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Bizim için Neler Y '!-zıyorlar ? 

Yabancı Gazeteler Hep 
.izimle Meşgul •• 

Ve Y ra ı Va • 
l İtalya Ve Habeşistan 

"Türkiye Cümhuriyeti, Kelimenin Bü
tün Kuvvetile Yüksek Bir Devlettir" 

Ankara, 8 (Eusuıi) - Avrupa 
•• Amerikanırı dört bir köıeslnde 
~itan gazete:er, burada matbuat 
Dnıurn mUdürlüğil tarafmdan göı 
açıklaiile e:enlb araıtmbyor. Bu• 
raya hergiln gelen yüzlere• ya· 
hancı gazetede Cümhur1yet Tür· 
lciyesl hakkın da birçok yazalar 
görUliiyor. En bellibaılı ve bilgUI 
yazıcıların kaleminden çıkan bu 
satırlarda lürk inkılibımn yara· 
bcı ve TürkiJ eyi medeniyete kavuı· 
turucu bam.e.erinden takdir ve 
hayretle bahsed:Idiğl görtUdllkçe, 
insanın göj'sü derin bir kıvanç 
ile kabanyor. « Son Posta » oku· 
)'Ucularına, muhtelif yabancı gaze• 
belerin inkılabımız ve llerleyiıimJz 
hakkındaki yazılarından ıuraya 
kısa kııa iktibaslar yapıyorum. 

Yeni Türkiye 
· Parlıte çıkan u Lo Depeı 

Kolonyal,, gazetesi ıon gelen nuı· 
balarından birinde, parlamentolar 

Frar&ıız Meb'u•u il. Kanıta• 

konferansında Fransız murah· 
hası olan Zenci meb•uı M. 
Kandaa'ın u Yeni Türkiye ,, 

( Devımı 8 nol yltzde ) 

•• • 
Universitemiz için Ameri·' 
kada Tezahürat Yapıldı 

~~~~--- . 

Nort Karolin Üniversitesinde Türk 
Bayrağını . Binlerce Kişi Alkışladı 

fdarıbııl 0111v•r.tl••l•d• 6•nçl•r 4•r• dinlt1rlct1• 
Norta Karolina: Amerikada (Hu• kıymetli iki hadiae 1&yılan hu iki 

IUai) - Size Ü :ıiveraite oebrinden Üniveniteyl aellmladığını ~öy2a~u. 
ilk rnektubumu. gönderirken iyi O zaman ıalonda, ıa~neaiw ea• 
l:.ir de haber vereceğim. Geçen ğında ve ıolunda, Amerıkaa bay• 
lıafta pazar sabahı Oaiveraitede raklarının arasında Türk •• Japo!l 
Aısembly çanı (içtima ıalonun- bayrakları dalgalandı ve alk•ı 
da toplantıyı haber vereli çan) tufanı ayakta daha hikim ve 
Çalrnııh. Üniversitenin llç bini dbabı8 Jazla uiultulu olarak tekrar 
•tan ge t t l b i beı da· aş 8 1

• kik ce ya 181 8 • 
811 

· Ben bundan blrı•Y anlams-
a geçmeden içtima ıalGnunda Ü 

toplanmıştı. mııtım. lıtanbulda .Y•.~i bir nl• 
Ü ı •t kt" 0 b b in versitenln t11ls edıldlglnden h.a· 

de p n fver.sı 1 e re otr • era e~ • berim yoktu. Arkadaılarımdan 
ro esor er ve anınmıı mıu- l b. ı b k 

flrleri old u h Jd 1 airer Jap(;mya ı ır ta • e mera ımı 
. ugu a e ıa ona • h 11 tfr 

lıırmez salon da~ikalarca uğultu a ~ _: Tok o ve lıtanbul Ünl· 
çlnde bırakan hır alkıı tufanı . . y d' 

koptu p f .. ı d h' ı kU sil yersıtelerı yeni tHiı e ılmemekle . re esor.er en ır r • Ü . 
Ye çıkarak Tokyo ve Istanbul heraber, beyaelailel nfuraıteler 
~n~ve~site b h) raklarının çekilece· araıma yonl kan,mııtır. ,, 
l!nı, . Üniversiteler arasına iki ye· Dedi. Bu~u Ia~anbul. DarUlfO· 
•ı Üniversite karıfhğıeı haber nununun Onıveraıteye ınkılAbına 
Yerdi. verilen llar,arm bir oetlc11I olarak 

Be1oelmilel kültür balm11 .. dan kabul ,ttim •. 

Silih Siliha Geldiler 

Ha6•1l.t•r1 irrıpErııforıı R,,. Ta/arı 

ltalyaya tarziye vo tazminat Yer· 
miye mcbur oldu. 

Bu suretle hadisenin kapan• 
dığı sanılıyordu. Fakat ıon gelen 
telgraflar bu zannı boıa çıkar· 
mıı oluyor. ltalyanın Afrikada 
yeni müstemlekeler aradığı şu sı· 
ralarda bu çarpışma haberleri 
çok manidardır. Telgrafları ıura 
ile yıızıyoruz : 

Roma, 8 (A. A.) - latefanl 
ajansı tebliğ ediyor: Habeşiıtan 
orduaundan mitralyö:ılarla ve bir 
topla mUcehhez bir kıta, bu ayın 

lla 60 lcrİdr• ·hak••• ı•ıt•r~I 
Mtı1•1• 

ltalga ordasuıulan bir ılrü•üı 
betinde ltalyaa ıomaliıinde ualual ı dırmıtbr. Karakol imdat yetiıin· 
kuy~ları yanındak! bir ltalyan clye kadar tecavOze kartı dur-
yerlı karakoluna bardenbire saJ• , ( Devamı 11 inci yilzde ) 

Facianın Mes'ulleri öz TUrkçe: 

Aranıyor! 

.illetler cemiyeti-11da çok miilıim 

slSzl•r •l;glig•• M. B••H ( YHı.sı 
i•fincl .. g/tımızdadır.) ............................................................... 

Gerginlik 
Yugoılav • Macar Hudu

dunun Kapanacağı 
Söyleniyor 

Belgrad, 8 ( A.A.) - Pravda 
ıazetesi yazıyor : 

Birkaç gündenberl Novlsad'a 
gelen trenler Macariıtan 'dan çı· 
karılan Yugoılavlarla dolu olarak 
gelmektedir. Bunlar bilhaısa 
Szeged VR Budapeşte mıntakala· 
rından ıelmektedir. 

Segedin, 8 ( A.A. ) - Deyli 
tefgraf muhabirinden : Burada ve 
Budapeıte'de, mülteciler için iane 
açılmıştır. 

Her iki tarafta gittikçe büyü
yen dUımanhk ytlıUnden Macu 
Yuaoılav hududunun kapanması 

Kadınlığın 
Yeni Kazancı 

Sa1lav (meb'u•) aeçiml yenileniyor. 
BGyük Kurultay; elinde kalan birka9 
tlJreyi (kanun) de çıkardıkdan sonra, 
yuinl yeni kurultaya bırakmak üzere 
daj'ılacaktır. Bu seçimi, 6ncekl aeçiın
lerden ayıran baıhca çizi'i, ite kadının 
karıımaaıdır. TOrk kadını. aeçmltin 
laiçbir çatında bugOokGne benzer 
IRfiJ kazanmıı degildL Onu kafH 
tlrdından kurtal'ıb aydınlıta çıkaran, 
AtatllrkOn Tilrkiyeai oldu. 

Erkekle kadın, birkaç yıldır el ele. 
omua omuza, biribirlerjne deatek ola
rak, biribirinden hız alarak yOrüyor· 
lar. Şimdi yeni Saylav •eçiminde de 
yer alacaklarına ıröre erkek arkadııo· 
larından a1yaaal varhk bakımından da 
ayırd edilemiyecekler demekdir. 

Kadın için Avrupa Olkelerinde 
erketio yar111dır, derler. Ancak bu 
a6z, ağızda kalır. İt üzerinde kendini 
glSıtermez. Kadın, Avrupada, birkaç 
Glkeyi dıtarıda bırakırsak, erketin 
olaa olıa dörtte biridir. Bizde iae, 
busıünkO tllreıile kadın, erkeği bOr
tünleıtiriyor. Kadının girmedij'i yer 
kalmadı. Yarın, onları Uluıal Kurul
tayda da göreceğiz. Seçilmek, biraz dı 
betenllmektir. 

Kadm, her yerde, aeçilmeıini Hver. 
Onu seçmiyenlere gllcenir. Ondan 
dolayı kendi seçerken de titiz olacatı 
gibi aeçeceğini de i•liuilz•l Hçmiye. 
ceklir. 

Ancak onlar da inanıınlar, bilsin
ler ki kendilerini en bnyak u:us 
(millet) i9lerine karııtırırken, ıönUl
lerimlzdeki yerinden çıkarmatı dQ
tünm"edik. Kadın, evinde yine kadın 
olarak, betiğlnin baııında yine ana 
olarak kalacaktır. ÇOnkll kıdunn en 
değerli varlığı, kocasının arkadaıı, 
çocukların tınası oluıuodadırl 

ihtimali vardır. 
Buraya ielen mülteciler, Yu· 

goslavyamn, toprakları içinde 
bulunan 30 bin macarı çıkarmak 
niyetinde olduiu ıöylenmektedir. 



SON POSTA 

(Halkın Sesi]l 
Malımızı 
Değerine 

• 

Defterdardaki Cinayet 
:· Vurulan Kadın Öldü, Bıçaklıyan 

Adam Da Tevkif Edildi 

Satmak •• 
Afyon İnhisar İdareıl, Uzak Şark 
memleketlerinde afyonlanmıza 

eyi mütteriler bulmak için Çin 
ve Japonyaya bir heyei gönde
recekmiş. İyi mllşteri bulmak için 
giri1Jilea bu teşebbüı faydalı ne
tıceler nrebilir. Esasen birçok 
rnenıleketler böyle yaptyorlar. 
Bu hu1U1ta halkıa fikrini f'I 
eatırlarda balaeak•nm. 

Bay Sami Tekin (ÜıkUdar Şemsi• 
paşa 2~) - Çin, Hindi.tan •• Japon
ya epldenberi plyaaamızdaa Afyoa 
çekmektedir. Bidm tllDalerlmia •ibl 
afyonlarımı• da dOnyanın en bae 
mallarıd r. Biz artık el elile Ye Yaaı

taaile lt a-5rmektea vugeçdik. Keadl 
•öbeti•iai kendimiz keaiyona&. Uyu1-
turucu maddeler lnhiaar ldareai, l•tekli 
bir plyaaa olan bu •tak Şark ellerinde 
bizzat tetkikat yapma kuarını Yer• 
mittir. Bence bu karar çok yerindedir. 
Yan z gidecek heyet balayı ıeyal.e• 
tine gicer gibi gitmemeli. İf adamla
rından ıeçilmelidir. .. 

Bay Necdet ( Kuımpqa llurad
paf& eobğl 19 ) - Biz batı, dofu 
demiyerek mal pkarma•ına umt:t.
meliylz. Soa ınmenlarda dofa eU.
riodea Çin, Japonya ve Hiadi•taada 
afyoalanmıza istekli mGıterUer çık· 
... lu. Hepimiz bil"riz ki Çin çok 
afyoa istilallk eder. İki Haecleaberi 
Çia - Japoa .. Yafl ylzüadea bura
lar da afyon Tetittiremedi. Bu yaziyet
t• IMmea i.tifade etmeli,.U. u,u. ... 
,_. •addeler ialliaanaıa oraya ltir 
tedkik laeyeti sfStadenae.& karan 
bina ~ bile kaim ıtır. Ba karana 
bina enel it haliM ~nllmeü 
•kb..'8 •eafaatimiu eok llJ
dlfecektlr 

Bay Namen (KBçlk Lbp 19) -
Eaki bir ata •~:ıftdlr. ( El elife it tu
tan yılan tutar ] derler. MAdem k1 
uzak ıarkta dyonlarımıza ratbet Ye 
inek Yardır. Bunu prplıların uı 8im
urluın Taaıtaai!e yapmıya Ye onlara 
mutnaultlık pap nrme1e biç lOzum 
yoktur. Tiearettea, lften adamalullı 
anhyao bir heyetin bu memleketlerde 
ticari bir gezinti yapmaaı yalaız dyon 
noktuıadaa detiJ bir cok aokta'ar
dan çok faydalı olacaktır. Bu fikri 
ortrya atan uyuıturucu 1nadde1 ... , 
lnhi•ar idaresi eidden isabet glat r
miftir. Y ala1J1 a-ldecek laeyet lt adamı 
olıun. 

Tramvay 
O er et Tarifeleri Yeni den 

T edkik Edilecek 
Tramvay Tarife Komisyonu, 

bu hafa lçerbinde toplanacaktır. 
Geçenlerde içtima edea Elektrik 
Tarife Komisyonu elektrik pa· 
ra)annda hiçbir deiiıikllk yap
mamıı, olduğu afbl bırakmııb. 
Bunun için, tramvay paralarının 
azalblmaşı ihtimalJ biraz ZB)tff.ır: 
Ancak, Tarife Komityouu, amele 
llcretleriai ye kömür paraamı 
göz anunde tutacaktır. Bunlarda 
bir detitiklik g6rülflrte tram•ay 
paralarının bir miktar indirUmfti 
mlmklln olabilecektir. 

Perıembe gtınll Defterdafcla bir mezarlıkta bir KAfıthanede, ımada burada 7abaaa erkeklerle 
cinayet oldu. Çatalcah Mehm•d oğlu Aziz adla birili, bulatuyordu. Pertembe gtlnn de onu Defterdar 
metresi olduğu aöylenen Bayan Dilberi ağır surette karakolunun arkaıındaki mezarlıkta Ali bminde bir 
yaraladı. Biz bu cinayeti eYvelld gün haber yermiştik. Liz çocuğile fena yaziyette ıördüm. Fethi imnlnde 
Bayan Dilber nakledildiği lıaıtahanede din öldDğl &ı"kadaşı bekçilik yapayor, onlar mezarlıkta eğlenl-
l(fn cesedi morga kaldırılmııhr. Polis de tahkika- yorlardı. O vaziyette görünce kendimi ıaıırdım. 
tını bitirdiği için dlln ıuçluyu müddeiumumiliğe Bir ittir oldu. ,, 
•ermiştir. Aziz auçunu ı~yJe anlatıyor: Aziz çok mlUee1air ve ıaıkındır. Suçunu böylece 

" - Dilber benim metresim değil. nik&hlı ka- itiraf ettikten ıonra d6nUyor ve birbirini tııtmıyan 
nmdı. Ben Çatalcada aıkerdim. Onun burada uy- ıöyle ıeyler de aöylftyor: 
gunsuzluk yapbğını e9im, dostum bana bildiriyor- .. - Onlar mezarlıkta bana hllcum ettiler. Ben 
lardı, inanmıyordum. Terbi• edildim. Biraderim de cammı kurtarmak için yaraladım. ,. 
buradan bana bir mektub gönderdi: - Canını kurtarmak için kannı mı yaraladın 

" Sen lnanmıyoraun. Gel de Dilberin neler yap- yoksa başkasını mı? Sualine de hiçbir ceYab 
tiiım 1r&r ,, dedi. vermemektedir. 

lstanbula geldim. Kendisini takibe baş'adım. Üçfüıcü mUstentlk, Azizi te•klf etmiştir. 

Ne Yapmış? 1 Ya~uz E7' Sahibi 1 Üç Suçlu 
Bir Kadın Fuhşa Teşvik- Hırsızlardan Dükkan Soymuşlar, Dam-

ten Sorguya Çekildi B k ç· k lardan Kurşun Aşırmışlar 
Beyoğlunda Abanoz .okağında QS ln l fi Tawkpazannda bakkal Ab-

35 numaralı evde umumbanec:lik E\ivelki gün Çırağan sara)'I dullahın dükklnımn dam kapağı 
yapan Gtmnı zade Dilber, ruh- önleriude bir tramvayda, şimdiye açılarak içerden çok ,eyler çahn-
•abaz fuhUI 7apmak Ye genç kadar gcrülmemİf bir şekilde bir mq. Fak at hırm:dar bir ttlrlil 
kadmlan fuhşa tqvlk etmek yankeaicilik o:mu~ bir Yahudi, bul~namamq. Ele geçmemealnden 

da dil Aali O 6n ile par2 s nı çalan iki l ankeaici ıin clir et alan hınız Uç gln enel 
mçan n 8 ye ç c .ez.a elinden parasını gllzellikle aldık- yine ayni yerden dlikkina glrmit. 
malakemulnde muhakeme edildL tan ıonra po:iıe hab~ r vererek bir ıandık teker (10) kilo çay 
Dllbel'., ReUia aua!lerinJ f6yle yakalatmıfhr. Hidise töyle ol- tütün ve cıgara &flrDHf Ye çaylan 
brfılach : mUflur: Kiıım oğlu Şerefe Alllllf. Mal 

- S.. amambaaecilik yapa- Ortak6yde oturan Muiz adh ıabibl ve poli• çayları Şerefde 
cajım diye latida vermlftim. EYi bir yahudi evvelki gtın tramvayla bulunca bır~zın da Mebmed oğlu 
de tattam. Sermayem hiç dtık- köprllye ge!irken Çırağan Hrayı Necib olduga ~aşalmlf, hemen 
kA ? 6nftnde iki adam tara .. dan ıı· yakalanmış. Evınde yapılan arat-

an olur mu Benim ıerma~em kıttınlmafbr. s·raz sonra bu iki tarmada da çatı arasında çuval-
de kadınlardır. Zaten ben ken- adam tramvaydan inm~ bu 8lrada l11rla cıprabr .. ttıth._. bulu .. 
dimi mftdafaa edemiyeceğim, cebini yoklayan Muiz para eliz· muştur.. . 
avukat tutacağım. Siz muhake- darın çalındığını anlayınca arka- Necıp ~y!1ı zaman~a Kazım ve 
memi talik etseniz olmaz mı? larındao kOflDaya batlamııtır. Musa adh ıkı arkadaşıle Şehzade-

Dilbmn muhakemesi avukat Muiz biraz ıonTa bu iki adama başınd~ Evkaf matbaasının, Nu-
. L--k i" yetiımif, onlara çaldıkları p•raa.m rusmanıye de hademe odalannıa 

tutmıııı iç.ın ..,_, a aOne bırak11aı. geri Yermelerini, yok•" kendilerini kurfunlannıda çalmaktan auçlu-
Ti car~f tanıdığı için po~ise lıild;receğini, ~~r. D~n ilç_ su~l~ Müddeiumu~i-

hidi•en·n tah·dleri de olduğu için lı~e gonderdmaştır. C6rtim!erini 
Odasında ceza göreceklerini aöylemiştir. Bu itıraf etmftler Ye ha klarmde ta.-

tebdid üzerine iki kafadar, Mui- kıf kararı a!ınmııtır. 
Ticaret Ye Sanayi Oda11 mec-

U. azalıia Mçimi bu ayın 17 ı:O
de bqayacakbr. Seçime ait ha
zırlıklarla meşgul bulunan komi.
yon dlln ele· topla11arak itlerini 
bitirmiftir. 

D6rt Knede bir yapılan ... 
pmlo bu ,.ı bir hayli hararetli 
olacap ant.tdmaktadır. Ticaret 
oclaa, kayıliı bulunan azaya 
tebliıat yapmlf, Mçime ittirak 
etm~lerini bildirmiştir. Oda ni
umnametl mucibince, aza namzet• 
lerlnia 20 linl Ôkonom1 Bakanht1, 
1e~kttt. 'Bakan:ıkca bu huıu'• 
ta heniz b"' bir tebU1rat yapıl· 
mallllfbr. 34 mecll. azuıadaa 
ıeriye kalan aamzetler, yapilia
cak .eçim netİce8İDde belli ola-
cakbr. 

zin, j:letle kesdikleri cebinden 24 Saafı·n 
çaldıktan ve içinde bet lira bu· 
lunan ctlzdanını iki lira eksik 
olarak geri vermişler, lunun Uze- Hadiseleri 
rine Muizinde kendilerhi poHıe 
ıikAyet etmiyeceğ:oi s&} lemiıtir. 

Fakat tam bu ıırada önlerine 
bir po!is memuru çıkmıf, po!isi 
g6ren Muiz: •Bay poliı bu iki 
adam tramvayda beı liramı çal
dılar iç lirasına geri verdiler, iki 
lira daha •ar. Şa iki Jira1D1 bun· 
lardan alıb bana iade etmenlzt 
rica ederim.,. Deriılş!lr. 

Polia bu iki kafadan -yakala
mıı ve iki lirayı da elarak Muize 
Yermiştir. 

Tahkikat netice1'.nde bu iki 
kafadarın Şakir ve irfan isıniDde 
iki aabıkalı olduğu aolaşılmııbr. 

Yani ve Boğoe adh 1k1 kafadar 
kendilerini bilmiyecek derecede 
aarhot bir halde Beyoğlunda 
Gteldne ber:ldno IU'lablık ederken 
yakalanmıJlardır. * Galatada Llileei Hendek 
cadduiode oturan Ay19 aclL genç 
bir kad.. bet metre ,.Ukaekteld 
balkondan kaza neticesi dOprek 
ağar aurette yaralanmlfhr. 

-le liaNn aclL biri Eeyotfunda 
mahalle aralanada zar atmak 
nr~tile çocuklara kumar oyna
brken yakalanmqhr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan 

Uevulumu çıtl hın duıo duıu. 

Yoruldu balı: kolum bucluıa; 
Jt.ı.mar.aoda gelJıuı ıize 
.Kap nazda biras durdum.. ' 1 

M.Jı1a kurmuş minareler 
Okunuyor birer birer .. 
Orucuma boucaiımt 
Sofruuada •ar ma biı 7erf 

Haaen 8. in Remazan .... nllerfnden: 

1 

Çok j'İyemem CJOrba bir et; 
Sıze liiaım biraz evet, 
B8rek bitti t&th ~ 
Bıa ona da tüim llİJel l 

lyi gelır lJu ışııut: 
Kanfmayın gıdıtime 
Çoli yoruldu kira liaım 
.Aiıımdaki ÖD ditime l 

Birinet kAn1111 9 

Giiniin Tarilıi 

Liselerde Askeri 
Tedrisat 

Murif Vekaleti mOhim bir karu 
Yermittir. LiHlerde okunmakta ola• 
Hkerlik deral, bu yılbat ndan itlbarea 
mecburi olacak ve Hkerlik notu im
tihan 1eÇ111ek laerinde mluair ot .. 
cak ti Bitin deu'erdea iyl not 
alclıtı laald., yaraız aakerlik rleuiade• 
fena not alaa talebe ııaıfb kalacakbr. 
Baadan b .. ka yaz tatilinde yapıl• 
makta olan lS ıüolllk askeri ka•p da 
bGtGa talebe için mecburi olmaıtur. 
Şimdl1e kadar yaln1z aakerlik deni 
okuyaa fakat bmpa çıkmayan wta 
k11ım talebeler de kampa çıkacaklar• 
dır. 

Karafa DUt•n Vapur 
Geçenlerde ıia yüzOnden Gellbol• 

lSnlerinde karaya oturan Yunan wapuna 
karbrdmıttu. Gemi yalunda F"aJimae 
l'idecektir. 

Yenlbahçe Stadyomu 
Yenibahçede yapılacak atadyo• 

yerinde lizımgelea İ•timlikibn hepd 
bitirilmiftlr. Belediye bura•ıaın plimaa 
Japbraufa b .. lamııtırı Stadyom iD
fUl için bir proje kabul etmek here 
bir mllsabaka açılacakhr. 

Dtlslz Ve Kör Kadınlar 
o:ıaizler cemiyeti. dilsiz ve ld,, 

kadmlarm feaa yol ara ••pınamalan 
için, diııix ve kör erkeklerle beheme
hal evlenmelui için Beledıyeye mGra
caata karar Yermi9tir. Dilaiz l'e kBw 
kadınl rdan bekir olanlan cemiyet 
evlendirmek lçU. tavaa•utta buluaa• 
caktır. 

lnklllp Derslerl 
Clmburiyet Halk Fırkaaı Umumi 

Katibi Bay Receb, diln ekıam Oaia 
Yerıite koaferaaı ..ıoauoda lkiael 
derıini Yerm · ttir. 

Profesör Nlaaen 
Tıp Eakllteıi profulSrlerfad• 

Niuea, YUkubulaa huıud bir da•et 
Qzuiae ftaly; J• •itm ft r. Profea 
Ni11en ltal7ada çok mühim bir dteı 
ameliyatı yapacaktır. AJb a-Dn 1011111 

ıehrimize dlneeekt"r. 
Bir Kamyon Facia• 

Çarpmba gllnO Yalovada l>li 
f acıa olmUf, Ahmed isminde bir 
genç kamyon albnda kalarak ağar 
surette yaralanmışlar. Cerrahpata 
haatabaoeaine getirilen yarala 
6lmllşl0r. Mtıddeiumumilik dla 
cesedi Morga naklettirmittir. 

Bir Yangın Ba9langıcı 
Tak.imde Hallaçyanın evindea 

J&ngın çıkmıı ise de sirayetine 
meydan Yerilmedeo liindllrlJ. 
mtlttür. 

Deniz 
Seferleri 

Ankaraya sldea Kabotaj G...ı 
llldlrl B. Ayet Altut .. hri•i•' 
daomlftlr. Din, Deaia 1 :caret 111-
dlrllltllade B. Ayet Alt.tun reia!itl 
albnda l:tlr toplanb 1apaluak dem 
Jollara H YapaıcaJuk fİrketiaia lg 
kabotajda l:tlr ••e lç:ade Japacaldan 
Hfer ade4i te.Ut ed.lmittir. 

Yeni nd7ete •lre, bu ,.ı llenla 
ve M2tmara hatlarına 1efer a.tetl 
art rılacakbr. Karadeniz battma W, 
dok11oolmaau1t zarar eden ba• 
batl::r a da detitildık yapalma...pr. 
Kom.syon basialerde toplaoarak iti 
toaa btıtlayacaktır. 

B. Digor Ki : 1 

.M I> oıı J~ğ.l IJeııde emel, 
Korkma kaçma YE kına gel. 
Y etıı:~cek bana birkaç 
Y eoı yeni pu.Üf papeU 



't' I ' D 
Mündericatım':zın çoklu-

\ f,tundan dercediltm8mi~-
lir. · 

- .. 
Dini Kıy af etler 

M. Venizelos Gazetelerde 
Bir Makale Neşretti 
Atina, 9 (Hususi) - Hnkömet 

taraftarı olan Katimerini gazetesi 
Tü.rkiyede dini kıyafetlerin yasak 
edalmesi etrafında tehlikeli müna
kaı~Iardan vazgeçilmesini Yunan 
efkarıumumiyeslnden iıtemekte 
Ve bu mese:enin bal işinin iki 
hükumete bırakılmasını istemekte 
V• şunları yazmaktadır: 

' 'ÇOnkü, birçok fedakarJıklarla 
•ide edilen Türk - Yuaan dostlu· 
A'unun ya~amaıı ve ilerilemesi 
IAzımdır. 

Re.simli Maka[e 

Diğer gazeteler, M. Venize- Aı!ri bıw.ı, u•ri ~dur 'e tt r . )· ~uyı~ ... ı . uguıı ıwıket>ıu 
loıun uzun beyanatını neşret- dilinde bir "anilik,, tir gidiyor. Fakat içimizde asriliğin ne 
lllektedirler. Yu:ıan hükömetinin demek olduğunu bilmiyenlere çok çok tesııdüf ettikce canımız 
lcab eden bütün fnydah teıeb· sıkılıyor. 

a Asrilik, Zübhelik ~ 

Arı· ... llıış 1 1:1.>ı rıı.k, zıııılı\'ıık dt:gııd ·. Aı:ııi 1:1.<lıu.1J, k.ıtıısı 

yeni bilgilerle dolu, ileri hamleden kaçınmayan ve gelecek 

giinlerin hüviyetini şimdıdeıı gören adamdır. A11ri olunuz, 
fak ıt ziibbP dı ğil ~ 

t 

• 
bUılerl yapmıf olduğunu ve ayna =-

ıamanda Türk hükumetinin de ~---------------------------------------, 
dini elbiseler meaelesinl hallet· 
miye hakkı bulunduğunu teslim 
eden M. VenizeJos bununla beraber 
Türkiye Reisicümhurundan, Ba..
bakakanından ve Dıı Bakanından 

SON TELGRAF HABERLERi 

r " 
Sözün Kısası 

Türk Kadını, Türk 

Erkeğinden Farksız .. 
A. E-

Türk kadınına mebu:; seçmek 
mebus seçilmek hakkı verildi. 
Fransız muharrirlerinden Vautelin 
kulakları çmlasml 

iki Uç yd kadar oluycır, Türk 
kadınına belediye azası seçmek 
ve seçilmek hakkının verildiği 

zaman işitmiş, yanlış anlamış, 

Türk kadınmın belediye değil 
mebus se~·imi i~inde rol O) nıya· 
cakları ı sanarak, Fransada el'an 
halledilemiı en bu mesele mUna· 
ıebetile: 

- 1ngiliz kadınları, Alman 
kadınJar1, Amerika kadınları, Türk 
kedmlan bizi geçtiler, diyordu. 

Fransiz yazıcısının iki üç yıllık 
bir aJdanıtı var, söylediği geçit 
yeni tahakkuk etmiştir. Fransada 
ise mesele, üzer inde muhtelif mli· 
nakaşalar doğurarak, el'an aUri\p 
gitmektedir: 

- Kadınlara mebus seçiminde 
hak vere!im mi vermiyelim mı. 
El'an günün meselesidir. 

* bıak için kendisine verilecek mü· "Votel,, e bakarsanız, Fransız Rum patriğinin dini elbiıeyi tat•· G""'u··zel Edı«ırne, Yurd' omuzun 
•aadeyl tecdid etmek mecburiye· kadınmm genel tapluluk itibarile 
tine tabi tutulmamasinı ve bu böyle bir bak istediği yoktur, 

:::~~~~ •• ı:t;iy:~::DJ rica Ayrılmaz Bir Parçasıdır ! leht~0~::ı::~~·~.:~ .. ;:. h., ··ç· 
" Eğer Türk zimamdarlan pa· kesiği geçmez, o halde meıele 

Pa Eft' ı .. · b' ı'hayet - etrafında fırbna koparmanın se .. 
ım reza e~ıne ır D Edirne 8 (Huıuıt) - Baıba· lere teşekkürden sonra bilhaasa BüyUk yurdun her yerinden aile- b b ? 

"ermek ıuretile TUrk • Yunan e i ne 
d kan ismet lnönU il e yanında demiştir ki: ler evlatlarını Edirne mekteblerine 
ostluğunun kıymetini takdir et· i Bu, işin Votel tarafından lAtife 

inekte oldukJarmı mUnakaşa bulunanlar bugün saat 14,45 de ki gündenberf Trakyanın yeıfl göndermektedirler. Edirnenin bU· ile karışık görllnüıU. Bir de "na· 
götürmez bir surette isbat için geldiler, coıkun sevincle karşı· ve bereketli ovalarmda çalışkan tUn memleket gözUnde en HY· 

hu fırsattan lıtifade etmek landılar, bUtUn kartılayıcıların ve kudretH vatandatlar arasında· gili ve en emin bir yer olduğuna zari bilge,, bakımından gBrllnUşll 
1 k 1 1 1 b h var kf, onu da "Tan,, ıo dilinden 
ıteyece o ur arsa on arın u a· ayrı ayrı hatırlarını sordular. yım. Bir iki ıenedeoberi memle• daha ziyade inandırıcı bir delil 

4 k ti y fkarı umumiyeıin dinlemiştim, unutmadım: re e • unan e • Şehre varıldıktan ıonra umumi ketin bayındırlık yolunda kazan· olur mu ?Trakyamn bayındırlığı için 
de hasıl olmuş olan infiali yavaı - .. Bir demokrat hükumet 
Yavaa ortadan kaldıracak ve bu mUfetlişlik dairesini, yeni yapılan dığı geniş meydanı yakından memleket huıusi bir özen göater· bn b lk d 

T uUi.n a an ver iği reye dayanır, 
ıuretle Ttirk. Yunan doıtluğu hapisaneyi, şehrin muhtelif yer- gördüm, gençlik hatıralarımla dolu mektedir. Trakya ve Edirne bizim Fransız ihtilalinde ilan edilen 
yepyeni bir kuvvetle çıkacakbr.,, lerini gezmişler, beJedfyeye gitmiı- olan Edirnede, yanınızda bahtiyarlık için çok değerli Türk varlığıdır. h 

Ô B .. ukukubeşer,, beyaunamesindan Dint elbise geymek katiyen ler, çay içmişler ve Edirnelilerle duyuyorum. zel dikkatimi çeken bir u sözlerimle Trakyamn imarında 
•kfdevl b·r mesele tetkil etme- konuımuşlardır. nokta Edirnelelllerin çalışkanlıkta bütün yurdun alakadar olması ae- ilham ahr. Halk denilen topluluk 
inekte olduğundan meselenin kat'i Gece Batbakan şerefine be· azim ve kudrette yüksek canla- bebini izah etmiı oluyorum. ise sadece erkekten ibaret değildir. 
hır bal ıekline doğru istikamet Iediyede 250 kişilik bir ziyafet, hklarıdır. Edirneliler, bUtUn UI· Atatlirk için göaterdiğiniz engin Cins farkı gözetilmeksizin, "faili 
•lmıt olduğu zannedilmektedir. mektebliler tarafından da bir mü· kenin kendilerini ne kadar ya• bağlılığı onun, yüce katma aötUr· muhtar,, olan bütün insanların 

Diğer braftan Çiftçi Fırkası kl · · b k k • hepsine birden denilir. Bu insan• 
ı lideri M. Papanastaayu, bu m•· samere verilmiştir. =~ndnı:lı~~rl:r~l B~~~n ~e::1e:!~ me benim için mutlu bir vazifedir. larm "faili muhtar,, olan iradele· 
ı •elenin Yunan aazetelerl ve hU· Başbakanın nutku Gelecek görOımelerimizde imar d ki . 1 ı ı_~ & 8 (A A) B b k bu nazı çekmekten zevk duymak· t dbi 1 i . ri ir , ıçt mai cemiyetJ evveli ; KUtneti tar. f 1ndan fena idare edil· Edirne, · · - aş a an e r er nın yeni semerelerini 
' diğ;n, glirültüsUzce konuşmak Ism•t lnönU bu akıam kız mual· maktadır. yine beraber konuşmak kaydiJe teşkil, sonra idare eder. Bu top• 

dururken işin şamataya boidu· lim mektebinde ıereflne verilen Buradaki kOIUlr mUe1&eHlerlnl yürekten teıekkürlerimi ve selim· luluğun içinden, bu topluluk kon .. 
rulduğunu ıöylemittir. ziyafette kendini selAmlıyan hatip• m~mnuniyetle zikretmek ieterim. Jarımı kabul buyurunuz. serinin içinden kadını naaıl çıka• 
l<adın Saylav Namzedleri •• :__--=--:-------;--:;;;=========;;;;;;;~:-=:---=-=-:~===-- rabiliriz? Hangi hakla? Hangi 

' . Ankara 8 - Yeni saylav Uçlü Bir Yurdda 1 Bulgaristan kurala dayanarak?,, 

seçiminde Bayan muallim Afet, Anlaşma 11., ? LJ t E . ' * 
ayan Makbu:e Naci, Bayan Na· lVl ı Kadınların nagre tmış. Meselenin iki bakımının bir yllzU 

k~enin fırka tarafından namzad Parlı, 8 (A.A.) _ u Jurnal,, Sofya, 8 ( A. A. ) _ Bulgar var, bilge bakımından hakkı oldu-
1 'ıterfleceklerf ıöylenmektedir. aa•eteıinin Berlinden aldığı bir Bayramı . blld. . B 1 fk ğu muhakkaktır. Fakat bu hakkı 

Y • Uf k p I • .. •Janıı ınyor: u gar e Arı kullanmak iateyib istemediklerine 
.. enı a ara ar telirafa göre eyi malümat alan H ") y umumlyeai 29 ikinci teırinde gelince, llzerinde mUnakaıa etmek· 

Ankara, 8 - 10 ye S kuruı· mabafilde ıöyle bir rivayet dolat· Ankara, 9 ( usuıı - urdun her Y B I h d d d d d luk 10 1 k 10 F A tarafında, kadınlarımız, Millet Meclisi unan u gar u u unda Bulgar' tense, oiru an oğruya kendl-
ve a parubk, 40· para ı aıaktadır: M. HJtler, ransa, l· Pomaklarla Bulgar hudud muha- lerine müracaat edlb birer birer p alık h tarafından kendilerine saylav (mebus) k 

ar ufak paraların pullan a· aıanya ve Lehistan araıında ıeçmek ve seçılmek hakkının verilme- fızları arasında vukua gelmiı olan fi irlerini sorarak meseleyi niye 
lll'lannııştar. Paraların nuaıuneleri bir Uçler andlıııması yapmak fik· sini büyük ve eonııuz bir ıevinçle kut- hadise dolayısile Tilrk matbuatının halletmediklerlne şa4ıyorum. 
Maliye Bakanhğma ı•lmif, beye• rindedir. ÖnUmUzdeki hafta ıon• hılamışlar, Büyük Mecli1e ve yüce ittihaz etmiş olduğu hattı hare- Her ne lae Fransızları kendi 
"ılltnlttir. larında M. Von Ribbentrop Ue öoder Atatllrke şükran hislerini candan ketten dolayı hayret içindedir. mllnakaşalanna bırakalım, bizim 
stanbul Kadınları M. Hitlerlo adamı olan M. Hea eıınmuşlardır. Bazı TUrk gazetelerinin edası· için şimdi yapılacak birinci ıey 

B 
Pariae gönderileceklerdir. lf nı, hayali haberlerini \'e hususi kadıdnlarımb ızı ktebrik etnıb~k, dikloci 

ugün De Bir Toplantı Fakat Tekzip... Siir, Adan&, Edime, Antalya, Kilis şe) e, u azancı ır urak 

A) 
Zonguldak, Maraş, Ordu, Kars, Sam~ maksatlara müstenit mutaleatını sayıb sıyasal hayata yavat yavaı 

,, ~ Yapıyorlar Berlin, 8 (A. - Almanya· sun, Autep ve Den izliden aldığımız iıah etmak müıküldUr. Çünkü ve ihtiyatla canblık vermeye ça· 
I" · Bugün saat \6 da Kadınlar nın, Fransa ve Lehiıtanla bir telgraflılrda, bu şehir ve kasabaları- mevzuu bahis hadise, iki allkadar lıımaktır. 
birliğinde bir toplantı yapılacak· muahede yapmak istediği bak· 1 mızda kadınlarımızın ıiyasi hakka 18• tarafca bir kaç gündenberi tasfiye F İ J 
tır. bu top!antıya bütün Iıtanbul kındaki haberler tekzip olunl'IJak· hip olmalarım hararetle kutluladıkları edilmiı bulunmaktadır ve muhtelit ransa • ta ya 
kadrnlar1 çağırılmıştar. Kadınların tadır. bıl<lirılmektedir. Yunan. Bulgar komisyonu tara· Anlaşma yolundaki Ko-
•aylav ıeçmek ve ıeçllmek hakka Almanların Yeni Kruvazörü l __ A_v_u_k_a_t":"la_r_ı_n~G!:"'r-e_v_i,_ fından tanzim edllmit olan proto· nuşmalar Çok ilerledi 
•trafında bu akşam radyoda Ber!in, 9 (A.A.) - DGn öğle I' BUkreı, 8 (A. A.)-Mahkeme kol tee19üfe tayan olan bu ha· Cenevre, 8 ( A.A.) - Fran· 
TUrkce, Fransızca, lngilizce, Al· vakti Kiel'de Nurenberg ismin· harçlarının artırılması b.akkmdakJ disenin ne gibi ahval ve şerait ııı • ltalyan konufmaları hayli 

; Blnanca konferanslar verilecektir. deki hafif kruvazör denize indi· kanunu protesto için Bükreş ba· allmda vukua gelmiş olcluiunu ilerlemiştir. M. Lava l'ın yakında 
· ulgaristanda 6 Komünist rilmiştir. roau umumi gı·ev ilin etmiştir. temir etmiştir. Romaya gidebileceği anlaşılmak-

=:.==~===~==========~~~=~=~=====~============~ tadır. Cenewede gözllken uzlaş• D ~n Asıldı ("::;;;:;;:;;;;;,;;;;;,.________________ ma dtiştlncesi gerek M. Laval'ın 

Sofya,8 (A. A.) - Taşra /STER /NAN J'"STER ,.NANMAI 'gerekM. Musolini'oin isteği bu 
ıarnizonların da komUnlıt teıld· J· • görüşmeyi hazırlar mahiyettedir. 
llta yapmaya teşebbüs eden ve Yurddatlar araaında soy adı aeçme iti olanca 1 ayrı ayrı benimsem·şıer. Böy'e giderse (Akman), (Öz- Kilisin Kurtu:uşu 

b
ldam mahkumu olan 6 komtiniıt h•zı le ilerliyor. HergGn birkaç yüz yoldafın yeni soy soy), (erde.m) .gibi s~zleri.? ~irkaç .yüz. gifi tarafından Ki İs 8 (A.A.) - Dün Kı·ı,·ıı'n 

Y F . . . aoy adı seçılmıf ol<lugu gorulecekltr. Öyle olunca da 
Uglln aa lmıştır. adl rını okuyoruz. akat, hır yazıcı arkadaşın dedığı iş karmakarış k bir görünüıe bürünür ki bize kal ına kurtuluş bayramı idi. Bayram 

Abdülhak Hamidin Soyadı «ibi, bu ıoy adlarından birkaçını, bir çok kişiler hiç doğru değildir. · çoşkun bir sevinç içinde kutlu· 
landı. Eu mut:u günil kazandıran 

T Büyük uzan Abdülhak Hamid N U:us uluları ttlkran ve minnet 
arhan •oy adını almııtar- '------------·---------------------·----------,_) duygulariyle anıldı. 



1 Ziraat Balıai 1 __.__.._----r-

ı/ındık 

Bahçesi 
Nasıl Yapılır? 

ı - Fındıkiılc yapJlaeak ym .. ~. 
Fındıklığın yeri yıldız ve kara 

yele (fimale) bakmalı, Wra:ı. nemlJ 
ve ... ince olmah. Kıbleye bakan 
Ye pk gllnet gören kuru yerler• 
deo fındık hoılanmaz. Kestane 
ve Mete ağaçlanmn iyi ye~ iıttği 
yerlerde fındık ta iyi olur. Binaen· 
aleyh fındıklık yapmak için böyle 
yerlar arayın. 

2 - Toprağı seçmek n hazır

lamak. 
Fmdık her topFakta yetifebl· 

lir. Fakat kuvvetli, derin ve temiz 
topraklarda çok iyi hasılat •rerir. 
Hele orman açmalarından pek 
hotlamr. Toprağı ha:ı.ırlamak içla 
evvela pulluk veya sabanla derin· 
ce ılirlilUr. Diken, ağaç kökü ve 
sair yabani ağaç ve otlar iyice 
temizlenir. Saban işlemiyecek yer 
ise bel veya kazma ile güzelce 
kazılır. Tarla hazırlandıktan sonra 
ocak yerleriuf nişanlamak için 
tarlanın biçimine gare tarla ke· 
narında iki metre içerden düz bir 
ip çekilir. Bu ipin Uzerlne dört 
veya h., metre ara ile ufak ço-
maklar dikilir. ip kaldırılır ha 
aırada dört ili bet metre 6teden 
yine ayni dlzlükte ip çekilir Ye 
öteki llU'a gibl dört bet metre 
açıklıkla çomaldanır. Bu tekilde 
devam olunarak ocak açılacak 
yerler tamamen aişanlaoır bu 
nipnlanan yerlere kazma ve kü· 
rekle bir buçuk metre geoifiiğin
de ve yarım metre derinliğinde 
kuyular açılır. Bu kuyular fidan 
dikmeden ne kadar enel açıhr-
ıa okadar iyidir. Çtlnktı toprak hem 
baYalanD' •e hem de yat-- ..ı. 
nadan fayda gklr. 

8 - Fidanlar nuıl dikilecek: 
Dipleri çuvalla anlı fidanlara 

elinize ahr almaz havada don 
yoka hemen k6kleriol bir auya 
baatıruıız. Yirmi dört aaat kalaın. 
Soma sudan çıkanb fındık hafı. 
çeal yapacağınız tarlaya g6t6rtı
nllz. Orada yanm metre derinlik 
•• geniflikte ve elinizdeki fidana 
g&re uzunca bir hendek yapınız. 
Çanlı çktip fidanlan çıkardıktan 
IODra ha•a aldırmadan 6danlan 
MJnk seyrek yan beline kadar 
bu hendete gömlalz ve lizerle
rlne toprak abp a1akla çiğneyiniz. 
ondan aonra w~t ge:çirmedea bir 
taraftan ud ocaldarma dikmeye 
-.ıa11nız. Fındık fidanları diğer 
me,.a fldaalan gibi çok auhdır. 
Da yazılan terlere dikkat edil
mene tutmaz. yapılan muraf ve 
emek bop gider. Yakanda anlat• 
bğımız ıekilde açtığına derin 
ocaklan fidan dikme.len eYYel 
tarlanm Bat we iyi toprağile yarı• 
una kadar dold11JUnuz. Çukur 
tarla &attinben bir karlf derinlikte 
kalam. Sonra fidulan elinize alıp 
k61derinl Jokla1m köld•d• ezik 
" J&rah yerler Yana hanları bir 
kulda bıçak Yeya tahra He db
ırtınce kesiniz. Fidanın baıb tara
ba kat'iyen dokunmayınız. 

Bu auretle hazırladaiımz bet 
alb fidana biribirinden birer karıı 
ara ile ve çembenari bir ıekllde 
cukura yerleıtiriniz. v. tizerine 
bir Mle (on santim) eyl toprak 
abp ayakla aıluttınnız. Sonra fi
danlann nat dailanm kumedea 
hepalnl bir araya toplayıp açla
nnclaa bağlayınız ld rüzglr ve 
kar bunlan knmldatmaao. Bu 
MJretle bir ocak fındık dikınlt 
olunun uz. 

4 - Fidanların Bakımı ve tımar. 
Fidanlar dikildikten sora içine 

hayvanlann girmemesi için tar-
lama etrafını çepelle tutnnuz. 
ilkbahar ve yazın tarlayı iki llç 
defa çapalayıp yabani otlardan 
l.url ... nnız. Fakat çapa yaparken 

H BE 
Turhal Şeker Fabrikası Muhitini 
Yenileştiren Bir Müessese Olmuştur 

Tokat, (Ha

·~ - Dir
dündi ıeker fab-
rikası olarak ite 
bafhyan Turhal 
teker fabrika• 
yapılırken 150 al 
Alman olmak 
Uz ere hergOu 
4500 lfçl çalıı
mııtrr. Fabrika· 
nın kurulmaıı 
için itÇiye 850 
bin lira veril· 
mittir. Fabrikanın makinelerine 
inıaat malzemeıine ve pancar 
nakliyatını temin için Devlet De- · 
miryollarına verilen para bir mil· 
yoa liradır. 

Pancar ekimi için köylllye 200 
tırmtlr, 200 araba, 650 · puUwk, 
1 O bin Digen, 15 bfn sökme bell, 
163 teham ekme maki..... 55 
gem briç merdaneıi, 20 dikenli 
merdane, 17 haıerat mOcadele 
aleti verilJDİflir. 

Fabrika memurlarından 15 1 
yüksek tahsilini Tilrkiyede bitir
miı, 24 O Avrupada ytlbek talı-

Taş Çıkarma 
Yüzünden Kavga 

Bartın, ( Huauıl ) - Akpınar 
köyOnde taı yflzllnden iki klSylll 
kavga •lmft, biri 6teklnl ağırca 
yaralamııtır. 

Handıra k8yllnden Subqı oflu 
lbrahlm, Akpınar köytme l»lr 
saatlik yerde, Kavakçı! glSIQ meY· 
ldlndeld taı ocağında, Deli Osman 
oğlu Halide alt olan taflan kal
dırmakta iken, GstOne selen Halli 
ile kansı GOlatlm,. buna mani 
olmak lnmiıler ve aralanada 
ılddetl bir kavga baılamııtır. 
Hem 1Uçlu. lıem ıtıçlll olan har11s 
Halilln kanaı Glllsomn iyice pa· 
taklam11; haıtl de bıçakla ka11• 
ğindan ağırca yaralamııtır. 

Yaralı hastaneye kaldırılımt, 
yaralıyaa da yakalaaaraJı tahki
kata bqlanmqtır. 

Belediye Cezasa Tasdik Edildi 
Barba ( Ho•oal ) - Kacalr et 

kuip aatbldarı l~n kendilerine 
ceza ke.Uea iç kaaap, mahkeme
ye mllracaatla Belediyenin lrara
nna itiraz etmiflerdi. Mahkeme 
kasaplann itirazım tedkik etmiJ. 

Belediye EncOmeninin kararım taı· 
dik etmiştir. 

Bekçiler Bir Ornek Giyecek 
Karaman ( Hua1JSl) - Kasa

ba mahalle bekçileri ile korucu• 
lar• ve kay bekçilerbıe kır 
maluıfızlanna Ye mllmaslll zabıta 
yllJ'dnacı.a olanlara bir ıtmek 
elbi• giydiribnai kararlqtırılmlf 
Y• bunan etrafuada çahfılmaya 
batlanılmııtır. -··--··------·-····------.. .-.......... .. 
fidaalarm dibine çokluk yana,. 
maymız. Fidanlar baYa almaa• 
ve yerlerinden aynamaaıu. Y azm 
çok kurak &f derse ocaklar bir 
iki defa sulanırsa eyi olur. Ge
lecek aen• sonbaharda fidanlann 
clipleriol biru açarak yılla11Uf n 
yanmıı ıUbreden ikit•r avuç 
koyarak kapahnız.. lkin~i ilkba
harda 6danlann diplerinden bir
çok fıılooların allrdDtllntl ~re• 
cekıinb:. O yaz yine çapaya de· 
Yam edin. ikinci sene aonbalut
nnda IJk diktifinlz fidanları top
rak hizuından keaiveriniz. Sonra · 
dan çtkan fııkınlar yol alsın. Bu 
ıuretle dikkat eder ve eyi ha• 
karsanız dördtıncll ıene findıldan 
yemiye baflaramu. - lf 

Turhal ı•ker fabrikası 
ıil görmllf, 17 ıl liseyi, 50 ıl de 
ortamektebi l>itirmiıfir. YOZ otuz 
dört amelenfn hepsi de ıan"atkir 
itçilerdir. Fabrikada 50 kadar 
Alman mRıthwı• H1tdw. Fabrika 
iıledikçe her ıene demiryollarına 
S mi'.yo• •a .. &diye üa8ti te
miıt etlecelctir. Fafnilra 24 aaatte 
)30 tam .... W"Lzo1 ebMldeclir. 
Fabrikanm mtikemmel bir reviri 
vardır. Adeta bir hastane kadar 
btiyiik vo teşkilitli oka bu re
•irde fabrika işçi ve memurla· 
rından &.ı,ka Turı.al ve civan 
hallnndan 2000 Ü1f meccanen 

· tedayf ve au .. 
,_. glnnlflerdlr. 

F abrilca için 1 
bia kö,tl paacar 
ekmif ve bunla
ra pancar bedeli 
olarak 8 milyoa 
Ura dağıblmıştD'. 
935 ıeneai için 
de 120 bin lira 
avam verilmiş tir. 

Fabrika Tur
halaa beJedt gü• 
zellğine de hi:ı· 
met etmekte, fra-

ıaba gtin geçtikçe bDytımekte 
ve gOzUef!Dektedir. Fabrika Tu.r
hafda aokafc aralanna çeşmeler 
yaptırmıt. kasabaya temiz su 
,_iwtwiıh T..W " Zi:e lıslpl+ 
stinUn kurulması için hazırlıklara 
batla-.tır. Tokat. Sina ye Tor
laalm laarilalan J&pbnlmalda, 
Tokattaki avleıia aJbelkftirU·eli 
için mühendisler tetkikat yap
maktadlrlar. 

Hulisa Turhal fabrikası yalmz 
Turhal için değil, bütün muhiti 
için çok umut verici, yapca ve 
J&ptına bir mleaseaedir. 

Antalya da Pehlivan Güreıleri 

Antal1ada. yapılan gl1'9f(erden bir intiha 
A4f PJJa ( Husu.r J - Haaılatı hayır ftlerine ıufedtlmek tlzere 

C. H. F. tarafınclaa tutip edilen ,ehllvan ,nrefleri çok heyecanh 
olmuştur. GnretJere muhtelif yerlerden 30' pehlmm fttirak atmfttir. 
Seyirciler aalıanın fıtiap eclemiyeceii kadar çoll: ve karabalık olmuı· 
tur. Muvaffak olan pebliyanlua yülıelr lhamlyer dağıtılmıfhr. 

Nevşehirdeki Kütüphane Binası 
Nevıehir (HUSU8i) -

Burada 1139 da Damal> 
lbrabim tardmdm yap 
tırılmıı, gllzel vo sağlam 
bir ktıttiphane warcltr. 
Kütllpbane, binau gibi 
muhteviyatı itibarile de 
zenginclir. Pek pil el 
yllDIRI, tarihi w tedk 
kıymetini haiz ldtabları 
Yardır. Damat lllrahim 
Iraohlarla yapılan harh
lerdo elde edilen kitap
lan ba klUDphene~, 

bahlan ela ta.ad. PP
brdıit camiye lOJdm
lllUflur. KtitBplwıe, bi-
nası n aakıtlarf itiba
rile de Tnrk mimarlığı
nın ve tezyinatçılığınm 
pek ne&. bir lrneğidir. 
KiitUpllaae yeni eserler
le zengialepirilmektedir. 
Kit&pba• memlll'll e., 
Arif .,t _ ... .,_;, 
bi:~çll Ye Wenilm iter 
malümatı vermui s&JQin-
do klltlplıaoa okuyucula
rının hergtlo biraz daha 
çoğalmasını temlnetmlıtir. 

J...:i.:.:.IEj~~iUlti~IL.:...ı 

'.Nevtehir kiitüphaneeinin dahilinden bir manzara 

lnegll MecrlSi Umamt Azalan 
lnegal ( Ha .. at l - VilAyet 

mecliıi umumi azihklarına kaza• 
mızdan Bay NarJ, Ba7 Emin, Bay 
Ali Osman, Bay Ali seçilmltJerdir. 

lzmir Maarif MOdDrlDğl 
lzmlr (Huswu1 - Maarif mil· 

dlrn Bay Nafi Maniaa, Mftfettlı 
Bay Hikmet te lzmlr Maarif mll
dOrlUklerine tayin edilmitlerdir. 

Şilede Köylüler· 
için Nümune 
Bahçeleri 

Şile, (Hususi) - Şila maarif 
sahasmda çofc ileri gitmft bir 
kazadır. Merka mektelmde 
Maarif llleDMll'1I Sadığın bafk•n
hğmda iaüth ... ıam1...ı. ge1-
mesile yapılan bir toplılllbyll 
kaymakam Bakı. mtif ettiı Ruhi de 
lttirak etmitlerdlr. Bu toplantıda 
kaymakam köy muallimlerinin 
idari zorhaklanna çare bulacajtm 
vadetmi11 k6ylerde nlimuoe bab
çeferi, tavukculok Ye ba.kıiık 

için arneklt:r meydane getirife
ceğlni bildirmiıtir. 

Muallimler köylillerin batna 
dertleri ile mewul olacaklu, 
çarela bulmaya çalışacald..mr. 

Bu toplahda Ş:le Muallimler 
birliği yeni idare heyeti de ..,.. 
çilmiş, Merkez mektebinden Ba.t, 
Kahakoz ~]ilinden bapaallim 
Nuri, Ahmedll kö) ündea Ziya. 
Kuacak6ydea Zühdi. Alacak 
ba...-u;.ı lbaan yeni W.e 
h.,atine aeçDmişlerdir. 

Kaza merkezlerinde mahtarlar 
için bir kurı açılmasına karar 
verilmittir. 

Digarıbehir 
Hava Postaları 

Diyuıbekir, (Hususi) - ~ 
diye kadar muntazaman Kidib 
gelmekte olan tayyare poatalMI 
baftlllll malaaldetine biaaea Od 
haftadaoberi gelmemİflİr. Ta,. 
yare ile Ankara n: lstaıtbela 
gidlb ıelme hevesi ha tkda ayan-
1811 ... b~alarda illeri olaıılu 
için tayyare potası pek büJük 
bir kolaylık olınuımr. 14ahabe• 
rab lmBMİ)'e " resmlyenia alb 
ıaat gı1ıl az bir zaman zarf.mdll 
Kayıarl., Ankara, Eskiplrir ff 
lataabllla silmesinin işler Gzerhıde 
pek bl\1'1k temi olmUfdur. Bura- . 
da .. ,,... pmiMl"lll hareket .... 
tİ1le kadar mektub kaMI ecll
cBği gibi akıam &zeri n.at 16,Sdt 
buraya yetiıen tayyare poatalJD'lr 
dald mektublar Ye gazeteler ... 
blblerlno: gece de olsa götftrll
mekdedir. Yolcular için fiatla.r 
ıu mretie reablt edifmiıclir. An
kara Iatanbal 22.5 Diyarıbek&
lat•bul SS F.akişehir - Kayaed 
27,5 f.akitebir • Diyanbekl 47,5 
Ankara • Kayıerl 17,5 An• 
Jiara • Diyanbekir 35 Kay• 
sen • Diyanbekir 22,5 Ankara
Eakişehir 12,5 lira. B:r hafta zar• 
fında gidib gelecek olan yolcwa
nn biletlerinden ytlzde yirmi ten
zilat yapılacaktır. Her yolca cm 
W kilo .. ,. JUllla alahllwekteclr •. 
Diyanbekir - lst•hul anımda 
beher kiloıunda 37,5kuruı vermeli 
auretile p09bl paketi gönderile• 
hllmelrtedlr. YoJcalann .... de 
han ,-.ıuğuaan otomobil yol• 
eala;..da• dalur iJI oJdaiu- d 

itleri dlftlk~· ....tlaka .. ,, ... 
Ue aeyamt ve yolculuk edecelde-
rinl 81ylemiflerdir. i 

Kütahyada Son At 
K09uları 

Kütahya (Hususi) - Y apılmıf 
alan ıoabahar at katulanndan 
IOD11JlCUllllDda biriaci koıa
lııirincilijiııi Bay Alinia Sey!im. 
ikİllci kotuda birinci.iği Sumr 
luklu Şabanın Süleki, l~çf~ 
kotada bir Kooya:mıo Garib E. MI 
U:JY&m kazanmışlardır. Hwlidra 
yüzer lira ikramiye verilmif tir. 



• Blrlnel ...... 

~ Siga•et Alemi'] 
Sarlılar 
Kimi 
lstigecekler 

Şu "Sar., iti evrensel (cihaaıumul) 
1'tr uvaı doğurabilirdi. ÇilnkO kGçGk 
bir toprak parç aı olan "Sar., bir 
krut kuyusu gibidir. 

~uraaıaı almaDya latiyor, ~ranaa 
benır.ı. diyordu. Gelecek ay ıçtnde 
l»Gtan Sıırhların iste!,feri sorulacak, 
IOlduk itimi isten• .. Su., da onun 
olacak. 

GörGnGfe bakılırsa Sarlılar Al•an· 
Jayı istiyecekler. Buna karşılık Fra•
•a Sardaki klSmOr kaynaklan için 
Alnuınyadan 30 milyon frank para 
.. aeak, böy'ece Sar iti blr gl\rO tü 
paUatı vermeden aavuıturaJmUf ola• 
cakttr. 

Franaıı: gazeteleri bu iıten lStOrO 
Hvinçtedirlcr. Çünkü kOçOk ~i~ top
rak parç aa için bir savat• 11dılmHl 
Fran111nın itine gelmez. Franaaoın 
r-lberi edilmek gerek ol- bGyOk 
itleri var. o. halt• ile ıııek• bir 
aalatoaa kayguauad11 dır. Bu aalaıma 
bAfarılabilditi gün Fr neanın aryHal 
4'1ru•u ( aiyad vaziyeti ) atlaalat
... , olacaktır. 

Fakat bu aDd'atman1D yapılabil· 
• .. ı de biraz gOçtftr. Clekl it lya, 
beyle bir kafadenkli'itl içia çok 
te7ler htiyor. Fraan i.e, bu iatekle
rha hepsini yerine getirecek durumda 
( •aziyette ) değ ldir. 

56.zü bitirirken bir 
U•ı Sar ifi timdilik 
Patırdı doğurmak 
uzaktır. - Jf-

daha a8yliye• 
enenael bir 
korkusundan 

r----------------, 
Sovyet Rusyade 

Suikasd Tahkikatı 
t.lo kon, 8 (A.A.) - Be7u Rus-

7ada Sovyetlere kutı bir kurum ha· 
&ırl malda buçlu olarak •on ıunlerde 
JakalanLD 12 Jleyaa Ru• fevkalide 
mahkemenin aekeri koUejıae gönde
rUmigtir. 

Cenubi Amerika 
S vaşı 

V aıington, 8 (A.A.) - Haber ve
rlldijine ıöre, Amerika hOkümetl, 
4ifer Amerika cumlıuriyetlerile b1rnk 
olarak, Bo lvya ile Paraıu•J .,.,~ 
.. ld harbe n'hayet •ermek iıln tant-
1\lt kabul etmittir. 

KUbada GUrUltD 
Hanna, 8 ( A.A.) - Alınan tld

•etr. tedbirlere rağmen ıo• ıtnlerde 
bir~.SC ıaknet n katil ı.adııele~l 
•lauıttur. Ekanto tiyatroauad• bar 
'-oınba patlnm ıtır. Hasar çok mil• 
laioadlr. 

HARİCİ TELGRAFLAR 

Facianın Suç usu Aranıyor 
-

Milletler Cemiyetinde Hararetli Konuş-
malar Oldu, Macaristan itham Edildi 

Ceaevre, 1 ( A.A. ) - Utaalar der
netl konaoyiain, Yupılav flkayetini 
koouıtut• dilakıl lllr toplHtııı 
hltiises'z geçmiftir. 

Yugoalav murah1ia11 M. Yevtiç, 
talebiaia llkOaO, • yaaal amaılal' 
olmakaı:ıın bar f d ••••• hiamet ol• 
dutunu alylemit. Macar hGki\metiala 
n memurlannıa Yugoelav •uhtıra• 
81adakı be ıelere •lre teabite ~llt
tıtı me1ul17ellerinl baldirmlf we tle
m" ıtir ki : 

" Yuıoalavya sorbahtıa ortaclaa 
lıaldırılma•ı içi• ala• ar ara• lıılr 
•ukavele yapdmaa aı •lmkla kal•all 
ıaere hu aturdaki •lzakereleria 
rnel olMa .. aı OD J lJacaktır. w 

Macar delcpaı M. Ekbart, Yu.-
lavyanıa i eri ıGrdGtl laGtla Tik.alan 
iaklr ederek dem ttlr klı 

• Maral ya HİkHtl Maarl .... dl 
Jaaz ıl •••m ıtır. Kral Alelı• adr, 
Macar top1'aklan ti 11nda Hati &lc:ilınla 
.. rdlklerı t.lr kararla ilime ..ıaı.:t. 
olmuıtur. 

Sa aad, yalnız ••rp .OD• aa"1at
malaıa n ortaya ç1kard fi llatilllcl 
ddrumu• bir neticHid r.,. 

M car an rahh • , Anupaaıa ~ 
lllnıGnde bar t H uhaalar ara• ada da 
it biri tini yalnız -dlatmalaraa de-
1 tti Umul temin edeblleeetiat iddia 
etm'ttlr. 

Murahhas, klçllk lt'11fın ithamla-
rıaı red ye bun arı • yasal manevre 
diye &8ylemiıtir. 

Bundan aonra Rumen dıt bakanı 
M. Tıtftlesko ıaz alerak: 

r - Madem ki, M. Ekhart k0ç11r 
itilaf ••htll' ı 1n ıaiyaaal ••nen'• ola
rak tavaf etmiıt'r, o .. alde koautma
mn Mac.r muht raaında neıredilmiı 
oba reli •elge erinfa arathrılmat 11-
d a lSace kapaama• aı 'ateıim.1, de
mlıtir. 

Sonra M. Bcnu, Çekoılovakyanın 
Yugoııln ta'ebine niıin te am n 
işf rak etmek iatedltla.i anlatarak: 

" - Çnnka lıwalih ...,dald Uallllfın 
konae7 Ya .. taaile 7 t ıtırdmaaaaa •• 
tlerkt• •a kabil anlaımamadıkların 
lmklaaız hle aelmeeillİ (atıyor., ... 

mittir. 
M. Bea•lt Yugoslat •ubtıraıında 

bahsedilen h reketleer benaer ve Çe
koaıovak dn'etinin bütOnlClk •• ~Q· 
venini amrç tutan teıebbQalerin bir 
mftd ettenberi Macar ş·mal aın nnda 
haıarlanmakta oldufanu ~yledakt .. 

· onug• dikkat• ~~lftl' bir t.kllf 
..,..,. Tfttljik Riiıtii Ar•• 

•onra, J"l Orta A•rupa ulu.hırı bir
lıt ala tarihi yürOyilf ve ıenliğfoi 
dur ... urm k lafyen srilç'erin varlıA-anı 
h.fKI etm f ve dem ıtır ki : 

.s - Eter ileride herhangi bir 
kimse Yugolav. Çekoslo.-akya ıreya 
Rom nya b r iAine okunmak i.terte 
lıir felaket. çtinabı imkansız olarak 
do~acnktır, ,, 

U.ua'ar derneğtnia bArıtın yGrl
meai yo undak. ro'llnll g<Sater n M, 
Hen ı "bu m<lhlm noktaya bilhaaaa 
kayıd n it aret ederim,, demittır. 

Han an aoara Tlrkty Hariciye 
Balcnnı Tevfik RUşdn Ar a, gUçHl ve 
barıı 111v r ir hilkOmdar o aD Kral 
Alekaan ar ile M. B rtunua b t'lrala
ıaaa fok parlak Wr ~Ja •••ıı •• 
16yle demitt r : 

• ftte bu dütGnce iledir le', Türkiye 
Ram n n buada flQJıi bar t n ptrk'ı
tirilmui eaermiae it irak eden Bal
kan uluslar D n duygularına tercüman 
o duğum kanaatlle. aşağıdaki bildiri
mi yapmalda ıeref hulurum: 

MClaalem•tperver teaaalt e1erinaizin 
hftyilk kurucusu bagatır, Yugoa av 
Kıra ı Birinci Alek ndnn 8'0ml ile 
Aftll a dizeninia enerjik koruyucuau 

Fransa cGml u y tı Dıt0 tl r 8a an 
M. Bartunun o OmU, u ua rımı• p k 
acı b t au ette m eaa r etmit ve bu 
ulue ar nead nde mQttef ık bir t k ih 
h •-' uy n ırmıf t. 

Birçok zorbti hate • 1 ri e le atıla· 
ralc A•rupa ir an rtl ve güve•• z.
hk turumu yaratan ba ç f e .. haad 
k rtııında, uluıl r de ••t n n t •4lıki 
ınilenif dur n\U ltua le febHa .On 
ahvalı ayd aıl tm t H acnl.a itare· 
ket erinin tekrarla muıaa ••r• ol· 
111 ya mahaua ted r er • ka u 1 Ye 

uluel r ara1 nda a • 1• iade.ı itm 
ulualar aruı t rlltl kur• •r •ın 
ar•ttınl••• aa te••llle6 etm .. i ..,. k
t il kanaat ai ishu edNken uı .. ••· 
• • n cluygulan11• ... 1111 terd• n 
ohlufumuzu idr k edl7.nas. 8a •y· 
dınl taaanıa a• cı ... '•li7eti • bit 
o ac:ak makam •• tab alara kartı 
icabeden aecrı ted irlerl • amH dır. 

Balkan andlaım euu lıeaa •tlllİf 
olaa dört m•mleket n a.tpMltla ... re• 
dilen t bl f• d im aa4 k o dulda ını 
i avoye lüzum g<Srn Ü erum .,, ....... ._.. ........ -............ _ ...... _.._.. ............ . 

Deniz Silahları Ve 
Amerika Donanması 

V tington, 8 ( A. A. ) - Amerika 
hGkümeti, LondrKda aem ı allhları 
görUımcler"ndo Amer kn murabh sı 
ohm M. No anan Dnis'in. bOHln 
mea'uliyetl Japonya 6ıeonne •t n 
ihtarına rağmen J pon hQkQmetinin 
iki hııfta iç nde V t'ngton andlatma
ıından çeldlec•I n' bılmekle beraber 
b'r yönden Amerika - J ponya mü
nuebatını tehlikeye dOıürebılec k 
n dığer yönden de acunun bOtnn 
memleketler ad• genel ıılah ••ma 
y nıı doğur bılecek mahiyette vakitai.z 
b r harekete g rişmemoyı h raretle 
iıter g6rfinnıek e ir. 

Saylendiğ'no iÖre, M. Rusvelfn 
yak oları mccliı deniz komıayonu 
batkanı M. Ku n onun ilç J pon a-e
arlaiae karfl tir bq ... ı yap .. k 
aUl'etile 513 aiabetiu.la korunm •ıDı 
istiyen bil 'lriminden çok memnun 
değ'llerdir. işten çık rılacak gemller'n 
yerlne konulm k be.re 78 pminin 
y p lmaa na ı'mdi~en baflanm sı mum• 
kfln olmakla ber ber, kongrenin son 
li:lnun top antııına mühim hiç bir yeni 
gemi yepma progr mı vuilmiyea ktir • 

Den'a Bak nllıfınıa tlmdikl pro
gramında yalnız 24 gemınin yapı1ma-
aı yard'ır. Fakat, Reis cümhura, Deniz 

sevmediğine 
nil or; etraf, ne der acaba? 

TUrkAn kolunu sal ıy.ordu: 
- Etraf, dediğin kim, kimler? 

Ben mi? Kalem imirin Baku k y-

Tuk usu geçerken kafeı ardında 
ud çalan, kınalı parmaklarile ger· 
S(ef iıleyen kızlar, tarihe karııtı. 
Şimdi müzelerde resimleri var, 
okadarl Harun Şinaaı de buket 
yönderir, ne bileyim ben, f raza 
Şinnsi Harun da... Sen, bu hedi
yeleri reddetmek nezaketsiz iğinde 
bul nabilir m sin? Gidib ennene 
mi soracaksın?.. O, eıki Adabı· 
muaşeret kaideleri değişti. Baron
ne Staff'ın - Savoir Vivre'i arhk 
okunmuycr... Dirseklere kadar 
uzun güderi eldiven giyerek pol· 
ka, mazzukn, vals O} nasana, ba
kayım!.. Saçlannı aligat'9on kes
tlreceğine tepende topuı, fil· 
kak arında şlnyon yapsana, ya
bud, iki örgU uçı topuk· 
larma kadar sarkıtsana 1.. Hay· 
dl, o zaman boyunu boaunu 
göreyim. DDn Çeri' ston, Şimmi 
oynasaydık, delil diye bizi tımar
haneye atarlardı. Fakat bugUn 
dllnktı tık tuvaletle ortaya çık; 
maskara, karikatür olursun! 

Ed"ot 
TefriJr, 

11 
---Aşık 
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- Çok terb'yeaiz karı imifl 
Bey bun, bcynuou bükmlitvtü: 

b 
Uğradığıma, uğrayacagıma 

ln pişm n odum. B.r daha mı? 
Parmaklarıle ) akasmı tutmuş 

ıllkiyordu : 
- Tövbeler tövbeıl... 
T&rkin dlitüncel ydi ı 
- Gelenlere böy e muamele 

•ti Diye Sinan Tahdn, ten· 
blh etmerr.işmidir ya! Yine 

ab6yle bir f f çıkacak olursa, Mil· 
Gre ne dersin 1 

Beyhan, kaşlarını çatmıfb : 
I - Hizme\çisinin· terbiye1h· 
filnl ı~ylerim. 

TUrkln, cevab wermedi. Bey• 
han, ganonun getirdiği et ıu
ruadan bir kaşık almıfb 1 

- Oh 1 çok sıcak J 
Havluıi' e ağzım •ildi s 
- Uabaıı var, Türkln .•. Bu 

da, galiba ıenin warifetloin bir ••eri olacak 1 
1_.__Törk4n, ke ib çatala b?tırdıiı 
9VIUlla)ı ağzına götüremedı: 

- Hangi marifetimln eaeri 1 
Beyhan. arkadaşına, atefİ sarı 

aGI demetini de anlattı. Türkln, 
hiç rözlerioi kırpmadan dini~ 
nıltU: 

ol 
- Harun Şinasi, göndermit 

•bilir. 
l!eyhan, kirr iki erini ıinirlJ al· 

afrtl eynatarak bakıyordu: 
Ne kadar da kaylt.tıce 

ılSylllyorsun ! 
TUrkAn, omuı1annı. lraldrrclıı 
- Bundan ne ç kar? 
- N sıl 11e çıkar? 
- Öyle ya... Bir insana, bir 

ahbabı, bir arkadaıı, çiçek g6n
deremeı mi? Bundan tabii ne 
olabil r? Bir kadına, bir gesaç 
kııa, bundan ıüzel Ye bundan 
kibarca ve bundam maıumane he
diye göpdeı ileb lir ır.i? 

Beyhan arkadaşlnı etti• ıua-
turdu: 

- DeYam etme ••• 
- Acaipl Neden ? 
- ÇDnkU, sinirim• dokunu• 

yonun. Tanııhğımn:danberi yirmi 
dört saat geçmemiı bir adam, ha· 
na, n6 diye ve ne mllnasebetle 
hediye gönderiyor? Bun• duyan 
olursa, ne mana •erir? 

TUrkin, evveli arkatlatına 
yan yan bakb, sora bir kahkaha 
kopardı: 

- Sen, ne kadar romantik 
kalmışsın, Beyhan! Kulaklanma 
inanamıyonım. 

Be~ han, durgun ve •tu' du· 
ruyordu: 

- Şimdi, bunune mllnaaobetle 
aöylUyorıun ? 

Tilrkin bir knhkaha daha attı: 
- A yavrum, a çocuğ'um, 

hangi zamanda, hangi asırda ya
tıyoruz? Kliçük hanıma ~ek 
16adermişlerl küçtlk hanım çeki-

li mü? O çıyan Pertev Nejad ır ? 
Mu yyid Na iz mı? Müdür aıl? 
M d r um mi m '? Od cılar m ? 
mu a b deki Behice i? ckıa 
t~I o d k H 1 at mi? Yoksa kom· 
ıuların m ? a&yle, k mler?:. 

Seıini yavat a m ş, ağır ağır, 
tane t ne • yl yordu: 

- Er k r m 1 Kad nar mı? 
Erkek, e • r ge çse, ke ke ben de 
bir b ket gb der b"lmek fırsab
n bul am, d'~ecekl eğer ihtiyar a, 
ha n haz·n içi i çekecek Ye bel
ki de ~ıtınlln rizli ya, arım kal
b·ne iç"recekl Fakat kadınsa? 
Evet, kad asa, genç olsun, ildi· 
yu ol un, hepsi kıskanacaktır 

Beyhaa halsiz halı'z ,O'd&: 
- Şiir yapıyoraun, Tnrklnl 
Tftrkla, ciddiyetle kaılanaı 

~atıvermltti: 
- Yok, ç.ocuium, yok, yav· 

rum! Kendini şiire, rOyaya, hulya· 
ya kapbran aenainl Bu zamanda, 
kimin kimse~ e baktığı \'ar ki! 

-S'nan Tahıl ıia, komıulan ... 
TürkAn, arkadqmın aözünU 

keati: 
- Haaedlerinden, gıbta1arın

dan ... B şka b'r şey değil.. Dnn
ya dtğ'ştl, çocuğum, senin annen, 
bü} Ok atınen, bir erkek g bi, ka· 
leme giderler m'ydi? Ş'mdi bizim 
oturduğumuz. gibi bir lokantada 
yalnız baılarına oturab'lirler 
m'ydi? Bir arkada ın değil, b'n 
arkadaşın çiçek gönder'r. Bundan 
hiçbir şey çıkmaz! MlldllrlinUn 
evin• gidebilirsin... Sokaktan ya· 

TürkAn, önUndeki tabağı ellle 
itmişti, garsonu çağırdı: 

- Bana bir komposto.. Buz 
da koydurt .• 

Garson çekilince, batını Bey· 
bana doğru eğdi: 

- Sen, eakiden bu kadar 
çekingen, pısırık değildin, ıon 
gUnlerde değiıtin 1 Yokıa tiir, 
roman okumaya mı başladın? 

Beyhan, dayanamadı, glUdn ı 
- Ne tuhnfım, TllrkAnl 
- Hayır, tuhaf değilim .. Senin 

haline acsyorum. Ayağma gelmiş 
bir nimeti, hem de pek akıt. z· 
casana tepiyorsun! 

- Harun Şlnaaiden mi bah· 

Gönül işleri J 
Bir Kadının 
Acıklı Hikayesi 

"lstırab ocağı,, likabini kul
lanan bir kadarı okuyucum, iyi 
tahsil görmüştllr, bayatta para 
kazanacak bir mevkie geçm'ıtir. 
Hayat ııinaanı,, olmu9tur. Buna 
rağmen bana anlattığı "derd,, in 

içine nasıl düşmUştür,anlıyamıyorum, 
hikayesini, ibrete vesile verir düşün 
cesUe birkaç satırla anlatayım : 

Bu kadrn okuyucum para ka
zanak bir mavkie geçdikten •e 
yabancı bir memlekete gittikten 
sonra eski aile dostlarının birin· 
den mektubla bir izdivac tek ifi 
alır. Erkekle aralannda pek çok 
yaş farkı vadır. Talebi boşgör-

ez, fakat bir müddet tereddüt• 
t n sonra akrabalarmıo ısran 
üzerine kabul eder, niıanlanırlar 
ve nikah için belediyeye mfiracaat 

ederler.Bu muamele devam ededur• 
sun, evli hayah yaıamıya bat
larlar. Hattl yarıyarıya mtııterek 
bir ev yaptırmıya da koyulurlar. 
Fakat bir defa «Zamanından eY· 
vel" e~li hayab b şlayınca erkek 
bu gibi vakalarda yüzde 99 ol
duğu gibi, nikabdan vazgeçer. 
evin tapuıuna mfi~te1'ek çıkar
makta da taalllll eder. 

Hikiyeain bundan 80Draıı 
da mühimdu: 

"Kachn ev meaelem için mah
kemeye müracaatta bulunur. Ve Hl 
safhada davayı kaybeder, temyizd4 
ise kazanır, ve arada da adamın 
b'r ricası ile karşılaşır. adam: 

geç, memu
gel birlikte 
nikihı da 

- Dnvadan vaz 
r;yef nden de çık, 
oturalım, istediğin 
yapanm, demektedir. 

Benim bu okuyucuma tanl
yem, ricanın kabulUnn, nikahın 
yapılmasına tapunun tescil edil
me ine talik etmesi, ve o ana ka· 
d memuriyetinden de çekilme-
me id'r. Şurasını da ıöyllyeylm 

ki, kabahat kendisindedir. ÇünkU 
tabaifüun yükaeklijine rağ"m•n 

bir genç k&za11 ber .. yden ziyade 
muhafaza etmeai lca b eden m ... 
nevi varlığını her şeyden avvvel 
teslim etmiştir. Şimdi mesele 
kaybedileni kurtarmaktadır. 

TEYZE ......................................... _ .... _.. ....... 
Bakanlığının lıteğini değiotirmek 

ıçin herhalde çok çalıomak gereke
cektir. 

setmek istiyorsun? 
Türkan, hiddetli hiddetli ba

tın\ salladı : 
Evet, ondan bahsedi-

yorum. Ne olacak? Sevml· 
yorsun? Anladık. Fakat nefret 
et ek, yok tiksinmek, niye? 
Çocuk, zengin. Biraz yüzilne 
gUlUver. Gezeriz, eğleniriz. Bunda 
bir fenalık yok ki .. Belki de günün 
bir'nde f krin değişir, hoşuna git
mıl e başlar. Mes'ut, temiz bir vuva 
kurar ınız. GörücUye çıkarak ev· 
l nmek fikrinde isen, ona, hiçbir 
ıey diyemem. 

Beyhan, kollarmı kaıruıtur• 

muıtu: 

- Kardeşim, 1ana anlatamı· 
yorum. Bu, bir s'nir meseleıit 

Türkan, kompostosunu da ye-
di. HeA'bını gördü, kalkarlarken 
homurdanıyordu: 

- Evvelce de •öyledim, yine 
de ıöylllyorum, sinir değil, senin
ki•L apaçık flıDarıklık ••• San& hem 
kız17orum, hem de baaed edi
yorum! 

Lokantadan çtkmıılardı; Bey· 
han sordu: 

Çiçeği sana göodere-
}im mi? 

Türkln, memnun memnun 
gülümsedi: 

- Çiçeklerin ne günahı var? 
Gönder. Benim makbulüm. Kim 
bilir ne cici pylerdir! 

(Arkası var• 



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

Dünga fladiseleri 

Baltalı 

içki 
Yasakçıları 
\ Amerikada içki yasala kalk· 

Amerika 
kadınları 

içki 

mıt olmasına rağ• 
men birleıik hll· 
kumetlerden mll• 
teıekkül Cllmhurl· 

sevmiyorlar yet kurumunu ya• 

pan iki hükumette bira kadar 
hafif içkiler, diğer on altısında 
ise bira ve ıarptan başka her 
nevi kuvvetli ve alkollll içkiler 
yasaktır. He!e Amerikanın Kan• 
zas Sitl denilen şehrinde, baıta 
kadınlar olmak Uzere halkın bUyllk 
bir kısmı içkiye aleyhtardır. Fa• 
kat ıo:ı zamanda meyhane ıayı• 
)arının fazlalaşması, içkiyi sevme• 
yen bu kadınları, hoı glSrtilmoal 
imkanı olmayan bir takım icraata 
sevketmiştir. Hunlar, toplanarak 
aralarında meyhanelerle mücadele 
etmek için bir cemiyet kurmut• 
lardır. Ayrıca, mücadelelerini te
sirlendirmek için baltalarla ıilih· 
!anmaya karar vermişlerdir. Bu 
kadınlar bu baltalarla meyhane• 
lere hücum edib içki yasağını 

filen tatbik ettinceklermiı. He• 
men Allah, bu nevi mutaa11ıb 
inaıanlardan bizi koruıun. 

Geçen glln Londraya civar 
Leedı ıehri Ağır Ceza 

Mt1rlıamet mahkemeıl, bJr 
anneyi ölüme mah· 

güzünde,. kum etmiştir. Bu 
katil ana I kadının adı Miıis 

Erovnihldir, 62 yaıındadır. Bütlln 
mahkeme heyeti, müddeiumumi, 
avukatlar, bu kadının takdire 
eğer bir anne olduğu fikrinde· 

dirler. Ve bu ıebeplerdir ld bu kadın, 
esasen katil oi muıtur. Şöyle ki: 
Bu kadının abdal bir oğlu vardı. 
Kırk iki sene, bu betbaht evli· 
da, bu kadın bir esir gibi bak· 
mıştır. Onu, tek evlA.d aahibl bir 
ananın bütün ıefkatlle aevmişttr. 

Bundan iki ay kadar evvel oğlunun 
kanıer haatahğma tutulduğunu 
öğrenmiştir. Doktoru sıkıştırmış, 
ondan, hakikati bütün acılığı ile 
öğrenmiştir. 

Bunun llzerina 1000 tane as
pirin kaıasını · bir bardak ıuda 
eriterek oğluna lçirmif, sonra 
bir odaya koyarak havagazı 
borusunu açmı9tır. Böylece oğlunu 
uıtıraptan kurtarmak için öldür
dükten sonra da gidlb a:abıtaya 
teslim olmuştur. 

Kadın bittabi mahkemeye Te

ri' mit ve bu gibi ahvalde merha· 
met tanımıyan lngiliz kanunları, 

onu ölüm cezaa.na mahkum et· 
miılerdir. Eu kadıaın cezası, 
asılmak s ·Jretile yerine getirile· 
cektir. Ta ki lngiliz kralı, vaziyeti 
görerek onu aff eta:n. 

, .......................................................•....• 

Son Posta 
iLAN FiATLARI 

I - Gaıete11in esas gazııilet 
6ir sütunun ikl ıatırı bir 
( ıantim) eagılır. 

2- Sagja11rce ıöre bir 1anti• 
min ilôn Jiatı ıunlardır: 

ray fa ı sııyfa sayfa ıayf a Di~·er Son 
_2 __ 3_ -·-~ y~rler sayfa, 

14001250 200 100 60 30 ' 
Kış. J<rş . l<rş . Kış. Krş. Krş. 

3 - •Bir •an timde ua11ıll 

·(8) kelime "°''"· 
4- ince v• kalın ıazılar 

lrdtuakları gttr• fÖl"e 
.anUml• ilçüliir. 

' .. ..... ,,..........,.~ _...........,._ - ..,......"'Z---~ ~. ... 

SON POSTA 

Sld Mandıraların da 

"-Bizim Tango Hamile .. Eh Haftaya 
. ' 

Varmaz Şerbetini _ içeriz. Siz De 
\ Buyurün inşallah!,, 

-Ohaaa! •• Duuur, uılu dur, Çin
gene kızl. Duuur, çek ayağanı te• 
pinme!.. 

Topkapıdan mezarlıklar ara .. 
•ına, Maltepe yoluna doğru bir 
bayi: ylirftyün. Bnğlınn hatladığı 
yerde ••Kadri Be}'in ıUt ahırlan,,nı 
soracak olunanız, ılze kıtla gibi 
bir yer tarif ederler. Demir ka• 
pılı, beyaz badanalı haki· 
katen kıtla gibi ufak demir pen· 
cerell mandıra öuilne gelince, 
kapıyı ardına kadar açık bulur· 
&unuz. Nitekim ben de öyle bul· 
dum. içeride, atlarla getirllmi~ 
küfe küfe lihanalar boıaltılıyor. 

Kadri Beyln genç oğ1u, koca bir 
küfeyi ıırtlııyıp ahıra gaturllrken· 
ıeslendi: 

- Ne yapalım beyim, bizim 
it te iıte böyle gOç, sıkınblı ıeyf. 

Ahırın içinden kalın, bir ıeı 
hAli bağırıyor: 

- Ohaaa, Duuur, tepinme kız, 
hay allah seni çatlatmıya!.. 

Kapıdan içeri girer girmez 
b ıırnuma, sert, keskin bir koku 
vurdu. Bu koku, iıml olmıyan, 
acayip bir koku. Sütle karııık ve 
tezek, deri, kıl, &aman, lahana, 
ot, kepek, tahta Te toprak k&o 
kularının bir hulitaaı.. Kadri Be
yin genç oğlu, bir ilhana küfesini, 
yemliklerden birine doldururken 
anlatıyordu: . 

- Bizim yavrulara bir ma9al· 
lah, de beyim... Malum ya, ma• 
tallahm en çok kıymetlendiği yer• 
ler bizim mandıralardır. Buradan 
maıallahsız yabancı çıktımı, ma• 
zallah ineklerden biri 0 çat 1 ,, Dl· 
ye ortasından çatlayıverir!. 

Uzun bir kovuıa benziyen 
ahırın, iki yanında başlarını yem• 
liklere sokmuı b:r ıürü inek du· 
ruyor. Maşallah, maıallahl hepı~
nin memeleri davuJ gibi tif.. ba· 
z . ıı:ıın karnıda a!abHdiğine, kaba• 
rık. Kadri Beyin o&lu şiı karınlı 
ineklerden birinin kalçalarını to· 
ka lhyarak güldü. 

- Bizim tango hamile, dedi, 
Ey, haftaya varmaz, ierbetini 
içerizf. 

Sonra, Tangonun yanmdakl 
sar ı· e ~ i g3sterdİ! 

- bu da geçenlerde doğurdu. 
Ağrııı be., }okken tutmuı, do· 
ğurmu~. Eizim çocuk:ar da gaflete 
gelip dana) ı yalatm: şlar.. Vay · 
sizmısmız yalatan? Sarı inek 
artık süt verir mi?. Dün akşam, 
tam iki s1at uğraıtık.. Beş kişi 
kan ter içinde kaldık. Bir türai 

:~.~~x Köşede " Kırımlı ,, Bağırıyor % 

~"M ' G M ~· ~ j 0000 ••• ,, . enç . andır acı: 
· ~ "-NeOKırımlı, Kıskandın Mı?,, 

Qfzl yanına ıok
mıyor, memeelnl 
aağ'dırmıyordu. 

Mandıranın için 
de bUyUk bir 
faaliyet var. Sa
bah saat 1 O •• bu-
tll t . llkl - Duuur! .• tek dar Kırımlı? ha öyle, çek a1ağını geriye?. 
. n . emız er - Beyim bizim 11n inek inatçıdır. Böyle üç kiti ıaatleroe 

bıtirılmek üzere.. uğraıırız da, aağamayıı;. · 

İki lıçi, ahırın ortasında uzun ineğin memelerini oğuıturduktan 
çalı süplirgelerlle durmadan beton ıonra nihayet, parmaklarını aıajl 
döıemeyi fırçalıyorlar. Blr işçi doğru çekti ve bfr anda, bem• 
musluğun önünde, tahta bir tek· beyaz, buharlı. sıcak bir ant, 
nenin yarısına kadar kapek dol· hoı bir sesle kovaya akmağa 
durarak içine ıu boıaaıp karııı· baıladı. Seli kulaklara ne atızel 
tırıyordu. çarpıyor: 

Kadri beyin genç oğlu, uzak· - Şmrşırl.. Şmrıır!.. Şmrıırl. 
tan seslendi: Kova dolunca, aüt köpürüyor. 

- Gel de, süt sağdığımı gör taze bir duman yavaı yavaı 
bay, hoşuna gider elbet!. yükseliyordu. 

Genç mandıracı bir koTa ala• Kadri beyin genç oğlu, alııkın 
rak ineklerden birinin yanına ellerle ılltUnll sağarken anlatıyordu: 
yaklaıtı. Elile hayYanın kalçalarını - Efendim, bizim bu yavru• 
okşuyor, mmldanıyordu: )arın hepsinin isimleri vardır. 

- Haydi kızım, haydi muha· Şu karııdakine Kınmlı deriz. Ya .. 
cirl Uılu dur! Hah aferin, biraz omdaki Sarı İnek. Öteki Tango, 

~iş memıli bir inek ııığılrken 

çekil kenara, oldu! Eğildi. Kovayı 
ineğin memeleri altına soktu, 
el:erini temiz bir su ile yıkadı Ye 
şahadet parmağile orta pamağı 
a:·.1sına meme uçlarından birini 
alarak bat parmağını altına soktu 
ve iki elile oğuıturmağa başladı. 
Hayvan, oynaşıyor, tezeyor, ara 
sıra başını yemlikten gerİ)e dön
dürerek, sahibine tuhaf tuhaf 
bakıyor, geviş getiriyor, homur· 
danıyordu. 

Kadr6 beyin oğlu bir müddet 

sağındaki Fındık,şu köşedeki Ge· 
Hn, yanındaki muhacır.. Daha 
ıayayım mı?. B:zim muhacire 
muhacirlerden aldığımız için bu 
ismi koyduk. Şu çingene do, bir 
çingenenin ineği idi. 

Genç mandıracı durmadan 
ineği aağıyor, durmadan anlatı· 
yordu: 

- Ah beyim, hani böyle bir 
aUrU çocuğumuz olsa bu kadar 
aıkınb duymayız. Bunlara ne 
emek aarfediyoruz. Bilsen, ıabah .. 
ları erkenden kalkar, aJtlannı 

temizler, sularını verir, ka9ağıla• 
rını vururuz. Saat ona doğru 

yemlerini atanı. Haıata olanlara 
bakanı. Saat J 5 buçukta ıağ'· 
malara başlarız. Eh bazan lnad .. 
cılarla saatlerce de düvUştOğUmUz 
olur. Hınzırlar sağdırmazlar, tek 
durmazlar. 

Birdenbire ahmn karıı tara· 
fında~ çatlak bir seı yükHldi ı 

- Mooooooo 1.. 
Genç mandıracı bağrıyordu : 
-Ne o Kırımlı 1 .. Eenl mi öz· 

ledln, kııkamyor musun ?. Dur 
canım sıra sana da gelecek. 

Sonra bana döndü : 
- Benim lç~erinde ençok sev• 

diğim şu ı;İyahlı, beyazb inektir. 
O.ıa Kırım'.ı deriz. Ben ıUd ıa· 
ğarken dayanamaz. Aldırmasam 
o da tepinmeye, avaz avaz bağır• 
maya baı1ayacak. Zayallı geçen
lerde biraz hastu. idi. Malum ya 

l<ari f.(:; luupları 

Bir Mahalle 
Halkının 
Memnuniyeti 

.. 

Aldığımız bir mektubda Kur• 
tuluıda lAmb.aıı ve kaldırımı ol• 
mıyan Tilrkbey sokağındaki bir 
eve •okak mecraıının bkanması 
yüzünden su bastığı yazılmakta, 

bu fena neticeyi gören Şitli Na• 
biye mUdfirll Bay Hulusinin bir 
.hafta içinde sokak .._ecrasmı ta• 
mir ettirerek temizlettiği ve dliet 
evleri bu fena aklbetten kurtar
dığı blldirilmekte, Bay Huliiılnln 

· gösterdiği bu alikadan dolayı 

mahalle halkmın memnuniyeti 
yazılmaktadır. 

Nıksarda Eczahane Yok 
Niksarda 3 senedenberl eczane 

· 7oktur. Halk llaçlannı ciTar 
kaaabalardan tedarik etmekte 
fmeler de bu hem bahalı olmakta, 
hem de acele itlerde lliçsı:ı ka• 
lınmaktadar. Burada 7 bin ntifuı 
Yardır. Kaıamızda bir eczane 
açılmaıı için allkadarların nazarı 
dikkati celbedilmelidir. 

Nıksarı A. Ziver 

~ 

Cevaplarımız ] 
Ismir Valisine iat.ida veren o kuyu• 

cumuza Ve Ankarada Edib bey mahal· 
leal hakkında imzasız mektup gönderene 

lmzaıız ve adroıaiı mektublar 
gazeteye konulmaz. 

....-;. .... ,_..----.-...~--~--~~-----· ....... 
rutubet bizim ineklere hiç yara• 
maz. Hele poyraz, poyraz basan 
nalları havaya diktirir. bazan da 
hayvanın südiinil keser. Onun 
için biz lodos pencerelerini aça.ı 
rıı Lodos hayvanın atidllnll ç~ 
taltır, hayvana yarar. 

- Yahu, dedim. Şu gezginci 
ılldcülerln hilelerine ıizin aklınıı 
eriyor mu? 

Gene mandıracı ciddi ciddi 
cevab verdi : 

- Paıam, biz de onlardan 
· ıikayetçlylz. Neden mi 1 Diyecek• 
. ıiniz, söyleyeyim. Mesel& gecG 

8 aat on lkide atlttrla gelir, bizden 
ıüdleıri alırlar. Götürürler, bu 
ıUdler birkaç el · dah& 
dolaıır. Nihayet gezginci •lldcll• 
lerin eline düşer. Onlar ıiderler 
kaymakcılara, kaymağı alanmıf 
stidleri, gllbre bahaaına alırlar, 
bizim o mtirekkeb gibi ıüdlert 
karııtırırlar. Sonr& bizden aldığı 
t O okka ılidü, 15 okka olara~ 
aatar. 

Kartı taraftaki ·•Kırımlı,, inek 
durmadan "Mooooo !..,, diye bat
nyor, baıını hiddetle genç man• 
dıracıya çevirerek homurdaDIL 

yordu. 
Bay Kadirin oğlu aUlllyordu ı 
- Görllyorsunz. ya, hani bir 

dakika nefeı almak yok. Bu 
mevsim bunlar hep buralıdırlar. 
Dıtarı çıkarmak yok. Zaten ya• 
zın da, baharda dııl dııarı çıkal"" 
maktad korkarkarız, bazan haa• 
talanır, ba.ıan da birdenbire· Al• 
lah muhafaza buyursun - ö1Uv8" 
rir!er. Y emlerlni, sulaırım önlerin• 
getir, altlarını temiıle, vllcud .. 
larını oğ, uğraı çalış. Sonra., 
Faydasıda aı.. Hani insan oğul~ 
tarından birçoğu böyle bir raha• 
tı özler, durur. 

Ta karşı köşeden bir inek il• 
uğraşan işçilerden biri bağrıyor ı 

- Yahu, bu Fındığın inadı 
tuttu. Duuuur, oynaşma.. Kız çek 
ayağını!. 

uKırımlı., hali ters ters genç 
mandracıya bakarak bağrJ}Or : 

- Mocooo 1 •• 

• 
Bu manzaradan sonra lstao"' 

bulun hAli aulu ıüt lçmemine hay• 
ret etmemek eldeo ıolmiyor. """ 
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Ozüm Buhranına Çare 
~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~ 

''A D nnam,, a Herkes 7 Litre Alkol Sarf edecek 
Etmezse De Parasını Verecek 

., Annam ., hOkfımeti memle
kette içki Hrfiyahnın fGnden 
iline aıalmakta olmasından eadl· 
feye dütmUf, çUnkO bir taraftan 
devlet varidatı eksilmektedir. Öte 
hraftan da f çkinin memlekete 
lraçak olarak glrmeal ihtimali 
\'ardır. 

.. Annam ,. hUkilmeti bu dO· 
tOncelerden, ikisinin de 6nUne 
i~çmek için bizlere garibe gele
balecek bir tedbir bulmuf Ye mem· 
lekette herkesin mecburi olarak 
içki içmesi icab ettiğini illn et• 
nıiştir. 

Bu mOnasebetle belediyenin 
neırettiği beyannamede denili· 
Yor ki: " Bugünden itibaren her· 
keı, 7 litre alkol sarf etmek mec· 
buriyetlndedir. NUfusunun icalt 
ettirdiği kadar alkolü alıp 1arfet• 
Dıeyen her köy, kaçakçılıkla met• 
tul farz ve idare memurlanna 
kaçakçı bqı aıf atlle ceza •eril .. 
cekUr. 

Müskirat idareal tarafından 
her köye nlifum niabetlnde datıtı
lacak olan alkol, aarfedUala edil· 

ı 

ıneıin, paraaa alınacaktır.,. .Aıuıama eıki kı1afetlerinl muhafua edea kır ıerdarlan 

lnglllz K1rallnın Bir Ollu l!vlenlrken, 
Seyahat l!dlror 

ÖbUrU 

İngllterede ldeta 
uluaal bir kaidedir. 
Kralın oğullanndan 
bir tarıeai memleket 
itinde balanarkea. 
diferi mutlaka İ•• 
peratorluğun dıtın· 
da geser, muhtelif 
meruiaalırl babaıı 

namına idare eder. 
Şimdi ııra Du'lc of 
Glouoeıter' dedir. 

Re1mimizde ln
gUtere kralının bu 
oğlunu A•uıtural
yada görüyoraunuz, 
parllmentoda bir 
r11mikabul yap· 
maktadır. Bunun 
loindir ki ağabey

ıiniB düğününde ha
ıır ltu1unamamıthr. 

Muvazene Değişti 
E•kl Zamanlarda Muhacir Kafllelerl Eski DUnyadanYe
tllslne Glderlerdl, 'imdi Yenisinden Eskisine Geliyorlar 

lngilterenin İşsizlik Derdinin Sebepleri, 
Mütehassıslarının Fikrine Göre Nedir ? 

Londrada çıkan Barclayı Bank 
lllocınua11, on bet yirmi ıene eYvt!lioe 
gelınceye kadar, e.ki dünyadan yeni 
dUnyaya hicret edilirken büyük muba· 
rebenin bittiği gündınb~rl bu oereya• 
nın akıi bir ıatikamet ahlığıuı kaydet
lllektedir. 

d Bu nııcrnuaya nazaren, lngi)tfl!re-
en çıkar k dünyanın dört tarahna 

dftğıl n İngilizler, bu muhaceretı ıon 
on Yıl içinde de, enelki nisbeUe yap
•alardı. Bu müddet zarfında gidenlerin 
• Yllı (2,500,000) l bulacaktı. Bu mik
dıır, lngilterede ya~ayan ipiz amelenin 
•ayısına tekabül eder. Yani muhaceret 
~.evaın etııeydi bugün lagilterede i~siz 
ır tek am,.le bile bulunmayacaktı. Hal· 

:uki muhaceret devam etmedi, bilakis 
aha •WVPI memleketi terketmlş olan

ların geri geldikleri görGldil. 

Bunun muhtelif Hbıbleri •ardır. 

Du ııebebledn batında, Amerika htt
kumttinin her 1ene yerleımek here 
Amerlkaya gidecek olanların ıayaıını 
(150,000) kiıiye indirmit olmuı gelir. 

Amerikanm ittihaz ettiği bu. tedbir
den, İngiltere kadar, battl dahı ıiyıde 
müteeuir olan bir memleket daha Yaraa 

0 da ltalyaılır. Çünkü timdi her yıl 
yerleıınek üzere Amerikaya gidebile
cek ltalyaoların aay111 ( 4000 ) Jdıidir. 
Halbuki bu mikrlar ( 1913 ) 1en11inde 
(210,000) ki~iyi geçiyordu. 

Bazı memleketlerin muhacir kabu
lilııe mani olmaları muhakkak enen
eel terakkinin önüne ıed çekecek bir 
hadiıedir. 

Unutmayalım ki, bugün kilometre 
başına i1abet eden ıaüfus kesafeti 
Kanada'da (7,25). :Avustralyıda 1,75 
:Yeni Zelanda'da (1&,8) dır. 

!Acun Eski Alım 
Satım Kuralla
rına Dönüyor 

Am•rlka pııı:eülerbabl aalatblda· 
rıaa l'lre Amerlkada dlaya bubram-
aıa 3nlae ıeçmek için •uhtelif dey. 
letler arHında euayı •11• ile delfıime 
kurallarınıa konmHı lehinde bir 
cer•J•n batı~ıter•ittir. Bu cere1anın 
en Bnlade General Motor1 bulunmak· 
tadır. Bu kumpaaya timdi otomobil
lerini n elektrik mot3rlerlnl Amerika 
pazarıDda ıatıiabllecek yabancı mem• 
leket •tJHI ile naaıl detlıtlrebllece
tlnl tetkik etmekte n bunun lçla 
bir HH koymıya çahımaktadır. 

Son alnlerde Amerikada beliren 
bu cereyanı artbran bir h&diaede, 
Almanyadan Ziraat Bakanlatına l'elen 
bir teklıftir, Almanlar bu tekliflerindeı 

- • Aaerikadan 500,000 balya 
pzmuta alımk&r olduklarını, fakat 
bu pamula mukabil para yerine. 
7apılmıı Alman euaaı Yermek iıtedik· 
lerial11 13ylımiılerdir. 

Ziraat Bakanlıtı bu tekUft tetkik 
etmektedir. 

Bir Hudud 
Garibe•i 

Belçika ile Almanya arHlnda, 
Eupon ııhrl clnrında hudud 6yl• 
garib bir ıekilde teıbit eciilmiıtir ki. 
pası köylerde dlkkinlaran bir kıımı 
Belçika topratındadır, bir kı•mı ela 
A1man topratında. 
Yukarıda ı3rdllj'Qalz re.im bu l'trlp 

kliylnden birinin dlkk&nını 1'3ıteri
yor. Bar uhibl Belçika tokratındadar, 
karı111ndald mltteri i.. Almaa 
topratıad• 

Elektrik Ampulü Efganistanda Adeta Eedava v~rjJiyorl 

Japon Rekabetine Karşı 
Koymak Mümkündür ! 
Japonlar yapılmıt e11anın ma· 

llyet fiatıoı indirdikçe indirdiler, 
6 liraya bir biaiklet, 12 liraya bir 
motosiklet, l 00 liraya bir otomo
bil verdiler. 

Avrupa, batta Amerika aanayli 
aciz içinde kaldı, ve kendi aana· 
yllnl ancak hudutlarmı Japon 
malına kapatmak sure\lle koruya· 
bildi. 

Japonya- bu yazlyet karıısmda, 
glSzlerinl hudutlarının kapanamı· 

yacağa memleketlere dikmiıtir. 
Bu memleketler Çindir, EfganİI· 
tandır, Orta Aıyadır. Fakat 

ltalyada çıkan Popolo gazetesinin 
anlattığına bakılırsa Japonya 
oralarda da Rua rekabeti ile kar• 
tılaımııtır. Bugün bılhaasa Efga• 
nistanda Rua ampulleri ve Rua 
etyaaı aklın almayacağı kadar 
ucuz bir flata verilmektedir, Ja· 
ponlara · bile hayrete düşürmek· 
tedir. 

ltalyan gazeteainin bu vaziyet 
karııaında Avrupa &anayiine teklif 
ettiği ıudur: Japon rekabetinden 
korkuvorsanaz onu Rus rekabeti 
ile kartılaıtırınız, ve iki kuvveti 
yekdiğerini kemirmekte serbest 
bırakmaz rahat edersiniz. 

işin Ucu Kürke Mi 
Dokundu 

Ceaubl A•erlkada Puapny ile Boli•ya klkGmetlerl bir yıldan fada 
zamaadaaberl ıırtlak ıırtlata laup ettiler. Birçok kaD döktller, birçok para 
harcadılar. Bu dldiımeaia Hbebi ( Şako ) adıDı taııyan bir toprak parçaıınıa 
lkl taraftan banıiaine ait olacatıdır. Bu toprak parçHı •ahıi bir ormanla 
~rtlllldür, içine H airilir, •• de çıkılır, ne k5yl nrdar, •• de kulllbeai! O 
halde bu klçlik ~• Jabaal toprak parçaııDıa bu kadar laaaD r.iyaına Hbelt 
olma11nın laikmetl aedir? 

Turende çıkaa Stampa •azeteslnlD yazdıfına bakıhr1a: 
Bu topratın paylaıılamamaıının aebebi, zenrln bir petrol ıahaıını lhtl•a 

etmHidlr. Ve bu petrol ıahaıı tlmdidea Standard Oil kumpanyaıı tarafındn 
1atın alıamııtır. 

Tanınmamış Ressamlar 
Talihlerini Deniyorlar 

NeYyork ıehrlain belecliyeal 
yılda bir defa tanınmamıı ,. .. 
aamlara talllılerini denemeleri için 
fıraat verir: O gün ı••ç ••ya 
ihtiyar, fakat hayatta muvaffak 
olamamıı ne kadar reuam varaa 
hepal de ıehrln beledlyec~ mlba• 
ade edilen bazı ıokakiannda 

Hrıi kurarlar, Herlerlnl tqbir 
ederler. içlerinde birkaç ıtınlnk 

llmid ile bir ,Onltık heyecandan 
aoara eakl vaziyetlerine dlSnenler 

ekaerlyettedirler, fakat mUateına 
olarak Herlerini beğendirenler, 
babalıya satanlar, ve birdeabire 
f6hrete erenler de bulunur. 

Yukarıda gördUğllnUz reaim, 
bu yıl Yerilen mUsııadeden latifa· 
de ederek ıokağa asılmıı eıerlerl 
ıöateriyor. Bu eserler Iıkandinav
yalı bir resıamındır, hayvan 
resimlerine tahsis edilmiıtir ve 
içlerinden birçoğu da beğenilmiı· 
tir. 

Fr11nsada Anlaşılamı.l/an Bir Mesele! 
Acunun muhtelif yerlerinde, 

bllhaaaa Hindiatan, Avustralya ve 
Cenubi Afrika gibi, insan ayağı 
baamamıt kıaımları çok olan mu• 
hitlerde ara aıra vabıi insanlara 
raatgelinmesi hayret uyandırmaz, 
fakat Franaa gibi her karıı top· 
rağı herkesçe belli olan bir mem• 
lekette 7an Yahıi bir kızın bulun-

maın bUyUk bir garibe olarak 
te!akki edilmlş~ir. Bu kız SaLn 
ormanında Lulunmuıttır. yap 
13 tür. Otla beslendiği görülmUt
tUr, blUlln tetkiklere rağmen ne 
vakittenberi ormanda yaşadığı ve 
kimin çocuğu olduğu anla~ı'ama• 

m11tır. Kız konuşma& nı ua bilm .. 
mektedlr. 



TOMBUL MiRASYEDi 
Bizim için Yazıgorlar ? 
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Tahsin Yaman Kör Boğazlılardandı •• 
Yabancı Gazeteler Hep 

Bizimle Meşgu 1 •• 
Beyle aokağa çıkacaiı ıttnler, I 

ıabahleylo glln ağırmadao, etraf 1 
uykuda iken dışan aıvıp•eriyor, r 
itini öjle1• kadar bitirip ikindi
den evvel, elinde ud geliyor, tok
map vurup lrapı aralanınca, gayet 
•far bqh •• temkinli bir tavurlaı 

( Bqtarafı 1 inel Jlsd• ) 
ba,lalch bir JllZISllll ••fl"ediyor. 
M. Kandaı bunda diyor ki: 

"Az zaman önce ziyaret etti· 
fhn T&rkiye, fftphem gene l>lr 
menleket dejildir; ltilikis, tarihi 
abideleri gilti haralte.leri de çok 
olan, topraklarıoda •Iriblrl artbnca 
gelınit birçok medelli y etleria ha
tırasını ıaklıyan •e clart bin 
Hnelik bir tarila ..ı..DI elab 
bananJa hakh olarak lftiMr edea 
bir memlekttir. Bl1le bir tarih 
ile iftihar edea T•ldy..m ha 
ukfam 18181' Ye tMtfik ....... 

- Açın yabancı değil, vcl u... 
ta.ı Diye aeslenivordu. 

Bir, bir buçuk aaat aonra, yine 
udla evden çıkıyor, ortalık kara• 
rınca utulcacık içeriye ıfrlyordu. 

Erkek 1eıi itidilmeslo diye evin 
içinde yavq konufUy or, pce lim
balar yanınca kafeslerin ve ıatar
Iann inik olma81na rağmeiı pen• 
cerelere yaklaımıyordu. 

Aheak yapacaldan zamanlar, 
miGfir odasındaki kafeıl kaldınp 
8aold miraıyedi deltkanh da b_... 
bermİf de birlikte oturuyorlarmıı 
beraber çalap eğleniyorlarlDlf ıf bl, 
•okağa işltt:recek aeale mlltema
diyea ıa7leniyordu: 

- Vehbi beyciğim emret, o 
ıarkıyı ela çalalım!... Şu cliarayı 
ı<Sndlireylm biraderciğim, meded 
huırl... Kiıizlldem aenia ılh:el 
habrını mı kıracağım, llzillıne bu 
ıec• de kalınml ••• 

Tahsin, yaman k8r botazhlar
clanclı. Fakat öyle gefiti gllzel 
yem•i• aaldaranlardaa, &ılbae 
plHe kol aavayanlardaa deiildi. 
Ajzuun tadı1tt öyle bir bilirdi ki. 

Meseli iki taşım kayn8Dllf da 
malbzdan lnd'rilmiş, dirldirf, yani 
tafaruw dedikleri kıvamdaki 
ıspanak, praıa, lAhna ıibi ıeylere 
el azalma, llU)'1I •Jn Yala •Jft 
dsaa, kana pruldabcı, cambul 
cumbul çorbalara, fuulyalara, 
WSrlllcelere katığanı 1ekmaz, hele 
leblebi ıibl cebe doldaralaalr, 
Y•i•az. kupkuru pUava, biraı 
kıJma veya peynir kırıntısı bulq
... deft hamurundan farbm 
.-......,.. •rlfte1• sh acile 
Wle bakmazdı. 

Fakat ortada ,..eeela Wr 
yemek de ı&rd8 mi, nuu .... 
malD, &yle bir ııvamrch ki... 

Bollealn ba lttihaLbp y&z~ 
4• n.ıer de neler pipnl1orda? 

Koca ba~ tepti içiade, kil 
laça yabnlllllf, nar ıibi lmarbJ. 
... idadi dolmalan, tank dobaa
lan, &rdek do'malan ... Od blpla 
1a7Yaa tencerede, pamuk sibl 
pifmlf. dokanaaa dajıl~k, bol 
~·nL dnğ&a lmartmalan. .. 
Ajzuaa aldınmı badem ezmetl 
kadar yumuıak, lnharh kimyonlu, 
ıucak içi lezzetinde kuru köfteler. 
Her biri yumruk bOyBklliğftnde, 
kıpmlf Samsun tDtUnfl gibi aaJ. 
kam salkım ıaçaklı kadın butJa
n. •• Kahç, levrek, kırlan~ç ıibl 
lav atzm dengi olmayan 
bakldann kayıktabaklarda don
•Uft elmu1e!eri anchrmıı pillld
lerl ••• Yine kocaman bir teJ>8id., 
ltlr tarafa kıymalı, bir tuafı per 
llirli, bir tarafı gpanakh, fazla 
qdah, ağız buran, lak aibi mi
dede oturan hamuriılerlle ıo, .. 
kabul etmez, kurabiye ıfbl kıbr 
kıbr hurma tathlan. lalanıalar, 
Hniı burmalar ••• 

.Afcı GiUsllm kadmı, bu ye
mekleri pitfrirken Pener Ye Maft. 
mure hanımlar da, ıöğbleriae 
Wr lalDk batJaj ıp mutbaia laio 
JOrlar, IAzım gelen talfmatluı 
......,. )'&rdımda b lllunuyorlar1 çer• 
keatnuj'u, beyinli börek, baldqo. 
cınlı piliv, dibi tutmUf mahaDebl, 
lattl IPurmıı alldliç ılbllerit bil-
.. keadilerl pitirip IOlalıc I08 

Tlrtdye, ayal u ... da, la .. 
clmerçleri bol bir dnirde m.am 
dddea blylk hayretler içinde 
haraba deiifildikls slrmlf olaa 
lııir memlekettir. Ba ._.... batla .. 
p:mda T•kiJ• - y..ı O.•nh 
ı..,..tor1ap. Aw.paldana P 
dacle eski -·....ıer temde llJ1lf" 
..... leYİaeİnde bile keder ...... 

- Y ammda ol da bllbede olaJm, aojaa ekmek Ji7e, im "7oiiim laoaa pmJı bir diJar leli. 
lufa ı•tlriyorlardı: ı a .... Çeaplka71a1a, Pqab.la- 1920 n. 1923 ,.nan ....ta 

- Tabsla beycljim, afiJetle çaiPh ~ kadar kaalr 11..tafa Ke-eln bdretli elleri 
teaa•lll buyur; 'bal ıeker oı.unr.. badrlerl, patlıcaa 1acirJ.t. Sal- ~ade clojaa baglnldi Tlrkiye ilik, 

Arkamdan, ap tanbareıi: bınMUm hlcirleri.. Rawetli bcfa mlttelait, çok _,.,,_ &kooomik 
- Aman ne kol kaldı, ne efendinin hYoju boyda, Meni• hir iatikalliet Ahibi e1- eaki lmpe· 

kanat .•• Onu bunu geçtik, yarara ~:='!- ffaADbey knmlan.. i:ı:!ut:.~~ uz=. 
ahrette1halimbi~1 nice? olacaKk, naaıkl lmrabiy!'~bi .:.,u::. .. lmwww. Ba yeaideylet, memlekette Ja1 
yanaca ız ı mem .• içilen Ildacl kahvaltm da •bahld Ye tam._ea Avrapala Wr sJml-
maltızın 6nündo ıunc.tjı.zı pifirin- kadar W .. çqitlL Akta• ,.. yet •• metodJar ı•tmeiw pk 
ceye kada babana ne derece •eyi laawecWdiktea IODl'a, pce bB Wr pkiJde ., atmif .... 
blrttllk? Rabbim wı yarclmcaauz eiJeace olacak kana ıemiflerl, hm•aktachr. 

olL fW fllbfl, uabiatan fubja. de- c1o1!:~. t::-~-~ 
Boı... Bey tam bende idi. jirmen dere fmdığı, kuyu fmc:lıp, dan temizleomiı ilik bir dev• 

M&lremmel enıe -p-or _.nden ceviz dit badem.i, tuzlu badem. 
1 

k nl J- •J .... kim, kayam, erik kurularlDI •• ettir. 
ıtıne a anup canlanıyor, fiftlk· pe1tilerin1 de unatmaJal 

111 
TUrk devleti, keffmenfn btttan 

ce de fİtiyordu. 24 ıaatte, kaç• Usta Bey bu kadar 
1 

.,... illa manaSt1e mftttehittir, ç&nkl Tir-
kere boju fasla... edl:diktea, arada bu derce emit kiyede yalnız bir millet YUcllr. 

Sabahleyin, muf....ı • kalı- kamlflık laaal olduktan IOma .ı- Artalc ae Slav'Jar ne Rumlar ve 
b ke ..1 • tle Arablar Tar. AW mlba-gftı. Kalayh sftjtlm içhule. wa ette .. ce _..e •>'# aaynbk ••ı• ••al"ıı 
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parmak kadar kaymak bailamıı, olmayacak, kendfliaden para. pıl Tlrldyeye ~ bia Tlrk Tlrk 
k k d d ıakınılmayacaktı. ...,.,. ... 

n ab sız ili ; yanın a aynca [Arkam nr] geldi ye Türkiyeden btiyilk mik· 
çay ibriği... Bir bl16cek tabakta Açak TepkkU - - tarda Ram Yuna.-•e aft1L 
anaıcnlu •e'fl'ek, diğerinde .. kiz i&breğiadeld bit• .:... ffak1- !t:':•TwiJJ~ı: hl:-;: J:! 
en bira francellsa... Dilimli ta- ptle .a... Profe.11 dokter RucWf ilin bir aoktada t....tdls etti-
baklarda tuzlu, tuzsuz tereyajı; Ninen ile, lloçe•t Bity Fahri, rilmiı '-1._dar.,. 
bal, pekmez. bala.._ Dil, kat- baı as:staa Ziver ve diğer aaiıtan· Slltlrll Bir Ke••• •••• 
kan), ldrW.•a•m peJDlrlerL.. Ba- lar ve haıtane mtldllrD Bay RDş· Almanyada H__.•ıu pa. 
lak JUIDUl'tul, •Jah .. YJU', tm..- 111 ve bq ~lre ba7u Huriyeye Hamburger Nahrilıtea ......... 
mL.. Kebbat, ladr. a'ls reçel- tepkkiirler ederim. . de çıkan " et"hirli hir Wae: S.-
lul... Yawua lmııı:endaaa Bay ErtuiNI ....._ m~,, L-hkh hir •ıkeJe .ta •• 

lllııair• Ltııjral .,., 
Ôile ft akpm , ... klerl, -· -·-""""'·---=-· -----·- 0

- - .. - lıaaıa flJ ıabrlan o' ,m: 
dedlilmlz pbl phaue, uraym ""'""' lıftlid Tepe..... ŞMir "Btfiln lstaabalde, ,.... Aır 

~ .L:-'P,,· .... t_ ... _ TI•atıoaunda -Larada L~ 9'--t-,tı• ,. ... L-L--
nmuaa l~arlanada, dlrell7a. ıf'IRIPI......._ ~ ~e b:İd:t'dİkladi pa.'"I; 
.Bzeraya cıbnlaa IO&adakilerle Bu ak tam !O de yazı gtirftr: Sumer. B. v ••••il 
lnaek. HAMLET bir mana11 olmak gerektir. Ba 

Y •mlfin lae •Yaa, l7le kite- 5 perde isim He anılan bir Banka, Otel 
bap manavlannclan Yeya dYarda- ve Lokantalar, ~memafar ft ben-
kl Sahpazanma yaymaalarındna Yazar feuper zerleri vanbr. 

Mütercimi: Genç TDrk mil&ytlfcilerlnht 
ehnma pyler detiJ. Mullstn noktal nazarlarına g&e, bu ke-

Klprtl &ati, KeraklJ, BeJOto llmede insanlığın eaa eM1 kAhlr 
lundaki turfandacılardaa ~limit T A u aaaletl mllnde1niı-tir. Beş blıı ıaae 

Panaalta n Sinemasında -T en 111 Ye pahalı clasten meyvalar. • evvel medeni bir mMef olarak 
Ht:r b"ri, kilçDrek karpuz ka· $itil,,. clvu hal~1•111 .-nlartna •r.w yaşadık.lan sabit olan Sumerterin, 

dar Buna ıeftalileri, Amaya el· MÜNİR NURETTiN garbi Aıyanm veya ytibek- lu
malan, Englrtl armudlan... Salla- K o N s ER 

1
• 1anın bilihara Türklerin ikamet 

pahnın(fimdild Çifte havuzlar) ta- ettikleri lnsnnlanedaa cenebl 
neleri ceviz bn,ıklDP.d• lace Mezopotamyaya hicretle oralarda 
kabuklu, dumam lathde p- &. alrp• ..- 9 da met••r enrleri 'lcucla getirmie 
ftf lblmleri; Ta........ y...__. • ......_ -...,., 71 oldulan, Tllrklerln kendi benlik· 

lar k &ı-..ı Ça-'L ...... _ •• 43374 11 lcrine ait tuurlannan. tarilal Ye 
aurua ___ iı•i•r -···m•:•ı•e•u.q--... • -·aur--!.---•.•.•.~ •• ·,...., _______ ,,,,._•. •. • • ._-- lisaııt hilal ve bailana deWati 

.. ile kqfedilmit oldui,andaa 
ıladi yeni Tllrkiyede uld Tlrk 
milletlerinin medeni kıymetlerini 
-.ydau 1tk81'1118k ,.,..ett ba
lam ... ektedir. 

•• 
Pek yakında T D Bil sinemasında 

HER SEY KAZANANIN 
JAllES CAGNEY • llARION NIXON 

tarafından temıU eclilmif F ranaızca .azın film • 

..-----Yeniden açılan~---. 

BÜTit& BMPIBYAL GTBLi 
Beyoğlu, lngiliz aef areti )'anında 6 - 8 No. 

T ... ız v• ttallç•e bekan odalar • SUalD llaloalar • aa..,o 
dalrelert • 'l'eallfllat .. Matedll flJıatlar. '5028i 

Milletin " De•letln ıc .... 
P ... " ••lai ukaclaP.. wa
fadaa kuvvetli we aiatematlk b1ı 
tanda IM'k Ye w.rui De ıenit 
kalabahfaa tahall ve terbiye1lade 
lferlye doğru bllyOk bir aclım 
ablmııtar. Okuyup yazma bllme
,..reriD adedi giiade• tin• .aJ. 
.. ktaclr. Bitin mwktebcililr .... 
J•b dlz.:tilip ..... ......,. -
ualınnda mllnuebet •• laailM 
YUcude ıetiriliyor. 

Meılek •• Milat mefdeplerl 
aalab edilmekte veya 7emden Jmı. 
rulmaktaclar. Y&lmek meld.plula 

yeni fikir we yelli rahu temıil 
edecek tarzda reaicleo kuruluıu. 
umumi talim ve terbiye itini tet• 
Ylç eden bu eıer olup bu mek· 
teplere serek teıkilit ~· ıerekse 
talim " tedril için ylikak kay· 
mette ecnelri alemanlar ~etirilmir 
tir. Arab •arRerl yerfoe lltln harf· 
lerinin kabul •• tatbiki, daha 
çabuk garpblapaak içia atılan 
kat'i ve mihim bir adua tetkil 
etmiftir. 

1 Yıl· 10 Yal 
"Alma11 latihharat bftroau,, nua 

bllltenindeıı : 
•Kemalist Tllrldye'de kurulan 

Clmhaı iyetin ıeçen sene bu gttn
lerde onuncu )ddöallmll btla
laallllfb. o....a. ...,_atorluğg. 
na 1nz ,.ıdanberi ihaal ettip11. 
,- Tllrldye blJlk bir ı.,...t 
.. ...... telifi •tmiJe pllf-
-.ktadar. Y -1 Tkki1~nia • 
yılama, prbl Awapa H.letJe. 
rinden bir 90ğuadan ancak ytis 
nnede başarabildikleri bir inki· 
tal· safluwaa tekabnl eWil 167· 
fenebiUr. 

Şimdi ttr3a ilktetrfnl ile 1934 
t11rt.,rinln 29 • lll'Hlnclald 11 inci 
Jdcla da T .. kiye, yina •'atli Wr 
1Urf tempo• ile &yle pllİf '* 
..... ad·'••11br ki, .,. ... a1. 
hatke Jederm aonıal tanda 
belld oa ,.tela aluaablllrdL Hem 
Avrupa ve hem de Aayada kiia 
bulunan bu devlet, merkezi Avru• 
padan ÖD Aıyamn derinlllderlne 
kadar aza111111 1alaanm llyaaetin
de daima artaa bir ntiuz Ye 
ehemmiyeti haiz olmea ltiwt11le 
TDrkiye Ctımhoriyetinin on birin• 
el yıh lzerhtc:le bira tetkikat ,.,,..1r gerekli ve faydalı olur. 
Her aahada eaaatan Ye temeldea 
~,...., .......... " 
ele bdalarak tayfa edilen ...... 
le " meazillere •ani ıtr" 

....... prpteld ..... ft 
• e .... p. w.a.a. ~ 

25bi' •• 1 
, .......... pP 

J&zn• .... •••.. sR w 
''pzllktadir.,. 
.......... Yı ...... 
......... pim ........... 

.-ııa ı ıll•; -TMD,.-. ........ ..., .. 
litika,,11112 ..,. - ...... ..,.. ............ ,.,....... ... ,... 
•k Tlrk pll -ı •• ll:: _. 
,Uı zlisl ni ••• •• ·ı lcl. .,..... .. A.._. ..... 
.... b ...... - lk-.zaııi ,.. 
tıtr .. ,.... --yilıılir•.,. 
çahftığı bildirilmif idi. 

Tlrki1ede bet )'lllllr Mr _. 
nayileıme plim lnmtlmuı bulg. 
auyGr. Ba da T•• .. Piyatiletka11,, , 
Torlr beı yıllık plinıdır. Bu plina 
göre 4Z Diilyon T8rk Hraıı (15 
milyar dinar) aarfolunacaktır. lıu 
pllnın itlenme'al için ıerek olan 
btitln kapital "S&mer halr,, a 
Yerflecektir. 

TOrkiye iki ıebebtea dolays 
yurrlll .... yllefllrmekted:r. s ... 
lardan biri aluıun iıtiblik ettiğl 
her pJI ••• .. _,, hem ile hr 
nı zamanında yurdda yetiıtirmek, 
dijerl de. yardda yetqen laaat 
maddeler ıDrümlbılln (JI olmaama 
yardım etmektir. 

Çllnkl amal ululana yurdlr 
nm çlftçilettirJDeJe, çaftçililt otar
IJllD& bqvurduldan aGndenbeıl 
toprak verimlerinin ınrtımll 111-
tlkçe dOfllı'-ktedir. 

Bana pre y..ı TllrkfJenla 
anayilqtirilmeaf .,. kadaı- • 
ile, elradlll' tla ikanı••*· s...r 
yilepae, tı111ulan t,qb ........ 
(et.tize olllnayt) da ,Werir. Y• 
T•kiJ• ,..... yaftf, fakat fl!lr ........ ,~ ... 

Eski Franatz Tiyatrosunda 
Bu .ı .... ••t 20 de 

..BU BiR ROY A,, 
Yuaar Salma ......... 

Pek 1akmda DEIJDOLU 



İTTİBAT ve TERAKKi 
Nasıl Doğdu ? •• 

Nasıl Y aıadı ? •• S inci 1mnm No. 133 
Her hakkı mahfuzdur. 

Nasıl Ôldl? 

~======:> ~iya fakir~=====================~ 
9 - 12- 984 

Conk Bayırında_ki Kuvvetler Yeni 
Al ylarla Değiştiriliyordu .. 

Birkaç saat içind kazanılan 
bu mu aff ki}et, tabid"r ki, Ça
nakkale muhitinde - ve hem de va· 
ziyetten telgrafla hab rdar edil • 
le? - lst nbuldaki karargah umu· 
ınıde büyük bir memnuniyet hu
ıul getirmişti. F'.akat .. ne bu par
l~k mv ffaklyet ve ne de bu ga• 
lib vaziyet, Mu taf Kemal Beyi 
t~tmin tmemit'li. Umumi vaziy~ 
tın tam mile emni} et llıno alın
ması, 1 tanbulu tehdit eden teh
likenin büsbütnn ortadan kalduıl· 
nıası e!zemdi. Çnnkll düıman, liç 
gUndOr (Anbumu) ile (Azmak) 
ara nda başkaca mühim kuvvet· 
1erie biribirini mtıteakib fedaki
rane bncumlar yapıyor, bu sayede 
(Conkba)lın) Ye (ŞaflJn tepe)deld 
tehditkar vaı.iy tc sahib bulunu· 
Yordu.. Bugüne kadar burada 
emsalsiz bir kahramanlıkla harb 
eden nlnl lar, fedakblıi.rın eon 
haddini g6stermişler, yora-unluk· 
tan bitkin bir hale gelmlş!erdi. 
Mustafa Kemal Bey, derhal bun· 
ların yeni alaylarla değiştirilme
lerini ordu kumandanlığından 
fatcdJ. Muvafalrat ce•abmı alır 
almaz, o mıntakndakl fırka kuman
danlanna: 

[ Bugece, Conkbayırmda, ken· 
dllerindcn hüylilr faaliyet taleb 
edeceğim fld piyade alnyı fçin 
orada bulunan kıtaat vasıtesile, 

hiç olmazsa sıcak bir çorba ha· 
zırlctmıya imkan bulmanız çok 
IQuvafık olur.) 

Emrini verdi... Bu emri mO
teakib, blltftn göiler bu mıntakaya, 
b11 mmtaltada cereyan edeceil 
•nlafJlan kanb hidi11ata çevrilmi~ti. 

Or<Ju kumandanı Leyman Pap, 
kazanılan bu emıalslı: muvaffakl
Yelten dolayı Mustafa Kemal Beyi 
bizzat tebrik için gurub karar
glhına ge.lmiıti. Muıtaf a Kemal :ey, Conkbayırında düşmana 
azarladığı taarruzu ordu kuman· 

danına anlattıktan &onra bu, 
taarruzu bizzat idare etmek ıçin 

•arekete hazırlanmakta idi.Leyman 
Pa§a. bunu muvafık görmedi: 

- Sizin bizzat ateş hattına 
&lnnenize razı değI:im. 

Dedi. F'.akat Mustafa Kemal 
Bey, giilerek : 

- Yapı ocak hareketin netice
ılnden. ba9ka türlll emin ola• 
rnnın. 

K Cevabını Yerdi... Mustafa 
emal Bey, )anına Erkinıharb 

Heyetini alarak ( Çamlıtekke) den 
~Kocaçimen) iıtlkametıne doğru 
erlemişti. Fakat derhal başla· 

rının Il&tlinde bir ıtürültli peyda 
oldu. Bir dlifman tayyareaJ, bu 
kGçUk kafileyi dikkatle takip edl
~ordu. Mu&tafa Kemal Beyle ar
b adaşlan, gittikleri lıtakametJ 

elli etmemek için derhal &ağa 
~olo doğru dilğılmışlar.. fakat 

Iraz &onra karanlık baımn&ı 
Yllzünden biribirleriol kaybede
rek ertesi gününe kadar bulUfa
Dıanıışlardı. Mustafa Kemal Bey, 
Yanında yalnız ınvarl ihtiyat za• 
bitlerinden Zeki Bey olduğu 
halde tuttuğu yolu tskib ederek 
(Kocaçlmen) üzerinden (Coukba· 
)'lrı) na gitmek istemiş.. fakat 
bu yol lngilizler tarafından tu
tulduğu için ıiddotli bir at•ı• 

Çanakkalenin baştıwbnşa ıerefle dolu sahnesinden bir köşe 
maruz knlmıt daha Cenuptan kadar uzun geliyordu. 
dolaıarak yorgun bir halde Conk Muıtnfa Kemal Bey de gelmiş; 
sırtının prk yamaçlarma vasıl Çanakkale müdafaasının mukad· 
oJabilmiftl. Yorgunluk, açlık, deratında en bnynk Amil teşkil 
uykusuzluk •. bunlar, hiç ol· edecek olan bu hUcumu bizzat 
mazsa birkaç net olsun idare etmek için ilk sipere glr-
istirabah lcab elttmıekte idi. mişü. Bntnn tertibatın tekmil 
LA~ln, •akit dar.. vaziyet haberini aldığı için tamamen 
gazıkU. Must~fa Kemal Bey bir mnaterih bir halde, onun gözleri 
an evvel terbb tını almak, dUt· de s atin Ostüne çevrilmişti. Har· 
mana hnzırladığ. on darbeyi biye mektebindenberi kıymetli bir 
vurmak fikrinde idi.. Genç ku- habra o arak aakJadığı Omeaa 
mandanın beklediği iki yeni alay- markala aaatJ, a!hayeb 

dan ancak birisi gelmiıtf. Bunun - 4.30 
çin orada bulunan kumandanlarla Rakamı üzerine gelmiıtl. itte 
erkAnıharbiye heyeti, bir ~ek flmdi.. Türk •İperJeıiııden. o nA· 
elayla yapılacak taatrui.un neti- ıeoin parlak aüogüler bir anda 
ceaiol meıkfı görmüşler, Mustafa fııkırıverecekti. 
Kemal Beyin nar.andikkatına ceJb Ha buki.. Bir. iki, Oç dakika 
etnıiılerdl Fakat muvaffakıyetin geçmiş .. Hiçbir hareket eseri zu-
wrım çok eyi kanamıı olan bu hur etmemiJti. Eğer bir iki daki-

k d 
.... ka daha geçerse ortalık aydınla· 

uman •- . 
- Çok kuTvde malik değ:l- nacak, kea1 bırer } lğın halinde 

ıelı, elimizdeki kuvYctin amıll bulunan hücum kafalan, dfişman 
1 b k 

. tarafırltlan farkolunacak. K 
tiddetinl arttıra ım.. u uvvetı, d d . d b. k. ara-

tt
.... . .bl k il an ve enız en ır ateş asırgası 

ta&avvur e ıgı~~z ~ u ana- kopa~ak.. Beklenen muvaffakıyet 
Lm. Bu da klfıdır. aa bir neticeye Yaracak.. 

CeYabmı wermlş.. ikinci ala~ ın ( A•ku· var t 
gelmeıioi beklemeden hazırlığa 

geçmiıti. 
Verdiği emir, gayet basitti. 

Bu gecenin sabahında (28 Tem· 
muz 331 ).. tam saat 4,30 da •. 
birdenbire hücuma kalk.lacak •. 
n• bir top. ne bir bomba v.e ne 
de bir tUfok pntJatalmadan, yalnız 
aüngtilerle dü§mao iİperlerine 
atlanacak.. ve.. derin bir Hmll
hııaola beslenen kaderin bllkmll, 
yerini bulncaktı. 

Tan yerinde, bnflf blr a1aca 
karanlık bqlamı~b... Sesah seda· 
sız ıipuler• giren hücum kıt'a
Jan ılingftlerlnl takmışlar, tüfek
lerine dayanmı§lar, birer tunç 
heykel gibi dimdik duruyorlar; 
ıon emri bekliyorlardı. Türk ıiper
lerile düomaa siperleri arasında, 
ancak 15-20 adımlık bir mesafe 
vardı. Bbi<aç. dakika •onra Eıiper· 
ferinden fırlayacak olan bu kah· 
ramanlar, göz açtırmadan dOşmanı 
olduğu yerde bashracaklardı .•. 
Saka neferinden en bllyllk kuman· 
dana kadar herkeıin kalbi coşkun 
bir heyecanla çarpıyor.. Gözler, 
fosfor:u ı atlorin yelkuvanlarıodan 
aynlmıyor •• Saniy ler, birer uat 

Son Posta 
YeYmt, alyael, ""•dia ... Halk r•ıetui 

&iki Zabtiye, Çatalçeşme eokağ&. as 
ISTANBUL .. 
Cızetemizde ~ıkaa U• 
ve reaimlt:rio bütün ba?ıarı 
mahfuz ve ge.ıetemiıo aittir. ... ... . 
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Öz Türkçe Soyadları 
VeKüçük Adlar 

Türk dili arathrma 
nun soyadları hakkında 
yeni Jiıte şudur: 

kurumu· 
bildirdiği 

6ademlr lbker 

-P-
pallgu 
P•tnylgl\ 
pefkd 
pirbudalıı 

poreu .. 
p ııaa 

paına1 parm•ubek 
payçu pek bey 
pılaın plranviae 
polat popu 
pnlıça purçu 
pututaba -ka• ptıtüt tutum 

-R-
roa • roıota ıollaa rona 
otublndlb ru:ıyun rütbll 

-s-
• bak aablboğa aaçt 
sadak anday •adı 
Hga11d1 a:ığanak aağhnttk tekin 
ıakar ıakm •a"man 
aakur ealam aalamıı 
s Yancı aolor aa'can 
ulçuk • lelçuk aelçkkbeglln aa1dık· saltık 
uldu:ıı ulgar aalguz-aalar 
aalık aa1ıkutlu aalıan 
aaHık aalur ıalurkuan 
•amar umara• aamançı 

•amhfrgam-samblrgam ıambar ••mgar 
•ıımııa aamaavacı • muk 
ıançar aançarbarlaa aandayuk 
aıga ("" aantala ıarak 

ıarıboga aanca·ka aanglmU·•arıgod 

aank batur sarık lıoga san ısaHık 
aarkua aarkutnablk-ka sarman 
aanu 
ıatı 

aablt ••rtaı 
aatılı: bofra 
••••cı 
aııvtckh 

1ayhan 

•a•a 
aatıblk 

aahk butra 
ıatun 

aavtak 
•ny 
• yım 

aaehoğa 

satık 

aahlm'f 

•••• 
aafıalı 

uyan: 
sayın 

•ayıa batur ıayır aaı:aa 
aebck gOI ırkıa eebllk tekin ackln 
aelçuk·eelçlk ıeldüz aemen 
ıcmetey •encer•aencar ıengll 

' 

ıcrcan·ka-aarcaa ıugulenuka· acblm blge-ka 
H•locek IHlnç ae.tndlk 1ev!ndk 
aeriilmtif•ınllmlt ıe'rilk aevlmdük 
aılanar ıırma-ka- aahcı 

aıvgartmıt aıvgurtmq ıınran 

ııvamık aTyllttO-ka- aobut•J 
aoğumcak aokman aoku 
•o'maz·ka• ımo•y ıongur 

aongur tein• ıoptar al5nlt 
ıudun ngurtl• ııuka tutun 
ıuklu bava sulok ıu'uhan 

ıumer suna·ka· aunça 
auncak •UD(Ull ıaagun apsa 
aun zur tekla ıwıkak ıunkar 

suntay oiıll ıurha ıurl 

av .. a ntay aııtmak 

autay akta• -·- ıra••J' 
.ayla •u7argamıt -)'\ID1futmuı 
.. yen aukmın aBHabek·ka• 
..-.bıse-kr 

-ş-
ıabahat t•hbudak ı•m 
9arn111u tancı · ıanda·k•· 
.. pal• • altpa t•pulye fU1 
fBYraa 
9ayır 

telime• 
ıengel 

.f•>hwa 

,a7bak t•1baa-9e7ba 
ıebü tele 
ftlupuç!n t•ml• 
feyb•a 1•7de 
9eyremUa· tıra mun. 

KUçUk Adlar 

Aaılları ,abancı olan adların Ö:ı 
TOrkçelerini de buraya ya.:ı. yoru.:ı.. 

Pakize - arı, arıa 1eluv, ıilik 

Pere~tif • bağını, tabağ, tapaj'. Per· 
r n • uçan, uçkun Pertev • ıtık, 
Peaent • Çavlum Peyam - salık, sa•, 
Peyk • iltegOcO, yalvaçı Peyman • 
ant, Piraye - bezek, illa Piyale • bart 
a ğl" lclRaci, ökteri Ragıp-ılıkçı, istekli 
oratlı Rahman • kold guç. ıuyurka
g n Rahmet • kecik, muyan Rahşan. 
parlak, yalabuk yalôrgan Rasih • 
l'!ğlam, tölengen, Ra,an • titrek, 
ürkek. Rvuf • esirgeyen, bak: Rafet 
Re i · ilk yaz. yay, Reft - bak tnk· 
kat Refik - ayakdaı. edet. ef, kol
d f• koştı, öğrO, Öğür, say, tuf, 
Remz ( 1) • Jm, ir6, um Reşat • ergin 
R .. ı:t - er, eren, ergin. unat, R fkı 
( R fkiye) • u:ı.lu, yumutak Rıza • 
erem, istek, tapl•t. ealem Rifat • 
yüce, ytlkHk Ruaaar - du

0

uk, tang
lay, tulun, yan~ k Rukıye - bak: ef
sun Ruten • aydın, tbin, p rlıık, ııl
ku yatku. 

Yeni Soy Adlar1 Seçenler 
Topkapı sarayı mlldür muııvini 

bay İzzet, ma' iyo müfalfflerfnr!en 
Eluem, Alm oyada ticaretle İftlgal 
eden Kema1, c'oktor Sed ... d. Memduh. 
mDaeler memurlarıa:lan Necdet, Sa
rıyer mu Jlim vekili fbrahim Naci 
Galataaaray lisesinden Jskender J 

b .. yan Dilnaf (Kumbaracı! r) • Bey-

b~y Tahaia (TOzQn). latanbul tayyare 
pıyanıo mtldOriyetinin kontrö'ü bay 
Hulusi ile lurdeıi asliye birinci ceaa 
zabıt katiplerinden Enver (oraa) 
Goy adlımnı alm şlardır, 

. B~yoğlu Halkni azalarından bay 
Vıtalı Soryano (goral), uki buraa 
valiıi bııy Azmi Ömer ve le rdeıl1tri. 
~,.of doktor Besim Ömer Ye Ağib 
Omer (Akahn), lıhınbul telı'ı 
mem urJarındı:ın bay Hilmi ve Bil• 
yllkndada o turan kardeı'eri bay Ni
zami ve Ekrem (Acun), deniz matba
asından 1 toğraf ustası bay Mehmet 
(çe ğct y) tran•port ustası bay Sami 
(ÔztOrlt), transport bı>y Mehmet 
(demiray). makinist bay Hikmet 
(özay), Adapa:ı.arında bay A. Tevfik 
(olday), Tekirdağında lıay Ahmet 
H imi (yficebıı ıoğlu). ipek lı ldar• 
merke:d muhalerat memuru bay se-
14mi (a ksay} Galatn poata telgraf 
merkezi eski veznedarı Bakırköy:ü 
bay &abur oğulları posta memur
larından bay Hılml, gfimrük komiı
~ oncularından bay Z hni, mekteb!J 
bay Halit (kaynak), istanbul po•ta-
1!anesi abone memuru bay S lihndd0 n 
(lmre), emlak ve eytam bankası mu. 
habere memuru bay Ihsan (Oçer) 
emniyet sandığ} memurlarından bcı; 
Rauf ve bemıireai ec:ı cı b yan Au .. 
de (sungur), Kırklareli sa.ylavı b, 
bay Fuat (umay), Taksım aıra •er
Yller No. 31 de bay Ali Fıkri (k .. 
:ultuğ), bay Şilkrll Osman. Sel&L , 
~adık. Ahmet Arif, Fahri Şekip, Ne
aıp Cavid. O•man Nihad (akdumanl. 
Burdur cumhuriyet müddeiumurr 
katibi bay lamail (Ömür), 

Riyaseti cumhur kalemi mabsua 
mOterclmlerinden Zühtü Nuri, ba
bası Mehmet, anuı Hatice, kardeFi 
Semiha diker k.&rdet1eri, Saim, Fazlı. 
Gnre. Alp NW'Her Uray lzmirde An· 
kara mektebi bat muallimi Nazende 
Nuri knrdetleri Ankara ATATÜRK 
terbiye enstitü.O İf lusmınde Rafet 
Nuri (Silar Köni) ıoyadlannı al• 
mıtl rdır. 

TEŞEKK°UR ...... 
Sevif'ili zeycJm Ytt babamız Ali 

Cenani'nin Yefatı mOna1ebetile cena
zesine lıtirak Ye bi:ı.zat ziyaret ve 
mektubla taziyet auretile kederlmi:ı.i 
paylaıan dostlara ayrı a1 rı teıekkGre 
tee11DrDmG:ı mGaaade etmeditindea 
bu •a:ı.ifeye ıazeteni:ı.in delaletini rica 
ederJz. Çocuklara namına 

büyük oğlu : Ekrem 

,iiiiiiiiiiİİİİİİİiiiiiiii".i' iiiii·-iiiii~ 
Şekerli olanlara ekmek, 
francala ve nişastalı 
maddelerle şeker ve 
şeker mamulatı zehirdir. 
Zayıflamak ve şiıman• 
lıktan kurtulmak için 

mutlaka 

BASAN 
GLUTEN EKMEGi 
ve MAMULATINI 
Yemelidir. 

HaHn Gluten ekmeklerini ye 
Hasan Gluten bisküi erini ve 
Haaan Gluten makarna, H~aan 
Gluten un ve şehriyelerini ve 
Hasan diyabet ıekeri ıle Hasan 
Diyabetik çikolatasını korkma• 
dan bol bol } İ) iniz. Bütün 
dünya aan•at ve rekabetinde 
muvaffak olmuş olan H aaan 
Gluten mamulatı Avrupa bil
hassa Romanya piyasP.s nda 
müthiş rol oynamaktadır. 

koz birinci kom:a ri Şerif (Kut u) 1 

üçOncO kom iı;eri Abdurr hm n (Mut- Hasan depos 
lu) pol:s Kemal (Kayat), poJia 

• • 
Mehmed {gllngör), Tahir (uyı 1), lstanbul ve Beyc;ıa, 
asliye birinci ceza memurlar ndan b 
bayan Makoule ile gOmrük hukuk J bakkaliye V8 
büroıu memurl.,.rmdan zevci bay czaneler~e bolu 
Hüıoylo (adanır), zabıt kfitiplcırindeo !~lmll:'3.3iiEUmDD!!IEll•&Hlm.,, 
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BllAI ·va· Zambak 
BUyUk Tarihi Roman 

Muharriri: A. R. No. ı 107 9 • 12 . 934 

Yeni Bir Mektub! .. 
"Bizim Koc:ı Serseri Şövalye Meğerse, Şu Meşhur 

Sultan Cem'in Oğlu lmiı .. ,, -------
Birlncl Fransuva, hemen yo· 

rinden sıçradı: 
- Yalan.. O kahpe yalan 

ıöylUyor, Şövalye.. Sakın gitme .. 
Emin ol ki, bu bir tuzı- kt ır. 

- Belki böyledir, haşmetpe

nah .. Fakat ben gitmiye mec-
burum. 

- Niçin.. Niçin ? .. 
- Şunun için k\.. bana gelen 

mektupta, bir de haşiye bulu

nuyor. Cuvanna bu haıiycsinde ; 
hiçbir ıeyden korkma.. Hiçbir 
ıeyden çekinme.. Biran evTel 
bana gel i diyor.. Eğer bu mek· 
tuba ehemmiyet vermezsem .. 
eğer bu davete icabet etmezsem, 
o zaman Löyull benim için ne 
diyecek bilir misiniz, haşmet· 

meap 1 •• 
- Korkak!.. 
- Evet.. korkak, dJyecek .• 

bu mektubun, Löyull tarafından 
nazikine bir davetname oldu· 
ğunu blliyorum. Zaten bnunla 
aramıLda elilki bir heaap vardı. 

İş. o şimdi, onu temlzlemlye 
al diyorum. 

~ 
Ş<ivalyenln Batına inen, 

Bir Yddırım Darbeal 
Diyan dö Puvatyenln mektu· 

bunu ıabıraızlıkla bekllyen Rahlb 
Löyüla, bllyUk bir badem ağa· 

crnm altında öğle yemeğini yer· 
thcm, tozu dumana katan bir 
l a tar gelmiş, şu mektubu getir· 
ıniş ti : 
J · l) ..... J, civarında Lucreçyıı Şato1Uoda 

Kont lgnas dö LöyUJA Hazretlerine 
Benim en aziz ıevgtllm : 
Iıte, pek geciktirmeden vadi· 

m i ifa ediyorum.. Sana mümkün 
o~nbilen sür'atle bu mektubumu 
~önderiyorum .•• Fakat evveli fU• 
nu söyliyeyim ki, Şövalyenin o 
RÇ sırtlana benzeyen at uıağınan 
elinde didiklenmekten, ideta Mı· 
aarlar1 dökUlmUt koçana döndüm. 
Fakat buna mukabil de bflaen 
neler öğrendim? ... 

Azizim; bizim ser1erl Şövaly .. 
miz klmmlf bi:lyor· muıun ?. Hani 
Roma'da ( Burdya) ların elinde 
can veren Türk Prenıi Sultan 
C em yok mu idi; işte onun oalu .• 
Duna, ben ıaştım.. istenen, sen 
de ıq... Bu Sultan Cem, o dillere 
dHtao olan macerah bayatını 
~reçlrlrken bir aralık ( Saauuaj ) 
:;atoıuna da uğramıı .. bu şatoaua 
sanyörll olan Fran11z a1ılz.adele

rinden ( Jak ) an kazı aDzel ( Fili· 
pin ) le &e\ itmiş.. Bu aık1n mah• 
aulll olarak ta bu blılm koca Hr• 
aerl dünyaya gelmiı ... 

Verdiğim ıu malumatı alelAde 
bir hikay• ıeklindo telakki etml• 
yeceğlne ve pek büyük latif ade· 
ler temin edeceğine kuvvetle 
kanilm sevgilim... Benim kısaca 
kadın aklım arbk bu iıe bu 
kadar aklım erene; aenin koca 
bir hıriıtiyanlık alemini fırıl f ınl 
ılıdl parmağında çeviren llahl 
ıekln, bu mlljdemden neler 
yaratmaz? 

Biliyorum, timdi dimağını kur• 
calayan bir fikir var: 

- Acaba, bu cılız alnllı kadm 
bu ıırrı nasıl öğrendi? .• 

Diye merak ediyorsun, değil 

mi ıevgillm ?.. Bunu, ne bana 
aor.. ne de benden cevap bekle .•• 
Eğer bu işde yalnız olaaydım, bu 
muvaffakiyeti katlyen kazanama• 

yacaktım, sevgili kontum... Şey• 
tanla mukavele eder gibi seninle 
ittifak etmem bana uğur getirdi. 
Nihayet bu mühim aır e-lime geçti. 

Şimdi sana aınl baıka birşey 
söyliyeyim de, buna katıla k ahla 
gUJ, sevgilim... Bu sırrı F ransuva· 
nın bildiğine.. fakat bundan isti
fade e tmeyi aklından bile geçir· 
mediğine hayret eder misin, etmez 
misin?.. Her halde, bu da bizim 
için ayrıca bir ıans meselesi... 
Bak fU şeytanın ( ve yahut, Alla· 
hın ) işine ki; Franıuva bu mea• 
elede ahmakça davranacak.. Şö· 
valyenin ne derece kıymettar bir 
hazine olduğunu anlıyamıyacak.. 
Bu koca seueri de bizim elleri· 
ınize geçmiı olacak •.. 

Hadi bakayım, benim kahra· 
man papazım.. Şövalyeyi bir kılıç 
veya hançer darbealle lana öl· 
dUrtmediğim için bana teşekkür 
et.. Demek ki kırk yılda bir olsun 
kadın sözü dinlemek faydalı olu
yormuş ..• 

Şimdi, aziı aevgllim; son bu 
mektubu okurken, Şövalye henüz 
yolda bulunuyor. Bu mektubu 
gönderdiğim adama, tam on at 
çatlatacak derecede genit bir emir 
ve aalahiyet vermeme nazaran, 
biç şUphe etmiyorum )d bu adam 
Şövalyeyi yolda geçecek.. Hiç 
olmazsa Şövalyeden Uç gUn evvel 
oraya muvasalat edecektir. 

Üç giln.. Senin için bir haylı 
zamandır. Düılln, taşın.. Kazan .•• 
Bana gelince.. Kıraliçe!ik tacım 
başımda olduğu halde sana leziz 
bir buse vermek aıkile yamp 
tutuıuyorum.. Soracaksın: 

- Sade bu kadar mı, yaaa?. 
Diyeceksin; değil mi?.. lıto, 

ben de cevab veriyorum: 
- Her t•Y·· hayatım, Yllcu• 

~üm, bUtUn varlığım senin o1ıun •• 
Ölfirken, na11l olaa günah çıka· 
racak bir papaa buluruz. 

itte, imzamın tifreainl yazı• 
yorum. Sonra da dudaklanmı tam 
o noktaya yaplfhrıyorum. Sen 
16zlerini yum, dudaklarını oraya 
yapıttır. 

D.P. 
Rahip LöyülA, mektubu okur• 

ken heyecanım zaptedemlyor, 
boğulacak dereceye aeliyordu. 
Son aatırlan okur okumaz ye
rinden fuladı. YOzU neş' elı bir 
tebe11tlmle genlılfyerek : 

- Bravo Diyan 1 .• Sen haki· 
katen Kırallçe olmıya llyık bir 
kadınım. 

Dl ye mırıldandı. V • ıonra, 
ıatoya doğru dönerek : 

- Fedora .. Fedoraf ••• 
Diye bağırdı. Koıa koıa ı•· 

len adama: 
- Fedora! .. Parlsten gelecek 

adam hakkında alınan tertibat, 
tamamile değiştirilecek. 

Diye ıöze baılıyarak, yeniden 
talimat vermlye baıladı. 

* Dıyan dö Puvatye, çok eyi 
tahmin etmişti. Şövalye ile An· 
tuvan, onun mektubundan ancak 
iki buçuk gün aonra Fondi'ye 
gelebilmişlerdi. 

Şövalye, doğruca Vespazyonun 
malikanesi olan (Kolona) ıatosuna 
gitmiş; kapmın önünde atmdan 
inerek diıiinleri Antuvana teslim 
etmiıti. 

( Arkatı ur ) 

SON POSTA 

Yankeafcl kırda gezintiye çıkh. 
Bir boi tan korkuluğunun ya• 

nına gelince, ) ine damarı tuttu. 
·····································-···· ................ ". 
Uluslar Arası 
Demirgolu 
Konferan~ı 

Belçikanın Brtıksel ıehrlnde 

Mühim bu ayın beıinden 
kararlara dokuzuna kadar 

deYam eden Ulus· 
lar ara11 demiryol· oardı 

ları konf eranıında hemen btıtlln 
memleketlerin demiryollara idare• 
lerl mUmeasilleri hazır bulun
muıtur. 

Toplantada demfryoluna alt 
teknik işlerle bilhassa uluılararası 
nakliyat, tüccar mallarının ithalit 
ve ihracat meaelelerl görUtül· 
mUıtür. 

Y ugoalavya ve bulgaristan de
mfryolları mllme1sillerl demiryol
ları üzerinde yapılması lAıımgeleo 
bUtUn yenliikleri yapbklarını ve 

böylelikle demiryollarında mar
şandiz trenlerinin alir'atli gidişle-
rini temin ederek huduttan hudu· 

da olan mesafeyi yirmi dört saat 
daha aşağı indirdiklerini bildir• 
mişlerdir. 

Bu ıerl mer~andiz postalardan 

Yugoslavya ve Bulgar ihracatçı· 
lara Almanya ve lngiltereye gön• 
dereceklerl mallardan ve bilha&sa 

taze ıebzo ve meyvalardan çok 
kazanacaklardır. 

Bu iki memleket murahhasla• 
rının konforanıa bildirdiklerine 

ıöre eıaalı yollar Ozerinde alanan 
tedbirler sayesinde mal nakliyah · 
yolcu poıtaları kadar ıüraUl ha
reket edeceklerlerdir. 

Çarıbrat ve Salzburı gUmrOk 
lstaayonların marıandiz trenleri• 
nin az tutulması da temin olun• 
duğuodan yol ( 36 ) aaat kl8altıl· 
mııtır. 

Konferana, bu gllzel örnetin 

diğer memleketlere• de erişil· 

me1l llzımaelen bir hedef olarak 
ıöz önünde tutulmasını dilemlı 
ve gümrüklerde trenlerin uzun 
mnddet durmamalan için bu 

idarelerin iılerinl çabuk bitirme
lerini temin makıadile hükumet· 
ler nezdinde teşebbüsatta bulu· 
nulmasma karar vermiıtir. 

* Resmi istatistiklere göre Yu-

Yugodavya- goslavyanan 1934 
yılı hububat re• 

.__d_a_•_k_im_,.., ko:teleri 16yledir: 
Ton 

Butday J,859,611 

Arpa •08,090 
Çu·dar 195,291 

Yulaf 333,434 
Mısır rekoltesi kat'ı olarak 

henüz anlaıılamamııtır. Fakat 
4,795,453 ton kadar olacağı tah· 
mln ediliyor. Yani geçen yıldan 
bir buçuk milyon ton fazla ola• 
cıktar. 

Birinci klnun 9 

Çıplak Ayaklı Ve Çıplak 
Kollu Polisler 

Nijerya diye 
bir memleket 
lımi ftitmit ola· 
cakımız. Buras1 
Afrlkanın cehen• 
nem aibl ııcak 
olaa ikliminde 

bir Inglliz milı· 
temlekesidlr. 
Ahalisi kuzguni 
siyahbr. lngiliz· 
ler buraya gi· 
rlnce halkı tama
men vahıet için 
de buldular. Fa• 
kat menfaat ik· 
tızası, çalışıp uğ

ratarak bunları 
biraz da olıa 
medenlleı tirdi· 
ler. Şimdi Ni· 
jeryada polla 
teıkilih ve as
keri kıtalar var
dır. Fakat mem
leket çok ııcak 
olduğu için g .. 
rek aıkerler, ge
rek polisler çıp
lak ayaklıdır. 

Polis neferlerinin 
kollan da çıp
laktır. Bu resim· 
!erde solda bir 
polis komiseri, 
sağda iki poliı neferi ve altta 

Son Posta 

lstanbul BORSASI 
8·12· 1934 

ÇEKLER 
ku~ 

Londra 624,00 
Nn • 1ork 0,7944 
Parlı J2,06 
Mfll:ıo 9,3372 
Brllkael S,4136 
Athaa 63,903 
C.anre 2,4S36 
Sofy• 66,'.l24J 
Ameterdaa 1,176~ 

Pr•g 
Viyana 
Madrlt 
Beri la 
Vartova 
P•thı 
BOkret 
Beli"rat 
Moeko•a 

kuruş 

19,007:> 
4,30 
4,82 
1,98 
4,2081 
4,2193 

79,3l42 
35,0410 

1086ıS0 

ESHAM ve TAHVILA T 
Lira 

lı Bank.(Nama) JO,
" (Hlmtlo) 10,
" (MU011 ı ) Q5,-

0ımanlı baD:C-. 23,!)0 
lellalk ,. 5,
flrketl Ha7rlyı 16,
Hallı 0,17 
Anadolu M 60V. 27,~ 

• '6 60 P. 27 ,:>O 
Anade'u M ıoov. ~,6s 
Şark D. Y. 00,-
lat. TraıııaH7 30,50 
OıkDdar 111 11,-
Terkoe 18,75 
Hauııaat 27,-
TelefH 10 

Lira 
Bomontl ı:ı,oo 

ftJJ fetlkrH1 97t-
fıtl'~rillll Dahili 94,25 
Düyunu Mu, 00,
Baidat tertip J 45,40 

" • u 45,40 
Reji 2,20 
TramnJ 00-
Rıhtım 17,50 
OıkUdar 111 ıos,sJ 
Terko• COUO 
MaaırKr.Fo.1886 118,-

• • • 19JJ 96,!\0 
• • • llUJ 94,00 

Eloktrll& -,-

MESKUKA T [•) 
Kur•• ı Kuruş 

Tlrlıı altam 931 (Hamit) 48.:itl 
ı.,. • 1034 (Re,at) 5115 

Jr. • 831 (Vahit) 4tl4J 
Kua • JO&t İoce betlblrll I& a:hn 
.... ıdı.,. 41,00 (CUmhurlyet) '7~J 
Ba:duaot (Oa. 8. ı 240 (Hamit) ar•ah 525ıJ 
~l.n Detlblrluı altım (R~tat) SOOJ • 
\ CU111hurı1•&) 46Sı) lVahlt) • SIOJ 

(Aııls) 4621> t•) BorH harlcl 

lstanbul ikinci lflls Memur• 
lu§undan: Müflis Kitapçı Adolf 
Pilatenerin lflh itinde Alacakhlarm 
toplanmaya devetl tal&p edilmif ol· 
makla alacaklılarm 15/12/934 Cumar
tesi a-ünü 1aat 14 te dairede has ır 
bulunmaları ilin olunur. (5644) 

~ ' Denizyol ları 
ffLITMISl 

AeHtelerl ı KaraldJ1 K8prl~•t ı 
Tel. 42Hl - Slrkeel MQhQrdarHde 

Haa Tel. !2740 ......... ~----
iskenderiye Yolu 

EGE vapuru 11 Birinci KA· 
nun SALI 11 de lskenderiye'ye 
kadar. "8384,. 
~I ................... .., 

da bir &1ker görllyorsunuz. 

lstanbul dördUncU icra me
murlu§undan: 

1 • Tamamına iki bin iiç yüz kırk 
altı lira kıymet keailmiı olan Fatihde 
Çarıamba Beyceğez mahallesi ve 
aokağında eski 20 yeni 48 kapu yl 
bir harita numaralı yarım kargir hane
nin tamamı. 2 • Ve yine ayni mahal· 
lo ve ııokakta tamamına bin dört yüs 
dokHn altı lira yirmi beı kuruı kıy· 
met kesilmit olan eski 22 yeni 60 
kapu ve 2 harita numaralı ve 48 nu· 
maralı hane ile m6şterek dıvar ile ma 
bahçe hanenin tamamı., S • Ve yine 
eski 52/2 yeni 20 numaralı n kayden 

eski 24 yeni 52/'l kapu ve rs harita 
numaralı yüz yirmi bir metre murab· 
baında Beyceğes Ye Değirmen ıokak· 

lanmn köıeıinde ve dıvar ile mahdut 
tamamı iki yüz kırk iki lira kıymet ke· 
ıilmiş araanın tamamı., 4. - Yine ayni 
mahalde ve Değirmen ıokağında eıki 
2 yeni 6 numaralı ıokak tarafı dunr 
ile muhat içinde iki kuyu ile yemit 
ağaçlarını müotemil bin otuz · ıekiı 
buçuk lira kıymet keıilmiıt arsanın 
tamamı., 5 • ve yine ayni mahalde 
Halao oıkmazında eaki n yeni 20 
numatalı mühez ma bahçe odaları 
muhtevi dört yUz dolı::aan buçuk lira 
kıymet keailmit kumen ahşab evin 
~mamı açık arttırmaya konulmuı olup 
3-1-935 tarihinde vartnameleri divan
haneye asılarak 1S-1-93S tarih.ine mü• 
ıadif ıalı günü ıaat 14 den 16 ya kadar 
lstanbul dördüncü icra daireainde 
satılacaklar. Arttırmaya girenler için 
yüzde yedi buçuk teminat akçesi 
alınır. Birikmiı vergi, belediye, nkıf 
icare1i alıoıya aittir. Arttırma bedelleri 
keeilmit bedellerin yüzde yetmiı beı• 
lerini bulduğu anda üıerlerind• bıra• 
kılmaları yapılacaktır. Olmazı& en 11011 

arttıranların tabutları baki kalmak 
üzere arttırmalar on beş glin daha 
uzatıl ıırak 30-1-935 tarihine mUaadif 
Çarıamba g\inü ayni aaatte en çok 
arttıranlar üzerine bırakma11 yapıla· 

oaktır. 2004 numaralı icra kanununun 
126 ıncı maddesine tevfikan ipotek 
aahibi alacaklılar ile diğer alakadar· 
ların ve irtifak hakkı 1ahiblerinin gayri 
menkuller üzerindeki haklarını ve hu· 
susiyle faiz ve meaarife dair olao 
iddlale.rını evrakı subutiyelerile yirmi 
glin içinde icra dairesine bildirilmeleri 
lazımdır. Aksi halde hakları taptı ıicil
leri ile sa.bit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Alôka· 
darların işbu maddei kanuniye ahki • 
mma göre hareket etmeleri ve daha faz· 
la malUmat almak ietiyenlerin 934/3804-
doıya numarasile memuriyetimize mil· 
racaa.tlım ilan olunur. (5625) 



9 Birinci klnun 

1 Borsada 

Hafta içinde 

j Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

eler Duyduk ? • 
····-·· .. ·---··.-n· .. -· ...... ·-·-·-Ge~en nafta olduğu gıui bu haf- Arlık tiftik ve yapağı ile beraber 

ta da .Almun~ adıuı iatek yoktur. Almanyaya sahlan mallanmwn 
n.u hal piyutıııyı gergin ve ıinlrli bir ticaret if ioden ziyade siyasi 
hır v · t k t azıyr tt so muş ur. bir hal almakta olduğu meydanda-
Ber madd nin piyasada hafta • Al 
iç.nd ,_. . ti" • - d '-·ı aa dır. Onun içın herkes manyanın .u \87.ıye nı a~ııgı a.. • • 
tırlnrdıı ayrı ayr' bulacnksınıı.. bu görUımeler ftzenno nasıl hare-

Afyon - Afyon piyasasında ket edeceğini bekleyor. Istok 13 
hafta içinde h:ç alış~eriş olmadı. bin balya kadar umuluy~r. 
Serdest piy<!sadnki depozitçiler de Yapak - Yapak pıyaiaıı da 
artık adamakıllı çekilm" şlerdir. bunun gibidir. Yalnız hafta kinde 
Uyuşturucu maddeler inhisar ida· çok kiiçlll< do olsa, birkaç parti 
resi bu} Uklerinin hafta içinde maim ıatılması fiatların geriJemİf 
Belgrada oradaki inhisar idareıile olduğunu meydana koyuyor. Bu 
•• müşterek afyon satq bllroıu ,, aatıflar balyası on taneyi geçm~ 
işlerini görüımek için gittiklerini yen partiler halinde kilosu 55 ile 
Yaznılftık. Oradan gelen haberler 53 lruruf arasında yapılmıştır. 
l}'idir, konı.şmalar iyi anlqmalara Yapağı piyast için söyleyeceklerf... 
bağlanmaktadır. Beraber çalıfma mh tiftik piyaaasında söyledik!~ 
bü,osu dıt pazarlara daha bftynk rimizin eşidir. lslok yıkanmıı ya• 
bir ıabt yapamamıJbr· Fakat paiıJar ile beraber 10 bin balya 
geçen aenedenberi Avrupadaid kadar umuluyor. 
afyon karteli adamlar·ıe ve diğer BuAday - Buğday piyaıası 
alıcı evlerle birçok konuımalar geçen haftaki gibi gitmiştir. Zl-
Yapılmış fakat bir it çıkarılma· raat Bankaaı yine hesaplı mal 
ınıştır. işte bu eaki konuşmalano satmıı piyasaya füzumu kadar 
bu ıefer Belgratta gözden geçirl· mal geldiğinden fiafarda bir ge-
lerek bazı satışların yapılması ri!eme görülmuniştir. 
kabil g6rUlüyor ve piyasa bulun- Ekstra beyazların bet kuruı; 
duğu 6essizlik içinde, Belgrad 16-17 çavdarlılar dört buçuk; 45 
konuımalannm sonunu, büyük sa· çavdariılar dört kuruı aralarında 
tıılara yol açmasını dileyerek, satılmaktadır, Ramazan ayı zar-
bek:Iyor. fında ekstra un daha çok kulla-

Tiftik Piyasası, bu hafta uıl.r onun için hafta içinde be-
da durgun ve ahıverişıiz geçti. yaz maJlar f çio istekler daha 
Ne Almanyadan, ne de lugi:tere çoktu. 

\1e Sov.> et Rusya don bir iş çık· Arpa - Dış pazarlardan ls-
madı. Bugllnler lçinda birçok de· tek yoktur. lstanhulda bu y•l 
dikodular oldu: bazı ticaret evle· kendi kullanacağı arpa Uzerine 
rine g6ya doksan ilA yUz on ku· alııveritler oluyor. 
ru an bağlanma için istekli gös· 
terildiği söylendi fak at ikJ tarafı Dışarı Hlış işitilmiyor. Ana• 
"- belli, hiç bir hareket görül- dolu arpalan dökme Haydarpaşa 
ll:ıedi. Piyasanın sinirleri gevş~ tesfml ftç kuruş yjrml yedi buçuk 
lllİftir. Fiah kırarak ıatmak ist~ paradan satılıyor. Bu vaziyette 
:Yenler vardır. Şu kadar ki asıl bü· Istanbula da çok az mal gelmek· 
Jllk kısım durgunluğa nlclırmıya- tedir. Samsun arpaımm fıah üç 
tak soğuk kanlı duruyorlar. kuruş on beş para, çuvallı Ça· 

Haftanın EOD günlerinde Al· nak'.kale arpalarının kilosu dört 

hıanyanın Ankara elçisi ile Al-- kuruştur. 
ın Fındık - Fındık piyasasının 

b 
~~yadan gelen ökonomik işlerine "d' . n haftanın eı:.ı"dı·r 
alUl b Ö k gı ışı geçe r • 

b n lr mümessilin konomi Hafta ortasında 45 kuruş etra· 
akanınıızl a uzun uzadıya konuş-

bıaları piyasaca çok iyi karşılan· fı.lda bazı işler olmuşsa da piyHa 
A~~tır. Hele bu murahhasm hemen eski halinde kalmış, yazacak 
b .. ınanyaya dönmeıi satıcılara dikkate değer bir deği~iklik 

uablitün bir ferahlık vermittir. olmanııthr. 

Dışarıya Mal 
1 

Meınleketimiz ihracat madde-
erİnj alm k · b. k b a ııteyen ırço ya· 

I ana ticaret evleri var. Buotr her g6n bu itle uğraıan yer
t~e la~e~lerini bildiriyorlar. Dış 
b' aret.mıze yarcımı dokunsun diye 
ız bu firmalare&an ba:ı.ılarmı öğ

feııdik. il Atağıya yazıyoruı.. Dışarı 
• it gören tilccarınıı.zın bo ad

re.?en e temasa gelerek İf çıkar-
lllalannı bekleriz: 

Taze Ye Tuzlu Bahk 
l lL llriaovergia Kyriakopuloı 

lhtiogora (p!apo"k ıla) 
Snlorılque, Orece. 

§ M. Ttıodoroe Metritidis 
Odos Egyptu 44 

.. Oz Salouique, Grlioe. 
~aru Om 
§ D. T. Rrıssell and Daird J.,td. 
f!R. Kostitution Street 
Leith, England. 
Balmumu, Fındık Mazı 
§ N. Krallı" et Fifa 
Puıktt 4, Sal'luique, Gr~ae. 
Palamut 
§ M. A uir et Mcvornh 
Etioatıas 2, S.ılouique, Orece. 
<.ehri 
§ Otta Friedeberğ, Getreiıle - İmport 

Haruburg 11, Alterwall 60 
§ W. Hehbeio Nfg. . 

Hambur" 8. 

Satalım! 
Ti itik 
§ H.udolf Brockel Co., 
Jleiclıeubaclı iu V., Schliesafach 5 
§ Johı Gırmes Oo., A. - Ô., 

Oedt bci Krefeld. 
YaA Küspesi 
§ Arnold Halın, Hamburg 37, 

IsestraHe 37 
§ H. S. Cramer, B!:rlin W US, 

Darmstedterstra11e ' 

Kepek 
§ Hf'nri Heimano, Duisburg, 

Merlciı.torstraase 112. 
§ Erhard Andnıu G. m. h. h. 

Bre men, 
Werder111t.raue 11. 

Pamuk 
§\ıereıuıgte Textilwerke O. m, b. IT .. 

Velenin Weıtfeleo. 
§ U.ııılol( PeterRen, Iluılmrg l, 

Burchardstraue 24. 
§ Mechanische Webt.rei Salach, 

Salach io Württeoberg. 

Ya murta 
§ c.,ruelıl• Bo•P, IIamburg 36, 

Hohe Dleicben 5n 
Yapalı 
§ M. Al. Kıuapanayotia 
Rtoa Jcarapanayoti Salonique, Orecı. 

Deri 
Arno C. Raebiger, Berlin O 2, 

Klosterstruse. 87 
fi J.t. Vuilios T•ingas 

26 Gir oğrio 43 
Suloııique, Grece. 

DUnkU Bilmece 

12345678 

BugUnkO Bilmece 

Boi dört köıelerl aıaiıda ya· 
zılı manalara ge!en öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa
yede hem vakit geçirmif, hem 
do öz Türkçe kelimeleri 6ğro~ 
miı olurıunuz ı 

1 2 3 4 5 8 

~ -'~-~~~. 
3-
4-
5 
6-
7-
8 

Soldan &aAaı 
l - Meclis 
2 - Çoğun zı.1dı • sonuna tılr N 

getirilince azamet sahibi 
- Ekmek yapılırken kulfooılan 

ekıi hanıur 

4 - Bir maniadan atlamak 

S - Tnrkçe ad 

6 - Omid etmek • aıeruınnflb 
edab 

7 - Ynn iyirilon alet 
"' - K•raat 

Yukandan aşalı, 
1 - Hepim·2 
2 - Müddet 

. , - Hayret edat. • 1akll m11tar 
ed-.b 

4 - Vasıl of m k 

5 - H fif m s.nr edatı 
6 - E le vurulan 

7 - Beyaz - m·}aV mıyav diye 
b C: ran hayv n 

8 - Ok fn ı alet - tö pil 

······························································ SOYADI 
Bu m•k ıatıycn •· • kol y:ık 

Zeki Vut"llıo ı Oı Türkc: l~rk"'k ve 
I\flrlııı Arll ı k tabı TEFEYYÜZ 
KUtilphane5fndo 7,5 kuruşa •• 

Zayi • Ticaret Odasından müsad
dak mülıürümü zayi ettinı. Yenlıinl 
yapt racağımdan ulıiainio hükmü 
yoktur. Kocaeli Nak·iyat Ş'rketi 
(56 4) Müeasislerinden Eyüp S brt 

Yeni lleırlyat : 
Hafta - 35 inci aayısı çıkmıştır. 

Zahirıne gört:ı bile emsaline Dt;kadar 
faik olduğunu göstermt:kledi. 

Y az.ılan orusmda '' gecikmiı bir 
cevap ,, , 1edineyi nasıl verdik? • La· 
kapların kaldırılması • Gaz ve kimya 
ıbuharebeııi 81 yıl oaceki bir deniz bar 
binde kahramıınlığtmız • İstanbul san'a 
tlar mekt.•binde bır Hat. 

Düıiln bunlar ayn birer tedkik mah
sulü, hem fayd..ı.lı, hem eğlenceli 
)azılnrdır. 

Yeni Adam - Yeni adamın 49 
uncu eayıu ressam A. Dinonun bir 
eaerini taııyan kapakla çıkmıştı. İçinde 
değerli yaıılarıadun b11şlıcalarını tağıya 
geç:.r yonır .• J mail Hakkı Dil TG.kçü• 

lıiğü, ıtauayi),.şbN'D devlel Abdülceb
bar lJlu al edebi~·at. Cemnl Sait Cha
galı İffet Omer Mnrmarada bir batı. 

ımudan bnı:kn Aldoe lhıkııley Ye Miıd 
Gor.leyJ .. ıı tercııın• •kı lıikiiye "° oanlı 
r~ıunler. Ycui ı~d uuıa kullaodığl öz 
Tüıkçe de göze çurp uaktadır. . .................................. ..._ ............ _ .... __ _ 

-
Ola PAZAR Kaaım 
Si 9 1 ncl KANUN aa4 32 - -Rum) Arabi 

2 Ramuan IS5S 'Z6 2 el Tepı.. USJ --
Yalall Eıa,ı v ••• ıı 

Va"lt Eıı.•~ y ı..ı....;..;...-11-=---'l==--=·l---ı,- ••• 
GGaet 2 S2 

Öi'• 7 25 

lkldl 9 C7 

] 14 
12 t6 
•• 2J 

Nq.tıa u - 16 <tO 
Yalaı l il 11 19 

...... 12 1 -

it lya Ve Habeşistan 
Silah ilaha Geldiler 

--

( Baıtıırafı 1 inci yOxde ) ltalya ile yapalmıı anlaşma blJA-
muıtur. imdadın gelmesi nzerlne fına Hebeşiıtanın, pamuk ziraatl 
müteanı.zlar mühim miktarda için japonyaya geniı imtiyazla 
silah, cephane, çadır ve hayvan ve daha başka ikt;sadi tefevvuk• 
bırakarak mmtakadan 15 kil~ ler vermiş olmasıôr. 
metre uzaklaşmışlardır. Addiıı·Ababa, 8 ( Röyter) _ 

Bu flı"ır üzerinde bundan Şimdi yapılan iddialara göre 
aonra böyle hadiselere engel ol· Italyao kuvvetleri Habeı toprak• 
mak için gereken tehirler alın- larmda 75 mil ilerlemişlerdir. 
mıştır. Yalnız ıurasını hatırlatmak lium--

Kartıhkh Protestolar dır ki, Habeıistan ile ltalya So-
Addiı • Ababa ( Habefİstamn mallsi arasında hudud henUz t .. 

hUkumet merkezi ) 8 {Röyter) - yin ve tahdid edilmiı değildir. 
Romada bulunan Habeı masla· ltalrada Askeri Haz1rlık Karan 
hatgllzan, ltnlyan kıtaatı tarafın· Rsma,as (A.A.) - Ayan mec-
dan Habeı topraklarının muhtelif liai kıi toplanma devresini ikmal 
noktalarının işgali üzerine ltalya ederken tali ve yüksek mekteb--
hllkümeti nezdinde ıiddetle pro- lerde askeri kültllr ihdası ve aa• 
teato dmiyo ve izahat iatemiye ker;ikten e,;vel ,.e sonra hazırlık• 
memur edilmiştir. lar hakkındaki kanunu kabul et• 

Burada bildirHdiğ.r.e göre, ltal- miıtir. 
yan zabitlerinin kumandası alhnda Habe9lsten Ordusu 
bulunan ltalJ an ıomaliıinin yerli Burada okuduğunuz telgraf· 
kıbab, tank, tayyare ve topçu hi· lara göre, hldiie bir harb ba14 
mayeıile, Ualualda bu ayın beşinci langıcı değilse bi!e, ihflaf orta• 
günft lngiliz • Habeş komisyonu- dan kaldırılamadığı takdirde çok 
nun Habeş maiyetine hlicum et· tehlikeli ve kanlı bir vaziyet 
miştir. Bunun neticesinde Habeş hilıJ edebilir. Bu arada kuvvet 
ve ltalyan kuvvetleri arasında ve kudreti hayli meçhul olan 
1 alyan Somarsinde bir muhnrebe Habeşistan hakkında bazı malfı• 
olmuştur. Aitmıı ltalyan tabaaıı mat vermeyi faydalı bulduk. 
öldürülmüş ve 400 n yaralanmıştır. Habeşistan orduıu iki kısma 

100 Habeşin ölüp veya yara• ayrılır. Ordunun b·r kısmı mu• 
landığı zanned.liyor. vanaf, bir kısmı da miliı asker-

Londra, 8 ( A. A.) - Roma• lerden mürekkebdir. Bir de harb 
dan gelen haberlere göre, ltalyan zamanında orduya iltihak eden 
hükümeti Habeıiıtan blikümeti müteferrik kuvvetler vardır. 01"" 
nezdinde proteatoda bulunmuştur. dunun muvazzaf kısmı ı 00 bin 

Romadao iddia edildiğine kiıldir. M'lislerle beraber bu 
göre, bundan iki glin evvel, mit· kuvvet 300 bine çıkmaktadır • 
ralyoz, tüfek ve küçt\k sahrl Fakat bu ordunun asrı silAhla 
toplan ile mficehhez bir Habeı mücehhez olan kısmı pek azdır. 
k vveti hududu geçerek ltalya Bu arada kısmen top vo tank tp 

muhafızlarına hücum etmiştir. .ardır. 
Habeı?er ltalyanlan hududu Buna kal'flhk ltalyanın kuv• 

tecavüzle ittiham ettikleri için vetli bir donanmam ve tamamen 
bir müddenbcri ltalya ile Habe-- asri silahlarla techiz edilmiş, 300 
fistan arasında bir asebiyet bin kiıillk bir ordusu vardır ld 
vardır. harb zamanında bu kuvvet bir· 

Bir başka nsabiyet menbaı da kaç mialinıe çıkabilir. 
at n a a a s @lll!M!ii!!!i~ii'!!ili'-"""""~!ii'!lipjlllii;;l!li'liill!!ii!ll~....,ııııoıııııı'"i!ili'!I!!!!!!!!!!!!!-,_. 

Meyvacılık 
Büyükderedeki Enstitüye 
Kadınlar Da A.ınacak 

VilAyet, Iatanbulu bir meyya 
şehri yapmıya çalışmaktadır.Bu 
maksadla Bliyllkderede kurulan 
meyva enstitüsünde birçok kıy• 

metli ve verim kabiliyeti çok 
yüksek meyva fidanlan yetiıtiril· 

miıtlr. Burada köylO gençlere 
ameli dera vermek için bir de 
ınekteb yapıhıııt ve içinin karyo
laları, yatakları ve diğer döıe· 
melerl de hazırlanmııtır. Buraya 
nisandan itibaren vilayetin köyle
rinden elli genç almacak, bunlar 
burada leyli olarak kalacaklar. 
Kendilerine ameli dera ve muay· 
yen miktarda da bir gündelik 
verilecektir. Bu glhıdellkler mek· 
tebin ka1asanda toplanacak ve 
talebe tene nihayetinde mekteb
dea )'CDi bil,Uerle mücehhez 
olarak aynlırken kendilerine top
lanan paraları ,,. cina fidanlar da 
verilecektir. Vilayet bu mektebe 
&enç köylU kadınlarından da 
talebe alınmaamı tasarlamaktadır. 
Kadınların ağaca bakma ve ap 
yapma kabiliyeti daha yüksek 
olduju için bu ıekil dnınnlll· 
mftf{ftr. 

la. 2 ncl lflA• Memurlulun· 
dan ı Milflia Yonn Murat otluoa 

ait 7azı1Jaae •ıya• •• yası makinııaı 

121121934 Çarpmba aaat 10 da Sul

tıınhamamında Tctpalyan hanında ••· 
blacaktlr. latiyeolerln mahallinde ha-

zar bulanmaları ilAır olunur. (5645) 

1
( Toplantı, Davetler ) 

Buradaki Amasyalllaı 
Çahşıyorlar 

Şebrimlxdeki Amasyalılar dGa 
bir toplantı ynparak, memleketleri 
için bnı milhim karar!ar nrmifler
dir. Bu meyanda Amaaya bı:lkeYl 
ile anlatarak lılr gaz.ete veya mec:
maa ç.ıkumak, Amaayada mUaamere, 

konaer, koaferanılar brtip ederelr 
halka J&r•rlı olmak dileklerinde bu
lunmak lkmile ka'an veya ileri .. 
nıek iateyen arektellifere derahan .. 
ler açmak, Amasya kOtnpbane ft 

milxeılne bizmetferde bu'unnr:tk, ye
ni raıın Ye ofDaaikinin Uerleımeaincle 

Gn ayak olmak n ticaret odaalle 
anlntaralı: yerli mahıu • itı reklA• 
etmek işleri mGxakerenin bafbea 
Gzlerlni tetkll etmittir. 

Bu mOxakereler meyanında birçok 
yeni lundu daha nrildikten aoma 
muYAkkat bir mOme .. :J hey'et aeçi ft 

mltcfir. e. bey'et tıbbiyeden bay ı •• 
Nu.m, cojrafyadan bayan Sebahat, 
mObea<ilaten bay macit, lktıaaddan 
bay Hidi, Vefa liuainden bay Ce
lllden mGrekkebt·r. 

lsbtnbul Asliye lk~ Tice,;t 
mahkemealnden.ı Jak Koen avu
kati Leon Amaraci tarafından Ka-

aavi7e Ka?lcya ·ye ıerllri tlrketi aley. 
hine ikame olanan davanın eanayl 

tablı:ilrat ada da•a o'anan fiwkete 
iline• teliıat yapık'ıtı baıde muayen 

o'an ... •• uatte mahkeme~• ~el· 
aedılL'eriaden meıkw tirlıete Hukull 
uau\ 1Lubakemeleri kanununun 401 el 
maddea' oe tevfik n Uioen tebligat 
icru na ve tahkıkatın da 30-12-934 

tarih.ne mllaadif Pazar günü aaat 

H e talikine kare r veri:miı olmakla 
keyfiyet telıliğ mnk~mına kaim ol
naak inre ilh o.unu. c,5617) 
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12 Sayfa 

sürük, nezle, 
Hasta'ıklarile sesi kısılanlara şifai 

%~ ~etP 1e o 

eere1~şı~" t!l ı~~%:~o~ 
ff'o~~r0 ..... s~ı~ 

"V ALET,, AUTOSTROP TIRAŞ MAICiNESi 
Zaman ve p 1radan tasarruf ettirir. 10 saniyede 
bıçağa bilenir ve temizlenir. Ayni bıçakla 40-50 
defa taraş olmak mUmklindUr. Bıçağı t akmak 
veya değiştirmek için s6külecek h · çbir ~ey yok· 
tur. lıte bu muhaHanatı itibar;ıe 11V ALET,. 
Autostrop t ı raş maklneai her yerde tercihen aran· 
maktadır. S.z de hemen bugün bir adet satın a!ını z. 

,.VALET" 

PiMANOL HE A F TE Ti 

SON POSTA Birinci klnun ' 

•• 
liil'lııııı..ıW TİL LE R • 

bronşitı boğaz ve göğüs 
tesirleri çoktur. 30 kuruştur. HASAN Ecza deposu _______ .....,,,. 

Her akşam I ELEKTRJ•K R d •• .. 
NOVOTNi'de 1 a yatoru 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSEffi 

, Doktor 

l _H !:? ~tt~~.~-~l .. 
\::: Tel ı 24131 + (5408) 

SELANIK BANKASI 
Teais tarihi ll:S88 

• İdare merkezi 
lstanbul ( Galata ) 

Türkigedeki şubeleri: 

İstau lml, ( Galata, Yeoioami J ; 
İzmir, Mersin. 
Yunanistandaki şubeleri ' 

Scliinik, A tina, Pire . 

• Her nevi banka muamelAtl 

- ==- --
TAKSİM 

Surp Agop Hastanesi 
lheccanl muayene gUnleri 

Dr. V. Kasapyan B. S :~lı. Cuma 
s~rtabip . D a.biliye mütehaıııeıaı 10·12 
Dr. Ethem Vassaf B.Pa:ııarteal,Perşeııabe 
Aubiye ve akliye mütehaBıııııı 9·10 
Dr. Manara B. Perşembe 
Hrıriciye mütehassısı 10-12 
Dr. Kenan Hasan B. Pazar, Salı 
Roncgen miitehaıısıın 10·12 

NEVROL 

l TAM SICAKLIK 

Fiatlarda Tenzilat --
de 

VERESiYE SA 1'."IŞ 

l.tşümekten mütnellit 
ağrıları, ıı:ııları, kulunç, 
ıiyatik ve romatizmayı ı 
ıeçirir. Vücu<lıi kızdım. 

Baaurdan amaliyntaız 

kurtarır, m~leri kuru· 
tur, mahveder. Kanı, 

ağrıyı derhal keser. 

Ademi iktidar ve belgevşekli· 
ğiııe emsalsiz devadır. Vakitsiz 
ihtiyarhyanlara gençlik kuvvet ve 
kudretini verir. Bir teoriibe kafidir. 

Emaalsız sinir ilacıdır. Teesıürle 
bayılanlara, eenelerdenberi yürek 
çr:ı.rpıntıeı çekenlere haya& verir. 
Evinizde bulundurunuz. 

1--=-~n=h=ı·-~a=r-!~,r_-\!-.~~~~~~~~~~~~~~~~= Müdürlüğünden: 
" 4300 11 adet Emaye taklidi bayi levhası satın alınacaktJr. 

Tallplerjo nümune ve ıartnameyi gördükten ıonra pazarlığa iştirAk 
etmek Uzere 10/12/934 pazarteıl glinU saat 11 14,. le 0 %7,5,, temi· 
natlarile beraber Cibalide Levazım ve Mllbayaat Şubesi MUdUr
lnğllne müracaat etmeleri. (8134) rr·· k ,. ur Maarif Cemiyetinin 

BUyUk Eşya Piyangosu 
Çekiş tarihi 14 Klnunuevvel 1934 bir bilet 1 Lira 

iKRAMiYE KIYMETI 2 3 O O liRADIR. 
1 adet 3000 lirahk 10 adet 100 liralık 
ı 

" 
2000 

" 20 " 50 " 1 tJ 1000 
" 

sn " 20 " 2 ,, 750 
" 100 ,, 10 

" 2 .. 500 ,, 1000 " 5 " 4 
" 

200 ,, 4700 ,, 1 
" Biletler her yende •c.tllmaktadır. 

> (5644) 

•• 
Universite Arttırma, Eksiltme Ve 

Pazarlık Komisyonundan: 
1 - Uol\'ersite Tetrib, Enaaç binasında yapılacak olan tidl• 

llt, tamirat ve sabit müteharrik mobi:ya işlerile linolyom döıeme 

kaplama işleri olbaptaki ıartnamesine tevfikan toptan ve kapala 
ıarf uıuliJe eksfJtmeye konulmuıtur. 

2 - Talipler bu işe dair doıya •• reıimlerlnl ÜniYeraite Mi• 
marlığından tetkik edebilirler. 

3 - EksHtme günü olan 23/12/934 Pazartesi gtınll ıaat 15 to 
eksiltme momisyonuoda hazır bulunmaları. 

4 - TaJiplerin yukarıda yazılı itin bedell keıfl olan 20474 
Ura 12 kurUfUD yüzde yedi buçuk teminatlarını ihale gllntl saat 1 ~ ye 
kadar Üniversite muhasebesine yabrmış olmalar1 lbımdır. {8149) 

•.•.•............................ ··············-----··-----........ -------............................. . 

lstanbul dördilncU icra me• 
murluOundan: Tamamına 12410 lira 
kıymet konulmuş olan Beyoğlunda 
Kuloğlu mahalle11inin Ağa sokağında 
e~ki ı ve yeni 1, 20/1 No. lı yarısı Çorlu icra memurluGundan: Satılacak gayri menku!ün ne olduj'u:Rir 
tevHili Ye yansı tevsisiz maa dükkan fırının dörtte Gç hi&1e1i. Gayri menkulGn yeri:Hıdırata mahalluinde Yeniçarfı 
apıutımanın tamamı dairemizce açık sakağında sat taran dGkkAn ve N-:ıim vere1e1i ile evkaf arsalan ve Hacı 
arttırmıya konulmuf olup 18 12-934 ta- Osman veresesi dilkkAnı ıol tarafı Neaim vereaeleri araa11 arkHı itbıı 
rihınt!en i ribııren ŞArtnamesi divıınha- fırın ara ., sından müfrez bahçe elyevm dUkkin önil yol ile mahduttur. 
neye asılacak ve 12-1-H35 tarihine mü· Takdir olunan kıymetı Fırının tt!mamına 470 lira kıymet konmuıtur. Arttır• 
sadif Cumartesi günü saat 14 den 16 ya manın yap ılacağı yer gUn aaat: 10/1/935 Perıembe günü ıııaat 14 • 16 
kadnr İstanbul rlördüncü icra dairesin- l - İşbu gayri menkulun arttırma tartnamesi 20/12/934 tarlhindeO 
d~ açık arttırma ile satılacaktır. Arttır- itibaren herkeıııin görebilmeal iç·n açıktır. 2 • Arttırmaya iıtirak için yuka• 
ıı ı nya girmek için yiizri~ yedi buçuk rıda yazılı kiymetten hi15eye düıen mikdarın ın % 7,5 pey akçe.ile veyll 
tt•m inııt akçesi alınır. Mürerekim vergi· milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 3 • İpotek ıahibl 
lerle be!ftdiye rüsumu ve vakıf icareei alacaklılarla sair alakadarların ve irtifak hakkt ıahiplerinln gayri menkul 
11lı o.yR aittir. Arttırma bedeli konulmuş 

O:ıeriodeki haklannı huıııusiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını ltbll 
olun kıymetin yüzde yt>tnıiş beşini bul· 
lu rı.ıı Uu rinde bırakması yapılacak, llin tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı ml\ıbl t elerlyle blrllkt• 
bulunmnzsa ~n son arttıranın taahhüdü memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi halde hakları tapu ıicili il• 
baki kalmak Uzer• arttırma 15 giin sabit olmadıkça 1atıı bedelinin paylaomuından hariç kalırlar. 4 • GösterileO 
daha uzndılıırak 27-1·935 tarihine mü- gGnde arttırmaya ittirak edenler arttırma tartnamesini okumuı ve luzumlu 
ııadif Pazar gtlnfi aynı eaatte yine malOmatı alm·ı bunları tamamen kabul etmit ad n itibar olunurlar• 
dairemizde yapılacak olan arttırmaıında 5 • Tayinedilen zamanda gayri menkul Oç def'a bnğrıldıktan sonra en çolı 
gayrimenkul en çok arttıranın üzerinde aathran ihale edilir. Ancak P.rttırma bedeli muhammen kiymetin yOzd• 
bırakılacaktır. 2004 No. h icra ve iflb yehnlı betini bulmaz veya aat • ı iıııteyenin alacağına rüchanı olan diğet 
kaoununun 126 mcı maddeaine tevfikan alacaklılar bulunup ta bedel bunl r r ın o ıayri menkul ile temin edUmif 
ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ala· alacaklarının mecmuundan fazla.ya ç ıkmazsa en çok nrttırırnm teahhUdil 
kadarların ve irtifak hakki ınhiplerinin · baki kalmak üzere arttırma on bet gün daha temdit ve on beıincl gOnil 
bu haklarını huıuıile faiz ve DlHarlfe layni saatte napılacak arttırmada dahi ayol ıeraitla mOıteri çı k t ığı takdird• 
dair olan iddialarını iiln t arihinden en çok ve en ıon arttırana ihtlle edilir.% 75 oisbetinde bedel elde edilmezs• 
itibaren 20 i'ÖD içinde evrakı mOıbl- ihale yapılmaz ve 2'280 numaralı kanun hUkOmlcti tatbik edilmek Ozer• 
teJerile birlikte daireye bildirmeleri 1atıt geri bırakılır. 6 • Gayri menkul kendiaine ihale olunan kimse derhr:ıl 
lizlmdır. Akıl halde hakları tapu veya verilen mühlet içinde parııyı ödemezse ihale kararı fesh o!unar•" 
ıiclllerile ıablt olmıyanlar Htıf bede- kendiaioden evvel en yüksek t eklifte bulunan kim1e arzetmlt olduf11 

linin paylaımasından hariç kalırlar. bedelle almaA>a razı oluna ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on bet 
Alakadarların kanunun işbu madde- a ı 

glln mUddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana lh ıı le edilir. iki iha • 
ılne göre hareket etmeleri ve daha ıı 
fazla malumat almak lıteyenlerin arasındaki fark ve geçen günler için yüzde beşten heub o' unucak fa 
934 • 5579 dosya nunıaruile memuri- ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıd•11 

Ne~riyat müdürü ı Tahir yetimiıe mOracaatları ilin olunur efen- tahıll olunur. Mezkur fırın hi11ui yukarıda gösterilen 10/1/935 tarihind• 
&on Posta Matbaa&• dim. - (5623) Çorlu icra dairesinde aatılacaj'ı ilin olunur. 

Suhıbi : Ali Ekrem 
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