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Akdeniz Misakı Köylüye Yardım için •• 

Paristc, Yapılan Müzakereler, ·Mühim Borçlarının Geriye Alın
McselelereDOkunulduğunu Gösteriyor ması lmkinları Aranıyor _, ____ _ 

Tevfllc R•ııa Aru, ,,aHı• dıı baka11ı 

Yine pek 
bir .. lttltare 
Hasını tetkik 
mektedw. 

M. Looal 
ehemmiyetli olan 
miaakı ,. nin aktl 
etmek te dnınnOJ.; 

Parla, 28 (F. lstanbul) - Ga· 
zeteler, bugnnkn diplomatik gö
rGımeler arasında TUrkiyenln 'oy• 
nadığı rolU ve emniyet tetkilib 
yapılırken ha.selen Akdeniz mi· 

·ıakile alabileceği mevkii tetkike 
çalıımaktadırlar. 

" Övr ,, gazeteılne g&re, bazı 
•abafil bir Franaız - Türk mlaa
kının aktlne meyleder ıörllnmek· 
tedirler. 

Bu mUnasebetle .. Eko d~ 
Parl ,, , Türkiyeyi Romanya Ye 
Yugoılavyaya bağlıyan dostluğu 
hatırlatarak diyor klı 

Türkiye ile bir ( i.tf pre ml-
aakı) aktetmek auretile muahede

( Devarnı ]S inci yllzde ) 

Veni Tefrikamız Bueün Başladı 

Sevmediğine 
A 

Aşık • 

Yazan: Mahmut Yesari 
,., 

Bugün beşinci •ag/amızı açtılınız 6a1nan geni ed.6t 
t•frikamızın ilk satırlarını brılacaksınız. Malamut Ye· 
sal'inln en .fJeni t1• çok ıaıel olan ba romanı, •izi 
nihayetin• kadar sonsuz bir set1da lıegecanil• sürilk
ligecektir. "SevmedlAlne A,ık,, ıstırap dol• bir yü
rek airuı m•cerasının çok ıilz•l lılenmlı bir hikdge•idir. 

&emen Beşinci Sayları 
Açın Ve Okaranl 

···--··-···--·····-····· .. ··-·-·····--·········-·-

Bugün 

1 
Sayfadır 

.............................................................. 
lngilterenin 
Silahları 
Eksik Mi? 

Loodra, 2f (A.A.) - Mubafank&r 
partinin lideri M. Ç3rçll buınn, avam 
kamaras•nda, kralın u•ına - nutkuna• 
nrllecek kartılıkta detitlkUk yapıl
maaıoı ileri allrecektir. 

M. Çarçil, acunua buıOnkO aiditl 
ile, lngilterenl• uluaal kuvntlerinin 
'f'e ayrıa baya ail&blarının yeter ol-
madığınıa, karıılıkta anılma11Dı late
mektedir. 

Bu eırada, avam kamara1ı, aluıun 
korumuı itini görOıecektir. 

Ka.tuz r P•lln 
Yaptıkları 

Merzifon (Huıust) - Bir ku· 
duz köpek iki kitiyl ve bir ineği 
11ırarak daladı. lıırılanlardan biri 
Mahzunlar mahalle1i bekçiıl, 
diğeri de yumurtacı Hacı Ali 
oğludur. ikisi de haıtaneye gön
derildiler. Bu hAdlae lizerlne Be
lediye harekete geçerek ıokak 
köpeklerini zehirletmeye baı· 
ladı. - * 

Kansere Karşı 
Yılan Ağusu 

Engerek yılanılWl ıehlr ıuddelerine 
baıılarak bard11ğa zehir akıtılırken 

Pariı, 28 (A. A.) - Engerek 
yılanının zebirl kanseri eyi eder 
mi?. Doktorluk akademiıi, bu me
seleye dair bir rapor dinlemiıtir. 
Bu raporda Engerek yılanının 
derlıinde özgll "öz,, bir madde 
bulunduğu ve bu madde, derinin 
1tlbna ıınnga edildiğinde özene 
(dikkat) değer netice ahndıiı bil· 
dirilmektedir. 

-----·------------------------0 z SOY ADLARI 
Yeni kabul ettiğiniı Soy Adınızı 

YEDIGON mecmuuına gönderiniı. 
Herkee tarafından lcolekliyonu toplanan 
bu yeglne mecmuada en •iafı 50.000 
okuyucuya &oy Adınızı tanıtmıı 
olacakemız. Bugünkü YEDIGÜN'de 
izahat vardır. 

Ege Mıntakasından Sonra Sıra Şimdi 
Orta Anadolu Çiftçisinindir 

Balı A•adolu kl11ıii :•ri hrual laazırlıjı•d• 

Ankara, 29 (Husuıt) - Baş· ı ara ıtırılmasını iıte:mlılerdlr. Köy• 
bakan ismet lnlSnO, Konya Ereğ- lUlerin borçlarının teclll mllmkUn 
lisindeld dokuma fabrika1ının te- , olduğu takdirde ba it mıntaka 
melini atmak için yapbj'ı gidlı mıntaka yapılacaktır. 
a•llt yolculuğunda birçok k6yla- Orta Anadolu için falzılz Y• 
lerle koouşmuılar, bUkiimetten uzun mUddeUI bir 6deme tekli 
bir ~Uek ve istekleri olup olma· dUtUnülmektedir. Yeni 6deme 
dığını köylülerden ıormuılardı. formlllUnün köylümüzü ııkma-
ô .. tld'~ .. B b k yacak ıekilde ôlacağı da anlatıl· 

greıı... ı~ıne gure, aı a an 

l 
maktadır. Ziraat Bankaıının Ege 

ismet nönO, bu yolculuktaki öğ• t k ksr. ını ı d ı ı . . mın a aıı uy er n en o an a a• 
renışlerınden ıonra Ziraat Ban· .. · · d k• l" n b · cagı ıçın e, uy un D orcu gerı· 
kasından, çiftçi borçlannın bir lenmeye dair olan karar hakkın 
mliddet için ıerlye alınmasının da, yeni bir 6deme ıekU dOıU· 

mllmkDn olup olmadığının iyice nlllmektedlr. 

Öz Türkçe Deneme 

"Eski Efendiler,, Ve 
Maça Beyleri 

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

Zorluyu ılç•Dıden; burau bDyOtl 
batı yerde ıexeodeD, ıiı karınlıyı çöp 
boyunludan kıaaca11, HnfiDi zlltlrt• 
ten ayıran 6rtll arayerden kalkb: 

Artık ne bey -Yar, ne de p nfa.
Ne efendl kaldı, ne de ata ••• Hacılık, 

hocalık; zadellk yok. Sen de Hn, ben 
de ben ... 

KimH, kimaenin ayatı tozuna 
ylz aOrmeyecek. KimHnin kar1111ndaı 

- Kulunuz •• Köleniz... Bendeniz. •• 
Diye lğilmlyecetlz. 

AtaUlrk bir yılanın batını daha 
ezdi, blr yaraya daha kılıc ıyla 
dokundu. Bir yıkıntıyı daha yum• 
rutile çökertti. 

lstediti kadar okuyup ynma11 
olaun, istediği kadar bllgial bulunaun; 
baba1ı bey, paıa diye aoılmıyanlara 

eaki çatlarda bey dtinilemudl. Son
ra da 6yle haytnlar, öyle kıl kuyruklar, 
8yle tllrediler bey adını al ırlardı ki1 
elifi ıBrae mertek aananlar bile bey
likten tikaioir olmuelardı. 

Tilrklere, latanbul diUle ilk okuma 
tadını yeren Ahmet Mltbat, "Kırkao
bar,, doluau yazı yaamııken adı yine 
Ahmet Mitbat Efendi idi. 

Neden?... Diye sorulunca "Efendi 
beyden OıtilndOr. GörmGyormuaunu:ı? 
Padltı&h oğulları bile efendi diye 
anılıyor,, kartılığı •erllirdl. 

Paditah oğullan, bu NecabetlQ 
efendiler ı.. detil efeadilito, atalıta. 

bndi adlarile anılmata bUe deteri 
olmayan eoyauzlardı. Mehmet Reıadıa 
oğlu Ziyaeddin içia bir 1erde 18yle 
bir ya zı okumuıtumı 

(Efendi) yi lılr gOn, kadınları çalıf• 
tırma yurduna çatırırlar. Arkaaında, 

8n0nde dol aıarak yurdun her yanını 
kendisine ıre:ıdirirler. Dıtarı çıkacatı 
aırada, biriai, lıoca bir "defter,, le 
ıelir: 

- ''Efendi hazretleri,, der, yurt 
için dütllDcelerlniıd buraya ya:ımas 
mıaıoız? 

Efendi, ya:ıgaç ( kalem ) elinde, 
dOtllnceye vanr. DGtOndOkçe terler, 
terledikçe, boı kafa11nın içi bOıbüUln 
boıalır. Böyle epeyce dOtllnUp, yanın• 
dakilerl beklettikten aonra yaı:m ıya 

baılar. 
Yanındakiler, hep birden, ne 

yazacak diye baılarım defterin QatOne 
•terler. 

Efendi, b8yle dGtOne taıına; ıkına 
ııkıoa ıunu yumurtlar: 

" Mahdumu ıehriyari,, 
" Ziyaeddin ,, 

Baıka ne yazabilirdi? Paditab 
oğlu dotmaktan baıka, bir deterl 
var mıki, onu ortaya d8ka0n? 

iıte Hki efendiler içinde b8yle 
efendiler de •ardı. Beyler araaında 

da, a fce nice maça beyleri, oldutu 
ıribt ••• - .. .., 



-= 

( _. lkın Sesi) 

Yine ihtikar 
Lô.fı Ve Halkın 
Mukabelesi 

"ttıknrla mücadele için beıeuı.re 
nizamnamesine yeni füiveler 
yapılıyonouı. Artık kabak tadı 
veren bu ibtiklr itinin tekrar 
m ydana çıkması, bakıoız halk 
ttrusıodu nnaıl konuşmalara 
aPhep oluyor: 

Bny Murat .Atiktürk (Sirkeci Köp
rulülıao 3!1) - lat .. nbulun antn, yağı 
v gıda mnddeleri bir ttlrln kanıtınl· 
ma~an ku rtulnm <ı dı. Belediye bunun 
önüne geçmek için Z :b.tai Belediye 
ta imrtn .. mesine yeni ve ağır hllkfim
ler koymaya hazırlanıyormuf. Bu 
haz•r'nnmayı hof görfirüz. Fakat bu 
günkO kanunlarla ye tnlimatnamelerle 
de bunun 8 '1üne geçi ebileceğine 
knnilm. Y .. lnız alakadar daire bunu 
kendisine it edinae Ye llatiloo dütıe, 
b iç olmazsa nıaj'tuıluj'un ktımeo 
önilne g çer. lstanbulun itfaiyeııi:ıden 
t ikfiyet ederdik. Bugün övüoü.e bilecek 
bir itfaly miz var. Seyriııefcr memur• 
ları o lomouilleri gfin'lfizlerl lıtcdiklcrl 
vakit muayene ederlerdi. Belediye 
Luaunla meuul oldu n iti , ·alim bir 
ıekle aokHbiidL 

Bay Nurettin koçak (Akearay IT or
hor caddeei 38) - İstanbulıfa nekad r 
fada pııra verilse de hı:.Uı yat bulmak 
imkanı yoktur. Soğan kabuğlle kuy
ruk yağile tereyatı yaparlar. Bulgar· 
lnn boyarlar. Zeytin ya~larının içine 
pnmuk yağı, Sillere ıu karııtınrl .. r. 
İstanbu'da (200) den fazla zabıtaibele · 
diye rnel'!luru Yar. Bunlardan onar 
d nned hcrgiln bir semti adamakıllı 
kontrol etseler eminim iri bu tatı•t-
cilıfin öoGno geçerler. Zabıtaibelediye 
talimatnamesine de daha nAır hUkDm· 
ler konuna lstanbul karııık 11da 
maddelerinden kurtulmuı olar. 

* Day Refet ( Bey~t Eminourettin 
mahallesi 109 ) - KPrıtık ya~, ıulu 
ant yemek v~ içmek iıtıı nbulun ez.e!t 
derdi. Yangında T erkoıta 6yle idi. 
Bir Belediya Rei•İ fatanbutun Ufaiye
slni kuvvetlendirdi. Cümburiyet ida-
reıi d e i.tanbulu eski zalim Terkos 

firketioln elinden ku,.tardı. Şimdi 
stnnbu!da yangın o kadar fazla kor-

kulae.""k bir tehlike olmaktan çıkm I
tır. Zabıtai Belediye teıkilitımız. 

fshnbulu karlf k gıda maddelerinde.o 
kurtrrm1ya himmet ebe eminim kl 
bugllnkfi Znbitrıl Belediye kanunile de 
bu it baıarılır. Eh•erir ki memurlan• 
mız buna ahdetainler. • 

* 
Bay Cemnl Oğuz ( Fatih Atpnzan 

28) - iııtabulun süt ve gıda madd .. 
Jerinio dOultiJecej'ino bir tfirlQ aklım 
ermiyor. Birfeyi dilzeltmek için inan• 
m ak ll\z:ımdır. Halbuki belediyemiz 
bugilnkQ teokilltla ·bu iti ytpıım ·ya
cıığını geçen Şehir mecliaiode açıktrın 
ııçığa söyledi. Bana karıı ub•tai 
belediye talimatnameaiue idam eeıaaı 
konııt da p ra etmeL 

DenJz MUstetart 
Ôkonomi bakanlığı han Ye denla 

m6attf l!n Bay Sadullah Güney diln 
deniz yollan idaresinde tetkikat yııp
mıf, mCldOr Bay Sadettin!• görüt
miltlfir. Bay S adu hh Gliney daha 
bir k aç gDn ıehr·miı:de kalacaktır. 

AHİLİ ABERLEB 

Adliye· Kadrosu Geldi • 

35 icra Memuru Açıkta Kalıyor, 
Yerlerine Hukuk Mezunu Alınacak 

Adliye memurlarının aylardanberl bUyUk bir 
alaka ile bekledikleri yeni kadro nihayet dün litan· 
bul vilayet muhasebeciliği vasıtnsile Müddeiumumi
liğe Bunda icra dairelerile muhakemelerin memurin 
kadrosu bildirilmiştir. Hakimlerin kadrosu tebliğ 
edilmemiştir. Bunun için dün kadro ile beraber 
gönderilen bir emirde icra memurlarlle hakimlerin 

Muhnıibimes'ul Bay l.metin m&Bfl 35 liradan 
40 liraya, ref.kinln 20 liradan 25 liraya yUkseltllmlş 
ve tetkik memurlarına da lkişer yllz kuruş zam 
yapılmııhr. 

Kanunuevvel aylıklarını eaki kadrolarına göre ala· 
caklan bildirilmiştir. Yeni kadroda yedisi ( 1 ~00), {28)i 
{IOOO) kuruşluk olmak üzere (.iS) icra memuru 
açıkta bırakılmıı, hunların yerine (25) şer lira asli 
maaşlı hukuk mezunu (·10) nnmzet memur alınacaktır. 
icraya bağlı olarak çalLJan altt eytam müdürlüğü ile 
tebligat müdilrlüğtl IAğvedilmiştir. Tebligat mtldür-

Yeni kadroda mUbaıirlik kadroau eaklsi gibi 
( l 78) olarak bırakılmıf, mahkeme katiplerinin 
adetlerinde de bir değişiklik yapılmamıştır. Umu· 
miyetle katipler zam görmUş on iki liralık maaşlar 
on dörde ve on dörtlükler de 16 liraya çıkarılmııtır. 

MUddeiumumi:ik dUn kadroyu alır almaz intihap 
encümeni teşkilatım faaliyete geçirmiş ve mevcut 
dosyalar llzerinde döküm yapmıya başlamıştır. 
Bugün intihap encümeni toplanarak işlerine nihayet 
verilen icra memurlarının isimlerini tesbit edecek 
ve kendi erine derhal tebligat yapacakbr. 

lüğllnün Unvanı tebligat bat memurluğuna çevril· 
miştir. Üaküdarda tam tqkilatlı }'eni bir mt:hasip 
mea'ullüğil tesls ed:lmiıtir. htanbul icra muhasibi 
mca'ullllğti kadrosu 23 memurdan 32 ye iblağ edil
miş, tahıildarlarının maaılan da bin kuruıtan 
(1600) kuru§a çıkarılmışbr. 

Bundan sonra da icraya alınacak (40) hukuk me
zununun tayinleri yapılacaktır. Bu it bir gllnde 
bitirilemiyeceği için icra Ye mahkeme memurlan 
maaşları biraz geç!kecektir. 

Yeni Paralar 
Ay Başından itibaren 
Piyasaya Çıkarılacak 
Darphanede yeni gümllf pa· 

ralann basılmasına devam edil· 
mektedir. Şimdiye kadar Anka
raya ( 200 ) bin liralık gllmllş 
para gönderilmiştir. Yeni para· 
lar devletin resmi banka11 olan 
Merkez Bankası Tasıtaslle kAnu
nuevveJiıı birinci gUnUnden ftiba· 
ren piyasaya çıkarılacaktır. İs· 
tanbul, lzmir Ye Ankarada me
mur maaılannın bir kısmının 
yeni paralarla dağ1tılrna11ı muhto• 
n1eidir. Mlitehassııfar yeni para· 
larımızm son zamanlarda Viyana 
darpbnnesinde basılan paralardan 
çok yüksek olduğunu ıöylemiı· 
ferdir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Kaıımpaıada Çöpçülerde Nuri 
ustanın yanında yanaşma Ali, 
Çaydanlığın bubarile yfizünden 
haşlanarak haibmeye kaldırıl· 
mııtır. 

* MuaUim Bay Esabn oğlu 
16 yaşında Tan·ar lıminde bir 

çoruk Yenlkapıda tramvaydan 
dtııerek yaralanmışbr. * Dün aabah saat 8,45 te 
Salkımsöğütte bir tramvay • oto
mobil çarpışması olmuş, l 5 da
kika kadar tramYay seferleri 
durmuştur. Kazada yalnız oto
mobilin camlan kırılmıttır. 

Bir Çocuk 
Haşlandı 
Ve Öldü 

Evvelki glln yine acıklı bir 
ölfim 'ukua gelmiştir. Ciba.lde 
Üsktiplü caddes:nde l numarada 
oturan Tütün inhisarı odacılann
.dan Emin Efendinin oğlu 2 yaıın· 
da Orhan, enelkl glin odada 
yalnız kalmıf, mangalın kenannda 
oynarken, kaynamakta olan çay· 
danlık Uzerine dökülmüş ve fena 
baldo hıışlanarak bağırmı}a baş· 
lamıştır. Etraftan yetiıenler ~o
cuğu derhal Etfal hastanea.ne 

kaldırm~lar, fakat zavallı vücu• 
dilnün hlrçok yerlerinden fena 
halde baılandığı için, dün hasta· 
nede ölmüştür. 

Belediyenin 935 Butçesl 
Hazırlıkları 

Belediye daimi encllmeni dün 
toplaanrak 1935 Eelediye bütçesine 
dair, kazalardan gelen hesapları 
tetkik etmi9tir. Yeni aıenebaiına 
kadar, bntün şubeler yeni bütçe 
hazırlıklarım bitinni~ olacaklar• 
dır. Bu ıeneki bütçede mühim 
bir değişiklik olmıyacaktır. 

lnkı1Ap Dersleri 
Ünlverıite İnkılap Tarihi Ens• 

titüsünün bu }ıldaki dera~er:ne 
1935 yılı ııirdikten sonra başlaması 
kararla~bnlmııtır. Bu bı:ıua için 
Maarif Vekileti bir talimatname 
hazırlamaktadır. Talimatname, 
Üniversite Rektörlnğüne bildiri· 
lecek, ondan ıonra, deslere baı· 
lanacaktır. 

Türk - Yunan 
Yeni Ticaret AnJa~masının 

Tatbikine Doğru 
Yeni Türk· Yunan ticaret an· 

laşması önllmUzdeki ayın 15 inden 
itibaren tatbik edilmcğe baılana· 
caktır. 

Bu mlinasebetle, Cumhuriyet 
Merkez bankaaında haurlıklara 
başlanılmışhr. 

Yapılan ticaret anlaımaaı trl· 
partit bulunduğundan, yani bir 
llçüncU memleketin de elıı nriıe 
girmesini icabettirecek biçimde 
olduğundan eu kolay mübadele 

şekilleri aranmaktadır. Birçok 
maddeler, teabit edilen eıaslara 
göre muamele glSreceği için Tica· 
ret odası da, yeni anlaıınayı tacir
lere bildirmJıtir. 

K.onturat 
Cezaları 

Be!edJye ıon bir ıene zarfın· 
da konturat yapmıyan ey &abip-
lerinden epeyce ceza almıştır. 
Belediyenin konturat resmi 
varidatı ıenede ( 200 ) bin lira
dır. Halbuki, son yıllarda bu 
mıktar düşüyordu. Şimdi alınan 
cezalar, bu fasıl •arldatını, tah· 
min edilen miktann da Oıtüne 
çıkarmıttır. · 

Bir Buçul< Sene Yatacak 
Asliye üçfincU ceza mahkemesi 

dlln, Ahmet adlı birini polise 
hakaret suçundan bir sene altı 
ay hapis cezasına mabkftm et
miştir. 

•&111\;I ILıı::fl'IU ~7 

( Güniin Tarihi ] 

Fırka Kongrele
rinin Çalışmaları 

Bolu, 28 - C. H. F. Vila1et ko .. 
.., .. ı dOa farka •alonunda topla• 
dı. Kazalardan aelen mBmeHilleria 
kabtmaaile Hat 17 de açıldı: 

Yüke ?le makamlara ••Jat telyaıu• 
lan yolJaıad1. 

Gece fırka Hlonuada ziyafet 
Yerlldt Koaarenla bu•I• ltlerlni 
bltlrece~ Hnılıyor. 

Jf. 
Ş. K. HJıar, 28 - C. tL F. k"'• 

ocak ve nahiye kongrelerinin yapal· 
meaına baılanılmııtır. Bunlar bittikten 
•onra, mahalle ocak Ye Dahiye ko .. 
ırelerine baılanacakt r. 

Fakirlere Yardım 
Muğla, 28 - Bugece HalkeYlnde 

toplanan aoyıal yardım komitHi, 
Halkevinde bergOn fakirlerin bedava 
•ağhkları bakımına, fakir mektep 
çocuklarına •ıcak remek YerilmHİDe 
aGz. keamittlr. Bu lt'•ri bqarmak içla 
ayn bir dernek kurulmuıtur. Çocuk
ların bakımını korumak lçin yeal 
kaynaklan bahnıma91na ç•lttılacakbr. 

Afyon Mukavelenameal 
Türk· Yugo•laY Afyon mukneJ .. 

aamuiola detiftirllaeek loaımlan için 
Belgratta yapılacak g3rGtmeler •Jlll 
lkialode bqlayacakbr. Heyetimi. 
Cumarlelİ sini Belrrata hareket 
edecektir. 

Yeniden Soyadı 
Alanlar 

An karadan yazılıyor ı 
Gazi Terbi1e EnatitOıl adınıa 

•Ata TOrk En•tltll•I,, Ye lamet Pa .. 
Kıs Enatitü•O adının da "General 
l.met Kız EnatitOaD,, ol•eafı •öJle.U. 
yor. Ankara alfuı mldlrUltl, yeni 
aoyadlannıa )dltGfe ~eçirilmeıfne 

kolaylık olmak üzere 107adı .,.,..,. 
nameleri datıtmaktadır. 

Y enidea moyadı alanlar pnlarclır r 
Nafıa Bakanı Hay Ali (Afyon), 

MilU Mlhlafaa &a-.. 811 ZeUl 
(Apaydın), Sıhhat Bakanı Bay Refik 
(Saydan), Bay Celil Sahir (Erozan). 
Çorum meb'uıu ismet (Çiftçi), latan
bul mb'uau Vaeıf (Aydın), Umanlar 
Mndorn HOıal (Yaman), Erklaıhar

blye ikinci Baılcanı General A.ım 
(GOndOz), Sıyu meb'umu ŞemMttln 
(Gunaltay), Maarif Umumi Müfettitl 
Haaan A:i (Ylcel), AYukat Mu.tala 
Rami(Karagöı) ıoyadlarmı almıtlardır. 

latan bul Emni1et Nadiri Bay 
Fehmi (Sural), Kuaplar Cemiyeti 
umumi kitibl Bay Ömer (Koç), lla• 
dencller Hlrliti umumi Utibl Ba1 
aadrettin Enver (Omur) .oyacllanm 
almıılardır. 

Tabibi Adtl Bay Enver kahra••• 
manaa:na (Karan), kösele fabrikacıla
rıodan Atike aade Bay Murat ( Atik 
TO.rk), Z.iJ'aat Baakuı Foode d3 kuYUI 
Bay Milat (Oalü) 90yadlarını • eçmit
lerdir. 

latanbul Tlrk Kitapçılıtı Umitet 
Şirketi Mldtlrl BaJ Oıman MO·yyet 

(Binzet), İataabal aYukatlarından lamall 
Sıtkı Bey de elindeki reıml kit.tlara 
glSre Oğuz Bey •oyundan oldutu içia 
(Oğuzbey) ıoy adını alm:ı Ye tHçll 
ettJrmiıtir. 

l_S_o_n_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_e_s_im_lı_· Hı_ik_ag..;.._e_sı_· e_· _______ R_a_z_a_r_O_la_B_a_y_H.._a_s_a_n_D_ig_o_r_IG_ı_· ._e _ 

- lir gazete ya2 yor Ha
s an B. Bir Rus doktor k:ıibi çı
karhp yt rfoe Ja!.tık ~ir kal!> ko
yuyor, öteki kalbi tamir ed.i
yormUf~· ' 

Kalb:n · kıracağı mı hiç dll· 
tünmed'n mi Hasn!l B.? 

t • B. - Zarar yok benim 
kalbim listiktendir. EirUir, bOi· 
r61ür amma kolay kolay Jonlmu.. 

. - Hani beni her zaman bD
tUn kalbinle sevdiğini söylerdin 1 

H. B. - Ne yapayım kana
tım bazım kalbimi tamire Yeri
yorum .. 

- Kalpıh adam sen de .. 
H. B. - Affedersin niye kalp

siz oluyormuıurn daha dün 
yepyeni bir listik kalp tak· 
tırdım J 

• 

H. '-• - La •f doAr .. la gü
nlin biriade bu havadi~i de 
okuruz .• 
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Hergün ' Resimli Makale Öz Dil Savaşı a r 

Başkaları 
Ne 
Digorlar? -Bey, E.fendl, AAa 

A. Ş. E•mer 
B6yiik kurultaydan alkıılar 

arasında geçen bir töre ile yurt· 
daşlar araiında ayrılıklar gözeten 
bey, efe.ıdı, ağa gibi sanlar kalk· 
tı. Bundan böyle Türk yurtdqları 
bMbirindcn ancak öz adlan ve 
soy adlarile ayırt edilecektir. Eıki 
Türk ıoysal düzenim.le yurtdatlar 
blribirind~n böyle sanlarla ayrıl
mıyorau. Beadcılik Türk ıoyaal 
kurumunun temel taııdır. Tnrke 
l'ahancı olan bu ayralık hah Av
rupaaında olduğu gibi, derebeylik 
yasaıına dayamyordu. Bunun için· 
dir ki derebey:ik yıkıldıktan •onra 
Franıoda sanlar da kalkmıştı. 

•.•• Dü.ıkü fea töresi, bugtinkll 
aoyadı töresi, sanların kalkması, 
bunlar, büyük bir bütUn olan 
Türk değişiminin blribirine bağlı 
olan parçalandır. Bunlardan her 
birinin anlamı ancak bu i'enlş 
bUtUnlük içinde görülUncedir ld 
btittin açıklığile belirir. 

• MllllyeUea • 
1 Yarar Mı? 
f Sellnı 1 inal 

TUrk musikisine dUzen Yerrrıek 
için ite gir;t.Idl. Musiki bilgin· 
lerimiz Ankarada KültUr Bakam 
Bay Ö.ımenin başkanlığına top
landılar 

Alaturkayı ilkönce konserva· 
tuYardan, mekteplerden kaldırdık. 
Bu yasağın ardından alaturka 
radyoda da kalkb. Hiçbir yerde 
çalınmama ı yolu aranıyor. 

Artık nihaventten: "Sen benim 
bülbülüm ün,, b;cazkardan: "Ateşi 
ıuıam f .rkat •.. ,, tarkıları kulağı
mızı tırma ayıp ytireğimiri UzmU· 
yor. Gelgele im, bunların yerini, 
akortauz. rumba ile, kıvançınz 
zımba lutmağa koyuldu. 

Rumba da rumba, 
Zımba da zımba •. 

Gibi ona bcozer, ne ldOğli 
belirsiz musik~nin yaran Yar mı? 

Bozuk rumba, çahk fokstrot, 
ahk beste ile ulusu Karmen dinle-
meğe hazırlayP~ayız: 

Düzensiz alafrang nın geygeyi, 
alaturkanın he}heyi değin işe 
yaramaz, musiki besimini bozar. 

•Kurundan• 

Sar işi 
Ve Konuşmalar 

Roma, 28 (A. A.) - Fransız 
Ye Alman • uıutahaısısları Sar 
meseleiinin ökonomik itleriui 
görUımUşlerdir. Bilindiği Uzere 
Almanya önc• umumi reyin neti· 
ceaine bağlı olan meseleleri ko
nuımaktan kaçınmıştır. Fakat 
ftçler komitesi, Almanyanın teah· 
bütlerini ye ine getirmekte oldu
funu bir raporla uluılar kurumu· 
ba bildirecezi tehdidini saYUrman 
Uzerlne Almanya nihayet muta• 
hassıalar göndermeye karar ver· 
miştir. Ancak bu murahhaslara 
verilmiş olan talimat kafi değildir. 

Demir Fabrikası 
Ankara 28 - Demir fabrikası 

kurulmaıı için Almanyadaki Krup 
fabrikası ıle anlaşılmııtır. Krup 
demir fabrikasını parası 3 ıenc:de 

tsdenmek üzere kredi ile verecektir. 

Görünmez Kaza 
Anadoluhisarınıfa oturan ba· 

lıkçı Ömerio evinde soba yanarken 
mahiyeti meçhul bir cisim patlamıf, 
sobanın } ananda oturmakta olan 
oğlu 5 yaşında Ferhat bacağından 
ağır ıuıette yaralanmıştır. 

Vapursuzl uk 
İnebolu, ıs (A. A.) - L~bo

lunun bu sene yabancı memleket
lere ve yurt içine yaptığı 
\.lırabat, g~çen senelere nisbe· 
len yüzde 75 fazladır. Meyva 
yumurta, pir.nç, tiftik gibi mühim 
bir yekfuıa baliğ olan ihracat 
malları, vapurauzluk yllzUnden 
iskelede ve mavnalarda uzun 
zaman durmıya mahkumdur. 

Yeni bir mGcadeleye atıldık, öz Türk l.Jı .inın zeng.n 
Yarhğına ka vuımak içia inkıllba huı verildi. Bir elin 

çok gerekli olduğuna inanç getirmeliyiz. Birkaç k'9nln 
kitaplar aruında uğraşma91 elvermez. Yabancı sözlerden 

dilimizi ve kalemimizi temizlemek yolunda hep birlikte 
yfirQmeliyİL Çalıt ve kazan ki kıvancın yerinde olaun 1 

fnla t•k rdı yapamıyacağını bildltimlu iÖre, bu ylice 
itte de Q'kQye çabuk nrmak için uluıal bir kaynaşmanın 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 
• 
1 

e 

gı 

ıy 
Londra, 28 (A.A.) - MWıril

baa Lordu M. Eden, lngilterenin 
silahlarının diğer devletlerin 

· silahlarından az olmaması lazım 
geldiğini biJdirmiıtir. M. Edeu bu 
aöı.lerine ıunlan eklemiştir: 

" - Bizim ni} asamız, hiç dur-
makıızın silahları azaltacak, talı• 

. /rqnda 
Sekiz Kişi Asıldı 

Tahran, 28 ( A. A. ) - Bahti· 
yeri kabilesinden 8 reia. hueün, 
suikast ve hiyar.etterı dolayı idam 
edilmişlerdir. Suçlulardan geri 
kalanlara da 3 • 5 ıene arasında 
değifen cezalar verilmiştir. 

Makedonya Ve Edirne 
Redifleri 

Sofyadan bildiri!diğine göre 
Balkan harbine ve Umumi Har&e 
iştirak eden Bulgar Makedonya 
ve Trakya çetecileri uMakedonya 
ve Edirne Redifleci,, adh bir ce-
m ·yet kurmuşlardır. Bu kurumun 
Ulküsti Trakya, Makedonya, Dob· 
rice ve Garp eyaletlerini unut· 
mamak !mi• 

Erzurum - Siva• 'Fahvilleri 
Ankara, 28 HUkiımet 

Enurum • Savas tallvillerindekl 
ikramiyelerin kaldlrıfuıaama tah
\ illerin yüzde b~t faiz yerine 
yüzde 7 faizle ıatışa çıkanlma
sına karar vermiftlr. 

Gazete Iıanlarından Bele
diye Vergisi 

Ankara, 28 - Belediyelerin 
gazete ilinlarıadan vergi alıp 
almıyacaklarmı hükumet meclisten 
sormuftur. 

• 
1 s·ıa sızlanın 
sa Nedir? 

dit edecek uluslar arası bir uz· 
fotmawn imzalanmasını temine 
uğrafmaktan ibaret olmalıdır. 
Bundan batka yol yoktur. Haliha· 
zırdnki zorluklar, adeta yeniJeo 
miyecek derecede büyUk görUle-
bil.r. Fakat bir hal çaresi bulu· 
nacağına dair ·olan umudumu 

kesmiyorum. Bu hal sureti bul~ 

nur bulunmaz onu hemen yaka· 
lamalıyız. Şimdiki halde olup 
bitenleri görmemezlik etmiyelim, 
onlara karp koymaya hazırJaaa
lım.,, 

( Bıı husruta hibacl sagfatltı htı• 

berter (!ardır.) 

K , Ulusal Musiki 
Basın urumu 1 . 

Bilyük önder Atatürk Matbuat Komısyon/arı 
Cemiyeti isminin Basın Kurumu Ankara 28 - Kültür Bakan· 
adile değiıtirilmeeini uygµn bulmuı- hğı kurumunda bazı değişiklikler 
lar ve verdikleri adın hemen Ku- 1 d'. ·· ül k.t dl 
ruma bildirilmes1ni buyurmuılardır. yapıBması UfUD Bmke le k r. I 
Basın Kurumu bug-ünkü toplan- · • u.na ~öre a ~o 1 ta ça gı 
tıaında bu adı auinçle alacak, ad lflerı ıle ugraşmak üzere bir ku-
babaaı olan Atatnrke aevinçler.ni r:um yapılacak, ayrıca beden gü-
ııunacaktu. zelliği ve baaılanları yayma itle-
'-·---~--~----,-_J rile de uğraşılacaktır. 
Eski Lakaplar Yasak Bakanlıkta musiki itleri ile 

Ankara, 29 (Hususi) - Bey, uğraşmak Dzere 3 komisyon ku-
Hamm, Efendi, Ağa, Hoca, Hafiz, rulmuştur. Bunlar çalışmaktadırlar. 
Hacı, Beyefendi, Hammefeudi, Kurultaklar Bayıg"' ı 
Paşa, Paıa Hazretleri 'H 

Hazretleri gibi lakapların ICal· Ankara, 28 - lnnir Saylavı 
dırıldığına dair can kanun reamt Mahmut Esat Bozkurt Ankara 
ceridede ne4redildiğinden bunla· Hukuk F akU'tesinde derslerini öz 
rm kuJanılması llugiinden itibaren Türkçe vermey• ha.tlamış, Huku-
yuak olacaktır. kadüvel kafŞllığı olarak ta ku· 

Yükselen Adliye rultaklar bayığı sözilnü kullan· 
mııtır. 

Müfettiş!eri Ankarada Yeni Orta mektep 
Ankara 28 - Adliye müfet- Ankara, 28 - Ankarada 200 

tiılerinden Bay Ferit Zahir, Ali bin lira verilerek yeni bi11 o.rta· 
Rıza, Sezai Sırrı birinci sınıfa, Bay mektep kurulmasına söz kesil· 

Nuri Şinasi, Muzaffer Nazif, mittir. 
Aliieddin Ekrem, Arif Saim ikinci y 
sınıfa, Bay Akif Faik,. Ahidi?ı Amasyaya Kar ağıyor 

Ref,k, Mubtaı: Baha~ Tevfik, Emin, Amasya, 28 (A. A.) - Şehre 
Şevki üçüncü sınıfa yükseltilmiş· kar yağıyor, tepeler bembeyaz 
lerdir. oldu. 

r 
/STER iNAN iSTER f NANMA! l DUnkü Son Postada okumuı; olacalunnız: 

Maarif Vel ileti muallimlere gön ' erditi bir em'rde, 
vazife bırşında mealek ciddiyet"ni bozacak bir şek.ilde 
pudra, ruj ve krem alirmeti kadın muallimlere yasak 
etmiş. Hele dudaklara ruj ailrmen'n büsbütün yasak 
edildiğini bildirmİf. Çocukları terbiye etmek vazifesini 

yüklenmiş o an muallimleriri, ciJdlyeti bozacak v z'y t
lerden uzak kaldıklarına innncımız v._rd r ve M rif 
Vekaletinin bu emri, b; zı tek tük had"ae eri göz ö ünde 
tutarak •erdiğini de aanıyoruz ve h klı buluyoruz. 
Ancak böyle Lir: emr'n bütün Jrndın memur ara veril
meaıııin de faydalı bir it olacağına inanm ş bulunuyoruz. 
Sen de ey oırnyucu: 

iSTER iNAN /STER lNANMA! 

Sözün Kısası l 
Bu iş Kadınlara 

Kalırsa Vay Halimize! 

** -
Eski zamanda ramazan yaklatır• 

keo, oruç totı.nlar da, tutmayanlar da 
evlerine gfll iç, teker almayı diltü· 
oilrlerdi. Şimdi böy e lilzumauz kıil· 
fetlerden kurtuldukaa da, oruç tutmaya 
fİmdideo hazırlananlar hl.il bu!unuyor. 
Dün böyle ramaıam kart lama ko
Oll.fma&ı arasında biri : 

- Ben bu itin kolayını Amerika• 
da Öğl"endim, diyordu, orada her 
erkek karıa :mn dinine girer. Bizim 
hanım da oruç tuttutu için, ben de 
evae tataızlık çıkarmamak için, oruç 
tutar m-

V akıa, Amerikalıların uau!B biç te 
fena birı ·y değil. Ka11dilleri1 ramazanı 
kol amaıc, ()na göre simit almak, C?ruca 
haz1ı:lanmak haylice bir ff. l~leri 
zaten batl-rın an eıan erkeklerin 
bir de bu ikinci i9!erle uğraıma1a 
vakitleri olmazaa hakh gCSrülmelldir. 
Fakat .•. 

le 
Geçenlerde duymuttum: Amerika

lıların burada açtıkları mekteplarln 
birinde v.ktile hoca olan bir madam 
bir aralık Buraaya gitmek i ter. Ayol 
mektepte hoea olan bir TGrk han mla 
birlikte oraya giderler. BurHya giden
lerın hep yapııklan gibi orada cami
leri, türbeleri gazerler. Amerikalı 
madam o güzel yapıların hepsini be
teııir. Ge.zJikçe Türk yapılarına kartı 
güzel duyguları artar. Sıra Yeı"lcam ·ye 
gelinee hoca madam kendini bilııbütüo 
1 fartr, Orada, o gih:ellik kart sında 
duydutu duyguyu, dQoyanın biç bir 
yerintle duyamadığını, duyamayacağını 
ıöyfedikten sonra camiln çinilerin~, 
taflarıa.a birer birer dikkatle bakmalc 
için arkadatı Til.rk lııaaımdan bir 
izin iater. 

Türk hoca hıanım da namaz kli
mayı ıeve:.rmif. Amerikalı a.rkadafı 
çinileri, tat1arı birer birer muayene 
ederken o da o sırada namaz 
kılmaktan daha iyi yapacak bir İf 
olamıyacağını dilıilncrek, kazayı 
kaim Ş n&maUarıDI da aJemek için, 
nama:ıa durur. Amerikalı hoca çini· 
lerfı tatları birer birer muayene ettik· 
ten aonra, arkadaıının yallllla gelir. 

- F tma, der, 1:.u gllzellik kartı· 
•ında artık dayanamıyacağım. Burada, 
ben de senin yaptığ n gibi, namaz 
kılacnRım. Acaba bana m!ni Glur• 
far mı? 

Tiirk hoca hanım, Amerikalı ka
dının namaz kılmaaına tabii k"mıenin 
karıtmryacağını söyler. Aruerikalı 
hoca da Türk ukadaıı ile birlikte 
namaza durur. 

.)#.. 
Bu hikayenin doğru olduğunu 

elbette kimse temin edemez. Doğru 
be o güz.el Yetil camii yapm f o an 
bily!Jk mİmrlD bPııabına fÜph SİZ pek 
bilyük bir muveff kiyet demektir. 
Bildiğimi:ı. aekilde ibadet için yapıl
mıf olan Yeo 1 cami, baıka bir oekil .. 
de ib det etmeye alıımıt olan Ame• 
rikalı bir kadına o nkite le.adar 
taşıdıgı duyguları değişt rter IC C"miin 
istediği ıekll.:la ibadet ettlr.m · f 'ae, 
bu hal mimarın kendi aan'atinde 
en yOkıek dereceye -.umrt olduğunu 
ııösterir. 

Ancak ben, bir taraftan da Ame• 
rikah kadın hocanın memlekefnde 
bırakmıt oldaQ'ıı kocaıını diitünüyo
rum. Orada adet olduğu az re, her 
erke.il: rerçekten karmuna tuttuğu 
dine giriyorsa, o &nallı ad111P1ın hali 
ne olmuttur? 

Madamaaı Yetil camide, çinilerin 
ve t tlırr:ın hatırı için, namn kıldık· 
tan sonra ya Çine gitmlı te, orada 
da çok yükaek san'at eıerleri olduk
lan aöylenilen pagutl2n gördfitii Ya• 

kit konfllçiOa usulıinde murakabeye 
varm•t ise ? Madam memleket değİf• 
tirdikçe o zaYallı adam da din mi 
değiftirecek? 

Han mlar oruç tutuyor diye biz de 
burada oruç tutmıya mecbur olursak 
vay halim' ze t Vlkıaı kadın aözOne 
uymak lazımdır amma, o da kırk 
yılda bir defa; her y 1 değil. 

Kocasını Zehirliyen Kadın 
Çatalcada kocası Ahmedi sıçan 

otu ileı zeh:rleyerk öldfü mekten 
•uçlu Rukiyenin duruşmasına 

Ağır C --~ada başlanmıı, ıanit 
getirmek tizere duruşma başka 

gün~ kalmıştır. 

Papas' ar Memnun 
Ruhani kıyafetler lınkkındaki 

Kanun Mil.et Mecfüinden çık

mak üzeredir. Papaslar, ruhani 
kisvelerin yab1Z mabetıerde givit
me:sinden çok memnun oldukla
rını söylemektedirler. İçlerinden 
b:rç<>i;..ı s"v.l elbiselerini ıimdiden 
hazırlamıflardu. 



Memleket !rlanzarası 

Samsun 
Belediyesinin 
Başardığı işler 

Samaun (Hususi) - Belediye 
faaliyeti halkı sevindirmiye baı
lamı~ br. 600 bin lirahk bir borcu 
da ödemekte olan belediyenin 
dar blitçeslle ıehr;n eksiklerini 
tamamlamıya çalışması ve çiıil

mi' bir programla fte koyulmaaı 
iyi bir netice verecek gibi görü
lüyor. Yangın yerinde bütlin aarl 
tea:ntı havi bir hal kurulmaktadır. 
Evvelce fırtına yüzünden harap 
olan Gazi iakeleai tamir edilmlı, 
Parka kadar uzanan cadde parke 
ile döşenmiı, Bankalar caddesinde 
belediye anaaı Posta ve Telgraf 
idaresine aatılmıı, idare taraf m
dan buraya 20 bin Ura sarfile 
bir postane ve telgrafhane binası 
kurulmuftur. Bu binanın karıuıın
daki belediye malı arsa da park 
haline getirilmektedir. Burada çok 
güzel bir han binaaı da vücuda 
getirllmiıtir. Bağdat caddeslle 
Buğday pazarı ve Gümrükten 
futbol sahasına kadar olan yol 
parke ile döıenmiıtir. 

Belediye dllencllikle mllcade
leye, dilencilerden gilcll kuvYeti 
olanları çahştırmıya alil olanları 

himayeye başlamııtır, birçok Iıslz, 
ınçıüz sersertler kendi memlo· 
ketlerine gönderllmiıtir. 

Afyonda 
Halkevi Muhtarlar için 

Bir Kurı Açta 
Afyon ( Huıuıt ) - Halkevl 

tarafından muhtarlar için bir 
kurs açılmııtır. Kon meraalmle 
açılmıı, Kolordu bandosu da 
merasimde bulunmuıtur. Bu kursta 
200 muhtar dera gör.ceklerdlr. 

Kurs bittikten sonra ET muıikJ 
kolu tarafından bir konHr de 
•erilecektir. 

iki Nahiye MUdUrU Arasrnda 
Becayif 

Kızılcahamam (Huıuıt) - Gtı· 
vem Nahiye MlldllrU Bay MU1tafa 
ve ŞUrba nahiyeal MUdilrD Bay 
Arif Hlkmt!t becayıı edilmiılerdlr. 

An tal yada 
Sıcak Yerler Nebah Tec

rübe Tarlası Yapıldı 
Antalya (Huıuıt) - Sıcak 

yerlere ' mahıuı yemitler ekimi 
bilginleri huıuı1 muhasebeye alt 
Demircikarah mahalleılndekl 35 
dönllmlJUk araziyi tecrllbe tarlaın 
yapmışlardır. Buraya kahve, kau
çun, kinin ve jot ekilecektir. Bah .. 
çenln hazLrlanmasma baılanıl· 
mıştır. 

lzmitte Muzır Hayvanlarla 
MUcadele 

Izmit (Hususi) - Ziraateza-
rar veren zararlı hayvanların itllfı 
için mücadele heyeti fıe baılamıı 
ve birçok yeni kararlar vermiıtlr. 
Bu meyanda her çiftçinin bir 
muzır hayvan öldilrme1i mecburi 
tutulmaktadır. lzmit mıntaka111, 
muzır hayvanların en fazla olduğu 
bir yerdir. KöylU bu karardan 
memnun olmuıtur. Har ıene ol· 
duğu gibi bu sene de "sürek,, 
avları sıklaıtırılacaktır. 

Azgm Bir Boğa Cobam Yaraladı 
Çatalca (Hususi) - Azgın bir 

boğa çobanı tarafından suya 
götürülürken kızmış, çobanım 
boynuzlamıştır. Çoban ağır yaralı 
olarak hastaneye kaldmlmııtır. 

MEMLEKET • 
HABERLER/ 

Vezirköprü 
Boyabat 

Vezirköprü, (Hususi) - Vezir· 
köprü Samsun vilayetine 114 
kilometre mesafede, J 500 evli bir 
kasabadır. Asıl ismi ( Gedekara) 
olup tarihte Köprülü.er namını 

taşıyan Mehmet Paşanın buradan 
yetitmesi Vezirköprü denmesine 
sebep o'.muştur. Kasabanın muh· 
telif yerlerinde, Mehmet Pata ve 
oğu!larına ait bir takım eıerler 

vardır. Bu meyanda Mehmet Pa· 
şanın kendi şahsına ait evi eıki 
tarzı inşa}ı, :ı.ineti havi olması 

hasebile tarihi bir kıymeti haizdir. 
Ne yazık ki bu ev bakımsıılıktan 
eaki kıymetini kaybetm:ş ve yıkıl· 
mıya mahkum bir vaziyete gel· 
mittir. Bu aile tarafından } aptı· 
rılmıı olan birkaç hamam da 
vardır. 

Kasabanın, t 20 parça köyil ile 
beraber nllfusu 45,000 ni müteca• 

Araçın En ihtiyar 
Kadını 

Araç (Huıuıi) - Merglize 
köyünde otu
ran Fatma ni· 
ne Aracın en 
lhtiyar kadı

nıdır. Tam 
105 yaşında· 
dır. Fakat çok 
dinç kalmııtır. 
HAIA tarla it· 
lerl yapmak· 
tadır. Böyle 
dinç olarak 

Fatma nine daha uzun ••· 
neler yaşama11nı dilediğimiz F at
ma ninenin pdiye kadar der• 
mansızhktan ıikAyet ettiği iÖ
rUlmemlştlr. 

Muşta 
ilk Ehli Hayvanlar 
Sergisinin Neticeleri 
Muı, ( Husuıt) - Şehrimizde 

ilk olarak açılan ehli hayvanlar 
Hriislnde AnzarkHylU Mehmet 
Beyin iki Koçu ile bir Boğaıı, bir 
ineği, Muılu Ali çavuıun bir 
lneğJ, Jandarma kumandam Ke .. 

· mal Beyin Atı, Ytızbaıı Halit 
Beyin Atı birinciliği •e lklnclllğt 
kazanmışlar, ikramiye almıılardır. 
Bu netice hayvanlarını sergiye 
getirmeyen köylUlerl de alAkalan• 
dırmııtır. Suglnln gelecek ıene 
daha bUyUk bir rağbet kazana .. 
cağı umulmaktadır. 

Bu seneki sergiye 32 Tay, 18 
Aygır, 21 Kısrak, 28 inek, 17 
Koç, 11 Boğa getirllmiıtir. 

GUdUlde Posta Ve Tergraf 
Gtıdül (Husust) - Burada bir 

postahane binası yapılmaktadır. 
Bu it halkı çok &eYindlrmlıtir. 
Teliraf direkleri dikilmektedir. 

lnegöl Fıkarasma Yakacak 
lnegöl ( Husuat ) - Burıa Va• 

liıl Bay Fazlı, Fırka Reisi Bay 
Sadi ve Bay Yuıuf izzettin buraya 
geldiler. Fırka kongresinde bulun· 
dular. Yapılan &eçimde Bay Şakir, 
Bay Ömer, manifaturacı Bay lbra
bim, demirci Bay Ömer, Bay Ah· 
met yeni idare heyetine ıeçildiler. 

Yeni Belediye Heyeti kııın 
fıkaraya dağıtılmak llzere on bin 
kilo odun ve kömllr almııtır. 

ln:gölde Pazar Yeri 
lngöl ( Hususi ) - 90 köyün 

ahı verit yeri olan pazar yerinin 
darlığını göz önüne alan Bele• 
diye pazarı birkaç ıemte ayır• 
mışhr. Şimdi tehrln birkaç yerin• 
de paıar kurulmaktadır. 

- Havza Yolu Yapıldı, 
Yolu Da Yapılıyor 

Vezirköprü hükumet meydanı 

viıdir. Vezirköprü ticaret ve imar 
hususuda çok geri kalmıştır. 
Eıkiden Havza - Vezirköprü yo
lundan ka.ğnı arabaları bile geç· 
mezlerdi. · 

Eaki Samsunun eski Valisi 
Kazım Pata 29 kiJometreden 
ibaret olan Vezirköprü - Havza 

ıosesini munta:ı:anı bir 11ekilde 
yaptırmıştır. Boyabatla Vezirköp
rll arasındaki yolu da yaptır· 

mıya başlatmıı ise de bu yol 
ikmal edilememiştir. Bir seneden• 
beri bu yolda faaliyet devam 
etmektedir. Yalnız Kızılırmak 
üzerine 300,000 liraya keşfedilen 
bir köprünün kurulması )Azımdır. 

Bu da yapılınca ) ol meydana 
gelecektir. 

Memleketin en fazla kazancını 
teşkil ~den ziraattir. Bu ıene 
içinde şeker pancarı ekimi de 
yapılmıı ise de, burası tren du .. 
rağma yakı:ı olan yerler kadar 
istifade edememiıtir. Ceviz, kendir 
bellibaılı ihracatındandır. Misket 
elması da mebzulen yetiıtiği gibi 
nef asetl ve soğuğa tahammlllU 
Amaaya elmasından niabet kabul 
etmeyecek kadar fazladır. 

Konya Ereğlisin deki Mensucat Fabrikası 

Konya Ere~liıinden bir manzara 
EreA'll "Konyada,, (Huıuıi) - it hazırlıkları görülmektedir. Za· 

Burada bUyllk Menıucat fabrika· ten güzel olan Ereğli fabrika •• 
ıının temel atılıı merasimi yapıl· fabrikaya ait olacak lnıaat ile 
dıktan sonra btıyUk bir tı hare· bir kat daha gtlzelleıecek, mem• 
keti baılamııtır. lnşaatfa çabımak lekette yeni bir refah devri bar-
için köylerden mütemadiyen ame· lamıı olacaktır. Ereğlililer tarif 
le gelmekte, kasabada da bUyUk edilmez bir savlnç içindedirler. 

· Nezip Elektrik Işığına Kavuştu 

Nezihin umuaıl manzaraaı 

Nezip, (Huıuıi) - Burada başarılmaktadır. 
zeytin ve fııtık ağaçlarına altın Nezlp yedi aenelik bir kaza 
ağaçları denllmektedlr. Burada merkezidir. Burada .yed~ senede 
altın ağacı denecek kadar bere• birçok itler yapılmış, kuaba 
ketH mahsul veren bu ağaçlar elektrik ışığına kavuımuı, bir de 
dört ıenedonheri pek verimsizdir. asri hal binası yapılmıya başla-
Bunun için onarma iıleri güçlUkle nılmııhr. 

Kadmhamnda Ekim işleri Kırkağaç Gençler Birliği 
Kadınhanı (Huıusl) - 15 gUn Kırkağaç ( HususI )- Gençler 

devam eden yağmurlardan ıonra Birligl ıon zamanlarda çalııma
ımı biraz eksiltmiştir. Mamafih 

havalar açmıı, toprak taYlanmıf muıiki kolunun bandosu çahş· 
. olduğundan çiftçiler tarlalarına maktadır. 
koımuı Ye ekim lılerine başlan- Kıt mevsimi münaıebeti)e bir· 
mıttır. Denemeli çiftçiler önü· liğin çalışmasını arttıracağı, 
müzdekl yılda mahaulün çok toplantılar, mUsamer~ler tertip 
verimli olacağını ıöylemektedlrler. edeceği muhtemeldir. 

Tarihi Fıkra 1 
75 Yıl 
Evvel Nasıl 
Konuşugorlardı? 

Yetmiş beı yıl evvel bir Pa• 
zar günii Fethiye adı verilen bir 
kalyonın denize indirilmesi için 
merasim yapılıyordu. T eırifata 
dahil adamların hepsi çağml• 
mııta \'e büyUk bir kalababk 
tersanede Ab dülmecidin gelme• 
ıini bekliyordu. O gelmeden 
kızak üstündeki gemi ke:Jdiliğİn• 
den yürUmeğe baıladı, birkaç 
ameleyi yaralayarak ve birkaçını 
da öldürerek denize indi. 

Kalyonların en Ust kah ha• 
vuzda yapılmayıp gemi denize 
indirildikten sonra yapılmak adet 
iken Fethiyenin Uıt katı da kı• 
zakta bulunduğu sırada yapılıp 
bitirilmişti. Denize ind:rilme iti 
kolaylıkla otsun deye altındaki 
küçük desteklerden birkuımı da 
kaldırılmış bulunuyordu. O aırada 
bilyllk deateklerdenbiri de kırılı
verlnce kalyon yürümüıtü, denize 
inip oturmuştu. 

Orada toplanan devlet ricali 
geminin adamlar öldürerek vo 
yaralıyarak . kendiliğinden denize 
lnmealni hayretle seyrdmiılerdl; 
dudak dudağa verip dedikoduya 
girlımiılerdi, Istanbul kadısı bu• 
Junan MUftU oğlu efendi, hadiseyi 
kendi aklına göre tefsir etti ve 
yüksek sesle mutaleasını söyledb 

- Kalyonu melekler indirdJ, 
demek ki bu itte uğur var. 

Zarif dUıUncell biri onun ku• 
latına eğilerek cevap verdi. 

- HUkmUnUz doğru olabilir.· 
LAkin itin içine ıeytan da kar•ı• 
mıı olmalı ki birkaç kişi ölmUı 
bulunuyor 1 

Ereklide kurulacak Uçilnctl 
dokuma fabrikasmın temel atma 
merasimi mllnasebetile Başbakamn 
ıöylediği nutku okurK.en ihtiyarsıı 
bu fıkrayı habrladım, muhterenı 
ismet lnönll bu mühim ve kıy• 
metil nutkuna climhuriyetin ko
ruyucu ve yapıcı bir varlık old-. 
ğunu ıöyledikten sonra fabrika~ 
nın neler çıkaracağını anlatıyor,· 
kaç tezgih kurulacıağını ve bq 
teıglblarda kaç amele çalııaca• 
ğını lıah ediyor, ıonunda " hep 
beraber temel atma ltioo sevinç• 
le baılayabm,, diyor. 

Y etmiıbeı yıl evvel melekle
rin, ıeytanlann memleket ve 
millet iılerine karııtığını ıöyleyeıa 
ağızların tarihi utandıran hatı-
raları yanında bu müıbet, maddi 
ve nurlu sözlerin değeri nekadat 
•• nokadar yükseli}'or ? .. 

Geliboluya 
Yerleştirilen 
Muhacirler 

M.T 

Gelibolu, (Hususi) - Şehrimize 
Romanyadan ve Bulgaristandan 
gelen Türk muhacirlerinden bir 
kısmı deniz kenarında Bayır 
köyüne, bir kısmı da Evreşe 
nahiyesine yerlettirilmişlerdir. 

Kaymakam Bay Niyazi ve 
Nahiye Mııdurn Bay Fazılın yar• 
dımlara ile bunlara yeni evler 
yaptırılmıştır. Evreşede muhacirler 
bliyllk bir mahalle teşkil etmiı
lerdir. 

Geliboluda Ekim işleri 
Gelibolu, (Huauıi) - Buraya 

3 gUndenberi devamlı ryağmurlar 
yağmaktadır. Çiftcl memnundur. 
Herkes ekimle uğraşmaktadır. 



( Siyaset Alemi ) 

lki Yerde 
Tehlike 
Görünüyor 

Ulualar ( millet ) ara•• ıldiptını 
tehlikeye koyan tlmdilik llellibatb iç 
•eaele V?-rdır:ı 

1 - Marailya cinayeti, 
2 - Denizler hasırlık kurultayıaıa 

tılcmaza ıirmeal, 
3 - Sar'ın akıbeti. 
Maui'ya claayetinde hiç olmuıa 

mannl mea'uliyeti oldufu Yuıo•lavya 
tarafından ileri •irilen Macariataa, 
ltalyanın muzaheretini l'Örmektedlr. 
ltalyaa ıazeteleri, bu derece atır bir 
ıuçla ittibam edilen blr uluaun, bu 
atırlılc alt•ada kalamıyacAtını •8yll· 
rorlar. BlSyle bir ılı, bAdiHleria 
aidatı bugOnkO tekli kartı• ada 
•analıdır ve lSnıimO:ıdelcl birinclkAnua 
içinde, C,aevrede görltOlecek olaa 
bu meHlenin, birhayll nasik va•lyetler 
doturacatını bekleyebiliriz. 

ikinci nuik dava, aavaı ıemilerlnla 
tonajı ve bu gemilere koaaeak top
ların çapı hakkında Londrada Ame
rika, lna-iltere, Japonya araıında 
193S deniz ıillhlan kurultayına ha• 
zırlık olma}' lzere yapılan konuıma· 
lana ıirdltl çıkmazdaa dotuyor. Bu 
anlatamam zl tıa Haalarıaı bia, bu 
•atırlarda bil kat defa anlattık ve 
dedik ki: 

İnı'iltere: BllyOk geınUerla tonajını 
2S bin, kruvazörlerin tonajını da 10 
binden ( 7500 ) • indirmek latiyor. 
ÇGnkQ kendiaine teairll ıillb taııyaa 
'abuk gider gemiler lbımdır. 

Amerika : ise batka tlrll ibtiyaç
tadır. O, 3S bin tonluk gemilerden 
ayrılmak lıtememekte ve kruvazör-
lerin tonaj nı da 10 binde bırakmayı 
mldafaa eylemektedir. 

JaponyEya gelince ı O tlmdlki 
•e•i nlabeti olan S + 5 + 3 remzinin 
( S + S + S ) e çıkarılmaaındaa aonra 
tonajları• tahdit edilmemHinl, her 
de•letin kendi ihtiyacına gflr• latedifi 
hacimde, lıte :l iti kadar ıeml yap
nıakta aerleat kalmasını mldafaa 
ediyor. Bu anlaıamamaz1ıktaa dofaa 
Yazlyetl, Japonyanın Vaıln,ton Sefiri 
Amiral S4 to ıByle ifade etmlıtln 

Amerika bOyGk harp ıemllerl 
r•pmak iatiyor. ÇOnkG Okaalar (Ok· 
yanoı) aı rı topraklarda ıözG vardır. 
8lJ7Je biı latek, karHularıa mldafH• 
aaı slvea altına al ................ 
•ot•aa. BB)'tlk l'eml •• t.11an YA• 
purlan blrel' mldafaa ıillhı dıtll, 
taarruz aUAludır. 

Japoa '9firinia ıllılerl H imaluı 
ıarih oldutuna ıBn bu ikinci 1lSnde 
de tehlike ıörmek, herhalde 1aaıl
•ak demek C:etildir 

Oçtlncl meHI• olarak ılslntlnde 
tutulmak ilzam davanı• Almanya Ue 

20 I • 1 il ı ; ~ 
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Beyhan, ıon mOsveddeyi de 

IDakinede tem.ize çekerken gözleri 
kararmaya, elleri titremeye bat
ladı. Son satann nihayetine ııfın 
ba1arken geniı bir nefeı aldı; 
dudaktan araıandan ifitUmez bir 
1eıle mınldandı: 

- Hiç bitmeyecek ıaadımdı 1 
Uçları ıızlayan parmakları He 

ı&zlerinl uğuşturarak etrafına 
bakındı. 

Kalem Amiri Şevket Yahya 
Bey, maaa11nın llserindekl kalem
leri, kliıtlan topluyor, çekmeaine 
rerleıtiriyordu. 

Beyhan içiııden r 
- Saat beıe gelmtı r dedi. 
Şevket Yahya Bey, Bakark6yde 

oturdup için, alqam tatillerinde, 
yirmi beı dakika, yanm uat 
•nel çıkmakta leli. Her alqam 
aaat beıe geldJ mi, ma14&ınm 
tbttlnll toplar, çekmelerini kilit
ler, ap ağır hazırlanır ve her 
•ktam ayni ılSztı tekrar ederek 
odadan çıkardı : 

- Semt uzak!. Beşi kırk beı 
trenini kaçmrıam felaketi. Ondan 
aonraki tren e, adeta seceyarıla
rına kalı) oruml 

' 

HARİCİ 
Japonya 
ilk Dediğinden 
Dönmüyor 

Londra, !8 (A.A.) - Bu,aa lnılll• 
ve Japon murahhaaları araaında ya• 
pılaa g8rltmeler, deni• müzakerelerl
nln içiade bulundukları l'OÇ durumda 
hiçbir detitikllk yapmamııtır. Denls 
•:IAhlarının ıenel durumu konuıulmut. 
aaeak lalçbir karar verilmemiıtir. Gl
rDıter araııadald ayrı'ık devam et
mektedir. Aacak la,Uizler deais ko
•uımalarıaın ıoau laaklunda d.U 
nikbia 1özlkl1orlar. 

Londra, 28 (A. A.) - Amiral Ya• 
momota, din deniz meHlaalnin teknik 
1lSademlne llolrunarak demiıtlr kh 

• - Japonyanıa iıteklerinl 11rla• 
••tlrmek auretile Vaıin,tan aatlat
maıı 1erine laerkHla kabul edebil .. 
••ti bir metin bulmak mlmklndlr. 

Gercek tek umut ıllAhlarıa eiaıl 
itibarile tahdidinde )Jalmııtır. 

lnglltere - Amerika 
Vaılngtoa, 28 (A.A.) - StlAhlyıt

tar •ahafil Londrada, M. Norman 
Daviı ile Sw Joa Simon arasında 1a• 
pılmalcta olan glSrGımelerl bGylk bir 
lS:ıen ile takip itmektedir. iki devlet 
adamı J ponyanın V aılnıto• aatlıt
ml\aını boz catını beklerkea, ıllAh 
yarıtından daha H tehlikeli bir u.lat
ma elde etmek çarelerini ~raıtırmak
tadırlar. 

Bu mahafil, Slr Jon Slmonua 
Amerika için yGkaek tonda l'emiler 
H lngiltere için Japonyaaın deni• 
lcuv~etlerinin arttınlmaaı oranı karıı· 
ı •nda bu kuvvetlerle deakleımeyl 
temin edebilecek hafif tonajda ıemi• 
ler yapmaa aı lati7ea bir larfliz • 
Amerikan uyuımaaı için M. Norman 
Daviain ne diltllndltlal ıordufuıaa 
dair yan reımi bir t•kım rivayetleri 
ileri •lrmektedir. 

Reaml mabafil, blSyle bir anlaıma 
yapılcn ıının her ıeydea ••vel lngtl
tere ile Amerika araaında bir ittifak 
yapılmuına batla oldutunu, halbuki 
her iW tarafın da blSyle bir noktal 
aasara yaklaımacııtıaı bildirmektedir. 

Anl-'ka•ı• Tekalltl 
Vafiaıton, 28 (A.A.) - Dıt lt'erl 

Bakanı M. Hul Amerlkaaıa laıiltere1e 
Paaifik dıni•inde bir karıılıklı yardım 
anti.tmaaı için hiçbir teklifte bulun
mamıt oldutuau ıazetecilere ıöyle• 
mittir. 

H••HHHeHe•••••••-••eeeee•HlllHllllllHl111811 .. lll .. 1 

Franu araaıadaki malim ••rginllfi 
naaıl f nlalaıtırdıfını burada birkar 
defa tetkik ettitlmi• için &Jrıca lal
rlıule durıau1orum. - Sürıyya 

Beyhan, çok yorgun ve ha· 
raptı. Temyize çektiği kAğıtlan 
mUdllr görecekti. 

- Ya itiraz eder1e? 
Diye dtıınntıyordu. O zaman 

beı buçukta da çıkamazdı. O 
akıam, ilk defa olarak, ağır bir 
huzur ve ıllkün içinde gitmeye 
hazırlanan kalem amirine kızdı. 
Onun, kayıtıız kayıtsız hazırla· 
nııı, Be) bana, adeta aiıbet ve
rit gibi ıeliyordu. 

Beyhan, zile balta, hademeyi 
çağırdı, k6ğıtlan verdi: 

- Mudur Bey, oduaada mı 
Ali Efendi? 

Ali Ef., Hİ elile klğatlan 
almıf, ıol elile de g6ğıtlntl ka
vuıturmuıtu, batını aalladı: 

- Odaıında Beyhan H •• 
Beyhan, gizli gizli diflerlnl 

gıcırdatıyordu: 
- Bu evrakı g6tllr. Baıka 

bir emirleri var mı? 
Ali Ef., batını eğip odadaa 

çıkmııtı. Şevket Yahya Bey de, 
çekme!erini kilitlemit. anahtarlan 
pantalonunun cebine ko)uyordu: 

- Semt uzakl 
Beyhanın llnirleri tutmuıtu, 

gayet ciddi bir ıavur takınarak 
illYe etti: 

Habeşistan Ve ltalya Arasında .. 
ltalyaya Bir Tarziye-Ve Tazminat Verildi 

Ro•a, 28 CA.A.t - ftal,,.aıa Ha• ••• n•••• tarziye ..rUme.t, Habe-
betlıtandald orta elçl.tadea bUdirU- tl•taa aıkerlul tarafıad- ltaı,;a 
dltia• l'fSre, bundaa bir mlddet evvel konao!oıbaneal içinde ltıyaa bayraj'J• 
ıeceleyin Gondor ltalya koa•oloıba- aın ıelAmlanmaaı, .Gondor pol_lı 
nealne kartı ıehir :ıabıtuına menaup mldlrile taarruu lttirak eden1erın 
bazı memurlar ta,.fındaa J•pılan tevkifi, Vali ve ltalyaa konıoloıunun 
taarru• Gzerin• ltalyanın iıteditl beraber tahkikat yapmaları H 
maddi ve manevi tazminatı Habeıi•- taarruza ufrıyanlara par tazmlnab 

h ,_ il k b 1 . . verllmHL 
ba lıdlmetl tamam e a u etaıııtır. ş h ld hAdl k . d u a • ..,. apa•••• nau• 
Bu tazmı~at ıunlar an lbarettlrı rlle bakılabilir. HldiHnin iki memle-

Hal:eıııtan bGkGmetl namına Gon- ket arHıadakl mlnaaebetler lı.erinde 
dor valiıi tarafından İtalya konaolo- hiçbir teairi o1mıyacaktır. 

- Beti kırk beı trenini ka· 
çırırsanız felAket 1 

ş~vket Yahya Bey, kendi 
sözlerini, tayurlannı, itiyatlarını 
o kadar tabii &lSrllyor, tabU 
buluyordu ki ı•nç daktilonun 
ince alayının farkına bile varmadı; 
o da ciddiyetle tasdik etti: 

- Evet, feliketl .• Ondan ıon• 
rakJ trenle adeta ıece yarılarına 
kahyoruml 

Beyhan, bu duyp kıtlığı, 
bu beyin kuruluğu, bu kan 
donukluju karıısında avaz avaz 
bağırmamak için kendini &Oç tu
tuyordu. 

Şevket Yahya Bey, fapkaıını, 
butonunu aldı ve arkadaılannı 
Hllm1ıyarak odadan çıktı. 

Beyhan, kaılannı, kirpiklerini 
oynatarak onun arkasından bakı
yordu. Kapı kapandıktan ve ko· 
rldorda da ayak ıealeri uzak
laıbktan ıonra ıenç kız. bacak
lannı 6ne gerdi, kollannı yana 
ıarlutarak ıırhnı iıkemleye dayadı: 

- Obl lnıanı botacakl Ne 
aoiuk adaml 

Ka,edeki maıada oturan ıan 
lowırcık Hçlı, çil yllzJQ bir senç 
gOIOyordu: 

- Galiba, mlldtır de itin far
kında... Bizim "daya, vantillt6r 
Yerdlrmedil 

Be1hantn kartııındakl maıada 
oturan ıaiyah ke1ik b~ıkla, kaf a11 
hafif dazlaşmlya baılamıı, mukay• 
yit Nafiz Y uauf EfndJ de boynunu 
çarpatmıfb: 

- Nejat Beyia lltlfelerl cld· 
den yerinde ... Llkha yazları•• ile 

amma, kııları nezleden kurtula
mıyoruz. 

Hep birden gtllOıeceklerdl, 
fakat koridorda ayak aealerl duy• 
muılardı, biribirlerine baktılar ve 
kahkahalarını dudaktan ara11nda 
çiğneyip yutarak maaalarınıa llıe
rin• eğildiler. 

Koridordaki ayak ıui, bir 
erkek kunduraıından z;yade, ak
çeli bir kadın lıkarpininlo takırb· 
ııoa benzly ordu. 

Odanın kapıaı 'uruldu ve ya• 
Yafça açıldı. Keaik ıiyab parlak 
1açh, pembe yllzlD bir ıenç kız 
baıı ıörllnmnıtn. Odanın içine 
baktı Ye yavaıça ıordu: 

- BakırköylO gitti, değil mi? 
Bey ban, bir kahkaha attı: 
- Gitti, gitti... içeri gir, 

Ttırkinl 
TOrkln, 11çrar gibi odaya 

girmifti: 
- Bakırköyll, buglln galiba 

b8f dakika evvel firar etti. 
Mukayyit Nafiz Yusuf Efendi, 

bilıiç bir ta vırla tekrar boynunu 
çarp. tmıt h: 

- Bahkpazarana uğrayacaktır". 
Çocukların tereyağını, Balıkpaza· 
randan, kendi tabirince, bakkalı 
huausiı"nden alır. 

Türkin, beyaz diılerlnl ıa .. 
tere ıöıtere gtılllyordu: 

- Pek tikAyete hakkınız 
yok •• ya bizim kalem am:ri gibi, it 
o!ıun, olmaıın, yanm ıaat ıonra 

git1e ne yapacakıınız? 
San kavırcık 1açlı, çU ytlzlll 

genç, omuzlarım oynatb : 
- Paydos oldu mu, ben, kal-

f Gönül işleri J 

TEYZE 
..... eeeeee••••••·-··--···---··· Dil &•-•eıı-111 .. 

Harici Haberler 
Brır•~• 6itın..ll. Ut/n IS l•cl 

•••/••• ~iri•is. ................... 
kar ıfderim. O, lıtene, gece de 
kal11n. •• 

Türkln, ıol g6zlbıll yumdu, 
manalı manah bakb : 

- Sene ıoaunda ikramiye 
alamayınca da omuzlannw oyna
ta bilir miıiniz, PerteY Nejat 
Beyefendi? 

Pertev Nejat, doğruldu, c .. 
Yap vermek l.stedl, yOzll kıpkır
mızı oldu, boğuk bir Hile : 

- Devam 1aatleri muayyen ••• 
Diyebildi. Tllrkin, onun ıö

:ıtıntı keımifti : 
- Ne yapalım biz, alzln gibi 

zengin değiliz, fakiriz l 
Pertev Nejat, fena bozulmuıtu, 

6zllr dileyen bir tavırla bala
yordu: 

- Eıtağfurullah, o makatla 
16ylemedim •.• 

Tnrkln, Beybana yaklqmııb, 
battan sanr gibi ellai ha va da 
1allaclı: 

- Şaka edJyorum, Nejat Bey, 
alınmayın. 

Ve Bey hanı• lmlapa •tile
rek fıııldadı : 

- Paydoıta, beni g6rmeden 
gitme... Muhakkak beni bekle ••• 
Beraber çıkalım 1 

Beyhan, arkada11nın bu, bir 
ıırra benziyen baİb.dea bir ıey 
anlamamifh: 

- Ne Yar? 
- Sen, beni bekle... Uzun 

uzun kooupcağım. 
O ıırada kapı açılmıf, hademe 

Ali Efendi, görllnmiiftth 
- Beyhan Hanua, ıabnızı mü• 

dllr Bey iatiyor. 
tArkuı var) 
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Uzüntüsüzce Güzellik Masa Mevsimlik Çocuk 

Elbisesi Mode ileri Kazanmak Mümkündür ö'!!!'!~..,. ... _ 
Ça!qaıı ••yahut lyle fazla 

lllefıuJ elmağa mecbur o1aa ka
dınlar (llzelliklerine ltlua etmek 
için fazla yaldtJerl • .,.hat da 
fada pua'an olmaclatm4aa tiki· 
ret •&ferler •e kendilerini , ..... 
nna yalafDUJaalr deneede ihmal 
•elerler. 

Halbakl bir balo, çok ehem
lblyet verdiğim bir çay veyahut 
tüzel ıör&Dmek lıtedlifnis laer• 
hangi bir fırsat lstilna edilirse ki 
bunlar huauat \'e oldukça bahah 
bir aceleyi istilzam ettlrebWrler. 
Hergila pzel ı5rl1Dmek bir çey
rek saatlik bir iştir. Nekadar 
llletgul oluraaal% oluauz, dlalen• 
nıek lçia herhalde aynhmı bir 
saatiniz Yarclır. işte onun bir 
kıaaunı pekilA gGzellJjlaiı ve cil
dinizin aıbhati için kulluabllrılnlz. 

Bunu11 için evveli, 1ataktan 
kalkar kalkmaz cildi -temizlemek 
kabeder. Bunu ıabunla . veya• 
Lut da iyi bir karemi• yapa• 
bilirainiz. 

Eğer RJUll lyiliğhtd• fazla 
llliktarda kireçli oldupndan ıllp• 
laeU İMniz o zaman lr.....ı t...m 
etaaeliıiniz. Kremi .ormek için 
de ••veli bir parça temiz pamtdr 
alıp ıopk suyun içlae batlnnız. 
iyice aktıktan llCMll'a ba aemll 
pamuju cildi be.li:rea bir mayi 
lçeıiaiae we mesel& bademyaiın 
~. sokun• Qffd- M 
..._ ba.tımaı.. ,. ..... IJJee 
ıDrllnlz. SDrm• hareketleri ., .. 
fıdan yukan doğru olmalıdır. 
GISzlerln a:tında içeri buruna 
cl'ofnı ve gözlerin httlnde de 
cLtan doğru banket etmeme
"+tz. 

Ylldn her tara& bta .. kllcle 
temizlendikten ıonra bu makut 
için •atılan kiğıtla kreıalm lill
~z. Şimdi yil:ılln açilan deliklerini 
-patmak lizım. Bmrun için de 
t::•myaj_ı veyahut herhangi dlcB 

eyen bir madde U. yOd par-

maldana ucile baflf i.afif ot-ak 
kAfidlr. Bu kanı harekete ptirir. 
Ve açılan •aamelerl kapabr. 

Bu da bittikten 80lll'll Jlztl 
hafifçe yine cildi bealiyen bir 
ıeyle ıllabatL Ozerlne pudra 
altına ıllrmeye malıauı kremler
den birini aUrOntb daha dojruıu 
panaaldanauu ucu i&. laafif afif 
'flll'arak cilde lçlriais. Y-klsı 
yukan kmmlanna lalNr parça 
allıfl da iyice lçfrin& Bira podra 
dudaklara da biraz ni kirpiklere 
de biraz ıDrıne çektiniz mi ta~a· 
letiniı tamam, iliz de callla " 
ıüzel olaraanuz. 

Atı a ~,ıM.ı ... 11-~;Hİlll'l~litM 
....... albl~ ..... .., 
C;!dl buleyid miıdde ile 7lıae 
aıağıdan yukan doğru maaaj 
yapılacak. Eğer cildiniz kuru ise 
yatlı bir krem seçiniz. Bundan 
hafif bir tabaka ıllrer.-k öylece 
)'&bnız. Eğer yağlı lae kurQ karem 
kullanı,an •e yatmadan evvel 
riaa yllztiallzden t.,UW çıbnmı. 

GirlJIJOr ld cildin ne alqa• 
ne •e at.ah tednül ktıv.tli ltir 
leJ değildir. Bw..ıa baralter 
llİzl cmh " g1ze1 ı&atwme,ıe 
kilidir. 

Moda Haberleri 
Şıklığı 

Parlata b11 
Veren Küçük Şeyler 

1 

bazaa eldifta 
leria itinde 
kaybolacak k&• 
dar da UZUD 

........ ppka-
ı. ....... c1a be-

, .... yine •ühim 
ltir meyJdi var. 
Neden diye lhiç 
IOrmayın •• Moda 
bu.. Nıçin, ne-
den olaaaz. Bered.t ıonra fu 
~ınlatleki ppblar 19Hr. Reı,. 
•lmizcle baal rdan Wrialnl f&'I• 
.Jera--. Siyah pft..ıea yapd
•ııtır. Pileti 7ab • bvaber 
IİYilea lru ppka 800 zamanlarda 
P.arlste en çok muvaffakiyet 
kaza-, beyeüea bir moda ol
lllaJtar. Arkaaı blllb beyaz çi
çekle ılı enen diğer tapka &elki 
alze tlalaa maat. plecektir. Şap
kaya uyaa'c ~in yakanın etrafına 
:- ylae beyaz çiçeklerden bir 

alka reç ri miftir. 
Üçlacü reaimde Parlate en 

b~?~ . Iİ1 Den g ce kıyafetlerilHlen 
~rmı ri ii -o.r. unuz. Eskiden gl-:·0 mektep öolülderi gibi arka· 
~ilanwıttır. Etek ayakluın 

kadar uzundur. Kollan 

JaPdn'. 
Pelar.ialer Ji

.. tıirlnnnek
tedir. 

HelePari• ........... 
hakkak bir 

.~.. F.tra6 antQrala .ıaıt .... 
peptelerU. m u-• "._,.. 
kil , .. ,k zlyafetladı Wamlahl
lfr. Bu.· laa- ortuma lflem-li 
ftyahat aynca clanteli 1Nr lrtl 
dı lllM ederlerse tle ıtızel cleaa
U lrtlll...de IJuu IJW~ y.ktu. 

Renkli veyahut kenarları renkli 
lrtlllerde bugGn aile ıo&alan bil· 
haaa kalı.a1b lçln Ye pek namt 
olmıyan &il•. yemekleri lçia pek 
çok kullanılmaktadır. Fakat re1-
ml yemekler için bunlan kullan• 
mak pek o kadar muvafık de· 
iildlr. 

$imdi de her tabak için ayrı 
ayn ltl•nmlt kUçtılc 6rtr.ler kul• 
lanma11 moda11 yardır. Bazan 
....... eıtuma ..... ~ tlılt.abl 
gibi uzua ltlr &ti k ... r. KeDH· 
lanna da tam tabaklan• bar· 
daklann altma gelea kı· 
ıımlara uf ak ufak d&rt 
k ... iti zmlf &tiler k.OU1br. 
S.IM .. UIDID lkJ iarJIWaa f6• 
••• el& tabi biçiminde iki arttı 
konur. V e1ba111 uzua, kua, yu
Yarlak, dört köıe 6rtlllerlu aofra 
QwffHWd teeriza M wtiW ...U 

ıore değlt•• hlr feJd:r. DıKkat 
edilecek yeıln• f&J kullamlan 
lrtUterin tsepıinln ayni itten ve 
ayni biçim• olmaııdır. Ve ma· 
ıanın yalnız kallaaılan kıllDllanıun 
llzerine 6rtl11meaiclir. Bazan taba· 
im ptal, bapk. btıklarıa da 
Bzeri bir &ti. salata tabajt, 
içia de P., ayn ayrı llir• 
lrtl kral1•P"W· Raza11 da bir 
kiti lçla lh.am elan batla .. ylerl 
ayni &tlbıibı berine ~. 

Örtüler iAer d•tel, iller 
ae dlna O... b~ ZlllD&D 

blamhz._ ....... Yahn pyel 
temiz yıkanmıt. ltlihn111tlw 1 t.11k 
üzerinde leke l.ulunmaauı kili 
dir. Ayn •"1 •tllerin btlamaa· 
mna yuvalanarak toplanıp, llJ1I 
bir yer.le mubafazuma dikkat 
etmelidir. ., _______ ..... ______________ _ 
tane edinmeniz )Azım. Parlate 
ara lie a;upl elm:rn laı•m 
'1 mm lılç W... roktur. Ön• 
...mn on kJıı1 .pçerae bwııarclaa 
dobmnua '8yiınlannm be 
...,.ı..ta .a.ı.-.a1 ıir•ceksl
llİL Bezftvı qantin yer;.. 
"8-ylk tzfta bir fi7onp kalla
mıorlar. 

Gece .ıtdı.teıile siyiea ... 
lrolua ert.aaa kadar yukaaa 
olan 1ı•nit bilez~k~er tu•aletl 
tanıamlıyao ve zenıria.eatiren 

ıeylerdea birld'r. 

Çotıaauz bn• elhtıı.eleriab1 
d~meğe ceıaret er1 .. euiaiz. 
Fakat iyi bir mecW eaca pek 
çoldan ~caldarım11 .Atileleıtai 
dlla.taHirlw. Y.tma Ç«Mıktar için 
iyi biçim bulmak zordur. Elimize 
ıeçen birk•ç modeli bu makAtla .. ,, .• , ..... : 

Soldan biılncl elbl.. krep 

Eldiven/ar 
Ve E,arpla,. 

BlllıM1& ıpor ~- n palto
.._ •11mıl .., d•rr'ır• .,.. 
lrnk .. • ililw.,i •• tun 
l:a ... ta.. Gbel.püir. Ara
mjınıs ı........ tlerl bir ... 

clinBla r11kanaıa ~· 

yeya a..lllrdljtbılls ef•rpm &r
nejad• pm.r yapam-• ••yet 
pk .ı.. Ef-p wa elıılu uılal'de 
dikbt .... k ............. 

bbmaaclaa J1IPlhmltw. itlemeleri 
mavi •• pembedendll'. ikinci 
elblaa de yiae krep birmandır. 
Y alnlZ bu ifleme yeriae ajurla 
allllenmiftlr. Etejinde dd sıra 
ajur vardır. 

Aşağıdaki ,.ttelann ikisi de 
6rmedlr. Etekl.n.de •• kollann
da klrk gibi 11raun teyler 
Ankara yftnlinden yapılmııtır, 
yiae lrsidllr. Aıtan da ince 
f.oıtaa yapılmıı bir &rgldlr. 

c=:,_,_...,.,...,==-=-===--======-
bugiin Ne Yemek Yapsam? 

Portakal l8isküvisi 
Lbam elan teJl•r : iki fincan 

1111, bir ~ bNa .. ker, yanm 
C8' ...... - d&t çay katıla 
be11dn paoder 31'-..k yat, 3/4 
fincan dt. 

ıc... ..,ı. HP1 bir arada 
eleld.11 g~ ... ra J•i 
lll•e edilecek. Yukanclakl pbl 
burada da WerıMllliz sadeyaj 
yerine lçyai lmllanabilirainiz. Bun
lar iyice kantbnldıktan ıonra 
allt te kabhp bir hamur haUne 
ıetirUecek. Hamur tahtaımın llze
rine boplbhp iyice yuğarulduktaa 
sonra b!r buçuk 1&11tim kadar 
kahnlığmda bir yufka halinde 
açılacak. a.kW ~iD• knçtık 
"-Ilı bll.celr. Y ailaa11111 tep
llinln içine aır•&.aacak Ortalanna 
portakal auyuaa batmlf bilv k ... 
.. ..ı.u lmmwk. a- nz ... 
rlne reaclele_., portakal d61dı
lecek. F ınnda on bet dakika ka
dar pltfrllecek. Verdiğimiz &içil 
Be on bet taae bialdhi ,.pebilir
llniz. 

da bunlann ya eft>l1ey• 1IJlll' 
renkte ••yahut ta 11t renklerde 
olmalandır. 

Sizin De Mutfağınız Böyle Olmalı 

Böyle bir mutfakta , .. ek pifir~ bu _gı@cj,1 ao)ıanın ~ar
.. ~.uda l'ahat bir koltuiua lçiade kitap okumak kadar zevktdlr. 



1 
Fıkralar 

1 
Kör 

Genç Atık ballandıra ballandıra 
anlatıyordu : 

- Azizim, aevgilimin bir iözll 
var, okadar gazel ki ! 

- Peki öteki iÖıll. 
- Öteki gözll yok. 

Kim 
Kalendere ıordular: 

- Kendini beğenmlı adam 
kime derler •• 

- Benimle meıgul olmıyan 
adama 1 

inansınlar 
Müdür daktilo 

suna emir verdL 
- Kimıe ge

lecek olursa, be· 
nim için yok der· 
ıiniz. 

Bir az dlişllndll: 
- Bunun için 

de odanızda hiç· 
' bir it görmeyin 

ve gelenler, be- · 
nim hakikaten 
burada olma• 
dığıma inansınler! 

·--
- Kabahat benim C.:eğil, bu dükkanın 

moda ıapkaları koymauvdı kendimden 

doğru yürUlmeıdim 1 

12hibinin; camekana ıon 

gecio otomobili o tarafa 

NASIL OLDU? 
Adam, ıokakta çamura dü~tü : 

- Nuıl oldu da dll , tnn? . 
Diye ıordular.. Koıa koıa 1 

giden bir çocuğu gösterdi : 

- Şu yaramaz ıebep oldu . 

- Seni itip dUşUrdil mil 1 

Ölmedi 
- Bir ahırın 

UtilUndeld oda· 
da mı oturuyur
sun bu hiç sıhhi 
de~il; 

- Niye sıhhi 
olmasın, sene

lerdir ayni yerde 

oturuyorum; al· 
tımdaki ahırda 

daha bir tek 

hayvan bile öl· 

medU 

Boş Sizler 
l 

Tarife 
M: ıterl bakkala ıordu: 

- Bu "onıerve kulURu nasıl 

açılır? 

Bakkal cevap verdi. 
. - Kutunun içinde tarifeaı 

Yar •fendim! 

Saçsızhk 
Baıında aaç olma"llanın ea 

bDyD zararı nedir? 
- lnHn yüzünün nereden 

baıladığını bilemez! 

- Lu hafta nişanımı varm•t· Ne &ünü olduğunu Aııöy ler mıbiniz? 
- Hayır ben ona tekme vu· 

racaktım. Ayağım kaydı, dliştUml 
- Buraya niye geld ğmi söyle bakayım ? 

- Siıe tam gllnünll ıöyHye} im. Unutmamak için defterime 
yazmıştım! 

:ı Fıkralar 

Yalancdar 
Fazla yalan alSylerdl: 

1 
- Ben. dedi, denizin albnda 

tam yirmi dakika kaldım. 

Daha fazla yalan ıayleyen 
kendini tutamadı. 

Düşünür 
- Çek haa· 

tayım, çok ıstı· 

rap çekiyorum. 
doktor; ölsem de 
kurtulsam •. 

L------------------
- Evden taşınacağınızı haber almıtbm da, bazı eıyaları taıımak 

için yardım edecektim. 

Üşümem 
• Kadın ko-

casina: 

- Yakanı kal· 
dır, dedi, üıüyo
ceksln! 

Kocaıı: 

Fıkralar 

Büyüyen Bahk 
Çocuk annHine sordu: 

- Anne balaklar çok çabuk 
bllyOrler detll mi? 

- bilmiyorum çocuğum! 

- Ben de bilmiyorum amma 
- Ben bir ıaat kaldım, amma 

doğruıuou aöyleyim mi? denizin 
altında uyumuştum da bu it o 
yUzden oldu. 

- Bu yalnız 
ıizin arzunuzla 
olacak ıey de
tll, fen ne la· 
ıım geldiğini ıiz· 
den evvel dUşll· 
nllr. 

- Çccukları çok ıevdiğim halde bir tane bile cocuğum olmaJı. 

- Üşümem, 
dedi, Uç gtin· 

dür tırat olma

dım, sakallarım 
var. 

aannedlyorum babam geçen ıOa 

balık tuttu idi ya, ondan bab ... 

derken birinci def ada yirmi H~ 

tim boyu vardı demişti. Blraa 

ıonra yeniden bahsetti; kırk aao• 
tim, dedi. 

Müjde 
Beş yaşındaki çocuta ılSyJ_. 

diler : 
- Bir karde~ln oldu 1 
Cocuk sevindi : 
- Öyle ise gidip anneme 

mUjde vereyim! 

inanamıyorum 
- Necati Beyin öldUillne bir 

lllrlD inanamıyorum. 
- Neden? 
- Bir io yapmak için o kadar 

ıcç karar verirdi kil 

Masum 
Eli tabancalı bir adam gece 

ıokakta karııma çıktı: 
- Masum bir insanı kurtar

mak isterseniz cüzdanınızı bana 
.erin .• 

- Maıum lo1&n kim? 
- Sizılnlz.. Bu ıayede &lnm-

den kurtulacaksınız 1 

' 

····-·· ----·---------
HACiVAT 

Oüsel kadın her işte 
Oörliyorıun mal olduıq, 
Yaşım artınca itte 
Eğildim kat kat oldune 

Sevgi beni çok ezdi, 
_lçim herşeyden bezdi, 
Hiç kimıeler bilmedi 
Gönülden 1akat oldum ; 

Ben bu 1&şktan ne buldum, 
Boş yerine yoruldum; 
]{ı.ra göze tutuldum. 
~ nkı Ilacivat oldum 1 

Mizahçı 

- Üzülmeyin, ben ılza birLcaç tane veririm l 

- Gençliğimde ben kadın· 

ların peı'nde kotardım, timdi 

kadınlar benim peşimi bırakmı 

yorlar ! 

Model - Y aptığımz rHlm 
bana pek benzemiyor. 

Reasam - Ne yapayım, biraz 
da resmi ıımarla} an çirkin kadını 
aodırmaaı lazım 1 

.._ ...... . ···-·- ................... ____ , ·--------
Kusur 

- Elektrik süpürgHi iyi am· 
ma bir tek kuıuru var. 

- Nasıl bir kuaur? 

- Süpürge sopaaınm &ördUğU 

iti görmİ) orl 

1 . 1 
1 Perşembenin Gelişi 
1 - l 
Cevap Vermeyince 

Ben genç, glizel bir kadm 
ıcviyorum. Çok ıeviyorum, pek 
seviyorum. Amma Ceiaret edip 
bir lUrlU. 

- Seni ıevlyoruml 
Diyemiyorum! 

"" Ben reHamım, hem de meşhur 
bir ressamım. Bir tab'o yaptım, 
yapbğım tablo aevdiğim kadına 
tıpatıp benzedi. Karıaıma geçtim. 

- Glizol kadın, dedim. Seni 
ıcviyorum. - . . . . . . 

- GUzel kadın Hn de beni 
seviyor muıun, haydi ıöyle, sevi· 
yorum; de. 

* 
Karmızı dudaklar kıpırdamadı 

bir seı duymadım. Kızdım amma 
çok kızdım. 

Günlerce 
tabloyu bir 
parça ettim. 

&eliin 1 

uğratarak yaphğım 
anda yırttım. parça 

• >J.. 

-== ===-

- B~ tapka kad~r size ya
kışan hiçbir ıey olmamıştır. So
kak~an geçen bUtUn kadınlar 
camekanın önUne toplanmış size 
bakıyorlar. 

- Doğduğunuz larihi hatır• 

lamıyormusunuz ? 
- Na1ıl hallrlayabl!irim, o 

ıaman çok küçUktUm 1 _ _. .......... _.... . .... _ - .. _ .._........, . ._.._..._. 

Tevil 
Anne çocuğuna darıldı: 

- Şekerleri yalayor mısın, ne 

ayıp şey •. 

- Y alamıyorum anne; 6pü

voruml 

Siz Miydiniz 
Genç kadı:'lm en ~eıino bir 

sinek konmuıtu. Genç erkek 
bunu görünce: 

- Bayan, dedi, arkanızda bir 
hay·un Tar ! 

Genç kadın arkasına döndOr 

- Siz miydiniz, affediniz 1ö
rememi9tim r 

Ost Kattan 
Salt K0&lcr: Bir aparhmanın 

alt katıaı gezdi. Üst kattakilerin 
yürüdükleri duyuluyordu. 

- Ne fenı, dedi, burada na1ıl 
oturulur? ikinci kattan ayak .., .. 
leri geliyor . 

Ev ıahibl tashih etti: 

- ikinci kattan değil, en Uıt 

kattan! 

KiME TAPTIN? 
Gvnlüıu salı ıp sız d iıl, 

Sen onu kapım güzel 
Gün&hı büyükıiir bıl, 

liu iti yaptın giizof.. 

Ne var yapyalnız mııın? 
Bir sevimli kız ıııı-ııu; 

Acaba hırsız mıam 
Gönlümü çarptıu güzel I 

Ne desen yapıyorum. 

Kırk külah lrnpıyorum; 
Ben eımu tnp ıyurum; 

Sen kiwe tnptm guzel ? 
Mizahçı 
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ngilizler Durmadan yeni . , I l - ,,- ,~~ Seal güze: olan yıldızlardan 
.....,..- ,. '--- Bebe Danyelı'in ıevimli bir ço-

Fı• ımle r Çevı•rı•yorlar cuğu vardır. Bebe çocuğunu çok aeYer ve ona çok dUtkUndUr. 
,, Geçende çocukcağız hastalanmıı, 

Son Günlerde Londraya Beş Yüzden 
Fazla Sinemacı Geldi 

lngllteredeki sinem~ ıtlldyo-1 
lannda ıık aık yeni flllmler çev
riliyor. Artık lngilterede de bOyllk 
bir Hollvut Tar, diyebiliriz. Hem 
ISyJe bir Hollvut ki Amerikadakl 
ıahicl Holivuta karıı mUthlt bir 
rakip nziyetindedir. Amerika 
ılnemacıları buiÜD en ziyade 
lugillere ıinemacılığından korku
yorlar. ÇUnkU lngilizler ainema 
aahaaında dUnya birinciliğini ka· 
zanmak için kaaalar dolusu 
paralar döküyorlu. Amerikada 
lıe iktısadi buhran çok lleride 
olduğu için eakiıl gibi para fe· 
dakArhğı yapılamıyor. 

lngiliz stüdyolarını Jdare 
edenler rekabet kavgasında mu· 
vaff ak olabilmek kaygusile yeni 
filim çevirmeye çok ehemmiyet 
veriyorlar. Son ol1&rak Napolyonun 
en büyük muhareheleriodea biri 
olan Vaterlo aavaıının bir 1ah· 
nesini ~evirmitlerdlr. " Lö Dlik 

• dö Fer ,, ismini taşıyaa bu filim 
bir komedidir. Fakat bu fılimde 
Napolyonun rolü yoktur. Yani 
Napolyonsuz bir Vaterlo filmi. 
Bunda Jeneral Vellington ro
lUnil Jorj ArJiı temıil etmek· 
tedir. 

içinde bulunduğumuz bu mev• 
ıimde lngiliz ıtüdyolarında birkaç 
yeni filim daha çevrilmitUr. Bu 
gldiıle lngiltere, ıinema 1ahaaında 

· birinci dereceyi ele alacaktır. 
Bununla beraber Hollvut, bua-Un 
buhranın coşkunluğuna rağmen 
birinciliği kaçırmak niyetinde de· 
ğild ;r. 

* Şu gUnlerde Londrada 

lngiltere Kıralı Beılncl Jorjun 
ktıçUk oğlu lle Yunan Prenıea· 
!erinden Mary'nln dUğUnlıri ya· 
pılacaktır. Bu mllnaaebetl• ln
gilt.reye hariçten kırktan f aıla 
kıra), duk, prens Te prenıeı dU
j'Un davetliıl olarak gelmlttir. 
Ayrıca dii•r memleketlerin ylik· 
Hk diplomatlarından, kibar ai:e
lerinden birçoğu Londr,.ya yol· 
lanmıtlardır. DUğUn alayı çok 
muhteıem olacak, peri masalla· 
nndakl kırk glln kırk gecelik 
düğünlere benziyecektir. işte bu 
muhte~em dUğünU filme almak 
için dünyanın dört köteıinden 
Londraya b~fYilzden fazla ı'nema 

operatörü gitmittlr. Y alm:ı Fransa 
Te Almanyadan gidenlerin aayısı 

300 kadardır. Bir taraftan dU· 
tUn yapılırken dijer taraftan da 
ıinema makineleri an kovanı 
sıibl lşliyecektir. 

lf lngi~teredeld ıinema artist• 
lerl, hükumete mUracaat ederek 
kendilerinden alınan kazanç ver: 
giıinin azaltılmasını lıtemiılerdir. 
Bunlar aebep olarak, ıinemacılı• 
ğın terakklıi için vergilerin azal• 
tılmaaı ıurotilo hük6metin yardım 
etmeıi li:ıımgeldiğlni ileri ıtır-

mUılordir. 
Jf. Öotımllzdeld ilkbaharda 

birçok ainema yıldızları Holivut• 
tan ayrılıp logiltereye giderek• 
lerdir. Bunlar Holivutta ı,ıukave· 
lesi bitenlerdir. Şimdiden lniUİZ 
ıtlldyolarile mukaveleler lmıaJa .. 
mıılardır. 

#' Uç gtıo ateıler içinde yanmıı ve 

Solda: ]•11 Krtıo/ort, 
•alda g apge11l bi1' gıldıs 

--···-····-......................................... .... 

Jl•ıluır komik gılclu No.I . /t/od 

Çıplaklık 
Sinema Yıldızları Kum· 
panyalart Protesto Ettiler 

Amerikada çıplak Te ahllk· 
ıııca telakki edilen filimlere kartı 
tiddeUi bir hareket başgöstermiş 
olduğuna blllyonunu:ı. Bu hareket 
Hollvuda ılnema yıldıılarının 
araıına da ılrayd •tmiıtlr. Bir 
kı1110 'cadı'1 ?'lldıxlar, çalııtıkları 
kuQlplölnyalarrı aolerler vasıtaılle 
'·~.-.r rırb•ı;tn mektubu gönder
ciıler-. f~~!:nl••do çıplak veya 
yarı çıplak olarak rol temıil 
etmeyeceklerini, çUnkU vUcutlerinl 
teıbir etmek vUztınden bir kısım 
balkın hiddetine uğradıklarını 
blldirmlılerdlr. Kumpanyalar bu 
hareket karııamda daha zorlu 

l bir Taıiyete dOımtıı oluyorlar. 

Bebe bu Uç gOn içinde hUngUr 
hlln~r ağlamııtır. 

Artık ayvanlar Da Fi 
Seyret iye Baş adı 

-
Bir Amerikalı, Köpeklerle Beygi~lere 
- Film Göstermiş, İyi Netice Almış 

HayTanların musikiden zevk 
aldıklarım iıbat için şimdiye ka· 
dar birçok tecrübeler yepılmıı 
ve sabit olmuştur ki birçok hay
vanlar musikiden hotlanıyorlar. 
Köpeklerin, beygirlerin, koyun
ların Te ineklerin musikiden hoı· 
landıklan, güzel çalınan bir ke· 
manı tatlı bakışlarla dinledikleri 
çok gôrlllmnıtür. Fakat hayTan· 
ların ıinema &eyretmekten z.svk 
alacakları daha doğrusu ılnema 
seyredecekleri kiınıenin aklına 
gelnıemi,tı. · Bir garibeler diyarı 
olan Amer;kada ıivrl akıllının 
bir:ıi bunu da tecrübe etmiş ve 
muvaffakiyetli bir n~tice Ter
miştir. Bu tecrübe mcrakhıı adam 
ha' vanların hayatına - ve birbir
lerlle münaseb~tlcrine dair muh
telif ıafhaları Hlme çekmiş Te bu 
filmi c'I,; veli köpeklere aonra da 
attlara iÖstcrmiş! ir. Neticede 
Hhit o!ruuştur ki beygirler ve 
köpekler sinema f e. redi· orlar Te 
be} az perdede gördükleri men· 
zaralardan çok hoşlanı) orlsr. 

Tecrlibcyi yapan ad .tın di
yor ki: 

.. - Hayvan dey.p g l çmeme• 

liyi:ı. Onlar da işittiklerini ve 
gördüklerini anlıyacak, onlara 
kel'!di kafalarmrn anlayış kabl· 
liyetlerine göre mana verecek bir 
kudret vardır. B.lginlerin henüz 
keffedemedikleri, mahiyetlerini 
anlıyamadıkları bu kudreti ben 
tecrübe ile öğrenmiı bulunuyow 
rum. Köpekler, hayvan kavgala· 
rını göıteren n:ımleri ıeyretmek· 
ten o kadar zevk alıyorlar ki lç-
lerlode bayılanları, zevklerinden 
yerlere ıllrUnere~ garip sesler 
çıkaraınları bile oluyor. " 

Kendi rİTayetioe göre hayvan· 
)arın ıinemadan leı.zet duyduk• 
larmı keıfetmit olan bu tecrü
becl Amerikalı ılnema aayeainde 
hayvanların ıekilarına inkieaf 
verileceğini bile ileri ıürüyor. 
Bakınız bu ıivrl akıllı daha neler 
anlabyor: 

"- Haynnlara kavııenın fena 
olduğunu filim vasıta&ile anlatmak 
çok mtimkUndUr. Hatta onlara 
filim vaaıtadle sıhhi denler ver• 
mek bile arlık imkan dahiline 
glrmiı sayılabilir. ,, 

Fen ve tecri.ı be ilerledikçe 
daha çok garibelere şahit ola• 
cağımıza şu yukarıki satırlar en 
kuvvetli bir ın ı ıal değil mi? 
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A k F tb 1 H t• • Kupa Maçları J • 
n ara u o eye ının ı.u!: .. ":~~~~:;.,0.ıı.a-h!'~~~i.~ Muş . Sporu lerlıyor 

Bı•r c eva hı ~ldu. Bu maç Birlik· Yurty maçı 
ıdL Havanın sojuk Ye yagmurJu 
olmaaına rağmen merakhlar y.ne 
ber zamankı gibi çoktu. 

idman yurdu oldukça kuvvetli 
bir kadro ile çıkm11tı. Buna mu· 
kabil Birlikliler pek zayıftı. En 
kuvvetli oyuncuları Şevki, Osman, 
Melih, Şevket, Ziya, Tevfik, lsma· 
ilden mahrumdu. Bu oyuncuların 
yerini hep gençler almııtı. Fakat 
umulduğu kadar zayıf bir bel 
glSıtermediler. Yurtlularm sıkış
brmasına mukabele ediyorhlrdı. 
Yurtluların baılar baılamaz yap· 
tıklan gol de kuvveimaneviyele-
ril!i gnrımadL . 

Yu,.ttan Isroailin attığı gole 
IJirl'ICt<! Niyazı mukabele ede· 
rek bir'nr\ rtevre 1· 1 bitti. 

lltinci devrenin sollarına doğ
ru Y nrtlular bu gole penaltıdan 
ve Hasnnın ayağil• ikinci goHl 
ilave ederek 1-2neticeyi kazandılar. 

Altınova futbol takımı 

Münııka§awn çıkmasına sebep olan Fenerbabçıe - Çankaya maçının bqlaııma 
topunu vuran Batbakan İtmeı lnönii tribünde görütiirlerken 

Fenerbahçenin Çankayayı 1 • S ı rek Iıtanbul birinciliğini alan Be-
venmeai üzerine Fener umumi tl~taşa karı• çok nuıvaffakıyetli 
kAtibi Bay Muvaffak'ın radyoda bır oy~n çıkarması aporun ı•ı· 
lfitilen sözleri Ankara Futbol he- maı Lır heıaba dayanamıyaca-

. . ğını glSıteren en 1ağlam bir bel-
yetınce bir münakaı~nm batla- gedfr. Bunun için spor lconuıma-
maaına sebep olacak kadar kuv- sı yapılırken gençlerimizin çalı 
vetU addolunmuı olacak ki, ıu ma isteklerini kırabilecek :; 
aıağıdakl mektupla noktai nazar- k.ulOpçlUDk. zorfle aöylendiği h · a-
larmı bildiriyorlar. ıanl verebdecek yolda saz ıöy-

Bu meselede Bay Muvaffakın lenmemeıi heyetimizin en 
hakiki maksadının yanlıı anlatıl· bkaıta dilediğidir. Bay Muvaffakın 

. . di onuımasında dUzeltUmesi gerek 
mıt olması ıhtımall kuvvetli r. 1 h 1 ki d 

h i . o an ya f ı ar a vardır Bunlan 
Biz, Ankara Futbol eyet nnı ııralamak faydalı olaca~r: 
mektubunu neşrederken kuvvetli 1 932 1 d A 
mıntııkalar arasında ıık ıık te- len ve-(B) t kyıın dal naraya .g

1 
e-

h kkmd ki k a ı mı ye gösterı en 
mastar yapılması a a a• Feoerb h t k l bir k · · k h k a çe a ımı ya nl% aç 
naatlerlmızı te rar iz ar etme oyuocuıu eksik olan (A) takımı 
fırsatını bulmuı oluyoruz. idi. 

2 - Bu takım Ankara muh· 
teliU lle değil, o zaman mıntaka 
Ye futbol heyeti başkanı olan 

Ölümle Biten Bir Atlayıı 
Viyana, 28 (A. A.) - Meşhur 

Vlyanalı patinajcı Loşutez, "ölüm 
atlaması,, canbazlığmı yaparken 
dUterek ölmüıUir. 

Atletlere Madalya 
934 yılı spor birincillklerlle 

dış yarışlarda derece alan atlet
lerin madalya tevzii merasimi 
buglln saat beşte C. H. F. latan• 
bul merkezinde yapılacaktır. ·······---············ ........ ._._ ........... _._..._. 
Fenerbahçell Bay Muvaffakın 
kurmuı olduğu zayıf bir takımla 
oynanmııtır. 

3 - Fenerbahçenin 932 ge
litlnde Ankara Muhafız Gtıcn ile 
yaptığı beraber neticelenen, maç .. 
tan konuşmada bahıedi.memiıtir. 

4 - Ankara muhteliti son 
ıeneler zarfında fstanbul ve lzmir 
muhtelitlerile yapmış olduğu mn
sab11kalarda kuvvetini i'Öıtermft 
bulunuyor. 

Ankara futbol heyeti 
başkanı 

Muı, (Husust) - Altinova ta• 
kamile mektepliler muhtelitl ara
sında bir futbol maçı yapılmııtır. 
Valf Bay Mithat birçok zabit, 
memur ve halk bulunmuıtur. 

Oyunu hfikUmet doktoru Bay 
ZühtU Ahmet idare etmiştir. Bir 
intikam maçı olan bu oyunda Al
tınovalılar (2)ye kartı (3)golle ga· 
lip gelmiılerdir. Herikt haftayımda 
dR Albnovahlar bakim oynamıt
lardır. Maçın tertibinde ve halkın 
istirahati hususundaki intizamda 
Altınova reisi Bay Sadettin çok 
ç.alışmııtır. 

Su Sporlan KulüLünün 
Tebliğleri 

1. S. K. lıtanbul Su Sporlan 
Kulnbu baıkan!ığından: 

Kultıbömllz azalarile dostJanna 
mahsus olmak üzere 13 Birinci 
KAnun 1934 Perıembe akşamı 
ıaat 22 de Perapalaı aalonlannda 
bir ıuvare tertip edilmiştir. 

Azamızın davetiyelerini almak 

Türkiyedeki Uç kuvvetli mın
takanın, bütnn kulüpleri dahil 
olarak, derecelerinin belli olma
ıına yardım edecek mllteaddlt 
mllsabakaların yapılmaaı için Fut• 
bol federasyonumuzun önayak 
olmasını bekliyoruz. 

Ankara Futbol Heyetinden 
Gelen Mektup: 

20 lkinciteşri~ gecesi, radyo· 
da Anadolu ajansı umum müdürll 
ye F enerbahçe kulubtl kAtlpl 
umumisi Bay Muvaffakm, Anka· 
ra ;futbolünti olduğu gibi göster
mekten çok uzak olan kısa ko
nuşması üstünde biraz durmak 
iatiyoruz. Sporda şu veya bu 
kulübün yenilmez olduğunu ileri .. 
ye sürmek yanlış bir görüıtUr. 

Daha birkaç iÜn önce Fener hah· 
çe gibi gllçlü bir takımın Vefa 
takımı karşısında aykın bir ne• 
tice alması 'e daha bir ay önce 
kendi alanında takımlarımızdan 
Ankara Gücü ile 1 • 1 berabere 
kalma~n ve yene Ankara birincisi 
Çankayanın, Fenerbahçeyi yene• 

Dünya Futbol Birinciliği iddiaları 

lngilizlerin Her Millete Meydan Oku
yacak Teklifleri Dikkatle Bekleniyoz 

····························································-
Yarın ki Maçlar 
lstanbul Futbol Heyeti RI· 

yasetlnden: 
T ık&m ıtıı.chııdac 

Fcuerbahço - Galatasaray genç 
takııı lıırı, Fcııerbalıçe - C: alataearay 
8. ı kımları, 'I'opkapı - Altınordu 

1 iuc takıınlım, Fenerbahçe • Galata
aaray 1 iııci ıakımla.rı: 

2 - Hı·;ııkt ış ";)eref,, ıtadında: 
H ·ı,ık:taş - lst mlıulspor genç T., 

Beşık aş - t~t ıl.u ııpor B. T., E).p -
Beylerbe) i 1 ınci T., Bt>tiktaş - fstan· 
buhıpor 1 iııci 'I' : 

a - Feıı· rhalıçe Stadın<in: 
H·•ykoz • ,v, fa B. T, Ana<iolu -

l ııw 'I', H ' koz - \',fa lıı~r T.: 

Solda; İngilizleri dünyaya açıkça meydan okutturmaya -.eya dftnya futbolile alakalannı ke1tirmeğe ıebep olacak ba1ya -
İngiltere maçında yanılanan bir İngilia oyuncusu yerde yatarken, ıağda, İngilia fıatbolunun en teknik bir futbol olduğunu 

iıpat eden Rasing - Araeııal maçından bir resim. 

lngiltere • ltalya mlllt maç.n• turnuvasının tertibi. rin futbol idarecileri lngiltere 
dan ıonra Londrada gittikçe lnglliz futbolunun mfinakap federasyonu tarafından yapdacak 
kuvvetlenen iki cereyan haaıl ol- g6tllrmez derecede kudretli oldu- resmt teklifi ve bllhaua turnuva-
du. Bunlardan biri: Avrupa fut· ğuou iıpat etmek üzere lnglltere nın nizamnamesini dikkatle bek-
boluna hiçbir cihetçe muhtaç ol· topraklarında ağuıtoı ayında lemekted'rler. 
mıyan lngilterenln yabancı oyun· baılamak ıartile yapılmaıı dütü- Temenni edelim ki. g8n geç• 
culara kapılarını kapaması. Diğeri nnlen bfiyUk turnuvanın diğer tikçe kuvvetlenen bu iki cereyan

dan dUnya futbolile hlltün temaa· 
de·, lngiliz futbolunun bütUn dUn· milletler tarafından hüsniikabul }arın kesilmesi lçin olana diğerini 
yaya meydan okuyacak bir kuv- göreceği hakkında işaretler var• ortadan kaldırmasın da dünya 
vette bulunduğunu ispat eden dır. Yalnız ·bu büyük turnuvaya futbol birinciliğinin hakiki Ostat-
muazzam bir dUnya birinciliği çağmlması muhtemel olan m:Uet- larını biz de tanımış olalım .• 

Uzere Kulüp idare Heyetine mil· 
racaatları rica olunur. 

* 1. S. K. Istonbul Su Sporlan 
KullibU başkanlığından: 

KilJilblimllzfin ıenelik mileısi1-
ler toplantısı nizamnamenin 12-
nci maddesi mucibince, gelenlerin 
adedi ne olursa olsun yine nizam• 
neme mı.:clbince karar vermek 
sallhiyetini haiz olarak, 14 Birin
ci KAnuo 1 '34 Cuma gl\nl', saat 
J 4 te, Modada, Kulilp binasında 
yapılacaktır. Miiess'alerimidn lfıt· 
fen reşrifleri rica olunur. 

Bandırma - Balıkesir Maçı 
Bandırmalılar ldmanbirli .. me bir 

mektupla maç yapmak istedikle
rini, hakemi Istımbuldan getire
ceklerini yazmışlardır. B'rllk az 
çok kabul etmiş gibidir. Hu hafta 
bu mlihim maçın yapılması muh
temeldir. 

lstanbulda TUrkiye birincilik· 
terinde Alay idman yurdunu ye· 
nen Bandırma bakalım birliği 
yine yenecek mi? Bu itibarla bu 
maça fevkalade ehemmiyet veril
mekte ve dedikodusuna. şimdiden 
baılanmaktadır. 

At~ş - Güne,, 
Galatasaray 

Birleşmesi Etrafında 
Son haftalar içinde Atei • Gune• • 

Galataııaray · kulüplerinin birleşmeli 

hakkında birçok rivayetler ve birka9 teb· 
liğ çıktı. Bu hususta gazeteler• gön· 
derilen tehi ğlerin hepsi Galataaaray
lılar tarafından geldiği halde Ateş 
Günef tarafıµdan resmi veya nim res
mi mahiyette hiç bir tebliğin n6ore
dilmemiı olmaıı manidardır. 

İki kulüp büyükleri araaıncla bir 
birleıme urun kararlaşbrmak üzere 
görüımeler yapıldığını bilmeseydik Ateo 
Günetin bu eükutunu oaziknne biz 
iltiğna ıeklinde telakki edebilirdık. 

Bu birleşme meieleainin, Galawa
raylılara göre, vardı~ı ııon noktayı 
dünkil nüshamızda oeorettiğimiz teb
liğle anlıyorus. 

Ateı Giiııeşle bileşme meıeleıioi 

tetkik etmek üzere toplanan eski Ga
lataaaraylılarla bugünkü idare heyeti 
gönderdiği eon tebl!ğinda 11 aslı Ga
latuaraylı olan Alet Güneı kardetle
rimizio Galatasaray renkleri alhna 
gelmeleri n ondansonra müşkülleri be
raberce halle çalı~malan icap eder ., 
deniliyor. 

Son Posta: Bizce nizamname mea· 
elelerinin beraberce halline imkan ol
mndığı için ayrılanlarla Galatasaray 
bü}ülderinin, bu fırsattan istifade ede· 
tek, tekrar ayulığa mahal vermiyecek 
yeni nizamnameyi hazırlamaları ve 
oudausonra bırleşmeyi konuşmalan 
daha kolay ve muvafık olı•rdu. 
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Haftanın Elişi 

Bir Deniz Evi Yapalım 

Blrdeab ke
aarıadayapalmat, 

e ;...ı pencerealnc:len her-
~ ılla b.W. tuta-,,--::W> ....... !@?i bileceğ1nb bir 
· -....- · e•d• oturmaJI la-
A ~ .-. ter midoiz? B.,. 

ka memleketler-
de, c~.., denizlerindeki bam 
adalardı hlll b6yle denb ...ı .. 
rinde yPyan insanlar nrcLr. 
Eğer beşbin aene e"el dOnyaya 
ıeimif o'9ydınız, aiz de ba e.
lerde olutcaktınız. ÇnnkO o za· 
mantar 8İ\lı gibi ıeyler yokttu. 
Gecele]dn laaanlar kendilerini 
vahfi ha}anlana hllcumundan 
kartarma~io etlerini deaialeria 
Ye iölleriıeattme yaparlar. Evi. 
kara De bteıtlrea klprlyl ,_. 
kald111Dca \bat ralaat ayurlarc:IL 
itte modcmizde hlSyle bir ev 
ıörllyorsun:. Bunu gayet kolay• 
hkla kendi~ do yapabilirsiniz. 

Bir w•burada pdljla• 
._..-,. '1P çıkana. Bir bıw 
tonun tl.tlnyapqhnn. A ipret• 
iller ktlçük \a, B itaretliler de 
bOyOk eYİll vçalandır. Tarama 
çizgili olan Jtıtıar ••la damdır. 

Oataude delikler ola• azma ldlçlk 
parça Min klprlll. Etrafı delildl 
bO,nk parça da evin araaaıclır. 
B lıaretll yer bOyDk eYID arıa11, 

1 

A ifaretli yer kOçllk erin arlUL 

Efterln bir taraflan açık bir 
bıraflan kapahd~. Modelimizde 
lıem yan parçalar hem de arka 

····~. • o t 
! • 

o~· .. -· - . ! ! f 
; . : B '• 

o~ : i t' . R ! : • 
o i .... ··--· .... . l ! ···-·......------
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parçalar vardır. Damlan yaplf" 

bnrkea reıimdekl gibi bOkecek· 
ı·niz. evleri yapııtırdıktan ıonra 

delik.len yahmlf birer kibrit 
aokun ve bunlan bir Ur• ile blri-

blrl~rlae bağlayın. Bunlar ID 

içinde tutan direkler hem dı 

etraftaki parmakhlr olur. Şimdi 
apçlardan dallardan J•pıldığını 

ptermek için de J9fll ve kahve 
renaf bo7alar ile boyavın, içinde 

au olan bir tabağın içine oturtun.. 
itte Iİze mükemmel bir 161 m. 

lrhanın Ahna Bakınız 

Orhan hlln Odntllltl, 
.Ilndekl at ba~ana m
tıp a6yleniyordu. ~ Ohu abm 
parça parça obD lrafua bir 
tarafta, aya~an ~raftL Am
ma aal pvdealnl\ıa•yoram. 
Ben ne yapa)IDI bdi. Ams 
kaldım, ... din ·a 

llbaıq. aklın emen bir 
191 ıeldl. • kardeıim 
lzllme, ben kol~--bulurum, 
rahata bir tepll •~e, ...... 

mia toz tlyl lazım • ., Orhan bir 
feJ anlamada. Aba kafw eliade 
ilham bekllyorcla. 

1 - Bet dakika aonra Uhaa 
abn ipi e&nde içeri &irince Or
laaa lftinclndea •• J•pacajuu 
bilemlyorcla. Ekmek aba ll•cleaJ 
olmqtu. Toz taytı de kuyruju •• 
Fakat <>mama habnna bir feJ 
ıeldi "U.... ,.ımz Cwaerteal p
lerl mem to& almp için oıllD • ... ..,... ....... _._ .n. 

MASAL 
Küçük 
Çirkin 

Biruee"w 6t mbnlet 
YAl'lllıf, bUDJaran içi çok, amma 
çok akeJmit- DlrdlacW de 
inadına çirkin mi, çirW... aE.ak 
biriydi. Yamn, J111D111 •1r 'flcllt. 
çarpak çurpuk bacaklar, patatu 
gibi bir Jlb. Dladla kirpi ıibl 

·~· daha .. lıail•Jim.. itle 
nekadar çirkinlik dlltlnebilinenb 
lı..,.ı a.. lmcajada topla81111f.. 

Bir g&n tanıdıldan bir ••de 
b8yllk bir dyafet varmı• Oç 
bDyDk kız daha iki ay ffftld• 
bu ziyafet için laazırlanmıya, 
elbiHler diktlrmly.. lakarploler 
umarlamaya haflamı,rar.. KDçOk 
çirkia de sbfalanna yahumaya 
batlaq ı ••Ne olur, beni J•lnız 
b....,. bir brnc:ik sltlrln.. 
baıka hiç hiç bir yen gitmek 
l.temem.,, ÔtekUer hlı kulak bile 
aamamıtlarcL.. 

Ziyafet sini tlçl ele ,.,._. 
daklan ea l:pi elbiHlerl glymitler. 
giderlerken çirkin yOzD çafırmı,. 
lar, bir ailrtı it emretmiflu. "Ne 
yapalım. drk" olmasaydı~ aenl 

kapıyı 

·"--,.......it --- ........ Orada gllln kmaratlıi bir •P. 
cın a1tma otar-.. Dltllmalt. 
dlltllnmllf. Keodi b•liae ajiamaja 
baılamıt- O mrada sll&a içiaden 
bir kaplumbata ~kı,_. Kıza• için 
ailadıiam iUIGjor. O çlrldollii 
JOztlnden hapla piealerill bep
linl ulabyor. Kaplambaia bit 
çok &aJ•· 

- Şu gal.. lçbtcle HD bir 
Jllzlhıtı g&dbtl. ellerial Jıka. v .. 
cucluaa da •JUnclaa lllr babLm 
d••if.. ortada lra,bo ..... 

KD bpla•hata11111 batla 
a&yledikleriol yapllllf.. Jl.e g&lln 
baanaa ot_..... Dalgın dalgın 
•J• bakark• bir y6z sör ...... 
Bir da dikkat etmlt ki keneli 
JllzD. Amma ne kadar deıifmif. 
Ne kadar gliaelleflDİI. Eaki ytı
ıOne hiçbir benzer yeri yok.. 
ytlcuduna bakmq. O da dejifllr. 
Ne prptkbk ne de J•ınn yum
r.ıluk ftl' .. Adeta k-diai tauya
mn olmat aen .e •viae ew •• 
mlf.. heme• hamlanıp zt,afete 
sitmif. KıZ kardeflerinden evvel 
eye d6nm0f. Kii kardqlerı ne 
pJip te cirldJı Jtbl bu kadar 
pele.... deiifllllt balmca 
....,......,. kalmıtlar.. Bir 11r:ı 

s6deriae ~ Çirlda 
71& .ıua bapcla ıeçealeria 
hepeial anlabJor. Banıu da he
men kalkıp. clalaa fazla gbeller 
mek tpl, ormana ticliyorlar. 

G611D baaruacla onlar ela 
bplumbapya rathyorlar. Fakat 
• aman ıen de Dl1llibet UJftD, 
~ekil padan " dlylp ayklarile 
itiyorlar. Gölla kenarında 11ku
miya razı olmiyorlar. Daha çok 
,aselleplek içha içine ıiriyoılar. 
Fakat bir dUa 11 ka brdepea .......... ,.... 

Haftanın Bilmecesi 
Şu Papağanın Yaphğına BQkınız 

Znalla biadi papaiam ara
maktan senem olmuf. Tam vu

pçeajl mada papağu ... im 
8'1il1or. Haydi m.• terar ... 
aa:ra ko,.ı.a,or •• Etraftaki blttln 
haywanlar hüadiye glllmekten ka
tılıyorlar. Fakat o aklına koy-

mUfo bıe papaj'aoı balacak. Ba 
ak luafaazhk etmeyin de uval
ı.,a •ncık prdmı edin. Papajam 
uklaaııltja 1erde bulun. Kayıp 
bir de koç ..... B• ikl•inl de 
bulaalara iyiliklerine karıılak ga
yet gtızel hediyeler vereceğiz. 

Geçenki Bilmecemizde ikramiye 
Kazanan Okurlarıınız 

15 İkincitefrio tarihli bilmecemizde 
birinci lkramıyemis olan hir full»ol 
lolt• na KızdlDpıı mk 8 lftCI ilk
mektep 4 UacU 81nıftan S.clt 
kazanmıftı?. TtLlili okuyucwnuzun htı• 
m,.ioi biuat w.eu-ız-. al
- • , .,,, ........ tll!I • 
..... [ ,$ D ... Th dlıi Pilli 'e 
günleri iğleden ıonra hediyelerini 
iııfarehaaemiı.dea elıbjljrler. Tatra 
okurllLl'lmmn IMdiyelui poata Ü gön• 
dtritır. 

.,.. • ..._ •lacakl•n Gui
utıep ona.ekt.p A-1 de. 367 Emel 
Hmeyin, 1.tanbal O bel llkmek· 
tıep f IDaü nmf 113 S..U. Büeeyio, 
Aabn. Payraat maWluinde LWllp 
Yurdu br,ıllDCla No. il de Kemal,..._ 
tanbul erkek 1 H9İodea 805 Prllla&, Te
lı:irdaj muht.elit ortamektep 11mf S ten 
6C9 lbrahi-. Kachk~ erkek <>re.mek
tep lıo. 729 Ali Cazip, Nazillı maarif 
memva Amel Bey mı ezibe, Da-

w&pafa Ortamek&ep 89 Vnr.affeı Da) 
n Bayanlar. 

BI .... fite kolonıa •l•cakl8r: 
Kuleli Aakeri lieeıi ıon eıwt 1640 

V. Huluai, G.W. Arapcamü Alacaaıea
eü 10kağında ~o. 24 ıe Perihan, Ltan
W ü iacll mektep No. 4.U Ebrar 
Da)' •• e.,aıı1ar . 

Blıw mllrekkepll kalelft ala
c:aklMI Maçka Teıvıkiye Bayır IOkak 
Emelbanım Apartımanı No. 1 d• ec• 
laCl lamail Bey kw Ayten, DaYUtpqa 
Ortamektep 322 Muzaffer, Vefa erkek 
Iİ8elİ W Sileymaa Bay ._ Bayanlar 

Birer kuta opn..tr ... ce11. 
lan Oal•--raJ u..i.nclea tO Suat, 
Aa&alJa im-' mubuebe munf me
munı Nevu& Be7 cıilu Vedat, Beyofhı 
21 İHİ llkmebee ikiaoi 111111 19 'r.'Vfik 
Neede\ Savu erkek meıi 1-A clu 809 
C.Tclel Ba7 " Bq olar. 

(lloauYmua) 

F ayclalı Bilgiler: 

Mercan Nedir, Biliyor Musunuz ? 
Men:u dm• .. , enelA bir 

çoklanmn zannett"ği gibi denizde 
bOyiyea bir çiçek dejlldir. lkin
cisl yine pek çoldannın zannettill 
albi mercam yapan bir bik;ek te 
cleğlldir. 8-lar WIJlk denlderiD 
ertaaında adalar phl a&'ln•· 
Bu adalar aa.yaaıs birçok k6çtlk 
•aynaların bır araya gelmesin
den olar. Ba adalar denida cl
binden baflar ve tA a.tüae kadar 
büylr. Sayun &tüne çaloaca arhk 
ba,l•ez. Bu ha) wa larm lllleri, 
dir leri hep bu ac.anm içindedir. 

Ba ~ bJVanlar yalmz 
nyan içiacle 1aprlar. Mercan 
polipleri dene:ı ba bay•aalu d .. 
aiz auyaodan kireç çıkanr~ar. 
Ba!l..ıa kendheriae delik bir 
lılkelet 1apular. Hayvaa y ... rkeo 
bu deBlderill lıerbiriade bir polip 
vanhr. ~la boynundaki lmmm 

Mercan Akdenlzdendir. 
•caaJar fİiçim blçimdirler. 

içlerinde mantara benzeyenler 
var. Uhanaya aadınuılar var. 
Renkleri ele bafka batkadar. 
En çok bu anan pemb~dlr. Fakat 
kabwe renıl. mavi Ye yetil ...,. 
c ~ı r M1ıa v•rr'ır. 
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lspartada 
Nüfus Sayımı 

Isparta, 28 (A. A.) - 1935 
yılında yapılacak olan genel nll· 
fuı sayımına bir esaı clmak Uue 
Isparta vilayetinde yapılmaıı ka· 
rarlaıtmlan tecrübe nUfuı ıayımı 
hazırlıkları bitmiı. Sayım memur• 
ları vazifelerini almıılardır. Sayım 
30/ 11/ 1934 cuma gUnU yapıla· 
caktır. 

Adana Halkevinde 
Adana, 28 (A. A.) - Halk

evimiz bu yıl için verimli çalıı· 
masıma başlak üzeredir. Bu yıl 
halka konferanıılar verilecek ve 
faydalı gece toplantılan yapıla· 

caktır. 

Adanada Pamuk Piyasası 
Adana, 28 (A. A.) - Pamuk 

piyasası parlamıştır. Pamul un 
kilosu 3S. 40 a kadar aatalmakta· 
dır. Buğdayın ldloıu üç kuruı 
etrafındadır. 

T R K Sinemasında: ~-.Bu akşam emsalsiz bir mevzu 1.. 
Muazzam bir vaz'ı sahne 1 

OKRA A 
Moskova operasının meşhur artistleri: KOUZMiNA • BOUGOLiOUBOV • M. JAROV 

1 
Sovyet sinema sanayiinin bir şaheseri ! 

~·---... lıAveten r ( ISTANBUL) tehrlmlzln emsalsiz tabii gUzelllklerlnl gösteren bir mUstesna film. ~,.. ___ ır 

- Bu aktım S A R A Y Sinemasında _ 

LiEBELEi 
• 

lstaabul Tramvay Şirketi 
GiDiŞ • GELiŞ PROGRAMI 

1934 yılıom 1 Blrincikinundao sonra 

No. 
ilk Son 

SINIR KALKIŞ l.ra kalkıı Vırıt 

Arthur Schnitzler'in bir aık hikayesi 

Oynryan : MAGDA SCHNEiDER 
Bu film, •ık ile hayatı ahenktar kılmaktadır. 

( 
Şişliden - Tünele 3' 6, 10 23,40 
Tünelden - Şişliye 7' 6,30 24,00 

' 

Şişliden - Beyazita 12' 7,02 23,10 
Beyazittan - ş;şliye 26' 7,44 23,50 

ıo Şlıli - Tnaeı 

11 Şlşll - Beyaı:ıt 

Mevsimin en müessir, en hiısl bir sUperfilmldir. 
illveten : FOX JURNAL 

'---------------------------------~ , 
1 

Harbiyeden - Fatihe 5' 7,04 23,32 
Fatihten -Harbiyeye 1 O' 6,20 2'2,50 

J 
Harbiyeden - Akaaraya 14' 7, 18 ~3,45 
Aksaraydan • Harbiyeye 15' 6,35 13,00 

12 Harbiye • Fatih 

.. ..- BE ('--"""' Toplantı, Davetler J 
Fen F aküllesinde Bir 

Senenin en muazzam, en hissi, 
milyonlarca liraya mal olmuş 
100 binlerce asker, sayısız 
top, tüfek... Alman, logiliz, 
Amerikan artistl4trile yapılmış 
miailıiı: bir film: 

12 A Harbiye • Akaaray 

.. 14 Maçka - Tünel 

15 Takaim • Slrkeo 

1 
Maçkadan - Tünele 23,20 24,00 
Tünelden • Şişliye 20' 23,40 24,20 

1 
Taksimden - Sirkeciye 8' 7,30 19,00 
Sirkeciden -Taksime 9' 7,50 19,25 

. Konferans B 
1
• R Franıızc• 

TUrk Fiziki Ve Tabii ilimler Sözlil 
Cemiyetinden: BugO.n 17 de Fen 

1 
Maçkadan - Beyazıta 5'13 6,20 23,00 
Beyazıttan - Maçkaya 20' 7,00 23,45 

{ 

Şiıliden • Eminönilne 9' 6,H -,-
Maçkadan • Eminöntlne 19' 7, ıı 19,45 
Eminönünden - Maçka ya 6,4 20, 1 ti 

16 A Maçka • E.lfnl 

Fakültesi büyük konferans salonunda 

Profeaöt H yblren tarafından "cinai• c A s u s T u 
yetin tayini meıeleei,, hakkında umu· 
ma mahsus bir konferana verilecektir. 

1 
Şişliden - Sirkeciye 7' 7,0 19,30 
Sirkeciden - Şişliye 9' 7,5 20,00 
Mecidiyeköy • Emlnönll 6,7 9,38 
EminönUnden • MecidlyeTc. 21• 7.9 10, 10 

17 Şlıll • Sirkeci 

Gazetecilerin Kongresi 
lata11bul Eaaın Kurum11 ndaaı 

İstanbul Basın Kurumu (Matbuat 
Cemiyeti ) kongresi üçünot1 toplantı· 
sim bugün saat 14 te Cemiyet merke· 
zinde yapacaktır. Muhterem admn 
gelmeleri rica olunur. •....................................................•........ 

Açık Te,ekkUr 
Dört aenedenberl çekmekte oldu

ğu ve baatalıtı dahi tetbia edllemiyen 
ref ikamı bu defa Uıak memleket 
hutanHlnde tadayi eden ve netlceal 
pek acı olabilecek bir ölOmden kur• 
taran doktor Kudret Sabri Beye 
alenen teıekkGrO bir borç bilirim. 

Uşak ı•ker fabrlkaaında Moatar lbrahlm 

~ Şehzadebaıı 

H 1 L A L sineması 
Bugünden itibaren 

Mevaimin muazzam gala pro~ramı 
2 harika film birden : 

MARIE GLORY • JEAN MURAT
ARMAND BERNARD gibi üç 
büyük aan'alkir tarafından temsil 
edilmit Fransızca aözlil ıarkılı 
küçük Daktl!o'nun· mabaadi olarak 

göıterilec~ktlr. 

DAKTiLO 
EVLENiYOH 

Şimdiye kadar yapılan Operet 
filmlerin en yükıeğidir. Neıe n 

zevk filmidir. 
ikinci film ı 

f KAÇAKI 
( DOUt>LAS FAİRBANKS ) tara· 
fından temail ediJJJ?lf ( BEN BiR 
PRANGA KAÇAGIYIM ) filmine 
nazire olarak yapılmıı heyecanlı 

~.-.. biııai ıaheaardir. 

"'lft'" llltfiıınl 
$thirTUjatras1t 

111111111111111 

llLlll 
lllllllll 

Tepebaıı Şehir 

Tfyatroıund• 

Bu ak9un Hat IQ •• 

Madam San Jen 
Komedi 3 perde 
1 ea,ıangıç 

E•kl Fransız Tiyatrosunda 
Bu aktam aaat 20 de 

"BU BİR ROY A,, 
Operet 3 perde 

Yazanı Selma Muhtar 

( iKi YÜZLÜ KADIN) 
Bu film kuvvet ve azametini, tavsif için kelime bulmaktan aciziz 1 

Bugon matinelerden itibaren İ P E K Sinemasm~a 
, ..................... ~----------------' 
~~ Bugün M i L L i Sinemada 

Mevaimin 2 bnyuk fllml birden 

BAR ŞARBICI 
Mümessilleri : GLAUDET COLBERT • RIKARDO KORTEZ 
Claudet Colbert'in ıan'at bayatından en harikulide temsili 

GUzelliğlne asla eritllmlyecek bir ıinema eseri 

SAYGON GÜZELi 
Mllme1111lerl: CLARK GABLE • JEAN HARLOW 

Vak'a Hindiıtanda geçmektedir. Pek az film romanı, bu .. erde 

' 

' olduğu kadar haısas ve güzel mevzua maliktir. • # 
lfllm __ _.JOSEPH SCHMIDT~---.. 

Bu hafta; ZSOKE ZSAKALL ile beraber 

S U M 1 R (Eski Artistik) Sinemasında 

iLKBAHAR ŞA~KISI 
filminde ı MARTHA - CARMEN operaları ile TİRITOMBA YHair 

bir çok ıarkılar tagannl ediyor. 

~ ilaveten z FOX JURNAL 

,.,ASRi sinema~ 
Bu akıamdan itibaren g8atermeQ'e 
baılıyacafı emsalaiz proiJ'amı 

hatırlamak için 

MENDILiNiZE 
BiR DO~OM VURUNUZ 1 

JOAN CRAWFORD ve 
CLARK GABLE'l 

SATILIK" AŞK 

~-~ Bugilnden itibaren ~-~ 
ALEMDAR Sinemasında 
1934 mev11iminde görülen filmlerinin 

en güzeli 

ILKBABAB 
BESMI GEÇiDi 

Oihanşümul bir şöhreti olan 
F R A N S 1 Z K A G AA L 'in 
Şimdiye kadar yaptığı eserleriıı en 

mükemmelirlir. Ayrıca ı 

ViYANA 
HAS RE Ti 

17 A Meddiyek81- E. 8oG 

18 Takalm • Al1:1aray 

19 Kurtu'ut - Beyaut 

19 A Kurtuluı - E. lSnU 

22 Bebek .. EmlD8nQ 

23 Ortak31 • Ak16ra1 

34 Beılktaı • Fatih 

82 Topkapı • Slrkecl 

83 Yedlkulı • Slrkıol 

37 Edirnekapt • Slrklel 

Mecidiyeköyünden- Eminana 1~4 17,38 
Emioönüoden • Necidiyek. 14>6 18, 10 

' 

Taksimden - Aksaraya - -,-
Aksaraydan-Taksime - -,-

( 
Kurtuluştan - Beyazıta 7' 15' ıl 5 22,53 
Beyazıttan - Kurtuluşa 21' ,00 23,35 
Şişliden - Eminönüne 10' , 18 -,-
Kurtuluştan-Eminönllne 21' ,22 19,30 
Eminönünden - Kurtuluşa ,50 20,00 
Beşiktaştan - Bebeğe 6' ,08 -,-
Beşiktaştan - Eminönüne 8' i,20 -,-
Bebekten - Eminönüne 10' .i,30 23,00 
Eminönünden - Bebeğe 20' 5,40 23,40 
Bebekten - Beşiktaşa -,- 24,20 

J Ortaköyden - Aksaraya 9' 6,30 18,45 
l Aksaraydan.- Ortaköyo 12'7,14 19,30 

( 
Beşiktaştan - Fatihe 8'10' 7,00 19,00 
Fatihten - Beşiktaşa 12 7,42 19,42 

l 
Aksaraydan - Topkapıya 7 6,05 -,-
Topkapıdan - Sirkeciye 1L 6,20 23,00 
Sirkeciden - T opkapıya 2f 6,51 23,30 
Topkapıdan • Aksaraya -,- 24,00 

{ 

Aksaraydan-Y edikuleye 5,56 - , -
Yedikuleden-Sirkeciye 1 6, 15 23,00 
Sirkeciden-Yedikuleye f 6,48 23,32 
Yedikuleden-Aksaraya -,- 24,00 

{ 

Aksaraydan Edirnekapıya ' 5,52 -,
Edirnekapıdan Sirkeciye ' 6, 15 23, 12 
Sirkeciden -Edirnekapıya t' 6,44 23,40 
Edirnekapıdan - Aksaraya -,- 24,08 

Üniversite Arttırma, Eksime Ve 
Pazarlık Komisyonunan 

24/ 1 1 /934 tarlhlnde kapalı zarf usuliyle eksieye konulmuı 
olan Hayvanat Ye nebatat Enstitüsll inşaatına ta çıkmadığından 
lhalat kanununun maddei mahsuıaaına tevfikan 8/934 Cumarteal 
gUnü saat 15 te pazarlıkla ihale edilmek üzere yden ekıiltmeye 
konulmuıtur. (8136) ,.. .... _. ......... ...._, 
Denizyol ları 

IfLITMESl 

TASiM 
Surp Alf Bastaneıı 

Meccani ayana gUnlerl 
Franıııca aözlQ flhnlnde Te 

RICHARD DİX'i 

A.eeatelerl ı Karak01 Köprll'.>ııı 
TeL •H62 - llrlıteel MClhGrdaraadt 

Haa TeL 12740 Oyntyan ı SARI MARIÇA .. __ _. ,.... __ _ 

Matineler: 2 1/2 ve ts. Suvare 8 l/2da Karadeniz Yolu 
Dr. V. Kas•n B. Salı, Ouma 
S<?rt•bip. Dtıhi mütehaeııııı 10·12 
Dr. Ethem Vıaf B.Paıı:arteıl,Pert•mbe 
Asabiye ve al mütehaaııııı 9•10 

ZiNCiRLi 
MAHK0MLAR 

Macera filmind• görQnGz. 
Her Perıembe aktamı BÜYÜK 
TOMBOLA. Kaıı:ananlara tayyare 
~-• biletleri verilecektir. • , 

• • • CUMHURtYET \'apuru 29 
Dr. ıbrahım Zatı 4' ikinci Teırin PERŞEMBE gU

CağaJo~ıu : Mahmudiye caddeai 1 nU ıaat 20 de Hopa'ya ka-
Çatalçeıme ıokatı No S 1 dar. 0 8103., 

Hergün öğleden aonra hastalaraıu ' , 
kabul eder. 1 

Dr. Manara Perşembe 
Hariciye mUt,Am 10-12 
Dr. Kenan aan B. Pazar, Sah 
Rontgeo mütaıaı 10·12 

Baltanın en canlı lotoğrallarını 
·---_., Yeniden açılıı~---.. 

BÜYÜK EMPERY .A OTELİ FOTOGRAF HABERLERi 
Mecmuasının bagln çıkan 

beşinci sayısında bulacaksınız. 

Beyoğlu, İngiliz sefareti yanu 6 - 8 No. 
Temiz ve Hallç'e bakan odalar • SUsfalonlar • Banyo 

daireleri • Teshinat • Muted~atlar. (5028) 

. ...... 
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Taksitle Satılık Emlak 

Saya 

Nasıl Doldu ? .• 
S inci kısım No. 123 
Her hakkı mahfuzdur. Na•ıl Y aıadı ? .• 

"..:~~~~~~:> 29 - ıı - 934 Nasıl ÔlJa? 
"'il !iya ~akir c===========================· 

lstanbul, Sefaletten lnlerkCn, Beyoğ-
JundaHar Vurup HarmanSavru]uy ordu 

Ticaret sahasında aklU hayale 
gelmiyen fırıldaklar dönfiyr ve 
piyasa aleminde buna, (Anafor) 
deniliyordu... Anafor, evvel& ylik
ıek itlerden baılamış; yavaş ya• 
vali en kliçlik ahıveritlere kadar 
inmişti. Ve pek az bir zamanda, 
önüne geçilmez bir hale gelmişti. 
Anaforun en kuvvetli havası, mU• 
zayede ve milnakasa itlerine ba· 
kan dairelerde eaiyordu. Zavallı 
bir milletin ditıinden tırnağından 
koparılarak alınan, saçı bitmedik 
yetimlerin hakkı olan altınlar 

burada eriyor; kucak kucak 
banknot deateleri, kasırgaya tutul
muı kuru yapraklar gibi savru
luyordu ... Bir anda zena'İn oluYer· 
mek işten bile değildi. Bir gUn 
evvel; etinden dostundan bet on 
kuruş ödünç isteyenlerin, bir gUn 
ıonra avuç avuç altın Hrfettik· 
leri hayretle görUlmekte idi. Is· 
tanbulun anılmıı tllccarlarmın 
listesine yeni yeni isimler lİAve 
edilmişti. Bu isimlerin bazdan, 
( ıade ) unvanını da taııyor; adeta 
mutlakıyet devrinin (şehzade)lerlni 
hatırlatıyordu. 

Bütün muharip devletlerin 
memleketlerinde türeyen ve adla· 
rma ( harp zenginleri ) diye umu
mi bir isim verilen bu zümre, 
bu memlekete de harptan daha 
bUyUk bir felAket getlrmlıti, 
ÇUnktl koca bir milletin gıda 
maddeleri, bu gaddar zümrenin 
eline geçmiwti.Depolarına yığdıkları 
unları, t ekerleri hulasa yaoamak . , 
lçın insanların muhtaç olduğu 
yiyecek ve içecekleri canları is-

tene plyaaaya çıkarıyorlar; lıte• 
mezlerse depolarına bir kilit daha 
vuruyorlardı. lnaanların kıymet 

Ve ehemmiyeti, ( hiç ) dereceıine 

inmiıti. Ücra mahallelerd6kl 
ıefalet ve perişanlığı tasvir etmek, 
lmkAnsız hale gelmiıti. Buralarda, 
öleolerln cenazelerini taııyacak 
kadar kuvvete malik insanlar 
azaldığı için ekseriya tabutlar 
hile ylik arabalarile nakledil· 
mekte idi. 

Geceleri lstan bul ıemtinfn listU· 
ne, simsiyah bir perde geriliyordu. 
Halk, açlığm ve ışıksızlığın ıstı· 
rabım duymamak ıçın, ortalık 
kararırkararmaz yataklarına giri· 
yordu. Fakat buna mukabil, Bey· 
oğlunun malum ve muayyen o1an 
yerlerinde y ne ziyalar taşan .a• 
lonlar dolup boşalıyor; her cina
ten çalgı seslerine, meatane na
ralar karıtıyordu. Çünkü gündüz 
kazanılan anafor parları, bura
larda har vurulup harman sav•u· 
luyordu. 

. Umumi salonlarda görülen bu 
coıkun hayat adi anaforcuların 

baıit çtlgm' ıldarından ibaretti. 
Asıl bti)U.k an •. fo ·cular; yani un, 
ıeker, pastırma, bulgur, zeytin, 
yağ, petrol ve saire (kral)ları 

hilsbUn başka bir alem içinde 
yaşıyorlar; hatta . bıkıp uundık
ları zevklerde deği"iklikler yap
mak için sef ıhat mucitleri bea· 
liyorlardı. F at hte, Sultanahmette, 
Edirnekapısında, hulasa Istan
bulun zulmetler altında sinen kö
şe ve buca klarmda yüzlerce va· 
tan evladı aç, çıplak, bir avuç 

-
ateı ve bir kör kandilden mah
rum bir halde aesiz sedaaız can 
verirken bu kırallar yalnız insan
lık zevk ve sefahatının en ıon 
hududuna kadar varmakla da 
kalmıyorlar •. Viyana dan, Pe,tcden, 
daha ıuradan buradan aelen 
yabancı karıların yataklarma be· 
ıer yüz, biner liralık bankanotlar 
döıemekten aıkılıp utanmıyorlardı. 
Daha Uç glln evvel ayaklarındaki 
pabuçlar! yamatmak Jçin beı 
kuruıa kıyamıyan ve hele, en 
uzak bir yere iitmek için ikJ 
kuruı tramvay paraıını bile yer• 
meyi adeta bir ıef.ahat sayan bu 
kralların timdi bir yerden yer
den bir yere kilçiik bir seya• 
hat etmeleri bile efsaneYl bir 
ıekle girmi,tl. Daha dUn, ( mer• 
·haha) diyecek bir ahbaba bile 
malik olmıyan bu adamlar, timdi 
dostlardan, dalkavuklardan, zeYk 
ve neıe tt!!Jlillarınden mürekkep 
birer avene kafilesi edinmitlerdi. 
Bilmem nerenin pirincini, buğda· 

yını, zeytinini mUbayaaya giden 
kral, bu avenesini de beraber 
götlirt1yor; trenlerde, aalonlu va• 
gonlardan ba9ka, lstanbulun en 
yUk11ek lokantalarından taıman 
yiyecekler, içeceklerle körpocik 
garsonlar, iki Uç vagon teıkfl 
ediyordu. 

Bunlar nasıl yapılıyor 1 Bu 
paralar naaal kazanılıyordu? .. Bu-

nun cevabını kııaca vermek 
mt1mkUn değildir. ÇUnkn yüzlerce 
ve belki de binlerce misal gös· 
termek lizım gelir. Fakat: 

- Bu krallar zümresini kim 
yarattı? 

Sualine, kısaca cevap verUe· 
bilir. 

* 
Ismall H kkı p a aıa ... 
Aleyhinde söylenen ıözler, 

mutlakıyet devrinin bazı vtikelA· 
ıından fazla dedikodular husule 
getiren... Ve hayatının ıon gün• 
lerini bir otelin köteı:nde geçirerek 
1efaletl andıran llir akıbetle pek 

yakında ve~at eden bu zat, umu
mi harbin unutulmaz bir slma
ııdır. ittihat ve Teralfkl cemiye
tinin tarihinde de mühim bJr 
mevkii vardır. Bu ıabn kısaca 
tercUmel haline gelince: rAbdül
bamlt devrinde, gençliğini (Ye· 
men)de geçirmiştir. Araplarla 
bazı harp:ere girişmiı ve muvaf
fakıyetler göstermiıtir. Binbaıı 
iken yaralanmış, Zülüflü lımail 

Paıanın tava&11utu lle Istanbula 
getirtilmlt ve Harbiye mektebine 
yerleıtirilmJştir. Meırutlyetfn ill· 
nını mllteakip ZtılUfUye olan 
mensubiyetinden dolayı aleyhin· 
de bir cereyan huıule gelmlı-

Ur. 
( Arkaaı Yar/ 

. 

l_I_n_h-is-ar-1;;-U. Müdürlüğünden: 
"40,000,, metre Amerikan beıl ıatın alınacaktır. Taliplerin 

nUmune ve ıartnameyi gördükten ıonra pazarlığa lştiriik edebilmek 
için " % 7,5,, teminatlariyle beraber ''8/12/934,, Cumartesi gllnO 
saat 11 15,, te Cibalido Levazım ve MUbayaat Şubesine mllracaat 
etmeleri. (8135) 

lf- lf 
1 - Şemsipaşa deposunda yaprak tUtllnlerl gazle lıterllize et· 

•ek için komigasyon te11lsatı kapalı zarf uaulile münakasaya 

konulmuıtur. 
2 - Fenol şartnamelerlle pilinları Cibalide Levazım ve mUba· 

yaat ıubeıinden alınacaktır. 
3 - Münakasa 1/12/934 tarihine mt1aadif Cumarteai günU 1aat 

(14) te Cibalide leva~m ve mUbayaat ıubeslnde icra kılınacaktır. 
4 - Mllnakasa ehliyeti fennlyesi mücerrep fabrikalar araıunda 

yapılacağından fiataız proje ve tekliflerin Heyeti fenniyemizce tet• 
kiki için münakasa gllnll.nden llakal on gün evvel tevdii lazımdır. 

5 - Münakasaya iştirak edebilecek olanlar yukarıda tayin 
olunan gün ve saatte kanuna uygun olmak üıero fiatli teklifname 
lle %7,5 muvakl<at teminat parasını komiayona tevdi etmelidir.(7214) 

) . 

(ffi/~ 
işte uykusuzluktan kıvranan sinirlilcrin bitmez tükenmez dileklerf •••• 
istenilen salah gelmez, her gün artan sinirlilikten gittikçe kuvvet azalır 
ertesi gün insan yorgun argın, hiç bir şey yapamamak halsizliğile kalkar: 

6romural ·Knoli· 
bu. felaketten kurtulmak için kullan!lacak ilaçtır. Asla ıararı yoktur, sin$ 
len yatıştırır ve sakin ve salim bir uyku davet eder. 

10 ve 20 komprimeyi havi tiip• 
terde eczanelerde reçete llt satılır. 

Kno1J A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafeıı s/Rhin. 

Esu No. ıı 

142 
143 
162 

452 

643 

Mevkii ve nevi 

Anadoluhisarında Küçük su volisi 
Büyükadada Meyandros Volisl 
Niıantaşında eskJ Teıvikiye yeni Harbiye So
kağında eski 13 yeni 135 No. 1ı müıtem 'IA.tile 
birlikte eski ekmek fa brikaıı ( ıimdi İpek 
Filimdir.) 
Beyoğiunda Kamer Hatun Mahallesinde Top-
çular Sokağında 20 No. Jı kargir konak. 
Bil} ükadada Nizam caddo»inde Sefer oğlu 

k.~şklerinden ayrılma köşk ve bahçe (köık, 

Teminat 
Lira 
6000 
8000 
8000 

6460 

60 '0 

dıger bina, hamam, odunluk, kömürlük yeri, 
aerlcri vardır.) 

Yukarda yazı 'ı emlak ilki peşin verilmek ıartile ve sekiz tak· 
ıltle &atılmak iizere aşağıdaki şartlarla arttırmağa çıkarılmıştır. -

1.- Arttırma (kapalı zarf) usulU iledir. 
2.- İhale 10/12/1934 tarihinde İdare Meclisimizce yapılacaktır. 
3.- Alıcılar bir lira mukabilinde alacakları ıartnameyi teklif 

mektupları ile birlikte ve orada yazılı ıekilde o gün saat on bire 
kadar Şubemize vereceklerdir. 

4.- Daha fazJa tafsilat almak Jstiyenler Şubemize müracaat 
edebilirler. (593) 

Jf Jf 

İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 
Emlak ve Eytam Bankasına birinci derecede ipotekli olup 

tamamına ( 4887 ) dört bin sekizyüz seksen yedi lira kıymet 
takdir edUen Beyoğlunda F eriköyünde kağıthane caddesi sokağın· 
da 12, 12/1 No. lu altında bir bap dükkanı bulunan bir bap hane 
aç\k arttırmaya vazedilmiı olup 10/12/934 tarıhinden itibarep 
ıartnamesl herkes tarafından görülebilecek ve 3J/J2/J4 tarihine mü-
1adif pazarteıi gtlnfi 1aat 14 ten 16 ya kadar Dairemiz tarafından 
açık arttırma suretile yapılacaktır. 

Artbrmaya ı,tirak içi rı yüzde yedi buçuk nlsb~tinde pek 
açeıi veya bu miktar üzerinden Milli b "r bankanın teminat mek
tubu vermeal lAzımdır. Miiterakim vergi, Belediye, vakıf karesi 
mUıteriye alttrir. Artırma bedeli muhammen kıymetinin yUzde 
yetmiı betini bulduğu takdirde iba'o yapılacak aksi takdirde en 
son arttıranın taahhüdtl baki kalmak ıa rtile sahı onbeş gün daha 
temdit edilerek 15/ l /935 tarihine müsadif aalı günü aynı yer ve 
ıaatte ikinci arttırması yapılarak arttırma bedeli yine muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş beıini bulmadığı takdl'rde aatıı 2280 
No. h kanuna tevfikan geri bırakılacaktır. 

lcra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları 
tapu aicillerile ıabit olmayan ipotekli alacaklılarla diğer alika
darlarm ve jrtlfak hakkı sahiplerinin bu haklarım ye huıusile 
faiz ye maaarifo dalr iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün 
içinde ve evrakı mUıbitelerile birlikte bildirmeleri lazımdır. Aksi 
halde hakları tapu ı:c\llerile sabit olmayanlar satq bedelinin 
paylaımasından hariç kalırlar. Alakadarların iıhu maddel kanuni· 
ye hllkmllne muvafık surette hareket etmeleri ve daha fazla 
malümat almak iıtiyenlerin 934/927 No. lı doaya numarasile Dal• 
remize müracaatları llAn olunur. (604) 

~ * 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
KadıköyUode Ikballye mahalleılndo Niıantaıı sokağında 43/1 

ve' 43/3, 43,2 No.lı iki bap hane ile Fındıklıda Perizat Hatun ma
hallesinde Dolmabahçe caddesinde (37) No.lı hanenin ipotek fazla· 

sına ıamil olmak Uzere kaclzi olup ikametgahı meçhul 
ARSLAN NURi BEYE 

Ahmet Salim Beyin EmlAk ve Eytam Bankasından istikraz eylediği 
meblağa mukabil birinci derecede ipotek göıterdiği yukarda mahal 
Ye numaraları yazılı gayrı menkullerden 43/t ve 43/3 ve 43/2 No.lı 
haneler Emlak Ye Eytam Bankasına birinci derecede ve Fazıl Bey 
kı~ı Rebia Hanıma ikinci derecede ipotekli ve 37 No.lı gayrı menkul 
ise yalnız Emlak ve Eytam Bankasına birinci derecede ipotekli ve 
her liç hane mezkiir ipotekler fazlasına ıamil olmak Uzere Adapa• 
ıarı Türk Ticaret Banka1ile mahcuz olduğu tapu kaydının tetkikin· 
den anlaşılmıı olduğundan işbu mükellefiyetler hakkında bir itirazı: 
naz varsa lora ve lflAs kanununun 128 inci maddesi hükmüne tavfi· 
kan Uç gün zarfında ve dairemizin 934/963 No.lı dosyasına mlira· 
caatla bildirmeniz ilanen tebliğ olunur. (603) .. .. 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
KadıköyUnde lkbaliye mahallesi Niıantaıı sokağında 43/1 No.h 

bir bap httnenin ikinci derecede ipotek sahibi olup ikametgahı 
meçhul Fazıl Bey kızı Rabia Çanıma: 

Salim Beyin Emlak ve Eytam Bankasından borç aldığı meblağa 
mukabil bJrlnci derecede ipotek gösterdiği yukarda mevki v• numa· 
rası yatılı g-ayri menkule Dairemiz tarafından ve eh"i vukuf marife· 

tile (2150) iki bin yUz elli lira kıymet takdir edilmiş olduğu icra ve 
iflaı kanununun 128 inci maddesinin son fıkrasına tevfikan ilanen 
tebliğ olunur. (603) 

İstanbul IVıilli Emlak Müdiirlüğünden 
Beyoğlunda Hüseyin Ağa mahallesinde Tarla Baıı caddesinin 

Kalyoncu karakoluna bakan kısmında kai ı 180, 182 No. lı tahminen 
94 metre murabbaı arsanın beddi def'aten ve nakten verilmek 
tartile beher metre murabbaı 13 Ura Uzerinden açık arttırma 
uıulile satılacaktır. isteklilerin 13/12/934 Perıembe günü saat 

• OD iki buçukta 92 liradan ibaret pey skçelerile müracaatları. "R,. (7900) 
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Şövalye, S:.ıltan S ··ıeymanın Eli:li Öperken Damarları•· 
daki Kanı ı Kendisi 1e Pek Yakın Olduğunu Hissetmişti 

Şöval} el\in beyninde bir ıeyler 
uğulduyordu. Bu sırada arkasın· 
dan usulcac k koluna bir şey d~ 
lrundu. Baıı ı çevirip baktı. An· 
tuvrn, manalı bir nazarla gözle
rinin ıç'ne bakıyor; sanki: 

- Bu r.c.r.mın sözleri, doğruya 
benz.:yor.. Gel, şunun dedik.erini 
ya,>.verel m. 

Demek istiyordu... Aynı za· 
manda Şövu ye, içinden da ıu 
ı~zl1tri duyuyordu: 

- Son ıamanlarda mukadde
ratın ~en. Türk ve müslnmanların 
araama sevketti. Belki bundan 
ıonra da bir müddet böyle devam 
edecek. Şu halde, onlar arasında 
~aima bir yabancı gibi yaıamak, 
pek tatıız olmayacak mı?.. Ma
demki TUrkıUn .. Mademki, baban 
ve ecdadın müılUmaodır fU halde 
tereddüt etmekte ne mana var. 
H.m Löy'.e oluna, artık hakiki 
ht\viyetini öğrenmeyi de hiç kimte 
aklından geçirmez.:. 

Şövalye, kalbinden gelen bu 
seslere muk&vemet edemedi: 

- Paşa Hazretleri.. BugUne 
kadar, din meseleslle bir dakika 
bile meşgul olmamıştım. Hatta 
ıb:e şunu açıktan açığa aöyleye
bllirim ki tamamen dinden uzak 
yatamıştım. Babamı, biç görme
dim. TabiiC:ir ki ondan bu hu
austn hiçlir şey öğrenememiı
tlm. Annem, bir hıristiyan ve 
mliteasııp b ·r katolik olmakla 
beraber bir gün bile bıına din 
hakkında bir şey s6ylemed1. 
Hatta bu mesele hakkında ıor• 
duğum su • .fere: 

- E' ladım!. insanların bir tek 
dini vardır. O da, vicdandan do
ğan (ahlak) hr dedJ. Ben, bugUne 
kadar din olarak yalnız ııhlAkı 
tnnıdım. Fakat ş~mdl anlıyorum ki 
bunu, zahiri bir şekle de raptet
mek icap ediyormuı.. Rekila .• 
Kabul edi}'orum. 

lbrabim Paşa, yerinden fırladı. 
G6zlerinde bilyük bir meserret 
parladı. Şöval~ enin ellerine ıarıldı: 

- Siz, yalnız bir kahraman 
değil.. l sanların en yüksek 
faziletlerini kalbinde taııyan ha
rikulade bir mahluksunuz. 

Dıye bağırdı. 
Yandaki bllyUk meraılm aa• 

lonu, rengarenk elbiseli, etrafa 
heybet ve az, met saçan kavuklu 
Vezirler, Beylerbeyiler, hudut 
Be) teri, asker Umera11, teb--
rike: gelen Macar asıb:adeleri 
ile dolu) or, ıaray kapısında çalan 
dokuz katlı mehter takımının 
davullarmc!an yükselen tantanalı 

gürültU, c mı<m &ar&ıyordu. 

* 
Şövalyenin ıon sözl1 lizorino 

derhal yandaki küçük ıalona 
girerek bu meseleyi padiıaha 
arz.eden lbrahim Pata ıevinçle 
geldi: 

- Efcndimi7., sizi huzurlarına 
kabul buyurmak ist~rler. Yalnız 
sizden bir şey rica cdeceğ m .• 
Şa) et lstanbulda, Topkapı s:ıra

yında aram zda geçen hadise ile 
yedikuleye d ır bir şey sorarlnraa, 
on arı biraz muhta ar geçiniz. 

Şö\ alye, lbrahim Pa anın 
maks dını anlndığı için hafıfçe 
ebe: slim etli: 

- Mü ter h olunuz.. hatt .. 
anları tamame ı unuttum. 

De dl 
B'rinci S ilcı man da, Şövalyeyi 

büyük b'r beşaşetle karııladı. 
Öpmek için elini uzatb. Şivalye, 
Türk saraylarındaki adap ve 
merasimi bilmediği için pıullşahın 
önünde diz çöktü. Kcnclisme uza· 
nan eli tuttu. Dudaklarını onun 
üstüne koydu. Fakat o antıla vll· 
cudunda bir ürperme duydu. Bu 
el, kendisine yabancı değildi. 
Tuttuğu ılık elin içinde cevelan 
eden kan, kendi damarlarında 
taşıdığı kanın zerrelerinden mü
rekkepti. 

Ibrahim Paıa, birinci Süley• 
manın sözlerini fU ıurela ŞöYal· 
yeye tercüme etti. 

- Zatı ıahane, muharebe 
meydanında gösterdiğiniz kahra· 
manca hareketi takdir buyuru· 
yorlar. Hele, geçen geceki yan
gında yapbğınız fedakarlığı hiç 
unutmıyacaklannı söyliiyorlar. Şüp-

hesiz bunlar mllkif atıız kalmıyacak
tır; diyorlar •.• Teklifi kabul etme
n 'z, kendilerini ayrıca mesrur etti 1 
Şimdi size münaaip bir isim dil· 
şüniıyorlar.. Malumya, islim ol· 
duğunuz için yeni bir isim taşı· 
mak mecburitindesiniz. 

Şövalye, bu sözler Uzerine 
eğildi: 

-Zat ınhanenln gösterdikleri bu 
teveccüh ve alakaya arzı tükran 
ederim. Eğer kendileri beni tal
tıf etmek Jstlyorlarsa, bizzat Jaif. 
hap ettiğim bir iıml kuHanmama 
mi" saado buyurmalarmı istiıham 
ederim. 

Dedi. 
fürahlm Paıa, bu sözleri er 

nen Dirinci Sülcymana tercilme 
etti.- Padişah merak ile aordl!ı 

- O iıim nedir?. 
( Arkası Yar) 

======================~ 

lstanbul asllye mahkemelerl 
birinci yenileme bürosundan: 
4 Kanuııuevve! HJ33 tarihinden ıwvel 

ikame olunup fıtnnbul RE"liye b · rinci 
tıcaret malıkemcsınde derdcıti rüyet 
ve Beııo v Moııceri Şirkı>ti ile Hncı 
pıı,a z de Alıbaıı dendı arasında mü
t •kcvvın do.va do ya.,nın yerıileomPBİ 
i~ n verıleu beynonruue ve goıı<lerilen 

dıwclİ) eniu H cı p ~a za le Abbaa 
efenJıuın ikame-tg·lııuıo m r,:hul oldu· 
gu lıe) mile muba,iri tarafından hila 
tel.ıl g 11 de c lılmiş ve yirmi gün müc.1-
d lı· ılnneu teb ig t ifa ına ve 14-1-1935 
t ırıbıne ıuu adıf p zartesi gunü saat 
14 te yeuılom& muamelesıne başlanıl· 
uıa ıua karar verılrniş olduğundan 
ı H zkfır gu ıde yem poetalınnede kiiin · 
bırıucı ) nıleme buro~una gelınediti 

takdirde 2::S67 No. lu kanun ahkamına 
tevfıkan ytınılemenin gıyabında yapıla• 
catı ilan olunur. ( S211 ) 

ÖKSÜRÜK 
Her mevsimde glSrnJen, insanı 
rahatsız eden hatta uyutmıyan 

ökailrllk sebebi ve menşei 
ne olursa olsun 

PEKTORiN 
ile hemen geçer. 

Kutusu 35 kuruştur. 

BEŞiR KEMAL • 
MAHMUT CEVAT 

Eczanesi : Sirk.ci 

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

\'ERLi MALI 

GISLAVED 
Dtlnyanın ea satıam 

LASTiKLERi 

Ve son mı•a 
KAOIN • ERKEK - ÇOCUK 

GISLAVED 
yerine batka 
marka veriyorlar J 
Aldanmayınız. 

GISLAVED 

, .. ---.-.-----.aı---~ markasına dikkat 
ediniz 1 OSMANLI BANKAS ŞOSONLAR 

TÜRK ANON:M ŞIRKEl 1 1 TUrkiyenin Yerli Mallar Par.arlarmda ve umum kundur& 

TESiS ~RtUlı 1863 ~~~~~~~~~~s•a•t•an~m~agi·•azma•la•r•d•a~a•ra~y•ın•ı•z•.~~~~~~~-~-
Serma1eai: 10.000,000 İngiliz lirası 

'nilrkiyenin başlıca şehirlerile 

Pariı, Man"lya, Nis,Londra n 

Mançeııter'de. Mısır, Kıbrıs, Irak, 

İran, Filistin n Yunanistan'da 

Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 

Suriye Ye Yunaniııtan'da Filyalleri 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar , ______________ , 

Müsla.hnn.lı 

HUBUBATUlflARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

Her akşam 

NOVOTNi'de 
Necip 

• 
EMNiYET : C. B işleme kotooları, Paris'in yegane kotonlarıdar. 
EMNiYET: DUnyanın en eski Te en bUyllk fabrikaııdır. 

ET : Solmaz ve garanti 420 rengi vardır. 

Y T : Herkea için aym, elverişli fiatlar. 

EMNiYET: Eski N1KOLA1Dl·EFT1 Müesse.aıi Gal tallaray No.2(M 

,_. MOBiLYA, KARYOLA ve SANDALYA 
Alacaksamz lstanbulda Rıza Paşa yokuşunda 66 No. h 

ASRI"' MQ BİLYA Mağazasına uğramadan alD}ayınız. 
Tel. 23407, AHMET FEVZi 

1 ~-----'-•-ta_n_b_u_ı __ e_e_ı_e __ dly_e_s_ı __ ı_ıı_n_ı_a_r• _____ , 
Kadıköy Belediye tubeıinden: Hal binası altında 3 No. lu 

dlikkln 10 lira bedeli icarı ıehrt ilo talibi üzerindedir. Daha fazla 
Yereceklerin 1 Kanunuevvel 934 Cumarteal gUnU saat 14 te daire 
encUmenhıe gelmeleri. 

Çölde kaybolanlar 

Çoban Ylldızı 

ile yollarını bulurlar 

•• bedeflerina vaııl 
olurlar 

iŞ IANKASI 
kumbarası 

da itlerini bllenlerin 

Çoban Ylldızı 

dır. Sıkıntılı günlerde 

imdada koıan, yol 

iÖateren odur. 
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Harici Haberler ................................................ 

Fra sız 
rallığı 

Başbakanı Libe
Müdaf aa Ediyor 

Parla, 28 ( A. A. ) - Baıkan M. 
Flinden, aanayi Ye ticaret gruplan 
konfederuyonunun bir yemejtinde 
bir nutuk aaylemif, ökonomik duru
mun arınmaaı için hGkumetin baı•u

racatı s-relerden bahaetmiıtir. 

B tbakan, teknik ve f kat çok 
açık olan ba nutkuna ökonomik du
rumaadan urarlaaaa bGUln İf bö'Om
lerine -'Sa getirmiı n artık aervetleria 

bölümü veya yeniden datıtalman 
detil, uluaun ko lektif nya ~zıG 
(ferdi) ınallanoın korunmaaı dl1fünille
c:eğini alSylemlıtir. 

Baıbakan ayni zamanda iatlbaal mı 
latihlike, yokaa iatih'ik mi iat hHle 
uy urulncakt r ? Meaeleainden konu .. 

muı ur. M. Flandea, ilk ı·kkın hali• 
hazırda Fr nsa jçin tere he dtter 

F ansanın Hava 
Kuvvetleri 

Her Üç Yılda Bir Değiş
tiri:ip Y eni!enecek 

Paria, 28 (A.A.) - Mebuaan mec
llıl, h va bütçesini de kalul etnaiıtir. 
~ava itleri Bakanı, gütmekte olduA-u 
aıyasa hakkında ıun arı anlatmıştır: 

" - Ham maddeler alma)'l Ye 
toplamayı, çabuc.tk modası geçen ve 
dil9er memleketlerinkine nazaran 
kilyetaiz bir hale gelen tayyareler 
biriktirmekten Datnn tutmak gerektir.,, 

Haya ordaau malsemea:nin llçte 
biri, her aç yılda bir arttırılacak 
geriye kalanı daha asri malzeme u~ 
detittirileeektlr. 

ispanyada M. Azana 
Sorguya Çeklllyor 

Madrit, ( A.A ) - Pulimento en
c:ftmeni, eski Batbakan M. M nuel 
Azana ile M. Luis Bello'nun muha
kemeyi gönderilmelorinl kabul 
etmittir. 

Tat Atmıtlar 
Kavna., 28 ( A.A ) - Buradaki 

Alman konaoloab .. neai taılaamııtır. 

olduğunu a6ylemit. alSzQne duamla 
demlıtir ki ı 

"- Önce den'<letme, eldt bulu
nan mal ve Hn:a'er., karıı mlibadele 
edilen ecnebi maddelerin yıJılmaaile 
kuruluyordu. Şimdi lae, glimrGk r .. 
simleri Ya11tah yeya yaaıtaauı: yuak· 
lar buna lmk&aaız bir bale getir
m:ıtir.,,• 

Batbakaa ltundan aonra aerbut 
rekabetin medeniyetin çerçanai içine 
girmit olduğ'unu hildirdikteo aonra 
itçin;n ve aef aletin ,Dzerine kurulmak 
i&tt:nen her türlO ökonomi aiyuayı 
re<1rletmittir. Franaı:ı iıç·ai korunacak, 
M. Markenln nafia pl&nları tatbik 
olunacak ve birkaç gllne kadar top• 
lanacak o'an mliatemlokit ko:ıfran
tında milatemlektlere alt büyllk bir 
plia yapılacaktır. 

Komünistle. 
Faaliyette 

Çin de Yeni den Taarruza 
Ve Tehdide Başlamışlar 

Honkong, 28 ( A.A) - VofOY ci
varanda oturan birçok yabancılar ve 
baılıca miayoner papazları, .Aavang•İ· 
den ilerliyen komüniat kuvntleri 
tarııfından tehd't edilmektedirler. 

Buradaki garnizon çok zayıf oldu
A"undan, mevcut bir logiliz ye bir 

Amerikan gambotuna ilheten iki 
legi i:ı gambotunun daha gelmui 

bekleniyor. 

Amerlkada Çiftçi Kazancı 
Vaılngton, 28 (A.A.) - Ame

rika çiftçilerinin ilk teırin ayı 
içinde ge.lrlerl 736.000.000 dolara 
varır.ıştır. 1933 yılındaki gelir 
tutarı lıe ancak 620.000.000 do
lar idi. 

lsveç Veliahtı 
Tahraa, 28 (A.A) - faweç Teliabb 

Tahr ad D Batda'da sitmek Gır.ere 

yola çıkm ı•ır. 

Akdeniz is akı 
( Baştıırafı 1 inci yüzde 1 

lerin tadili aleyhtarı politikayı 
tesbit etmeyi, ihtimal Fransa ı·m· 
dilik mevsimsiz görebilir. 

ÇUnkli Franıız • İtalyan anlat
maısının daha ziyade gllçleşme

•'nden çekinebilir. Maamafih ge· 
rek Fransa, gerek küçük itilaf 
devletleri, mllzakerelerden Tllr
kiye hariç bırakılmadığı takdirde 
dir ki ltalya ile barııabilirler. 

Bu arada Eko dö Pari, bir 
an evvel karşılıklı bir yardım 
misakı yapılmaaıoda arar et· 
mektedir. 

.. Pelit Journal .. da ıu satırları 
yazıyor: 

Bir Franıız· Tllrk misakı akf· 
ne dair çıkan ıayıalar men.m· 
ılzdir. Şimdilik, Şark Misakını 
tamamlayacak olan ve içinde Tilr
kiyenin mühim bir rol oynıyacağ'ı 
bir Akdeniz Miıakı mevzuu
bahstir. 

Parls Konu9maları lnki,af 
Yolundadır 

Parla, 28 (A. A.) - Fran~ıı
Sovyet yakınhğı ile ali.kadar 
olarak Şark misakı projeai ıon 
ilci gOn içindeki diploması faa İ· 
yetlerlne hakim görünmekte olup 
Hariciye Bakanlığında verilmit 
olan 6ğle yemeğinde yapılan gö
rUımelerin mevzuunu teşkil et· 
mittir. 

Bu görOımelerden aonra M. 
Tituleako, Ruı Maaabatgüzan M. 
Rozenbergle göriifmÜflilr. Daha 
ıonra Maalahatgllzar, M. LavaJ 
tarafından kabul ed.lmiştir. 

M. Titnleako bundu ICIDl'a 

saat 1 de Başbakan M. Flandınle 
görüşmüıtür. Bu konu~mada iki 
devlet adamı günün meaelelerhıl 
ve Cenevrede l.erl ıUrülmUı olan 
dıı meseleleri tetkik etm'şlerdir. 
Müteakıben M. Titu:esko M. Her
yoyu gfü mUştür. 

Tevfik RfiıtD Arasın, bugftn 
Fransız arkadaılar:le, bi!hasıa 
M. Heryo ile ıörüımeal oranı 
vardır. 

Türk • Sovyet mOnaıebatınm 
özUUnğü ve Tevfik Rüştü Araa 
ile M. Titüleıkonun, Ruıyanın 

baraşa bağlı Avrupa devletleri 
zümres·ne girmekte olduğuna 

verdikleri ehemmiyet ve Franıız 
ıiyausının son aylarda aldığı yol, 
bu mühim müzakereler.o istika
metini kafi derecede göıtermek
tedir. 

Eaaaen M. Lau::l ile M. Uhl· 
nof arasında Cenevrede yapılmıı 
olan konutma, önceki tahminler
den daha kati mahi) ette o:muı· 
tur. Şark m'aakma Ye onun 
muhtemel neticelerine ait mftza
kere:er bituıeden yeni hiçbir mil• 
zakero yaplımyacaktır. 

Grip f?aşladı 
Kıı baı'angıcı dolayıı'Je bazı 

maktep'erde grip baıtal ğ'ına te
sadlif edllm·ıtir. Maarif Sıhhiye 

mnfett tleri derhal faaliyete geç
miıler, haatalık bulunan DUntaka
larda aıı tatbikine baılamıılardır. 
Haıta o'an talebeler, mektepten 
aynlarak, evlerine 16nderilmif
lerdir. 

SON POSTA 

Öz 1'ürkçe 
Bilmecemiz 

BugUnkU Bilmece 
Boş dört köıelerl aıağıda ya

nlı manalara gelea ~- Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu ıa• 
yede hem vakit geçirmit- Hem 
de öz Türkçe kelimeleri 6ğren· 

miı olursunuz 1 
12345678 

~ -'- ~'-!.lliail 
4 
5 
6 
7 
8 

So'dan aağa: 
Saldan aaQaı 
ı - M mur 
2 - Ko•uk, m:>ğara • ıart edah 
3 - Hayret • hesap 
4 - Ac l:a • önOne bir a baz.fi 

gdir'nce (taharri et ) 
5 - Akai 
6 - Yek • 4'rdet• benıı:eyen bu 

h yvao 
7 - K ,,n yağan beyaz. eey 
8 - Bt>y z - Li er 
Yukarıdan aşaa11 
1 - Netice • aonuna blr N ptl• 

rilince dem 
2 - Amade • dikkat et 
3 - Aaap 
4 - Alamet. bir m•JY• 
5 - lff et • sreniı:ıı. 
6 - Zay f 
7 - C riha 
8 - Mütkill 

Soy Adı için 
TOrk dlli arqbra kurumunun 

111oy adlan,. hakkında bulduia 
lıimlerh lisleıine bugOn de de
vam edl} oruz. 

arag tekla •utekla atıu:rabıs 

arı H•f bul•q alauı eU 

ank bAta aıpar-ka- a ... 
arıı 

aıpara aYanaı 

apa aautay ayaaeı 

ar pat ataa av ar 
araalu1 atana kutlu ayına 

aıılan af8D bufa awan-avran 
aralan agru• a9an tojrul avtar-aftar 
arala.ı bofa atkaa a, 
arta in atna• ., aaa·ka-
ara an 1lra1 af Ut aya o• 
azlar adret aJ ant·ka· 
azinablı. ata ayaı 

arılan mlrsa ata lblt a&ıa arıf-ka· 

ar• ant•t atakay•ata okay aya• 
artan atala ayı aru 
artı anal atalık ıuı ay bek 
arhk aralan atalmıt ay bof a 
artuk ataman a7blrd1 
ar:uk ar1Jan a\ltan aycıl 

aruk boi" at• otlan aycll mirza 
aruk·ka• atı'auı ayçlçelı.•ka· 

arvus atı ıı aydan anf•ka 
u·k•• atıı ay dar 
ayan atıla-atalay aydemir 
a13na•ka· atlı aydın alp 
aaana kutlu atmıt aydı11 

aıaaa tucl allak aydoğdu 

aydoımuf ay ebe ayıu 

ayın 
ayıaıt-ka- ayıı 

aykanat ay ul teli aykut alp 
ay kut ui ayluç tarlııan aymu 
ay melek·ka· ay merıı•• ayna 
ay ıabar ayıa, ıytelda 

aytemuı aytcmur aytlmllr 
ay•erdl ayyarıa •sak 

KUçUk ad ka ... llıklan 

Soy adı a ırken birçok yurt• 
daşlar.n uılıarı arap ve acemce 
olan adlarını türk.eıt1rmek late
dıkleri goriıliıyor, kendilerine bir 
yardım olmak üzere biz, bu 
aütunda, birtakım yabancı adla
rın tt"rkçe karş lıklarını yazıyorcz. 
Dün "A., harfini bitlrmittik bu· 
günde yazımıza devam ediyoruz: 
BAHAı art m, bul, d•ier, ertllk. 
BAHADIRı batır, batur, bor tw, be:, 

bn, cı a11n, cılaaın, efe, erea, lııatlııa keı,1, 
Bktea, tllık. 

BAHTlY AR; ln•ht, k8flilk, kutlu, kutluğ 
kutluk, kutmandu, mutlu, olcay, ••r•a, 
unıan, yo lui• 

BAa<lı bea,U. men,U, l'rlsh, Blmea. 
BALA: Brkl, 6ril, tar, tir, tat. istin. .. 

a .. ,, yukarı, 1Gce, ~ 
aAWRETa atahı• •h. el4WI. sa.il aW. 

Ağız, mikroplar iç'n açık b·r kapıdır. 

Bu Kapıyı RADYOLIN 
ile muhafaza 
albna alınız! 

r.n maruf dit tabiplerinin iyi 

bir dit macununda aradıklan 
•aııflar ıunlardır : l - Diıin 

minaaını çizmemeU, 2 -
Hamızl tahammllrlere mini 
olmalı, ~ Mikropları 

öldllrmell, 4 - Dit etlerini 
kuvvetlendirmıll. 

BiltOn bu vasıflara malik 

olan RADYOLIN ağızda 
bbbın istediği hizmetleri 
görmekle kalmıyarak ditleri· 
nizi parlatmak ıurelile gllzel• 
liğinize de hizmet eder. 

Of 
Kullanınız 

Li 

ELEKTRİK Radyatörü 
TAM SICAKLIK 

Fiatlarda Tenzilat 

SAT i E'de 
VERESiYE SATIŞ 

Holantse 

Bank-Cni N.v .. 

iSTANBUL. ŞUBESİ 

Galata a Karaköy Palas Meydancık : Alalemcl Han 

Her türlQ Banka muameleleri. Kasalar icarı. 

UMUMi MODOA&.OK 1 AMSTERDAM 

şube ı er ı : Amsterdam. Buenos Atres. Hayt'a, 

İstanbul. Alo de .Janeıro, Santos. Sao Pauıo. 

kil un, •aao.l.k. 
Blil.hAı 1>eoi:ı, beoıı9l"al:ı, d6ri:nı , •t•ls, 

pedlıı, • aeuj, yeni. 
B Dl~ ( Hcdr Y• ): aylulun, •oluaa1, to-

lan, to u,, tulı..n, tu unay. 
BEDRlKA: bl.dlrtg ç, lu •YUI. 

BEHÇE 1: gö k, körk. 
BEtllCı ıBçek, 16rAll, ılael, k&kL 

.. rlıll. 
BEJJÖı aekar, çeçeıa, çıç.., ı.e"U. ı. .. 

• .,,k , se '"• uzd 1. 
13EŞAH. T: nrlm, irim, aıuttu, acfilor1 

ı ıyun. 

Br.Ş ŞET: va p. 
1 Ül.El'IT: d :r., v .. ce, yü •c:k. 
KÜ .ıtAı'ıl: b .. g , b 1 k :•null, tutu,yorca. 
<iAL.P ( G .. liu• ): çe .. en, ıirk•ml , ... 

sa ıc, kıaık • 
CANIPı bucak, .,.,u, reçe, • •&t J•ıa ... 



KUR 
A 

Tlcar•th•n•sl ı 

• 

Bütün kahve meraklılarının zevk ve arzuıarını 
memn~n edecek surette halisiyeti teminatll 

EN NEFiS KAHVEYi SATAR 
Perakende fiyat 2 Kuruştur 

Babvebanelere ve Bakkallara 
arrıca basası tenzilat 

Seti' yeri yalnız: 

lstanbul, Tahmis sokak, sahibi olduğu Kurukahvecl hanı altında 

BLAUPUN T RADYO 
19 3 5 Modelleri 

Yeni ve lmtlyazh sistemdir~ 
Optik ve otomatik ayar. 

Ba kuvvetli ve gtızel ahizeler Avrupa radyo 
piyasaıına hAklmdirler. 

N. ve S. NiHAT 

z 
cı 
l
a.. 
Q .... 

Galata, Karaköy • Palaı 

H4"" cins lastik, Potin ve Vanmurluklar. Gayet şık zarif 
ve metin Şapkalar •. Her yerden ucuz flatlarla satdmaktadı-. 

lıtanbul Meydancık Hamidiya Türbea1 sokatında 

~· HAMiYETHanun~ 
üld LINDBA ,• TÜBB 

._ ____ _. Lokanta Ye blrahaneılnde ~----~ 

SATILIK 

Ucuz Apartıman 
Panıaltıda Kurtulut caddeal, Fatin 
efeadl ıokafında 108 numarah, aari 
konforu, her dairHlade dclrt odaıı, 
ban10. bnaıaaı, elektrik Ye terkoı 
tHlaatı mevcut harcı alem bir 
apartuaaa. Ucua fiatle aatdıkbr. 

l.tekli olanlarını Nitaataıında 
Fualye liıeai muba1ebeclıl C.Ylt 
Be7e mlracaatları. 

Zarla 1201 aumaralı ıoflr ehli1et• 
umemi kaybettim. Y-ialal çakara ... 

tı•da• uki•iala lalkml 1oldv. 

Sultaaahmet: Ca•kartarım cadde•l 
aumara S4 HaHa Sait 

SiZE iYi BiR NASiHAT .... 
Evinizde JAmbalarınız hergtln 
asgari BEŞ SAAT YANAR 

Bu zaman zarfında ENAZ 
Elektrik sarfetmek iaters~niz 
Evinizin HER TARAFINA 

KOY ONUZ 

ŞiŞMAN YANKO ····-·· Yeni Poltane caddeai No. 39 

MANTOLUK •• ROPLUK 
••k ve -ııam rDnll ve lpekll ku111aflar 

Her nevi pamuklu ve keten 
Beyaz ve renkll kuma9lar 

Tuhafiye dairemizde •• ıenıtn çefit. Ham •• llçl Dserbae 

GDMLEK, PiJAMA, ROPDUŞAMBR, KUANDDFD 
C:IBAZ TAlllMLA81 

Kıtlık lhti7açlarw temiıı i9in muhterem mütterileriıı teıriflerlnl 
hauaten rioa ıdıriz. 

NEFASET· METANET· UCUZLUK 

SUibl : Ali 'Em. 

Botun dUnyada fevkalade rağbet 

Nepi,U mldürü ı Tahiı 
Son Posta Matbaa• 

Milyonlarca insan DAiMON 

POKER 
P L A Y tıraş bıçaklarını tercih ediyorsa 
elbette bunun bir sebep ve hikmeti vardır. 

Pilleri va 

Cep fenerleri-~--

Gayet pratik. iatimall kolay, teminatla•• ıoa 
derece fıtifadelldirler. Bilhaua karanlıkta ıa
ranti 100 metre meıafedekl 6nllnllzl aydınlata• 
rak yolunuza kemali huzurla devam edebillrliniL 

Pillerin muhtelif boylan ft fenerlerla muh
telif cinalerl yardar. 


