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una u u Takvi 
Yunanistan Protesto Etti 
Yunanlıların Fikri Bulgarların iddiası 

Atiaa, 2 (Telefonla Huıuıl Muhabirimizden) -
Bulıariıtandan kaçarak Yanan arazialne &iren yedi 
Tlrk ailesinden beı kitinin takibine çıkan Bulıar 
aıkerleri tarafıadu lldtırUlmeıi •e lkl erkeğin de 
yaralandıktan monra kaclm, çocuk ve hay•aalannan 
tekrar ru~garlıtana ıötllrlllmeıi hldiıui lzerine 
Yunan hükumeti Sofyada, ıeflrl va11taalle teıebbtıa 
ve protestoda bulun•uıtur. Bulıar hlll&.ümeti, hu
dudun gece karanlıta ve tababa klll'fl o havaliyl 
kaplıyan Eis yllzllnden pçlldiğinl, yokıa mllfrezenln 
böyle bir kaıdi bulunamıyacajım bildirmlttlr. 

Yunan Hlkümetl, bu izahı kAfl bulmamıı we 
ikinci bir proteato11a•e vermittlr. Bunun üzerine 
din ıabab ( ayın lkiıiade ) , aaat altıda, bir 
Yunan ve Bulıar Mulıtelit Aıkerl Heyeti hidiae 
mahallinde t•hkik ve tetkike batlamııtır. Yunan 
Hlküme:i, hatb hareketini, tahkikahn natlcealne 
sıra tayin edecektir .. - A. v. 

Sofya, 2 (Huıuıl) - Bulıariıtandaa kaçan yedi 
Pomak aileıinin, Yunan hududunu ı~tlkten aonra 
arkalarından yetqea aıkerl Bulıar takib mllfrezeal 
tarafından g6rdntn feci muamele, burada, fil ıekil· 
de te•il olunuyorı 

Bu yedi Pomak aile, beraberlerine hayvan ve 
çocuklarını da alarak Yunan hududuau ıeçmitler
dir. Takibe çıkaa askeri mUfreze, bunlara, ayın 
29 uncu aababa, ıaat altıda yetiımlftir. O zaman, 
ortalık alaca karanlık •• ılıll idi. Binaenaleyh 
mllfreze hududu gtçtiğinin farkında delildi. Askerler, 
kaçan köylOlere "dur., emrini vermft. fakat mukabele 
olarak ateı yemiılerdir.Bunun 8zerlne Bulıar aıkerlerl 
mukab•leye mecbur olmuılar, atılan brfUDlardan bet 
erkek 6lmUı, ildıl de yaralanmıflardır. 

Buna dair 3 Uncu 

Eğer, kaçanlar ateı etmemiı oluılardı, mllfreze 
de ı:lllia davranmıyacak Ye bu kanla hAdlae vukua 
g.elmlyecekti. Eıaaen mlifrezeain bududu ıeçmelİ 
de, aabahan karanlığından •• lia yllzllndeo bir 
yanfqlık eaeri olarak wkua gelmlftlr. - _. 

••rtamıada da ayr1ca malGmat vardır 

Nümune Mahallesi 6z TUrkçeı 

Dil Kurumunda 
Taksimde Yeni Bir Mahalle Yapılacak 

1 
Telesen 

Hagdudlara Aman Yok 

Maden Amelesine Zarar 
Verenler Tutuldular 

Bunlar, Ameleyi Soymakla Ka m yo , 
Bıle Bazı arını Öld ·· rüyorlardı 

ZonıüJda1' ( uauıl) - Ay ıon-
larında maden ocaldanndakl ala
caklannı aldıktan sonra k6ylerlne 
dönen maden anıeleainl, yolda 
ıellmla önlerini keaenk ıoyaa 

bazı ıerirler tllremiıtL 
Son aylar içinde b• ç9flttea 

iç vak'a olmut. ildylz metre , .. 
rin dibiade kuma aallayarak ka
zandaj1 bet oa kurufla kaynae 
döne• amele rolda aoyulmq
lardır. 

Bu vak'alardaa blrlalne maa~ 
teeuUf kan da karqmq, ocaklar
daki kazançlanm aldıktaa ıonra 
köylerine d&nen ıekb ameleden 
biri yol kuicl ıerirler tarafuıdaa 
lldUrü1mOı, biri de yaralanmııt.r. 

Fakat derhal ili•• edeyim ki; 
bu soygunculann hepıl de aralan 
jandarmamızın çelik peçealnden 
yakayı kurtaramamıflar, yapalaa 

Zoıe••lll•lc oilqell i••a•rrna 
1c ..... , ... "•hJ• ••• ş .. 1c.ı 

hldiHlerlnln geçtlii muıtakalarda 
çok k.orkunç bir duyet lılenmiı 

110Dra hepm de 
ele pçlrllerek ClmJautl7et adU

\Jlmayalım 
•·uİbal~ ......... l"WliMlf-"'~ ... ~~~ 

bir k6yll balta Ue parçaJanmıı, 
zavallının karı11 da tabanca il• 
llcllrlllmlftGr. 

Bu lrorlnmç dnayet btr maada 

~hP•6ep .. urlıla 

Beledi1e, da•aaım kuandığı Surparop mezarlığım paroalara a11raralr ••1& 
laalinde ea&maya hazırlanıyor. Burada. bir nümuoe maballui 1apmak iatemelı:te 
m,.ıecli1enin emelleri batındadır. 

Bir Ailenin Bütün Efradı 
Zehirlenerek Öldü 

Tokat, (Huıual) - Viliyetimize 
baila Erbaa kaza11nda bir facia 
!_lmuıtur. Ôğrendilimize g6re, 
Erbaamn Cedid mahalleıiade otu-
ran Kanıaliı lamall, çayırlardan 
teplacLiı yabani ••atan pirinçle 
fltlrip piliY 1apm1f, karı11 Nuriye 
M dkt kın ile bir erkek çocuju 
la91> liir:ikte bu 1emetl 1emitJer
&lir. Artan yemetl de Kanralb 

l Molla HDıeyia ve otlu SWeyman 
yemiflerdlr. Fakat mantarlar ze
hirli olduğundan Snleymamn (12) 
yqıadakl lmı Hadice zehrin t .. 
slrile derhal llmllt. diierlerl de 
tedaYI albna almm11tır. Fakat 
mantarların zehir derecul çok 
fazla oldutundaa bira• 10nra 
onlar da çok acıklı tekilde .kına• 
narak ı&zlerlni kapamıılardır.- lf. 

Sovyet Rusyadaki Suikast .. 
Moıkon, 2 (A.A.) - Ta1 ajanıın ·n 

Japbtı bir bilkt\met teblitinde, ıoıya• 
liat SovY.et Clmhuriyetleri Birlitl 
Merkezi icra komiteal Gyeai ( azaaı ) 
Kirofua, <ün akıam ıaat 16,30 da 
Leninarad Sovyeti binaaı•da öldlrül• 
dlt'1 b'ldiri mektedir. 

Teblit, ö l Ciruıin itçi ıın fı dDı· 
lllanlaranın ııdamı oldutunu hemen 
[•kalaaan katilin kim oldutuau an· 
anı k için milddeiumumiliti• 't• el 
attıi'ıaı aöylemektedir. 

Koınl•iıt partiıl merkez komlt111l 
Y• komit.-ler •ecllıi beyaanaıaeler 
ç ıkararak Sovyet Ruıya komGniıt 
partiılaia Kirofun ölilmile büyDk b"r 
kaybe utradıtıaı llildirmiılerdir. 

Beyannameler, Kirofun Bolıeviklitln 
en caah yapıcılarından bulundutunu 
ve komilnizmia l:ı upnkl yenmelerinde 
çok l:GyQk btr payı oldutuau anlat• 
maktad r. Kirofua ceaazeal bG7lk 
merasimle kaltı .. ılacaktu. 

•ki .., __ 

Tarkc• aad lılr ara1a .-tır.aekl• 
baıarılır ltlerdea olmadıjı o deni~ 
(derece. kadar ) bellidir lıl, burada 
onu aalatmata yeltenmiyecetim. 

Elimiıe weçea aa. açıkça aöyliye-
11•; olwualaımamııtır. Yı larıa 8ıt 
Gıte 1ıtdıjı todarıa blrlldnti ıi, lıu 
azGa tleferlal b1' baluıta klmaeye 
waıttrmiyor. Dili•l•i, içi benaiıu 
(Abıhayat) lle dolu bir kuyu1a benze
tebiliriz. Bu kap. kazdıkça deriale
yecek, eıtikç• auyu çotalacakbr. 
Şimdilik, iti• baııadayız. Kuyuaua 
derialilderlae ıa..ek içha flnGmlade 
Jillar nr. 

Bir takım, yasarlarımıa, lıtiyorlar, 
lzlllyorlan Kup. çarçabuk kaııl11n, 
kasıldıtı kadar yerden •u1u alınıp 
lçllmet• baeJan1ıa. 

Ben IH b6yl• dGtGn•Gyorum. 
TelHlk (acele) danumalda, kazın
dıkları••... lat• de ko1aralc priaia 
s•ri yerebiliriz. 

Hepaiad•• ance dillaiai, 17 ca ltle
••tl dltbmeliyia. Bu da kuyuyu ka
ucıılc ltçileri, Tlrk dilinin bCltila 
inceliklerini knramıf kimıeler ara• 
auadu ıeçmekl• olur. 

Eaki atalarımızın bir aazı •ardır: 
-Teleaea (acele eden) terae dlıerl 
Hele bu dil lfinde, tea canlı olmak 

hiç dotru olmaı. ÇGnkl kuyu, çok 
deriadir. Kaz••JI tam yerlade Yurma• 
eını, ye bir dizen altında çalıtmaıını 
bil••H•k, bea,ıauyu J'eri .. e elimize 
birkaç nuç çamur parça11 aeçebilir. 

.. lf 

......... cu .... rt••tr• 
lıtanbul Müftülüiilııdenı Kiaunuey. 

nlia 11kiıİ.De miiladif Cıunarteıi giioil 
Ramazanın lbtidaıı olduğu il&n ol•nur. 

Yetim Ve Tekaüt 
Maaşları 

Yetimlerle tekaütlerin birinci, ikinci 
Klnun n Şubat maaılan verilmiye 
baılamııtır. Ayrıca bunlardan maaı· 
lannı kırdırmak iıtiytnlere de giin 
tayin edilmiştir. Liıtıyl 11 inci aayfa• 
mısda bulabillr1iniı. 

y .. ine Yerilmitlercllr. 
Bu. ıoyıunculuk vak' alannıa 

arkaıından yine bu aoypnculuk 

bırsızlağındaa ileri ıelmlıt·r. 
"DeYrelr,, kazaaa ci•annda 
[Devamı 3 Gncl Vbde) 

SigaralarımızNefisleşiyor 
Ttltlln lnhlıar ldare1f, tlıtlln clnılerlnla, içilen ılıara harman• 

larını içim Ye harman noktaımdan lalib etmete kuar. ••rmlt ve 
faaliyete geçmiftlr. Şimdiye kadar 25 harmana ayrılan TDrk ılıara• 
ları bundan b&yle dokuz harmana indirilecektir. Yapılan tllttba 
mubayaaıında bu cihat 181 Galine aluıarak mubayaa yapılmaktadır. 
O ıuretle ki ıiıaralarıa içim Y• kokusunda tam bir istikrar baııl 
olıun. Harbden e•vel meaell baframlden ılgaraaının kokuıu 
tiryakilerince belli idi. Bu aigarayı içen adam baıka aagarayı iç .. 
mezdi. Baframlden için bu b~7le olduiu sibl 7etmlf lik tatlı aert 
ve diğer ıigaralar için de aynı bal vaki idL lnbiıu ldareainln 
ıttmek iıtediğl yQ lıte bu yoldur. Ve azami iki sene zarfında ııga
raların içimindeki nefaıet Ye kokuların bu latikranm temJn etmif 
olacaktır. Bana mukabil fiatlarda bir detifildlk olmıyacaktır. 

Bir Eski Musiki Aleti Satanın Düşüncesi 

Eski udlar timdi ne it• ranpltlUr "l 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi)I 
Bir Güzel 
Karar 
Ve Halk 

Yeni &aDayİ kurumu mUnaae· 
betile devlete ait fabrika n 
müuseıelerde tıLSarruf yapan, 
yeni bulutlar temin edenJere 
para mükafatı verilmesi bir eHı 
olarak devletçe kabul edilmi,tir. 
lln karann nekadlll' iıabetli ol
duğunu aöylemiye dahi lüzum 
yoktur. Bunun, halk araııında. 
huıule getirdiği tesiri, dün biz 
~öyle tesbit ettik: 

Bay Avni Yalçın ( Gedikp&şa Doğ
ramacı 11okılk 22 ) - Memlekette bü
yük uoayi kurmaya ba9ladık. Tllrk 
uluıu zeka itiba_r.le Avrupahlardan 
aıağı değıldir. Fakat tohum bite
bilmek için mil.ait bir toprağa dilf· 
mek li:ı mcfü. Bizde bulucu bir çok 
zekalar tecrübe ve çalıtma sahaları 

bulamadıkları Jçin çorak topra.ta 
düşen tohumlar ·gibi heder olup gidi· 
yor:ardı. Elektriğin kitifi Tomaa 
Edi~on .Konyada dofaaydı eminim ki 
o keıifleri yapama:zdı. Çilnkl muhit 
yoktu. Onun için bizde birçok Jon 
Ahmedler türedi. Fakat buıQn Türk 
gençliğ'oe geo:ı bir deneme uhuı 
açılm ttır. Askeri fabrikalar bu dene
meleri tetYik edec:ek mahiyette 
ikramiye uaulünll de kabul etmi9ler
dlr. Genclerjmlze ıöylilyorum. itte 
meydan.. Kendilerini g5ıteninler. 
YnxamnzD dllnyaya ak ehilılu. 

• Bay Süleyman (Sultanıelirn F11tık-
dibi 17) - Bakanlar meclliıl •ıkeri 

fabrikalarda çalıtanlaTa ikramiye 
.... mı kabul elmittir• Bu u81llilo 
•ivil fabrikalara da teımil'.ni doğru 
bu~urum. Bu u111l A•rupada •• bil
haHa Ahaanyada tecrObe edi'mit ve 
ba gilnkO Alman aaııayiiıtl doğurmuf• 
tur. B"r amele nyı:.hut uıta taltif 
edilecetini biline kafaıını, :ıekiııaı 

ltleterek çahıtılı mtle1aeaeye daha 
faydalı olmıya ye faydalı feyler 
bulmı1• çalııır. Bıından hem o m8-
e1&eae, hem de memleketin iktiudı 

•• ıanayil fıtlfado etmiı olur. sa 
bakanJıtı•ı tebrik ederim. 

• Bay Cemal (Cihangir Cami ıo-
kak 112) - E.ld bir ata ıözOmOz ft.1'. 

Marifet Utifata tabi, aıOıterisls 11ıal 
zayıdir. Deriz. Tenl::elleri çalıtkan 
yapmak Te çalııanlardan daha fazla 
randman almak için ikramiye, olma%
ıa üferin vermek en iyi bir teıvlk 
nı:tuıdır. Sil (MilU mOdafaa) Ba
kanlıtı fabrikalarında çalııanlardan 
taaarruf yapanlara, tehlikeli maddele
rin tecrilbeainde munffak olanlara 
ibtirada bulunanlara ikramiye •eril
meai kabul edilmiıtir. Avrupada lıO
yGk 1anayl Ye ketfiyat ta bu 9eldlde 
doğmu1tu. Bu bakımdan Sil bakaalı
ğınıo bu yeni uıulünU betenmemok 
mGmkGn detildir. 

Sokak isimleri 
Belediye yabancı dilden so

kak ve cadde ls:mler:ni değişti~ 
rerek yerlerine öztürkçe kelime
ler koyacaktır. Bunun için, ya• 
bancı dilden aokak isimleri bir 
cedvel halinde tesbit edilmek· 
tedir. 

SON POSTA 

• ER 
e Sahte.kir ık 1 .ıi;'J 

şve 
o 

i 
Bir Polis Memuru, Bu iki Suçtan 

Ötürü Adliyeye Verildi 
lltanbul Emniyet ikinci ıube mUdürlllğü, rUıvet 

aldığı ve sahtekArlık yaptığı iddiasile Kızıltoprak 
olduğunu yazmıı, altına da komiser Bay Haaanm 
mlihrüntl basmıttır. 

komiserliği memurlarından Bay Sabriyi dün Milddel· 
umumiliğo teslim etmitfr. iddia edildiğine göre bu 
iki suç ıu şekilde itlenmiftir: 

Kızıltoprakta oturan Iran tebamıdan Mihail 
polis Sabriye mftracaat ederek yanında oturan Ye 
nişanlııı olan Bayan Raheli ikamet te:ık.erea'.ne karııı 
gibi geçirme&iol teklif etmiş ve bunun için de ken
disine on lira vermiştir. Bay Sabri bu müracaatı 
kabul etmiı ve karakolun ecanib memuru Bay 
KAzımın izinli bulunduğu bir gUn Mihailin ika· 
met tezkeresine Bayan Rahelin, Bay Mibailin karısı 

Poliı Bay Sabri bu iddiayı kıımen reddetmiı, 
fakat ikamet tezkeresinin altına arkadaıının bulun• 
madığı bir glitı bu kaydı yazdığını itiraf etmiştir. 
Müddeiumumilik ( 1609 ) numaralı rüşvet kanunu 
mucibince memurin muhakemat encümenine verilme• 
den doğrudan doğruya Müddeiumumiliğe teslim 

edilmeai için validen aalihlyet istemiş ve kendisini 

mevcuden pol:ae iade etmiştir. Bay Sabri dün de 
nezaret altında · kalmıştır. Bugün Üsküdar Müddei· 
umumiliğine verilecektir. 

Adliyede 
Yeni Memu~ 
Seçimi 

Adliye memur seçim encllmerol 

dlln de toplanarak, açıkta kalan 
( 16) memurdan teselsül yo:ile 
yeni ite tayin edileceklerin dos
yalara üzerinde tetkik.at ile meşgul 
olmuştur. Yeni memuriyete tayin 
edilenler dtinden IUbaren vazife
lerine baı!amıılardır. icraya geti
rilecek ( 40 ) hukuk mezununu 
Adliye bakanlığı tayin edecektir. 

Dün bir memur tayin edilmiş ve 
birinci icrada qe haılamııtır. 
Diğerleri tayJn edilinciye kadar 
icradan bqka yerlere alınan 
memurlar onlann ltloriııl gGro
ceklerdir. 

• 
Dllu bir guete, aılJye UçOnctl 

ceza bqkanı bay Hikmetin 
Ankara ağırceza baıkanlığma, 

azadan bay Hikmetin Diyarıbeldr 
ağırceza batkanlığına, bay Nua
ret:n de lnebolu ağırceza bat• 
kanlığına tayin edildiklerini yazdı. 

Bu haberler yanlıftır. ÜçUncO 
ceza haıkam bay Hikmet Ankaraya 
tayl.ıini tekzJp etmiıtir. Azadan bay 

Hikmet ise Malatyaya tayinini kendiıi 

iıtediğl için Diyarıbekire verildi
ğiniD aah }Oktur. Bay Nusret, 
geçen gün de yazdığlmı.z gibi 
Inebo?uya değil, Boluya tayini 
hakkuıdaki .istimzaca müibet 
cevap verm~ir. 

Yeni kanuna gl5re Istanbul 
hakimlerinden kimin tasfiyeye 
uğradığı henUz mailim deği~dir. 
Hikimier kanununun (A) fıkra
sına göre tasfiye edilenlerin avu• 
ka.t!ık da yapamıyacaldan anla• 
şılmaktadır. 

Yine Eroin! 
Memurlar Bir Şebekeyi 

Daha Y aka;amak Üz~redir 
Gümrük muhafaza teşkaab, 

son gü 1Ierde mühim bir ercin 
kaçakçıiığı hAd.isesi ile meşgul 

bulunmaktadır. Şehrimizde çok 
giz:ll şekilde çalıştıkları a.:.ılaşılan 
bu eroinci şebekesi, muhafazanın 
sıkı takiplerine rağmen, izlerii1l 
kaybetmeğe timdilik muvaffak 
olmoılardır. 

Öğrendiğimize göre, birkaç gUn 
evvel, hu ıebekenin takibi sıra

mnda. ılSyle bir hadise ohnuıturz 

Gümrük muhafaza tetkilah, 
bu eroinci ıebekesinin Bcğaxiçi

nin ncra bir köşesinde ç.ahşbğmı 
duyarak, yakalamak ftzere icap 

eden ter:ibab almışbr. Fakat, 
muhafaza idaresi. in şebekeyi 
bntün suçluları ile meydana çı
karmıya gayret ıarfettiği Ur 
sırada, eroinciler takip edi:dikle· 
rini ıezmlşler ve derhal harekete 
geçmişlerdir. Boğaz'.çinin kenar 
h~l' yerinde muvakkaten kurduk· 
ları anlaşılan eroin fabrikaaını 
hütiln tesisati:e beraber iki ıaat 
içerisinde boşaltmıılar ve ev eı· 
yuı götürür g:bi btşka bir 'emte 
taıımışlardır. Muhafaza teıkiiAtı, 
kurnaz davranan bu şebekenin 
izi lizerindedir. O:dukça büyük 
bir teşkilatla çalıştıkları al'Alatılan 
eroiocilerio yakmda ele geçecek· 
leri kuvvetle tabmln edilmektedir. 

Bırakılmış 
Bir Çocuk 

Takıimdo Nakilbent aokağın
da ı 2 sayılı evin kapısı önünde 
terkedilmis b:r aylık bir erkek 
çocuğu bulunarak Darülacezeye 
g6nderilmiştir. 

24 
Saatin 
Hadiseleri 

Kadıköyftnde Bağdat cadde· 
ıin_den geçen vatman Cemalin 
idare~indeki tramvay, içinde mek
teb talebe!eri bulunan bir araba
ya çarpmıı1 Şükrll adında bir 
çock ya ralanmı~, diğerlerine bir 
şey olmamıştır. 

)#. Yatova adında blriai, Fe
nerde Erzincanh Silleymanın 100 
lirasını çalmak suçilo yakalan• 
mışbr. 

iC Fen erde aıçı Mehmed Ue 
kardeti Yakub, Kör Tah&io İl
minde birinin 10 lirasını kapmıı· 
lar, yakalanmışlardır. 

lf. Büyükdere Kibrit fabrl1caaı 

ameleslnden Zeki kazaen aağ eli· 
nin bir parmağını makineye kap .. 
tırmıftır. 

lf. Abdurrahman adlı biri, 
Sanyerde Gümrük motörOne ta
arruz ettiğinden yakalanmııhr. 

_. TalAt adlı biri Kuımpqa• 
da Halilin kahvesine taarruz 
ederek camlarım kırdığından ya· 
kalanımşbr. 

Jf Serkls adlı biri Kumkapı· 
da Murad adh birinin evine taar
ruz etmiştir. 

Tutum Haftası 
Tutum ( taaarruf) haftam bl· 

rind kanunun 13 llnde baıbya· 
caktır. IVillll latisat vo Tasarruf 
Cemiyeti hafta için aon hazırlık· 
ları tamamlamak üzeredir. ilk 
glinü yapılacak geçit resminden 
vazgeçi.miş, bunun yerine propa
ganda çalışm11larma ehemmiyet 
verilmişt:r. 

Bay EUsnU Ankarada 
İnh:ı. r'ar Umum MUdilrll Bay 

Höınn bütçe görOımelerl dolayııile 
Ankaraya gamittir. 

Birlncikanun 3 

I[ Güniin Tarihi j 
Yeni Vapur 

Hatları .. 
Vapurculuk ıirketi i!e Den iı:yolları 

ldareai araaında yap:lacak yeni sen8'" 
nia bat b3!0m0 için toplan n komiı• 
700 dila de çalıımaaına c!evam etmir 
tir. Ökonomi bakanlığı kabotaj umum 
mDdOrü B. Ayet Aktuğ'un b&ıkanlığı 
altında yapılan bu toplantıd 3, hatla• 
nn teabitine de devam e - Hwittir. 

Deniz yo!Jarı ldareııl, bat teabltl 
ltlnde, bu ıeneld formlri\n mubafa• 
ıuını l•temittir. Halbuki, seferlerin 
çoğaltılma11 Te iıkelelerin arttırılmuı 
daha muvafık giJrtUmektedir. 

8. Ayet Aktuj', dlnkü toplanbdaa 
•onra aktamkl trenle Aoluıraya git• 
miıtJr. Bakanlıkla temas ettikten 
aonra tekrar tehrlmize cönecek YO 

konu9ma1ara deYam edilecektir. 

ProfesörlUk için 
Üninraite doçentler"nin profeııHr• 

l"ğe tufi edebilmeleri iç:n, ilmi me
•aUerl kifayet ettiği tak-lrde (7) •ene 
beklemeleri IAzımgeldiği teıbit edil• 
mittir. Profesfülerin ordinaryüa un• 
Tanını kçzanmak için en r ıağı bet 
•ene bekliyecekler n bu mOddet 
içinde ilmi çalıtmalarda bulunduklan• 
nı eaer'erile ispat edeceklerdir. 

Bir Difteri Vak'ası 
Nıtant291nda bir difteri vak'ası ol .. 

muştur. Bu yüzden evırelki giln Nııan• 

tat1oda Kodaman caddesinde bir e•de 
bir çocuk ölmüttür. Mahalle balkı va• 
ziyeti belediyeye derhal haber vermit· 
lerdir. Usımgelen tedbir alınm·fbr. 

Bay Übeydullah Hasta 
Şarkikarahisar mebusu Bay Übey• 

dullab bir mllddettenberl basta yat .. 
maktadır. Haatal.tmın ııtırca olduju 
ıöyleniyor. 

Avrupaya Tahslle Gönde• 
rllen Talebeler 

Ayrupaya tah.ile ~decek talebe .. 
!erden Oçll d(lıı akıam Almanyaya 
hareket etmittir. 20 talebe de Çar
ıamba ~Dil Fraıaıa ve bviçreye ba• 
reket edecektir. 

Gaz Kaç çllı ı Davası 
Gu kaçakçılıtı rap ldıtı i::f dia.lle 

Neft Sanayi Şirketi aleyhine açılan 
da.aya diiıa sabah 8 inci l:ııtisaa Mah• 
keme1lnde denm edi:m"ıtir. Dnnkil 
ce~ıede de geri kal•D ıahitler dinle• 
oilmiftir. · 

1798 Çocuk 
Yardım Gördü 

Ankara, 2 (A.A.) - Him1yeietfal 
cemi1eti Genel merkezi 16 •on Tet• 
rind~n 1 ilk Klnun 934 de kacfat 
1798 cocuta 1ardım etmit~Jr. Bunlar• 
dan 296 haata çocuk Ye ka:!m genel 
merkez polikliniklerinde muayene va 
tedni edi'miıtir. Ayrıca dıı polildini
tinde de 488 çoc:utun ditleri muayene 
n tedavi edilmitlir• 658 çocuk ye 
anne Genel merk•ziD benyo!ll1'ındaa 

iatifade etm:ftir. Silt damlası kıım1114 
da da her gün 145 çocuğa yeldio 
olBl'ak 1020 kilo bedava .nt tev:Iİ 
edilmittir. Faku talebeler için açdaa 
rıbınedea bu ..-a11 187 çocuğa 11cak 
öğle yemeti verilmlttir. Yardım için 
müracaat eden 24 fakir ~acuta fanila, 
çapıaıır, mekteb leYr.zımı ve para 
yardımı 1•pılm1.1tır. 

Son Posfa'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Bay Hasan Diyor Ki: 

~·s a 
s • ' 

H. B. - BaLldar çok taham- ,1 ... Den:.zdan çıkarınca ölürler. ! ... Tavada kııarıdar, ıaakarada 
miillO hayvanlardır. f •etleri çıkmaz. yanarlar, yine itiraz etme&ludi. 

.•. Fakat şimdi çoğahb, so
kaklarda kepaze olunca, on.ar da 
gemi azıya aldılar •. 

- Ne yapıyorlar Hasruı B • 
H. B. - Daha ne yapacak• 

lar, yiyenleri zehirliyorlar 1. 



ti 

... 
·-

ti .. 
la 
!il 

e 
• 

• t 
• 

.. 

• 

1 

S Bmacl lılaua 

'\ 

Hergün 

Pamuk 
._ _______ F. R. Ata1 

Ökono'llİ Bakanlığının dünkU 
ıazetemizde çıkan yazısını oku· 
yanlar, ) üreklerinln ıızlandığını 
duymuılardar: Mersin'de iki k~ 
miıyoncunun yapağı denkleri 
içinden taıla kum çıkmıı! 

Bir yandan, ekim Urlinlerimizi, 
lçerde, arıtıp soysuzluktan kurtar
mak, sonra, iıtandard yolu ile, 
dııarı piyaaalarda eskidenberi 
kökle4en güvensizliği kaldırmıya 
uğraııyoruz. Bir yandan da İzmir
de Türk incirinin, Adanada Tlirk 
yapağıaının değeri UıtUnde oym· 
yanlarla d.dişip duruyoruz. Çıkar
dığımız mal:arı niçin ııkı bir dü
zen altına alarak kontrol etme
diğimizi a .r<ıcakıınız. Ancak lioa• 
trol ıözü daba ağzımızda iken, 
Jeçimlerini bu çeşid kazancta 
aramakta olanlann: 

- Monopol lıtemeyiz, diye 
bağrııbklarını itidecekıiniz. 

Alıı veriıte dotruluğun 
yalnız bir onur değil, aağlam bir 
kazanc kurah olduğunu iıtediğiniz 
kadar söyleyiniz: Gündelik piya• 
aa vurgunlarına alışmıı olanlar, 
böyle öğlUlerl kanıkaamı9lardır. 
Firma kayguıunda değildirler, 
yaptıklarının, toprak emekçiıinin 
alınterine karşı ağır ıuç oldu
iunu düşünUdüklerl de yoktur. 

Dıt satııında Türk köylUıUnün 
yUzU gU.meye baıladlğı sırada, 
iıpe1dlliayon huyundan vaz geç· 
miyen aracıların, yeni yeni tut• 
tuğumuz piyaaalarda Türk ürün
lerine karşı eski ~Yenaizliği uyan· 
dırmalarına göz yumamayız. 

Bu yıl Türk mallannın niçin 
kapııılmakta olduğunu biliyoruz. 
Alacılarımız ara1ında bir takım 
lıteksizler bulunıa bile, biz, dllz· 
ınn bir ıatıı ıiyaaa11 ile, onlan 
bundan aonraaı için de kendimize 
bağlıya biliriz. 

Ökonomi Bakanlığımızın ağır 
bir ytik altında bulundutunu unut• 
••mak, itini gllçleştirmek delil 
ona elden gelen yardımı ealrge
memek gerektir. Hele dıı aatqı 
ile uğraıan yurddaılarımız bu el· 
birliği itinde en ktıçllk ıuçlarının 
b~ğıılanmıyacağını iyi bilmell
darler. 

Yalnız yapağıya taı, buğdaya 
kum, Arpaya toprak kanıtıran· 
ları kuıkulandıran kontrol aöztl, 
alııveriıte doğruluktan aynlmıyan, 
firma kurmak, ad yerleıtirmek 
için didinen iıadamlanmızı ancak 
•evindirebilir. Bunlar da öteki· 
lerin çilesini çekmektedirler. ÇDn
ktı leke, m:ıçlunun tlatOnde değil. 
Tnrk damgasının tlatünde kalıyor. 

Darlık yüzllnden alım aatım 
piya1alan arasındaki bağların kıl
dan daha inceleştiğini görmek 
için kılavuz iıtemez. GUmrllk ka
pılarında liriln istoklan boğazlat
maktadır. Bu kavgada küçük o
yunlarla değil, büyük, geniı bir 
6konomi sıyasaıı ile kazanabiliriz. 

Son söz olarak, uluaal dirlik 
ıavaşmaa nda bozgunculuk etme
A'e kalkışanl arın nasıl bir çıkma· 
ıa aapmıJ olduklarını g6stermek 
•ırası geldiğini de aöyliyelim. 

lıalyada 
Sansür Mü? 

• Uluı-dan 

Resimli Makale il Ev Kadınından Beklenilen il 

Kadın, denilince muba) yelemizde 16ıleri, dudakları v umumiyetle yüztl gülümseyen 1evimli bir mahluk belirir. Çatık 
katlılık, kadına hiç yaraşmıyor. Kadın, yalnız kendiıini değil, kendisi için didinip uğra9an erkeği de güldürmenin ıırrını 
bilmelidir. Erkek, kadına her feyini verir. Buna karşılık ondan iBtediği şeykr, ş fkllt ve 11e vg i iir . 

Türk kadını .. ftnlllıktllo Zflvk al \'O ,,ı ,·ıını ı;enlf'n ~ ·r. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

onan hıikümeti Hududu 
Takviye Etti 

Bulgarlar Kırklarilini İstiyorlarmış! 
Sofya, 2 (Hususi) - Bulgar 

Hükumeti, bir Bulgar hudud 
mllfrezeıiain Yunan hududunu 
aprak çok içerilere kadar 
gittiği hakkında &•len haberler 
llzerine tahkikat yapmııtır. 
HOk6met, bu tahkikatın ne
tlceainde aeırettlği bir resml teb
liğde aıatı, yukan diyor 1'i: 

..Geçen ikinci Teırin ayının 
29 unda budud civarında ve Bul· 
gar arazial içindeki .. Balaban,, 
k6ytinden yedi Türk erkeği bera· 
berlerinde çoluk \ e çocuklarile 
gece karanlıtında yola çıkmıılar 
ve hududu aprak Yunan araziai· 
ne geçml9lerdir. Yanlarında koyun 
allrllleri de vardı. Hududun Trilgrat 
mevkiindeld hudut karakolu ha· 
diaeyl haber almıt diğer kara· 
kollar haberdar edllmiı ve bir 
mllfreze kaçan ailelerin peılerine 
dtıımllıttır. Sabaha karşı kaçan• 
ların izlerini bulmuı, dur emri 
verilmiı, fakat bu sırada kaçan• 
lar tarafından aakere ateş edil· 
mittir. Bunun llzerine Bulgar 
müfreze kumandam da ateı emri 
vermlı ve neticede beı Tnrk 
erkeği ölmUf, iki kiti de yar;lla
ııarak Yunanlılara llt:ca etmiıler
dlr. Kadınlar ve çocuklar yaka· 
lanarak geri götürlllmllıtur.,, 

Bulıar hUk6metinin bu tebli
tinde, Bulgar ukerinin Yunan 
hududundan içeriye girmesine ve 
dokuz kilometre kadar ilerleme
aine de temH edilerek, bava aiall 
olduğu için aıkerin hududu geç
diğlnl fark edemediği, eaaaen bir 
buçuk kilometre kadar ilerilen• 
mit olduğu lleri ıllrlllmektedir. 

1 

mümessillerinden mOrekkeb bir 1 
heyet lıadiH hakkında tedkikat 
yap•aktadır. 

Atin• Elçlmlz 
Atlna, 2 ( Huaual ) - Bulgar 

hududuadakl hldiae herine bu
&ün (dUn)Tllrk aefirl, Hariciye 
Bakanlığından, Yunan toprakla· 
rında üldllrlllen bet Ttırk bak• 
kında mal6mat lıtemiftir. Bunun 
llzerine kendiıine Drama fırka· 
ımın orada neırettiğl tebliğ 

Meb'us Seçimi 
TUrk Kadınına Da Seç
mek Ve Seçilmek Hakkı 

Verllecek Deniyor ·····-·-Ankaradan Yazıldığına göre Teşkili 
tı Eıaıiyı Kanununun 10 Te 11 inci 
maddelerinin detiştirilme1i için Büyük 

M.ıllet Mecliıine bir tadil teklifi verilmesi 
muhtemeldir. Bu teklifte kadınlarımıza 
da ıe9mek n ıeçllmek llakkı nril
me1i iıtenıcektir. 

Meb'uı H9mek hakkı 18 yaıım 
bitirenlere aitti. Yat nispetinin 22 ye 
çıkarılmaai iıtenecektir. Hükumetin 
de meb'uı seçimi hakkındaki kanunun 
tadili için bir layiha hazırladığı sanıl
maktadır. Bu liyihaya göre timdiye 
kadar 80 bin kiti i9in 1eçilen bir 
meb'uı 50 bin kiti içiıı aeçilecektir. 

Maarifte iki Yeni Müdürlük 
Ankara 2 - Maarif bakanla

ğında beden terblyeai ve Sayma 
iı.mli iki yeni mlldllrlllk kurul· 
maktadir. Llyllıaaı hazırlanmak· 

verilmiştir. Mea'uliyetln hangi 
tarafta oldujunu anlamak lçha 
tahkikat yapıhyor. 

Hudud T•k•I•• Ecllldl 
Atina, 3 ( Huaual ) - Hudut 

tlzeri~de Bulgar komitecilerinin 
faaliyette bulunacakları hakkın· 
dakl haberler llzerine hudud kuv
vetleri takviye edilmlıtir. 

Bulgar komitecilerin en ehem
miyetaiz bir hareketine bile mey• 
dan verilmiyecektir. 

ÖldUrUlen TUrkler 
Atlna, 3 (Husuıl) - Buraya 

gelen ıon haberlere göre, hududu 
qtıktan ıonra arkalatından gelen 
Bulıar aakerlerl tarafından öldtı
rlllen Türklerin ceaetleri, ablan 
kurşunların fazlabğı yllzllnden 
delik deıik olmuı Zllvallılar tanın
mayacak bale gelmiıtir. 

Neler latlyorlarmıtl 
Bulgarlstandaki Trakya komi· 

tesinin reialerinden biri, Yunania-
tanda çıkan Elefteron Vima gazeteai 

muhabirine ıöylediğl ıözler ara• 
sında, Türklyenin Kırklarelial 
Bulgarlara verme1inl, Yunania
tandan da denizde bir mahreç 
iatediklerinl ıöylemiıtir. 

Hldlaenln Ankaradakl 
Aklalerl 

Son ge'.en Franıız gazeteleri, 
balyanın matbuat tlzerinde 12 
madd~lik bir askeri aanaUr ihdas 
ettiğini haber veriyorlar. 

Yeni aanaör nlzamnamealne 
göre gazeteler aıkeri kuv•etlere, r 
ordu ve donanmanın manevrele-

Burada Bulgar Ye Yunan tadır. 

/STER iNAN /STER 

Ankara, 2 - Yunall'! Bulgar 
hududundaki hldise burada fena 
bir tesir uyandırm1tbr. Bakanlar 
heyeti akıamkl toplantıımda bu 
badiaeyi konuımuı ve elçilerimiz· 
den ıelen malumata gözde ge
çirmiıtir. Hnkumetlmlzin hldiıe
nin ehemmiyeti ile mtltenaıib 
ciddi teıebbllılere gireceğine ih
timal verilmektedir. 

I ~ANMA! rine, mühim kazalara, deniz 
programiar.na, memlekete yapı 
lan harp malzemesi idhalitına, 
radyo ve d ğer fenni vaııtalar 
tberinde a kert noktadan yapılan 
tecrUbelere, hava kuvvetlerine ve 
manevralarına, demiryollarma ve 
seferberliğe ait haberleri neşrede· 
~e~ler. Beynelmilel muahedelerin 
gızll kııım ' a ·ı da neıredllmiyecek 
ınadde' er arasındadır. • 

Birkaç gün evvel Üninnitede bir hldiıe oldu. Hu· 
kuk Fakültesinde talebenin dınmım kontrol eden bir 
aaistao, dHam etmeyen arkadaşlarını derae gılmiıt gibi 
gösteren birkaç talebenin yanlış hareketlerini meydana 
çıkardı. Bu yüzden ıınıfta, hem de profe1örüo den 
verd iği bir sırada hio istenilmeyen bir gürültü oldu ki 
bunda talebeyi kababatlı bulmamak mümkün değildir. 

ısr•• iNAN 

Ünivenite talebesinden. nizamnameler •e talimatna
meler karıı11nda vakur olmalannı iıtemık hakkımızdır. 
Fakat d•vam kontrolunun da Ünivenite talebeaiDİD 
vekar~.na uygun bir tekilde yapılma11 gerek olduğuDu 
da ~?Ylflmedeo geçemiyeceğiı. 

Çunkü burlln medeni dünyanın hi9bir köteıinde 
•mubuaırlı,. üoinnitı yoktur. 

/STER. iNANMA! 

Sözün Kı ası 
Münderecatımızın çoklu
ıundan dercedilememiş
iir . 

---------------------------.. 
Haydudlara 
Aman Yok 

( Baıtarafı 1 inci yOıde ) 
oturan çingeneler yine civardaki 
köyJüden birinin mandasını çal
mıı.ar ve mandasım aamak iç:n 
gele. köylüyü de balta İıe par
çaıadıktan sonra vllcut parçala• 
nnı dağınık yerlere gömmüşlerdir. 

Kocasının b'rde bire ortadan 
yok olmasından kara dUşünce~ıere 
dalan kadının zabıtayı haberdar 
edeceğinden ürken katiller, clna· 
yeti örtbas etmek için kadınları 
öldürmeyi kararlaıtırmıılar ve bu 
kararı pek mel'uoca yerine ge· 
tirmJşlerdir. 

Katiller gece karanlığından 
iıtifade ederek kadının kulUbeal-
ne gelmiıler ve o aırada iki ç~ 
cuğ'unu U} uttuktan sonra llçllncll
ıUne meme veren zavallı kadını 
kulübesinin penceresinden taban
ca ile ateı ederek öldilrm69lerdir. 

Bu korkunç cinayeti haber 
alan jandarmamız hidiaeye el 
koymuı ve cUrlim delilleri orta• 
dan kaldırılan bu karanlık faciayı 
kısa blr zamanda aydınlatarak 
katl:lerin yakaıına aarı!mııtır. 

Bu cinayeti itliyenler altı çln· 
genedir. içlerinden en ~zılı ıerir
lerin isimleri Salih oğlu Mehmed 
ve Hüseyin oğlu Y aıardır. Hepıl 
de iıledikleri cinayeti itiraf et
mi9lerdir. 

VilAyetimizin emniyet ve aaa• 
yifi Jçin çok titiz bir bauaalyetle 
çalııarak itlenen biç bir clirmD 
karanlıkta bırakmıyan jandarma• 
mızın muvaffakiyetlerl botun tak-
dirlerin liatllndedir. - Ahmed 

Demir Sanayii 
Almanlardan 20 Milyon

luk Malzeme Alıyoruz 
Ankara 2 - Alman ıanayl 

konaoralyomunun evvelce Devlet 
Demlryollarına verdiği malzeme
den iıtediği 9 milyon lira 940 
aenealne kadar tecil edilmlftir. 
Konsoraiyom devlete yeniden 11 
milyon liralık demiryolu malze
mesi verecek, para11m 6 ı~nede 
alacakbr. 

Yine paraaı 6 aenede öden
mek ıartile 9 milyon liralık de
mir ıanayi malıemul verecektir. 

Rize' de 
Şiddetli Bir Fırtına Ve 

Yağıı Var 
Rize, 2 ( A.A ) - Dllnden

berl şiddetli bir fırbna ile ıağnak 
halinde batlıyan J•tmur gece 
doluya çevlrmittlr. 

Şehrin her tarafı ıular içinde 
kalmıf, dereler taımqtır. Gece 
etraftaki dağlara kar yapnftır. 

Erkek Nüfus 
Kaıtamonuda 155 Bini 

Bulmuıtu 
Kaatamonu, 2 (A.A.) - VilA· 

yetimiz erkek nnfuau (155) bine 
)'llkaelmlş, bu auretle 7 mebuı 
yerine 8 mebua intihabını elde 
etmiıtlr. 

Çarşaf, Peçe 
Kayıeride Açılan Savaı 

Hızlandırıldı 
Kayıeri, 2 (A.A.) - Çarıaf 

ye peçeye kartı açılan aavaı git· 
tikçe hızlanmaktadır. Vali ve Be
lediye Baıkanı Bay Nazmi ıehiı 
kurultayı nyelerine bir çay verdL 
Çaya kurultay Oyeleri bayanlarile 
ıeldiler. 



1 Ziraat Bilgisi (*) l 
-, i 
''Dray Farming,, 
Ziraatı 
Nedir? 

Geçen yazıda kurak 7erlerin aira
atte deteniz aayılamıyacajmı anlat
mııtım. Bu 1ıibi yerlerin naaıl o!up ta 
dünyamn bereketli Ürün(mahaul) kal
darılan yerleri aıruına 1ıeçtitini anlat
mayı da bu yazıma bırakmııtım: 

Yer yUztinde oldukça genlt 
bir yer tutan Bozkırların \'eraU 
bir hale geçmeti tarihi yeni de· 
iildir. Bu topraklarda emniyetli 
ve bereketli Ürftn kaldırmak ko· 
laylıklarmı ilk defa araıtıranlar 
Amerikalılardı. Bu ise 1847 de 
giriıen bilglçler herkeain kısır ve 
değersi:ı aandığı Boz kırlarda 
yıllarca çalıştıktan sonra buraların 
toprak, iklim, nebat ve bntuo 
ayrıbklannı ortaya koymu9lardır. 

Bu tetkiklerden anlatılmıştır 
ki bozkırların toprağı verim 
bakımından kuvvetli, yağ19ları da 
peklla ekin yetiıtirmeye yetecek 
kadardır. Fakat diier memleket• 
lerde olduiu gibi her mevsimde 
düımeyen yağı9lar bWm tedbir
&Wiğimiz yftzllnden toprağın bAğ• 
nndan kaybolup gidiyor. Eğer bo 
yerlere dü,en ve bizim az un
dığnoız yağttlar toprakta hiç 
kaybolmayacak bir tekilde .akla· 
nabilaeler diğer yerler kadar 
ekin yetiştirmek mllmklln olacak· 
tır. ÇUnkU topraktaki hertllrlU 
besleyici maddelerin ekinlerimize 
yarar olmaaı onlann su ile eritil· 
meıine bağlıdır. Ekinler ancak 
ıuyun erittiği besleyici maddeleri 
emmek auretilo büyürler. Ve 
böylece bir kısım kurumada 
yapabilmek için 300 kısım ıuyu da 
beraber çekerler. Fakat garibdir 
ki baıka yerlerde bir kısım kuru 
madde için 350 lo .. m auya top
raktan çeken buğday, bozkırlar-
da tamam 1048 kısım ıu çekmek· 
tedir. Demek oluyor ki yağışlı 
yerlerde suyu az isteyen ekinleri· 
miz unkl inadına kurak yerlerde 
daha çok Jıtemektedir. BlltUn 
bunlan glSz önüne alan bilgiçler 
toprağın nemini ıaklayabilmek 
için ortaya bir ziraat uıulü çıkar-
mıılar. Iıte kurak ıklimler 
ziraatı demek olan ( Drayfar
mlag ) ıilrme işlerini yağmurlara 
gi>re milnasib vakit:erde yapan, 
Çiftin derinliğini, yukalığını ona 
göre kararlandıran, ekim zamanını, 
çapa zamanını en gerekli vaklte 
bırakan hull1& tam Bozkırlann 
istediği biçimdeki bir ziraat 
usulüdür. 

Şu dediklerimden anlatılıyor 
ki tabii ahvalde kurak yerlerin 
bereketli ürün ( mahsul ) verme· 
meleri bizim o topraklara yaptı

ğımız ml\naaebetaiz hizmetlerden· 
dir. Yoksa toprak işlerini ( dray 
farming ) usulüne göre düzenlen
lirirsek pek ala mabıul alınacaktır. 
Bizim orta Anadolu yaylasında 
asırladanberl tatbik edilen Nadaa 
usuln. ( Oray Farming )an ufak bir 
bilğisidir. Fakat bu natas işini 
listünkörO yapmak değil bu işteki 
incelıkeri gözönUne alarak yap
mak gerektir. 

Mesela yağmurların toprağın 
bağrına toplanmaaındaki çok 
mühim bir nokta, bu ıu ile be-
raber havadan gelen vo ekinlerin 
baş gıdası olan Azotun da birl.k-
de toplanmas dır. Fakat kurak 
bir zamanda tarlanın aürülmeıi 

sonradan yağan yağmurlarm ge
tirdiği azotu biç tutamaz. Bina· 
enaleyh çift işlerini mutlaka 
yağmur mevsimi 1de yapmak la-
zımdır ki su ile beraber toprağa 
giren &%olu da aaklayabllmiı ola· 
lım Bir misal olarak söylediğim 
ıu it (Oray Farming) in ehem· 
miyetini pek güzel göıter:r. 
Bunu ı gibi bütün itleri toprağın 
uev na göre ve suyumuzun az 

lllriMI Hn• 

Tarihi Fıkra 

M 
Şimdi 

aramana E ektrik Yapılıyor Tanıdım 
Kardeı I •. 

Belediye Kasabanın Bütün 
Eksiklerini Tamamlıyor 

Karaman (Hu
ıuıl) - Konya
nın 1 o bin nnfu .. 
lu bliyUk bir ka
zası olan kasaba
mızda hayat çok 
ucuzdur. Kaza• 
nın haYaaı ve 
ıuyu çok a-Oıel 

olduğu için halkı 
çok ııhhathdır. 
E&kiıl kadar ye
ni yapılmıı bina· 
ları da çoktur. 
Ve bu yeni bina· 
lır bugllnlin ııh· 
hl fartlarma pek 
uygundur. Kara· 
man Konyının adeta yazlığı m .. 
ıabeaindedir. 

Karamanın fakirliği .ılabetlnde 
çok çalışkan, iyi itler yapan, ka-
18 banın ekıikliklerinJ tamamlıyan 
bir Belediyesi vardır. Bu çalııkan 
Belediye ıimdi do kasabayı aydın· 
latmayı ıözleıtirmlt Ye elektrik 
itini mllteahhide vermiştir. Elek· 

Bigada Bir San'atkir 
Biga (Hususi) - Burada Mus· 

tafa adlı bir gene vardır. Eıkl 
mu11iki Aletleri 
yapıp aatardı. 
Şimdi de ulu· 
.. ı mualld a
letleri yapmı· 

ya çalıııyor. 
Bu gencin hu
ıusiyeti bu iti 
bir kimseden 

bir uıtadan 

öğr eomemiı 
San'atk&r Mustafa olmaııdır. Keo· 
di kendine uğraıarak bunu ba
ıarmıfbr ve yapbİJ aletler en 
namlı muaikiciler taı afından be
ğenilmi1t kendiıiae Üparif Jer YO

riJmiflir. 
... ·------·········-·--·· .. . ··------olduğunu fakat tuya çok 

ihtiyaç bulunduiunu gözlSnOnde 
tutan bir ziraat! usuln bereketli 
mahsul kaldırmayı mDmkOn kılmıı· 
tır. B:zde de Eskişehlrde kurulan 
Oray Farming tecrllbe iıtaayonu 
memleketimizin orta parçasındaki 
bütün istekleri meydana çıkarmak 
için çalıtmaktadır. Bugüne değin 
birçok 9eyleri ortaya koyan o 
mileıseıe artık yaylamıım köyle
rine öğütlerini yaymıya baıia· 
mıştır. Pek yakında bu yurd 
parçasanın Tnrkiyeye ve ondan 
uz.ak ellere ekin ambarlıiı yapa
cağından emin olabilinz: 

Diğer taraftan tohum onar· 
ma ( 11lah ) lıta1yonlan da 
bu iklim Ye topraklara uygun 
ekin çetitlerinl bulup çıkarmakta 
olduğundan itler iki tarafh iler
lemiştir. Bugün bu karşılıklı çahf" 
ma aayealııde dünyanıo kıraç 
bozkırları her mahıulll yetiştire· 
bilecek bir kıymet kazanmaktadır. 

Bilmeliyiz ki yer yüzünün hiç 
bir parçumda, yurdumuzun hiç 
bir köıeeinde Yerimalzlik bizi 
Uzemez. Elverir ki bugllnktı ılraat 
fenninin dileklerine bir ao evyeJ 
boyun eğelim. 

Çiftçi 

t•) Ziraat hU1u•undakl mlfkllllerlalsl 
soruııua. Son Po.ta'nın tÇlftfl) al 

.... c•np 'HHC•kU. 

Karamandan bir manı.ara 
trlk fabrikaaınm temeli atılmq
tır. Şebekenin tesisine başlanıl· 
mııtır. Belediye bundan baıka 
memleketin tam ortasından geçen 
büyük bir ıoıe yaptırmakta ayn· 
ca Cumhuriyet meydanını da tan· 
dm ettirmektedir. 

cl•ar kazalardan 
da buraya aht· 
Yel'İfo gelirler. 
Çok iatekll sa hş 
yapılır. Belediye 

bu pazar yerini de 
tanzim ettirmek· 
tedir. Kasaba 
haricinde fennt 
bir mezbaha yap· 
tırılmııhr. IBura· 
da kesilen etler 
kapalı arabalar
la tehire getiril
mekte Ye kasap 
dükkinlanna da· 
ğıhlmaktadır. Be-
lediye ıehirde 

bir de gayet gazel Ye fenni bir 
kasap hali yaptırmaktadır. 

Kaıabada Maarif bayab da 
ileridir. Bir Ortamekteble bm 
teşkilatlı 3 llkmekteb vardır. Sıh
hat itleri de yolundadır. e·r tek 
ekıik su azlığıdır. Buna da bir 
çare bulununa Karaman hiç ek· 
8iği ve i.teğl olmayan bir kaıaba 
olacaktır. 

Karaman pazan pek kalMhalık 
olur. Bütnn köylerden başka 

·~~~~-=-~~~~~~~~~~~~~ 

Adapazannda Yeni Yapılar 
Kaymakamlık Mekteb, Belediye De Yeni Çarşılar 

Yaptırıyor. Bütün Sokaklar Tamir Ediliyor 

Dernekkın mektebi açılırken 
Abapaıan, (Huauıi)- Burada birçok yeni lııfaat yapbrmakta-

mekteb yapımı için çok çalışılmak· dır. Bqlıca caddeler Ye yollar 
tadır. Kazaya bağlı köylerde otuıa tamir edilmektedir. Yepyeni bir 
yakın yeni mekteb bi"lalan yapıl· kasap ç.arşııı yaplmıt ve bu yeni 
mııtır. Bu iıde Kaymakam Agah dükkinlar da meraaimle açdmı.-
Alp çok çalıımaktadır. tır. Yeni dnkkAnlann içleri çini 

Demekkırı denilen yerde de dö elidir ve her dnkkinda bir 
bir mekteb yapılmıı ve merasimle çeıme vardır. 
açılmıştır. Bu mekteb beı sınıflı- ~d k dtıkk 
dır. Burada bet köyün çocuklan Bu yeni çep asap An-
okuyacakbr ye Demekkın bu bet lan pek beğenilmiş Eıklşebir ve 
köylln tam ortaıındadır. Bolu belediyeleri de b<Syle dllk· 

yeni Belediye başkanı Ahmet kanlar yaptırmak için müteahhit 
Faik de ıebrin gllzelleşmeıi için Bay Eyllba aıllracaat etmiflerdir. 

Adapazarı - Bolu yolunda Bir Yakalamtn Soyguncular 
Kö O Yıkıldı Adapazan, (Huauai) - Karoc-

pr pllrçek nahiyesinin Çarka bayırın· 
Adapazarı, (Hu_ıuai) - Şoför da yol bağı yaparak birkaç va-

Niyazlnin ldareaindekl kamyon tandaıın paraaım alan Çaybaıı 
Hendekten tütün tafU'ken Ada• Yeniköyünden Utif ile arkadaf" 
pazarı - Bolu yolu üzerindeki l"n Kozluklu Nadir, Eskitehirll 
dördllncO köprDden geçiyonnut- Ômer yakalanmıf, Adliyeye veril· 
Bu sırada köprü birdenbire çHk· mitlerdir. 
mtış, kamyon dereye dllJmUştUr. Adapazarmda Bir Yaralama 
nllfuaça zayiat olmamıt. fakat Adapazan, (Huauıt) - Kör 
gidit gelit durmuıtur. Posta aktar• Ômer adlı bir adam evvelce 
ma ıuretilo göllirülmektedir. kendi metresi olan bir kadınla 

Adapazarmda Domuz Avı oturup kalkbğı için bakırcı Meh· 
Adapazarı (Huıuıi) - Bntün -met adlı bir adamı tabanca lle 

köylerde domuz mUcadeleı:ne ağırca yaralamıı, kaçmııtır, ba· 
başlamhıaııtır. Vunılan domuzların kırca Mehmet haıtane1e ıöturül· 
btaobiila ıatılmaıı muhtemeldir. mllftOr. 

Son rllnlerde ba11mdan blf 
Yaka geçti. Kaleme almakta ol
dutum mlhlmce bir yazı için bit 
gazetenin eski kollekaiyonladll 
karııtırmak icabcdiyordu. Biıddl 
umumi kitabbuelerimizde b6yle 
kollek8iyonlar bulunmaz. BM de 
iıter istemez o gazete ldarehanr 
sine gittim. Hepimiz aynı dı1tenl 
yolun yolcuıu değil miyiz ya? 
Dileğimin kolayca yerine getir:tee 
ceğini umuyordum. KarıılaşbğuD 
muharrir arkadqlar, ellerini uğur 
turdular, kolleksiyonlarla alakalara 
olmadığını ıöylediler. Baımuhar
rire milracaat etmek icabettL 
Odacı, onun Ôztllrkçe bir baş ma
kale yazmakla meıgul olduğunu, 

kimseyi kabul edemiyeceğini s6r 
ledi. lıim acele, vaktim dardı, 
ısrar ettim, kartımı gönderdim. 
Biraz sonra odacı geldi, .. sizi ta• 
mmıyorlar,, dedi. Y anm dlb:Dne 
muharririn aramnda bu haberi 
almak beni fena halde kızarttı. 
Bea kendimi, biç olmazsa, muhar-
rirler Aleminde meşhur(!) tanıyo .... 
dum.Zebabım yanlıt imi1- Bununla
beraber dönmedim, kartımın aJ. 
boa: "M. Turhan denilen ve 
tlmdlye kadar düzünelerle eser 

yazan adamım,,lbar Iİoi yazıp tek
rar gönderdim. Bu sefer tauıl
mııtım, gOler yDz görmnıtüm, 

kollekıiyonlan karııhrmak musa· 
adeainl de almııbm. 

Bu vaka bana fU fıkrayı ha
brlatb: Eaki vezir!erden Kalayh 
Koz Ahmed pqa, sadrazam oldo
iu vakıt hemıerilerindcn bid 
konağına gellr, ken i i tanıbp 

bir iyilik g6rmek ister. Ahmed 
pafa hemıerfıinl kalabalık bir 
mecliate huzuruna kabul etmekle 
beraber tanımak latemez. Çarıkh 
bir adamla eski doıt çıkmaktan 
utanır. ZaYallı k&ylll bu vaziyette 
.. lahr, terler ve sendeler, lakin 
kendini tanıtmaya çalıımaktan 
geri durmu: 

- Efendim, der, ben kel 
Memiıio oğlu Şaıkın Bekir değll 
miyim? 

- Tanımadım. 
- Aman efendim, harman 

yerlerimiz yan yana leli. Beraber 
dll•en ıilrerdik. 

- Tanımadım. 
- Birlikte domuz al'Jlla da 

giderdik. Siz atar atar vuramaz• 
dıtıız.. Ben domuzu alnından mıh
lardım. 

- Tanımadım. 
Köylü, ne söylese kendini ta· 

nıtamıyacağını anlayınca bHklayı 

ağzından çıkarmıya karar verir, 
Sadrazamın yanına yaklaşır, ko
latına eğilir : • 

- Yaaaıbacakların kllmeıin<İeD 
her gece tavuk atırırdık. Bir gUn 
yakalandık, ıopa yedik. Mübarek 
alnınızdaki yara hl de o vakitten 
kalmlflı. 

O izi bir harp yadigarı olarak 
herkese göıtereo Sadrazam ürk• 
müıtll, iltifat ediyordu: 

- Tamdım kardeş, timdi ta• 
nıdım. Demlndenberi gözüm de 
11ırıyordu. Hoı geldin, otur 
bakalım. 

Aşağı yukarı, benim başıma 
ıelen ıey de, bunu andırıyordu. 

M. T. 

Afyon Belediye Baylarhoı 
Afyon (Hususi) - Belediye 

80 lira maaıla bir baytar alma;ı a 
karar vermiıtir. Baytar araıı
maktadır. 



Siga•et Alemi B A B i c i T E L G R A F L A B ( Gönül işleri l 
Yunan - Bulgar 

udu dundaki 
anlı Hadise 

blf Evvelki gOn Atinadaa gelen tel 
ol- )'azları Yun n topraklarında Bul,.ar 
bit askerleri t raf nda11 lıle~m~ y~r~k· 

lerlmizi •ızlatan biı- hltlı•eyı bUdırl· 
rıill yorlardı. B ll'ar u·yet ve zulmllnde.a 
~dl ~olyk ç•e11tile beraber kaçan yedi 
,ı. Bulgari•taalı Türk, Bulıu toprakla· 
de rın an ayrılıp Yun n aru"ıine air it 

olm 1 rma rağmen ukaıl n 1etifen 
Bu gar a•k r eri tanfıadan bluka 
ediliyor, iç.erind n b §l Bldllrllllyor, 
bir truıeal yaralı olduj'u halde .. rG· 
nerek bar Yunan aınır karakoluna 
•arıyor, •aluyı haber ••riyor. Bnaun 
Gzerine Yun.alılar yttrlyiı• geçi7or
ler, f k t i'tÇ kalıyorlar. Atı alan 
OıkQdarı çoktan geçtiği gibi Bulru 
aıkerleri de yapacakla.rını yaptıktan 
ıonra Bulru ıınırını çoktaa 1r•çmit 
bulunuyorlar. 

V kayı a nır mubafauaıaa •••ur 
Bulgar a .ker eri meydaaa 1retirdikleri 
için Bu'rr Sü (Harliye) bakanlığı laem 
Bul~ar törüıll (hukiimet) namına, 
hem de kendi emri alt ndald bir kıt-

• anın hareketi hesabını vermiı olmak 
.fçin bir beyanname n ırctm' tir. Bu 
beyann meye gare, bu Türl ler gec ey"n 
Bulg riıtandan ikaçmıılar. Tilgratta, 
Köstencik • nır aöbctçi zabiti bu ka· 
cııtan haberdar olmuı. HemeD di~er 
lıı:aıtkoll ra te'efon etmlı, bunlar 
harekete ıeçmit'cr, bir tnnesi kaçak
ların izini Lulmuı, b va aiıll hniı, 
Yuaaa arazl•ae l'irdiğinia fark aa 

e bile nrm•m f. Kaçaklara yetiflnce 
ateı k rt • ada kalmıf. Bu kanlı lal· 
diıe itte böyle o muf. 

iki komıu memle\cetla menfaatı 
ilamına vak'nnın Bulgar tebl:tiala 

, tar:fJ dabıliade cereyan •lmit olmııaı 
temenniye değer. Şu kadu 'nlr ki 
lıavanın ıiıJi olme11ndaa dolayı Yuna 
loprafına girdiklerinin far cına Yara-
1nıyan Bu ı r Hkerleri için bu hal 
bu yanlıt' ta dOımek h ım;unda no 
kadar mnı ıtse, kaçak\ rı kurtul 8• 

1 rau temin etmek huııusund d o 
llw .. e •l•arittl olmak prektl. Blyle 
bir 1a.... hillkiı Bu'ırar &1kerlerini11 

ir ileyb"ne, kaç klar1n da lehiaa olmak 
lizımgelirkeo tauıanıen aksi bir netice 

e Yermlıt·r. 

Şu ha1dc: Bu tebliğ n Um • hhat·, 
~e?1 de s:ım mi) et", bu veklfle ~t5phe-

• lıdır. Maam f"h tahkik tın neticuin1 
d beklenıelc de bir mantık z ruretidir. 

D Sureyya 

Deniz 
A..: ilahları 

Lo dra, 2 (A.A.) - n:titleri Ba· 
kanı Sir Con S mon, Amerika murııh
haaların • rdıti ızah tta, Japonların 
Deniz koııf r naı i inde kendi noktal 
nazarları Gzerinde yDrGdllklerin ·, Lu
n nl beraber, b~·z mlid:shcleaile 
koauımalaıın devam edebilecetinl 
bl d rnıiıtir. 

Si ahçılık 
Amerikadak· Tahkikat 
Şa ıla cak Neticeler 

Verecekmiı 
Vaı"ngton 2, ( A.A. )-Si ilıı alım 

va • hm om lçyllz oO arqtıran ko
misyonun I'• ecnk haftaki İf bitimin
de ye · en birçok ıa11lac k •aki· 
katler mey~a a ç kuacatı bekleni
yor. Bu meyanda baıa •illla f brika
lann • ailihlan b akma kumunu 
1"5rJ tmeye çalıfbfı ortaya konacak· 
tır. Şahit! ·.. b" · ecek?eri Jeıal 
hakika er mttakla belrlenme)ded"r. 

V ı"ngton. 2 (A. A.) - Si lh tica• 
r l ı ar t ırmakta olan parb.•en
to o syo u uo e n.. •"rih zlaama 

OD r • rın n 'c• almaa;aa bir 
çolt a lfıh ab i c l rmın •azal o1duk
larm dair beta r l'•,tfti •Ö7len
moktedlr. 

Fla den a bin esi 
Ye ıden 457 Reyle 

ltimad Kazandı 
Paria, 2 (A.A.) ebuaaa mec:Jı. 

•inde iç f eri Bak nb.tı batçeei Ye 
bakanl ğın glzll tahaiaab .... ıe.ı 
konuıulurken, Eomıy•t •ldGrllp .. 
<!eki aon skandalları ele alan aoıya. 
Uat Komn lstlcr, tahsisabo al ybinde 
bulunmuı ar •e bu paralllll fakirlere 
•erilmcı ol istcmiolerdir. 

Bund D •oDf" •~z alaa Baıbakan 
M. Fi tı n, tUrQmetin gftven• (iti
m da) lht iy cı olduğunu slSy' m· ve 
netıc d bu 4S7 Hy e a-Gnaı - atimad
kauam1fbr. 

Filistinin 
lstiklô.li 

(A. A.) - Filiatia yOce 
komiser ı· n b ld"rd"g"n• ıöre, 

fi k nin isti IAll 5ç"n yalanda rap 
ve Ya udı reis] ri arH nda konuı· 
malar yapılacakbr. 

Ayrılmada 
!Almanya Ve Lehistan Ba- Çabukluk 
1 y N Ol ? Zarar Verir! 
ırışa anaşm~zsa e ur. b"r ~:d.:t~. do.~~y~::~.~ımdan 
Fransız Meclisinde Hariciye Bakanına - Kocamla geçinemiyorduk, 

S r" K Jd gUnUmUz yekdiğerlmlzi hırpala-Sorulan Bu org l" ~vapsız a 1 malda geçiyordu. Sinirsiz bir 
Paris, 2 (A.A.l - Soıyall.t partiıl günümllzde oturduk, konuıtuk ve 

reisi M. Loeon Blum Meb'uaan mecli· ayrılmaya karar verdik. Bu, ge-
•lnde söz ar ıı dcmittir kiı lib ieçlcl bir düşünce değildi. 

" D11 Bakanımız M. Lanl, Alman· Hemen mahkemeye gittik, bir 
1an:n ulu• ar araı buJfı itine pj'rJla- istida yaz:dık. Fakat kanunun koy· 
cafını &ayledi .. karf'lıldı yardım 
an 1 f u nın bi~ kimıiey• karft ol- duğu hnknm sarih: muayyen me-
mayıp ka•u7a • berkue • eçık bu- raıimden ges:eceğiı, muayyen 
lunduğunu bildirdi. M. LaYald•• bu mUddell dolduracağız. iki taraf ta 
biçim açık bir .arpda bulunma.Is ayni dOıünce de olduktan sonra 
belki dotn deflldir. Fakat Almaaya bu merasimi ve uzun mUddet 
•e L•h"ataıı buna yaoa.-azN •• beklemeyi fazla bulmaz mııınız? 
J•P ~ ğ ~? • Derhal: 

Dıı Baku •ıa buna ceıratiı kısa 
o mutı • dece • bu •orıu kUfJbkaıs 
•atacaktır. deınittir. 

Almanyada NUmeyl9ler 
Beri •, 2 ( A.A. ) - BDlla Alraaa 

yflb k tedr:aat mekteplerinde Ya 

iin"•crateJerde bnyUk allmayiılar 
yapılarak Prat'da Alman OninraitHlai 
lkVfı 7apılan taılaalıldu tlddetl• 
protesto edil•lttir. 

)ıuhim bır suali cevapsız kalan Fransız 
aoıyaliıtlerinin lideri M. Blum 

Prens Pol Diyor Ki: 
"Sıyasal Vaziyet Çok Nazik Olduğu 

İçin Beyanat Veremem!,, 
Par•, 2 (A.A.) - Yugoı!avya kı- 1 budunlar arasında htımen hemea ma

ral albl prens ( Pol, gazetecilerin, nakaıa lıtiyen Macar notaamın görll-
Fransız başbakanı •e d f iflerl bakanı ıDlmeıine oran (ihtimal) • rlJmekte• 
ile birlikte Reiıicomhur M. Llibr5n dlr. 
ile neler konuıtuğu halı:kıadakl aor· Ç4akD u'uılar kurumunun karar 
ııu1arına kartı, •ıyuaJ nezaketin de.-- nrecej'i bu, derhal müzakere meae-
let bııtknnı lle n•ler kouufbıp hak- leaiaia çok bDylk aıyaHl ehemmi1eti 
kında biç •lJ• •l.Jl••••ID• mlHid y.,... 
.ı-adıfıaı WJ41r•~lr. Ulaılar ........... fY11raralıc .... 

Sıy Hl mahafilde Mu.Uya auilıcu- Maear makamlarıaıa meauliyetlerlal 
dinin Fran.ız Yugoılay d09tluj11nu açıkca orta1a atmaA lzarine Ya,.oe-
aıklattırdı§ı ıöylenmeldedi,.. Prena laYyanıa da it için pbulc bir karu 
Poltın, cumhur reial M. L8br8n, bııt· ·nrllm .. ini i.tediti eanıimaktadır. 
b kan M. Flandea v• dıt itleri baka· 
m M. Laval ile yaptığı uzun konut
mal rından bu &olem ~ık rılmakt dır. 

KonuımaJarda geael • ya.sal duru. 
mun (umumi •İy1ai vaziyetin) •• hele 

M. Fon Papan 
Berlin, 2 ( A. A. ) - Almanyanın 

Viyana •eflri M. Fon Papen Bakan
larla g8rllımek Gzere buraya gelmiıtir. 

- Hayır, cevabını verdim. 
Eğer kanunu yapanın yerinde 
olsaydım, bu müddeti ve mera-
ıiml kıaaltmak ıöyle dursun 
uzatırdım, bir mlıline, lki mls· 
llne, daha fazlasına çıkarırdım. 

- Sebeb? 
- Bir ıöde anlatmak mlmklln 

detlL Meaell aiai ele alahmı 
ikini& de aencainlz, •ıhbatta1ınıa. 

yekditerinize denkıiniz. Kocanız zen
srln blr ıirkette, yüksek bir meaı ah· 
yor. •İzia de babadan kalma kbçDk 
bir geliriniz var, refah içinde r•ııyor
ıunuz. iti bozrn Hdece huy farkıdır, 
bundan ç·kan aeçim•izliktir. Fakat 
bu huy farkı ve ıeçimaizlik nereden 
dotdu bilir mialni:a? Batmızı aallıyor
•unuz, anlıyorum, farkında detilıiniz, 
ben tahmin edey·ns, muhakkak gnnnn 
birode faraza alı bir erkeği fazla 
methetthaiz, yahut ta znclaiz blr ka· 
dını faz.la gllzel bulduğunu •8yledi 
yahut ta daha bayağı bir aebeb ara
yalım, Clı.enib yapt 2tnı:r. bir yemeti 
aeniaiz leuet'i bulmadı, aayJedi, 
lkmdmıs, fakat lr z•ıahj'ıam uldadı· 
aız. 1çlalzde btlyGttilnGz. bııtka bir 
meaela mDDaHbetl.e acısını çıkarmı
J• kalkıthnız, ortada bir •İnlr pr
antitl b.llrdi, b071ldG1cçe bGyGdL 

Fakat ben kaniim, gGnDn birinde 
bir tHadGf bu aerl'inliğl birdenbire 
alSndOrec~ktir, meseli •iz, bu s6zle
rim Gzerıne dOtOneceklnl:ı, 1ahud 

( Dnamı 9 uncu yDzde ) 
c:a:;: ::ms:w ::z::: rn: mz::ı 

ı 

--Aşık 
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- Öyle beklenmeyen, biribirinl 
tutmayan ve biribirile hiç al kası, 
ınllnas beti olmıyan eyler gör
dnm, duydum ... 

Keıik keıik glllmeye bqla
ınııtı: 

- Bunlan hayalimle de ıOı· 
ledim... · 

TnrkAn, merakla arkadaıına 
doğru eğilmiş, gözlerini ona dik· 
nıiıtt: 

Ne oluyorsun, Beyhan? 
Be} han, c.ddi} etle sordu: 

- Bu antrepodaki adam kim? 
Türkan, korkarak bakıyordu: 
- Harun ş·naıl. .. 
Beyhan, ilk defa tılttitl bir 

lslnı karşıs nda idi, hafızasını yok
lanuya ve yormıya lüzum glSrmedl: 

- Bu isimde, kimseyi tanı· 
nııyorum. 

Tfirkin, dnir!enmekle hiddet
lenmek arasında mlltereddit, ke
keliyordu: 

- Peki, evvelce, ne diye 
taşırdın? Demek bir başkası varl 

Beyhan, tekrar gilıüyorduı 
- Hayal, kuruntu, başka bir 

tey değil .. 

El ni havada savurdu: 
- Çok çah1ıyor, çok yoru-

luyor.!. M nasız ve sersem edici 
bir yorğunluk.. •• Yalnız gl5%lerlmiz 
''e parmaklarımız çalı§ıyor, kafa· 
mız uy uyor... S caklnrın da te
s' rl olacak. .• 

Türkan, arkadaşının elini 
tuttu: 

- Bir dakikası bir dakik ... 
sına uymaz, değiıik ruhlu bir 
çocuksun! 

Beyhan, ut yanağını çukur
latarak gtilGmıftyordu: 

- Annem de bana, Mart ha· 
vası, deri Sen bu Hanın Şlnui 
Beyi, anlat. •• 

Tnrkln, arkadqmın elini 
bırakh, kollannı bvuımrdu: 

-Taruma}'lfana hayret ediyerum. 
Antrepo hesaplan iç:n mubaaeheye 
sık ıık gelir orta boylu, etine tlolpn 
:zararsız bir genç.. Öyle favoraeri, 
ıU~Uk bıyıkları yok.. Aileıi, hayli 
zengince.. Harun Şinası menime 
aöre giyinir. 

1 firkin, birden hahrlamış gibi 
elini Beyhamo d"zine vurdu: 

- Dur, şimdi batırlıyacaksın .• 
Hani geçenlerde, antrepoya ait bir 
kiğ t, yan ışhkla sizin kaleme gel
mişti. Mukayyit Nafiz Efendi mi 
nedir? fıte o saatlarca aramış, 
ne kağıdı, ne kaydım bulamamııtt. 

Ha,.un Şinasi Nafiz Efendiye bu
l ımışb. Ben de o gDn ıenin ya
nında idım. Münakaıaya Şevket 
Yahya Boy de karışh idi ... 

Beyhan, Turkinm omuzunu 
hafif hafif okıadı: 

- Tanıdm ... Bırak, tanıdım! .• 
Be} han, elile göğsüne bastırı

yordu: 
- Aman o gün ne sinirlerim 

ayak'anmı tı! Aç k gtlmllşi kosttl· 
münfin yan cebinden bir karıı 
snrkan ipekll mendil, hala gözü
mün l>nUnde.. Ya o sarılı beyazlı 
ıskarpinler: •. 

Ôvürllr gibi avurtlarını ılıiri· 
yordu: 

- Aman 8Uı... Mideme bu· 
)anmalar geli;·or.. Ay, timdi be
nim ip1om o mu? 

Ellerini l:lribirine çırpıyordu: 

- Demek o, ae•mek de bili· 
yormuş! SeHinlerf 

TürkAn, taıkın ıaıkın duru-
yordu: 

- Nesini beğenmiyorsun? 
Beyhan ciddtleşmlıti: 
- Va.lahi kardeıim, aana doi

ruaunu söyliyeyim, bu, beğenmek, 
benmemek meıelesi deiil.. Bazı 
insanları ıuraaı ,ayle, ıuraaı böyle 
diye ta if ederler, dlinya güzeli sanır
sın. Halbuki g· ılerinle gördün nıU, 
mlithlı bir sulcu.uh yale l ğrarsın. 
Güzel, di} e göklere çıkarılan 
ıahsı, çirkin bulursun. Hatta iğre
nirsin. Sonra, çirkın, diye tarif 
edile ler vard r, i .sanın gözftnü, 
g5n1Unft' aarıverir!er. Bu Harun 

dediğin çocuğu, bir kere biıim 
odada gördüm. Baıka zamanlarda 
gördum mu? Bilmiyordum. 

Tilrkin, taaccübuntı &aklayamı· 
yordu: 

- O, seni aık nk görOyormuı! 
Beyhan, gayet samimi idi: 
- Ben, h"ç fark nda değilim. 

Zanncd yorum kı göz, muhakkak 
görm k için yarablmış olmasa 
gere .. G z, gö. mek ıstediklerinl 
görüyor! 

Türkin, hem merak, hem h'd
detle SCirdu: 

- Peki, 1enln glSzlOğlln gör
mek latediği ve gördüğü, şirkette 
hergün konuıtuğun kim? 

Be)banın yanaldan pembe 
pembe olmuştu: 

- Ciddi bqey deiil.. Şir
kette, aeuin birdenbire 'kulajıma 
bir sır g.bi fıaaldayııın beni an· 
lllnç hayallere ıürukledi. 

- Ne gibi? 
Beyhan, elini uzattı: 
- Elr aıgara ver ••• 

Sagarayı aldı, yakb: 
- Senden saklıyacak değilim ••. 

Sen, benim odaya ıeldijin za
man, mlldür de çağırmııtı. Kori· 
dorda kolağıma fısıldadın. lyil 
Bundan birıey çıkmaz ! Fakat 
mild rün yanında tuhaf bir Yaz·~et 
hidia oldu 1 

Tilrkin da bir sıgara yakmııtı: 
- Ne gibi tuhaf vaıiyet? 
Beyhan, çaı.t aından mUdUrün 

çizdiği kroki) l çıkardı ve müdürle 
aralar oda geçen aahne) i, bütiln 

aô:ıleri, aynen harfi harfine anlath. 
Tilrkin, merakla dinliyordu: 

- Demek, ıen, bundan birt•7 
umuyoraunl 

Be}' hanın birden kaıları çatıl
mııtı: 

- Artık, blrıey ummaklığıma 
im kin, ihtimal yok ... 

- Fakat biraz gönltın var 
aibil 

Beyhan, baıım çarpılıp eğnnı 
hafifçe yay rak: 

- E ehi dedi, bir parçacık.. 
Tilrkan, arkadaıına yan yan 

bakıyordu: 
- Sen, delisini 
- Neden? 
- Sinan Tahıln, ıenın oaoao 

yerinde .. 
Beyhan, tiddetle doğruldu: 

- Hayır, o, daha ienç sa
yılır. 

TUrkAn, kelimeler ftzerinde 
durarak, ı5rar ederek alSyltlyorduı 

- Sayılar, ne demek! o, se· 
nin akranın değil... Sonra, o, bir 
dalda durmaz kl... Seni. Sinan 
Tahıinin mevkii mi cezbediyor? 
Harun Şiiıaıi de, ikinci şef ..• 
Daha da genç ... Yakı da mlldtlr 
olabi.ir... Sonra aıleainin ıerveti 
kifi... Çocukluğu bırak .• 

Be h , yuz 'nll buruştur ıtu: 
- Onun 1 k rdıs nı etme ... 

O, çocuk, hll kikaten genç, güz.el, 
zengin ve mevkii de parlak ola
bil r, f k t ruhum bazı.etmedi! 

TUrkio, sinirden çırpınıyordw 
( Arkuı var) 
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Y ı dız ara Göre En 
Güzel Şey Nedir? 

"Her Halde Para Değil, Bence Güzellik 
Aile Saadetinde, Anneliktedir.,, 

Joan Blondel Amorikadaki 
yıldızların en ıevlmlilerfodeodir. 

Yatı da henüz kUçUk olan bu gU· 
zel kıza sormuşlar: 

.. - Hayatta en çok aeYdiği· 
~iz nedir? 

Cevap vermiş: 
u - Güzellik, gllzellik .,. yl· 

ne gllzel!ik. 
Bu suali yeni yıldızlardan Ket• 

ti Jilliyo de aormuşlar, fU cevabı 
·a l maşlar: 

" - Her halde para değil. 
Biraz aşk ve her ıeyden fazla 
aile saadeti, anne olmak bahti
yarlığı.,, 

Beyaz perdenin hakiki 1an'at· 
kArlanodan biri olan Norma Şo· 
rere bir gazete muharriri ıunu 
ıormutı 

" Hayetta en çok kork-
tuiunuz fey nedir? 

Verdiği cevap ıudun . . ) 
" - Hastalık ve para.,, 
0 

- Hastalığı anladık. Fakat 
paradan korkmak niçin? 

., - Çünkü para lnıana iyi
liklerle beraber fenalık ta getire-

liliyor. lnaan para sahibi olma
dan" evvel fenalık yapmamanın 
sırlarını öğrenmelidir.,, 

lf Yanık ıeali şarkıcı Moriı Şö
Yalye portakal yememeğe karar ver· 
miştlr. Çünkll midesinden haatadır 
ve ekşi ıeyler yasak edilmiştir. 

)f Londra civarında b:r stild· 
ycda çalıtan lngiliz artistlerlnden 
bir:si Mançcıter ıehrinC:eki bir 
tiyatroda her akıam şarkı aöylt
mek üzere bir mukavele imzala
mııtır. Halbuki artist hergUn 
stüdyoda bulunmak mecburiyetin· 
dedir. Tren ile gitmek te pek 
mütkUl olacaktır. Artist düşllnlip 
taıınmıf; tayyare aatm almııtır. 

E1&1en keod:sı tayyare idsresi 
iyi bildiii için timdi ber akıam 
Lo:ıdradao kalkıp bJrez ıoora 
Mançeater tehrine gidiyor, orada 
•kıamleyla konıerini verdikten 
ıonra, kirkladığı apartımanda uy· 
kusunu uyuyor, ıabah olunca 
tayyareaine atlayıp çabucak Lon· 
dradaki Yazifealno yetiıiyor. De
mek ki lılerinl bilenler iki kar
puzu bir koltuia ••idırabiliyormuı. 

" dülhamit,, Filmi 
lngilterede EJstre atudyo aunda 

yeni bir fillm çevrilmiştir. lsveçli 
erkek yıldız Nila A11tor ile güzel 
yıldızlardan Adriyen Ametln çe• 
virmit oldukları bu filmin ismi 
"Abdü!hamit ,, dir. Henüz beyaz 
perdeye intikal etmemit olan bu 
f Iim, iddialara göre,AbdUlhamidin 

~~~.~.~! .. !!~r.~!!.~! ... !:!!!!!~2!.~!r.?.~~.~.!:.. 

Yuktrıda Klo
det Kolber 
ile Harri Vll-
kokaon, •••• 
tıda Lupe Veb 
•on eHrl olan 

Paluka filmlade 

Klodet Kolber 
burada bir reamlni glSrdlliftnUS 

Klodet Kolber ıon çevirdiği uKle
opatra,, filmi için Stlldyod• 
çal11ırken bir kaza geçirmlıtit• 
Arka arkaya yUrUnmeıl lcabedoO 

: bir sahnede ayajı bir feye takıl' 
nııı, yere dOımuı, f-akat kendiıial 
iyi kullandığı için bir ıey olml' 
mııhr. •.. -.. .............. -............................... -' 

Holivutta 
Ölümden 
Kurtulanlar 

jYıldızlar ArasındalStüdgolardan 
Yeni Moda.. Yeni Gelen 

Geçenlerde Amerlkada 
dlltmanı,, ilan edilen bir haydut 
öldftrUldU. Diliinier ismindeki bu 
lnıan canavarı sekiz on kişinin 
kanına ı:irmiş, bankalar ıoymuı, 
hulha yepmadığı canavarlı~ kal· 
mamııtı. Bu ıerir adam bir gün 
ılnemadan çıktığı ıırada kapının 

önünde polisler tarafından öJdll
rUldU. Bu herifin ölUmüne en çok 
HoHvut aakinleri sevinmiştir. Çün· 
kil Dillinsıer ölümünden bir hafta 
evvel, HoJlvuttaki sinema yıldız· 
!arından birçoğuna tehdit mek· 
tupları g6ndermif, kendiıine para 
vermedikleri takdirde teker teker 
dağa kaldırılacaklarını bile lrm · ştl. ı 
Bu tehdit mektupları üzerine ıine .. 
ma yıldızları evlerinden çıkamaz 
olmuılardı. işte bunun .içindir ki 
buglin Amerika sinema yıld.zları
nm 1evinçlerine hudut yoktur, 
hatta ölümUnUn ertesi glinil tehdit 
mektupları alan yıldız:ar bUyUk 
bir ziyafet tertip etmişler, hay• 
dudun ölnmUntı kuttu !amışlardır • 

. ~ Brigit Helm ~ 
iki Ay Hapiste Yatacak 

Mı,\ Yatmıyacak Mı? r 
Santın gUıel yıldız Brlılt 

HeluÇ geÇenlerde A!manyada bir 
otomobil eezintiıi yaparken bir 
adama çarptı, yaraladı. Otomobili 
k mil J kullandığı için mahkemeyo 
verildi vo iki ay müddetle hapla 
cezuına mahkO.m oldu. Brigit 
Helm, bu mahkiimiyet kararın· 
dan ıonra, yaraladığı adama 
müracaat ederek davasından vaz
ıeçmHi için ricalarda bulunmuı, 
hatta para teklif etmiı, fakat 
çok inatcı olan bu adam, kadın· 
larm otomabil kı.:Uanmalarının da 
aleyhinde imif, bu aebeble dava
sında bir türlü vazgeçmiyormuf. 
Bu vaziyet karııaında, eğer batka 
bir çıku yol bulunmazsa Brlgitin 
iki ay · müddetle hapH girme1i 
lazım ııelmektedir. 

Sinema yıldızları, eski Mı' .rlı· 
1 kıyafetlerini taklit etmek 

auretile yeni moda tuva:etler yap
hrmıya baılamı.şlardır. Bu Mısır 

modası, Holivutta yeni çevrllmiı 
olan Kleopatra filminden sonra 
kendini göıtermiştir. Bu realmde 
eski Mısır kıyafetleri tetkik ve 
taklit edilmek ıurelile yapılan 

tık bir tuvalet 1örüyor1unuz. · 

Haberler 
Bir zamanlar Hollyutta, mef 

hur u•eçll yıldı• Greta Garbd 
ile bir çok fillmler çevlrmlı ola' 
Con Cllbert çok yt\kaek ve lr~ 
ıilmez bir ıöhret kazanmııtı. Btı 
parlak ıöhretinden dolayı kendiı~ 
yalnız diğer erkek yıldızlar de
&ll, kadın yıldızlar ve hatta gretl 
Garbo bile kııkaoırdı. Seıli fildi 
çıktıktan sonra bu meşhur erke• 
yıldız birdenbire, tıpkı bir bı• 

çakla ke11il~it gibi a6!1Uverdlı 
ismi anılmaz oldu. Fakat Coıı 
Cilbert bundan okadar mUteeaslt 
olmadı. ParaSJ çoktu, vaktil• 
tasarruf edip birlktirmit olduğıl 
mllyonları harcamaya baıladı, bil 
arada yeni yıldızlardan birlıll• 
dördllnctı defa olarak evlenme~ 
do unutmadı. 

Fakat hazır para çeşmede11 

bile akıa dayanamaz, derler. N~ 
tekim öyle oldu ve 1e1&lz fil.mlJ! 
bu meşhur erkeği gUntln birind• 
metelikılz kaldı, karısının varld•~ 
tile geçinmeye mecbur oldu. Şimdi 
lSğrenlyoruz ki Con Cilbert kell' 
diıine bir stlldyoda it bulm uıtut• 
Fakat Holintta değil, logilter' 
deki atOdyolardan biriıinded!r. B~ 
ıtUdyoda ilk filmini, yine beJJl 
batlı bir erkek yıldız olan Vikto1 
Mak Laglen ile birlikte çevirmlf 
•· Filim denizcilik hayatına alttltı 
yakında beyaz perdede göaterllf' 
cektir. 

• Bu sene bllyllk yıldızları' 
talileri pek ıönük gidiyormut 
Amerika gazetelerinin yaıdıkll' 
rına göre, bliyllk ve meıhur yıl' 
dı:ılar tarafından çevrilmiş ol.O 
yeni filimlerden bazıları hiç oılJ' 
vaffakiyet ve rağbet kazanaıol' 
mııtır. Gazeteler, Marlen Ditri~ 
tarafından çevrilmiş olan " Kı•1 

imparatoriçe ,, filminin Amerilı' 
ıinemalarında aı. seyirci topladı' 
iını ileri ıllrUyorlar. 
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iki Ahbap Çavuşlar 

SON POSTA 

t'aıab,yık bir '' boka 
dershanesi,. açmııtı. Sırık 
ilim gördü. vo derilere 
baıladı. 

B1rinci derste acemili
ğinden Smğın yl\zil gözü 
moımor olmuıtu. 

ikinci derste de Pala
bıyığm .• ÇünkU Sırık 
dera'eri öğrenmiş ve mu· 
afü mirıi dövmüştü. 

Ç~pba~ak Ha <uye c.1fçi 
olmuıtu. Bir gün dişi ağ· 
rıyan bir müşteri ta belayı 
gördil. 

Ve nıeruıVe L.lerden yu
karı çıkarak 10 numa· 
ranın zilini çaldı. 

r a k .. l ;~apı .. ı.; ' r öl,• -

maz mUıterinin kart ı sına 
Çöpbacak ıişmiş dişi Ue 

· çıkmaıın mı ? 

Hayvanlar Konutuvor !. Hırtltı 1 

Tavuklar 

Cingöz o gece 
Afacanlara gel
di, geç kaldık· 
ları için yatıya 
kaldı. Gece A
facanla beraber 
yattılar.Sabahle-

yin Cingöz dedi ki: 
- Dün gece 

amma horladın 
Afacan? 

Ben mi? 
- Sen yal .. 
- Yamhyör~ 

- Bu bizim efendinin çocutu katil bir mahlukl. 
Şimdiye kadar her ıabah birer yumurtamı y~yerek 
tamam 300 çocuğumu öldtlrdü 1 •• 

ıun, ben değil· 
d im. Rti'yamda 
bir köpek gör
düm, üzerime 
doğru hırlayarak 
kotuyordu. Onun 
hırıltısını duy· 
muı olacakaınt .. 

NİNNiLER 
-1-

Dandana edeyim seni, 
Gömlekaiz koydun beni, 
Akıanı baban gelirae 
Rem ıeni döve hem beni 

L 

Dağa gittim dağlar uyur, 
Dağda ta•şanlar uyur, 
Yola gf!ldim yollar uyur, 
Yolda yolcular uyur, 
Evde de oğlum uyuı. 

Karga karga gak getir, 
Karga bise at getir, 
Karga bir ıeyler etmif, 
Saka baba su getir 

[~------~~M_A~S~AL~·------=t 
Kış Ejderi 

Çoook eskiden Altay ovala
rında, kocaman bir dağ vardı. 
Bu dağın tepeaindo de büyük bir 
bahçe kurulmuştu. Bahçenin yük• 
•ek duvarlar, kılıçh, oklu nöbet· 
cileri vardı. Bu bahçede " Kıı 
ejderi,, hapsedilmişti. Kıı dışarı 
çıkamadığı için bütün ovalar, 
bağlar, bahçeler, her yıl, bahar 
yaz içinde yaşardı. Bntiln yıllar 

kışsız geçerdi. Türkler Kıı ejderini 
böyle bir yere kapamıılardı, 

bırakmıyorlardı. 

yıl bütün soA-uklarUe bOylo gelir! 
Erol · 

-· .. ·················-················--····················· 
Fotoğrafçıda 

Afacanın bir amcaaı var ki, 
dehıetli uzun boylu bir feydir. 
Belki bir kavak boyunda .. 

Bir gUn Afacanla beraber fo
toğrafçıya gitti. Uzun boylu amca 
resmini çıkartb. 

F otoğrafÇJ sordu: 
- Resminizi büylllteylm mi? 
Afacan atıldı: 
- Sakın ha, biraz boyuou 

k11altsan fena· olmaz fotoğrafçı 
amcal. 

~· 
- Mektup kimde, Afacan·ı' 
- Hemıire zademdenr. Fakat 

imzasını bir tilrltı okuyamadım. 
Acaba halam mı oluyor, yo~ıa 
amcam mı?. .............................................................. 

Afacan - Aman ne güzel 
baba, bir daha düşsene 1. _ ...................... ..... ~i.atii ·~--·-··--

Cingöz lmtihnnlarda muvaffak 
o1amamış, sınıfı geçememişti. 

Babaıı fena halda kızdı: 
..- Haylaz, btltün sone no 

yaptın? 
Ciug5z boynunu hUktU: 
- Tatili bekledim, b eklemek· 

tenede çalışamadım babacığım!. 

Sorulur 
Mu? 

Hayvanlar Konufuyor 1. 

CingôzUn ba
hası.ıa C:gara 
lazım oldu. Cin
göze çıkartıp on 
beı kuruş verdi: 

- Git bir on 
beşlik cıgara al!. 
Dedi. 

Cingöz tütün• 
ciye gitti: 

- Bana on 
beşlik bir cıgara 
verir misin?. 

- Al baka
lım küçtikl. 
· - Cinıröz aor

du: 

~ 
~ . I 

{ 

l~ 

\~ 
Pellkanlar 

- [:aç kuruı 
vereceg-;:ı? .. 

Baba Pelikan - Eğer akıama kadar ualu otu• 
ruraanız, gaganızı kocayemlıi ile dolduracağıml.. 

NİNNİLER 
-2-

Kıu'' karşı kayalar, 
Çille çute danalar, 

ı 
D,'\nauın birt ya"lıca, 
Oğlum hilal ka~lıcal. 

Karga karga gak demiı, 
Çık yollara bak demiı, 
K ımadım yolarım, 

Karıı karıı ayvalıklar 
Suda oynar luılıklar 
Oğlum elini yıkayacak, 
Havlu tutun halayıklar 

Yazı o, yazlD ıı.aklarım, 
Kışın mangal yakarım! .. 

FIKRALAR 1 ----=---=-------=---=--------1 
Terbigo Dersi 

Afacan babası gelmediği ge· 
celer daima annesile beraber 
yatar. 

Yine bir gece uykuya yat
mışlardı. 

Bir aralık kapı yavafca açıldı. 
içeriye bir hırsız girdi. 

Hırsız odada kimsenin olma
dığmı zannediyordu. 

Elektriği açıverdi. 

Afacanla anneal yatakdan 
fırladılar. Hanımteyze keskin bir 
çığlık kopardı. Afacan ise, hiddetle 
doğruldu, Hmnza doğru bağırdı: 

- Sen ne terbiyesiz adam
sın, bir kadının yanına girilirken, 
erkeklerin ıapka çıkarmaları li:ıım 

geldiğini bilmiyor mııın? Çıkar 
bakayım ıapkand .• 

Çocuk Akh 
Afacanın babası itfaiye çavuşu 

idi. Bir glhı çizmeleri, kafasındaki 
taıı, elbisesi, kayışlarile eve geldi. 

Afacana aordu: 
- MeaelA sen Cingözle bera• 

ber evdeain1 bir aralık odalardaa 
birinde bir yangın çıktı. Yangını 
bana haber vermek için ne ya• 
parsın?. 

Afacan düşündü, dütlindU, dU• 
tllndll: 

Bir gün Oktay isimli bir lhtf· 
yar, inaanlarla alay etmek, insan• 
)ara acı çektirmek için gizlice 
bahçeye girdi ve "Ktt ejderi,,ne 
kendiaini dııan çıkaracağını ıöy• 
ledl. Bir düzen dUşündll. Bir 
aabah nöbetçiler gezini~ken, diıa: 
nda bir at fiatünde Oktay dolu 
dizgin geldi ve haykırdı: 

iyi Bir Çare 1. 

- Kolayı var, dedi. Ben der• 
hal yola çıkarım. Cingö:ı de, sen 
otobUılerle gelinceye kadar yan• 
gımn devam etmesine çahşır, 
yelpaze ile ateıi ycllerL. 

· - Savulun, tamo (cehennem) 
g~Jiyor. Şehirler yanıyor, insanlar 
ölüyor!. Ne duruyoraunuz?. K11 
ejderini aalıverin de, Tamoyu ıön· 
dürsün öldürsün!. Açın kapıları 

haydi!.. 
Nöbetçiler, Tamonun geldiğini 

duyunca, atlarma atlıyarak kaç· 
mıya batladılar. Oktay derhal 
atile bahçenin büyük kapııına 
koıtu ve aürgüleri çekti. Kıt 
ejderi, bUtlin rüzgarları, karları 
fırtınaları ile dııarı fırladı ve llk 
defa olarak Oktayı yere serip 
6ldürdü, dondurdu. · _ 

işte kıı o zamandanberl her 

- Efendlamca, babamın aelamı yar, gıramofo
nunuzu geri vermek üzere iatlyor •• 

- Ne yapacak?. -
- Uyumak için kapagına kapabp, . odanm bir 

k&jemin• aaldi7aeak t •• 

ı ı 1 ı !Uf lllTıi 

Bak, geçen gün muallime han.m aana 10, 
12 daha kaç eder demit te, aen 22 dememiıslo. 

- Elbette anneciğim : "Fikirler ne kadar çok 
çarpııırsa, hakikatler o kadar iyi çıkar 1. ,, Diyen 

· yine mualllme h~oımdı.. Ooun için doğru•unu 16y• 
,Jemedim. • · 

Pastırma 
Anneai Afacanı çarııya gön• 

derdi: 
- Git on kuruşluk pastırma 

al da gel 
Afacan paıbrmayı alıp getirdi. 

Fakat pastırma bayat, berbat bir 
ıeydi. Annesi kızdı: 

- Aptal çocuk, sana bir fey 
aldırmağa gelmez. Beceremiyor• 
sun veaaeliml. Bunun hali ne 
böyle!. Bayat pastırma bul. 

-- Ben hiç te apdal deği:im 
anne.. Sen pastırmacıya ne söyle
diğimi biliyor musun? 

- Ne söyledin!. 
- " Dua et ki, dedim. Ben 

pastırma yemiyorum. Yoksa senin 
bu bayat, fena pastırmalarmı zor 
alırım!,, 
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TOMBUL MİRASYEDi 
No. 97 8· 11-934 

Yazan : Sermet Muhbir 

Ortaya Bir Belalı Daha Çıkmıştı •• 
~~~---~~~-

Serçe parmatmın iadiji yer ı 
clea laayar umma ... Oalan da ıeç .. 
lim, beril bltacap 1ere tutsun. 
Betiktq muhafız 11111 adaau, lıem 
lrlul ki pbebeği. 

Bolaea atmıyordu. A11 Nuri, 
• umaald Ltanbulun aa,W fırq
aalarmdaacb. Azapk~pa tulamba
auıda da niatL Esmerin koyusu 
olc:lupndan bir adı da habq 
Nuriydl. 

&tiktq ıabıta11na memur ve 
muhafız. paıanın bendeai idi. 

Yap kırkı geçkin Ye pqaya 
emektarlığı ..ki oldujuadaa Ali 
Silavi Yak'aıında hizmeti ıörtllmllf 
olma11 da muhtemeldi. 

Nuri, Ga ata Ye Befiktaı ı•m
thün en ileri ıeleo kabadayılann
dand1. KU'fl tarafın Oaildleril• 
pnp çıkar, b' rkapıı hlu ka
tip koyaJu, de lyorda. 

Tombul, Nurtnln metlıbıi da
~a, 11çrayıp Tahaiuin boyınuıa 
...ı.11, o yanağı ıaba, bu ya
aağl benim, tllkllrllje buladıktan 
10nra kabına atğa1DJyacak elence 
Mvİnmeye başlamııbı 

- Duene ki arbk dilnyadaa 
pvrama ctl•yacak. Relı dedin ya,' 
herifin pllnQ boyamak lçla, 
merhabayı basar basmaz bir koç 
laediye edelim; yahut 1Gm01 saplı 
fll kuyruğu bir kamçıi o da mlna· 
tip deji M klrk yakalı bir pc:alr. 
Aman Tabı nciğim, vakit mreçi,. 
meden landoya atla, .. a.tam 
ıetlr buraya!. 

Bol aea landop ....... 
bir aatia l{inde Ayı Nuri ile 
WPer kapıdan içeri damJa••ıb. 

Ayı Nuri, mlruyedi be,ıa 

derclinl, biç aea ~ıkanDadaa, Jal
• alı& btı&erek. bıyık ,umnık
hyarak dinledikten ıonra: 

- Uf ak İf, plftea .. J be 
kardqlm!.. Bana bırakın, atuine 
kanımayınl.. diyerek ea•IÜa• bir 
pplak ladirmiıtJ. .. 

O akşam, Tombul, Bôlseı, Ayı 
Galatatada F oskolo birahanesin
cı., bol meze U. lrafalan r,aptı. 
... Pir keyif, arabaya atlayıp 
çala kamçı Akaraya nrdular 

Çapa çqmesıaln Derlaindeld 
IOkaia up aca Ayı Nuri llerledL 
100, 1 SO adım kadar Gne g~tL 

Öyle acemi llarcı, kibrite, 
lkıl\rmeye ltııum görmeden, IO

bktan ıelene geçene de aldırıı 
etmeden kapı 110 tokmağına uılch. 

Bir çalıt kl aanld Zaptiye 
Nazın gelmit; evde cBmbllt .,.. 
pacak. 

Kambur Eama, Leylek Fıtaat, 
Kalfa bam-, khnln -pldifial 
kapınıa çalmıtmdaa anlamıflar, 
li1abllerdea enel tafhja kop1ur 
lardı. 

Yerlere ejilerel(. btıldtlm btık
llm olarak, ne k&rfılayıc • luh .. 
au; ne aif.bme. •• 

TalWn ysıkan pkmaclan, 
- Vehbi Beyciğim, dedi, bana 

... ade. Benim gibilerln OD be

.-. ylrmiae bedel olu Jiiit 
lfte yanında. Giile 1Dle •ilenhi, 
keyfinise balaaL. Tombalan: 

- Şimdi bu oldu mu ıa 7 .•• A· 
fam. oyun bozanlık etme, hi~ 
deği,se bir iki me~ baArdanl 
Çibi ıuplarına bahane buldu: 

- Yalan l&yleyoraam fU dijlm 
....-. pkia. Bu evde ıecele
emeğe prt:ıyımt ... 
Qôılnll lorptr; 

- Bizim kGroilunun bot dtl
feceğine metelik veririm unma, 
dalavere baıka. Bir ey ta1uğuna 
alzltlytlm, Akbayıta kadar bir 
dolanacajunL •• 

K6tebaşında bekleyen landoya 
atlamıt. Fmdıldıyı boylamJtb. 

• Miruyedl o akpm kaçak alh 
için buralan boylalD.lfb. 

Böyle Ltanbul ciheti koltuk· 
farında, Beyoğlu eYlerinde olduğu 
ıibl dost ıofraıı vermek, ca•cijv 
ukadqlan ve kadJnın .. mimi 
yoldaılarını toplamak, 1az veya 
loranete ıetlrip bir arada çakıp 
çakııbrmak, çahp •iylemek, ıeç 
vakitlere kadar eğlenmek acletlerl 
pek yoktu. 

Bilhaua, bu Macuacudald eYla 
aahibelvi, mutlaka bir tadaızlık 
Ye aygaMUzlukla aeticeı-- bu 
sf bl toplantdara mani olarlarclı. 
Daha dofraıu, Arab Abdullahtan 
Ye Onikilerden korkarlardı. 

Orada aofra verebilecek olan 
ancak Onikller Y•J• oalara 11ğa
aanlardı. 

F.ıma ile Fıtnet, Afi NariDin 
kapı vurUfUDa du1ap kutlileriiıi 
taıhia atar atmaz. mlruyecll 
delikanhnın da beraber oldufunu 
a&rDnce fena halde f&ŞalaaıtfardL 

Tombulun Kllçllk Alhya ıin&l 
kaphrdığını, erıeç doat tutmak 
tekUincle bulunacapı, ilk ıece
clea kutirmlılerdL 

Çupcı döatıta. çalasa Alla11a 
aklıaa uyup arabayı durdurdu• 
lanna, delikanlıyı çajardıldarma 
nadim bile olmUf}arch. Bu dltln
celizc• harek•tlerlae bin p&..-n
chlır. 

Zira Arab Abdullah ima kan
cab. Gece. gllndlz demeyip 
( Alhm da AlhmL. ) diye kapıya 
dayanıyor. Kar11ıına çıkmakta, 
yüztıntı g&termekte biraz gecikse 
belilann mlibareki hazar •• 

Delikanlı denen toy, cahil; 
incesini, kahmm dliflbıaekten, 
encam1nın nerelere Yarabilecelüıf 
kutirmekten lciL 

Ayı Nurbün de, hlyle araya 
katılma11, apanmsm bq lanna 
çıkması, bir kat dalıa eteklerini 
tutuıturmuıtu. 

Vehbi ile Nuri, yetil oclada, 
Ktıçllk Alhva beklerlerken, koda· 
man1ar camh odada kup karf\fa 
geçmiıler, kafaları )'GDll'Uldıyoı
lardı: 

- Ne diye hmzır qffteyl ara
bada çırakmaalara çıkardık, mani 
olmadık?.. Ne haltetmip alık 
oğlum •ya;mı buraya a.lqbıdık? 

( Aiba nr) ----
Romanyada ilk 
E ovyet Elçisi 

BOkret. 2 ( A.A.) - D:tbakua iti 
TttOleno ·ıc fil• kalmak IHN P .. 
riatea bur•J• ıeJ.iıtir. iL T1t•ako 
J•ni SoYJ•t orta elçi•l M. OatroyaJd 
nin iti•adaa••aİDl •raJa drifiade 
hasır bulunacaktır. Blkreıte .. taa
diaey• l:.l10k bir ...... ı,et yerO
mektedir. Çlaldl onalta HDe dren 
bir mlaasehet ke•ildlfiadea 10ara 
M. Oıtrovıld Roaaaıa1• ıela 1111 
So'fJ•t ....... mma 

l!akl Franaıa Tlptroauilcle 
8u akt•• ıut 20 de 

"BUBIR ROY A,, 
Yazanı -seım• Muhtar 

Pek ıakuıda DEUDOt.U1 

ı111 ... 1r muva8dı1f..U Yl~DIZ aln•mm•ndll 
...... ki ....... rdUIU ve be~dlll 

KADiR ASLA UKUT•AZ 
Tekrar ••• Tekrar ••• Arzuyu umumi Ozerlne 10D defa olarak mlateaaa tahaerlnl 

BugDn matinelerden itibaren 1 K sinemasında bafhyor. 
NAZARI DIKKA Ti! ••• Twmıl dihiler, münekkitler Ye bildin ..... müııtelipleri buıtlne 

kadar böyle ulmetli bir aaclirei Ha'at görmMiklerinl itinf ediyorlar. 

-------------------------------------------------------------------___;~ 
~-Boglln M 1 L L i Sinemada 2 büyük film birden~-.. 

SILYIYA SID:NEY'ia nn'at hayatııa41a en h•rikulide tıenti güsellillu .-ıa ~ INr ıiaema ...rı 

KENDiNi AŞKA HASREDEN KADIN 
''JENNIE GERHARDT,, 

KadıD ruhunu tahlil eden Ye bir lta9uk ~aat s~yitoıleri tath bır Dil içinde 7 .. atan ve hakaki hayat igUıde bergiin 
~ bir facianın kııdreti._ Bu IMlyiik filme iJayeten t 

H AV DUT LA R V A T A İ4 1 GEORCmS OBRIEN ve Tarzan ftlmlaln 
.. . .. . . . . . . . \:1 kahramanı llAUREEN O' SULUWAN 

Bu ıerpzett fılmınde gorıılen teJlmD bıobırısmıo he)'9Canı neban değil4ir. Hatta bazılan, seyredilirken ınsanın 
heyecandan nelMi dı.ı.ralır. 

~aK~w~~ ı~---------------~---•, AJdm, 2 (A. A.) - vnı,.. Meşhur romanından daha kuvvetli, 
tlmbln h.er y6nllnde C. H. F. \ y 1 b.. k 
kay ocak konırolerl bitmiftir. a nız uyü artistler tarafından oynanmıı 
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Ta•arruf Haftası 
Adana, 2 (A.A.) - Taurruf 

balta• hamlıklan batlaJDlfbr • 
Şehrimizde yeril mallan ıerpi 
açılacaltii. 

Önümüzdeki Çarpmbadan itibaren 

M E LE K Sinemasmm 
•----.. en btıyllk mavaffaldyetl olacaktır. 411----~ 

Mo•affakiyet ı Mnaffaldyıt l 
MARCELLI! CHANTAL'in 

eil muhtetem filmi olan 

AMOK 
( Malezya dellsl ) 

Bil} Ok muvaffakiyetlerle 

YILDtZ 
sinemasında deYam ediyor. 

Tepeb ... Ş.Wt 
n1atıo•••cla 

'-12-Kt.a w-. 
HAMLET 

5 perde 
Yazanı fek•P• 

• eclu 

1-•-• Bo akpm : Şeluaclebata M 1 L L il T Tiyatremada 4m~ 

1'ALOVA ŞARKiSi :S. 
NAŞiT BEY MÜSAMERESi 

Y loYa'aıa güael anan ra arıaı, Kattı datıaıa mllbim maauralaıını '6d•rlr 
de o · ar, 20 kiti ik ba'et be1eti bayGk orkeatraıun iıtiraldle emuli 

-------------- gör&lmemlı rövtldtlr • .-----------~ 

ŞERiF MUHiDDiN 
ı KONSERİ 
1 Y ann alqam S. 21 de Şehir ( Eaki Franm) tiratr01Uada. 
· Numaralı yerlerlaizl buıftD S. 16 ile 19 arumcla tiptro 

g · şesinden kapatabiliralniz. 

1 lst•nbul ~edl~I ıa6nıan '1 
Damla pmar -,au mektebi lçia lllzumu olan 100 metro ket• 

hortum, 6 çift clltli rakor, 2 adet pirinç lau. 150 metro kablo, 2 
telefoa ....... 20 •det fzolatar, ao adet k~lk bola•. 6 adet 
telef" pal. ı.. kilo çıplak tel, 30 metro kordoatel. 8 adet bulfw. 
matat, 8 adat ail dtığmeai, 6 adet dit 8 •det liıorJa. 400 metro 
kablo. 3 adet dDğme, l adet traulomatfr, 6 adet aumaratlr, 1 
adet ıil, 1 llıertaı 60 ..ıro atlploa teL 100 mebo ıa~ boı'.a. 
2 adet deve lioJBt. .S adet T. 2 adet Fılanç. ı Met telefoa lPa 
pil, 3 ÇUYal ,......, 8 adet ıaph halta, 6 adet kanca, 15 adet 
, ..... lladlrme al~ ... kef!l mucibince yapalacak chmlr mercii
..- '8 34 kalem ..,, bpah ıarfta mtınakuaya koaalmqtm. 
Tallp oJa•r liate,ı ... ek ve .. ttaame alUk &zere lıer illa 
ı.n ... mldlldllP. •tıracaat etmell, mlnabaaya girmek IÇln de 
119 liıalak temiaat makbuz •eya mektublJfe teklif mektuplaıma 
6112/934 P.,._.. allal 18at 15 "-dar Daimi Eaclmene Yer-

..Udir. "7814., 

-----------------------------------------------------·Yeniden açılan~---.. 
BÜYiill BMPBB'fAL O'i'BLI 

Beyoflu, İngiliz •efareti yamnda 6 • 8 No. 
Temiz ve Hal .. • ...._.. odalar • &UalD aalo•I• • Banro 

dalrelerl • Teahlnat • •ulttdU n,,auar. (5028t 



ITTIBAT ve TERAKKi 
Nasıl Doğdu ? .. a iaoi kaaım No. 121 

Her ••kin lftahtuzdur. Nasıl Yaıatlı ? •• 
Ut:~~~~~~ a • 12 • 934 Nasıl Ôldl? 
.~ ~,. ~·ku~==:::::=======================================;::~ 

lzmirde Birkaç Zahn· Himmetile tik 
Şimendif ercilik Mektebi Açılmışh •• 

Ba mektubUD aefri·. daima laalk ta: ~~~~-!::.: ;~ ;, ~ ~ . ., ,i- '""'"""'." .;.,. Jj>f. ~ ,_ ~ ! .. 
raftan olan· bmlr lttilaat ft T vakiti ~,,_,.. • • :. ,.,,.,, .;...,,, ;ı,. .. • ..., _ ~ ~ J' . _ · ~ ..... , . "'·- · A •,1. l · . 

hh C f d 
·· f"""" • ,,... _,. ~ ._,-~.. ~ IU A '- gııoo ~ el,,_.,, ... ~ 

::.ı:: v:ı7 Ra~::. ~;; .::r.:::~: j, ."""'~ •,. -.., . .;,'· ._ ~' .; ~ .p • .:. "• ,J;~ . _,. ·~;. ~ f ~~ 
Celll Beyden bu lıuaulta i.ubat .>'w~~ ~f.# · ~·.:.\-• _, .-.;:,;, .....h-'• ;~, .,// ~.:,· l"~•H 
iıtenllmiftL Celil Bey, laalkm pek • 
büyllk zaranna olarak ortada ka s6•terdi. Eneli ralcki cemiyetinin halk özeriııdeld 
dönen yolsuzlukları birer birer vall R:- hmi Beyden bir tesir n nUfuzu da azalıyordu. 
l b t k kin bina i•tenildi. Raauü c ı 1 iki :ıa e me ten çe • memiı .• ve her emiyete merbut o an an, 
ne pahasına olulsa ol1Un, halk Bey de yardımını cairgeuıı..uı. zümreye ayırmak lcabediyordu. 
ile yllrllmekten pri dunaıyacağuu Basmahane clvannda Amerika Biri. tahal menfaatleri, cemiyetin 
aöy[emiftl. Bu •rada, paıanın re- kollcji in metruk binalarından hayatile kaim olaDlardı. Diğeri 
fakatlnde buluna• Naha Mlateıan birini ••nlL Üçytiz talebenin de, kalben ve ruhen cemiyetin 
Muhtar Bey de ite bnfaut... çalıfabi!me8i i'in bazırlaldar ya- programına merbut ye .. ld yemi· 
Momarlan tamamen 78bancılar- pıldı. Derhal 0 miktarda talebe nia~ aadık olaa ıaf temiz 
dan mtlrekkep olan hmir-Kasaba· toplandı. LeylJ kıwm)ar Ye l'ece lttihatcılardı... HAiia• gizli 
Aydın batb lehine bir cephe kunlan açılda. tler tarafta pro- ve aşiklr feryat ve lıtikA· 
almıftı. Muhtar Beyin bu YUiyeti papndalar yapddı. ceaı Beyle ıından her iki dmre de telit 
lzmir pnçleri berlude derlaal bir Müftü Elendinla laami,et eıha· ediyorlar.. arbk temelleri yıkılan, 
lafial husule ptlrmiı; bir sin bma •lncaatlart:e mektebin eakl ıaf ve metin ~arlığ1, içinden 
Muhtar Bey trenden inerken yap- masraftan temla edllcl. Hatti Ye d19ından yedili darbelerle 
tıkları birer birer yllıllne çarpıl.. talebeye hep bir tektde elbiıe hırpalanan bu binayı, aoD ku\vet .. 
dıktan aonra bir kırbaçtan geçi· geydirildl. Altapr aylık de'fftlero lerini aarfederek yaptmak iatiyor-
rilmİftir. ayrılan cer, hareket n tamirat lardL 

ıubeleriade, • u bir aamaa zar· 
Muhtar Bey. derhal tabancaanı Cemiyetle beraber hükiimetln 

çekmit, kendisini kırbaçlayan fında • yllderco TiDrk fimeadifer.. varlığı, ikinci dereceye inmişti. 
gencin natnno •lef etmipe do clai yetittirildi... y etifen bu tale- imparatorluğun bilttln kudreti, 
k b beden umum! lıerbm aon senele- k urıun • u iıto hiç alakası ol· artık sadece En•er patanm uv· 
mayan • bir baıkasına rasaelmiı, rinde bir bay:t latifade edilmiıti. veli alhna girmişti. Eaki cemiye· 
hafifçe cerihadar etlllİftl. Fakat uıl iatikIAl barbında, 11llu· tin bütnn mühim llİmalan birer 

Bu meaeleler herine •ali tulmaz hizmet •• feda'khWdarı bırer erimiJ.. 
Rahmi Beyle Celll Beyin aram gi>rllen TOrk ti•endirferdlerinin (Arkam nr ) 

açılmlfb. Merkezi umumi, vuiye• pek btiyftk bir kıımı, işte bu - .. -···--···-······-----............. -
to mtldabaleye mecbur kalmıftJ. m~ktepton yetiten talebelerdL] 1 
Fakat elinde birçok vesaik ve lf.. Kıt Kar,ısınd• 

11Arlık girdi,. deyebıleoeğimiı ktşm 
del&ille 1atanbula gelea ft ban- lqe ve Yagoo meaeleJeriıaden •ofuğundaa •e b• 8°"ıtua ge&irdifi 
lan, merkezi umumi heyetinin bir ... b.Uetm•••k içia larp bu&a.lıldardaa yo.Uaz yurddaılananzı 
han. diken Celll Bey bak im- aeaeleriala Mftlanaa -kadar Uerf. .korumak hepirniz.in boynumuaa bOl'9-
zanıiuf.. Tekrar &mire dlaerek Jealf ük. Şimdi yme hiraz guae- tor. Bu borcu ödemif olmak jçin 
hmirlilcrin mimıet •• _._anile yeceğiz; ban mühim bidiaata kullanamacblııma eaki ~amqırlanmııı 

r-- d çocuklanmıaıD •kilerini Himayei 
k~ıl&şınıf.. Mütarekenin akdi temaa e eceğlı. Edal Cemiyetine Yf'relim. 
Ye cemi1etin feahi tarilıhae kadar Harbin tahmil ~ttlği elem ve . 
İzmirde kalarak, bugtıne kadar ıztıraplar arttıkça ittihat •e T e-
hürmeile 1adecli~a bw aam bı· ----=.,;...=-::c:===~=-==========--===-:ıı==-=_..-==--====--------
ralt.mıftır. lstanbul Mili Emlak Müdürlüğünden 

Senelik Dayaklara, cerblen, latlc•ap- • Cim •• Mevkii kirası 
iare, divanıharplere dayanan bu Ura 

Kira 
M&ddetl 

hmlr ••goa me..ıea, •)111 ıa
manda pek hayırlı bir teıebbOıle 
neticelenmq, Tftrk ıimendiferdli· 
ğinio ihyasına matuf olan bu 
işte de Celil Beyin pek kı1metll 
yardımı sebkat etmiştir... Dk aa
ker ıimendifercilerden elup ite .. 
denberi Türklerden ılmendiferci 

yetiıtirmek gayesini istihdaf eden 
mülizim lskender Bey ismin
de bir zat ( I) o &IJ'ada lzmirde 

bulunuyor, orada bir fİmendifer 
mektebi açmak .. kile 7amp bJ.. 

tuşuyordu. Bu zat bir gtln Celal 
Beye müracaat etmİf, fikrini izah 
eylemişti. CelAI Bey, derhal bu 

bayırla lıe giriımiJ, Mlldafaal 
Milliye cemiyeti reisi Mnftü Cev• 
beri ı.adeniD de kıymetli yardı· 
mını temin e1lomiştir. 

Bu teşebbliı&n ehemmi1etinl 
takdir etmek için ıunu da ıöy· 
lemek lazımdır ki, o tarihte koca 

lzmir • Kasaba battıada 1alnız 
ftç Türk bulunuyordu. Bunun 

biri (Ahmet kaptan ) denilen bir 
makinist idi. lklnciai, Mehmet 
efendi iıminde b:r istasyon me-
muru; llçllncllall de memur mua-

Ylnlerindeo Mustafa efendi ldL
Bu vaziyet karş11ında Celil Bey 
bu teşebbüse pek büyük bir ali· 

il) Şimdi, Harbiye fen tatbikat 
nıektebınde ıicnendifercilik ıubeü mil• 
dürü, Kaymaktlm lıkender Be7. 

Sultanalımette Umamt Hapishane kapmam cbpadald 
bakkal diikkbı. 300 
Vi:lyet konağı bahçesindeki Pul sabf. yeri, 60 
D:vanyolaıada Sıhhiye nıüıeai albndaki 142 No. ha 
dUkkln 142 

a ... 
1 " 

2 • 
DiYauyo:unda S.hlıiye minesi altındaki 168 No. lu 
dnkkin 138 2 ., 

Yukardaki gösterilen yerler hlzalarandaki kira ve mllddetler 
tııerind~n açık arttırma uıu:iyle kiraya verilecektir. lateklilerio ve 
ıeraılini anlamak iateyen~rin 2.t/12/934 Pazar gün& saat on dörtte 
teminat akçelerlyle mllracaatları. 0 M.,, (8248) 

11ykus112 bir ıecr takip rdrr. Her $f)' frna görünür. 1nun huysuzlanır, 
kfekrlenir we lliç bir $eydea ..emaua obnaL Her mavaftalriyetin illı pft. 
ları dinlerımi$ bir vücut vr clinlenmi$ sinirlerdir. Eger sinirli isrniz.. 

8romural .. ıcnon. komprimeleri 
1111 kurtanr. 

Müsrkkindir ve uykuJ'I temin edn ve 1riç bir ıaran JOktın. bGtiin 
dün1a tanır. 

ıo w » ......,_,. llınl llp• 
krıft ecnııtıttdt reçete ile sautırı 

Knoll A.·Q. ttlm1evl mıddeler fabrikılu-. Ludwlııhaten •JRhl~ 

Soyadları VeKüçükAdlaı 
Listelerimizi 

mekte Size 
Takip Ediniz, İsim Seç
Y ardım Edeceklerdir 

Tlirk dili araşbrma kurumu
nun ıoyadlan hakkındaki listeli .. 
nin UçllncU loımı ıu<lur : 
boğ aç boylH buduıa 
boğatlı•ur boul,a buealıı 
bojuakankın boucı·baaacı budaa 
boju tekin boaan bucbnancaauınak 

bo dH boaancır bud-cır 
bo ukçu boüu t bade1bek-lra• 
bolua IMt•kut 

budr aç· bllk ebudraç 
bor boıuluhH bu d81ru 
ıı .... boı.011• bulahaa 
boa au 
bllrke 

1 os e iir buıa tekla 
bo yiğit buırahaa 

boraaı böcftlm buf'u 
borelan 
l:or ukçu 
horulda1 
boauguy 
h.taaun 

börküyaruk bufutairal 
b5rU bu han 

bayatekl• 
boyd•t 

börllbara 
bUrüha. 
börU taf takta 
b3rUteçeaa 
bllrya kuçla 
borçla ·kr 

buaa 
bulat 
bul da 

bulrak bot tUll1 barkek 
bu gu -ka• bu1ançak b8rkllll& 
bulr•J ba7ankara bllrk ilk kara 
bul•ut t.uyaa te•• bitim 
bulta bay\apaga bllutif 
bulu• bayla kutlvr 1•rr•• 
balaç .. ,,ıa1ı 
hulus ba1uahaa 
bulur tlmlll' buakan 
buluaıtnJ ban• otl• • .. d_ .... 
bllüılrq bilçıe 
bulut bUcgOm 
baralrçwa •ka· Mldlt 
b•raa .&u IMik•J 
bu1'ka1 bll in 
b .. rta'kuçla ·k .. bllbtla ·k•· 
IMlrtaı sll'a, t:laen 
burul büoül 
burulda7 bürçlln 
butalua Mire 

KUçUk Ad Ka,..llklan 
Ara bca kOçClk: adlarım de fittir ... 

cekler için de bunlarıa Tllrkçe kar
tıbkl rını ba11yoruz. BuiOnkG Hıtemlz 
K. ve L harflerinden ibarettir: 

K der .. Bitim, Erdik, Ene, Sur, 
Y nıı- Bak: Kıamet. 

Kadifeı • B hına!. 
Kadir .. Erik. Ker ... , Ofaa, Yet• 

kin. 
Kabrama• - alp, batdur, batır, 

batur, bHla.. daldaJ, er. uen, kaa ... 
koc. koçalr. lt~yij'ıt, me,pYUI. ••· 
nu .. padar, patır, tipal, yijit. Bakı a. .. 
hadır. 

K'!mer - ay. 
Klmil • bulran, b8t8n, d81ek, eke, 

erg'in, olpç, tanı, ıom, tikel, yıtkln, 
yitmen. 

Kanaat • inam, inanç, kanıtt •o-
tum utum. 

Kitif - bu1ıtn, bulucu, kıbıcı. 

Kltime • ımatlr, yabarran, )'•fUrl'an. 
Kebir (kebire) • blyilk:, eke, kelen, 

keren, kete, koca, alu, alut. 
K.ebkqan • yolak. 
Kemal - ala ' a, erde•, ertem, 

erıin, olgun, pltkin, turam, 7etik. 
Keramet • t. nkhı.nçıt. 
Kerim • alu, erzik, kelef, munıan 

Hlek. 
Knlrep - ıld z. yıldıı, yulduz. 
K•amet • goral, Clllt. tUlt- •Bftlr, 

tayaz, yazı. 
Kıymet • bul, deter, erdik, erdlnl, 

kmot, yanut. 
Kudal - atduk, ıdut, ıduk, kut, 

kutlu. 
Kurban - k8dlrırft, kurumaat, ao

kum, telulga, tirki1 yaluk, yaradu, yolu. 
L&tif - anıl, anul, binzet, çebar, 

çiber, çuvaç, ffiıel, kııku, k3rkem, 
k3rkG. B k-heana, ahaen, cemil, melib, 
aaa k, makbul. 

Llıniı • balkı, balkır, balk1a, bitlı, 

lldırı, calt, parlak, yalabuk. 
Leman - bak - U111ia. 
Letafet .. körk, kürik, auklaDtf. 
Levent• baylan, boyaaa, calaıa, 

eela1ua, çevik, kabadayı, oflaz, ıığlam. 
Liyakat • <..eter, erdem, ertem. 

Bak• f•yan, pyeate. 

Lutuf ('Atife) • Kayra, kayark•, 
kuyturka. yarlıgaf. Bale • atafet, 
mGrlltnt, kerim, ekrem. 

So~adlan Seçenler 
Yenıden soyadı aeçenleri aıralle 

yaz·yoruz: Vali muavi:ıi Bay Ali Rıza 
Çevik, BeyoJ"lu belediye hutrneai 
batbekiml Bay Fikret Onur, Kuleli 
a1kerl Ye kıı lileleri tarih hocaaı B y 
Tnflk Bilge, TEyyare piyanıo mil· 
dlrlOtilnde Bay Tabaiıı Toköz. ınOte• 
kait denla binbatt•ı Bay Fethi D.llıa, 
Emlak baaluunda mababerat mc· 
murlaruulaa .Ba7 Halil Tekin, 

Glmrlk ••ltafaza memurlarından 
Bay A. Refik (Oktay)• A•eliha1at 
li.eal midir muuini Bay Nuri (Eren), 
Ankara Beletliye memarlarıadaa By 
Ah•ecl (Ak), Ankara Viliyeti müa· 
Mite •emurlanndaa Bay İhaa• (De
mirek) , Hay•aaamn Çayırcı köylade 
37 kltilik Ata otullan ail.-i (Alp). 
Dlnayolu taltail ıubeai memUl'larıD4ilan 
B11ımemur Bay Alit Ekre• (Altay' 
tah.tl •••ara Bay lzsettin (AJpanlar 
katip Bey Hayri (Bubaro•), kAtl 
Ba1 Yae•f (Tekinalp), kitip O. 
Mela•ed Ko•bak, tabail memura Ba 
Şevket Tlrkit. tahsil memuru Da;· 
Abdl"kadir bölllk batı, gece bekçiı 
Melnaed TGrkmea, Belediye lktıeat 
itleri •Üıtabdemln ıubeal mlldOril Bay 
Refik H biraderi mGtekaiı blnbafl r y 
fikrt Yaadaa, mlme17u Bay Hal • 
Danlf, talakik memuru Bay ŞG' . 
Kaade•, alcU memuru Bay Vahi. 
Can, •uamele memuru Bay Murtaı.a 
Seıea, daktilo Bay TeriJk Tolu 
Prf. Dr. Rafit Tahain, otlu do• 
çeat Eaat Ratit. torunu Teomaa E..at 
amaca aadul aYukat Nevruz ft 

otalları Cevdet, HOınO V ecdua •OJ 
adı olarak "Tupanıl,,ı kabal etmif
lerdir. Ankara Ziraat enatltGıl aaa
taıalarandaa mlheadia Bay Cemal Y~ 
tarbaı, Eakl poata telgraf m6fettlt n 
mldllrlerladea Bay Şnkl, mubamr 
arkadaflanmızdaa Ratıb Şevi, Antal
Ja mubaHbel baaa1iye memurlanndaa 
Ne•zad Şevki, Mersin ldballt l(OmrOğn 
biriacl kltibi Eaad Şnlıd, Sakıb Şevlr' 
Tllrlderia mukadde1 taşı olan "Ye· 
tim,, 1 ıoy adı olarak almıtlardır. Ga .. 
lata poata ve Telgraf mOdGrD Bay 
Fenl Ataman, Felemenk 1efareti 
toflSrleri Bay lbrahfm Meriç, Bay Şükrt 

Tunca, lnbi•arlar bukuk mlltav r muninl 
Bay Faaib (Giiaer) Aahye tıçGncG ceı.a 
mahkemesi HHından Bay Hikmet 
GümGtıuyu adlarını almıtlardtr. 

Cavaplar1mız 
1 - Dıında Şefkati zadı Bay 

Salih Sabriye ı 
(Şefkatli ) DİD aztarlcçe •• .. ..... 

.ıp karıılatı 11Jyldlr. Sev8'ican. 
2 - Bay Kemalei 
Seçditln1z aoyadlarını bir arnhal 

lle nGfua mGdtlrlltGne blldirlniır.. ,A,. 
mbala pul Japıft rmak latemea. 

Ayrılmada 
Çabukluk 
Zarar Verir I 

( Baıtarah S inci yüzde ) 
ze•clniz bir arkadatının ikazı Oıerlne 
fapkaaını 3nllne koyacE k, geçi ... 
aidite nbeb ara7acak, bulamıyacak. 
bu arada bir doad da tavassut edecek 
•• eaki ıen aile tekrar tenlenek: .. 

Şimdi itin bir de öl6r çevresin• 
brkahm, ya mahkemD iateditinia .... 
bl çabucak kararını vermit olaaydı, 
bu dOıOnceye ve barıımaya lmkin 
bulabilecek mi idiniz? elbette hayır 
zeyciniz bir taraftan aiz öte taraftan 
ayrı ayn birer yuva kurm~ya çalı ... 
caktınıı Ye muhakkak bedbaht ola· 
caktanıa.. 

Zennediyorum ki bir yuva yıkıl· 
maktan, bir mahkt>me de OzDcli bir 
daYaya bakmaktn kurtulmuıtar. 

TEYZE 

Afyon Fabrikası 
Ankarada kurulacak afyon 

fabrikası için yapılan hazırlıklar 
bir bayh llerlemiıtir. Bu labrika 
için getirtilecek makinelerin, 
Eyl\p ve KL zguncukdakl eıkl 
afyon fabrikalarından tedarik 
edilip edilemeyeceğini gözden ge• 
çiren heyet çalıımalanm bitirmek 
llzered:r. 

-
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BllAl -v•- Zambak 
BUyUk T•rlhT Roman 

Jiuharriri: .A. R. No.ı 102 8 - u - 93~ 

Kıralın Odasında .. 

Birinci Fransuva, Şövalye ~em'i Karşıs1na Almı~, 
Onun Bütün Sırlarını Öğrenmek lıtiyordu •• 

Kıral Fransuva l le, bu 
protestan kuvvetinin arasına 

giren Fransuvanın katolik asıl· 
zadeleri, ne bugün ve ne de 
yarın; bu iki Şarilken dütmanla• 
rını birleıtirmlyecektir... Bu ea
baba binaen, ılmdlllk F ranudan 
bir harp tetebblisll ümit edllm ... 
melidir. 

Şar:lken hakkında iyi bir ma• 
lt\mat almıı olsaydım, bittabi o
nu da ar.zederdlm. Bazı riyayetlere 
nazaran bu bariı imparator, Tllrk• 
lerden intikam almak için bir ta· 
kım planlar ttrtip ediyor, •• bft. 
yllk mikyuta denlı bazırlıklan 
görUyormuı. 

Şu maruı:atım eğer Iİı:e aafl 
olabildi lıe, cidden bah-
tiyarım. Yarın Ye yahut 
bir gün aonra, ltalyaya hareket 
ediyorum. Zatişahaneye tazimatımı 
arzederken, zatifahtmanelerine de 
hUrmetlerimi takdim ederim. AY· 
delimin, derhal blldlrllmeaini emir 
buyurmuştunuı:. Tekrar arıediyo
rum ki bunun hakkında ıimdillk 
hiçbir ıey aöyleyemlyeceğim. Çnn
ktı Italyada beni karıılayacak 
hAdisattan, tamamile bthaberim. 

Cümlenin ıellmetini temewli 
eden Şövalye: Cem 

Şövalye, bu mektubu hentlz 
bltlrmemiıtl. Odadan içeri, bir 
mabeyinci girdi: 

- Muhterm ŞoYalye canaplanl. 
Haşmetli Kıral Hz. , ıatlilinlzle 
görUımek arı:u buyuruyorlar. 

Dedi. 
l4--

'öval ye, Nihayet 81rr1nı 
SöylUyor. 

Kral Elrinci Franıuva, Ş6Yal· 
yeyl kendi buıuıt çalııma oda· 
ıında kabul etmiftl. ikisi de kO
çllk bir maaanın batında kartı 
karııya yerlefmiılerdi. Kral, her 
zamanki teklifaizliğlni muhafaza 
ediyor; neıe' I neşeli glllerek Ş~ 
valyeyi Pariste alıkoyabilmek için 
1aray hayatının zevklerinden, Pa· 
rla kadınlarının Hhhar ıiyvelerin· 
den bahseyliyordu. 

Şövalye, dirseklerini koltuğu-
nun kenarlarına, çenesini de 
avuçlarının içine dayamıı, dalgın 

detmek? .• 
- Evet haımetmaap. 

- insanların bu kadar Eera• 
gat olabileceklerine adeta beni 
inandıracaksınız. Fakat, ŞlSYalye 
aiıe ıunu ıöyleyeyim ki hiçbir 
.zaman bu derece ufdil bir 
adam olmak istemem. 

- Tecrübe ediniz, haım•t· 
meib. 

- CnJtınc olurum. 

- Şu halde, maruzahmı oldu· 
tu gibi kabul edinlı:. 

- Tuhaf •• Vallahi, çok tuhaf •• 
Elı pekill, dostum.. Şu halde 

slı:e taY1iye ederim, bir manutıra 
çekiliniz. 

- Çok doğru a6yledinlz haı· 
metmeab.. Fakat bunu da yapa• 
mam. ÇUnkU.. Birincisi, bir TUrk 
Ye bir Müslümanın evllc~ •:m in· 
sanlar için din denilen ,;yin° ne
den ibaret olabileceğini çok iyi 

bilen.. ve bu huıuıtakl kanaatle
rini tamamile teıbit eden bir 
adam olmakla beraber, babamın 

hatıratını mukaddes bir yadigir 
gibi saklamak iıtiyorum... Bilir 

misiniz ki, ha~metmeib; bana bu 
fikri Yeren kimdir?.. Bizzat, an· 

nemdir. Bu muhterem kadın, çok 
dindar bir hıriıtiyan olmakla be· 
raber, bir glln bile beni killıeye 
götürmemiı •• beni tamamile kendi 
•icdan telAkkime terketmlıtlr. 

( Arkaaı ••r ) 

Bonni Meselesi 
Müfettiı, Kendisini Öl
dürmek için Hapsedilmiı 

Parlı, (A. A.) - DOn laap1edilH 
emniyet mGfettiti Bonai'ni• aYukatlan 
mcıfettitln meaul olmadıtı ıuçlaran 
naeıl keadiıine yGkletilm•k lıtenditinl 
açıkça ıöyliyec.kler;ni bildirmitlerdir. 

Entranıijan ıaıeteei de, Adliye 
koridorlarında Bonainin kendiılnl öl
dOrme111Hl için bapHdllditfnin •3y· 
lenmekta oldutuDu yazmaktadır. 

Amerlkada Şlddetll Kar 
YaAıyor 

Detrolt, 2 (A.A.) - Şimal villyet
leriae p•kçok kar yağmaktadır. Yol
lar fütlilmGt v• t•1j'raf telleri kop· 
muıtur. Arolinde ıular taomaktad11. ve düıünceli bir halde bunları 

dinliyor.. bazan krala, kısa bir 
cUmle ile cevap veriyordu. Fakat ( 
bu cevapların hiçbiri, kralı tatmin 
etmiyordu. Şövalyeyi okadar ıen 

Toplantı, Davetler ::) 

Halkevlnde Temsiller 
llu akşam Halkevi AlayköşkUoıle 

eaat 20,30 da Dayan eeniha Bedri ta
rafından bir konferanı nrilecek, bun
dan ıonra temsil oubeıi tarafından 
( Sııkaryanın tayyareciai ) ve ( Eııki 
udetıer ) isimli iki piyeı oynanacaktır. 
Davetler Alaykö~kü iç çnireninden 
istenebilir. 

bir halde karşılıyan ve bir aaat· 
tenberi onu iknaa çahıan Birinci 
Fransuva, artık bu inat ve ısrar 
karşısında yavaı yavaş kızmıya 
baılamış: 

- Hey, Allahın gllnlt .. Ben 
ömrümde ıızın kadar inatçı 
bir adam görmedim. Adı Y ah· 
yanın, H, zreti lsayı yaf· 
tlz eden elleri üzerine yemin 
ederim ki, Luvr sarayı ile, 
Fransa kırallığını da teklif etHm, 
onu da n.ddedecekıiniz. 

Diye bağırmııtı.. O zaman 
ŞöYalye, yavaı yavaı batını kal· 
dırmış; 

- Hiç ıüpbe etme} iniz, haı· 
metmap!.. Bilhaua onlan reddet• 
mekte zerre kadar tereddüt etme. 

Diye mmdanmııtı.. Bu mukı.• 
bele, kırah bir az daha kızdırdığı 
için timdi o, müstehzi bir tavur 
almıı; Şövalyeyi isticvaba baı· 
lamıştı: 

Amasyahlar1n Toplantllar1 
Şehrimizdeki Amaeyılılar, önümilz· 

deki Cuma giiail Halkni merkezinde 
bir toplantı yapacak ve Amasya hak· 
kında konuımalarına dnam edecek· 
lerdir. lıtanbuldaki bütün Amuyalıların 
bu toplantıda buluomaian rioa edil
mrktPrfü. 

Hlllllahmer Balosu 
Hililiahmer Beyoğlu ıubeei, 

sene 20 Birincikinun Perşembe günll 
ak~amı, Perapala1 aalonlarında kıtlık 
baloıunu verecektir. Bir aile toplan• 
tıeı olan bu balonun mükemmeliyeti 
için şimdiden çalı9ılmaktadır. Bütün 
gRyeflini hayıra ve yardıma earfeden 
Hilô.liabmerin bu baloıuna yardım 

---~~ nu=-.._....ac.ı.11AJ~a1--AllAll-l'AlS---.ı....1.1.DıW.:.-1&-WU..:J.:WtJUllL'lfaıJ
0

Ll41H( ıgılır, 

Ös Türkçe 
Bilmecemiz 

BuUUnkU Bilmece 
Boı dört köıelerl aıağıda ya· 

zıh manalara gelen lS.ı Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
yede hem vakit geçirmiı, hem 
de öı: Türkçe kelimeleri lSiren• 
mit olursunuz 1 

r 2 3 4 s 6 7 s 

soldan ••Oaı 
1 - Tul • Anadaluda bir •i'iyet 

merkezi 
2 - Genitlik • akıl 
1 - İncir kopardıkları kantıt • 

6ııilne bir D ••tirillnce haber 
edatı 

4 - Bof olrnıyaıı 
5 - Sıkııtırmak 
6 - Daima kımıldayan 
7 - Beyn • bi!fına bir A ıretirl• 

lince valde 
8 - Lezzet 
Yukarıdan a,aıı 
1 - Veıika - tolcua .zıddı 
2 - Evin içindeki takıimat 

ntGfkGI 
3 - RilzıAr • birinci harften ıonra 

bir A getirilince ekmek ya
parken kullanılan ekti hamur 

C - Niçin 
S - Aza•et .. hibl 
6 - Batına bir Y l'•tirlliaee 

aene • defa 
7 - Tenkkuf 
8 - Akıl - ahd 

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

Modası geçmiş bir bıçakla 
kemali zevk ve huzur ile 
tıraı olmak kabil değildir. 
13ir pnketTRUFLEXoyuklu 
tıraş bıçagı alımı. ve kul-

•• lanınız aradaki farkı göre· 
~ cekeiniz . .Uunlar da Gillette 
~ Safety Hazor O. U. S. A. 

mamulatındandır. 
'l'optarı aatıış mahalli: Sıdney Novil 

ve iÜrekıhı. Posta kutmıu 1154: Galata. 

Birinci klan 3 

Halkevinin Korosu 

Mctlkevinio kurduğu koro 

ı.e}etl dlln Halkevl ıalonlarında 

70 ıencin tıtlrakile çalıımalarına 

baılamıştır. Çalışmaları konsena• 

Pudrada 
Yeni moda 

Mevsimin Zaferi 
Şık ve kibar hawmlar tara

fından kullanılan yeni pudra; 
bütün gün hatt& yağmurlu ve 
rüzglrlı havada bile hiç\>.~r par
laklık izi bırakmakaızın tama
men mat hir ie'l vt-ren pudradır. 

Puc.ın".ı,.... u .. AtıınıniiJ, 
"krema köpüğü,, tBbir edılen 
yeni bir cevh11r" medyundur. 
Bınaenaleyh, Tokalon, krema 
köpüğü usulünün imtıyazını al-
m1.tır. Bunun içindir ki timdi; 
Tokalon pudrası, bugüne ka· 
dar iıtifade edilmeyen bir çok 
muhaııııenatı takdim ediyor. 
Yeni Tokalon pudraaı, nefil ve 
muhteııem bir ten "ermekle be
raber bütOn gün daima ter ve 
taze bulunduran bir ten temin 
etmdctedir. En oedit ve açık 
hanlarda yapılan sporlardan 
Ye uzun dana ıüvarelerinden 
mütevellit terlemeler, tenin 
penbeliğini ve tazeliğini kat'iy
yen bozmaz. Zira Tokalon pud· 
raıı, krema köpüğünün eırnna 
malik yeglne pudradır. 

-...-. .,.. .... _, ,,.. .. __.. .,., .. •• r • •••• •••• ••-.-ı~ 

tuar mualllmlerinden Muhıddin 
Sadık idare etmiı, uzun müddet, 
ilk ae;imler ve anlamalar yapıl· 
mııtır. Resmimiz dOokO çalııma· 
lardan bir görUnUıtUr. 

Adrea : Cağaloğlu 

Ömer R. 

veriyor 
Uğur giıe1J 

UGUR 
Hiç.bir yerde ıubesl yoktur. 

Denizyol ları 
ltLITMESl 

AHatelerl ı Karaker Kepra'••ı 
Tel. '2H2 -llrkeelMtllıGrdanade 

Hu TeL !2741 .......... ~----
iskenderiye Yolu 

IZMIR •apuru 4 Birinci K'· 
nun SALI gOnll 1aat 11 de lı· 
kenderiye'ye kadar. "8195,, 

Karadeniz Yolu ~ Dr. ibrahim Zati~ 
Caj"aloj'lu : Mahmudiye caddt1i 1 ANKARA vapuru 4 Birinci 

Çatalçeıme aokatı No "5 1 KAnun SALI güntl ıaat 20 de 
Herj'Ün öj"leden ıonra ba1ta1amu Rize'ye kadar. •·8214,. 
kabul eder. _, , ___________ _, 

Zafiyeti umumiye, i1tiha1ıılık •e ku•vettiılila halabDda bllvük 
faide ye tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız. Her eczanede satıhr. 

• 1 .. •• .. : ....... ~ .... 

j • • - - •• • p 

Herkesin beğendiği ve herkesin aradığı 

MUHTIRALI 

T AKViMi RAGIP 
1939 Yılına ız Yaşında glrlror. 

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da en özenli ve en doğru takvim ve heyet 
bilgilerinde• baıka herkese gereği olan genel bilgileri de içinde bulundurur. 
Ay başlangıçları ve ıayılı uluıal günler lıtanbul Rasathanesinden alınmııtır. 

CUOI Flatı 35, Ecza ftatı 19 Buruştur. 
KANAAT KÜTÜPHANESi 
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nlarca insan -
D 

p ER 
L A Y tıraş bıçaklarım tercih ediyorsa 

elbette bunun bir sebep ve hikmeti vardır. 

yapılmlf AHİN VASi 
• İstanbul Bahkpaı:arı BAKKAL 

34 No. da BAŞI 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
A.- "3430,, kilo "57 X 82,. eb'adında Delmanya bir tarafı 

kolala Beyaz kuşe kağıdı 
B.- ''2330,. kilo 1168 X 100,, ebtadında Delmanya bir tarafı 

kolalı Beyaz kuşe kağıdı 

mağazasında bulabilirsiniz. ISMAiL ve HALİL Tel. 22610 t (5447) 

Satın almacak mezkur kAğıtlan vermek isteyenlerin nUmune ve 
ıartnameleri gördnkten sonra paZRr~ığa ittirak edebi lmek üzere 
"%7,5,. teminat akçeleriyle beraber 2:.!/12/934 Cumartesi gllnfi saat 
15 te Cibalide Levazım mubayaa Şubesine mUracaatları. "8199,, 

İstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinden: 
Emlak ve Eytam Eankasından maaşlarını kırdırmak isteyen zat maa~ları 

sahiplerinin malmüdürlüklerine vize ettirmek için müracaat günleri: 

i atlb, Emin<SnO, Beyoğlu, Kadıköy, ÜıkUdar 
MalmUdürlüklerinde : 

GÜNÜ 
3 J nci Kanun 1934 Pazartesi Askeri yetimler. 

4 
5 
6 

" 
" 
n 

" Sah mUlkiye yetimleri. 
,, Çarşamba Askeri tekaUtleri. 
" Perşembe Mülkiye tekalltleri. 

Beıiktaı ve Sarıyer kazalannda: 
Sarıyer kazaaı. Beşiktaş kazası 

CUMARTESi 
PAZARTESi 
ÇARŞAMBA 

PAZAR 
SALI 
PERŞEMBE 

Mütekait, Dul ve Yetim erin 1. inci Kanun, 2 nci Kanun, Şubat 934 maaşlarının tediye günleri~ 

TARiHi: EMiNÖNÜ )1ALMÜDÜRLÜGÜNÜN 
Sirkeci emirler camii Malmüdürlüğündo 

6 1. inci Kllnun 934 Perşembe 
8 " ,, Cumartesi 
9 ,, Pazar 

10 

11 

12 

13 
15 

16 
17 

18 

19 
20 

" 
il 

,, 

,, 

• 

, 

" 
,, 

" 

" 

., 
., 

" 
• 

Pazartesi 

Salı 

Çarıamba 

Perşembe 
Cumartesi 

Pazar 
Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 
Perembe 

6 1.nci KAnun 1934 Perşembe 
8 ,, ,, Cumart~si 
9 0 ~' Pazar 
10 11 ,, Pazartesi 

11 
12 

13 

15 
16 
17 

18 

19 

.. 
ti 

" 

" 
,, 

" ,, 
,, 

" ,, 
" 

" 

" 

Sab 
Çarıamba 

Perşembe 

Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 

Sah 

Çarşamba 

Aa. yetimleri 

1 - 200 
201 - 400 
401 - 600 

601 - 800 

801 - 1100 

1101 - 1300 

1301 - 1500 
1501 - ila 

As. tekalltlcrf 

5001 - 5300 
5301 - 5600 

5601 - 6900 

5901 - 6200 
6201 - 6628 

MüJklye yetimleri 

1 - 150 
151 - 300 
301 - 450 

451 - 600 

601 - 750 

751 - 900 

001 - 950 
951 - ili 

Mü lı.iye tekaütlerl 

3001 - 3150 
3151 - 3300 

3301 - 3500 

3501 - 3700 
3701 - ila 
ilmiye •e ayana 

FA TIH MALMÜDÜRLÜÔÜ 
mt:rkezde 

1. inci Gişe 2. inci Gişe 
Ae. yeUraleri 14lltk;y• yetinılerl 

1 - 250 
251 - 5110 
501 - 750 
751 - 1145 

2341 - 2600 
2601 - 3000 

Ae. tekaDt en 

3501 - 3750 

J75ı - 390a 
3901 - 4100 
4101 - 4283 

5463 - 5750 
i lmiy e 

9801 - 9950 

670t - 6900 
6901 - 7054 
7767 - 7850 

Mü.kiye tekaUt 

8201 - 8400 

8401 - 8579 

BEYOGLU MALMÜDÜRLÜGÜ 
I. inci gişe 
Galataıaray 
Ae. yetimleri 

1 - 175 
176 - 350 
351 - 530 

531 - 712 
Mülkiye yetlmlerl 

2001 - 2150 

2151 - 2300 

2301 - 2400 
2401 - 2500 

Aa. tekaO.tlerl 

1001 - 1200 
1201 - 1400 

1401 - 1625 
Mülkiye tekaüt 

3001 - 3250 
3251 - 3485 

2 inci 8'İfe 
Kaaımpafa 
Aa. yetimleri 

4001 - 4200 
4201 - 4400 
4401 - 4670 
ilmiye Ye Mü.kiye 

yetim eri 

6001 - 6110 

6111 - 6410 
Aı. tekaUtltrl 

5001 - 5150 

5151 - 5300 
5301 - 5450 

5451 - 5600 
6601 - 5750 

MO:klye tekaüt 

6201 - 6275 

6276 - 6375 
6376 - ili 

Samatye ırişeai: Samatyadaı 

A .. ye' imler 

1147 - 1400 
1401 - 1600 
1601 1942 

Mttlk 0 ye yetim 

7059 - 7390 

As.. tekaUtı.,. 

4283 - 4500 

4501 - 4750 
4751 - 5054 

MIHlııly• t•lııalltlert 

8579 - 8956 

ÜSKÜDAR MALMÜDÜRLÜGÜ 
Patakap111nda 

l.nci Gi,e 2 nci Gişe 
As.. yetimleri Mülkiye yet"mlerf 

2001 - 2200 5001 - 5100 
2201 - 2400 5101 - 5200 
2401 - 2600 5201 - 5300 

2601 - 2800 5301 - 5400 

2801 - 3000 5401 - 5500 

3001 - 3200 5501 - 5550 

3201 - 3400 5551 - 5600 
3401 - 3700 5601 ili 

Aa. tekaOt) ~rl 

1 - 250 4001 - 4120 
251 - 500 4121 - 4240 

501 - 760 4241 - 4360 

761 1050 4361 - 4400 
1051 - 1300 4401 - 4560 

Eyüp gişe1i 

Aa. yellmler 

• 1943 - 2250 
~251 - 2340 

llWkl;,e yetim 

7391 - 7600 
7601 - 7763 

Aa. tekalltlerl 

1943 - 2250 

5075 - 5250 
5251 - 5462 

Umlye 

1 - 20 

P.,tn maat 

1 - 41 

BEŞİKTAŞ . 
MALMÜDÜRLÜÔÜ 
Malmüdürlüğü binasında 

As. yetimleri 

1 - 250 
251 - 500 
501 - 750 

751 - 1058 
MO:ktye yetimleri 

3501 - 3750 

3751 - 3923 
Ae. tekaUtleri 

1601 - 1800 
1801 - '9000 

2001 - 2200 
2201 - 2516 
Milklye tekaUt eri 

5001 - 5250 
l ımlye ve avau 

5251 - 5392 

KADIKÖY MALM0DORL0Gü 
KadıkCSy halinde 

1. inci Gişo 2. inci Gife 
Aa. Jetimler Mlllldye yetimleri 

1 - 3250 1 - 150 
3251 - 3500 J51 - 300 
3501 - 3753 301 - 400 
3751 - 4000 401 - 000 

4001 - 4250 
4251 - ili 

A.. telıı•Utler 

5001 - 5200 

5201 - 5400 
5401 - 5600 
5602 - 5800 

5801 - 6000 
Mü.kiye tekaüt'eri 

6001 - ila 

MI - 700 
101 - ila 

Mülkiye tekaütler! 

15:)() - 1600 

1601 - 1700 
1101 - ila 

avau, ilmiye 

20 ,. ., Perşembe 1 - 200 • 
ı _ Zat maaı!an sahiplerinin muayyea ıünlerde gııelere mOracaatla maaılanm almalan IAzımdır. Aksi takdirdo istihkaklan amam tediyabn hılamında verilecektir. 



Tıbbi Müstahzarat 
Haun KuvW'et Şurubu köçllk 

" ,. ,, bOylllc 
,. ,. ,, 1 Kg. 

HHao Ökailrllk PHtllleri 

Kolonya ve Losyonları 

60 
100 
150 

30 

90 derece hali• limon çiçekleri kolonyaaile yasemin, 

leyl&k, menekıe, çiçeklerinden Y6 ruhnuvaz e1ana• 

lardao ihzar edilmiıtir. 

HHan ko'onya 

•• loaı•aları 

Huan .LeYantalan 
Nearin Kolo:ıyall 

Knçok cep tlteaf 
Cep tlte.l 
Küçllk 
Orta 
Düz bOy8k tlıelerde 
BUyilk 

tt 

Cam kapaklı titeler 
tt " 
" • " 

1/24 litre 
1/16 " 
118 tt 

114 tt 

112 
1 
118 
114 
1/2 

" 
" ,, 
ti 

" 
" 

25 
40 
70 

130 
150 
250 
500 
130 
200 
300 
100 

f 

SON POSTA 

Traş Levazımatı 
Haaan Trat Sabunu 

,, ., ,, Kremi 
Huao traı bıçakları 10 Adet 

,, 
" 

,, 1 adet 

2S 
30 
45 
5 

Çiçek, Gülsuyu ve Yağları 
Hasan Çlçekıuyu 

tt 

" " Hasan GUlıuyu 
u 

" 
" 
• ,, 
,, .. " " 

1/4 
1/2 
1 
1/4 
1/'l 
1 

Huan Gfilyağı hail• ıaf 5 Gramlık 

" " " 10 
" " " .. 1 

Hasan NeroH Eunaı 1 
tt " " ,, ,. " 

Hasan Nane Ruhu 
Haaan Meli1a Ruhu 

s 
10 

.. 
" ,, 
• 

tt 

" 
• 
" 
tt 

" 

Diş Müstahzaratı 

40 
50 
60 
40 
50 
60 

30(} 
550 
15 
75 

300 
550 

50 
50 

Birinci kAnun 3 

Fayda Haaan Pompa 

" n 11 11 
"'Far Haaan Fare Zehir Macun 

" 11 11 " Bııtday 
Haaan fare zehlrleri ikiıi bir arada · 

Glüten Mamulah 

100 
60 
25 
25 
40 

Şeker hastalığına Ye zayıflamata mabıuı olup a"o 
. etlbba kongresinin kabul eylediti formGI Qzero tertip 

edilmlt çok dakik, ayarb ve tazedir. 
Haaan Glüten ekmeti 3S 

t1 t1 Gevreği 60 
., Bademli Glüten Ekmeği 60 
,, Glilten Makarna11 1/2 Kg 60 
,, ,, Unu 112 ,, 60 
,, ,, Şehriyesi 1/2 ,, 60 

Hasan Diyabelik ÇikolatHı 25 

,, ,, " Kg. 4SO 
Haaan Diyabetik Şekeri SO Gr. 40 

" " " 100 " 70 
" tt " 250 ,, 150 

Özlü Hububat Unları 
Çocuklara ebedi bir hayat veren oefi• mahallebl tatil, 

" . . " 
" 

1/8 litre 
1/4 tt 

112 " 
1 

" açık ,, 
Cam kapaklı tlıeler 

35 
60 

100 
200 
250 

Ditlerl inci gibi yapan ve dif etlerine ebedt hl\yat 
veren ve kanamaaını meneden ve diş ağrısını dakiK nanda 
durduran ditlerin çüriimeaiae mani olan 

çorba ve püreleri yapılan 

Hasan pirinç özil unu 250 Gr. 
., Buğday " nişastası 11 

,. İrruik " unu 

25 
2S 
25 
ES 
2S 
2S 
2S 

ti 

., 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

ile 
118 litre 
114 " 
1/2 tt 

Kokulu Sabunlar 
Huan tunlet aabunları küçGk 

" " ,, bilyflk 
H Han tuvalet aabuau 220 Gr. 

,, " ,, 140 " Lflka 

" " • 250 " • 
Ha1an GUaerln aabunu 

" . " 

80 
130 
200 

Hsa:uı Dit Macunu Danto• 
Hasan diş Suyu 

11 ,, ,, Orta 
., ,, ,, Büyük 

HaHn diş fırçaları iayet .. rt H sıhhi Çocuklara 
,, u ,, •• •• ,, ,, Büyüklere 
tt ,, •• tt " •• " .. " .. ,, 

" ., ,, 
,, ,, •• h " 

,, 
" " tt " " 

,, " 
" " •• " " tt " 

Nefis Yağlar 

20 
30 
60 

100 
17 112 
26 
35 
45 
60 
70 
96 

" ,. 

" •• 
" ,. 

" 
" 

Patatea " 
Arpı.. ,, 
Türlil 

" Mercimek., 
Bezelye ,, 
B. mııır ,, 
Faıulye ,, 
Nohut ,, 

" 
ti 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

,, (Ararot) 

" ,, 
,, 
" ,. (kornflayur) 

,, 
,, Çavd.ıu ,. ,, ,. 
,. Yulaf özlU unu 250 gr. 

,, " it .. 500 " 
Haaan özlii unları diter enni 500 il'• 
Haaan Brekfast biakuYitlerl 

25 
2S 
2S 
25 
2S 
3S 
60 
40 
30 

Haaan Gliaerfn aabunu gOI 
Haaan Gliserin aabunlan gGl Ye Hmon kutu içinde 

10 
15 
25 
25 
35 
10 
15 
25 
35 Kuvvet, Sıhhat, 

Huan Zeytinyağı 
Nef aattt ve Lezzet ifade eder. 

,, 
" ti kilosu 250 

Haaan Tıbbi Sabunlar 20 
1-4 Kg. 40 

Pudra ve Sürmeler " 1-2 ., 50 

Krem ve Briyantinler tt •• 1 ,, 75 
Huan Zeytinyaita 2 Kg. 1?.5 Huan Çocuk Pudraıa teneke kutıı 20 

10 
40 
25 
40 

Huan Kremi Vazo yat•ı~ 
Hasan kremi tüp içinde 
Haaan Biryantlni 

50 
20 
25 
40 
30 
50 
50 
75 

" it 6 ,, tenekeaile 450 " " " paket 

" ti 17 " 1050 Huan Talk pudraıı 500 gram kutu 

tt " Llkid 
,. " Yağıız Arjantiya 
,, " Yağsız Büyük 
,, " Y afaız Likit 

HHan Biryantinl Yatıız BDyilk 

ŞampuanSaçSuyu ve Sabunları 
iHle eder ve 

Hasan Hiul dö Parafin 
,, " ,. ,, klJçilk şişe 

Hasan Fıstık özil yağı 
Hasan Hintyağt haliı 

it " tt 

Hasan Bademyağı 
H~ı n Badem yaı}ı acı 

Hasan Balıkyağı 
il • tt 

" " 
" " 

25 Gr. 
50 .. 

" 1-4 Kg. 
1-2 il 

1 
2 " 

" 

15 
50 

20() 
20 
25 
30 
40 
40 
60 

!00 
175 

Haaan Sürmesi ailrmedonlikle 
,, Sürme lilka •ilrmedenlikle bOyOlı 

Muhtelif Müstahzarat 
Hasan Gr111Pto Perzervatif 6 adet lı.utu 

,, 11 ,, 6 ipekli 
Huan Malmukattar o diatile 1 Kr-ti tHile 

11 11 ,, ,, 2 Kır. " 
,, Setliç tozları 
,, Gazoz tozu Saçları aıı:atlr, kepekleri Ye mikropları 

rumuıak tut .... 
tiaaan ıampuanı 
Haıan •aç ••bunu 

10 
50 
25 

Haşaratı ve Fareleri Öldüren " ,, 
,, 

,, ,, bilylllı ılıe 4 miali 
Karbonab 100 gram 

it 250 " 

50 
75 
25 
40 
50 
50 
100 
10 
20 
ss 
40 
60 

,, ., , kOçOk 
Hasan Tribofil HÇ ıuyu 

Fayda Hasan 

it " 

1/4 Litre 
112 tt 

Hatan HÇ ve elbiae fırçaları çok mGkemmel 
125 
125 
150 
115 

,, " 1 " 

" ,, 
" H " " 6 tt 

" ,, ,, ,, .. ,, ,, Büyük ambalajda anfi kilosu 

Kur' anı Kerimin Tercüme ve Tefsiri 
Fazılı Muhterem Ömer Rıza Bey tarafından tercüme ve tefsir edilen 

bu muazzam eserin basımı bitmiıtir. 1000 büyük sayıfa teşkil eden bu eser, 
açık ve hür bir lisanla Kur'anın ilk tercüme ve tefsiridir. 

Metin kısmı Arap harflerile ilave ·edilmiştir. 

Bez ciltlisi 4 Meıin ciltlisi 5 liradır. Taşradan posta paraıı alınmaz. 

1935 Halit Takvi ..... · 
En 

Beyofilu dördUncU sulh hu· 
kuk mahkemesinden: Terekesine 
mahkemece vnz ıyed olunan müteveffiye 
Eftimiyenin uhdesinde bulunan: 1) Bo

ğaziçinde Arnnvutköyüude eski Bak
kal yeni Mumhane ıokağında eski 9 
miikerrer yeni 14/1 n kupısında (12) 

Bir çok 

No. lı hane aşık arttırma ıuretile 31-
12-934 Pımırteıi saat 14 de eatalacaktır, 
Tellnliye resmi ve ihale pulu müşteri· 

sine aittir t~p olanların muhammen 
kıymetin yüz'We yedi buçuğu niıbetinde 
pey akçesi ile gösterilen gtln 't'e saatte 
Beyoğlu dördlilıcü ıulh hukuk mahh· 

10 

Zayh 4349 No. lı çift yük arabamın 
plakaaını kaybettim. Hükmü yoktur.(187) 

Sucu Ali ve Kaprin ................................................................ 
mesinde hazır bulunmaları ve fazla 
maluma& almak şartnameyi görmek için 
934{47 No.ile mahkeme kalemine müra· 
caatları lüzumu llau olunur. (5,41) 

30 
50 
80 

400 
70 

" 
,, 
,, 

Ha.an 

• 

" 500 tt 

Demirhindi hullaaıı 
" ,, Orta 
,, ,, BUyOk 

haıta dereeeal gayet ha•aaı 

YERLi MALI 

GISL V D 
Dlnyanıa en saııam 

LASTiKLERi 

Ve son moda 
KADIN - ERKEK· ÇOCUK 

ŞOSONLARI 

100 
12S 

GISLAVED 
yerine batk• 
marka veriyorlar r 
Aldanmaymuı. 

GISLAVED 

markasına dikkat 
ed ni• I 

Türkiyenin Yerli Mallar Pazarlarında ve umum kundura 
satan mağazalarda arayın ı z. 

Cildiye ve ZUhreviye 
Hasta1ıkları mütehassısı 

Dr. Ç i P R UT 
Beyoğlu, Asmalımesçit Bursa Pazarı 

ittisalinde Atlae Han Tel. 4~HJ53 

Dr. A. KUTiEL 
Kara.köy Topçular caddesi No. 33 

-om· ·&on· Pôaiil" 'Nliit'liıia'aı ·· · · ·-
5ahıı.ı ı: Alı E uem 
Neıriyat Müdürü• Tahil' 


