. 

Çöpbacak Hadiye bn· 

da"la ge miye çıkmıştı. 

Bir ) ( rde durup, yemek 

yemek istedi. 

Daha evvel, bodrum 

katından çıkarıp aldığı 
bir çapayı kaldırdı. 

Denize attı. Fakat ça

pa okadar ağırdı ki, 

1andal derhal batıverdi. 

Hayvenlar Konu,uyor! .• 

Deniz aygırlarıuın aUabcıı 

- Na11l?. Vapur gibi konu· 
ıamıyor musun ?. HiilA alfabeyi 
öğrenemedin mi?. 

1 
Fıkralar 

: 

Akll Bul .. 
Afacan denizde balık tutu

yordu. 
Bu ıırada önUndt:n bir aa ·ı dal 

geçti. Saldalda ufacık bir çocuk 
vardı. Çocuk oltasını bir kenara 
bırakmış, bir şişeden denize bir· 
ıeyler boşaltıyordu. Afacan aeı
ı~ndi: 

- Heyyyy, ne döküyorsun öyle 
denize?. 

- Yağ .. 
- Neden döküyorsun? 
- Tutacağım sHrda ı e bahk-

larını şimdiden yağlıyorum .. 
Mucit 

Afacana sordular: 
- Acaba mayonun mucidi 

kimdir? 

- iyi bilmiyorum amma, ba
na kalırsa ya Ademdir, yahut ta 
Havva! - Dikkat et, tiatümU ı.Jatma1 .• 

Flkralar 
J 

Fil Dişi 
Afacan bir mağazaya girdi: 
- Halis fil diıidir diye bana 

1attığmız eşyayı başka bir yere 
göıterdim. Fil dişi değil, por1e
lendir dediler .. 

- Kabahat bizde değil ya v· 
rum, ihtimal filin dişleri dökül· 
müş, ıonradan takma dit yap
tırmıştır. 

Açıkgöz 
Hizmetçi namzedi Afacanların 

kapısını çaldı, banımteyzeaçh: 
- Siz bir hizmetçi arıyor· 

muısunuz, beni gönderdiler 1 
- Y anlıılık olacak, evin her 

işini kendim yaparım. Hizmetçiye 
ihtiyacım yok! 

- Öyle ıöylüyorsunuz amma 
hanımefendi, biraz da beni dü
şUnUn.. Sizin eviniz gibi bir evde 
çalıımıya çok ihtiyacım var ! 

Hayvanlar Konu,uyorı •• 

Guı;uklu saat 

Glln doğuşunda guguklu 1&at 
f.ajırıyor: - Kocor kooool.. 

1 r MASA 

~~._.__F-ık-~-.-,-.-,---tır --Ç-o-oo_o_k_e_s-ki-d-en-,-U-lu_d_a_ğ_e-te-k-----G-e-·n-ç--G~e-y_i_k ___ k-aç_m_a_z_, -e-ğe_r_o-gelirae korkarım 
lerinde ıUrU halinde geyikler leketimde eziyet ve meşakkat çek· ıeni görecek .. 

Fıkra 

Tehdit 
Afacanın dadısı odaya girdi: 
- Hanım efendi, kUçUk be· 

Je ne dedimıe bir türlü kandıra· 
madım, uyumıyor.. .. 

Ben gidip ninni ıöyliye· 
ylm J 

Yine uyumayacak hanım 
•fendi, hatta ben « uyumazsan 
timdi annen gelir ninni ıöyler » 
dedim ama korkutamadım J 

Nas il 
Afacanla Cingöz konuıuyorlardı. 

- Naaıl z.enıJn oldun 1 
- Köpek ıatmakla 1. 

Kaç tan• köpek aattm? 
Bir tane .• 

. -???? . 
- Ben uhyordum; alup g6-

t6rtlyorlardı, -köpek o ak9am ka
CIP aerl aeliyordu, tekrar ıatı· 
1ordum, tekrar geri geliyordu. 
Bu ıuretle ıenain oldum. 

yqardı. Hepıi, rahat, ıerbeat, mit bir mahlukum. Beni serbeıt 
k Geyik, otlar ara1ma biraz daha h .. du. Fakat içlerinde genç bir bıramadılar, hep ıı ııtırdılar .. Hür 

geyik tiklyetçi idi. Ana· ı baba11 ve ıerbeıt yaşamak için kaçtım. ıokuldu. Bu sırada kapı açıldı, 
daima ona nasihat cdcr:er, ıu· Bu akşam ıize sığmıyorum. Bir çiftliğin mtidUrU göründü. 

raya ıitme, buraya gitme 1. Diye hafta ıöyle uzanıp rahat etmek ihtiyar ökilz: 

ıöylenirlerdi. ı'ıtı"yorum. Lütfen beni burada E hl d d - yva . e i, geliyor 1. 
Halbuki o ıerbest, rahat bir saklayınız ve sizinle beraber oldu· 

Müdür öküzlerin önlerindeki 
hayat yaıamak. iıtiyordu. Kırl1,1ra ğumu kimseye ıöylemeyinlz. Eğer 
inmek, dai tepelerine tırman- bu ricamı yapar1anıı, hen ıize otları göstererek hiddetle bağırdı: 

Adet 
Mahallede bir çığlık koptu. 

Herkes koştu. Bu meyanda Cin
gözle Afacan da evden fırladalu. 
Bir de bakhlar ki, zifiri karanbk 
ıokaj'ln köteainde karnına bir 
bıçak aaplanmıı bir adam yatı· 
yordu. 

Cingöz tanıdı: 
- Sizin komşu!. 

mak, bayırlardan aşağı koıarak taze çiçekler açmış, aukokan ıslak 
vadilerde çiçekler ve yeşil.lkler çayırlar ıöstereceğim. Orada ye· 

- Bu ne rezalet.. Bu kadar Afacan boylu boyuna yatan • 

arasında ko9mak iıtiyordu. Fakat mekle doyamıyacakıınız l 
bu vaılyette blıtün bu iıtedikle- . 
rinden hiç birini yapamıyordu. Öküzler bu mazlum bakıılı, 
AnnHİ babası ona mani oluyor, ıUılü boynuzlu ,Uzel hayvana acı-
hür ve ıerbe.t bırakmıyorlardı. dılar ı 

Nihayet geyiiin canına tak 
dedi ve bir giin batını alarak 
kaçtı. 

Peki dediler. Bizimle be
raber burada yat. ıeni ıaklar, 
kimseye götermeyiz. 

az ot konulur mu? Neden dikkat adama baktı, baıını salladı: 
etmiyorsunuz? Haydi koıun, ot - Halbuki ıpkıız yatmazdı. 
getirin miıkinlerl Şu duvardaki ' Mutlaka yatarken elektrlld açık 

bırakırdı. Nuıl oldu da b6yle 111k· 
örümceklerin haline bakın, neden 111 ölüverdi • 
temizlemiyonu - ,,.,....,..., __ ..,_.._,,.~=-=-=--o=-:.-=----- --==om-==o"""""'"'==o:::.q 

nuz? MUdUr et-

==-====--==========~~ 
Daj, tepe, bayır, ova geçti 

""""' ve bir akıam liı
tü bir köye girdi . . 

Genç Geyik teıekklir ederek 

gittL Otlar araıında bir yer bul· 
du oturdu. Üzerine otları 6rttU. 

rafına dikkatle 

bakınca geylif 

&ördü: 

Dı-. AJ.4MfTVfL i 
Cl6fR HA':>TAUI< 

BÖ~K HA)TAL 

MİDE H ~:>IAL~l 
k' Al P HA';)T 4U~ 
e>A6fR S~~ 1-fAS

Oh, arblc 1erbHt
ti. Şimdi listediğt 
yere gidecekt!. 

( ._ q Evveli töyle bir . 
hafta kadar bir 
yerde yatıp din· 
lenmek istiyordu. 

- Benim bir na1ihatim tam 300 lıra eder an· 
ladın mı?. 

- Naaihatinl tutmauam da mı 300 lira baba? .• 

Köyde bir çift
lik vardı. Genç 
geyik bu çiftlik
teki bir ökUz 
ahırına girdi. Ö

küzler ona bağlı 
bulunduldarı yer
den ıaşkm ıaı· 

kın baktılar. Genç 
geyik aelim ver
di dedi ki: 
-Kardeılerim •• 

Ben kendi mem· 

Artık hiç görUnmDyorum zanne· 
diyordu. Halbuki o çatal çatal 

boynuzları ortada idi. Rahat et· • 
miştl. Artık hür ve ıerbeatti. Burada 
bir hafta kadar dinlenir, ıonra 
kırlara, bayırlara, dağlara çıkardı. 

O akıam çiftliğin uıakları 
6kUzlere ot vermek üzere Jçerl 

girdiler. Fakat genç geyiği yattığı 

yerde farkedemediler. işlerini 
bitirip dışarı çıktıkları zaman 

ihtiyar öküılerden biri genç geyiğe 
ıeılendl: 

- Geyik karde9, ıenl göre

mediler. Fakat bu çiftliğin bir 
mUdOri var ki, a6ztinden hiç birtey 

- Bu ne? 

dedi. ÔldDrUn 

fU hayvana?. 

Ve bütün it· 

çiler ellerine ge• 

çirdikleri orak, 

kazma, kürekler• 

le genç geyiğin 

üzerine hücum 

ettiler ve zeval· 

layı öldürdüler •• 

1ıte, eski ha
yatın dan ıikiyet 
eden, yuvasını 

barakıp kaçanlarıı 

hali budur!. 

Erol 

r~Ltt<tAR, 

iidJ-
Vah zavallı adam vah!. Bu kadar çok ha .. 

tahğa mı tutulmuı bu?. 
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Kambur Nibi Yaman Adamdı •• 
Kambur Nabi Efendi Fetvaba- ı l 

ne mUsevvitlerindendi. Fakat adı 
memur. Memuriyetine ayda ma· 
yısta bir ya uğrar, ya da uira- r 
maa, gittiil uman da a&tı yüz ftı 

kadar kunıt aylığını almrya gi .. 
derdi. Kendi9ini kayıracak, imi,.. 
lere göz JU!Dduracak hAmileri 
çoktu. 

Beş on sene evveline kadar 
aarıklı, cüppeli, çedikli imiş ; yani 
bildiğimiz Şehislamkapısı hocala
rındanmış. Cenabı hakkın lütfu ke
remine kim akıl, sır erdirir? Yerden 
yapma, kukla vücutlu, Beberuhi 
kılıklı h:ulcuğuna öyle bir savh 
bibedel ihsan etmiş, musiki hu· 
ıusunda da öyle bir istidat baht 
eyleaaif ki. •• 

Daha .&ibyanlığmda, mahalle 
mescitlerinde cemaatli namazlarda 
aıır okurken sesinin yanıklığı, 
kıraatteld edası, ıemtiıa ihtiyar· 
Jarını, sulehalanm, bah%1arını hay· 
retlerde bırakmıf. 

Etrafım alanlar, el iptlrertler, 
(berhudar ol f) diye aııtmı ıuva
)'anlar ..• ( amaa evlat, b6yle bir 
lihni hazine malik olduktan sonra 
dakika fevtedllme- Yarından 
tezi yok hıfza çalış; avnihakla 
çabucak elde eder.in 'fe temey· 
yUz eylersin. HuzurubUmayun 
huffazından olursun. imamı şeh· 
riyariler, müezzini şehinıahiler 

meyanına katılırsm... Olanlar 
anasının karnında olmamış ya a 
çocuk!. .. ) diye teıvikı verenler. 

Kamburcuğwa akalb fikirli ol· 
duğuna, bu kan kolaycacık ba
ıaracağına ı&phe yok fakat gel 
ıelelim içi tez mi tez. .• Bir köşeye 
bOzlllüp sabahtan akşama, ak· 
tamdan yataıya kadar, iki di:a 
o.tnnde, öne arka1a sallana sal· 
lana, hıfza çalııacaklardan deiil 

ilk gayretle bir tecrübeye 
kalkışmıı; bir hafta, on gün dişini 
ııkmış... Alt tarafı payd0&, Muı· 
hafi kapayıp keıe]'e a111 o a111 •• 

Dedik ya, lıazretteld varlıklar 
Çetlt çqit.. 

Zeki, kurnaz, sokulgan; ıirgio, 
mizaçgir, nabızlıfna.. Sesi, aku
)'llfU ernsalalz; musikideki cibillt 
istidadı eısiz •• 

Yolu tutup kademe kademe 
çıkmış. Şehisllm kapı•ındaki 

• Mahreç, Haremeyn, lstanf>ul pa· 
yelilerin evlerine, Anadolu ve 
Rumeli Kazaskeri Efendilerin 
koaaklanna devama b&ıfla111ıı. 
Teravihlerde aşnşerifleJ", naitler, 
aelltin camilerde, cİYcİ•Iİ tekke
l•rde mevli'ıtlar, mersiyeler oku· 
mıya koyulmuı. 

i 

I 

Kambur .N'abi: 55. 60 .}&t!ar.wda, lımııı.· 
cık Boylu; ufak tefek ııırtının tam ortn
eında çekmece kadar kambur, aaçı, 
bıyıkları boyalı, sakalı köse, arkasında 
redingot hin oğlu hindir, cin gibi bakar 

bestenigardaa öttü; dikkat ~tti
niz ya, tam kesileceğine yakın 
sabaya çevirdi. 

Ve akibinde, Hacı Arif Beyin 
maruf ıarkısmı terennüme giri· 
şıyor: 

Nigdhı mestine canlar Jaganmaz 
Uganpıaz ugl:11.dan canan uyanmaz 
Bu .naü iırı•den a.~la u~MnW1az 

B&yle ses, böyle behre mev
cutken, Kanbur Nabi Efendi kö
ıede atıh kalacak, daireye gide 
gele papuç eskitecek, orada bur
nunu çeke çeke pinekleyecek 
değil a ... 

Şöhreti biitltn Şehiılamkapısını 
tutmuş; gUa sıeçti.kçe o köhne 
duvarları atmıf; İstanbul içine 
yayılmış. 

Vüzeradan birinin Fatih cami· 
iade mevlwlu mu var, Hafu 
Recepler, Hafız Samilerle at baıı 
beraber olar&k Nabi Efendi de 
mevcut.... KUberedan biri Koca
mustapaşada miraciye mi okutu
yor, amaciyebao. bilmem kimlerle 
beraber Nabi Efendi de hazır .•• 

BUyUk tekkelerde. dergiblar
da muharrem Ayinleri mi oluyor, 
baı merıiyehanlarm, ilihlhanların 
omuzbaşanda Nabi efendi... 

Vükeladan biri, ircit emricell
line lebbe)rkzeni icabet olmuş. 
Cena~ tehlil ve, temcitle, 
cebibiimayfındaıı kaldırılmasına 
irade sadır olmuş. Hocagi.oın, 
dedegAnın. dervişanua ilk safında 
yine Nabi efendi •. 

Kambur Nabi efendinin Vehbi 
Beyle olan münasebetine gelince:· 
Tombul Mirasyedinin pederi Zin· 
nua efendi, taıra kachlıkların-

du yetif me, Babıvallyıfetvada 
( Mediıl idarei em•alJ ey· 
tam ) uumdan ve ferik 
rltbesine muadil bulunaa 
l.tanbul pa yelüerindendt. Birinci 
rütbeden Oımanl ve Mecid! nı· 
tanları, altın ve gümliş madalya• 
ları, bol arpalıiı, dairede de 
ehemmiyetli batın ve nüfuzu vardı. 
Mabeyindeki gidiş mUdllrUnün 
hemıerisi ve mahmisidi. 

Vefatından bir ıene kadar 
evvel Nabi efendi ile tamşmıı, 
çabucak birbirlerine 11ınmıılar, 
anlaşıp seviımişlerdi. 

Zinnun efendinin ıerencamım 
hikiye ederken bu bahsin tefer• 
ruatını ve Nabi efendinin lçylizU· 
nü nakledeceğiz. 
. . . . . . . . 

Nabi Efendi: ( Aman evlAtlar 
IAfa tutmayın. bir seccade bula· 
yım, ikindi okunmadan 6ğleyi 
aradan çıkarayiml) diyerek telAşla 
telaşlı odadan çıkarken, yine 
haıırhya yanaşmlf olan Vehbi 
beye gözil iliıince yerinde durak
ladı. 

- Aman aslanım, dedi, cennet 
makar pede.rciğinin cam azizine 
değsin bir bardakcık da ahdi 
naçiıe liitfet ... 

SUphane rabbiyelila!.. Başka 
bardak aramıya ne hacet a şeke· 
rim, gül gibi ağzmdan mı iğrene· 
ceğim? 

(Arkut nr) ----
Oftide Kırdağı Tepesi 

Olti (Hususi) - Burada Kır• 
dağı lımile maruf bir tepe vardır. 
Bu tepede Sarı amıştan, Erzu• 
romdan, Hasan kaleden, Oltiden 
giden kafileler tarafından her sene 
pehlivan güreşleri tertip edilmekte, 
bu güreşlere civar Rus kasabala· 
randan da iştirak olunmaktadır. 
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(8) hlbne oartlrr. 
4- ı... .. ltalne flltZrlor 

tatacalcları gere ıöre 
Nntlmle 61,iilb. 

Bir taraftan da mUcenep O.
tatlardan muıikiyl pifiriyor, umUl, 
dUmteki kıvamlanchnyor. Dede 
Efendiler, Hacı Arif Beyler, 
Medeni Aziz Efeııdller, Nikoioı 
akalar, Astik ağalar, falan fıstıklar 
derken az vakitte iylo bir rad
deye gelmlf ki bir nefeste 72 
buçuk makamJ geziniyor; notayı 

önüne çekti mi cayır cayır okuyor. 

Bisikletle Trakya Turu 

Ne derece ribuh ve meleke 
tarif edi emez. MeselA sokaktan 
( kaymak gibi çayır peynirile .•. 
erbabı bilir 1) diye gefen peynirli 
pideci in feryadı llkseder etmez, 

- Aşk olsun, rasttdan girişti; 
.. vkefzadan eriçe vurarak, htb· 
zamı kanşbnrken ınüateara atla
yarak şetarabanda karar kıldı!.. 

Bldkl•tle r,..k,agı tlolaıon gençl•r 

yı ba&tmverİJ'N'. 

E) ip vapurunun dtidüğtinll 

işitince: 

Kırlduell ( Huıuıt ) - Halk 
apor ltulUbll gençlerinden 8 kqilik 
bir ırup blaikletle bir Trakya 
aeyahatl yapmıılardır. Gençler 

Gelibolu, Çanakkale, Biga, Ka· 
rabiga, Tekirdağ, Burgaz kaıa· 
balumı clolapnfl• ve Kırklare• 
liae dillJllltlerdir. Katettilderl 
....... 750 kilmnt:ACÜL 

Öz Dll 

Kurultayda Yeni Tez
ler Okundu 

Dilimizin Zenginliği Ve Bütün Dillere 
Ana Olduğu Bir Daha ispat Edildi 

( Baı tarafı 1 inci .ayfada ) 
tUn knltür itlerinde olduğu gibi 
dil iılerinde de çok çahp111lardır. 
Bundan dolayı Cümhuriye Halk 
Fırkasına ve Halkevlerine alenen 
teıekkür etmeyi bir borç bilirim. 
Basılan kitaplar arasmda, bir de 
geçen birinci kurultayın tamam 
zaptı vardır. Bundan başka Besim 
Atalay Beyin ( Ekler ve Kökler ) 
isimli eserleri vardır. Burada bu 
tezi okuyacaklardır . ., 

Sonra Berlinden Prusya aka
demisinden gelen tebrik telgrafı 
okundu ve müteakiben de T. D. 
C. Merkez Heyetinden Ahmet 
Cevat B. söz alarak eveli gün 
yarıda kalan tezini okumıya de
vam etti. Ahmet Cevat Bey bu 
tezinde tiirkçenin batı (gaı::p) 
dil timince hem anlaşalmıf, hem 
aolatılmamı1, hakkı hem verilmiş, 
hem verilmemit otdufunu aayledl. 

Ahmet Cevat Beyin kök ve 
karşılaştırımında lmllandığı meto· 
dun prensipleri töyledir: 

1 - Eski orta k6ylar •• elz
ler, onları içlerinde saklıyan dil· 
lerin, her birinde, ayrılmalarından 
ıonra geçen binlerce yıllar uzun· 
loğunca, ayn ayrı değifimler p 
çirmif, ayrı ayn gelitlmler aonull".' 
da bir:birlerinden ayn sea ve 
ma ıac!a söz oymakları doğur· 
muıtur. 

2 - Bu söz oymakları, sesçe 
ve maoaca, ne kadar biribirlerin· 
den ayrı olsalar dahi, birçoğunda 

eıki köken •menşe- birliğini. meydana 
koyacak izler kalmıştır. 

3 - En eski birliğin izlerini 
keşfetmek için ayrıksı - münferit• 
sözler karşılaşhrımından vazge~ 
meleri, "fikirler oymaklan,, 9ist
mile araftırmalara girişmelidir. 

4 - "Fikirler oymakları,, sie
temindfl yanılmamak için mana 
değittirmesine .baldın olan 8.milled 
iyi kavramak, geçirilmiş olan me
deni inkiıaf merhalelerini unutma· 
mak buna göre fikirler oymakları
nın alanını geniş tutmak lazımdır. 

5 - Bu bilimlik düşünOfle 
yltrfttlilen araştırmalar sonunda 
birçok fildrler oymagının hakim 
mefhumlar çevresi içine alınması 
mtımkün oluyor. Ayni .zamanda 
ıea değitmelerinin de v~tt bar 
alam çizilebiliyor. Elde edılen bu 
iki had arasında uygunluk göste.· 
ren haller men'ıe birliğine deli
let eder. Ahmet Cevdet Bey 
arqtırmalarla berkite bildiği bu 
uygunluklara ıeı ve mana mua• . 
delesi • kendi deyinince seı • çem 
denklemeai • adını veriyor. 

Bu metotla ayrı ayn dillerde, 
tek ı8zleri olaJ"ak biribirinden 
çıkbğını s6ylemek cab: değildir. 
Bunda eaas köklerin ve manaların 
tenasllbtıdür. S<izler blltftn aile
lul ile ka11da,tırılır ve ailece 
akrababkları ispat olunur. 

8 - Sn - Çem miyarı ile al· 
leee akrabahldarı ispat olunan 
ı8zlerin meDfe birliği de sabit 
olur. B&Jlett raı1ıele ve borçlat" 

ma hallerinin ketfi ve bertanf 
edilmesi kolay olur-. 

Ahmet Cevat Beyin karşıl ... 
tırdığı karakterler, morfemler, 
kök ve zözler ayrıca basılan şe
matik hülisalarda varc:h... 

Ahmet Cevat Beyin anlatı
şında kullandığı birçok deyimler 
"tabirler, ıstılahlar,, ayrıca dik
kati kendilerine çev:irmektedir. 
Bunlar gramer kolunun ttirkçeleı· 
tirdiği gramer ve fonetik ııta-
lahlardır. 

Ve Cevat Bey netice olarak 
Hint-Avrupa dillerinin meqe'le
rinln A tay dilleri olduğunu lçat 
etti. 

Baıkan Pqa: 
- istirahat için on dakika ara 

vardır. Bundan aonraki celsede 
Saim Ali Bey tezini okuyacaktır, 
cledk. S-t ~&. beıs lale lWnel 
celse açıldı. eis: 

- Baflıyorıu, efendim, Saim 
Ali Bey buyrunuz efendim. 

Saim Ali Bey ııllzel bir ıekllde 
tezini okumıya beıJedı. Saim Ali 
Bey dinleyiciler üzerinde derin bir 
alika yapabiliyor, 6azan nlildeler 
ıöylUyordu. Saim AH Bey 11 eski 
dil mefhumu ve politik terbiye ,. 
isimli tezini sftzel bir tekilde 
anlatb. 

Saim Ali Beyden Hora latinllaat 
için celse ob dakibi tatil edildi. 

ÜçDncli celaede İbrahim Nec· 
mi Bey:, idart komisyonların ye
rin sabah (bugiin), ilmt komisyon• 
larında öbilr gttn toplanacafmı 
söyledi. içtimada okunan tezler 
etrafmda arzu. eden azanın ı3"z 
alabileceğini Ulve etti. 

Kurultay bufÖbı ıNt 14 te 
tekrar toplanacaktır. .. 

iki Telli 
T. D. T. C. Umumt 1'Atlpll· 

ğioden: Yalnız bir gün Kurultay· 
da bulunmalC tizere mltracaat 
edenlere sarı renkli kartlar veri
lecektir. 

Bu kartlar ellerinde bulunan· 
lar Kuıultay aaleauaa gire.cakler 
ve girerken kartları alınacaktır. 

Bir gün için kart aaat 12 ye 
kadar BatkAtipliğe mllracaat et• 
melidirler. Y epl, beyaz ve pembe 
kartlar hergünlllktUr ve bunlarla 
eskisi gibi Kurultay solonuna 
girilir. Kırmızı kartlar büyük 
merasim salonunda radyodan 
dinleyeck olanlara mahıuatur. 

T.D.T.C. Umumi katipliğinden: 
1 - Nizamname, takrir ve 

teklifler ve biıtçe komisyonları 
bugün (pazartesi) saat on buçukta 
toplanecaktır. 

2 - İlmi komisyonlar yar.111 
(ula) ıaat on buçukta ille toplan· 
blarım yapacaklardır. 

Komisyonlara seçilmiı olan 
saygıdeğer azanın bu aaatte TUrk 
dili tetkik cemiyeti merkezin• 
gelmelerini dileriz. 



• Altı stJ• 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

- Her hakkı mahfuzdur - Nasıl Doğdu ? .• 
- Mtıeısesatımız için •242,. adet yangın söndürme ilib kapab 

zarf usulile mftnakaaaya konulmuştur. 

Beıinci Kısım No. 33 Na•ıl Yaıadı ? .• 
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- lVıllnakaaa 2518/934 tarihine müsadif Perıembe glio6 saat on 
beşte Cibalideki Alım Sabm komisyonumuzda icra kılınacak· 
tır. Şartnameyi almak için talipler hergün komisyona müra· 
caat edeb ·ur. 

•• flnll'' 

Enver (Paşa) Harbiye Nazırı Olunca 
Orduda Bir Tasfiye Yapıldı •• 

3 - Teklif mektuplan kanundaki bOktımlere · göre yukarda tayin 
olunan gün ve 1aatten evvel komisyona verilecektir. 

4 - Münakasaya prtname mucibince Mill1 Müdafaanın kabul 
ettiği firmalar iştirak edebilir. 

5 - Her istekli bedelin % yedi buçuğu olan " 600 ,. lirahk 
muvakkat teminat akçesini tayin olunan saattea eYvel tealim 
etmelidir. •14363,, 

E\•velce numune kıt'alan yalnız 
taburlara ve alaylara münhamr 
iken şimdi bir ntimune fırka ve 
kolordusu teşkil edilecek ylikaek 
askeri mekteplerine de Alman 
muallimler getirilecekti. Ancak . ' 
celbedilecek olan bu ıslahat hey-
eti, kırk zabiti tecavüz etmiye
cekti. 

Nihayet, Alman heyeti fstan· 
bula gelmişti. Heyete, ( Jeneral 
Leyman Fon Sandrea ) riyaset 
etmekte idi. Bu zat ayni zamanda 
• numune ittihaz edilen - 1stanbuJ
daki birinci kolorduya kumanda 
edecekti.. Bu kolorduya kumandan 
olan Cemal Pata, vazifesini J~ 
nerala devretmiş, Nafıa Nezaretine 
geçaıifti. işte o zaman Ruayadan, 
F ransadan, lngiltereden mfithiş 
bir tehdit aadası yükselmişti. 

Ruslar, merkezi Istanbu'da 
olan birinci kolordunun başına 
bir Alman kumandan geçirilmesini 
E oğazlann takviye edilmek iıte
nildiğine ve bu ıuretlede Rualara 
karşı fena bir niyet beslendiğine 
atfediyorlar; lngiliz ve FraD1J2lar 
da ayni fikri takip eyliyorlardı
Jeneral IAyman kibirli, gururlu 
ve bilhassa tefaburu MVeD bir 
zattı. Devlet ricali bir taraftan 
Ru&larm. fngllizl"ri J, FraıısWarın 
hasıl ettiği auitefehhllmll izale 
etmeye çalışırlarken diğer taraf4 
tan JeneraJ Leymaa. Beyop 
ecnebi mahafılinde d&flnce•zce 
aöz.ler söylüyor .• lstanbola gelirkea 
bir ıaatten fazla İmparatorla 
gizli mfilakat yaptığından, vaıifesi 
hakkında imparatordan gizli tali

mat aldığından bahsediyor; ba 
suretle kendisine daha fazla bir 
ehemmiyet verdirmek iatiyordu. 

Amerika sefiri - meşhur Türk 
düşmanı - Morgen Tav, bOtün bu 
dedikodulan körüklüyor; henüz 
l-.arbiye Nezaretine gelen Enver 
Paşa ile Alman jeneralı arasında 
gizli münaıebetler mevcut olduğu
nu işaa ederek itilaf devletlerinin 
\'ehmini art ınyordu. 

Fakat, pek hakperest bir zat 
ohm • bahrıye, lııgiliz ıs ihat 
heyeti reisi - Am"ral Limpos Paşa, 
lngiltere hükfımt=tine bir mektup 
yazmış.. Jeneral Leymanın lslan
buldaki vaziyetinin, kendi vaziye• 
tinden hiçbir farkı olmadığını 
b ldirerek hiç olmazsa lngilterede 
parlı) an hiddet fırtınasının önün il 
almıftı. 

* Enver Paıanın Harbiye Neza• 
retine gelmemi &zerine, ordu ol
duk~a mOhim bir tasfiyeden 
geçirilmişti. Hizmetlerinden iatifa
de imkinı olmıyan, muhalif fırka
lara mensubiyet veyahut tema
yülile maruf olan erkin, ftmera 
ve zab tandan birçokları teka
&de sevkedilmişti. Nispeten genç
leşen ve tesanüt keabeden 
ordu, Alman ıslihat beye• 
tinin de çahşmaaile biraz 
canlanmak istidadı göstermişti. 
Tabiidirdi artık düşünülecek şey, 
bu program dahilinde yürümek •• 
Orduyu mücavir devletlerin ordu
larına f aık bır hale getirmek .• 
Ayni zamanda dahili ıılahat) iı
lerine kuvvet vermekti. 

Fakat... Birkaç talim, birkaç 
alay manevraaınıD muvaffakiyetle 

tatbiki tızerine Enver Papnın 
cengiverlik damarlan yine gale
yana gelmifti.. fmnbul surlarırıa 
kadar 11çrayan kan pıhblarmın 
henüz kurumadığını çarçabuk unu· 
tuveren genç Harbiye Nazırı, 

yeniden fütühata girişmek, Y u
nanlıların zaptett" ği bir kısım 

araıi ile Akdenizde Yunan isti
lası altında bulunan adalan is
tirdat eylemek istiyor.. Bu fik· 
irine. bazı devlet ricalinden de 
tarnftarlar buluyordu. 

Birkaç günlük müzakere ve 
münakatadan sonra bu meselenin 
kuneden fi'Je çıkanlmasma karar 
Yerilmişti. Ancak neticeyi muvaf
fakiyeUe istihsal edebilmek için 

evveli Bulgaristam zararsız bir 
hale getirmek elzemdi.. Bulgar

lar, bizzat t~klH ettikleri (tedafüi 
ve tecavOzi Osmanlı· Bulgar itti· 

fakı) na nelicelendirmemişlerdi. 
Buna binaen Yunanlılarla yeni bir 
harbe girişildiği takdirde Bulgar-

lano - malfım olan siyaıi düstur· 
larına ittibaen - tekrar Yunanlılar· 
la birleşmesi ihtimali, müsteb'at 

değildi. Bu cihet nazarı dikkate 
ahı,dığı cihetle, Bulgarları kımıl
danamıyacak bir hale getirmek 

için Romanya hükiımeti)e bir it
tifak vücuda getirilmeaine karar 
verildi. 

( Arlıuı nr ) 

* 27,300 adet muhtelif hacımda likör titul 
110,000 " ,, eb'atta mantar 
ıo,ooo " Kar beyaz ıişe kapsülO 

5,000 ,, 1 O sant~litrelik nlimunelik tit• 
Yukarda nev'i ve miktarı vazıb malzemenin pazarlığı 5/9/934 

tarihine ınüsndif Cumartesi günO saat 15 te icra kılınacaktır. Talip
lerin ıartnamelerini almak için her giln ve pazarlık için de tayin 
olunan günde o/o 7,5 teminatlarile birlikte mtiracaatlan. 1147 40., 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
İstanbul Tapu Dairesindeki pul aahf yeri Tapu daireleri kazalara 

dağıldığı takdirde akit feabedilmek şartile ve bir sene mOddetle eakl 
kirU1 olan ıenevi 1500 lira Uzerinden açık artbrma uaulile kiraya 
verilecektir. lateklilerin 9/9/934 Pazar gllnll aaat on dörtte 113 Ura 
muvakkat teminat akçelarile müracaatları. .cM» (4802) 

is anbul Ziraat Bankasından: 
GAYRİMENKULÜN 

dtraz 
No. 

192 

Borçlunun ismi Cioıi Metre Mr. Mevkii Emlak No. u 

199 

201 

186 

139 

145 

171 

152 

175 

17C. 

218 

Bulgurluda Mehmet Sa
lih Bey zevcesi ve Şeri
fe Salih Hanım 

Beyoğlu Firmağada mu
kim Anastu oğlu Pet
raki Para7adi 
Maltepe Abdullah Bey 

kızı Gülizar Hamm 

Paıabahçe Sahip Molla• 
zade lbrahim ve lsmail 
ve biraderi Osman Bey 

Pendik Şaban oğlu Salih 
Bey 
Kurtdoğmuşta Süleyman 
-..YJu Ilyas Ağa 

Maltepe Kahramanoğlo 
Davut Zeki Bey 
K.rtal Yaylark6yö AH 
Bey oğlu Şekip Ağa 
Maltepe Süleyman Ye 

Habip Ağalar 

Merhum Hidayet 8. zev
cesi Hüsniye ve kızı Me
lek ve oğullan Enver, 
Muammer ve Hikmet Ef. 

Tarla 
,, 
" 

Bir kıt'a bağın 144 Hia. 
69 His. 
Meyva bahçesi 

" " 
MaamUştemiJat bostan 
muntazam meyva bab
~ 
Oç kıt"a tarla 

Müf rcz bostan 

" 
tarla 

,, .. 
" 

bostan 

Bağ ve çalılığı müştemil 
bir bap köşkün zemin 
ve gürümü ve ebniyeai 
21 kıt'a tarla 

10 kıt'a tarla 

51 kıt'a tarla 

Bostan 

12 kıt'a tarla 

Bostan 
., 

" 9 kıt'a tarla 

27570 
81102 
18380 

5514 
59596 
24813 

18 

15623 
48707 
34003 

17461 

341409 
186557 

120389 

221020 

21827 

123146 

4895 
9190 
4595 

310622 

Şeb:ıadebaşı Harun oğla iki kuyu dolabını havi 
Alı Oaman Ef. bostan yerile mülkn 14245 

Bulgurlu Üçpıoar 
., K. Çamhca Üçpınar 
tt " " 
,, Üçpınar tariki 

,, " ,, 
" U%unçayır tariki 

Edirnekapı Neslifahsultan 

Maltepe BnJbOJdereaf Karamehmet 
ağılı 

Maltepe BOlbfildereıl 

" ., 
Soğanlık Pazevcukderesi 
Mehmet ağılı 
Sağanlık Pazevcukdereıi 
mehmet ağıla 

Beykoz incirli karyesi 
Ömerlinin Ayvalı Kar. 

Kartalda 

Kara• 

Kara• 

Kartalda Kurtdoğmuı klSyO 

Maltepe Tahtaköpr~ü 
Dragoz 
Yaylar köyn 

Maltepe Dragoı 

" 
,, 

" " 

cıvarı 

Yalovanın Kacadere mevkiinde 
429 ve 430 No. Balaban mev• 
k.inde 431 No. çiftlik üzerinde 
426 No. Pazar K. yolunda, 434 
No. Orman üzer"nde, 425 No. 
Ağıl önünde, 427 No. Acıpmar
da 432,Pirinçlilde 428 emlik No. 
Maltepe 

26 
20 
9 

24 
22 
5 
719 

1008/ 1009/IOJO 

5 6 1 
11508/9 

" 10/3/10 

10/3/10 

104 
~/36/19/4/10/15/46/5/34/ 

35126/20/14143/9/2/1/7/47/ 
40/41 
8/5/59/63/35125/32/33/ l 2/ 
64 
1/1/6/1/3/25/21/1/4/8/7/3/ 
3/7/1/14/4/7/4/9/7/2/9/1/12 
4/9/26/15/3/4/2712118/4/8/j 
6/12/3/5/3/2/6/1/7/3/1/5073/ 
3084/3085/3086 
49 

31/5/8/32126/13/4/27/1/31/ 
24/43 
4 
4J 
5 

28 
22 

Bankamızdan istikraz etmiı oldukları meblağı yaptlan tebligata rağmen &dcmlyen borçlulann Bankamıza birincı derece ve sırada 
ipotekli olan yukarıda cinsi, mevkii ve miktarları yazılı gayrimenkuller 1697 mumaralı kanuna tevfikan bir buçuk ay müddetle açık 
arttırmaya koomut olup f&rlnamesi 20 Temmuı 934 tarihinden itibaren Bankamız kapı ına asılmışbr. 

ihalesi 3 EylUl 934 Pazarteııi &llnll saat on ·beşte yapılacaktır. 
Arttırma bedeli haddi IAyık göriilmediği takdirde en son arttıranın taahhüdli baki kalmak üzere müzayedeye devam olunarak 

gayrimenkulün 18 Eylôl 934 tarihine mü1adif Salı gllnft saat on beşte en çok arthrana ihale edilecektir. Pey akçesi yüzde ondur. 
2004 numarala icra ve lflia kanununun 126 ancı maddesinin dördilncli fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılarla 

diğer alikadaramn haklannı ve huausile faiz ve masrafa dair olan iddialarını ilin talikinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müabiteleril• 
bildirmeleri, akai halde haldan tapu aicillerile 1ablt olmadıkça ıatıı bedelinin payln,masından hariç kalacakları cıhetle alikadaranın 
mezkôr fıkraya göre hareket etmeli ye daha ıiyade malümat almak latiyenlerio Bankamız lkrazat MrVisine müracaatlan 

"4310,. 
illa oluu. 
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11 Pijama 
Modası 

Kaybolan Papas .. 
-" Açıkta Bırakılan Ölüler Pek Ketum 
Sırlarını Hemen Jfşa Ediverirler 

Olmazlar, 
.. ,, 

Za tlasilaneleri, nasıl olsa, bu 
muhterm rahibi burada sabahın 
ayazına karşı bırakmak istemez
siniz. Malum ya, açıkta bırakılan 
ölüler, pek ketum olmazlar. Sır
ları ifşa edebiJirler. Şu halde bu 
rahip efendiyi şu nehre kadar 
götürüp atarak zatiasilanenize 
naçizane bir hizmette bulunmayı 
vazife addediyorum. Buna muka· 
bil de, kunduralarını bana ihsan 
buyurmanlZı istiyorum. 

Şövalye derhal elini cebine 
daldırdı. Çıkardığı birkaç (egtt) yü 
hu kupkuru adama uzattı: 

- Al ıunları.. lşte sana beş 
ıişe Malaga şarabı parası... Pa
pazı ahrete yalınayak göndermiye 
lüzum yok. Hadl bakalım. Yüklen 
ıırtına da ..... 

Şövalyenin elinden aldığı egü· 
leri, derhal cebine atan bu kadit 
gibi adam, bir hamlede papazı 
yerden kaldırdı. Bir saman çuvalı 
gibi kolayhkla omzunun üstüne 
aldı. Hiç umulmayan bir kuvvetle 
nehrin kenarına koşarak salladı, 
salladı ve sonra, sesıizce akan su• 
ların derinliklerine doğru fırlattı. 

Görünüşe nazaran bir canlı 
cenazeden başka birıey olmiyan 
bu adamın harikulade bir kuv
vetle papazı bir anda ortadan 
kaybedivermesi, şövalyeyi hayret· 
te bırakmıştı. Elini bu adaman 
kupkuru omzuna koyarak dikkatle 
yUzl\ne baktı. Fakat karanlıkta, 
tamamen seçilmek imkanı olmiyan 
onun cıhz çehresinde, iki uzun 
bıyıktan başka birfey görmiye 
muvaffak olamadı. 

- Doksan dokuz ismini say• 
mıya hacet yok. Sana kısa olarak 
ne derler? 

- Antuvan, diye bitap hu· 
yurursanız kafi gelir asılzadem. 

- Ne iş yaparsın, sen?. 
- Ah asılzadem.. Suali yanlıı 

ıordunuz ?. 
- Niçin?. 
- Ne iı yapmazsın ?.. diye 

ıoracaktınız.. ÇünkU, tam elli 
yedinci yaıının dördüncü ayının, 

ikinci haftasın{n on birinci gUnU· 

nün şu mes'ut dakikalarını yaşa• 
yan bu Aciz kulunuz, nazik 
ıan'atlerin kaffesine vukuf He 
i~ihar ederim. Şairlik gibi hiçbir 
zaman para getirmeyen gençlik 
san'atimden bahsetmeye utanırım. 
Müsaade buyurursanız size en ' 
karh itlerimden bahsedeyim... ' 
Hırsızlık, yankescilik, çizme ta· 
mirciliği, ip cambazlığı, tenha 
) ollarda puıu kurmak, ha bala
rından fidyeinecat almak için 
çocuk çalmak, kaçakçılık, kaçak· 
çılara yataklık, şöylece hafif ter· 
tip mezar ıoyuculuk.. ZatiaHniz 
gibi büyük ve cömert aaılzadelere 
at uşaklığı, tam bir sadakatla 
muhaftzlık.. Haaa.. Muhafızlık 
ledim de aklıma geldi.. Kıskanç 

' . ocaların dilber ve fettan karıla· 
r ma gardiyanlık ... 

Bu garip adamı dinledikçe 
hayreti artan Şövalyenin dima
ğmda birdenbire birnkir parladı. 
Onu onıuzundan sersh: 

- Kafi Antuvan, kafi ... Acele 
işim olduğu için seni daha fazla 
dinleyemeyeceğim. Şimdi bana 
kısaca cevap ver. Üç, beş ay için 
lıpanyadan ayrılabilir misin? .. 

- Emret asılıadem, cehenno· 

me hfr mektup götürülüp te ce· 
vahı mı getirilecek. 

- Hayır .. Okadar uzun değil. 
Benimle beraber dolaşacaksın? .. 

Antuvan, yerlere kadar eğil
dikten sonra cevap verdi: 

- Sizinle dolaşmak mı 1.. Bu 
benim için Valansiya kardinalJığı 
kadar şerefli bir iştir asılzadem. 
Hançer kullanııınızı, gözümle 
gördüm. Siz, hakiki bir kahra
mansınız. Binaenaleyh sizin mai· 
yetinizde •... 

- Kısa kee Antuvan.. vaktim 
yok. 

- Cevap .. hazırım, aaılzadem. 
- Fakat bütün bu aaydığın 

san'atlerin hepsini unutacaksın. 
Namuslu bir at uşağı olacakım. 

- Bakınız, asılzadem.. ben, 
çok dindar bir hiristiyamm ..• 
işte ıize şu anda yemin ediyorum. 
Şeytanın boynuzları, Papa haz· 
retlerinin karnını deşsin ki· şu 
anden itibaren, hizmetinizde 
bulunduğum mUddet zarfında, 
Santamarya kilisesinin mukad 
des mihrabında yanan balmumu 
gibi safi ve dopdoğru olacağım. 

Atın var mı? .. 
fıAhl asılzadem .. ispanyanın 

biltün kilheylAnları benimdir. 
- Hırsızlık yok. 
- MUsterih olunuz azılzadem .. 

Amcamın, T oledo' daki Arap 
prenslerinden çaldığı cins bir at 
vardır. Onu aııracağım. Fakat 
yerine bir senet bırakacağım ... 
Tabiidir ki .ıu dar vakitte o ha· 
sis adamla paı.arlığa giriımek, 
parasını vermek güç olur. Sonra 
kendisile hesaplaşırız... Şliphesiz 
bana uzun bir kılınç da IAzımdır 
değil mi asılzadem?. Vakıa, ge· 
cenin bu vaktinde tedariki biraz 
güç olacak amma.. Şehir kapı· 
sındaki karakolda sızıp kalan 
sarhoı nöbetçilerden şöyle usul
lacık alabileceğimi ümit ediyorum. 
Şayet, buraya tekrar avdet kıı· 
met olursa .•.. 

Bu şekilde at ve kılıç tedariki 
tövalyenin hoşuna gitmemiıti. 

( Arkası var ) 
1 •••••••••••• 1 f •• ' •• 1' ••• '.' •••• 
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Son Posta 
Yevmi, alya1l, H"adiı ve Halk ruetoi 

EskLZabtiye, Çatalçeşme 11okağa, 25 

l&T ANBUL 

Cazetemiztle çıkan yazı 
ve resiml~rio bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay. 
Kr 

TORKIYE 1400 75o 400 ~ 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 27~ 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone LedeJi pe~iodir. Ad rea 
deği~tirmek 25 kuru~tur. 

Gelen ecJrtık geri fJerilme:ı. 

illnlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru,luk 

pul ilıivesi lazımdır. 

~ Po•ta kutusu ı 741 letanbul ~ 
Telgraf : Son posta 
Telefon : 20203 

ikisi de pijama amma arada 
fark var. ...........................................................•.• 

1 

Dünyadaki 
Yumurta 
Ticareti Azaldı 

Romadaki beynelmilel Ziraat 

Cihan yu
murtacılığı 

sukut ediyor 

EnstitüsU ahiren 
cihan yumurta it· 
halat ve ihracatı 
hakkında bir etilt 

neşretmiştir. ihracatta mevzubahs 
olan memleketlerin % 86,6 sını, 
ithalat memleketlerinin ise % 95,3 
ünü hesaba dahil etmesi itibarile 
umum cihan yumurta ticaretini 
ihtiva eden bu etüte nazaran 
dllnyamn 1932 ve 1933 senele· 
riOdeki ithali:t ve ibracatile 1934 
senesinin ilk 3 aymdaki ithalatı 
aşağıda gösterllmiıtir: 

1,000 kental itibarile cihan 
yumurta ihracatı. 
lhra<:at yapan 1932 1933 1933 te 
memleketler +artma 

- azalma 

Danimarka ti90 669 - !ô 3,l 
Hollanda 801 570 - 9. 28,8 
irfanda 291 260 -

0o 10,7 

Polon fa S74 236 - %36,9 

Ç'n !22 221 - ~o 0,3 
Belçika 174 200 - a? 46,5 

Yugo•lavya 16S ıs:i - %10,9 

lürklye 248 179 + 'Joiı 27,6 

Bulgarlıtan 188 157 - %16,7 

Macarletan 64 115 + 'l. 80,0 

M11ır 12a 106 - %16,2 

Fran•ı:a: Cezayir 89 99 + %10,8 

Romanya ıss s:ı - %48,, 

IRusy• 7ll 20 - %72,5 
ltalya 39 10 - %74,3 

Birlikte 3,930 3,115 - 0. 20,s 

Yukarıdaki istatistik memle
ketlerin 1933 senesindeki ehem
miyetlerine göre tanzim edilmiş· 
tir. Bu sıra itibarile Türkiye 
1933 te ihracat memleketleri ara
ıında 8 inci gelmiıtlr. 

le ~~ 

Haber verildiğine göre, ciha· 

Dünya kahfl• 
sarfiyatı ve 
mühim bir 

om kahve sarfi· 
yab l 933 aene
sinde bir sen• ev· 
veline nlsbetle % 7 

k•ıi/ artmıftır. Tahmin 
edildiğine nazaran, cihanın 1933 
senesindeki kahve sarfiyatı 
24,500,000 çuval tutmuştur. Bu 

miktardan takriben 12,000,000 
çuvah yalnız Şimali Amerika 
Müttehit Devletlerinde sarfedil
miştir. Avrupada ise 11,000,000 
çuval kadar istihlak olunmu,tur. 

Bu ıenenin ilk altı ayında 
Brezilyada 3.225.000 çuval yakıl· 
mak veya denize dökülmek su· 
retile, mabvedilmiıtir. 

Brezilyalı Dr. Kaıtilleiros 
isminde bir mUhendis, kahveyi 
sun'i olarak imale muvaffak of.
muştur. Mühendis imal eylediği 
kahveyi bir mütehaBSıslar heye
tine arzetmiş, heyet kendisine aynı
zamanda göıterilen tabii kahveyi 
suniıinden tefrik edememiıtir. 

1 Emlak ve Eytam Bankası İlanları 1 
Taksitle Ve Pazarlıkla Satılık Arsa 
E1as No . . 

440 
Mevkii ve Nevi Teminat 

L 400 Şişli Bllylikdere caddesinde 4 kapı ve 
karita No. 319 metre murabbaı arsa 

Y~karda yazılı araa sekiz taksitle ve pazarlıkla satılacağından 
taliplerın 23 Ağustos 1934 tarihine müsaclif perıembe günü ıaat 
onda şubemize müracaatlari. "442., 

... ... 
Taksitle Satılık Emlak 

Esas No. 
104 

. J'V]evkii ve Nevi Teminat 
300 Bliyükadada Nizamda 154 ada 3 parsel 

No. b 12140 m. m. çamlık. 

108 BüyUkadada Nizamda t 55 ada 18 parsel 
No. h 1840 m. m. çamlık (Seferoğlu 

185 

. köşklerinin yanındadır.) 
Yukarda yazılı emlak bedelleri sekiz taksitle ödenmek llzere 

açık arttırma ile satılacaktır. Taliplerin ihaleye müsadif 3 eylül 
1934 pazartesi günU saat onda şubemize müracaatları. 11441,, 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Baştabipliğinden : Merkezi 

Haydarpaşa Emrazı Sariye hastanesi için 160 ton yerli maden 
kömUrile 60 ton yerli kok kömllrU ayrı ayrı olarak 4 Eyllll 934 
Salı günü ıaat 14 te ve 1500 kilo Pamuk ile 2000 metre yerli 
Amerikan bezi ve 500 metre yerli patiska yine ayni günde ve 
saat 15 te Galata'da Kara Mustafa Paşa sokağmda lstaobul Ll· 
manı Sahil Sıhhiye Merkezi Mlibayaa Komisyonda açık münakasa 
suretile ihaleleri yapılacağından istiyenlerin şartnamelerini görmek 
Uzere mezkur merkez levaum memurluğu ile hastane idare memur· 
luğuna müracaatları. "4775 " ,_ ' 

Denizyol ları 
1Ş LE TM E Si 

Acenteleri ı Karak8y K8prilbat 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarude 

Han Tel. 22740 ---- .--1 Z Mi R SÜR'AT 
İskenderiye Yolu 

vapuru 21 EGE Ağustos 
Sah 11 de Galata rıhbmın-

dan kalkacak. Doğru fzmir, 
Pire, lskenderiye'ye gidecek ve 
dönecektir. "4894,, 

Bartın 
BURSA 
Pazartesi 

Yolu 
vapuru 20 
Ağustoı 

19 da Sirkeci 

rıhtımından kalkacak mutat 
iskelelere uğrayarak Cide'ye 

, kadar gidip dönecektir. "4895,, 

Trabzon Yolu 
vapuru 21 VATAN Ağustos 

Sah 20 de Galata rlhHmın· 

dan kalkacak. Giditte Zongul· 
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireıon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun• 
lara ütveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. "4896., , .. _______ , 
Dişleri 
Kurtarır 1 

Diş etlerini 
Kuvvetlen
dirir! 

Ağız kokusunu 
defeder l 

Ağızdaki 
bütün 

• 
muzır 

mikropları 

0/9 100 
Öldürür 1 

------
Fatih sulh birinci Hukuk Satu; 

memurluOundan: izzet Bey ile mü· 
teveffa. Kemal Bey varislerinin şayıan 1 

ve müştereken mutasarrıf oldukları 
Aksa.rayda Çakırağa mahallesirıde 16 1 

N o. lı 1 G92 harita ve GO ada 140 1/2 ı 
' ' metre murabbaı sahasındaki 702 1/2 • 

lira kıymetindeki köşeye tesadüf eden ' 

arsa çapı mucibince arttırma suretile 
20 Eylül 34 tarihine mUsadif Perşembe 
günü saat 14 • 16 ve muhammin kıy- , 
metin % 75 ini bulmadığı takdirde 6 ı 
Teş.evvel 934 tarihine müsadif Cumar
tesi günü saat 14 - 16 ya ke.dal' mah

keme başkatibınin odasında berveçhizlr 
şerait dairesinde satılacaktır. 1 - İşbu ' 
gayrimenkul üzerinde müseccel ve gay· 
rimüseccel hak sahiplerinin tarihi ilan
dan itibaren 20 gün zarfında satış me
muruna müracaatla haklımnı teebit et
tirmeleri aksi takdirde gayrimüseccel 
hak sahipleri paylaştırma.dan hariç ke.· 
laoaklardır. 2 • Muhammen kıymetin , 

% 75 §i birinci arttırmada bulmadıtı 
takdirde en aon arttırawn taahhildü 
baki kalmak üzere balada gösterilen 
günde ikinci arttırma yapılacaktır. 3-Art-

tırma peşin para iledir. Müşteri bedeli ı 
ihaleyi vermezse 183 ünou madde mu- . 
oibinoe muamele ifa. edilerek müşteri 
iki ihale arasındaki farktan mes'ul ola- ' 

caktır. Ve bu fark bilahüküm alına• 
caktır. 4 • İhaleye iştirak edenler % 7 
buçuk nisbetinde pey akçesi vermiye 
mecburdur ihale tarihine kadar ver• 

giler hiısedada.ra ve tellaliye müşteriye 
aittir. 5 • Şartname herkesin görebile
ceği surette açıktır. Arzu edenlerin 28 
satış numaraıile memuriyetimize müra• 
caatları ilan olunur. f72) 

ııar. 
Zonguldakta 134 üncü alayın 

3 ilncü taburunda mülazım 11 ı 

iken almış olduğum mülga ltiu ..... 
Milli Bankasının namına kayıtla 
369380 No. lu bir adet hiase 
senedi aslisi zayi edilmlıtir. Y.,.. 
nisini alacağımdan zayi hi11enio 
hükmü yoktur. 

Zonguldakta vapur acenta.111 Necip 

~ Cildiye ve ZUhreviye 
He.ata.lıkları mütehassısı 

Or. Ç i P R UT 
Beyoğlu, Asmalımeeçit Bursa Pazarl 

ittisalinde Atlas Han Tel. 43353 

Fatih lcrasmdan: Bir deylnden 
dolaya tahtı hacze alınan dört çeki 
odun 25/8/934 1aat 10 da Samatyada 
Karanlıkyahda Hayık Efendlnfn hane• 
ıinde bilmüzayede aatılacafından ta
lip olanların mahallindeki memuruna 
müracaat etmeleri il&n olunur. (73~ 



j a 
SON POSTA 

Bu Başı 
Aşk ve macera romanı - 77 -

Ny! Yapahm2~ ••• u I 
ihtiyar kadın bu adama bak- f 

tıktan ıonra: 
- Kendileri ıimdi konserva

tuvardad ırlar, dedi, fakat orada 
meşguldürler. Sizinle kat'iyen 
görüşemezler emıoım. 

- Konservatuvarda ha 1 De
mek profesör Schmitt meşhur 
musiki profesörU Scbmit idi öyle 
mi? •• 

Fakat konservatuvarda o hangi 
konservatuvarda bulunuyordu. 
Bunu sormak işine gelmedi ve 
bu defa: 

- Akşamları kaçta evdedirler? 
Diye sordu. 
- Erken avdetJ eder. Saat 

albdn buradadır. Fakat sonra 
gece bir yero çıkacak mı bilmi
yorum. 

- Ya zevceleri.. Frav pro
fesör evde midirler ? 

Sapsan yüzlfi hizmetçi kadın 
yabancının surahna tera ters 
bakb ve: 

- Bizim evde yalnız Her 
profesör vardır, dedi, hanımefen
dimiz çoktan vefat etmiftir. 

Ve aonra arkasını çevirip 
•illiya doğru ilerlerken ıu sözleri 
Hive etti: 

- Eğer iıtenenlz akşam nlh· 
da bir kere daha uğrayınız. •. 

Konıervatuvar?. Fakat hangi 
konıervatavar? Berlinde koa
aervatuvar kıtlığına kıran girme
miıti ki ... 

van Rabakoviç ukada11na: 
- Bir dakika. 
Diyerek Kurfürstendamm'a ka

dar koştu ve ilk köşebaıındaki 
ı:mumi ve otomatik telefona 
kadar •• 

Buraıı dört tarafı buzlu camla 
kapah knçnk bir höcre idı ve 
klll'flda telefon aleti Ye aletin 
)'anı baıanda on feniği atmaya 
nıahıua olan kutu duruyordu. 
lvan Rabakoviç evveli aletin 
alhndaki ktiçOk raftan telefon 
kitabını aldı konservatuvarların 
bulunduğu sayfayı açtı. Ondan 
•onra cebinden ucu delik bir on 
feniklik çıkardı: Bu delikten bon
cuk dizmeye mahıua kalın 
bir ibrişim geçmifti. Bu ibrişim 
epey uzundu. lvan Rabakoviç 
ipini tuttuğu on feoikliği telefon 
kuta.una attı ve sonra numarayı 
Çevirdi İlk çevirdiği numara tele
fon kitabmda ilk yazdı olan 
konservatuvann nomaraaı idi: 

- Allol.. Allo oraıı neresi? .• 
Evet efendim ••• Affedersiniz biraz 
profesör Scbmittle görüşmek iste
yorum... Orada profesör Schnıitt 
yok mudur?. Ôyle mi efendim? 
Affedersiniz hata etmlıim... • 

lvao Rabakoviç ahizeyi ka
P :tnıadnn evvel ibrişiminden tut· 
lt1ğıı on fenikliği yukarı çekti. 
aonra t.elefonu kapadı. Bir 
•rıniye bekledi tekrar ahizeyi 
• line aldı ve telefon kutusuna 
o ı feniği sarkıttt. Numarayı çe
.ırdi... Tabii bu numara da tele
fon kitabında yazılı olan ikinci 
konservatuvarın numarası idi. 

Üçüncft ve d6rd0ncü numara-

B
JI da yiae n1ai on fenikle açtırdı. 

u lvan Rabakoviçin dihiyane 
icadı idl O Berlinde hep böyle 
lelef oa ederdi. Geldiği anndeo· 
~ri telef•cla hep ayni oa f .. 
111 

• '-• ..... Apl • f-ilde 
ki& •umara açtıktan ... 

Suat Suzan 

nihayet dokuzuncu numaradan fU 
ce•ebı •lmıtb: 

- Evet profesör Schmitt bu
radadır ve fazla lcon11Şmadan ahi
zeyi kapamıf koprak arkadapnıa 
yanına gelmişti. 

Yavru bir kaz gibi aantın olan 
genç Pruayalı Hana onu bll'llkhğa 
yerde bir çocuk aaffetile bekli
yordu: 

-

0

Nihayet gelebildin Raba· 
koviç, dedi. Haydi ipmize devam 
edelim. 

- Azizim ben geldim. Fakat 
şimdi gitmek mecburiyetindeyim. 

1 

mıyacak DllJU ?.. Nere,• ,uliyor
aunuz ?. 

lvan RabakoYiç omudanm kal
dırmıştı ve tıpla bir t>o.taa kor
kuluğu omuzlarma bemiyea bu 
omuzları silkti Ye ı 

- Şimdiki halde meçhul •• 
dedi. 

Hana tarla s6yliyerek dileomeğl 
gal:ba çıhşmak fanediyordu. Çüıt
kü Rabakoviçe tekrar: 

- Peki çallfDUyacak mıyız? 
Diye aordu. IYan Rabakoviç 

k~mali azametle cevap verdi : 
- Hayır konaere devam et· 

miyeceğiz. 

- Gitmek mi?.. Arbk çahtı• ( ArkHı var ) 
============--==-=-===-~~;....;.:;;,;,.,;__ 

YUIR ..... 1atı 
Yeni Adam a4 üocii nüshası 

bugün çıktı. Mühım müoderecata ara
sında fonlar vardır. M.. sami - deniz ve 
terbiye, İsmail Hakkı • '.förkiye için 
gençlık teşkilatı ve maarii ıslabatından 
ııe anlamak lizım, Cami - siyaset ile
miode olanlar, l:Sınteio nazariyesi, gö
ziin görme kabiliyeti, ' iyazi Hemzioın 
iki orijinal hikiyeai, Cemal Sai&, heykel
traş Charle. De.pin, Cevat .Memduh 
musiki ve halk 'terbiyeei, Vahdet Gul
tekin daireler, Ahmet Naim Türkiyeoin 
u.nayileome hareketi Songur Zoıığuldak 
havZ&8ı, lamaıl Hakkı Türkiyede bir 
bayi derdi vardır, MQbendis Nüvit Os
nıan radyo alfabPsi, kıaa tetkik Ye ten
.kitler, Adnan Cemil tablidut, eooebi 
dillerinden çevrilen yazılar araaında 
diiııyadaki sefalet, Mebilca ciiceleri, 
dünya harbi aeye mal oldu? Y szılan 
vardır. Tılvsiye ederiz. ·---·-···-··------···-···············-

•.. Ougun artık te1<rar 
pudralanmama IUzum yoktur; 
Erkekler bir kadmm ilk •ık pudraJan. 

dı~'lna görmeği ııeevmezler. Fakat, birden 
fadan cildin parlamamna mani olmak 
için bundan baoka bir çare olmadığını 
zanneder. Şuna da nuan itibare alma
lıdır ki; krem köpilklü Tokaloo pudra
sınaa olduğu gibi iyi bir pudra, krem 
köpüğü . ile kanştınldıtı takdirde; rüz
garlı, yağmurlu havalarda ve hattisıcak 
balo aalonunda bile bütün gün eabit kalır 

Krem köpüklü Tokalon pudran, ya
pışkan ve gayri merı olduğu kadar cilt 
için şayanı hayret bir mulı:avvidir. Be-
ıereyi tahrik eder. Faka& mesamab kat'• 
iyen .kapamaz. .Şimdi, bütün genç kız

ların arzu ve bütün erkeklerin nazarı 
takdirle Hyrettikleri yumuşak, açık ve 
nazik bir cildim nrdtr. Son gönlerde 
beni zevceliğe 'talip olan r.at, keudisini 
her feyden evvel teshir eden cıJdim ve 
tenim olduğunu ıöylu) or. Yağlı bir cilt 
için Pcro 'l'tlkalon pudrasını ve kunı bir 
cilt için Ptıtalia Toltalon pudrasım kul
lanınız. Günde yalnız bir defa pudralao
mauız kafidir. Zira Tokalon pudrası cid
den aabit kalır. 

r -
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Hangi Mektebe 
Gireceksin iz ? • 

Harbiye 
Mektebi 

Mektebe, Milli Müdafaa Veklle• 
tince ten1ip •dilen miktarda her 
ıene talebe alınır. Şartlar ıuolardır: 

Tam devreli lise veya muadil 
Türk veya ecnebi mektepler mezunu 
olmak, 17 yaıına bitirmlı ve 22 ya· 
ııoa henüz girmemfı olmak. y0cudu• 
nun teşki ! itı Ye •hhatl orduda H 

her ıklimde faal hizmette miiHlt 
bulunmak, tam ah'ikta olmak ailece 
hiçbir ıui hali bulunmamak.. ' 

Bu ıartları haiz olanlardan latan
bulda bulunanlar her 1ene Mart 
bafında dofrudaa doj'ruya Harbiye 
.llektebl Kumaad..ı......._ ine ..... 
haricinde bulun alar, lıalundaldan 
mahaldeki en bGylk aakerl kun; an
dan nya aıkeri ıubell ıtyuetine en 
geç Temmuz nihayetinde Harbiye 
mektebinde l ulunacak •eçhUe lıtida 
Ue müracaat ederler. latidaya nUfuı 
tezkereal, hüviyet dlzdan1, ııhhat ve 
atı kiğıtlan, ınektep ıalaadetname 
Teya ıureti Hptedilmelidlr. 

Cevapl•rımız 

İstanbul Ziraat Mektebinde aitaji1er 
Kemal Beye: 

Mevzuubau yazı..u dotnadu. Aa
kerlik ıubelerinin birinden tahkik 
edebilirainiz. 

Nev9ehirde Muzaffer Beyea 
UM leyU meccani hntlbaalan ll1ed 

olan vUAyetlerde yapahr. Sia de biraz 
muraf yapıp bayi• bir Yilayete aidi· 
alz ve lmtibaaa 1Prinb. Fakat lmtf
h • nda a.u.affak oldutunu takdirde 
mektep ae~•ek hakkı ıi~in defil, 
Maarif VeUJetialndir. O, talebeyi 
iatedij'i Jiaeye tabim edecektir. 
Orta Orman ıııektebi orman memuru 
yetiıtlrir. Buradan ıoara YGkıek or
man mektebiae girilebilir. Nafıa 
fen mektebinin ka11tları baılamııbr. 
30 aj'auto•ta bitecektir. MüHbaka 
imtihanı mektepte yapılacaktir. 

* Kuımpaşada Selim Efendiye ı 
Bu ıene her mektepte leyli mec

eani hntihanlan açwlaeaktır. Bu lmti· 
hanlara aiz de ıirebillr&iaiL Anca!( 
daba enel li•elerden birlaia orta 
kıımına kaydediliniz. imtihanda mu
vaffak olamadıtınız takdirde buraya 
devam eder.U.b. 

* 
Topane Boğaı.keaende A. N. Beyet 
Ortamektıplerden herbaaF birine 

l'lrebiliraiaiz. T.,..ddllt etmeyin. 

Jf 

TarlUI karilerimi&den 8. lluaD 
Efendiye: 

Gecllkll Uçlk Zabit mektebi Zey-
tlnburnuncladar. lliracaat J•rl mektep 
müdOriy•~· Salalatiaia tam iM ••k· 
te be sfrebWniıaia. 

i _____ B_u_g_ü._n_ü_n __ M __ e_se_l_e_le_r_in_d __ en _____ I 

Et İhtikirı Var Mı? 
Varsa Mes'ulJeri 

Kimlerdir? 
( Baftarafı t inci AJfada) 

koyunlannın kıvırcık diye halka 
JUtturalduj'unu, helo mezbahada 
birçok keçi aabldıja halde ka
aaplarda keçi eti namına bir fey 
görünmediğini kaydediyordu. Şe
kili umumisi ile iddiası doğru iÖ

rlinen bu arkadaşın dilinin altın• 
da, meaela: 

" Bu işi de bir elden görmek 
mümkün değil midir? Gibi bir 
aual saklıya benziyordu. Bir za
manlar devletçiliğe muarız olan 
birçok eıhas ve teıekkOllerin 
menfaati icabettikçe: 

- Aman mahvoluyoruz, bizi 
himaye edinl Diye bOkt\mete bat 
vurma• gibi, bu arkadatıa 
ufak bir himmetle dllzelebl· 
lecek bir vaziyetin mes'u· 
liyetini, doğrusu aranıldığı 
takdirde bu itin hamallığını yap-

maktan baıka fazla bir menfaat 
görmiyen kasaplara yUkletmek 
istiyor. Halbuki, bakmız kasaplar 
no diyorlar: 

- " iddia edildiği gibi bun
dan bir, iki ay evvel ( 30 • 35 ) 
kuruşa mezbahadan et almıpta 
dükkanlarda ( 60 - 65 ) kuruıa 
et aatdmıt değildir. Ahı puıula· 
larile de iapat edileceği gibi Ha· 
ziran ve Temmuz aylannda, mez
bahadan 40 kuruşa, ( 43 ), ( 44 ) 

kuruşa çok et almmııbr. Bunun 
nakil masrafile beraber dükkina 
mal olması 46 veya 48 kuruş 
ed•. Bfna-leyh U Ye altnufa 
aatılmaaı da doğrudur. 

Fakat bugün için mezbahada 
et 30 veya 35 kuruta satılmakta
dır. Dışarda da 50, 55 kurup 
veriliyor. İstanbul belediyeainin 
varidatının Uçte birini teıkil eden 
mezbaha reamine dokunmak 
mümklln olamiyacajma ıöre, 
etin bir miktar pababbğına icap 
eden ıebebi ortadaa kaldırmak 
da mevzuu baha olamaz. Fakat 
eskiye nlabetle bayat ucuzluğu 
bir haylıdır. Binaenaleyh gövde 
başına (30) kurutu bulan nakil 
lcretini yirmiye indirmek ve daha 

1 
bir takım maıraflardan kısmak 
pekilA mDmkündllr. 

Bundan sonra ıelelim keçi 
meaelealne: Evvelce mezbahada 
her hayvana damı• vurulurdu. 
Meseli keçiye kırmızı, mandaya 
yine k1rmızı damga konur ve 
ismi yazılırdı. Bu, kalkta. Kaldıran 
her halde kasaplar değildir. 

latanbulda kıvırcık bulunup bu
lunmadığı meselesine gelince; 
latanbula Bandırma ile Rumeli• 
den mahdut miktar kıvırcık gelil' 
ve belediye, bunlara, karayaka 
koyunlarına nasıl karayaka dam
gasını vuruyorsa kıvırcık damga• 
ıını vururdu. Hikmeti hUda dam
ga iti kalkb. Binaenaleyh halk ta 
bol bol keçi yiyor. Bir hayvanın 
her tarafına damga vurmak au• 
retile keçiyi koyundan her zaman 
ayırdetmek mümkündür. Binaen• 
aleyh dOkkAnda parçalanan bir 
hayvanın cinsini farkedip edeme
mek iddiası da doğru değildir. 

Demek oluyor ki biz kasaplar 
• bahalı sayılırsa • ne etin baba
hbğından, ne de damğa vurulup 
vurulmamasında mes'ulüz. Mes'u
liyet varsa başka yerlerde olmall 
gerektir. Bundan başka bir nok• 
taya daha dokunmak lizımdır ki 
o da ıudur: Mezbahada kesilen 
her et, mezbahanın soğuk hava 
depoıannda 24 aaat beklemek 
llz.mdır. Sebebi iae, taze et üze
rinde bulunduğu beyan edilen 
toksinlerdir. Hem bir taraftan bu 
toksinleri mahvetmek, hem de 
eti bozmamak için bu ıoğuk 
hava depolarının muayyen bir ao
ğııklukta bulunmasa lazımdır. 
Halbuki çok defa, bu depoların 
harareti sıfır üstü birkaç derece 
kaydeder ve etler, bu yüzden ve 
lıer zaman kokmak tehlikesin• 
maruzdur. Esas itibarile belediye
ce malum buluomıyan bu hakikati 
de beyan etme7I, bilmünasebe 
Yuife billyoru.» 

* itte kasapların da kendilerine 
atfoluoan ihtikir lddiasma muh
tasar ceYaplan. 

--=======---===="""""'=-==-===-====~~ -
Fabrika ve Mlesseselere 

Uzun mflddet muhtelif fabrlkatarda Baımubaılp, bllro .. fi YI maliyede 
Heaap mGtebaauahjı vapmıı olan ve muhtelif muhHebe uıuUerine vAkıf, 
kaunç, muamele vergiıl, Ticaret ve Tetviki aanayl Kanualan ahkimına 
tevfikan muhaaebe defterleri, iıtatlıtik cetveJlerl, maliyet fiatleri, ambar 
tetkillh tanıiaı n teabltlnde tecrübe görmflı, liaan lfina bir &"•nç 
ıınai ve tlcari mÜeHeae!erde daimi veya h ıftaam muayyen zamanlarına 
inbiaar etmek üzere İf kabul eder. 

BON SERVi& VE KUVVETLi REFERANS 
Adre•: Bahçdkapı Cclıllb •y H an ~o. 16 ( 'l'elefon 21028 ) ..... __. 

, , 
LUTFI AQlfR 

Mütehassısı 

• • 
l ~TlV.CNLfR ._ 
Ş..O.MLI MANi 12 15T.t.Nf)UC 

• • • 
.t.DAı~ıNDEN ALA~ILIA1.?Q 

, !>ipr.r~~lcrdcn Po~e.. 
P or~ Alınma a 

' 

DABCOVICH va ŞDrekAıı 
Telı 44708 • 7 • 41220 

Avrupa Yt Şark limanlan aruında 

muııtuam poı&a. 

Annra, Rotterdam, Hamburg n 
lakandinavya liawılan loin yakında 
hareket edecek n purlan Ye dUnyanm 
baılıoa 1im anlannda tranıbor demen 

Yakında gelecek npurlar 

Hanaburg vapuru 14 Aguato&ıı 
<logru. 
Auguat Leonhardt vnpuru 8-5 
Eyinle doğru . 

Yakında hareket edecek vapurlar 
Hanaburg vapuru 19 AjustoM 
dogru . 
Auguat Leoahardt ftPU?U 6-8 
Eyıule doğru. 
Faale tafaiW için Galata. Freosyan 

han umum! aoenWil,iae G"tllraoaat 
Tel. 447crt/8 • •tllO 

~-----· (1'9S) 



'' iyi tıraı olmuş bir çehrede fevkalAdelik göze çarpar. Size bu iyi braıı 
da ancak MONDEKSTRA tıraş bıçağı temin eder. Her yerde satılır. 

•• 

Yeni kumaşları ve 
Yeni Fiatleri görmeden 
başka yere uğramayınız! 

TOPTAN VE PERAKENDE 
( Toptan satışlarda azami teshilat gösterilir ) 

MÜRACAAT MAHALLi: 

Sultanhamam i P E K i Ş mağazası - Birinci kat : 
i P E K i Ş merkez müdürlUğU 

lpeldf '111 aeua kamaııarıaı lllJlk Ucaretllaaeıerde 
de balablUrslnlz : 

A ATA REFiK muesseseıi - BahçBkapı 
B ZAMAN mağazası • ibrahim ahmet ve Ali Derviş - Sultanhamam 

· G Mehmet Şefik mahdumu Veli Şefik ticarethanesi - CelAI Bey han - Bahçekapı 

Kumaş kenarında sağlamlık ve güzelliğin ifadesi 
iŞ markasının üçüncü vasfı: olan i 

Deposu: Karaköy Mehmet Ali Paıa Han. No. 44 Tel. 49258 
Beyollu ciheti bayllerl 

Galatasaray ~eagora 
Jetiklal caddesi 46t 

Altınbakkal : Ekmekçi Hüaeyin Ef. 
Nışantaıı: Hüaeyin Rifat 
Osmanbey : Buzcu Teodori Ef. 
Maçka: Neşe Pastaneai 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
lıtanbul Acentalıtı 
Liman Han, T elefonı Sl98S8 

'faksim meydanı: Tütüncü Mehmet Ef. 
Oihnugir: N'eo Ağora , 

·-------·----------------

1 lstanbul Belediyesi lllnları 1 
Ketlf bedeli 300 lira olan Çatalca Kazası Bucdar köy mek· 

tebl ıu teıiaata açık münaka1aya konulmuıtur. Talip olanlar keılf 
evrakını görmek ve ıeraiti anlamak llzere Levazım MOdOrlOğUne, 
münakasaya girmek için de 22,5 liralık teminat makbuzu ile bera• 
ber 23/8/934 Perıembe gUnU aaat on bette kadar Daimi Encümene 
müracaat etmelidir!er. "4382,, 

Zafiyeti umumiye, ittihasızhk ve kuvvetsizlik halatında büyüle 
faide Ye tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satdır. • 

İzmir ve Mersin 
Sür'at Yolu 

INONO v•puru 24 
Atuatoı 

Cu m a ıUntl ıaat 11 de Sirkeci 

nhhmından kalkarak dofru lZMIR, 
Antalya, Meralne fidecek. Daaaıtt 
bunlara llbetea Alanya, Ktllltlk, 
ÇaHkkaleye utrayacakttr. 

611---• Doktor ~--••111ıı. 

HORHOR UN/ 
Her gün akşama kadar haıtalarını 
Eminönü Valide kıraathaneai yanın
daki muayenehaneainde tedavi eder . 

._ __ •Telefon: 24181 •(1~79) 

Son Poata Matb•••ı 

5ablblı All Ekrem 

Neırlyat Mldflrih Talm 

Ajustoa 20 

-ANKARA SERGiSiNE--
iıtirak edecek sanayicilerimize kolaylıklar: 

Serride teşhir edeceğiniz malları Ankarada Ankara ambarı namına gönde
riniz. Mallann ambarımızda muhafaza edildiği müddütoe ardiye alınmaz. 
Ambarımızda muhafaza edilecek eıya ehven ıeraitle sigorta edilir 
Sergi ile alakadar bütün itleriniz deruhte edilir. 
Sahf yapmıyaoak firmalano paviyonlan idare edilir. 
Satı.f yapacak firmalara tezgihtar tedarik edilir. 
Sergi hitamında teıhir edilen eıyanın ambalajı ve geriye iadeei deruhte 
edilir. Şerait bilmuhabere te1bit edilir. 
İzmirden gayri yerlerde Batağa zade Nakliyata umumiye Şirketi teıkilatı 
size her türlii kolaylıklan temin edecektir. 

Ankara Ambar1 Umum Nakliyat Kollektlf eırketl 
~------•Taş ilanda No. ü-6, Ankara ~-----•P 

O artık hiç dans edemiyordu! 
iltihaplı ve ısttraplı ayaklarile ne dans edebiliyor ne de müthlı 

ıstıraplara katlanmadan küçük bir gezintide bulunabi· 
liyordu. Şikayet ettiği bir arkadlloı ona, akvamlan 
derununda kafi miktarda RADIO • S.AL TS tozu 

ilavesile 11cak ıuda 
ayaklarını banyo etme· 
ıini tavsiye etmivti. Bu 
tavsiyeyi nazan itibara 
alarak muntazam ban
yolara batlamıı ve H· 

kiı: giin nihayetinde ar· 
tık kendini tanımıyor• 
du. Ayaklan hafiflemif, 
bütün ıstırapları zail ol-
muı bir halde dana 
ediyor, koıuyor ve hio
bir yorgunluk hiı11&. 
meden bütün eevdili 
ıporları yapıyor. Ra· 
dlo • Salta toıunu 
muntasaman iıtim.U 
aayeıinde veca v• 

ııtırap Y~ren nuırları da yumuıatıp kökllndcn söküp çıkarmaktadır. ( 1539) 

Erenköy, Kandilli Kız Liseleri 
· Çamlıca Kız Orta Mektebi 

Müdürlüklerinden : 
1 - Ağustosun yirminci Pazartesi gUnUnden itibaren Cumarteıl, 

Pazarteıi, Çarıamba günleri dokuzdan on yediye kadar 
talebe kaydolunacaktır. 

A - Kayıt için talebelerin velilerile birlikte gelmeleri. 

B - Dört fotoğraf, ıahadetname, tasdikname, hüviyet ctızdam 
ve sıhhat raporların\ beraberlerinde getirmeleri IAzımdır. 

C - Leyli Ucreti 225 liradır. Baremin yedinci dereceaine kadar 
maaş alan memur çocuklarından yUzde on, kardeılerin 
ikinciainden yUzde on beı UçUncU ve diğerlerinden yUzde 
yirmi tenzilat yapalır. 

2 - Mezuniyet imtihanlarına EylUlUn birinci Cumarteal gUnU, 
3 - Sınıf ikmal imtihanlarma EyllllUn yirmi ikinci Cumartesi günU, 
4 - Derslere T e9rinievvelln birinci Pazarteal gUnU baflauıcaktır. 
5 - Fazla tafıilit almak lıtlyenlerln Mektep idaresine 
müracaatları. 114647 ,, 

Beşiktat Orman Memurluğundan : 
Fındıklı iıkeleıinde mezbut Ye mahfuz elli kental mqe odunu 

25/8/934 Cumartesi gllntı ihale edilmek üzere müzayedeye çıkanlm.,. 
tır. izahat almak iıteyen tallplerin Betiktaı Orman Muamelat Me
murluğuna mttracaat eylemeleri ilin olunur. "4738,. 

ÇiFTLiK PARKINDA 

Bestekar tanburı Sallhattin Bey 
En maruf muılkl un'atk&rlarmın lutfen iıtlraklerlle 

21 A§uatoa Salı gUnU ak9emı 

istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu ReisliSjinden : 

Akliye ve aıabiye baatanesl için lüzumu olan 226 kalem Hiç 
ve ııhhi malzeme • olbaptaki ıartoameıl veçblle ve 28 Ağuıtoa 
934 Salı gtlnU aaat 14 te alent münakaıa suretile satan alınacaktır. 
isteklilerin müracaatları. 114522,, 

Tecrübe etmek 

EBEDiYEN 
kullanmak 
demektir. 

BIÇACil 


