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Hükllmet Erkinını Da Öldüreceklermiş Bir Harp Olursa •. 
Parla, 21 ( Huauai) - Övr 

gazetesi, 6 Mayıı 1934 tarihli 
Makedonya 1ıazetHİDİn bir fıkra• 
ıını neırelmektedir. Makedonya 
llıtilil komitesinin fikirlerine 
tercüman olan bu gazete, Hırvat 

'ihtllllcllerinin tasavvrularını neı· 
reden (Nevavieoa Hrvatıka Drıa· 
va) llın 16 Nisan tarihli nUahaaın· 
dan mühim bir bent almııtır. Bu 

bent, Saray-Boına Hırvat merkez 

birliğinin mühim bir kararından 

bahıetmektedir. Birlik, 1 Niaan 
1934 tarihinde ve Belçikadaki 
azalarının huzurlle bir toplantı 

yapmıı, bu toplantıda Hırvatla· 
rm fena vaziyetinden krRl Alek· 
aandmn ~esul olduğu mevzuu• 
baha olmuı, ve hu Hbeple idama 
mahkum edilmiıtir. 

Birliğin kararı ıudur : 

Yugosla,.ya hükumeti ve kral 
Ale:ksaııdır idama mshkiim edil· 
ıpaiılerdir. llu kararı, Hırvat ki. 
yamcll•n m•a bir zamaada icra 

edeceklerdir. Biz, bir ihtilAI ve 
lntik11 m istiyoruz. Bu ihtilAI, 

Avrupanın temellerinden saraıl· 

masıoı icap etle dahi yapılacak· 
tır.,, 
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Kıral Alekaa11dr •e erlcaıu laiilciiM•tl mibakere /aalirule 

Marsilga Faciasının Tahkikatı Berdevam 

Sarışın Kadının izi 
•• • 

Uzerinde 
Ortalığa Merak Salan Bu Kadının Akrabaları Fransanın 

Lens Şehrinde Oturuyorlar 
Marıilya facıaıı hakkında huıuıi, bir millettafl Ue evlenmlf, ıonra 

umumi dün gelen telgraf haberlerini l ~eçbul bit ıemte gltmittir. O 
de qağıya aıralıyoruz. Bu haberler vakittenberl nerede olduğu ve 
müphemdir. Ve hidiH aeıullerinin ne yaptığı meçhuldllr. Akrabaıı 
rollerini tamam bir ıurette göster· Lenıte oturmaktadır. Zabıta 
mi yor. 

Paria, 21 (Huıuıi) - Franaız 1 kendilerini ıorguya çekmlıtir. 
zabıtaıı tarafandan ıuika1t9iler Yeni bir esrarengiz adam daha 
hakkında yapılan tahkikat çok Llyej 21 (Hususi) - Geçen 
ıayanıdikkat bir ıafbaya ılrmittlr. ( Devamı Q uncu yilzde ) 

Şöyle ki : Bir ara hemen be•e11 i 
ele geçtiii zannolunan ve yaka· 
landığı it•• edilen, aynizamanda 
ıuikaatçileri idare eylemiı ohluiu 
kanaati de hasıl olan ılıel Ye 
urıtın kadının Mar1ilyadan ıeçti· 
ğl, şehrin Sentan aokaiıntlakl bir 
otelinde oturduiu, bir maiazadan 
bir rop satın aldata artık 
aabit olmuıtur. Ayrıca bu kadmı 
otelde hususi bir otomobil ile 
gelen genç bir adam ziyaret et· 
mittir. Bu adıımıa otomoblllade 
ecnebi bir sefaretin armaaı mev• 
cut bulunuyordu. Bu arma11ın 
hangi bUkumeto ait oldnğu ı&r 
lenmek lıteamiyor. 

Pavellç lstenmemit MI? 
Roma, 21 (Huıuıt) - Şimdiye 

kadar Franaız makamatından 
Paveliç ile K.vaterniiin iadeleri 
hakkmda bif bir talep yapılma• 

.. ,. ,. .... , 
mı9hr. Maamafih llive etmek 
lazımdır ki böyle bir talep yapıJaa 
bile muamelenin neticelenmesi 
uıundur. 

GUzel K•dının izi 
Lenı, 21 (Huıuıi) - Fransa -

Suikutçilero refakat ottiti beyan 
olunan kadına benzer bir kadının 
izine burada teudUf edilmlıtir. I 
ismi Vudr•yk olan bu kadın aa• 
lan Çelcoılovakyalıdır. 1928 et• •tıll'•i11 lzlıal 6al•• poll• lıaflged 

Hangi Devletler Hangilerinin Yanında 
Ve Safında Muharebe Edecekmiş? 

Bllyftk bir Inıiliz gaıeteal ola11 
Daily Mail yak111 zamanda bir 
muharebe oluraa, hansıl devlet· 
lerln hangilerile beraber ayni 
aafta mevki alacatmı bugünkü 
•azlyete bakarak ıf.•den geçlrl· 
yor, lngiUz gazetesi, bu tetkiki 
yaparken Almanya ile Fran· 
Hnın karıılıklı vaziyet alma• 
ları üzerine ihtimalitını koruyor. 

Bu gazeteye göre Almanya ile 
beraber hareket edecek olan mil· 
Jetler ıunlardır: 

Macariıtan, Lehlatan Ye •• , Y u• 
goalavya. 

Bu nokta biraz garip görl· 
nllue de lngiliz ıazeteai böyle 
görüyor. 

Fransa ile beraber hareket 
edecek milletleri de ıöyle ııralıyor: 

Italya, Çekoılovakya, Roman• 
ya, Sovyet Ruıya ve TDrkiye. 

Dally Mail her nede1ı11e Bul
ıarlatan ile Yunaniıtanın isimle• 
rlnl bu arada kaydetmemektedir. 

Yine Daily Mail'in yazdığına 
ıöre bunlardan Alman grupunun 
diğer grup Uzerlno tofevvtıku var
dır. ÇUnkU maneviyata ytlksektir. 
Vaziyeti merkezidir ve elha1ıl 
mütecaniı bir kuvvettir. Diğerinin 
mağlubiyeti iae muhakkaktır. 

Burada Dally Mail lngilterenin 
vadyetlnden de bahaetmlyor. O 
ne yapacak, hangi tarafa iltihak 
edecek? Belli değil. 

Bu Da Garip Bir Hikiye 
ln~iliz Ana Vatan Filosu Kumandanı 

Gülcemali Batırmışmı9 
lniJlterenin Ana Vataa filoıu 

kumandanı döne gellnclye kadar : 
- Sir Mllllam Haary Dudley 

Boyle gibi bizlere biraz uzun gö
rünen bir iılmle anılıyordu. Fakat 
geçenlerde, alleainln aıalet unva· 
nını üzerinde taııyan kuzeni ve
fat edince, bu lıim de kendiaine 
intikal etti. Bundan sonra : 

- Earl of Cork and Orrery 
diye anılacaktır. Maamafib lngiliz 
aaıetelerlnin ıöylediklerine bakı· 
lıraa deDizciler araaında daha &iya• 
de GiDser lllcabUe maruftur, bua-

( DeYa•ı 9 uacu yl&de ) 
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•• ,.ı o/ Corlı l•Ml•I al1111 l••llis 
... ;,..ı. 

C g ' Demek Kolay, Uyumak Gi1ç .• 

Yukarı kattan radyoaun aeıi : " Sen uyu ben sa11a hayran olayım r." 
- Ah bu yukarı kattakilerin radyoau l Onun ylizllnden her ıece 

uykumuz kaçıyor l. 



(Halkın 
Gagrimübadiller 
Yine 
Toplanamadılar 

Gayri mübadiller evvelki gün 
kongre yapacaklardı, yine yapa
madılar. Onlann bu hali, umumi 
teeaıüril mucip oluyor. Bu aebep
ledir ki, dün, bize ıuolan da IÖY· 
lcdiler. 

Sami Bey - ( Aksaray Kilçük 
Langa) - Gazetelerde en çok tek
rarlanan iki meYzu okuyucuları uean• 
dırdı kabak tadı Yerdi: GayrimGba• 
diller meeeleıi ve piyaaada ihtlklr,, 
COmburiyet idaresi çok muazzam 
itleri kolay'ıkla halletti. Hatta baza• 
muhalleri milmkün yaptı. Fakat ne
denn bu gayrimQbadiller iti bir tlrlO 
bitirilemedi. Mlbnat dahilinde haklar 
tanınarak bu itin çok ıDratle halle
dilmesi zamanı artık çokhn r•çmittir. 
Gayrimübadillerin kongrelerinden, 
bonolarından, bunl.arın gllrOltfllerinden 
artık efkirı umumiye kurlulıun. 

Maliye Veklletinden böyle ıeri bir bal 
tek.ini dört g6z'e bckliyoruL 

* 
... (İsminin neşrini iıtemiyen bir 

gayrımObadıl) - Ben gayrimilbadillm. 
Fakat bu bonoların niçin dllşHlğüne 

benim de bir tOr?O aklım ermiyor. 
Buriln (100) liralık bono (18) liraya 
utıhyor. Hükumet iki 1ene evnl 
% 20 n:ıbetindc 6 milyonluk bono 
dağıttı. Şimdı de yllzde yirmi bet 
niıbetinde (9) milyonluk bono datıtı-
1or. Daha (15) milyon Uralık bono da-
tıtılacak. Bu miktarı kartılayaca'k 

em1ik de Yardır. Bence bonoların 
d6tın•me1i için Gayrimilbadiller ce
miyetinin tamcmen liğndilerek bu 
itin hAkumete devri ve bonoların 
Y•rS"i borçlarına ye Boruya kabul 
edilmHI liıımdll'. Hilkümet mGbadil
ler n (;~O) bin liraya kadar bonolarını 
tanıdı. Üıt tarafını "emllk artarsa teYıİ 
ederim,, dedi. Bu iti de bilkümet 
latOne almalı n lıtihkaklar için aıa
mi bir hAd tanımalıdır. Bir de eml&
lıin mOzayede uıulD 1a tamameD 
açık Yeyahut kapalı olmaladır. Bia 
klçDk iıtihkak aablplerinin emlAk 
aıÜLaycdeleri açık olduğu için biribi
rim zin glSzilnG çıkarıyoruz. Fakat 
büyük emlak kapalı zarfla aatıldıtı 
için b4'yle ıey olmuyor. .. 

Ali Riza Bey (Sirkacl MeHrret 
ob•lı) - GayrimObadiller yine umumi 
lıonre toplantııı 1ap caklar. Yeal• 
den idare mecllıl nçeceklermif. Mu
halifleri de bir pup toplaahı na ha
mr anmıtlar. Umumi konpede kıaılea 
bir kıyamet kopacata benziyor. Beoce 
bu it artık cemi1et iti olmaktan pk· 
malı bir hlkGmet itl olmalıdır. C.. 
mi yet bBkGmette :a ne lıterae lalkG
met bunu yap·yor Fakat b'r tlrll 
bonoların kıymeti ylk1elmiyor. Obalde 
GayrimGbadiller it'erini bDklmete ve 
maliye vekiletine bırakmalı ve hDkG
metin a'acatı karara boyun etmelidir
ler. Eminim ki hGkumet mebadillerhı 
iflerinl naaıl ha'letmiı İH buıalarıaa 
itlerini Syle halleder. 

{ki Sarhoş 
Emioönünde Mehmet, Galata

da balak~ı Halit iıminde lld kiti 
aarhot olarak ıokaklarda ötekine 
berikine ıarkıntılak edeflerken 
yak alanmıılardır. 

işitiJmemiş Bir Garibe 
------------------------

8 i r Çocuğun Başına Geçen Bir Oturak 
Doktor Ve Çilingir Elile Çıkarılabildi 

Bir bikAye vardır. Naueddin boca merhuma 
niıbet ederler: Gece bocanın ökllzft mutfağa gir· 
mif. Kafaaını bulgur ktlpline ıokmuı, çıkaramamıf, 
6küz batındaki kopa kapıya, dolaplara kot ktıt 
TUrmaya baılamıı. Hoca mutfağa indiği zaman 
gördüğü manzara kendiıJni ıeıırtmıı ve kDpU kur· 
tarmak için ant bir kararla hemen ökllzlln boğazına 
bıçağı da} amıı. Fakat bat yine küpten çıkmamıı. 
Nihayet bqı çıkarmak için de kUpU kırmaya ve iki 
taraflı zararı ıineye çekmeğe mecbur olmuıtur. 

Geçen gün Pendikten trene binenler birinci 
mevki kompartımanların biriıinde bııı, g6vdeıi 
kadar bOyük ve aargılarla 1anla altı yqlarında bir 
çocuk g6rmllfler. Sargalar çocuğun kaılarından 
daha aşağıya kadar lnmİf, boynunda da çenealne 
kadar aanlmııtır. Yalnız bir çift zeki gözDn ateıli 

mma ilk ıuall teYcih etmft. Aldı;. ceYap laıaca 
ıu olmuttur: 

- Rahatsız da ondan. 
Diğer hanımların meraklı ıuallerl de hep aynı 

ıekilde mukabele a6rmtıı ve nihayet Haydarpaıa· 
da yolcular trenden çıkarlarken komparbmandan 
en ıon inen ihtiyar hanıma çocuğun annul derdini 
töylece anlatmııtır: 

- Çocuk dtln aktam odada oynayıp kotarken 
kapının arkasında duran oturağı ıapka gibi başına 
geçirmif. Ağzı dar, içi genit ve derin olan oturak 

parlayışı g6rftl0yor. 
Çocuğun yanında da temiz glyinmiı bir hanım 

oturuyor. Bu manzara kompartımandaki hanımların 
merakını gıcıklamıya baılamış. ihtiyar bir hanım: 

- Kuzum hemıire.. bu yavrucağın batı neden 
bukadar bUyUdü? ıeklinde çocuğun yanındaki ha· 

çocuğun baıına girince çıkmayıYerdi. Çocuk kor· 
kuaundan feryadı baatı. YtlzlinU gözDnD aabunladık 
okadar uğrattık fakat bir tUrltl çıkaramadık. Otu
rak t•kaklanna kadar geliyor, yukarıya ÇJkmıyor. 
BütUn konukomıu aabaha kadar uğrqbk, ujTaıbkça 
çocuğun pkaklarındaki etler ıiıti. Oturak bnı
bütUn daraldı. Pendikte doktor olmadığı için timdi 
yavrucağı lıtanbula doktora ıötllrftyorum. Yalnız 
zorla oturağı çocuğun kaıına kadar çıkardık, yav
rucağın gözll açıldı.,, 

Ôğrendiiimlze göre, doktor bir çilingir marifetile 
çocuğun baıanda oturağı çıkarmışbr. 

24 
Saatin 
Hadiseleri 

-Limanda ineç bandralı Kot· 
lan adlı vapurun ambarında 
çalışmakta oJan amele HaHnın 
tlzerine bir balya düşerek ağır 
ıurette yaralamııtır. 

lf. Obannea adlı bir amele 
fındıklıda odun keımekte iken 
elini makineye kaphrmış, hasta· 
haneye kaldın!mııtır. 

lf. Y alovadan gelmekte olan 
bir mot6rnn makinlıti Ekrem 
Efendi benzinin tututmaaile muh· 
telif yerlerinden yanmıttır. 

Jf BOyilkdere iakeleaine ya
nsımakta olan Ahmet Efendinin 
kayıtı fırtınadan devrilmiıtir. 

Muzik Mütehas
sıslerı Geligor 

Bu tene lstanb..ı ~lediyeai 
KonıenatuYanna (60) yeni tale
be kaydedilmittir. Konıervatuvar-
dan ilk mezunlar 6n0m6zdekl ıe
ne çıkacaktır. Bunlar ıarkı kıa-
mından mezun olacaklardır. Piyano, 
keman veaalr kı11mlardan mOtea· 
kıp senelerde ilk mezunlar çıka· 
caktır. 
.. Belediye, Şehir bandoıunun 
da ıılahına karar •ermiıtf. Bunun 
için nefeali aaz çalan bet Avuı
turyalı mlitehassıla mukavele 
yapılmıthr. Mnteha11ıılar yakında 
ıeleceklerdir. 

Bekçinin Silahı Halıcıoğlu 
Tetik Kalkmıı Ve Tabanca Yangınında 
Kendiliğinden Patlamıı ş·· h l• M kf 
Beılktq mahalle bekçile- Up e l 0 a 

rinden Mehmet Ağa diln polis iki gece eYYel H~lıcıoğlunda 
tarafından Miiddeiumumiliie Ye- Abdtıuellm mahallesinde 12 
rilmiftir. iddia edildiğine göre odalı bllyDk bit: evin yanmalile 
Mehmet Atanın ıuçu ıuduı·: neticelenen• bir yangın çıklDJfb. 

Evvelai sin rece yar ... ndaa Avukat GiUbenkyan efendiye alt 

B "k Ih dd olan b evde at9fla .. d .. çaktılı 
ıonra eşı taıta lamur ca e- J d ._j t hk"k d l 

1 
. yo un &K a ı abn er n eıtird-

ıinde Naciye hanımın evinin ka- meaine ltızum aörDlmottDr. HadiH 
pı11 6nUnde lillb Haleri ititilmiı- ıeceal eYin lçerlainde ldmıeofn 
tir. Bekçi Mehmet Ağa, iki ıenç bulunm&)'lfl 1an11nıa çıkıt teklini 
kız annesi olan Naciye hanımın e1rarh bir Yulyete 11e>kmuıtur . 
eYine gitmif, hanımı sonnuı. EY ıahiblain ifadeıine bugtln 
Kızları evde olmadığını ıöyleyince müracaat edilecektir. İtin içeri· 
bekçi kızmlf ve kapıyı tekmele- ıinde kut olup olmadıtı araıtı• 
miye başlamııtır. Bu ıuretle de rılmaktadır. 

kapı açılmayınca henıen taban- Yol Üstünde 
caaına dananmıı Ye ateı etmiye 

ba,ıamııtır. çıkan kurıunıardan Bir Facia 
blriıl komıulardan biriıinln pen- EvYelki ailn Kllçlkpazarda bir 
ceresini delmiıtir. facia olmuı, bir çocuk araba 

Kendiıine bu ıuç isnat edil•n altında ezilm.iftlr. Çatalcadan e.-
bekçi Mehmet Ağa föyle diyor: ya ylikile ıelen Ali iıminde biri

- Ben Naciye hanımı sor• 
dum. Evde yokmuı. Elim kaldı-

rılmıt olan tabancanın tetiif ne 
dokununca patladı. Yokaa ben 

nin arabuı, Kllçlkpazarda Hacı
katlın caddea:ndeo geçerken, 
caddede arkadaılarile kotmaca 
oynayan Y qar itminde bir çocu-
ğu altına almııbr. Hadiıe ant 

taarruz oldup için Ali arabuını durdu-Naciye hanımın evine 
etmedim.,, 

Müddeiumumilik 
bile Mehmet Atayı 
tantildiğe Yermiıtir. 

tevkif tale
yedincl müa-

ramamıt ve çocuk, berıir nal
larile tekerleklerin albnda fena 
halde ezilmif, 6mitalz bir halde 
haabıney• kaldırılmlftır. 
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unan Tarihi 

Bir Şirket Fazla 
Para İstedi! 

Kadıköy ıu tlrketi •on Temmuı, 
A~uatoa ve EylOI ayları ıu takıitlaal 
abonelerden fada olarak lıtemlıtir. 
Ba baıuıta 1eniden ,Uketler koml
aerJlfiae buı ıiklyetler olmuıtur. 
Beledi1e bu tlklyetleri tetkik etmek· 
tedir. 

Recep Bey Ankarada 
Camburiyet Halk fuka11 umumi 

katibi Recep Bey din Ankaraya 
danmaı, latHy•da uj'urlanmıttır. 

Marallya Ticaret Odasının 
Raporu Ve Biz 

Marallya Tiearet Odaaı, beı a7 
evvel memleketimize tertip edile• 
ıeyab t milnHebelile bByGk bir r .. 
por netretmlttir. Bu raporda, burada 
g<Sıteri'en hGınOkabGlden iyi bir 11-
aanla bah1edilmektedir. 

lstanbulun ilk Tedrisat 
Vaziyeti GörUtUldU 

Dan, ilk tedriaat Umumi mDdOrl 
Ali Rııa Be1in riyaaetinde Maarif 
dairealnde bir toplaatı ya pılmııtw. 
Bu top'antıya Maarif MlldürO Haydar 
Ye muallim Sadrettin C.lll be1I., 
lttlrak etmitlerdir. DDnkG toplanhda 
latanbulun ilk tedri1at •aziyeti görl• 
tGlmOı, bazı kararlar verilmııtir: 

Bir Ayda 
Limana En Çok ltalyan 

Vapuru Uğradı 
Ticaret Odasının bazırladılt 

bir istatistiğe göre; Temmuz ayı 
zarfında limanımızdan 934 vapur 
ıelip ıeçmiştir. 

Bunlann bir kısmı tlransit ıu-
retile, bir kıımı da muameleli 
tekilde limanımıza gelmiılardir. 
Temmuz ayı fçeriıinde 150 ltalyaa, 
130 lngillz, 25 Alman, 30 Fran-
11z, 202 Yunan, 73 Norveç, 22 
ispanya, 17 laveç, 82 Rus gemim 
..... frltmll •• ..... faeli7etl 
diğer aylara nazaran daha kaba· 
nk bir manzara ıöıtermiıtir. 

Seyyah •ubesı MUdUrlUIU 
Belediye lenzım İf)•ri mfimeyybl 

Kemal Ra• p Bey, ••nahla tubeai 
mGdGrllltlne tayin edUmiı Ye it• 
baılamıttır. 

Polls MI Dövmu, "i 
Dün Ali oi:u Osman, Mehmet 

•• Kirkor iıminde &ç kiti Müddei
umumiliğe mllracaat ederek bir 
meMleden dolayı iıticevap edilir-
lerken poliı tarafındaa dövüldllk• 
lerl için muayeneye ıevkedilmele
rfni iıtemiılerdir. Mlddeiumumilllc 
davacıları Adliye doktoruna mua
yene ettirmlftlr. 

Almanya ile 
Ticaretimiz 

Geç•• .ene May aıaadanlteri tatbik 
mnkilnde lıtulunaaa TGrk • Alman tica-
ret anlatmaı:aıa mi.Adeti bu •11• 
ıonunda nihayet bulmaktadır. 

Klerin• mukavelHinin yeailenmed 
için yeniden mGzakerelen bati ndıtı 
haber verilmelrtetlir. Yeni kontenjanda 
JU•urtalarımıa içia aynlan mi .. tarı• 
arttmlH t• tla 911leamektet1Jr. 

~on Posta 'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 1 

- A lahaıkıoa 
bu ne hazırlığı. 

----

I ' 
... Şiı• fıfe ıampaay alar al

mıpıa. 

••• Bir •lay Kotiyon, aerpantiD, 
koafeti laaurlamıpnı •• 

Huan B. - Ne yapayjm yıl

baıında ıelecelr miıaf ;r bundu 
bafka tlrlU buırblda karplamr mı? 

Y ılbaımda kim ıelecek 
Haıan Jl,y •• 

Haıan B. - Hah•rin yo~ ma 
clOıtum latanbul Rıhtım Şirketi 
Jllbapada bke ıeçeeek 1 



22 Birinci te,rta 

Hergün 
Münderlcatımızın çoklu
/undan dercedilememit
llr. 

Bir Zehirlenme 
Hadisesi 
Baıvekil Paıanın Ref aka· 
tinde Turhala Giden He

yeti Bakır Çaldı 
Ankara 21 (A.A.) - Şeker 

fabrikasının kiiıat resmini ya.,. 
mak Uz.ere Turhala ıltmiı olan 
heyet hafif bir zehirlenme hldi· 
HIİ ıeçlrmlıtir. 

Seyahate ittirak edenlerde ye
mek dokunmasından hemen umumi 
denecek bir rahataızlık görillmllf, 
ye yapılan tetkik neticeainde 
bunun bir bakır çalığı oldup 
ortaya çıkmıflır. Bakır çalıtını en 
çabuk bluederek tedbir alan 
ve geçiren Baı•ekil Paıa Hz. 
olmuı ve bundan ıonra Turbalda 
fasılasız alta ıaat çalıımııtır. Btı
ttln rahatıızlıklar geçmif, timdi 
kimsede hiçbir Arıza kalmamıştır. 
icap edenlere lizımgelen ihtarat 
yapılmıştır. 

M. Karahan 
Yeni Sovyet Sefiri Bu 

Sabah Geldi 
Sovyet Rusyanın yeni Ankara 

Hfiri M. Karahan cenapları bu 
ıabah ekspresle ıehrimize gel· 
mlıJtir. 

Yeni Sefir istaayonda bir po
Jlı müfrezesile Pollı MüdOrU, 
Sovyet Konsolosu ve Konıoloıluk 
erk inı tarafından karıılanmııtar. 

Kayseri Fabrikası 
Mühendis Ve Usta Baıılara 

Diplomaları Verildi 
Moako•a 21 - l'aynrl m ... 

.acat fabrıkauada çahfmak Uzer• 
a-;ılan huıuıi kurslara devam eden 
TUrk mllhcndis v• uıtabaıılan 
kunu muvaffakıyetle ikmal et· 
miılerdlr. 

Mezuniyet merasimi yapılmıf, 
mUtekabil nutukl11r Irat edilmlf, 
5 mühendis ile 64 uıtabaııya 
allylllili ve Ali derecede diplo
malar verilmittir. 
Romanyadan Gelen 

Muhacirler 
Dlln Romanyadan şehrimize 

Adnan vapurile 260, Nilüfer va• 
purile de 410 muhacir gelmiıtir. 
Bunlar Tekidağında bkAn edile· 
ceklerdir. Geelen haberlere ıöre 
Köstence de toplanmıı l O bin 
kadar muhacir Yardır. 

Millet Meclisinde 
Ankara, 21 - Meclisin ilk 

toplantııında Vekiller Heyeti 
Balkan hükumetleri ile yapılan 
milzeyyel itilafl uı Meclise tevdi 
edecek, Haric ye Encümeni derhal 
toplanarak itilafnameleri tetkik 
edecektir. Mecl ı'n ilk gUntl me· 
rasim yapılmıyacaktır. 

Itilafnamelerin Mecliıin cumar
tHl günkü toplantısında milza• 
kerelerl ve Hariciye Vekilimizin 
bu münasebetle beyanatta bu· 
lunması, doıt B11lkan hükumetleri 
hakkında tezabilratta bulunulmaıı 
muhtemeldir. 

Bir Rumun Definesi 
Evvelce lzmirde çiftlik aahibl 

olan mübadil romlardan hacı MI· 
bal hilkümet:n mllaaadeaile çiftli· 
tfnde hafriyat yapmıt ve giderken 
gömdUğU 700 isterllnl meydana 
çıkarmıttır. Fakat bir başka yere 
16mdllğD 1500 Inıiliz albnıoı 
bulamamııtar. 

Bir Tl'amvay Yolda~ Çıktı 
EminlSnU-Eebek hattına işleyen 

237 numaralı tramvay arabaaı 
yayların kopmasile dUn akıam 
raydan cıkmış, bu yüzden bir 
aaat kadar tramvay milnakalltı 
durmuftur. 

SON POSTA 

------------------------------------------------------------------------------·1----------·------------
r " Resimli Maka _'"e a Gençliğin Kıymeti il Sözün Kısası 

Gençlik slnlerlnl&de, ıilH litlsahda • • 
lfadell demlerinde etrafınızdan bol bol 
iltifat ar j'Ö üraUıaUz. Tcbcasü l cr'nlı· 

ve kahkahalarınıu altın lııymcıti takd;r 
edilir. Sözlnlnlı b ül bO faklamuına ben• 
ıetilir. Fakat yıllar g eçl i> te uç arı ıu 
ak dllttiliil, yUıUnUı burufmıya ba,ı ... 
d :tı ııamaa etrafı 1ızd aki dllka hilu,• 
n in aillod ğ nl gSrürünüz. 
Artık aiae kıymet vı::ren• 

ler azalır ve bir pn r•llr 
ki tebuaUmlerlalıı: rlSrlll· 
m•., kankahalanmz ltltll· 
mca olur. lana lçla ea bll
yllk maahariyet, rençllj'lnl 
çürüt'\••cktlr. Bu da bllrl 
daiarcı.ııoıu kıymetli 1•1· 
lcr ıe doldurmakla mllm· 

/'V~~ küntı lr. Ayrıca Hfa· 
hattaa da kaçıaıaııı. 

' '/'' 
,'. fı/ 

SON TELGRAF HABE7lLERİ 
• 

Fransız Ve Italyan Gazeteleri Memnun 
Tevfik Rüştü Bey:" Telaşa Lüzum Yoktur. Fakat Avrupa 

Da Bugünkü Halile Cennet Değildir.,, Dedi 
Küçük ltilif ile 

Hariciye Vekili Tevfik Rnıtn 
Beyin riyasetinde Belgrat'ta mil· 
teveffa Aleksandr Hz. nin ce• 
naze merasiminde bulunmuı olan 
Türk heyeti, dün sabah ıaat 8 de 
ekspreıle ıebrimlze dönmllf, is· 
tuyonda meraıimle kal'fllaamıı· 
br • 

Cenaze alayında Tnrk ordu-
ıunu temıU eden Muhafız alayı 
b61Uğllnll teıkil eden aıkerleri· 
miz de dlln alqam ıeç •akit 
Belgrat'tan dönmlltlerdir. • 

"Avrupa Cennet 
Değildir. ,, 

Hariciye Vekili T evffk ROtttl Bey 
Belırad'a giderken Sel&nikte Yunan 
ıazetelerine ehemmiyetli ıazler ıöy· 
lemit ye bu cllmleden olarak demit· 

tir ki: 
11 - Kıral Alekıandrın fSldGriU

meal, yalnız Yugoslnya için detil, 
fakat bOtlln Avrupa ve Balkanlar için 
bir kayıp teıkll eder. Avrupanın bu· 
gtlnkD vaziyetinden endiıeye mahal 
yoktur. Fakat Avrupa cennet de de· 
tildlr. 

Hoı olmıyan hldiselerin önOne 
geçmek için bOtOn devletlerin birlikte 
ça ıımaları liıımdır • ., 

Mlhallof Nerede? 
Tevfik RüttO Bey, Makjdonya 

komitHi elebaı·ar ndan Mih ilofun, 
Yusroılaya tarafından talep edil
diti teklinde bir hidiHdt'n ıahaan 
haberdar olmadıtını, bu komiteci 
reiıinın elyevm Kutamonide ıiyast 
bir mülteci ııf ati le oturdutunu ıöy
lemlttir. 

Hariciye Vekilimiı bu akı•• An· 
karaya ıldecektir. 

Fransadan Yükselen 
Takdir Sesleri 

Paeiı, 21 ( Huıuıi) - Gerek 
Koçuk ltUAf, gerek Balkan birliği 
konHylerioin siyasi vaziyet hak· 

Macaristanın iyi Geçinmesi isteniyor 
kında ne,rettlklerl tebliğler çok Figaro gazetesi diyor ki: 
iyi bir teı:r yapmııtır. Bilhassa " Tebliğ her noktadan mil· 
bu tebliğlerin mutedil mahiyeti kemmeldlr. Söylenmesi lazım ge-
hoıa gitmiıtir. Bu mlloasebetle len herşey açıkça söylenmfttlr. 

Göze çarpan temkini, f ıkri siy ast 

Tahrikat 
Yugoslivyada Gizli 

Teşekkül Neler 
Y apıyormuı? 

Bir 

Londrada çıkan Deyli FkıprH 
gazeteal bir ıayiadaa babaederek 
diyor ki: 

.. Yuroılavyada ortalıfı karııtır· 
•ak iıteye• bir ıizli taıekkGI, mi· 
tneffa kıralın blyills kardeti n el .. 
yevm kapiıanade bulunan prenı Yor .. 
ıinin kral ilin edllmeainl temin mak
aadile tahrik&t yapıyor. • 

Yeni Kabine 
Belgrat, 22 ( Huauıi ) - Yeni 

Yugoıln kabineainln tekrar eakl 
Raınkll M. Uzunovlç tarafından 
teıkll edlleceti muhakkak 1ayılıyor. 

~-----------------------~ 
Balkan Futbol 
Turnuvası 

Bulgar .federasyonunun 
Şayanı Dikkat Bir 

Müracaatı 
Haber aldığımıza göre, Fener

bahçe kulUbU, lıtanbulda yapıl· 
mak ilzere bir Balkan futbol 
turnuvaaı tertip etmiş, blltDn 
Balkan devletleri futbol ıampl· 
yonlinı>a müracaat etmiıtir. 

F enerba6çe bu arada Bulgar 
ıampiyonu olarak Leviıld takımım 
da çağarmııtır. Fakat Bulgar F e

deraayonu Leviıkinin d6rdllncll de
recede bir takım olduğunu, Bul-
ıar ıampiyonluğunu ancak SIAvya 

ve akılAneıi onu kaleme alanlar 
için mucibi iftihardır." 

Eko d6 Pari de diyor ki: 
•Gerek Yugoalavyanıa •• 

Knçok ltilifın, gerek Balkan 
birliğini teıkil eden devletlerin 
taaavvurlan, itidalleri noktaaından 
taıvip edilmek gerektir. Suikaıt· 
ten istifade ederek lhtiyatıızca 
intikam almıya kalkmak lıteme
diklerlnl glSsterlyor. " 

Ôvre gelince; b6yle bir mer· 
kezi Balkan anlaımaıı vUcuda 
ıeldiğl takdirde bu bal, Avrupa 
politikasını esasından değiıtire• 

cek ve KDçük itilaf ile ltalyanın 
barıımasını tacil edecektir. 

ltalya Da Memnun 
Roma, 21 {A.A.) - Küçük ltillfın 

tebliği İtalyan matbuatı tarafından 
memnuniyetle karşılanmıştır. Matbuat 
bu teblıgi beynelmılel eiyaeet ıahuın
da siilcun ve lıuzur arzueuoun bir ni
ıanesi addetmekt1ıdir. 

Franeanın dostları olan devletlerle 
halisane münaeebetler, Homa ile l)ariı 
arasında husulü a rzu olunan mukarıne
tiu zaruri unsurları addediliyor. 

KUçUk ltlllf • Macaristan 
Roma, 21 (A. A.) - Macar 

Hariciye Nazırı M. Da Kanya ile 
M. Musolini mftlikatının baılıca 
mevıuunu, hali hazırda (tal· 
yanın, lcUçllk ltilAf ile olan 
münasebetlerini ıılab için aar
fetmekte olduğu gayretlerin 
teıkil ettiği zannolunmaktadır. 

ltalyan efkirıumumiyeal, Ma· 
cariıtan ile Knçnk itilaf araaın· 

daki mUnaaebetlerin ıakin olma· 
ıını temenni etmektedir. 

takımı temsil edeceğini ve bu 
husuıta Tilrk F ederaıyonnunu 
Müdahalesini lıtemittir. 

r 
iSTER iNAN /STER iNANMA! 

Muharrir '' Felek ,, yaaıyon 
•' Denirdi ki ; 
" - Yemek için yaıamamalı, yaıamak için yemeliL,, 

GOzel lif. Takvim yapraklar.aın altına, çikolata aiyet 
kitıtlarına yazılabilir. Ukln ameli kıymeti nedir? .. Hiçi 
lnaan yemek içia yaıamamalı. .. Pek&lA. .. Ne i'ln yaı•· 

malı?. Oraıı •al6m detil .. ,, 
Niçin malO• defil•lf. Eter " Felek ,, Bey bunu 

bilmiyoraa yaıama11nı ve yemeaini bir arada beceren• 

lere ve bilhaaıa bunun için yaııyanlara ıoraun. Rana 
Ye mDıteaaa eevaplar alacatı mulaakkaktır. 

ıa"611 ıırn ıır.~llllM 

Bize Faydası 

Olmadıktan Sonra ... 

•----------------- A. E. 
'' Ziraat Veki'eti hesabına Antal· 

yada tecrftbeler yapm kta olan mG· 
tehasa11 M. Tangal Antalya bahçele
rinin bir iki 1ene içinde muz. yatiıtir• 
meye mOlliit bir hale •etlrileceti 
neticeıine varmıı ••• ,, 

Antalyada muz. titndlden yetiı-

mekte oldutu için, bu haberde 
görillen makaat meyvanıa cinıial 
ıılah etmek olacakt r. .. 

Geçen HDe bir haata için muı 
almak lizım gelmitti. Bir manav 
dGkkinında ıözlime ilittf, biraz kO
çOk, bir haylı da uyıfta, fiyatını 

sordunu 
- 160 dedi. 
Çok buldum. 
- Ne diyorsun efendi, yalnıır 100 

kurut timrlltl var, lıkenderiyeden 
geliyor bu 1 .. 

Bir haatanın arzuıu mevıuubahıti. 

itiraza da imkan yoktu, fakat erteai 
srtın bir teaadQf bana ötretti: 

- Kilosuna lOO kurut ,Omrük 
rumi verilerek fıkenderlyeden ıetir· 
tilditl aöylenilen bu muz, biz.im 
Antalyanın malı imif, iıtanbula 45 
kuruta ıelmiı, bir nakliyat anbarında 
mllzayede ile (60) a ıatılmıı, manav 
dllkkinıada da (100) kuruı fazlaaile 
bana ıunulmuı! 

Jf. 
Birkaç glln enel fzmirden gelen 

bir do,tumla konuıurken bilmem na 
mllnasebetle ' 'Muz,, un adı geçti. Ve 
dostumun iç çekmesine aebep oldu: 

- Buglln islrenderiyoye yaı mey. 
va glSnderemiyoraak, sröndermekte 
zorluk çekiyorsak bundan fU ''Muıu,, 
mes'ul tutaak faz1a hataya dütmüt 
olmayız, aanırım. Memlekete İıkender· 
yeden aeneda kaç liralık muz ıelir 
bilmem, yalnız çok olmadıtına emi· 
nim. Fakat az veya çok biz memle· 
ketin hudutlarını buna da kapadık, 
Mıaırlılar d.,hal mukabele ettiler, 
billnçoda klrb oldutumuzu biç 
sanmam, dedi. 

* Mealektatluımıadaa biri aalah· 
yordu: 

"Çiklet iımi altında ıatılan naneli 
bir çefit 1akız vardır, Amerikadan 
ıelir. Son zamanlarda bunun benzeri 
memlekette de yapılmıt ve yapılınca 
da "yerli aanayiin himayeai namına.. 
Amerlkadan ıalmeılnin CSnOne ıeçil· 
meıi lıtenilmitl 

Amerika Ticaret bilinçomuzda 
biıden daima alacaklıdır. Y olladıtı 
maldan milyonlarca fazlu •nı utın 
alır. Şimdi bir bu vaziyeti dütü· 
nOnGz. Bir de nihayet birkaç yilı 

liralık bir yerli çikleti himaye 
etmek için Amerikalıları rDcen-
dirmek ihtimalini l'ÖZ önOaa ıe· 
tiriniz. Meılektaıımızın pek yerinde 
olarak verditf naaihatleri tamamea 
haklı bulursunuz.. 

Jf. 
lzmirden relen doıtumun mu:ı. 

mOnaaebetile ani thtı rivayette, ha· 
klkate tevafuk h'Heainia çiklette 
o duğu kadar fada bulunma11na ihti
mal vermem, fak at yine üzerinde 
dftılinOlnaeaini faydalı buldum. 

Ziraat vekaletinin Antalyada yap· 
tırdıtı tetkikata gelince, intall h tat• 
bikat sahaı na rlrer, feyiz bulur. F • 
kat bahçe ıahibl ile alıeı hesabına 
fazla Omıde kapılmayalım, O, kim 
bllir ne fedakirhklarla yetiıtirditl 
muzun kilosunu yerinde yine otu• 
kırk kuruta aatacak, fakat ayni muı 
manav §IOkklnında halka 160 kuruta. 
varilecektir. 

Bu, öyle bir kaaundur ki, tabiat 
tarafından konulmuıtur, c~za ka· 
nununun her hansrl lir maddHlnt 
uyman bile yine tepdili elde detildlr, 

Bir Casusluk 
Ruıyada~ Askari Mahkem• 

Sorgular Yapıyor 
Moıkova, 21 (A.A)- Yük11• 

Askeri Mahkeme, Sovyet ord• 
ve donanmaaının kuvvetini, fabn 
kalarm vaziyetlerini teıblte çalııu 
bir casuı şebeke inin muhakeme 
ıine baılamııtır. 

Şebekenin batında Fuı iılmı 
bir Alman ile Kotıa11er isimi 
bir Avusturyalı bulunmaktadu 
Bunlar bazı Ruaları da aralan• 
na e!mıy• muvaffak olmutlardlt. 



Ruam 
~edir? 

-1-
Öyle tahmin ederim ki ıon 

ayın umumi bir iti olan Ruam 
yoklamaaı hakkında ıazete yüz
lerinde rastladığınız haberleri 
ıöyle bir okuyup geçmltıi11izdlr. 
Belki de "Acaba bu Ruam nedir?,, 
ıorguıu içinizde kınılmıt kalmııbr. 

Ruam diye itittitfniz bu ya• 
bancı deyim çok mOthit bir ha1· 
talığm arapça ismidir. faanm do· 
ğumundan dört yllz sene evvel 
insanların öğrendiği bu baatalık 

iki bin sene oluyor ld beygir cin• 
ıinin yakaaım bir i'Un bırakma· 
mııtır. lıin mfthim olan bir nok
taaı da bu hayvan lı&1tahtının 
aynJ zamanda inualara da bu· 
lqır olmuıdır. BllyUk harpte bu 

~
üzden ölen beygirlerin sayısı yUz 
inleri Ye bu arada ıöçen ln1an· 

ann aay11ı da binleri buJınuıtur. 
Şimdi ılz bin aenedeaberl 

•Wnen bir hutalıta kartı insan• 
hğm hareket.iz kalıııaı hayretle 
kartılayacak Ye diyecekılniz ld 
• Herıeyl yeaea ilim ve fen buna 
bir çare bulamadı mı ? " 

Üzlllerek söyleylm ki bu 
aman1tz düımana çare bulmak 
yolunda ölen inaanların aayısı da 
epeyce artmıfbr. Dalaa geçen ay 
Kemal Cemil Bey fımindeki bir 
baytar ynzbaıımız da Paristekl 
Put6r enllltUıllade dört Hne• 
denberi ujTaıhtı bu yolda kurban 
titmlftir. Bu deterli baytarımız 
da fen llemlnin yıllarca çalııbğı 
bir yolda ylrllyor, Ruam huta· 
lıpa bir atı ketfetmek ıçın 
dldiaiyordu. N• yazık ki bu hayırlı 
çalıtmaııaı aibayetleacliremeden 
Ruama tutularak o da fon kur
banları uaııaa kanfb. 

Şu ıözlerimden Ruam deallen 
haatalıtın ae ulunuz bir beli 
olduğuau Ye ona aıırJardan beri 
bir çare bulunamadığını anlamıı· 
ıuıızdar. Medeniyet Aleminin bu 
derde katı timdlye kadar yapa• 
bildlii tek ıey haatalıtın kökllnU 
körlemek, buna tutulmut olan 
hayvanları meydana çıkarıp öldür
mektir. Builln dünyadaki bütDn 
ileri memleketler Ruama karıı bir 
savat açmıılardır. Bu arada Tür
kiye hükumeti de bu derde kar
fl bir «_Genel Ruam yoklama11 » 
yapmıya ve böylece yurdumuzun 
insan ve hayvan sağlığını koru
mıya karar vermiıtir. Hazırlanan 
bir buyruia aöre Ttırkiyenin bfl. 
tün beygir, katır ve •tekleri göz
den geçirilecektir. lıte ıantele· 
r;n aık ıık yazdıkları Ruam yok
lamaaı bLınun için yapılıyor, bunun 
için bu kadar ehemmiyet alıyor. 

Şimdi bu haatalıtın mahiyeti
ni ve tam•1maıım anlatayım: 

Ruam yalnız bcyfir, katır ve 
e19k gibi tek tarnakh hayvanların 
haatalığıdır. Gevit getir~nlere 

gelmez. Heıtahtın mikrobu bir 
hayvana bulaıınca bu h&1talıta 
ait alametler de çok ıllrmeden 
meydana vurur. Fakat bazı sefer
lerde senelerce bu alametler 
görilnmiyebilir. Ve o takdirde o 
hayvan belli olmadan haıtahA-ı 
diğer bahvanlara ve inaanlara ae• 
nelerce taıır. Neden ıonra be1i
ıizlik, bakımıızlık gibi bir 1ebep 
ile hayvan dlitkUn kalınca haa
tahk ta meydana vurur. 

işte o zaman hayvanın 
atefİ artmıya başlar, ııksık nefes 
a ır. Burnundan sulu bir akıntı 
sızmıya daha ı:onraları içinde bir 
takım kabarcık ar peyda olarak 
lrinJ bir a.ı akma} a başlar. Göz· 

Köylüler Ve Doktor Muayenesi 
Zonguldak Halkevi Beycuma Nahiyesinde Bir Günde 

162 Hasta Muayene 
ZoaguJdak ( Huaual ) - Zon• lttlhaaızlıktan ıikiyet eden hasta· 

Ettirdi 
ı guldak Halkevl köy Hyahatlerlain )arın bir çoğundaki teıhls hep 

onuncusunu yapaıaıtır. fçtl•al aynı : Sıtma, frengi. 
yardım ve aeıriyat komitelerinin Doktor bilhassa bugibi haıta• 
bu miltttrek aeyahatl Beycuma larile çok alakadar oluyor. Bol 
nahiyesine kadar uza1111ıtır. illç veriyor, hastalığın ilerileme-

Zonpldak • Denek yolunun sine mani olmak için yapılacak 
29 uncu kilometreıiede bulunan tedbirleri izah ediyor, frengililere 
Beycuma nahiyesine bundan evvel iğne tedaviıine devamlarının vere• 
de birkaç defa gellnmiı Ye bura• ceği faydaları canla miıallerle 
daki h&1ta köylO muayene edllmlı anlatıyor. 
ve meccantll illç d11tıtılmı1b. Bu ziyarette köyde 162 hasta 

Halkevinln cidden çok çalııan muayen• •• tedavi edUmif ti. 
unıurlanndan Operatör Necati Hu rakamın yaruını mahza 
Bey muayeneltaneeiain • 611lnde doktora görl\nmOı olmak için 
beklet•a köyllllerl qina bir çehre gelen hastalar olarak kabul etsek 
ile aelAmladı. Bakılmıya gelen de birkaç saatlik kıaa bir zaman 
halta köylller ile genç doktor içinde merkeze çok yakın köyler• 
araaında içten ıelen bir yakıalılr den gelen baatalann yekünu de 
ve kayaaıma •ar. " mlihim bir ıeydir. 

Muayeaeyi ve il&ç tevzilai naata köyliileı doktor oduı önündt Beycuma Nahiyeılala Mlldtırll 
nahiyenin ilkmektebinde yapıyor. ıır• bekliyorlar 

il k 1 f k f k Burhan. Beye veda ederek ayn• 
Doktor ıık sık dıtan çıkıyor ve Aç u ağı o ur o ur kayea• 

tı S b i d ki ili lırken Halkevlerinin bilhaaaa köy• 
hutalarını bir göz muayene1inden r.. oara ıu eyaz 1 ıe e ç• 

tan bir damla. lU arasındaki lrıat, propaganda 
geçiriyor. Bu göz yoklama1ındaki Saatler geçiyor hali hutaların ve yardım faaliyetlerinin nekadar 
kaıt, beldeyemiyecek kadar hasta arkası alınmadı. Doktorun haıta geniı Ye ıumullU bir hududu 
olanları öne almak için.. isimlerini yazdıg" ı defterde de 112 d ol uğu daha iyi anlaıılmıı 

Doktorun her muayeden ıonra nci bastanan iımi yazıhyor. Fakat bulunuyordu _ lf. 
lliç verirken hastalarına yaptığı hAli kapının önO hınca hınç .. 
tarif çok pratik doğrusu.. Hutalann hemen mühim bir Zonguldakta Piyango Talihlisi 

- Gördln mtl bacım? Bu ekseriyeti ayaı dertlerle malul.. Zonpldak (Hususi) - Tayyare 
tozun yarısıaı sıcak auya ata- AnRdolu köylUıllnU yıllardaaberi piyangosunun son çekllmesinde 
calcsın. Kuıluk, ötl• vakitleri kemiren iki menhuı hastalık : ( 25) bin llrahk ikramiyeyi ıehrl• 
içeceksin. Şu kırmız ıiıeden ço- Sıtma ve frengi. mlzde lokıantacı Hacı Kerim B.ln 
cuğun kulağına dökecekshı. Bu Halsizlikten, baş dönmesinden, kardetl CaYit Bey kazanmıftır. 

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

Cümhuriyet Bayramı ' 
Hezırllklan 

Bolu 20 (A.A.) - Cumhuri
yet bayramı için hazırlanan ıealik 
proıramlanaın aaa batlarıaa g6-
re C. H. F. o gece bir balo Ye 
balkeYlade bir mllsamere Yerile
cektir. CiYar köyler atlarla me• 
raıime fttirak edecekler araların• 
da cirit oyunları yapılacaktır. 

Tekirdagmda Havalar Soğudu 
Tekirdat 22 (A.A.) - Tekir· 

dai H ha•aliıine 24 aaattenberl 
yağan ıllrekll yağmurlardan ıonra 
haYa birdenbire ıoğumuıtur. 

.............................................................. 
lerinden irinli bir akıntı burnuna 
doğru ıızar. Nihayet hayvanın 
çenHi altında boydan boya ıitlik
ler göriillr. Deriıinde kabarcık· 
lar ve yaralar belirmiye, çok de
falar ayaklarda topallıklar fazla
lqmıya baılu. HayTan i'lnden 
i'iine 6kılrerek tıtlhaıızlanır, za· 
yıflar, ıeraemlefir, mangafa olur 
ve &Itır, 

Böyle hayvanlara köylüler (Sa
kağıh) derler.. Saka(ıla bir beygir 
ba1talıjı adamakıllı meydana vur
muı oldutundan tehlikenin baba
aıdır. Maale1ef bunu bilmiyea bazı 
köylüler (Sakatı)yı (Köklü nezle) 
ile karııtırarak hayvanı terletmiye 
sıcak tutmaya falan çalııırlar. Bu 
aayede iyi olacağına inanırlar. 
Halbuki (Köklü nezle) de yalnız 
bir atcı ve burun aalyaaı görül· 
dtığU halde aakağıda bir ıllrll 

alimetler daha vardır. Bu ıibi 
ılipheli vaziyetlerde yapılacak iti 
ve uıl aakağıla beygirlerin ayırt 

edilmesi yolunu da ıelecck sefer 
anlatacağım. 

Çiftçi 
(•) Ziraat huauıundalııl mlt'lıillerlalll 

Hrunuı. Sen Poata'nın (Çlftıl) al 
.a.e cevap •erıcekllr'e 

Malatyada Trahom Mücadelesi 

Malatya trahom miioadele diıpanHri 
Malatya, (Huıusi) - Buranın aer Malatyada ea faydalı ve 

en e1ki ve en bOyftk derdi göz cidden •n l8zumlu mleueHler 
hastalıkları idi Bilhalla Trahom meyaaına girmit oldu. Trahom 
fazla tahribat . a ı ordu. Sıhhiye mlk~dele diıpaaseri baıhe~iml 

• • Y ~ Y • • lsmaıl Hakkı ve ıeyyar teıkılltı 
VekAletanın çok ııabetli tetbırlerı doktoru Mecdi Beyler biç yorul• 
eayeıinde trahom mUcadeleal madan çalııttlar ye mlcadelede de 
baıladıktan ıonra açılan diıpan· cidden muvaffak oldular. 

Ağında 
Yakında Gümüı Maden

leri işletilecek 
Atın (Huıuıi) - Keban na• 

hlyeainde bulunan ye 299 aene• 
ıindenberi muattal kalan gllmllt 
madenlerinin lfletilmeaine yakında 
baılanacaktlr. Ma<}enin bulundu
ğu Seftll dağı altında bin amele 
çalıpcak kadar genit tüneller ve 
kuyular vardır. Buradaki maden 
damarları çok zengiadir. Bu el· 
varda gUmtııten baıka altın, de· 
mir, mUrdeaek, kükürt, mermer 
damarları da vardır. 

Dört mlhendiı gllmllı made
ninde bfttln gayretlerlle sondaj 
ameliyesine devam etmektedirler. 
Elde edilen netle• memnuniyet 
verecek ıekildedlr. Daha on dört 
milaendlaln ı•lecejl a6ylta•ek• 
tedir • 

Kaıta 
Eskiden Düğiia Davetleri 
Keçi Kulağı Gönderilerek 

Yapılırmış 
Kq (Huıuıi) - Her memle· 

ketin kendiae malısuı Adetleri 
Yardır. Buraaın da dlljilnlerde 
yapılan ve (Okil) denilen Adet 
kayde değer mahiyettedir. 

(Oku) dHiltn davetlyeıi de· 
mektir. Fakat bu daYetiye bir 
mektup veya elql değildir. Bir 
keçi kulatıdır. Dliitın 1ahibi dl· 
iUne davet edilecek olanlara 
birer keçi k11lağı göaderir, ve zen
ginler bu kulağın atkaaıadan ke· 
çiyi de davet edilene gönder· 
mektedirler. 

Keçi k1:1lağını alan ev d8ğUne 
davet edilmiı demektir. Maamafih 
zaman keçileri kulaksız kalmak· 
tan kurtarRııf, artık kulak gön· 
der••" ı-.retJJe yapılan davetlere 
teaadftf edilmemiye baılaaıh•ıtbr. 

Birinci tepin 22 

: ( Tarilıi Fıkra J: 
Zaman Değişti 
Amma Hadiseler 
Eskisi Gibi! 

Oamanlı tarihinde ve o tarihin 
ilk Oç yllz yıllık devrini ihtiva 
eden aayfaları araaıada ıu ıekilde 
ıatırlar göıe çarpar: " HUnkirıa 
ölllmft herke1l tatırtb. Vak'a, et· 
rafa yayıhrsa . bir fitne kopmak 
ihtimali vardı. Bu aebeple ölümll 
1akladılar, hekim batının tertibi 
Ozere ölllye rubalannı giydirdiler. 
Karanlık bir odada taht lb:erin• 
oturttular, arkasına bir adam 
gizlediler ve ona öl11nl1n ellerini 
sallatarak Hllnkinn 1elimım al• 
mak isteyen aıkerl aldattılar ,, 

Beş on aayf a çeviriraenlz. Ay• 
nı ıabrları yine okuHunuz. Bu 
ıefer ifade ıu ıekll alır : 

" Hilnktr, bird•nblre bat •i• 
ruına uğradı, iki ınn 10ma öldL 
Vefab, V eUabdıo Mantaadan Edir
neye ıelmuine kadar aaklandt. 
T•m on tlç gtiD 610 nrayda " 
bu mr, tlç bet kitinin ytıreiinde 
kaldı, kimaeye aezdirilmed1 ,, 

Bu da bir baıkaıı : 
"SektuYar kalHi ısntıade mUt· 

bit bir liiım patladığı gtinl11 
i'eceal Sultan StUeyman ölclll. 
Sokullu, keyfiyeti aakladı. Asker 
kendiıinl g~rmek istedikçe hUn• 
kArın nezlHi olduğunu ve çadır
dan çıkamıyacağmı ı&ylüyordu. 
Tam iç hafta bu sırrı kimaeye 
beW etmedi. Hatta Hktuvar 
alınıp ta ordu Belgrada dönerkın 
610yll taııyan arabanın etrafmda 
çavuılar alkıı yapıyordu, mehter• 
haneler davullanm, zurnalarını 

çahyordu. Sokullu bazan ölüntln 
koluau Arabadan dııuıya çıker• 
tarak Hllm •erdirirdi, bazan ela 

~---ıı 

kendisi arabanın yanına sokularall 
lıler hakkında konuıuyormuş gibi 
l&ylenirdi !,, 

Bunlar h•f tabbn çllrU lı t öf~ 
nll göıterlr. Çllnkll korku, «:U ti 
laka kudretalzlliin nlıau u~.li, 
Geçenlerde DeyiJ Meyil gaz~tesı: 
bir bUldbndarın hastahiından ve 
bu baıtalığın gizli tutulduiundaa 
bahaediyordu. Onun yazdığı fıkra, 
baaa Oımanlı tarihinin yukarıda 
kaydettiğim satırlarını hatırlattırdİ. 

Evet, zaman değiıtl amma 
hidiaeler baz.an eaki devirleri 
andırıyor 1 •• 

M.T 

Tekirdağında 
Yeni Bir Köy Kuruluyor 

Tekirdağ, (Huıust) - Muratlı 
nabiyeıine batlı ve ıimeodifer 
hattına oldukça yakın bulunan 
" Kırk Kepenekli ,, klSyllne yeal• 
den ıon ıiıtem planlara göre 28 
eY yapılRcak ve bu güzel köy 
yeniden kurularak tevsi edil .. 
celrtir. 

Bu köyde mektep, muallim 
evi, Cnmhurlyet meydanı, çocuk . 
bahçesi de bulunacaktır. Bu yeni 
lnıaatın proje1i yapıldığından ya• 
kında mahalline gidilip tatbilc 
edilecek ve yapım iılerlne bat
lanacaktar. 

GUdUlde Tifo Kalmadı 
GtldUI, ( Hususi) - Nahiye• 

mlzde doktor yoktur. Bu yüzden 
haatalananlar mUtkUlit çekmek· 
tedirler. Son günlerde haatalan• 
ma vak'aları çoğalmıf, bunua 
&zerine kaza sıhhat heyetine mli• 
racat edilmittir. 

Nahiye ml\dürlinün bu mura• 
caati!ll nazarıdikkate alan kua 
sıhhiye memuru ve hükümet tabibi 
beyler nahiyeye gelmişler, basta• 
ları ve kanlarını muayene etmiı· 
ler, hastalığın tifo olduğunu anla· 
yınca hemen harekete geçeı ek 
bUtlin nahiye halkını aşılamıılar:. 
dır. Bu sayede haatahğın önllne 
ıeçllmiştir. 

-
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2! llrı.d tefl'ln 

( Siya.et Alemi) 
Bulgarlar 
Taggare Motör
leri Alıyorlar 

Çekoafovakya ile Tilrk Cnmlturi-
7etinba harici alyaaeti ayni yol•an 
yürDyorlar. Filnki Knçnk. itilaf T• 
Bal.ita irlitinln gfittüklerı dıt aiya• 
1etlerU. atbıı ıı beraber yft.rlaHil• 
bu l.araberl.k b sıl oluyor. Fakat 
bu ayniyet ne ıekilde Hıl ol•raa 
olna, u, bir yakıadu ye ikl .te.-le• 
tin AYnlp d okl metıfaatt.ri biriltirlae 
aıt clefll lr. Buaa rı:ığmea Tiirk ialüu.r
lar ld.arul, Ç ek tiltiin rejisi Uo .. uh 
bir anlatma yapm1ya munffak oı..a
mıtt.• Buna mukabil Bul~ar blkt
metl. ÇekoslonkyanıD lakoda •6· 
eueeelariıa :!e1a: 

Tatra fabrikalarından 346 bin le• 
vahk otomobil i W ltu fabrikala
ruuln (20,688,000) lnalık tanar• 
motörlii 

İıkoda mOeaaesııhndan (6,035,000) 
lbahk m kine ; Kolben • Daaek 
mneaaeseleriadeo (24,881,000) ...... tık 
motoılklet •e eotuk bava tHİ•dt i 

Volraıın-Celako•iç'erden (4,228,000) 
leYalık, Viçe· le - KoYarcık mfieuea._ 
ainden (4,098,00 ) leY lık, Ringofer 
firmasınd n da (20,300,000) levalık 
vagon a lm•t ve bil On bu efYanın b .. 
dellai titiln'e ödemiatir. 

Şayanı imtisal bir hareket deQ'il 
midir. - Süreyya 

~---

Lehistan Ve Ma
caristan Arasında 

Macar Başvekili Varşovada 
Temaslarda Bulunuyor 
Varıova, 21 ( A. A. ) - M"r şal 

Pilsudaki Macar B11p e ili M. Göm· 
b8şll kabul ederelc kendislle uzun 
mOddet göruımüş tilr. Bu mOlakatta 
Hariciye Na:r.ırı M. Bek t c haır.ır bulun
muıtur. 

Varşova, 21 ( A. A. ) - &ıvekll 
M. Koz.lovski, Macar Br tvekili oerefi
ne bir ıiyafct vermiş, ziyafet esna
•ında iki B şvekil çok 11 mimi nutuk• 
lar a6ylemlşler ir. 

Mac rlstan Ve Papa 
Roma, !;l ( A. A.) - Pa pa, Macar 

Hııriciye Nazırı M. K•nyayı kıabul 
ederek u::r.un boylu Ye • mimi tarz.ela 
gQrOımaıtar. 

Yen ile e Dostluk 
Budıpeıte, l!l (A. A.) - MacBJ' 

Baıvekili M. Gö.ıılöş'ü n Mareşal 
P lau - sk iyi z·yareti dol yuıUe Macar 
Telgraf aj nsı Varıovadan iıtihbar 

ediyor: 
Bu müliilcat, t arihte birçok ml

aalleri ırlSrülmüı ol n Leh - Macar 
doatluğu rabıt lar nın yenileom lı, 
kuvvetle9m

0

f ve esm .. n teeyyllt etmıı 
olduğunun bir tlmıı ldir. 

Aş 

SON POSTA 

BARİCI TILG AFLAR 

g·ıtere e -Avustra yaya 
edef e Doğru Giden 21 Tayyareden 

Bir Kısmı arı Yolda t<aldı 

Londra, 21 (A. A.) - lnıiltere iJe 
AYuatralya aruındııki h vn J'UlflD& 

lttirak eden 19 ta11arenin laalilaaxırda 
Yaziyetleri ıudur: 

1.- f ~iliz "Ko•u~t,, tayyarHİ pi
lotları; Mo.lisonlar, in akı-m M.41de 
Hlndistana müteveccihen Battiattan 
hareket etm·ı.ir. 

2.- Helııııd lı "Duı-Iaa. ta7yarul 
pilotlnrı: Mol ve Parmantiye, 19,57 de 
Halepte yere inmiş ve 20,;i7 de Bat
dat btlkam tindo uçmuıtur. 

3.- Ho' andah "P nder,, tayyareat 
pilotları: Ayees ve Geysendor, 16,55 te 
Atinndan B A-.:la ta uçmuıtur. 

4 - Amerikalı •Boeing· Tranaport,, 
tayyaresi, pilotlnrı: Turner ve Panz· 
born 18 de Atinadan Bat data hare• 
ket etmiotir. 

S - AYuatralyalı "Lokbet-Vega" 
• tayyı:resi, p;Jotl rı: Vudı vo Bonet, 

e!eklrik p illerini t .. zelcımek ilzcre 
Atinad a kaim şhr. 

6 - Yeni Zcl ndalı '' Mayles 
Hok,, t ayyares·, pilotları: M k~regor 
ve V lker bu c!n At nadadır. 

Amarikalı "Lambert,,, fngiliz "Fa
ry Hil,, yeni Ze'andalı "Drazon,, Da-
nim rkalı "Dcsout r" lngHiz "Air 
Spit !Çur y r,, , Avustrnlynlı 11P us Mot,. 
t y reltri Ro med dır ve ağlebi ihtimal 
orad gece,iyecck ler ir. 

Cob s, V, lker, Skot, Balk ve 
Şov'un idue ettikl~ri, diRer nç 11(0-
••t,, İngiliz tararelerinden haber 
yoktur. 

Mis Koıran ile Smit'in idare ettik
leri yirminc ı tayrr , Amerikalı "Brn• 
vU,, Bllkrette yor ıtan vazgeçm1ftir. 

Diğor ecört t yyare de 5akatlık do
layısi e garbi Avrupnda bazı ıehirlere 
inmişlerdir. 

Bağdnt, 21 (A.A.) - Haber alı•a• 
mıyan nç "Kornet,, toyyareainden 
Skot ile Kemp' e 'in idaresinde olanı 
aaat 21 d e Bagdada inmiı ve yarııta 
ikinciliği, ş" ın di ik o lde etm"ttir. 

Londra, 21 (A. A.) - lngilia tay-

Londra il• A •ustralyanııı Şarlvil şehri ar&~ıada 21 tıyya
reain uçtuğu uzun ha Ya yo!uuu gösteı eıı kroki 

yareci Şoy Barse
londa yere lnmiıtir. 
AYusturaly ya <loğ-
ru uçuı için İspan· 
ya biikum t .nden 
müsaade bekliyor. 
Abbnil, 21 (Fran· 

'>PAi:J P~C 
' ~ o . 
~ ~ O~BA!r. 

~~~';;;:l(.:Sllt!t 

sa) - fngiliz tnyya
reci Parper burada ı_ __ ...__ _ _;,;;..;.._.;.._._ ....... _...;...;,...:.;..._--... __ -=......_--.. __ 
yere inmej'e mec
bur olmuı, tekrar Marsilynya uçmuıtur. 

Hedefe DoDru 
Londra, 21 (AA.)- bgJtere-Avaa• 

turalya bava y arlf na ittirik edenter 
ara•ında MoJlisoalar JJk olarak dün 
saat 19,10 da Bağdata nrmı ılardır. 
Bunlar Mlldenhal tayyare meydanan
dlln dün s .. bab ı at 6 30 da u'muı
lardı_r. Bin enalcyb diter rakipter 
Uxer1ndo bayii tefeY•uklan Tar.fır. 
Rakip'erin bir kısmı Marsilyada bazı-

ları Romada Ye diter baııları İ•e 
bugün harekit etmek Uz.ere Atinada 
kalmıılardır. 

{ S on Po'!lta: Bn uzun mesafeli ya• 
nşa 21 tayyare girmişti. Biri Bükreşte 
vazgeçtiğine göre 20 tayyare kalmıştır. 
En ıleridc olun Molisou aile&i birka9 
hava rekorunun sahibidir. Kat'i netice· 
nin yann beİli olması muhtemeldir. Bu 
havıı yolunun İngıltere hesabına pek 
büyük bir askeri ehemmiyeti olduğuna 
da ayrıca işaret edelim. ] 

r~-------.....,1 Fransız İşsizlerinin 
ispanyada 1 Yiirüyüşü 

l 

Diktatörlük Hükumetten Hayat Pa· 

iki Jeneralın iktidar Mev
kiine Geçtiği Söyleniyor 

Paris, 21 - ••Lö Jurnal,, gaı.eteei 
Barselondan aldığı §U haberi neşret
mektedir: 

Cumhur reisi M. A\kala Zamora'nın 
istifa ett ği ve Jeneral Frauko ile 
Jeneral Godedin askeri bir diktatörlük 
kurduktan rivayet edılmektedir. 

Du haberin doğru olup olmadığını 
tahkik mümkün olmamışhr. 

kııdı. 

halı:ığının lncirilmesini 
istediler 

LU. il (A. A.) - Şimal haYalieiai• 
açlık yUrGyClctllerl, Valinin daveti Dze
.rine Vıliyat meclleinia içtimaında 

bulunmuılardır. Bu nDmayiı, tamamen 
aükunet dairuinde cereyan etmittir. 
Nilmayifçiler, iıalzlere yapılacak yar
dımın dnlet tarafından yapılması 
temenniaini izhar etmekle iktifa et
mit'er, hayal. pabalıhj'ınan lndirilme
•ini ve evvelce de yaptıkları nçhile 
it piyaaaaında Franaız amelesinin ter
cih edilmealnl latemiflerdir. 

- Ne münasebet. Daha iki 
gOn evvel bir ( Vizon ) la ben 
gördüm cevabını alıyorlardı. 

nçl rln • 1 

Gülilmaediği zamanlar dudak· 
lannın kenarında ve göilerinin 
ucunda peyda olan ince bir çizgi 
istihza ve gururun ifadesi gibi 
insanın ciğerine aap1anıyordu. 

Balolarda, eğlence alemlerinde 
onun elbiseleri, tu\'aletleri konu
ıuluyordu, 

Ho.54 
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Bu okadar adi bir iftira idi 
ld kızmaya bile değmezdi. Fakat 
fena feyler büyümek, dağılmak 
için fena muhitlerden kuvvet 
ahrlar. Bu iğrenç dedikodu da 
zaten böyle kir.i mevzulara ku
lağı açık olan Kadıköyün bazı 
muhitlerinde ç rkefe atılmıı ma· 
(arya mikrobu gibi çarçabuk 
bUyfidU, alevlendi, dal budak 

ıaldı. 
Şimdi vapurda da yolda onları 

tamyanlor yavaşça birbirlerini 
dürterek gBsteri) orlardı: 

- lıte bunlar •. an'ıyorıun yal 
Zaten hassas alıngan olan 

Leyli bu h areketleri sexdlkçe si
nirleniyor, kızarıyordu. 

Hattıı bir ara ık ( Ayten )e: 
- Bari ayn ayrı gidip gele

Jlm. Bıı pis lakırdılar belki kesilir. 
Demiye kadar vardı. 

Fakat (Ayten ) daha tedbirli 
davrandı: 

- O zaman daha fena, dedi. 
Danld ğınızı, aramız.dan ba ka 
çehreler ge!ip geçf ğiııi söylerler. 

Bu d doğru i<li. 
Bu çirk n dedikodu hwm a hn· 

•rhı..n Cahlt 

cıya kadar ehemmiyet vermemek 
ı·zımdı. Sinirlenmek, hıralanmak, 
darılmak daha fena tcair bıra· 
kab~lirdi. 

(Ayten) in tahmini doğru çıkb. 
Onlara artık gizli giz.li: 
- Çifte kumrular! 
Diyorlardı. 

Dedikodu denilen eç ve doy
maz iftihalı çirkin dev kendisine 
daima daha başka, daha taze 
aYlar, yemler aradığı iki arkadqa 
alt bu daya da tavaadı, ucudac:lı 
•• bu sefer aalı, astarı olan yeni 
bir mevzuu kemirmeğe bafladı. 

Bu yeni dedikodu okadar me
raklı idi ki bir iki gftn lçiade 
hemen blltnn Kadıköy, Erenköy
lerine vanncıya kadar lıtili etti. 

Yeni dedikodunun kalıramam 
Kadıköylü bir genç kızdı. 

Yan resmi mlleasuelerden 
birine devam eden bu genç 
kız iyi giyinmek istiyen iyi 
yaşamak isti}en bir kızdı. Babası 
orta hnlli bir memurdu. (M •.. ) 
o)gun ve güzel vilcutlu zeki bn· 
fo lı, siyah gözleri iliştiği yerde 
iz bırnkacak kadar tesirli bir 

iyi konuıan, litifeden, ikina• 
yeden anlayan bir kızdı. 

(M ..• ) le ne zamandanberl 
orta yaşlı bir zengin tüccarın 
alnkadar olduğu aöyleniyordu. 

Nihayet bu alaka etrafında 
göıOnden kaçmıyacak bir ıekildo 
alevlendi. 

Bu alevlerin eseri de (M .•• ) in 
üstünde batında kendini göıterdi. 

Artık (M .•• ) Hamm iatediği 
gibi giyiniyor, kuıanıyor, eileni
yor, geziyordu. 

Onu artık en kibar balolarda , 
en pahah eğlence yerlerinde gör
mek kabildi. 

Çalıştığı daireye keyif için 
devam etliği ıöyleniyordu. 

f ıte havadislerin bu buhranlı, 
hararetli devrinde Aytenle LeylA
ya ait dedikodu da unutuluYer• 
mişti. 

Şimdi yalnız vapurlarda değil, 
KaclıkByüoiln, hatta lıtanbulun 
bir çok yerlerinde hep bu müna· 
sebetten bahsediliyor. ( M. •• ) 
hanıma ait haberler ağızdan ağı· 
za yayılıp gidiyordu. 

Onu birgün şık bir astragan 
manto ile görenler bunu dostları· 
na anlatırlarken: 

Hatta Şişli llemlerinde artık 
saltanatı sönmnı eski yıldızlardan 
biri onun bili altmıı lira aylıkla 
iıbe de\'am ettiğini duyunca: 

- lıte bu saçma, demiıti. 
Madem ki bu kadar el ll•tnnde 
tutu!uyor, ne isterse yapılıyor. 

Oradan çekilmeli. Kala kala alt
mq lira aylığa mı kaldı. A,ıla 
ona alb yllz liradan faila harcıyor. 

Bunu söyleyen hanımefendi 
erkek zevkinin bupktı budutla· 
r1D1 bilmiyordu. 

ÇUnkü bugünün piyasasında 
httkUm allren gözde}.,. böyle çalı
şan genç kızlar arasından aeçill
yordu. Bir yazıhanenin lot köte
ainde kıvır kıvır aaçb, ıeytan 
bakıflı, cİYa gibi fıkır fıkır kay· 
myan genç kızlar salonlarda poker 
masalan batında fingirdeyen ha-

nımefendilerin papuçlannı çoktan 
dama atmıılardı. 

Bunun birçok sebepleri de 
vardı. . 

Bu kızlar hayata daha iyi 
.eviyor, ya§amanın ıevkini daha iyi 
çıkartıyor. Erkeği daha iyi meş• 

gul etmesini biliyorlardı. Soııra 

bunlann çoğunun bhıiUeri iyi 

Sayfa 5 

c 

işleri J ( Gönül 

Bir Gence 
Tavsiyeler 

"Hanımtey:zeclğim, 

iki felakete birden uğradım, 
ilk derdim: Biitnn aervetimi ik ~oci 
derece teminatla bir ipotek işine 
yabrmııtım, bina satıldı, umulan 
parayı tutmadı, birinci derece 
teminatı haiz olanlar alacaklarım 
aldılar, baaa sadece bir haYa 
kaim ikinci derdim: 

Gençliğimde sari bir hastalığa 
yakalanm11bm, iyice tedari ettir· 
diğim için tamamen geçtiğini 

ıaaıyordum, halbuki yeniden nllk· 
aetti, daha doğrusu nOkaettiğine 
dair bende ınphe uyandı. 
Halbu ki: 

Niıanlanmııtım, ftç hafta sonra 
niblblanacaktım, yekdiğerlnl ta• 
kip eden bu iki fellket karıısın• 
da birden çılgına döndllm, baıı· 
mı alarak Bursaya gittim, orada 
kendi kendime yalnız kalacaktım, 
dilıilnecektim, halbuki dnınnemi· 
yorum, ıana, aoruyorum, teyzecl· 
ğim, ne yapayım.,, • 

Bana bu mektubu yazan oku· 
yucum, ni~anlısına karıı beslediği 
aşkın derecesinden bahsetmeyi 
unutmuıtur, fakat mademki niıan
lıdır. Evlenmek Uzeredir, azami 
sevgi ile mlltehasıiı olduğunu ka· 
bul etmek mecburiyetindeyiz. Bu 
takdirde diyeceğim ki, •even bir 
erkek sevdiği bir lrndına karıı 
fednkir olur, fedakarlık ise kar· 
şrnındakinin hayahm ve istikba· 
lini kendi hiaainln üstnnde tutma• 
yı emreder. Vaziyeti olduğu gibi, 
nitanlınız.a snlatını:z. Para derdi 
daimi değildir, geçebilir, yerine 
konulması daima mUmkt\ndUr. 
Hastalık iıe derecesine ve ıekli
ne bakar, ağlebl ihtimal oda te
davi edileb:lir. Fakat yalan söy· 
Jemek suretile evlenme hayatının 
ilk adımında, irtikap edilen cina• 
yetin izi kızgın bir damga şek· 
linde ebediyen kalır. 

HANIMTEYZE 

Fransız Hava Nazır1 
Parla, 21 ( A. A. ) - Hava nazırı 

Jeneral Denen, binmlı olduğu tayya• 
reyi bir.ı.at kullanmakta olduğu v6 
beraberinde diğer iki tayyare bulun• 
dutu halde Yugoılnyadan dlSnmlltUlr. 

I di. Aile terbiyeleri de fena de
ğildi. Bunun için elde edilmele· 
riııde Yahşi bir zevk duyulu• 
yordu • 

(M ..• ) Hanım da daha ylrnll 
yatında bir kızdı. Ufak tefek 
flörtleri yok değildi. Fakat de
vamlı ve tehlikeli bir maceraya 
atılmaktan çekiniyor, ağır dav
ranıyordu. Son defa bu hadise 
batlak verince onu tanıyanlar: 

- Muhakkak zengin birini 
yakalamıttır. 

Demekten kendilerini alama
dılar. 

Bu zanları da yanlış değildi. 
Ve o arbk çekinmeden, batta 

biraz prur duyarak, etrafın ken
disile elikadar oluşundan zevk 
alarak, rakiplwloi haaetlerlndea 
çatlatacak nümayişlerle geziyor, 
eğleniyor, giyiniyor, kuşanıyordu. 

Onun böyle birdenbire parla· 
YJfl arkadaşlannın gözlerini ka
mafbrmııtı. için için bu bayab 
ö:zliyeoler az deiildi. Fakat bil· 
miyorlardı ld bir genç kız için 
bu ıekllde parlayıı çabucak •Ö

nen bir aaman alevinden farklı 
de ilidir. 

Kendi halinde bir gençle se
vişmek yarın için bir ıey vadede
bilir. Fakat bayatını doldurmuı 
bir adamın kesesine bağlanmak 
sablmaktan baıka bir ıey ifade 
edemez. 

C Arkaaı nr) 
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1enidir, hatta yoktur, diyebiliriz. 
BoyDk harpte birkaç film çeuil
dL MtHarekede maltı ıulll•r ce
miyetin · n yardımile bir iki filim 
daha yapaldı. Fakat bu fllimler 
teknik taraftan çok fakirdi, artlat 
dhetiadea de zeaıfa delildi. Hep
ai de 161le b6yle bir .. ,ıırdl. 

Milli hDklmıt kurulup caalaa
clıldan ıonra, her aahada olcluju 
pbi, liaemacahk .Uaaatla da 
url uauller keadlai pterclL 
Stadyo aiatemine muyafık hareket 
edilmek ıuretlle birkaç filim 
çeYrildL Tlrk ıenaa7eaiaia, 
Tlrk ıeklanın Ye Ttlrk 
Jlldıdarmın ... r1 olaa bu fi-
6mleri bir çoiu•m pdllk. 
Bu fdimler betenllecek ıe1lerclL 
T elmik itibarile fena ıeyler de
iildi. Bu ubada terakki · ede
. bilecejimize ve yakın bir idik· 
balde Avrupa ve Amerika filim
leri ayarında e1erler vlcudı ıe
tlrebilecetİIDİ&e bizi iaanclırıyor
du. Fakat, her uhada oldaju 
tibi, bu uhada da ilerliyebU.ek, 
tekemmDI hedefine çabrlc Yara• 
bilmek için bilgili kafaların ut
rqmalanna, ıiatemU çahfmala· 
nna ihtiyaç vardır. Bu arada 
1enaa1eyi de kııkaama•ak. pa• 
ra11 ltlzumuna 16re bol bol laar
camak lizımdır. iyi artiller tar .. 
fından iyi çevrllmit olan yerli 
filimlerin Hyirciler tarafıadu 
tatulacajına kana•timi& Yardır. 
Bu arada naaryo •Heleaiain 
de berinde durmak lla• ve 
zaruridir. 

Bu,na buı kimıeler, iyi eaer 
1azılamadıtım, muharrirlerin cu· 
la eMrler Yllcude ıetinaeclijlal 
llyllyor ve illve ediyorlar: 

.. _ Kabiliyetleri yok da onun 
için." 

Hayır.. bu iddia dotru detil
cllr. Bu iddiada bulunanlar bil
melidirler ki .. Nimet, kllfete 
16redir . ., Bir •uharrlr yazd1j1 
uere mukabil dejerinde bir para 
kazanamazaa bir daha ... r yaz• 
mu, yahut cavalacoz .. yler ka· 
ralar. 

Muhanit iktidan aiabetindı 

Çolı ı.ı "••• e.ın erblı ••'"••l.,..ıa Jeae N ... ,.. 

ıe••• vermek lçia laerpydea 
enel kuaaanı 161&alade b• 
luadurur. Kuaaca çok oluna 
verecetl eHr de o niıbette ml
ke••el olur. itte ... aryo •eıe
leaiade bu olhıti 16z6nlade bu
lundurmak icap eder. 

Artiat meaeleıiade de bu va
ziyet lt&yleclir. Peyalr ek•ek 
para11a.. çal11tırılaa artiatlerdea 
faıla ltirıey beklemek abeı olur. 

Biti• bunlan yazdıktan ıonra 
Tlrk aiae•acalajın1tı llerile•eal 
için dolpa Hrmayeli ltlr tlrketin 
kurulauuam iarurt olllutuau tıla 

Taggar• 
Yarııı 

HoHwt alnema kumpaa1alan 
:yıldızlar aranada hlr tayyare ya
nı• tertip etmlfler. Ba yanf& 
ti•cllye kadar 157 ylldaz kayd .. 
cllmiıtir. Y •nt tayyarı ile Aaı .. 
rika etrafım devretmekten ibaret 
olacak, kaıaaan yıldıza blytlk 
bir lkraml7e werllecektir. 

-----···----·········· ··· ....... ew,-···---·--·-·---ı6yl•••ktea çıkiami1ece;iz. 
Çlakl lJi ... iyi para Uı temia 

••• 

Beyaz Perdeden Akseden 
Yeni Haberler 

Romon Novarro Sinemadan Ayrılıra 
Muıiki Muallimliği Y apacakmıı 

Parilll ılzel Hail ıarlocı 
Moriı Şlvalye ıon zamanlarda 
ablllk Wetlae hatul•uftur. Y aal 
11k 11k lhalr buhrana 19çinllye 
laııl••lfbr. fawalye Stldyocla 
ftlba çe'flrdiil zamaa iter Yeaile 

...... liWllk ehi ... 

tedir. Amerika ıiaema gazeteleri 
bu laalUlta ıu ıarlp mal6•ab 
Yeriyorlar. 

ŞIYalJe ı•çealerde' Stldyeda 
filim pYlrlrkea, rejltllr bir •tarda 
1na1 • ...., o 11rada StDtyocla buJu
aaa yeDI yıldızlardan biri ltafilçe 
ıttı ... -..u. ParWI prlacı 
ıerek rejldrla lhtanaa ı•reue ___ , ________________ .;;... __ __ 

Y•i•n.ı.: 1' .. I llr wıt•u, •IH111 OeNfl,.,.,.. 

yeai yddma glllmH•ıaine ,_ 
halde kıımıı, objektifia kartım. 
daa birdeablrı ayrılarak kapaJf 
koımut. ppk.-a bptap alltl 
plop_ ıttmiftlr. 

Tavalye buaun ıtbl daha bir 
m..ıı11adarı ~ 

nu kendiıi de anladıjı itin cloJo, 
tora ıitmit Ye k•cllaiae, W 
•lddet lçha iltiralaat et.ek ta.
.., ..... Wualm..-. O.ktu/Wa 
ilyledllla• fire flvalye ıoa a
manlarda keac118W içkiye fadau 
vermlttlr. Sinirlenmeleri de içki 
yldlndendir. 

i" Franuz yıldıılanndaa Gabi 
Morlay pvezelitl lalı H•••İ. 
Buaun lçia arkadaflan keadlllnı 
0 1.lf tenbeli,, Jikabaal taJumr 
lardır. Fakat Gabi bu huya:. 
dan çok memauadar. Çlakl 
o, 19Teıe lnunlann ılkttllerd• 
daha çabuk ilatlyarlayacajım Uırl 
•lrmektedlr. * Ramoa NaYarro be1teklr
hk merakına kapıl811fbr. Mualld 
taluill çok iyi olan bu ıtzel er
kek IOD bir ıene lçlad• yirmi 
taae daaı prlma butelemiıtir. 
Glnla birlade 'beyaı perdıdea 
uıakl .. aak mecburiyetinde kaj 
dala takdirde buteklrlık ve •• 
llld laocahiı yapmak ıuretile k .. 
yabm ku.uacajuu 86yle•ektedif. 

Klark Gabi 
Buglnkü Kazancını Be· 
l•••İyor, Az Buluyor 

Vaktlle bir fabrikada amelelik 
edea, k6y hamallıla yapaa, 
yazılaaaılerde upldak vuife.ıal 
16na Klark Gabi ..... biriad• 
..uıaua 1llaekBll ayeılad• 
llaı•a Jlldara oldu. Bir gllnde iki 
dolan bir arada ılremiyen bıa •da- haftada ylz bin dolar 
kuuclıta çok flrlldL Gazel 
erkek lakabile udaa bu iri yan 
linema Jılclw, •ld aefalet ,o .. 
lerial uutmq olacak ld bugllakl 
kuu11a1 betenmemektıdir. 8"" 
sti• YuaU olarak laaftada o~ 
Lla dolar para kazaaan Klar 
Gabi ı. ol•aua haftalık ku 
GIUll ılll bla dolara çakm 
iltlyor. Fakat ydc:lma makla , 
ba1lellkle kenclbal aua ç• 
ileride J•i ,Udalar 
1a,..t1a1a ........... c1ar. 
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iki Ahbap Çavutlar D•nlz Kazası Çöpbacak Hadiye A ntrl,. 

Denizde bJr kadın 

boğuluyordu. Smlda Pa
Jabıyık ko~tular. 

P•labıyak caketlnl çı· 
kararak denize atladı. 

Tutup çıkardı. Fakat 
deniı.deki bir kadın değil 
elbiu· motlet:iği yapmak 
için kullnnılan b:r mankeddl 

Çöpbacak Hadiye ka

nalizasyonda amele ol· 
muıtu. 

Bir gün bir yeri kaı.· 

mak IAzım geldi. Kazdı, 
kazdı, kazdı. 

Ve birdenbire ken
dini tünelde buldu. Çün
kü kazdıiı yerin . altı tQ. 
neldi ve çok kaz:mııtı. 

Ve kadının 1&çlarmdan .• 

~------------- .... ~----.----tiiirvs-nr;;--1<o;;,;~--..... -------·-r->"-----
Hediye Paçacı 

ft, '. 

Bayram geli· Evin önünden 
yordu. Afacanın hergiln paçacı 
anneai yakınlar· geçerdi: 
da bir bebek - Paaaçaaa!. 
ıretirecektl. Bir - Git şu A,. 
glln babası Afa- navudun paçala• 
cana aordu: rına bak, iyi mi?. 

- Bu bayram Afacan gitti, 
ne hediye isti· biraz ıonra geldi: 
) orsun bakayım 1 
Afacan?. Bir kar- - yi deiil 
d 

anne, çamur içia· 
eı mi, yoksa 

ktiçllk bir kız- de.. Hep yırtık, 
kardet mi?. pırtık olmuıl .. dedl. 

Afacan anne- Bilmek 
ıine bakb: 

- Eğer, de-
di. An neme zah
met olmazsa kü
çük bir ayı iıte· 
rim f.. 

Geceler 
Afacan Cin

göze dedi ki : 
- · Geceleri 

tahta ku ru la rile 
mücadele biraz 
daha gUçleıiyor. 

- Neden? 

Turna bahklsr1 

Ne duruyorsun, ıu sazan balı· 
ğım yakalasanal.. 

Minik Ali ağ
lıya ağlıya geldh 

- Amcam 
birdenbire öldUJ. 

- Birdenbi· 
re mi? 

- Evet .. 
Afacan baıı· 

na 1alladı: 
- Sana kaç 

defa onun yaşa· 
mak bilmediğini 
ıiSyJemi.şüm. 

- ' .. 
Bak anne, aaçlarımı tıpkı babamınkller gibi 

- Neden o-

lacak, baksana, 
ıeceler de uzuyo ·. 

- Vazgeç, artık aazan ba'ıjı 
yemiyeceğim. Çok kılçığı var. 
Geçen akıam az kalım boğulu· 

- Meğer öl-
meıinl de bllml· 
yormuş!.. 

Bak otJum, hani tasarruf yapacaktık. Halbuki 
aen ekmej"ine hem tereyağ, bom de reçel ıllrmUııllıt. 

- İyi ya anneciğim. Ben de ekmekten taıarruf 
edi}orum. kestirdim. 

Bilmeceler 
Gökten lplendi 
Yerde bitlendi : 

Yalm•r 

1f. 
Sıra sıra söğUtler 
Biribirini öğütler : 

Dlıl•r 

L------

iri gözler, 
EH gizler, 

ufak gözler 
bizi gözler ı 

Kaj .. .. 
ÜıtU çayır, biçilir, 
Altı pınar, içilir: 

Aoyu11 

1 MASALCIK -ı 
--~----...;_J 

Eşekle Havuç 
Bir eıek bir tarla kenarına 

ıeldl ve durdu. 
- O o o, merhaba •ıek kar-

def, n&1ılsın?. 
Tarla içinden bir havuç, eıe· 

te böyle bağırıyordu. 
Eşek cevap verdi. 
- A a a i i, A a a l l l..f 
Havuç tltriyerek devam etti: 
- Çok iyiıin değil mi eşek 

kardeı? 
- Hayır, dedi eıek, hiç iyi 

değilim .. hasta gibiyim. Seni yer-
···········-········································ .. -··· Kurt ile Kuzu Ma••h 

- Söyle oateay1m kızım, kurt 
kuzuyu niçin yedi? .. 

• - lnıanlar remeainler diye! .• 

ıem, iyileşeceğimi zannediy~ 
.ıum, anlıyor mısın? 

- Evet, anlıyorum. 
- Sen benim karnıma gide-

cekıin, unutma ha! 
- Fakat, fey, nasıl olur? 
- Evet, hemen ıimdi ba9lıy~ 

rum, dikkati. 
- Hayır, benim kUçUk eıek 

kardeıim, bayır. Ben senin kar· 
nanı doyuramam, sen dünyanın 

en kibar, en zeki hayvanııın, bu 
yüzden beai yolunun Uıtunde 
g6rmlyecek, geçecekıin. 

- Kibar mıyım, zeki miyim?. 
Ben kendimde böyle bir meziyet 
gUrmlyorun. 

- Oh, ent. Sen her ıeyl 
dUtUaürsUn, ıenin inci dlılerine, 
develer, flller !Ayıktır, benim Jfibl 
kUçUcUk bir havuca na11l tenezzW 
ederalo? 

Eıek: 
- Eh, artık çok reveıeJfk 

ettin, diye havucun llfını kesti, 
karnım .1il çalıyor. Hemen timdi 
aeni yemeliyim, haydi, baıhyorum. 

Havuç haykırdı: 
- Allahım, elvedaf .• 
Ve eıek havucu yedi • 

yordum!.. 

- Senin ellerin benimkilerden 
daha kirli 1. 

- Elbette, ben •enden iki 
yaf büyüğüm 1.. 

____ ................. ..... --- ::.ecs ' .. ........ ......... 

1 
Fıkra ı-

Akd 
Afacana babaıı bir eıek al· 

mııtı. Fakat bu eıek kuyruğunu 
alabildlğfo• oynat.yor, Sata ıola 

çarpıyordu. 

Af acının ıuratına •urdu. 

Afacan blralln •ıeğln kuyru· 
ğuna oynamaaın diye kocaman 
bir taı bağladı. 

Afacan eıeA'in yanında dururken 
birdenbire beline mUthiı bir dar
be yedi. 

Alul akıldan UıtUndlir yal .. 

Bilmeceler 
El kadar yonga 
Daadan domuz indirir ı 

Tarak 

* Annesi yaprak 
Kızı toprak : 

Ev 

Tangır elek, tangır saç 
Elim hamur, karnım aç ı 

R•rnaraıe 

lf 
Boynunda yular, 
qsl.1 adam arar : 

Nargile 

HiKAYE 1 
Demir Çömlekle Toprak Çömlek 

Bir evde bir toprak çömlekle 
bir demir çömlek vardı. İkisi de 
biribirlerine düımandılar. Evin 
hanımı demir çömlekten yemek 
pişirdikçe, toprak çömlek kızar, 
öfkelenirdi. 

Toprak çömlek, kendiılnin 
yemeğl daha lezzetli olarak plıir· 
diiine kani idi. Bu yüzden klZI· 
yordu. Demir çömlek te onun 
kazdığını gördükçe alay ediyordu. 

Bir aabah demir çömlek ona 
bir yaz gezmeai teklif etti. 

Beraber yola çıktılar. YU· 
rUmeye baıladılar. Toprak çöm
lek bir tllrlll ilerleyemiyor, taşlar 
vücuduna batıyor, canı acıyordu. 
«Üfl. Aman, ay koluml» dedikçe 
demir çömlek onu kolundan çe
ldyordu.. Taşlarla dolu bir yere 
gelince, demir çömlek yuvarla• 
nar ak uı:aklaf h ve bağırdıı 

- Haydi bakalım, vimdi eve 
dönebllirsen aıkolsunl. Nihayet 
aenl yok ettim ya, öleceksin! 

Toprak çısmlek aaatlerce uğ

raıtı. T aılar kaf aaana, vllcuduna, 
öteaine, berisine çarptı. Bir türlll 
o tqlık yerden çıkamadı ve Dİ· 

hayet birdenbire dUıerek parça• 
landı ve öldil . 

Demir ç6mlek te, rakibinden 
kurtulduğuna sevinerek dönerken, 
bir su hendeğini atlamak istedi 
ve suyun içine düıtu, boğulup 

gitti. 
Erol 

Mektebe Glrsrken 

Munılim - • \ • ı.: g Aıı Annesine) 
Tabiat hakkında bir ıeyler blll· 
yor mu?. 

Çocuk - Evet Muallim Bey. 
Bütün yıldızları b ilirim. Meseli 
en meşhur yıldızlar Greta Garbo, 
Marlen Ditrih •• Gari Kuper'dir. 
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R••lmll BUyUk MiDi Ronıaa 

TOMBUL MiRASYEDi 
No: 88 Yuua Seraaet lluhtar 22 - 10 - 934 

Sesi Güzeller Okumıya Başlamışlardı .. 
A•e•gin tekrar batlama.alHan 

kyleria uyandıiını farkHeD 
arabacı, llndodald Döbaracı ile 
Suluyu kaldarmlf, oalar da ..-.em 
.,.... aelip, birer limonlu 1u- I 
nrladıktao ıoora ara1a lratal
...ıartıı. 

· Etrafta. billl•ua kadml• ara• 
•ıula. fıaaltılann en•aı~ 

- o k6şedeki tombul uli· 
kanlı •ı? .• Ayol bitemedialz •I, 
Sulta Amia u kDçük teiu•· 
de&. Dar bakay1m, .. efeacll 
idi J.mi?.. Alimallah o, ta ken
diıi. &abana tıpla pederi. 

- Sahi o... Zahir tel.dil 
gelmiı; lalalarını, harem atalarını, 
gic:lit seyislerini yamada ıetirae

miı. Bendeleriae çaldırıp tly• 
letiyor, kendi de ej'leııiyor. 

- Daiı lafı inlete• iMi ılr 
ıes kiıain diyorum.. Nedi• ley 
desea değil, Oıkl\darh Domatu 
Ahmet Beyiııld kıaıkçadar. Slley• 
maniye mBe.ızini S.tkı Efeadinloki 
deaem biç değil.. Meğerse Bolaeı 
Tahıin Beymiı... AJJah seni aaa• 
cıtana, babacığına bağıtlaım 
Tahsinciğ'm! 

- Bu yumurcacakları ne diye 
buraya alirlikledık patırtıların&lan 
ali kemam dileyemiyoruz.. Ço
cuk musunaı, lstanbulda Serçe.ia 
kemaaınm üstüne var mı?. Tlv• 
be tövbe, kemanilerin Allahı bu 
bUcUrdUr. 

- Bu kambur felek te kim 
kuzum Al ah &fkına?.. Kendi 
elelecayip, ec'çbucüç amma bik· 
metinden sual olunmaa. bakHna 
rabbim ne davudi bir ıes 

Yermiş. •• 
- Deli lo.ı, kendlnJ 11nu

tup yangaboıa pek dalma; m .... 
ldm a hAmileı.n. Beberuhiye ba· 
karken karnıııdaki çocuk oynayı• 
•erirse ömrün oldukça cl6'Ylalr-
ılln .•• 

V ehbl hey, hafk.6fede, bqın• 
da sol kapn üstüne yıkık fea, 
ıırtında kartal kanat ceket, yaka 
ıöğlls fora, gözler aOzllr, ellade 
ayna, ıarkının temposuna ayarak 
kafa aallı)!or, omuz başındaki ki· 
tip Raif, fesi yana yıkmlf, taka
ğında karanfil, dudağında slpra. 
ltir el kalçada, ött:ki yanakta bl
)'lk buruyor. Pehli•an Hilmi, trqlı 
baıını ağaca yaı andırmış, g~ğ•lnti 
çıkanp pazulanm kabartmıf, ıer-
danım ileri geri oynatıyor, dllta
racı Apikle Su u Sezal de kaıla 
ıöz arasında, gftmBt fincanlara 
rakı koyup, fiı fine Hmon aılrıp 
yuvar!I} orlardL 

Kanbur Nabi ile bol Hı Talt
lln, ... 1•nşmda, Serçe Tevfik 
te canla baıla yay çekmede ifil. 

Raa(makamındaki ea atır, en 
nadide ıarkı!ar aırala!lılyordu. 

G•b• o ıula •ecli•, naz ve 
teıafil egleH 

Renıl Aieabı fiil,.ni meclial 
ıitgül egl•s11 

Zilmnl lıuban içirıde 11•/c 
bege mUlft btln s•11l 

Ci••lm• can ittilıaz eltim 
efendim Nn seni 

Bilse l>lr kerr• • ıuA lıall 
periıanlmbl 

Rehmedip gakmaz itli ba 
der•c11 ct11tımızı 

Tombul, ne çal.ndığının we 
okunduğunun farkında olmıya• 
rak sanki kir :z: hava11 vuruluyor• 
muş gibi, yerinde hop hop hop-

'""\aya , et vurup parmak ııkır• 

---

Kambur Nibi, mir aiaeuıııı &ltıııd.a död dön.erken 
tatmaya koyulmut alabiWijine Tırnaklarıaı kemirirken, par-
ıfderken, bird~n ıvabna elqitip matındaki anneanin elmas ytlzll· 
Nabiye Malendi: ğil i5ı0.0. Hiftt. SaaiyeaiDCI. ~ 

- Ulan moruk. çaJ&e&lr .. , kardı. 
kalmadı da bu kör dilud ma· - Al anam babam, IBDll ya-
vallanaı mı buldun? Ağahauadu digarım olaunl Diyip Bol 1eı 
kalau1a lflfe döamq utikaları Tahı"nin parmağına pçirdi. 
bırak, oynak taı:afıııdaıı tutl•.. Arkasından. yakaaıoa el ath. 
Am•a lSyle ıökten düfOI' &ibl O gün kolalı giSmlek sriymediji 
olmaL Evveli Serçe ağabeymiz için ceketinlo yakeına soktuğu 
bir taka:me girişsin; Tahsiaclilm zUmrlltlU boyunbağı lğneıini de 
de bir a-aıel gürletsin. Arkuın· Serçe Tevfiğin kıravatma takb. 
dan da kabadan bir ~ifte telli... Gerek gazelhan Bey, gerekte 

Kambur: kemani bey, öyle bir wecde gel-
Şimdi içmek ,.; dil.,. ı•mze· mişlerdi ki at baıı beraber gl

l•rin kanımızı diyorlar, etrafta toplanan, kulak 
M..raına gelince önftncle du· keıilen, ha l seyreden kalabalık, 

ran filcandaki rakıyı deTiraeaile bu yaman kiı·zadeliğe, emaaJ.lz 
ıarkıyı paydos etmesi bir ohnuş, hovardalığa ıaıa kalmıf, bakışı• 
akabiode neva taksim tutturul- yorlardı. 
muı, bol ıea Tahsirı de ıazele __ ·--- !~~ı var) 
ljiz ederek, hauçe.reye kuvTet. 
ortabtı çınlatmaya batlamattı. 

Vehbi Beyin keyfine had yok· 
tu. Eli:ıi cebine daldırdı. Kema· 
niye Ye gazelhane para atacaktı. 
fakat keırd~ni topladı. K•f181n
dakllerin beyden, efendiden kim• 
aeler olduğunu, bu hareketin 
biçlmıiz kaçacağını ~nml\f, 
duralam11tı. 

Ôyle aıka gelmişti ki mutla· 
ka hovardaca bir harekette bu· 
lunmak, bir ıeyler bahtctmek lı· 
tiyor, ne yapıam, ne veraem dl· 
ye dUıünOyordu. 

Mukaddema Beyofluada Yeni
ıehirde 72 No l• dOkkinda auklm 
iken laalen ikı:ımetrlhlan meçhal 
b•luoan Ekatenna, O p, Teraani, 
haımnlarla İıtafanoı Ye Haralamboı 
efendi len. 

lstanbul ikinci ter• mem•r
ıuıundanı 

Dimitrl XikWia efendtaia zi.mme
tiaiale ınlddab'.h alacatı olaa 3434 
liranın maa faiz ve masarif we Qcreti 
Yekl'•t temhai iıtif a11 zımmında dai
n•' sia 9J4 - '56 No lu tloa,-a ile 
IM&kanızda • ki talUub icraiJ• " 
bu ıuretle muriıiniz. Vaail Varui 
efendinin bi h ıebil verue uhtenize 
iwttlıral edecek o'r a ,.. talati •acize 
aıu.•ıt b.l1U1aa Beyoğluada Hbeıin 
ata malıal'eıinde Yeo'tehir eat1t1 .. ıa
de kayden e1ki 86 n mahallen 72 
Ne lu bi• a..,. d&kkl• U. yi- Bey
-tl•da 818e1•ta .aJ.aH-.. 
Feddiye .. katuıda kaydea 88 mG· 
kerrer ve meballen 94 No ite mur .. k· 
kam bir bap ilan• Ye KadtldSfhde 
o .. uuaat• aabala..min Sila~tm• 
C84Weı-. eeki41eni ~S No la •••· 
kam 1 itap dilkkin ki ceman 
iç bap pyrl menkuh:bn paraya ~,.. 
ritme •wa""'"i .. eeN olmft '-re 
wltabe vaalnıf mwifetJle •••il- we 
iuaea 1apılaa nai1et ,.. &akdlri klJ• 
met muamclul ~eticeaiode mezkOr 
ıaJl'l menkulattan :rukarıda adreai 
J19r.h " 72 ••'• dDkklam te-nm•• 
2000 ıwa " M ... &. lae·eaia ta... 
mına 2000 lira n Kadald5yllıde klln 
n ıa.lifuııiktr adre1i yasılı 3S no. lu 
dllı:ldn n tam!tm?aa la• 9IOO Mn lor· 
met tak ir eclilmittir k•1fl1et ...-. 
111unua o mak Ye icra iflu k.ana11uaun 
103 maddesine tevfikan tarafınıza 
tebliıi muktezi ihbar nraka11 maka· 
mma kayim olmak bere illuen teb-
ht olunur. (317') 

"Fotoğraf Haberleri,, 
Glln' ll c gazetelerde çalıtan foto~· 

raf mu :ıbirleri arkadaılardan bazı· 
ı.rı, memleket ri dOnya hldlMlerlai 
•uhtelif reaimlerle tHbit edH b~ 

mecmua çıkarm ya teıebbQa etm' t
&...dı.. Bu ark daılar mecmuaya "Fo
totraf Haberleri., ismini koymuılar, 
timdi 'en çalıımıya baılamıtlardır. 
Muhtetf ecaebr memleketlerin fotot· 
rafçılarile d• yapalan bir anlatma 
llzerine, bu mecmuaya on kedar f o
totrafçuun hinnet ecleeeji haber 
Yedllyor. 

Munffakıyet dllerİL 

==TAKViM= 
GI• PAZARTESi Hım 

31 22 1 ncl TEŞRiN 934 170 -Arabi Rumi 
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b.:~~~::. F R A N Z IS K A 6 AA L 
.. Şe,tan Kn " ve ., Paprika ,. nın bu Hvimll Ye ..,har yaldızı 

Yeni •• -en 110n, AŞK • NEŞE ve MUSiKi ıabeaerinde : 

İLKBAHAR BESMİOEÇiDi 
OnllmUzdeki MELEK Car,amba Slnema11nda 

Yeni bir Alem : R 1 N G ! 
Atk ve anzeUik kadını : M Y A N A L O Y 

Ye üç, büyük dilııya şampİ)'ODQ 

MAKS BIR·JAK DEMPSEY 
İnl&D azmuı 

PRIMO KARNERA 

KADINLARIN SEVDiGi 
Fruııııca Böılü büyük filmde •ı p E K 

Perşembeden itib&rH sinemasında 

Y ILD iZ sineması 
Menimin en gtızel fllmlerlndılll 

KAZAN OVA 
iVAN MOSJOUKiN'in 
en çok muyaff ak olduğu 
Fransızca ıözln bUyllk 

temqah filmi 

Eski Fransız 

Tlyatrosun'd• 

Bu akı•• 

uat 20 de 

YARASA 
Operet S perde 

KacbklSy HALE ılnema11nda 
RAŞiT RIZA Tigatroau 
22/ıO Pazarteıl alqamı 20,30 da 

KENDl iNiN GOLGESI 
Komedi 3 perde 

Kardetimi Arıyorum 
Yirmi ıenedenberi haber ala• 

madığım Bulgariıtanın Şumnu Ki
rimidin köylll kardetim Hqim 
oğlu Muatafayı arıyorum. Kendi· 
sini tanıyanların yeyahut nerede 
olduğundan haberi bulunanlann 
Kastamoau ftlayeti Taıköprll jan• 
duma b6l&tUade Şükrll adresin• 
insaniyet aamına haber •ermele
rini rica ederim. 

Denizyol Jarı 
JŞ L K T il B Si 

AeHhlerl ı KareS.41 Klprlllt•tı 
Tel. 42562 - llrkeel Mtblrclanade 

tta. Tel. 12740 

----~ 4ml----iskenderiye Yolu 
ANKARA vapU111 23 Birin

ci Teşrin SALI gtınll 11 de 
Portsaite kadar. 111928., 

Karadeniz Yolu 
IZlliR •• .,_.. 23 Biriacl T eırin 
SALI gftnll aaıt 20 de Rizeye·~"'··---

kadar. 0 6956., 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l - Paıabahçede yeniden yapılacak "106704,. lira bedeli keıifll 

Fabrika lıataab kapıdı zarf uaulile mlinakau1a konulmuıtur. 
2 - Kırdırma prtnameslle projeleri on beı lira mukabilinde Ci· 

balide Levazım Şabeai Nakit Muhasibi Mea'ullOğllnden alı· 
nacaktır. 

3 - Kırdırma 7/11/934 tarihine mtısadif Çarpmba ılınl uat OD 

dörtte Cibalide Levazım ve Mubayaat Şubesinde yapılacaktır. 
4 - Teklif mektuplan bınmclald hftlrihnlere pre yakanda tayin 

olunan gtın ve saatten evvel komiıyona Yerilmelidir. 

5 - Kırdırma. prtnamenln maddel mahsuauı mııcibiDco feDDi eh
liyeti h11iz olanlu araaıada yapılacakbr. 

6 - Talip olanların %7,5 muvakkat teminat paraıile birlikte mU· 

racaatları. ..6755,, 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cinı ve Me•kU 

Sillhtarağa Çiftliği m11temilibndan tahmloea 

"459,650,, metre msabbaı Paıapue ~ayın na

mUe anılan arazi. 
Hacı Oıman Bayınnda Souk Suda Bllylkdere 
cadduinde 'l7S79 metre murabbaı kulilbeD tarla. 

Senelik 
Kiruı 
Lira 
s.;o 

52 

Mllddetl 
Seae 

3 

Yukarıtla clna ve mevkileri göıterilen yerlu hballlrında klrı 
ye .Odcldler luriadea açık artbrma ualile kiraya Yerilecektir. 
lateldilw ll/l l/gl4 Pu• ılnll saat 14 ta ,., akçeılerile 111llra
caatlan. "M.,. "69'1,. 

1.atiyeti amumi,e. ,..._:ddı n lmnetliılUı balitmda bayili& 
falde " tesiri ıörülea: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınaz.. Her eczanede satllır. 
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Her hakkı mahfuzdur. 
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AKKİ 
Nasıl Doğdu ? .. 

Na•ıl Y aıadı ? .. 
Na,ıl Ôltll? 

=======.Ziya ~skir ~===========================::ı~ 

Marsilya Faciası Tahkikatı 

Kadının 
Hüviyef 

Sarışın 
E ra,r ı 

Tehcir Kanununun Neşrinden Sonra, 
Babıiliye Bir Nota Verilmişti •• 

Bunun Akrabaları 
Kendisi Ele 

Bulundu Amma 
Geçmiyor 

Artık suçlu ile suçıuzu biribirin
den ayırmak, hUkümet için kolay
lıkla mUmkUn olmayacak bir hale 
gelmltti. Bunu içindir ki. ( Karar
gAhıumumi ) nin gösterdiği lüzum 
tızerine - (Tehcir Kanunu ) tatbik 
edilirken, birçok masumlar da bu 
felakete kurban gitmişti. [ Tıpkı; 
Osmanlı hUkiimetlnden intikam 
almak için ( Van ) ve ( Bitlis ) e 
hücum eden Ermeni komitecileri· 
nin - haddnhesabı bugtine kadar 
meçhul kalan - masum Türk ka· 
dm ve çocuklarım bir anda imha 
ettikleri gibi. •• ] 

lf 
Tehcir hAdiseıl, ilk defa olarak 

ayan mecliıinde bir velvele uyan• 
dırmıfb. Ayan azasından Azeryan 
efendi, aleni celse arasmda ı6:ı 
alarak tehcir esna1ında birtakım 
yolsuzluklar icra ediJmesi ihtima• 
llnden bahsederek hükumetin bu 
kararını protesto etti. · Ahmet Rıza 
Bey ise. ne Meb'usan ve ne de 
ayan mecliılerine haber verilme· 
den.. ve bu huauıta hiçbir mUza· 
kere geçmeden hUkümetin böyle 
bir meseleye karar vermesini tid· 
detle tenkit eyledi. Fakat bu iki 
itiraz, akametle neticelendi. Çnn
kO o sırada mecliste, kabine er· 
kanından hiçbir kimse bulunma• 
dığı için mOzaker• devam ed•· 
meıdi. 

Celae hitam bulup ta azalar 
mfttareke -ıonunu terkederlerken 
1&bık ıeyhiılAm Mu.a Klizım efen• 
dl, Ahmet Rıza beyle Azeryan 

efendinin karşısına dikildi : 
- Böyle ağır liaanlarla büku· 

mete hücum etmiye hiç hakkınız 
yok. Galiba •uku bulan işlerden 
haber yok. Ermeniler, (Van)da 
bukadar ahalii islAmlyeyi katlet· 
tiler. Çocukları, duvarlara mıh

ladılar. (Ecsat ve Azalarile Erme
nistan armaları tersim) ettiler [1) 
Kadınlan toplayarak cebren Rus 
askerlerine peşkeş çektiler. lslam 
kura ve mahallôtını (ihrakı binnar) 
eylediler. Bunları hiç lisana alma
yıp ta, sadece hükumetin tehci· 
rinden ve bu ıırada yapılma11 

ihtimali olan mezalimden bahset
mek revayı hak mı ? 

Di_ e söze girişti .. Ve biJha11a 
Ahmet R za Beye: 

- Be ef end 1 Kimleri muahaze 
buyuru} o:sunuz? Buglinlerde aleyh
lerine (en gai iı) lisan kuJJandığınız 
:zevat, zatıiliuizin rüf ekayı kadi
meniz ve birçok husuaatta talebe
niz değil mi? .. 

Diye şiddetle hücum etti. Hiç 
ıüphesiz ki mühim bir hadise 
zuhura gelecekti. Fakat azadan 
bazı ağır başh zevat, derhal 
araya girdi. iki milletin arasına 
büsbütün nifak sokacak olan 
böy!e mühim bir meselenin alenen 
müznkere ve mUnakaşasındaki 
mahzurlar ihtar edilerek bu 
mücadelenin önüne geçildi. Az~· 
da ı on beş zat, Ust kattaki te
neff Js sa'onunda içtima etti. Va
ı.iyet müzakere edildi. Hükume
tin bu icraatının önüne geçmek 
müm~ün değildi. ÇlinkO Kafkas 
ordusu, büyük bir tahlike knrşı· 
srnda idi. Ordu kumandanı Mah· 
nıut Kami l paşn, (ordunun yanla· 
rında ve h11tut muvaıalaları üze· 

llJ Ayuen. 

rinde bu lürlll mena bii fesada 
tahammül edemiyeceğinl ) kat'ı 
bir lisanla karargahı umumiye 
b;Jdirmişti. Hükümet, her cephede 
harici bir düşman ile hali harpte 
bulunduğundan ihtilalcileri tedip 
için hiçbir cepheden bir kuvvet 
tefrik edemiyecekti. Buna binaen 
vazİ) eti aükfın ve itidal ile karşı
lamak elzemdi. Ancak.. tehcirin 
imkan dairesinde tahdit olunması, 
ve bunun tatbikinde mUlayimetle 
davranılması için temenniyatta 
bulunmak lizere azadan Abdür· 
rahman Şeref Beyin riyaseti altın· 
da vükeli nezdine bir heyet gön· 
derilmeaine ka;ar verildi. 

fından yapılan cinayetleri birer 
birer izah etti... Epeyce uzun 
olan bu cevapta, bilhassa fU 
cümlelerle, hükumet hak knan
makta idi: 

[ lngiltereJ Fransa ve Rusyayı 
sevk ve idare edenler, yalnız Er· 
menilerin kıyamını ihzar ile iktifa 
etmiyerek unauru rotamı da Sal· 
tanatı seniyeye kartı kıyam et· 
tirmiye teşebbüs eylemiılerdir. 

(Arkası var) 

Bu Da Garip 
Bir Hikaqe 

T ebcire karıı ikinci itiraı, ( Ba~tarafı 1 inci yüzde ) Karalın ceoazeai arkasından halk ağlaııyot 

itilaf deYletleri tarafından zuhura dan aonra ismine inzimam eden ( Battarah 1 inel ylzde ) ı 
geldi. Tehcir kanununun neşrin- asalet unvam ne olursa olsun ÇB.l'f&mba g(lnli tevkif edilip Hıw

vat ihtilalciıl Pavellç'I• arkadar 

bir teldiftlr. Dünyanın ılmdikı va· 
zlyeU karıısında bilaiatiına btitün 
devletlerin bir ıulh zihniyeti ile 
ıaldnane ve objektif bir surette 
teırikimesaide bulunmaları fay· 
dadan hali değildir. 

ederler. 
24 May11 1915 

den tam yirmi Uç gün ıonra, denı'z ·ı f • • Gf cı er çın yıne ngcr larmdan olduğu zannedilen Yu· 
(Ajans Havaa) vasıtasile Babıiliye olarak kalacaktır. goslavyalı Stlpo'yu zabıta, bir 

şu nota tebliğ edildi: Yalnız İngilez gaıetelerJ bu Fransız polia komiserinin huzurile 
• Neta Sureti • mUnaaebetle genç amiralin bU· isticvap etmiştir. lstknbın neti· 

Fransa, İnıiltere, Rusya dev· yük muharebe esnasında (GOice· c~si ğizli tutulmaktadır. Stipo'nun 
Jetleri, beyanatı ati}·enin neırl eşyaları arasında birtakım kAğıt· 

mal) adını taııyan Türk nakliyesi· 
hususunda ittifak etmiılerdir: lar bolunmuıtur. Zabıta, bu kAğıt• 

ni içindeki (6000) aakerile bir· 1 B 
Hemen bir aydanberi Tllrk, an gözden geçirmektedir. u 

Ktirt ahali, hükumeti Osmaniye ilkte denizalbna gönderdiğini ve adam, Pavellç'in pek yakın arka-
memurhırile müttehiden ve ekser bu hizmetine miikifaten de lngı. dap Perçek olduğunu ıöylemiıtir. 
bunların nıuavenetile Ermenileri Jlz hükumetinin bu ifi baıaran Katilin Eski Bir Cinayeti Daha 
katliam eylemektedir. Mezkur efrada 30,000 İngiliz liraıı da· Kıral Aleksandrı öldliren katil 
katliamlar, bahuıus Nisanm ntıfı· ğıttığmı yazıyorlar ki, bu nok- Gorglyef-Kalemenln teni hUvlyetl 

tayı anlıyamadığımı:ıı itiraf ede- hakkında diln, biraz eaaılı malü-
na karip zamanlarda Erzurum, ri:ı. Bizim bildiğimize göre Gül- mat verdik. Bugün de Bulgaris-
Tercan, Bitlis, Muı, Sasun, Zey- cemal denizin albnda değil u... tanda öldtırdnğli meb'uı Dlmo 
tun ve bUtOn Kililcya ha•all•inde tUadedJr, •• tekaOt edilm••••• Hacı Dimov h•diaeafnl na.kJede· 
vukubuJmuıtur. Van civannda 

karar verilmesine rağmen el'an ceğiL 
yüze karip ldSyJerin aekenesi umu· K d f Hacı Dı·mov •ski bir TUrk ara enb. ae erini yapmaktadır. "' 
miyetle katledildiği gibi ayni za· Her ne ise yeni ismi Earlof ı düşmanıdır. Makedonya ihtiJAl 
manda Osmanlı hiikumeti Dena· komitesini kuranlardandır. Komi· 

k E 1 Cork and Orrery kırmızı 
adette sa in ve ıararaız rmerı - tenin Makedonya hakkında ta-

'd T ki aaçlıdır. Tek gözink takar 
lere muaallat o u. tir yenin sav•urlarında ayrılık baaıl olunca d · k ve lng.liz gazetelerinin ifade-
inaaniyet ve me enıyete arıı k ı d komUniat partisı'ne iltı·bak etmı· ı;ı.tır' • 

d sine göre ba ıf ann a çelik ıert· Y 
icra eylediti bu cinayah ce ide- Makedonyalı olup komünız" ml 

liği vardır. 
den dolayı gerek hfikümeti Oa- ... - ................ - ....... -··-····-······-···-· tercih edenler, Makedonyanın 
maniye azalarını ve gerek bu c,_-----~-=------)- muhtariyeti esasını mndalaa edi-

k b ı Toplantı, Davetler 
gibi katliAmlara iştira te u un· yorlardı. Diğer hizip lae Make· 
muı ve bulunacak olanları ıahsen Diş Tabipleri donyanın Bulgaristana ilhakı 
mes'ul tutacakJanm, itilaf hnkü- T 1 tar ftarı idiler. Bu sebeple ve 
metleri BabıAliyo aynen tebliğ Kurultayı op anıyor Sobranya meclisindeki acı sözle· 

İkinci milli dit tabipleri kurultayı rinden dolayıdır ki Hacı Dimov 
önllmGzdeki Çarıamba ıGnG 1aat 

Hükümet, bu protestoya der· 
hal cevap verdi. ( Memalikl Oı
maniye dahilinde Ermenilere kar· 
fi katliiim vukuu yalandır) dedi. 
Ve aylardanberi hükumetin ve 
bilhassa Türk milletinin zararına 
olarak Ermeni komitecileri tara-

14 te Ün'nraite konferans aalononda Makedonya komitesinin Mihailof 
muulmle açı1acak, ilmi a-5rftımeler hizbi tarafından ölüme mahkum 
ertui aUn Etıbba oda•ında yapıla- edildi. Hatta meclisin bir celse· 
caktır. ıinde, muhalifi olan bir meb'us ............ -.. ··--... .................. ~ 

. Beyefendi, 
Amerikan Teksayt prezervatifleri 
fevkalade ince ve sağlamdır. 

Hacı Dimovun yüzilne kartı 
bağırmıştır: 

" - Senin ıesini kesmesini 
bil ceğiı:. ,, 

Eg~""" ~' rnh•~ '"''""" "" " buod•~~ yor sanı z: ışlerınizm l)ı gilnıesinı nasıl iste) ebılırsiniı ı Unutma~ ıııızki 
birkaç gerelık U}lctrsırzluk sızi bu hale sokabilir. 

Bromural -Knoıı .. 
ıınırleri ) atı~tırır, tr) ktr) ıı getirir, z.ararsız. ıesirl lıoş ve emnfycllı bir Clii\ 
olup sınirlerirıizin süküııunu çok kıs:ı. bir z..rnı:ında l:ıde vt bu sayede sizJ 
yen iden dinçleştirerek olan":urkunuzıL temin ~der. 

~ ve 20 louıprfmcrt h.n'I ıurı · 

ltrde ccıuelcrdt.rtçcrc ile utı rı r. 

Knoll A.-0.,, kimyevi.ınaddelerfabrikaları, Ludwigshafen s/Rllia 

Bu hadiae l 924 te oluyordu. 
Birkaç glin sonra Sofya aokakJa· 
nndan geçerken Gorgiyef'in at· 
tığı kurıonlarla yere aerildi. 

Komllniıtler, Hacı Dimov'u, 
bu sebeple bir kahraman adde
derler. 

Malnl'yi Sırplar istiyor 
Pari11, 21 (Hususi) - Yugos

lavya HUkUmeti, Mölon'da tutulan 
Malni'nin iadesini istemiştir. Bun
dan birkaç ıene evvel Yugoslav· 
ya hududunda bir bomba patla· 
mıştı. O zaman da Me.ni'nin 
Macaristandan iadesi tstenmişti. 
Son Beyannameler Ve Almsnva 

Berlin, 21 (A.A.) - Aman 
istihbarat bürosu bildiriyor: 

Balkan iti .afı KUçtik İtilafın 
Belgratta ittihaz etmiş oldukları 
karar sureti hc.kkında mutalea 
beyan eden La correspondance 
diplomatique et politique alle-
mande şöyle yazıyor : 

Bu karar, hiç ıüphesi.z makul 

Balkan devlellerinin istikbal 
hakkındaki mcauliytlerinl mildrik 
olmaları ve yeniden zihinlere te· 
badür edecek hatıraları m çhul 
kalması kablll af olmıyan birer 
ihtar gibi teJAkki etmeleri tama· 
mile anlaşılır bir ıeydir. 

Beynelmilel tehlike, bizzat ve
kAyiin kendisi değildir, belki bu 
vckayiin doğuracnğı ruhi haletler 
ve bu vekayiden çıkacak netice• 
lerdir. Binaen leyh, meı'ul ricalin 
vazifesi bUtUn icraatlannda bu 
tehlikeyi idrak etmektir. Beynel• 
milel mahiyette ittihaz edilecek 
bUtfin tedbirler, herşeyden evvel 
mllhaclrler meselesine müteallik 
bulunmalıdır. Balkan itilafı ile 
KUçUk \tilfıfuı kendilerini az çok 
büyük bir tehlikeye maruz lala· 
cak ve bUyUk devletlerle ihtilaf 
haline sokacak olan ıergüzeşt 
tecrübeleri yapmaktan hiçbir 
menf aatlerl yoktur. 

Çek matbuatının son günler· 
deki nahoı Uıanı bir takım endi· 
ıeler tevlit etmiş idi. Bereket 
veraio Yugoslavya mümessillerinin 
ihtiyatkôrane ve basiretli hattı 
hareketi bu endişeleri izale eyle· 
miştir. 

Maamafih KUçUk f tilAfm kararı, 
muvakkat bir hal sureti teşkil 

etmekte ve muhtelif meseleler 
açık kalmaktadır. 

İleride vekayiin inkişaf ve 
tekamülünün Tuna havzasındaki 

milJetJer arasında mevcut ihti· 
lafları izale etmesini Omlt etmek 
lazımdır. O zaman Küçük itilaf 
tarihi vazifesini hakiki surette 
idrak etmiş olacakhr. 

••• .. ••••••••••••••••••••••••••-•••• .. •••-••••••••••••-•r 

- Son Posta • iLiN FIATLAAI 

l - CHeterıln e&as gazı~u~ 
bir sütanurı iki ~atırı bir 
(santim) sayılır. 

2- Sagjasına göre lıir .anti-
min ila11 /iatı ıanlardır: 

sayfa sayfa sayfa eayfa Diğer Soo 
ı 2 3 s yerler sayfa ----400 250 200 100 60 30 

Krş. Krş. Krş. Krş. Krş. Kro. ~ 

-
3-:Bir tan timde wsaıi 

(8) kelime rdır. 
4- ince f}(J kalın gazı/ar 

tutacakları yera göre 
santimle ölçülür. 
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Sıkılan Yumruklar •• 
Rahip Löyôla Acı Bir Şekilde Mağlup Olmuıtu. 

Bunun intikamını Almayı Düıünüyordu .. 

Bedbaht ve muztarip lnıan· 

lara yardım ve iyilik etmeyi, her 
ıeye tercih etmitlerdir. Eğer ara• 
mızdakl sırr1n burada.. Şu kıral 
hazretlerinin .. Şu muhterem asıl· 
zadelerin huzurunda ifıa edilme
ılni caiz görDyoraanız, alze bunu 
iıpat edeyim.. (F ondi) de ılzden 
ayrıldıtım dakikadan itibaren, 
gerek Madritte ve gerek ıair 
yerlerde, bugüne kadar geçirdi· 
ğim macerayı anlatayım da, blltUn 
şllphelerinizi izale eyllyeyim. 

Rahip Löyula, hiddet •e a1a· 
hlyetle cObbesinin göğsünü kapa· 
dı. Ateşler saçan bir nazarla 
vövalyeye baktı: 

- Hayır.. Buna lOzum yok. 
Ben, sizinle tekrar görftımek 

isterim, efendi. 
- Hay bay, rahip efendi •• 

Fakat ıunu arzetmeme mil· 
saade buyurunuz ki, eğer 
yine böyle rahip ciibbesile 
karşıma çıkarsanız, sizinle görU
ıecek hiçbir söz bulamıyacağıma 

emin olunuz... Onun için, Uzerl
nizde manda deriıinden zırhınız 
olduğu halde karııla9mamızı rica 
ederim. 

- Pekala.. Bu sabah, güneı 

doğarken sizi (Grev) meydanında 
bekliyorum. 

Rahip LöyulA, bu mağlubiye

tin intikamını pek acı bir ıekilde 
alacağından emin olarak bir 
adım atmııtı. Şövalye. mllıtehzl 

bir lisanla arkasından baktı: Ve, 
- Rahip Efendi!.. Yarım ka

lan emrinizi ikmal edeyim mi? •• 
Diye bağırdı. Löyuli, aıkılmıt 

dişleri araımdan fU iki kelimeyi 
homurdandı: 

- Artık, buna lüzum kalmadı. 
Ve ıonra, kapıya doğru adım

larını sıklathrdı. 

Kıral da, salonu dolduran yUz
lerce insan gibi, bu 1ahne karıı· 
aında dona kalmıf.. Gözlerile 
takip ettiği rahip, ancak kapıdan 
çıktıktan ıonra • korkulu bir 
rüyadan uyanır iibi • kendini 
toplamııtı. O zaman batını çevir
miş, Şövalye} e bakmıı.. Üzerinde 
hiçbir slls ve dantel bulunmıyan 
koyu llclvert saten elbisesi için
de, sillün gibi vücudu baimet ve 
zarafet saçan; çelik kabzeli kıh· 
cma dayanarak esatiri bir kahra· 
man gibi dimdik duran bu terte
miz kalpli adama ellerini uzatmıı: 

- Hey Allahın glinU.. Hanii 
devirde yaııyoruz? .• 

( Rolan ) öldü, diyenler çok 
yanılıyorlar .• f ıte, bu bir Rolandır. 

Diye bağırmııtı •• 
Kıralın bu ıözlerini mftteakip, 

her taraftan tiddetli bir alkıt 
tufanı koparak blltlin salonu kap
ladı.. Pencerelerden dııarı taıtı. 
Her şeyden gafıl ve bihaber olan 
halk.. o, bedava bir taı bal ter· 
beti içebilmek için biribirini ezen, 
çiğneyen, ııtırap içinde inliyen ve 
biribirine ıöven halk, kıralın 
alkıılandığını zannederek coıkuo 
b.r feryat ile kaynaştı: 

- Y aıasın kıra! .. 
Sedalan, bir kasırga gibi 

Luvr 1arayınm duvarlarına, kule
lerine çarptı. Tam bu ıırada, 
aaraydan çıkarak balkın 
arasına karışan rahip Lôyull, 
llDJ'ünde Lk defa hiuet· 

tiği mağlubiyetin ateşlerile 
kalbi yanarak, batını çevirdi, 
sarayın renk ve ziya fıtkıran 
pencerelerine baktı. Yumruklarını 
ııkarak: 

- GörüıllrUz, Franıu•a .•• 
Diye homurdandı. 

lf 
Krıalan, bir anda net'Hi aY· 

det etmiıti. Şövalyenin ellerini 
ııkıyor: 

- Aziz doıtum! •• Yalnız muh· 
terem Rahip Löyullyı dejil.. 
Beai de hayrette bıraktınız. Ar· 
tık biz sizin hayatınızdan tama• 
mile Omidimlzi kHmiı.. ve pek 
mUtee.uir 1.amanlar ıeçirmiıtik. 
lıtanbuJdan avdet eden Kont 
Franjpani bize pek meı'um ha .. 
herler getirmişti. Şimdi ıizl böyle 
kartımızda görmek .•• Hey, Allahın 
gUnU.. Öyle tuhaf bir gece geçi· 
riyoruz ki. .. E, söyleyiniz, bakalım. 
N"sıl kurtuldunuz. 

- Ooo, bu epeyce uzun bir 
hikiyedir haımetpenab.. Şimdi 
kıymetli zamanınızı buna bağla· 
mak ıaygısızlık olur. Yalnız ıu 
kadar arzedeyim ki; en sadık 
bendelerinizden olan tU peıkopoı 
efendi, bu hususta epeyce mühim 
fedakirhkta bulundular. 

Şaıkınhğı henUz zail olan kıral, 
ancak o zaman rahip PJiıyenin de 
ieldiğini hatırlı ya bildi. Ve batını 
ona çevirdi: 

- Ah mubterempederf. Sirl 
ihmal ettiğimden dolayı kuaura 
bakmayınız.. Geçen pyleri ılz de 
g6rdlln6z •. biç tllphe etmiyorum ki, 
ılz de benim kadar JD.ll.tehay,,ır 

kaldınız Ye, ıaıırdınız... Size teY· 
dl ettiğim vazifeleri, lıtanbulda 
bllyllk bir dirayet Ye muvaffaki-

yetle ifa ettiğinizden dolayı bilha1-
ıa teıekknr ederim. Şimdi ıura· 
dan öfke ile çıkan rahip efendi
nin, al•} h imizde çevireceği fırıl· 
dakları biliyorum. ihtimal ki doğ· 
ruca Romaya Vatikana gidecek .• 
bizi çekittircektir. Ve belki de, 
bUtnn hıriıtiyanlık Alemini aley• 
himize çevirecektir. Buna muka· 
bil aca ha şarkta bize tarftar ola· 
caklar var mı? 

Monpelye peıkopoau Plisye, 
bUyllk bir emniyet •• itimatla, 
cevap verdi: 

- Haımetpenah!. Maruz kal· 
dığınız felakete karıı Romanın 
göıterdlği kayıtsızlık bütlln 
Şark hıriıtiyanlarına anlatalmıı, 

ve bunların bütün muhabbet ve 
merbutiyeti, zatı hatmetleri üze
rinde toplanmııtır. Onun için, 
muhterem rahip, Ignaı dö Löyôlln 
hazretlerinin Romada iİriıeceği 
her turlll teıebbüı, büyük bir 
netice vermeden ak•mete utra• 
yacaktır. Sonraaa.. Bizim lstan
buldan hareketimizden bir •in 
evvel, Tllrk orduıuna hareket 
emri verilmiştir. Bllyllk bir kana• 
atle temin edebilirim ki, dlltman• 
larınıza karşı verilmeıl lizım 
gelen cevabı, zatı hafllletlerinden 
evvel, bu ordu verecektir. 

- Şu halde, bizim için yapı
lacak ıey? ..• 

- Büyllk bir ıllkünetle neti· 
ceyi beklemekten ibarettir. 

Franauva. bUablltlm neıeıe .. 
mittL 

CArkua .., ) 

SON POSTA 

Kıra/ Ava 
Çıktı! .. 

"Franııı: karikatürü,, 

~ 

l . 

1 

Bu resmi 11ra ile takip edecek 
oluraanız, kıralın wrduğu tavıa· 
nm nueden geldiğini görUrsOnUz. 
Çünkll kıral köpeğini böyle alıt
tırmııtı. 

·······························•················•············ • 

1 1 
Amerikalılar Da 
Anlaşmıya 

Başladılar 
Aylardanberl Birleıik Ameri· 
Gümrfik ka hükumetleri 

Gfla1'ları gı· gümrük siyaaeti· 
nin yftkaek tarife-

ı lıgor mu? ler tatblkı aaye• 
sinde, memleketin hariçle olan 
ticari müna1ebatandan ziyade da· 
hill ticaretin inkiıafını temine 
çalııtığı malümdur. 

Beynelmilel iktuadl haberler
den memnuniyetle anlıyoruz ki 
Şlmall Amerika Bfrleıik cUmhu· 
riyetleri de anlaımalar yaparak 
aftmrllk duvarlannı indirmek ve 
.metler araıındakl tlc•rl mliba· 
deleleri rttırmak karannı ver• 
mitlerdir. GOmrtlk itlerine bakan 
dairenin Amiri M. Hull il it ola• 
rak Cenubi Amerika memleket· 
lerl ile mUzakereye iiritmittlr. 
Haber aldıtınuza a6re bu mem
leketlerin bir kıımı ile ticari an• 
laımalar yapılmıt diğerleri ile de 
konuşmalar neticelenmek Ozere 
bulunmuıtur. 

M. Hull ılmdl de Avrupa 
davletleri ile temasa girmek üze
redir. Belçika ile müzakerelerin 
başlamaeı için lAzım olan zemin 
hazırlanmıştır. 

Teşrinievvel ayı içinde Ameri
ka • Belçika ticaret anlaımaaı 
için müzakerelere ba9lanması 
beklenmektedir. Aynı hal Fransa 
için de mevzuubahıtar. 

Memleketimizle Amerika ticari 
mUnaaebatı Haaen gayet dostane 
bir tarzda idare edilmekte oldu· 
ğ'undan yeni bir konuıma için 
IOzum ıörillmemektıdir. ,,. 

Bulgari.tan ıimendifer idaresi 
Balgarista· tarafından yapılan 
nın taz• bir iıtallstij'e göre 

bu sene Eylül so· 
m•ıva w nuna kadar muh· 

••hz• . telif Avrupa mem-
, __ ı_1ı_ra_c_a_ı_ı __. leketlerine ıu ih-
racat yapılmııtır. 
Malın claai V aıon• Kiloau 
Taze izim 1.702 S.560.963 
Taze erik 18S 1.600.000 
Elma 2S 40.SOO 
Cuia 26 20.500 
Sebze 81 558.908 

Bu madelerden Bulıariıtanın 
yapbğl ihracat iıleri Sofyadan 
blldirlldlti•e pre hararetle de
•am Hllmekteclr. ' 

Birinci te1rin 22 

BIKAYE 
la lltanda Bergin 

-·----------- Yazan: Fird•11s lsmall -
iLK AŞK ......... -

Onu görmiyeli yirmi sene ol· 
muttu. Maziye ait bir ıilrü batı· 
ralar arasında onunki bende, meh• 
taplı liir yaz gecesinin en ıe11!z, 
en ıakin bir ıaatinde sevgiliıinl 

tahayyüle d11Jan aşığm kulağına 

ielen hazin bir keman ıeıi gibi 
tatlı ve ıü:ı:el olarak kaldı. Diye
bilirim ki hiçbir şey ınaziyi hazin 
muıiki parçaları kadar aftzel 
canlandıramaz. Sevdiğim butnn 
kadınları ayrı bir musiki parça· 
sile hatırlarım. Evet, ilk sevgilimi 
çocukken evlerinin balkonunda 
eberi mehtaplı gecelerde bera· 
ber dinlediğimiz bir prkı ile 
hatırlanın: 

«Gel çıt bile yok bekliyorum 
bahçede yalnız. » 

Kardeı çocuktan oldupmuz 
için beraber yetittik. ikimiz de 
on altııar yaşında. iken, hayatın 
bu en tehlikeli zamanında "aşk,, 
denen varlık kendini g6ıterdl. 
Fakat biz, biribirimize bir ıey 
ıöylemiyerek ruhun bntnn arzu· 
larını gözlerimizden okuyarak 
seviştik. 

Onun, dantel yapan ince par· 
maklarmın hareketini; güzel boy• 
nunun inceliğini, alnını, saçlarını 
korkarak seyrederken dilyada ol· 
duğumu unutacak kadar kendim• 
den geçerdim. 

Bazan hiç lüzumu olmıyan bir 
1Ualle onun Urktk masum gözle
rini g6rmiye çalııırdım. Benim da· 
kikadan dakikaya artan heyeca· 
nıma rağmen o daima aakin durur 
ve dantelini yapardı. Onu okıa· 
mak anuall• y-arken, arzula
rımı sezerek benden nefret etme
sinden korkarak hiçbir harekette, 
heçblr imada bulunmazdım. 

Nihayet bir glln, Atuatoıun 
yakıcı bir &ğle vaktinde dayana
nuy arak onu ilk defa kucakladım, 
bu yakınlığın verdiği heyecan 
okadar derin oldu ki saatlerce 
bir kelime bile konuımıya cesaret 
edemiyerek nihayet.iz sUkiit içinde 
kuıların cıvıltılarını dinledik. Fa· 
kat ne yazıkl Bu temiz seval çok 
d •Yam etmedi. Ert•sl ıene 
abam &ldllğü için tahsilimi yarıda 
bırakarak hayatımı kazanmak için 
ta Konyaya gittim. Beı sene 
sonra döndüğüm zaman ıevgllimln 
bir iki ay evvel zengin bir gençle 
evlendiğini öğrendim. Uzun zaman 
neş'e, rahat, huzur bana haram 
oldu. Daha sonraları ilk aıkımı 
mukaddeı bir yadigar olarak içi· 
me gömmiye mecbur oldum. 

b 

Fakat geçen sene Ankarada 
tesadüfen kocasile karşılathm. 
Şiıman, kısa boylu pek hatımU•az 
olan bir adam, gazetelerde 11k 
sık resmini gördUiO kar11ının 
yakın akrabuı meıhur muharrlrle 
yani benimle tanıştığına çok 
memnun oldu. iki elile elimi ıı· 
karken karıımın bUtUn romanla· 
rımı elde ettiğini, uzun zaman
danberi görmediği yeğenini her
halde iÖrmek iıtiyeceğini aaml• 
mlyetle ıöyledi, ve Ankarada 
kaldığım müddetçe hiç olmazsa 
birk•ç iÜnU evlerinde geçirmemi 
rica etti. Tam yirmi Hne sonra 
onu görmek fır1atının önüme çık· 
talana bir tllrln inanamıyordum. 

Onlar, ıehirden biraz uzakta 
keadi çiftliklerinde oturuyorlardı. 
Çiftliie yaklattıkçe heyecanım 
artıyor, kalbim tiddetle çarpıyor
du. Kocaıı beni Killer yllzle kar
pladı. Beraber eve girdik, kar
pmda ODU iÖrtlnce ne a&yliye• 
celdia1 Bir ..ktepl1 çocak pbl 

ıaşırdım. Aralık kapıdan Ayteye 
pek benzeyen şlıman bir kadın 
gördüm, yoksa o mu idi? On 
yedi yaıında iken çılgınca 1evdi· 
ğim Ayşe o mu idi? Ne kadar 
hantallaşmıı, ne kadar manaeız• 
laımıştı. Kalbim birdenbire 
botaldı, ne oldupnu bilme-
diğim kıymetli bir ıeyin içim
den kaybolduğunu hiuederek 
üzüldüm. Oaırada kapı açıldı, ar-
kaaındı emprime bir elbiH, uç
ları karmakarııık, titman bir k.. 
dın ıirdi. itten bozulmut elinl 
bana uzattı : 

- Hoı geldin FabrL Nasılsın? 
Seni kaybedeli kaç sene oldu? 

- Yirmi sene AYfe, tam yir
mi !. Sen nasılsın bakalım 1 

- iyiyim. Slhhatf m yerinde 
Allaha tUkredip oturuyorum. Der
ken minnettar bakıtlarını kocaıına 
çevirdi. Sonra tekrar konuımağa 
batladı: 

- Bizde kaç gOn kalacaluan? 
Üç gün mu ?.. Çok aL E artık 
ıen meıhur adam oldun 1 •• Vaktim 
olmadığı için güzel yazılanın oku
yamıyorm amma blltlln kitapla• 
rmı arattım buldurdum. Hepıl 
yatak odamdaki masanın llıtDnde 
duruyor. 

Ona ıaıkın, meyuı, müked
der baktım. Bir zamanki ince 
ruhlu Ayte bu mu idi? 

YOzO manaıızlatmıı, gözleri 
çukurlaımıı ve islenml9ti. Saatler
ce beyhude yere o yüzde, o göz
lerde maziye alt bir hatıra, bir 
heyecan aradım, ne gezer. Biribl
rl arkasına odaya giren çocukla• 
rmı bana tanıttıı 

- Ayhan, A~ Kevser, 
en bJyUğU on sekiz yaımde ve 
liıede okuyormut. EYde yoktu. 
lılve etti: 

- Ona 1enin iaminl koydum. 
Al benim ismimi koymuıl 

demek Hkiainin hatıruı içinde 
bili yatıyor. Bir an heyecana ka
pıldım. Fakat ilAve etmekte ıe
cikmedi: 

- Kocamın babasının ismi de 
F abridir de. 

Yemekten ıonra çocuklar bi
rer birer çeklldiler. Ayte, ben, ko
caaa bahçenin ağaçlık bir k6te
ıinde kaldık. Konuıuyorduk. 

Maziden, kaybettiğimiz akra
balardan, gençlik hatıralanndan 
uzun uzun babıettlk. Sonra Ayıe 
ve ben ıuıtuk. Yıldızların solgun 
ııığında onun, batı önünde hare
ketsiz durduğunu görüyordum. 
Maziye karııan atkımızı, duıon
düğüne emindim. Onun bu dUtün
ceai sıhirli bir koku gibi ti içime 
kadar nlifuz ediyor, bir mAyi 
gibi ondan bana akıyor ve bütün 
benliğimi tutuıturuyordu. Belki o, 
dikenli, kederli mücadele dolu 
hayat yolunda benimle beraber 
yUrüyemiyerek aynldıfına benim 
olamadığına piımandt Heyec• .. 
dan onun yüzüne bile bakmağa 
ceıaret edemiyordum. 

O eınada cıvar k6tklerin bi-
rinden hazin bir keman 11.Ue 
berrak, gllr bir erkek aul yük
aeldi: 

«Gel çıt bile yok bekliyorum 
bahçede yalnız ... ~ 

Buz iibi keaildim bana 
Ayşenhı qkını, ilk aıkınua 
hatırlatan eski zamanı hayalimde 
canlandırıyordu. Aman yarabbi, 
bu, ne teudtiftil. 

Gözlerimi korkarak ona çevi-
rirken dırin, rahat bir nefes ku
luklarımı tırmaladı. Dikkatle 
bakbm. 

Ayıe oturduğu yerde hafif 
hafif nefea aLyor ve uyukluyordu. 
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Öksürük, nezle, bronıit, boğaz ve göğüs haıtalıklariJe •esi kı•ılanlara ıifal tesirleri çoktur. 30 kuruştur, HASAN ECZA DEPOSU -

İngiliz Bahriyelilerinin Çelengi 

Limanımıza gelmlı olan lnalllz 
Frobifer kruvazörll lrumand nı, 
dün Bğle Ozerl gemide bulunan 
sabit namz:etlerile Taksime geJ.,. 

rek Cumhuriyet abldeılae mera• 
ılmle çele k koymuitur. Reaimde 
bunu g6rDyorsunuL 

lngiliz kruvu8rU, limanımızdan 
hareket edecektir. 

MUflla laak Tavdldlfvlll efendinin 1ra cetvelldlr 
No. Alacaklı Talep edilen para. Kabul edilen 

L. K. 
1 • Mehmet Oemll B. 4645, 7tJ 

V. Ferit DaYut B. 
1 - Gözem Şayo Beke- 401>8 

nazi Negrin Limited Şti 
8 • Viktor Ruso Ef. 955 
4 • Salmona ve Şsi 4380 

V. M. Adato 
5 • Robert Salmona Ef. j87 
6 • M. Adato Ef. 49, 60 
'1 • Jozef Negrin l!H'9, 75 

ve Şki 
8 - E. ilivaı ve ~i 
9 - Alkıvyadtı1 Ef. 

10 • Rafael Ef. 
11 - Osman Bey 
12 • Eliya Goral Ef. 
18 • Eliya Hanaoşvili Ef. 
14 - K. T vdioğlu Ef. 
16 • lamail Rnaim B. 
16 · Hayim Morde Ef. 
17 - A. Zervudalri Ef. 
18 • Leonida Kalaroni 

n Şai 

1871. 
60. 

174. 
134. 
125. 
123, 80 

149, 50 
124, 75 
400. 
4 o. 
3 8. 

19 • Musa Mihailoğlu 138. 
!O • Abdi Semih Bey 800. 
21 - Vilyam Haylar 550. 

V. Demet H. 
12 • Rizkullah Hayat B. 900. 

V. Mazhar Bey 
13· VahramlşlemeciyanEf.2321, 65 
14 - Miski zade Btlhaet- 500. 

tin B. V. Şükrü B. 
15 • İskonto ve Tıcareı 1794, 85 

Kollektif Şti 
16 • Menaşe Kuzen Ef. 1454. 

17 • İmar Banka&ı 4GS. 
V. MUoir Bey 

para 
L. K. 

4645, '15 

95~ 

4380 

287 
49, 60 

1905 75 

1871. 
50. 

174. 
1~4. 

125. 
123. 80 
149, 50 
124, 75 

400. 
480. 
388. 

138 
600. 
050. 

000, 

2321, 6!5 
fi Of•. 

17~4. 5 

~ms. 

Sıra 
reddedileıa 

6 ıncı para 

" 4058 ~eaaik ibraz 
edilmediğinden ,, 

n 

,, 
" ,. 
,, 

" ,, 
,, .. 
" 
" ,, 
" 
" 

" .. 

.. 
" 
" 
.. 

.... 

.. 14ft4 veıaik ibraz 
edıluıedığinden 

28 • İskonto Türk Tıcaret 709 
Limited Şti 

'i09 6 

19. R. H. Yahni Şti 17612 

30 • H. Kutelli ve A. 6320 

lfi4i9 

5820 

.. 

.. 
213:l v~sniki 
olmadığından 

Zervudald Şti 
11 - Koca bıçak zade Hane efyuı hak lundil istjh kak reJdedilmittir. 

Ahmet Bey 
12 • Bazinei Maliye 
83 • (Rlaku!lah Hayat B. 
12. ( 
14 • Haziael Mally• 

iddiası 

64, 60 
501, 30 

1196, 
151,91 

64, 60 
507, 30 

1196. 

15 • SaYa Nefticl otlu Ef. 725 125 

fatanbul ikinci iflas memurluğundan: 

Sinci 
6 IDCI 

" ., Yeaaik lbraa 
edi:med:ttnden 
reddedilmittlr. 

M ··n· 1 ta b lda MnrpU""Ularda Kezapçıoğlu namı diğ~ri Emiroğlu hanında u 18 fi p ll ..,..,. • • • b' . 
18-1~ No. da ı;orapçı !sak Tavdidişvili efenrliııiıı ta~~ık~ düyunu ıtaııı ve. yu-
knrda yazılı eıra defteri ynpılmıotır. Alacaklılarıu ıkıncı taplırnmaya davetı ve 
toplanmao~n 14·11-934 par§amba giinö 1aat 16 da yapalmım karar1aıtırılmıştır. 
Alacaklım kısmen veya tamamen kabul edilen alacaklılann 7e~mti mezkUrda 
lstunbul lkınci ifli• daire1inde haıır bulunmalım ilin olunur. (8870) 

Öz Türkçeyi• 

1 
Denem_e __ ...., __ _ 

Türkü 
Çıkaranlar 

Kamaştırmıyan bir ziya ile 41 

müşteriyi celbetmek lazımdır. 
Mağaza]ardan olduğu gibi vitrinlerden de çıplak, kamaıtırıcı 

lambaları uzaklaştırmak lAzımdır. 

Bizde tUrkO çıkaran çok, tOrkll 
a8yleyen, çalgı çalan daha çok. Şu 
var ki nota bilen çok aı. 

Bunun böyle olmaaı o deA-in ol
mıyacak bir nHne ki nite (1) oldu
A'uaa ptıyorum. Hem bir UlrlO anla
yamıyoru • 

ÔlçQ bil eyen bir kotuğ'cu (2) ' 
•ep yası bilmeyen bir yazıcı (3) ın 
glllDnç hiçi Jle nota bilmeyen bir 

rkl çıkaranın biçimi ara1ında bir 
ayrılık Yar mıdır? Yoktur. Yazı yaz-
uını bilmey n bir yazıcı ne iae nota 

bilmeyen bir tGrldl çıkaran da odur. 
Çok yaıuk ki .,amofon p1Aldanaa 
geçen herkesin alSyledifi ttlrkülerl 
bu lar çıkarıyorlar. 

* ille okunakta (4) okumıya baılıyan 
kGçOk çocuklara bile 6ğretilmeai ko
lay olan notayı bir yana bırak
mak doğru bir it değildir. Oku
naklarda ufak çocuklara tilrkOler lit· 
retlrlcr, türküler söyletirler. Şu var ~i 
8ğretilen tilrkOler ağızdan öğretllır 

Hülasa o arak 
iYi DAGJTILMIŞ VE TAMAMEN 
MÜNTEŞİR BlR ZIYA VASITASILE VE 

ranhtlık l9te burada onlara türkQ 
nota ile birlikte 8ğretilmelidir. Kolay 
notaları ÖQ'renmek kolaydır. Notanın 
kolayından batlamalı yavaf yanı 
gilcOne doA"ru i'İtınelldir. Orta oku
n ıı Rı bitlrmit bir çocuk eline , Aldığı 
b'r nohnın ne oldufunu naaıl aöyle
nilcce~ini, nasıl çalınacağını bilmelidir. 

)1.. 

Bu ıözlerl aöylemakle yanıldıA-ımı 
Hnıyorum. ÇünkG tClrkil çıkaran, bu 
iti batarmıı adamların bile nota de· 
nilen nHleyi bUmodlkleri bir yerde 
ilk okunak çocuklanna nota öfret· 
meyi iatcmek toprak çanakla au içi
len bir evde •ırça bardakla bir ı•m· 
paaya veri misinhı demeye beazerl 

lsmflt Hıılü$l 
l - Nite - naaıl 

2 - Koıutcu • ıair 
3 - Yazıcı • kitıp 
4 - Okunak - mektep 

Öz 

4 
5 
6 

BugUnkU Bilmec• 
Boş dört köteleri Bfatıda 1aaılı 

mannl. ra i'elen öz TBrl<çe keUmelerlt 
doJdurunuı. Bu sayede hem vakit 
geçirmiş, hem da öz TOrkçe k•lime
leri ötrenıniı olursunuz 1 

Sol•'an aataı 
1 - Vder 
2 _Dilmen 
3 - Merd.ven 
4 - E eme aleti 
5 - Çoğun zıttı 
6 _ Aciz, hasta, aaif 
Yukarıdan aıafl: 

1 - Aııl • ak~ huna 
2 - Yed 
3 - Tecrübe 
4 - Damen 
6 - Bir rabıt edab 
6 - Müddet 

Clldlye ve ZUhrevlye 
llutalıkları mütehassısı 

Dr. Ç i P R UT 

lYl OPALiN CAMDAN DIFFÜZÖRLER 

VEYA ( 1NDİRECT ) TENViRLE 
LA TIF BiR ZIY ADAR MUHiT 
MEYDANA GETiRMEK LAZIMDIR. 

A i E 
VERESİYE olarak yapar. 

100,000 lerce 

kişi gibi 

SEN DE 

YILDIRIM 
'~----.. .. TIRAŞ BIÇAKLARINI KULLAN ~----

6 haftada 
bütün burutukluklar 

zail olmuştur. 

Vıyana ha1taııelerin.in birinde ~J 
yaımda bir kadın. altı haftalık bir 
müddet zarfında gllııde beo defalık bir 

tedni netioeıinde bütün buruşukluklar 
iıale edilmiı ve adeta bir genç kız 

gibi taıe bir ten iktisap etmivtir. Vi
yanada çıkan bir 11\p gazetesinin yazda

ğına göro bu tecrübe 60- iO yaşlarında· 

ki kadınlar üzerinde tekrar edilmiş Ye 
memnuniyethahı neticeler vermiotfr. 

Bu harikanın tarihçeıi, şimdi bütün 
dünyaya yayılmıştır. Her kadın ıy.oi 

tecrübeyi yapabilir. Viyann Üniver.d
tHi profeaöril Doktor Stejııknl; yuzdo 

SANiN 
diş macun1ı 

.. 
Sanin : Dişıerı beyuzlatır. 
S.nln : Diı etlerini besler. 
Sanın : Ağza ferahlık verır. 
Sanın : ~ıleri temizler. 
Senin : Fenııi imal edilir. 

SANiN 
Di.ı macunu 

.... -. ................................................. _ .. 
lii olduğunu ketfetmiıtir. Uzun tetkik 
eeneleriııJen ıonra, mumaileyh cildin 
bu kıymetli n hayati unıurlarını geno 

hayvanlardan iıtihsaline muvaffak ol
muı ve bu hu•usta " Biocel ,, ismini 

.ermiştir. Bunun istimali he kL:ı miin· 
hasıran ve büyük f edakiirlıklarla To

kal on tarafından temin t-dilıni tir? 
Şimdı: Lu " BiOC''!l " Toknlon kremin· 

de, d ığer besleyıci uııııurlarla karıştın(. 
nııtıır. Hıuueııaley Biocel ı;ayesinde 
pemlıe reugindekl 'I\ lmlon kremi, l.e• 

ıore~ 1 ge,.ıçle,.tirir, burueakluklnrı gİ• 
derir vw yüzün ı.ayJflamı~ a<lulelerini 
1rnvwtlı;>ııdırir. 50 - 60 yaşlttı ıudnld 

Beyoğhı, Aımahmespt Buraa Pazarı 
ittisalinde Adaa Hın Tel. 48863 

huıule gelen burU§ukluklar; cdıliıı baxı 
}la7aü unıurlarmm ziyarnılıLD ıuutevel-

knclııılur Lile bu stıycde geu~·l ı·ı:mi~ biı 
giız.clı ğe uail olalnıırJer. mcııımıniyet
bahe c; ·uıeceler gar~ntidir. (.J053) 
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lstanbul 7 ncl icra 111e111urlu
ıund- : P - raya çevrilmeaiae karar 
verilen Su'taıabamam Si No. lu dik· 
kinda mtı.tecir Sempat Efendiye a•t 
kumatlar Tetrininnlin 241lncll Çar-
famba gllnO ıaat 18 ten 14e kadar 
mahalli meı.kürda hazır bulunacak 
memur tarafından aahlacatı ilin olu· 
nur. (144) 

Kı .. , Orta uıun dalıab neıriyata te •İz ve pilrllzalz bir ıekUde 
aeldeden 1935 modeli TELEFUNKEN - 127 uyeıinde muıikl 
lbtiyacıDIZI tatmin edebillrılnlz. Bu derece mlkemmel bir 
malda• pacHye katlar ttu kadar ueu flata ıablaam1ftır. 

lstanbul 2 ncl lflls M .. 
murlutundanı Mlfliı Beyotlunda 
btild&l eaddHlnde Kitapçı lkın lflb 
etlen A.dolf Palataer Efeadi.Dln J••İ• 
I••• iti iti• ılrltll•ek •• Wr ka
rar ••rll•ek lzere alacakhlarıa 

J/11/934 C•martHİ .. Dl •aat 14 te 
dair~.ıle laasır lııulua•aları illa ol..-

Galata' da ••url• ••r•llerl.,. ve flr-W.. •le ... ıeaiadea 
Telelunken'i• ( 12) •••ualı katolopau lateyiaiL Oralla 
iç yeal modeliala tafıilltıaı ltulacalueaıL 

aUI'. (3877) 

Cumhuriyet bayramında 
verilecek balolarda: 

Giyeceğiniz 
tuvaletin 
kumaşını 
intihap 
ettiniz mi? 

•• 
,. 

mağazalarında düşündüğünüz, 
havalinizde yaşattığınız kumaşı 

bulabilirsiniz! 

İ P E K İ Ş'in saten/erini, tafta/arını, 
orga11dinlerini bir kerr.e görünüz. 

Lut/en dikkat, AL 
CEVAT aa lallalb lllr 

albletl larllladır. Bu reeml lmflJ•" teneke kutul•r içinde, b•t 
ve dit •lrll•rı, nezle ve Aom•tlama eancılar1 

t.yd•lı ve pek mU-kkln 01•11 ( Ala.,an C.nt) ftrdlr. için çok 
" ilk 7,S • 8 lık 40 • 12 111: 7S kur.....,.. 

••-••H•••••••••••••••••••••He-aaaeauaanaaa•aeaeaH-
Hastabakıoı Aranmyor 

Balattaki MuHvi hutaıı11i i9in hu
tabakıoı aranıyor. Taliplerin Beyoğlu, 
Y emueoi ıokak No. 9 M.erkeı idan
ıiu. müraoul. 

Dişleri her göreni kıskandınyor 

Halbuki diı macununu değtıtırereK KAD T öLIN 
kullanmaya baılıyalı daha bir ay bile olmadı 

Ça1Aatırlarınız içla kullaaılacak sabunun cinalle bizzat allkadar 
oluraunuz. ÇOnkll feoa ıabunların onları ya iyi temWemlyeceğinl, 
yahut ta temizlerkea tahrip edeceiinl bilirainlz. Ditferiniz 
çamaıırlarıaııdan daha mı az ehemmiyetli ld dit macunu 
intihabında ayni allkaya ıöatermlyoraunuz? Fena cllı macwılannın 
fena aabunlar aibl ditleri ya iyi temlılemiyecejiai yahut ta 
temizlerken tahrip edecejinl dOıllnerek her ıaman ı1rarla 
RADYOLIN iteyiaiz. 

RADVOLiN 
En büyllk aerpercle 18 cllploma. 48 madalya kuaDJ1Ufbr. 

( Emlik ve Eytam B•nkası i16nlan 

Kapalı Zarfla Satılık Apartıman 
T •tYikiyede Hamamcı Emlnefendi ıokaiında eaki 3 mllkerrer 

yeni 19 No. lı 229 metre murabbaı bina yerini •• 97 metre mu
rabbaı bahçeyi iaaYi we 8 daireyi müıtemil Teırikiye Apartımam 
1Ablmak lzere aıatıdaki ıeraitle müuyetleye konulmuıtur : 
1 - Müzayede ( kapalı ıarf ) uıuliletllr. 
2 - ihale 6 Teıriniaanl 1934 Salı gtlntl aaat onda Bahçekapıııa

dakl Şubemizde icra edilecektir. 
3 - Müzayedeye iıtirak için 2000 lira teminat verilecektir. 
4 - Talipler bir lira mukabilinde alacakları tartnameyl teklif 

mektuplarile birlikte ve orada yazıla tekilde ihale ıaatlndea 
evvel tevdi edeceklerdir. 

S - ihale birdir ve kat'idir. Teklif olunan bedel haddi llyık 
aörtlldüğtl takdirde talibin• ihale edilir. 

6 - Ubteıine ihale olu:lan zat ihale bedelini def'aten ve peılnea 
tesviyeye mecburdur. 

7 - Bu bapta daha fazla malamat almak isteyenler Şubemize 
mtıracaat edebilirler. (543) 

Sahibi : Ali Ekrem N9'riYat mitdiirii: Tahir 
... Poeta llallz••• 


