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Alman, Soo•el Ru•g•, Frc11•ız ordalarıP1dc11 iç 1nanzara 

Bir • 
1 a b D • 
~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 

zvesf ya, 17 Teşr·nievve ti 
ünasebetile Böyle Y zıyor 

Moıkova, 7 (A.A.) - Üç giln devam eden bUyUk imar işlerile Sovyet Rusyanın siyaset •• ilim 
devam edecek olan Teıirnevvel bir bayram manzarası gösteriyor. ıahalarmda kazanmış olduğu bü 
lnkılAbmm 17 inci yal dönümü Şenliklere iştirak etmek Uzere yUk muvaffakıyetlerden hararatle 
l•nlikleriae başlaamıwtır. Şehir, Rusyanın her tarafından birçok bahsediyorlar. lzv stiya gazetes 

. 

bu on yedi senede yapıJan lılerl amele heyetleri gelmiıtir. diyor lef: 
•,:-•=n=la=-n-d-•r_•..,n_r_••=İ-m_ı._r=-v-•ı::a:::_b_u_1ı_Un~~-G-•_z•_t_•_ı._r, __ b_u __ m_n_n_•ıc•~ .... b=e=-t-le-=;:,cm:==(~J),, .. nnr 12 ocl ylbde ) 
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Ankara Sanayi Sergisinde 

1
Lozan Sonu Türkiyesi Bü
tün Heybetile Görülüyor 
200 den Fazla Yerli Firma Mükemmel 

Nümuneler T eıhir Etmektec.tir 

Yukarıda: R•sıam 
Arif D/RO Jl•glra , 
.. rgld• yaptığı i11-, . 
lalıarlar lcöı .. 11 cıağıda J Hrginbı 

mırlıt•ll/ ıtcndları 

Ankara 1 · (Sııreti ' mal111.111ıı.da 

gönderdiğimiz ark:adı~ımı.zdan) - Ge
nlı halk kütlelerinin heyecanlı bir 
toplanma y~ri halini alan Sergi 
•vl, 9 gUndür açık bulunuyor. 1934 

Ankara sanayi sergisi, şimdiye ka
dar 150 bine yakın ziyaretçi tara• 
fmdan aezlldi. Sergi . bir hafta 
ıonra kapanacak, fakat; «Lozan-

( Devamı 12 nci yüzde ) 

Bugün 

16 
Sayfadır 
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Mısır Buhranı 

Başvekillik Vazifesi Nesim 
Paşaya Ver;Jdi 

Kahire, 7 ( A.A. ) - Röyt 
muhabirinden : BaşvekAlet, Neoim 
P;ııa tarafından kabul edilmiıtır 
Nesim Paşa, yeni kanunucsa 11:y 
muhalefet ett:ği için buhradan iti 
müdllet evvel Kıralm kalemimah 
ıuı müaUriyetinden istifa etmiıt 
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Baı•ekalet, Nesim Paıaya ltu 

1 unkU rejimi mu haf aza ıartil 
verilmittir. 
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Nesim Pa~a, 1920-21 Te 192 3 
senelerinde de başvekalette bulun . 
muıtu. 

-İtalyan Adaların 
dan Hicret Mi? 

a 
lı 

Kat (Husuıt) - Son zamand 
aabillerlmlı karşısındaki Me 
adaıı halkının oldukça keaif b 
ıurette barice hicret ettikler 
bu hicr6tlerlnde de Avuıturalya 
tercih ettikleri haber verilmekt 
dir. Malum olduğu Uzere Me 
ltalyaya aittir ve hicret ede 

ir 
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Hkene Yunanlıdır. 
n Bu adanın arkasında, muayye 

bir imar pllanına uyarak, bUyU 
bir bina yUkseltllmlıtir. Karıtda 

k 
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Ol bu bina iÖrllnmemektedir. Lery 
adasında da bir hayli lnıa 
yapıldığı muhakkaktır. - .. 
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Marsilga Faciası Tahkik Edilirken .•• 
- -----

Paris-Belgrat Ekspresin-
de Bir Cinayet Oldu 

Bu Cin?yetin, Kırat Aleksandr'ın 
Ölümü ile Münasebeti Araştırılıyor 
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Pariı 7 ( Huıust ) -
Marsilya facfaaı tahkl· 
atı, elyevm balyada 
ulunup iade edilm .. 

erine ait muameleleri 
beklenen maınunlar• 

dan doktor Pavellç 
le arkadaşı Kvater· 

nlkln ele geçmelerine 
ntizaren duraklamış blr i 

vaziyettedir. Yalnız, 
son gllnlerde, Brlik· 

selde yeniden bir Yu• 
goslnvyahnın tu· 
tulduğu haber 
veriliyor. Bunun 
hnrlcında Pariı -
Belgrat ekspr•• 
ıinde işlenen bir 
cinayetten de, 
Mnrallya hidl· 
s aile alakadar 
a-örünilyor, eaası 
ıudur: 

Ayın UçUncO 
ııünü Pariıle 
(Devnmı 12 ncl 7Uade) Alctris Yedlca'nt11 .son çık•• 6lr r••,,.f 

• 
"ihtiyar 
Gönlüm 

Olsam Da 
Tazedir!,, 

Fatma, Ayşe ve Gülıllm lı· 
minde · üç Hanım mUddefumumf 
muavinlerhden biriıine mUracaat 
ederek, kendilerini nikahlamak 
üzere aldatan bir adamdan ılkA· 
yet etmişlerdir. Hanımların üçü 
de yaş it.barile elliyi atmışlardır. 
Şildi} et ettikleri de (30) yaşla
rında bir erkektir ve bu erkek 
kadı ılClra ayrı ayrı Hasan, Cemil 
ve Necati isimlerini vermlıtir. 

Bu Uç iıimll erkek, Hanımlardan , 
UçllnU de ayrı ayrı aemtlerde 
bularak kendilerini nikihla ala· 
cağını ıöylemiı, evlerini, dUkkan• 
farını sattırarak paraları çekmlı 
de ıonra da ortadan sır olmuştur. 
Kadınların davaları görülmek için 
istida ile müracaat etmeleri ken• 
dilerine bildirildiği zaman bir 
daha adliyede görUlmemiılerdir. 

Palamut Bolluğu Var Amma kimsede .~a~~~!.Io_k 1 

- Şu insanlar nankördür vesselam .. 
- Neden anladın? 
- Öyle ya, kaaaptan (90) kuruıa keçi etini kıvırcık diye alırlar 

da bizim tombul tombul çiftimize on kuruş Yermiye nazlanular. 



·= 

[ atkın 
Türk 
Musikisinin o
dernleştir ilme i 

Türk musikiBinin modernize edil· 
meei hakkındaki kar r ve faali· 
yetleria halk arasında bırakbğı 

intibaı düıı de eöyle tcabit ede· 
bildik: 

Fehmi Bey (Binbaşı mütekaidi Sul· 
tanahmet 23) - Aiti milletimi:ıin sıil· 
ıtel iısmi baz n pek fena ıeylcre de 
hiabet edilmiftir. Şimdiye kadar 
salıp, çağırdığımız muıikimize de 
alaturka demişler. Fokat biz buna 
çok güz 1 bir isim bulmuıtuk: Şarkı. 

Hskikaten biı.im fİmdlye kadar din• 
Jediğimiz muııki Tllrk musikisi değil 
Ş rk muaiklai idi. Dilimiz, tarl imiz 
gibi musikimiz d yabancı kOIUJrlerln 
ezici tesiri ri altında kalmıv. Dilimiz 
ve tarihimiz nail benliğini bulmıya 

başbdı. Aralanıp duruluyor. Fakat 
ruhun gıdası olan musikimizde hal! 
ecnebi n"ğme ve t kniği ya ıyordu. 
Ş:mdi musiki inki!Abını da yap yoruz. 
Garbın medeniyette, 1a11'atte ilerl 
gittiğ nl heplmlı. kabul ediyor!lz. O 
halde musikimizi de oradaki tek!mllle 
uydurmıya mecburllL Bunun için de 
iı baılıyoruz. 

* Faik B. (Beykoz Yalıköy 168) -
Muıiki inkılibı yapıyoruz. Fakat bunu 
bazıları yani anlıyorlar. Tfirk muaf-
ki11inl atıp frenk muıikialoi alacağız 
28nnediyorlar. Halbuki 7apılacak olan 
fey bu olmndıtı gibi Önderimizin 
İf!lrot tt:ği de bu detildlr.:on lnkı
l!bını y .. parlcen TOrkçe yerine nasıl 
Franaızc vey but Almaacayı kabul 
etmcmi9sek eski musikiyi yıkarken de 
Türk natmeler yerine frenk nağme· 
1 rlııl getirmiyeceğiz.. Öz dilimide 
yaz.ılmıt tilrlrn:orl garp teknlti il 
bcıteliyec ğiı. Ye 8yle çalıp a6yliye
eeğlL Bugiln aizcı Bakiden. Fuz liden, 
Ncdimd•o hatta AbdOlhak Himitten 
tiirler okuıam a Jar mısınız? ŞOphealz 
Arap n Acem IUgatlerilo dolu bu 
anlaıılm z fİİr tarzı arlık tuihe ka
rıımııtır. Yine o Oatatların yazdıJdarı 
Ye Ar p, Ace aeslerile okunan 
~aıeller de tarihe karıımalıdır. 

Bua6n Fuzuli dilile konuısak lı:imı6 
aolamoz. Fakat kulaklardan ziyade 
kelp1ere sinecek Ye hitap edecek olan 
nıuaıklmiı.de hiili onlana atdalı ve 
~ğ r gaz.elleri yaıntıl yordu. fvte horoz 
gibi dört, 11ek":z., bazım on elif miktarı 
uz t lan ve çekilen o ba~ırmalar yerine 
Garlın oynak, fıkırdak ve ruh okva
yan usullerini alncağız. Yapaca~ımı:ı: 

inkılap budur yani ş ıınlaıılmaeııı. 

Tasarruf Haftası 
12 KAnuouevvt:lde başlıyacak 

olan tasarruf haftası mlinasebetile, 
Milli iktis t •e :r asarruf Cemiyeti 
şimdiden hazırlıklara baılamıştır. 
T a&arruf haftasının, her yıldan 
daha canlı yaşatılması fçfn birçok 
yenilikler yapılacaktır. 

Adliyede Eir Bayllma 
Dün iki ıcl 1 tintak daireıinde 

din!enmi H yriy isminde bir 
Hanım lstiçvaptan sonra koridora 
çıkınca bayılarak düşmüı ve ağ• 
ımdan kan boıanmıştır. Ad iye 
doktoru tedavi ettikten aonra 
Hanım evbe gönderilmiıtir. 
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Adapazarı. Cevdet Efendi iamfnd bir z t on otel aahibi: 

beş gfindenberi Sirkecide Afitap otelinde yabyor• 
mu · Dnn sabah erkenden kalkmıı ve t !avla otel 
sahibine müracaat etmiı: 

- Ben de Cevdet Efendiden llphe ediyorum. 

- Benim 500 liram çalınmış. Hizmetçiniz Rabia 
hanımdan şüı:ıheleniyorum, demi9. Otel sahibi tah· 
kikata girişmij. İf polliıe aks tmiı ve nihayet 

Parası çalınmamışbr. Ote] parasını vermemek için 
Hanıma iftira ediyor. Üatl!nU arayınız, demiştir. 
Polis Cevdet Ef endiin U tünü areyıncıı y legfnin arka 
tarnfındaki gizli cebinde paraları bulmuı ve suç 
uydurduğu için kendi.sini müddeumumiliğe vermiıtir. 

r Cinayet 
Bir B kkal, İki Bakk 1 

Çırağını Yere Serdi 
Evvelisi gece Bebekte bir el· 

na yet işlen mittir. f ddlaye göre, 
Bakkal Künbet oğlu Ali Efendi 
ittisalinde dnkkan açan dayısı 
Kadı oğlu Muıtaf ayı kıskanmıf. 
Dayı ile yeğen arasında mUtbiş 
ve öldUrUcü bir rekabet baıla· 
mııbr. Dün gece KUnbet oğlu 
bıçak çekerek dayııının dökka· 
nına hücum etmif, çıraklar bir 
cinayetin önüne geçmek istemlı· 
ler. Fakat Ali Ef. bıçağını çı
raklardan vvela, Aliye, ıonra da 
Akife ıaplamıı, ikisini do kanlar 
içinde yere yuvarlamııtır. 

Bu sırada dayısı Muatafa Efendi 
kaçar k biçaklanmaktan kurtul• 
muıtur, Ali, bu cinayetten 10nra 
kaçmıi, geceyi Bebek mezarlı· 
ğında geçlrmİf, aabahloyin de 
Müddeiumumiliğe gelerek suçunu 
itiraf etmiş ve teslim olmuştur. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Sabıkalı Vanlı Osman Balatta 
kunduracı Avramın dükkanından 
duvara asıh olan caketi çalarak 
kaçarken yakalanmıştır. 

lf- Arif adlı biri Fatihte sıva· 
cı Faik ile Mehmedin öteberiılni 
çaldığından yakalanmıştır. 

lf- BUyllkadada Lunaparkta 
hamal Ahmet. arabacı Nuri ve 
marangoz Vangel arasında sar· 
hoıluk yüzünden çıkan kaYga ne• 
tlcesinde V angel Ahmedl ağır 
aorette yaralamıftir. 

.,_ Fethi, Ömer Ye Hasan Is• 
mlnde Oç edam bir alacak yll
ztinden EminönDnde Mahmut adlı 
birini yaralamıılardır. 

lf. Fatihte istiklal Hseal tale· 
besinden O&man bir kavga neti· 
cesinde mektep bulaııkçııı Hilse· 
yin tarafından jiletle ensesinden 
yaralanmııtır. 

üt Derdi 
itmek 

Üzere Mi? 
Süt mDstahsillerl ile satıcılar 

arasındaki anlaşamamazlık niha
yet yalnız Beyoğlu ksammda bir 
anlatmaya bağlanabilmiftJr. 

Fakat lstanbulun stlt derdinin 
kökünden halli için bu netice ka· 
ft sayılmamaktadır. Bu mevuzu 
Uzerinde daimi bir kontrol ve 
murakabenin mUhim rol oynaya
cağı kanaatini güden Sütçüler 
cemiyetinden bir zat kendisile 
görUıen bir muharririmize de
mfıtir ki: 

.. - SUt işi, daimi bir kon· 
trolla başanla. Banu, ne biz süt
çüler, ne da baıka bir teşekkOl 
batarnmaz. 

Doğrudan doğruya belediyeye 
ait olan bu vazife, esasen mev• 
cut nizamnamelerle teyit edil
miştir. Eğer süt derdi köhUnden 
balled'lmek isteniliyorsa ilk plan· 
da bu kontrol vazifesine ehem· 
miyet ve itina etmek lazımdır.,, 

ençlik 
llkmekteplerde Hilaliahmer 

Çalışma ı Çoğalıyor 
lıkmekteplerde teşkil edHen 

Gençlik Hilaliahmer teşkilatının 
faaliyeti buyıl daha ziyade nrtmıt 
ve gen; letilm"ş.i.r. HermekteptekJ 
Hilltliahmer kolları, o mıntakada 

UçU aştığı t kdirde dernek halini 
almaktadır. 

Bazı mıntakalarda, ubeler 
fazla olduğu için kaza teıkilatı 

itibarile fazla dernekler kurul
muştur. Meseli Fatih kazaaındaki 
derneklerin adec..l üçü geçmittir. 
Alakadarların verdikleri malumata 
göre öutiln vilayetlerdeki dernek· 
ler teşekkül etm;ştir. lstanbulda da 
tam devreli her llkmektep ve 
Lisede kol teikilata tamamlanmış 
vaıiyettedir. 

apurlar 
Tel izi Oimıyanlar Boğaz
dan Dışarı Çıkamayacak 

V at;ngtonda toplanan beynel· 
miJ.el te: iz konferansı ile, Mad
ritte içtima eden beynelmilel 
feneri r kongre inde alınan ka· 
rıırlar, hükümetimizce de kabul 
edildiği için bunlar peyderpey 
tatbik sahaama konulmaktadır. 

Bu arada hoA"azdan harice 
çıkacak bütün gemjlerde telıiz 
bulunması mecburiyeti ıimdiden 
tatbik sahasına konu:muıtur. 
1940 senea:nden itibaren de, her 
gemideki ıe.rare:i telsizlerin lam
bala tekle tahviline baılanacakhr. 
Bu tip telsizlerin birçok noktalar• 
dan faydalı olduğu tesbit edil
miştir. Bundan başlra, Madrit 
kongresinde kahn! ;:liln unıl ra 
göre, gemilerde. sahil!erde bu· 
lundurulacak fenerlerin evsafı da 
tadilata uğrahlacaktır. Bunun için 
ho:zırlı klııra bctlamlmışbr. 

Tic ret Iı ekte i 
için Yeni Kararlar 

Yüksek Ikt:sat ve Tiearet 
mektebi için, ve alet bazı mühim 

kararlar vermiş ve bu kararları 

evvelki gftn mektep müdürlüğüne 
tebliğ etmiıtir. 

Verilen kararlara göre, MU
esseaenin küçük ticaret kısmı ve 
ticaret lisesinde tedrisat bundan 

sonra akıama kadar yapdacaktır. 
Öğleden sonraki zaman için yeni 

bir mfifredat programı yapılmıv, 

yeniden bazı dertler il e edil

miştir. Verilen yeni kararlar 
arasında bir de ıu vardır : Ticaret 
Ilsesinden mezun olan gençler, 
bundan ıonra yalnız yiiksek Udi· 

sat ve ticaret mektebine değil, 

bütün yUkaelı mekteplere ve Üni· 

veraite fakültelerine devam ede
bileceklerdir. 

inci teşrin IJ 

~ rilıi 

Dost uk T Jgrafları 
Taa isi .. 

Ankata. 7 - BUkreşe dön• 
müş olaa Romanya Hariciye Na• 
zırı M. Titülesko ile Hariciye 
Vekilimiz Tevfik RU§tU B. ara• 
11nda çok samimi telgraf .ıar teati 
olunmuıtur. 

M. Titnleskonun telgrafı şad ur: 
"Gerek sizin e gerek benim 

samimt surette arzu etmekte ol• 
duğumuz sulh davasının terakki 
etme i için sarfetmekte olduğu
muz yeni mesaiden sonra bir ke
re d ha bfrfbirimizden ayrılıyoruz. 

Aı.iz dostum, büyilk mC7.ıyctlerlnlz 
vat n mızın ve dostlarının hnyır ve 
menf ati için bir ker daha kendini 
göa ermek fırsatını elde etmlı ve 
mfişterek davay olan p rlalr b"zmet• 
lcriniı.den dolayı aize kar91 umumun 
m"nncttar" ğını temin ylemişt·r. Gör• 
müş olduğumuz emsalsiz m"saf rper
verlık, Anknr. yı yeni ı.iyaretlmizhı 

bat::rasını unutufmıyacak bir ıckle 

aokı:ıcakbr. YOrektcn teıekkürler.,, 
Bu a T vf1k Rü til Bey 0 Aziz doa

tum,, bitabil ~ılıy o çok Goataıae 
bu c p ver iş ir. 

V kıt Bir rhk ulundu 
E tr!?'tkapıdakl Rum m~uırhğının 

Yak f olduğu buı tarihi vc1ıikalarla 

mey~ana çıkmııtır. Belediye kanunu 
mucibine", b t n vakıf ol mcurlık• 
Iar telediyeye geçeceğinden, burası da 
belec.ıyeaın idereııino verilecektir. 

Yerel ı HelAsı 
Belediyenin Sultanahruet parkı 

biti1:ğinde yaphrdığa yeraltı ayak• 
yoiu bitmit ve halka açılmıştır. 

Kadınlar ve erkekler için ayrı 
ayr• yerler "ardır. Beled:ye bura• 
smı bir müteahhide vermiştir. 

Tramvay Vatmanlar1 
Be edıye Fen Heyeti, bund n ıonra 

tramv y vatmt1nfannın kontrofunda. 
talı ind Belediy• m hen ıa r • .&. 

haz r bulun mas nı kar r. f rm thr. 
Be ediyede ayrıca, vatman tıra birer 
e!ıliyet vesik a verilecektir. 

Yumur a antrolu 
ihraç cdılece yumurtalar kontrol 

edrcek heyet ta mı, teşekkül 
etın şhr. 

Y nl Va urler 
Vapurcu'uk tirketi nnm a Lott 

Tirıyestıno kumpıtnynınm ikı Yapura 
nuo aatın alınmasına karar \•erilınittir, 

il mekteplerde 
Kıtapsızlık 

Birçok ilk.mektepler idaresi tara• 
fından Ma rlf m dilrl ğOne müracaat 
edılerck, h il b kısım kit plan 
alınamadıfı b"Jdırilmlftir. Yapılaa 
tetkıkat aetic a:ade, derd r batlayalı 
epeyce olduğu ha!d , kitapçı! r.n b;. 
k ıım k tap arı bast•rm cbklar, •9' 
ene bazırladıkl~rı nlaıılm ş ır Maa• 
rif i~ar ai keyfiyeti Vekalete bildi
recektir. Anadoluda lae ınübiru bı. 
ktS m yerlere henOz kitap gönderil
mem ftir. Kit pınılık y ziinden ted• 
riaat aektere uğramaktadır. 

"---'"fo_o_n_R_o_st_a_'_n_ın_R_e_s_i_m_l_i_Hı_ı_·k_a..:::Ay=-e_s_i_: ________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_sa._n __ B_. __ Di_o_r_~ __ i_:_j 

lltıua Bey bu ha adı i gıızeLede 

okuy o bizim bo.kknl b r h.nbiro lıayı
lıveruıiş. K urkudaa değıl amnıa, gill· 
ınektcnl. 

H. b. - Ulçtiler ıhtıkürıle mııco· 
d l komiayouu aoııba bun da bir çare 
bulucak mı1 ı 

- Ben htır ıştc boyumun öJçüstinii 
nldım .• 

H. B. - Olçiiler ibtikarile müca· 
dele komisyouu ı~e başlaın•dan aldınsn 
nafile, birinin ölçüsunü tam n.lmaınıı· 
emd.r •• 

1 I. D. - Karıcığıuı bir acıı 6oyle, 
hir de ben söyleyım. Eğer hep sen 
eôylerAon ölçüatiz öyliyor diye ölçıilecle 
mücadele ccmıyetuıe oikayet tderim •• 

- ( )ıçü ifırikurında en ~ vk zarar 
edenlet' kımlerdır Hımın Ht) l 

- Yorg uma. iÖce ayagıuı uı.atma
aıw IJılıniyeolerl. 
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Hergün 
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Musiki 
işine Dair 
Birkaç Söz 

• 

" 
SON POSTA 

Resimli 
,.-----------------" a Bugünün işi bugünündür a Sözün Kısası 1 

Kuvvetli Hafızaya Da 

Güvenmemelidir ! 

Gazi Hz. Millet Mecliıinln kıt 
devresi toplantısını açarken ıöyle· 
dikleri bUyUk nutukta güzel aanat· 
lara da dokundular, TUrk musiki· 
sine, inkıllp kaynatmasına yaraıır 
bir biçim ve hız verilmesi lazım 
geldiğini bildirdiler. Gazi Hz. nin 
bu iıaretlerinden sonra, İstanbul 
ve Ankara radyoları "Alaturka,, 
denilen eıki muıikiyi neşretme· 
meye ba~ladılar. 

Musiki, gOzel san' atlerin baıın· 
da gelir. Bugün muıikinln güzel 
~an'at olabilmesi için garp teknl· 
jine uyması zaruretini kabul et· 
~eliyiz. " ~l~t~rka musiki ,. veya 

Son Poıtanın ıe.çen ıünkD 1ayı· 
ıında resmini de gardüA"Oniiz Bulgar 
Kara Dimibof Efendi, önünde okunan 
bir kitabın bir aayfaıını hemen ayoile 
tekrar edermiı. 

Arapçada " aklıevvel ., dedikleri 
bu kadar kuvntli hafıza pek seyrek 
allrftlmekle beraber bir tanesini ben 
de taaunııtam. Bu "aklıen•el" benimle 
birlikte, A•rupaaın bir Üninraitesinde 
tabıil eden Anadolulu bir hemıeri

mizdf. Bu arkadat ÜııiYeraitede he• 
kimlik ötrenirdi. Dört kocaman cilt
ten mltrekltep teırlh ilmi kitabını 

bir defa okuyunca brıtıın aoıfı ez• 
berlemiıti. Onun için arkadaıları 
imtihanların ı-•ç olmasını istedikleri 
bald~ o " aklı evvel,, bir an önce 
imtihnudan kurtulmak isterdL 

• 

Şark musıkısı " Türk milletinin 
benliğinden doğmuı olmamakla 
beraber TUrk üatatlan bu musi· 
kf yi en yUkıek derecesine çıkar• 
mışl&rdır. Arap ve Acem kültnrll· 
nün eseri olan şark musikisi, Türk 
musiki Ustatlarıaın ellerinde ıah· 
eserler kazanmıştır. 

Vaktile Sadullah Ağaların, 
Dede Efendilerin kompoze ettik· 
leri peşrevler, 1emaller, kArlar, 
besteler ve ağır farkılar, bugün 
bile garp musiki üstatlarının yllk· 
sek .takdirlerini kazanan şaheser• 
lerdır. inanmalıyız ki Tllrkler mu• 
etkide çok değerli varlıklar göa· 
termlşlerdir. Fakat şunu da kar 
detmeliyiz ki, şark muslklai, Tür· 

DedPleriuı ız, lıugünüo itini yarma bırakma, demişler. 
Fakat içimizde öyleleri vardır ki yapacaktan iti hep arkaya 
atarlar. Böylelikle giinler ve haftalar hoı bo,una geçer. 

Her iş nktıııde ve saatınde yapılmalıdır. Bugün 
yarın yaparım, derseniz, hiçbir §ey yapamazaıoız. 

Bugünün iıini yarına bırakmayınız. 

olmadı, 

SON TELGRAF HABE"'RLERİ 

Fransada Buhran Başladı 
Kabinedeki Radik;l Sosyalist Nazırlar 

Ayrılmak Kararını Verdiler 

Bizim arkndnş, bu kuvvetli hafıza 

ile imtihanlarda tabii herkuten daha 
iyi not alırdı. Sonra kendiıi de 
ltoca oldu. Geçenlerde bir aralık 

kendisine ıordum, hafıza1ının yine 
8yle kuvvetli olup olmadığını anlamak 
iıtedim: 

- Nerde? Hemıerlm, didi, ben 
timdi yarım a1ırlık adamım, onun 
için her ıeyi blrlraç defa okumata 
Hl:ıum gfütıyorum.. 

Kara Dimitrof efendi de timdi 
gençlifıinde hafız.umın kuyyetll olma· 
aına pek j'Onnmemelidir. O da yarım 
uırlık adam olunca .. Kim bilir? 

kUn benliğinden veya Türk 
ruhundan doğmuş bir musiki 

mitlerdir. Reiaicumhur M. Lebrun 
bu lıtifaların ber§embe gOntınden 
itibaren muteber olmasını rica et· 
miş ve ricasını kabul ettirmlıtir. 
Bugün de Baıvekil M. Dumergın 
istifasını vermesi beklenebilir. 
Vaziyetin nezaketi kar§ısında 
M. Dumergin çekilmesi çok 
ehemmiyetli telakki ediliyorsa da 
fırkalar arası mütarekesinin bo

gl\nkU Hariciye Naı.ırı M. LaYa1in 
icabında Meclis Reisi M. Bula- >f 
son'un, nazırlardan Flanden'in, Hafııranın kuvvetine gençlikte bile 

değildir. Tnrk üstatları Arap ve 
Acemlerden aldıkları bu musikiyi 
yeni motiflerle, yeni melodi ve 
mnkamlarla süslemişler, tekniğine 
kuvvet vermişler, hulasa Türkler 
kendilerine nit olmayan alaturk~ 
musikiyi tekemmül ettirmişlerdir. 

Harbiye Naz.ın Mareıal Peten'in böbirleamemek Jiumd r. Bazan adamı 
iıimlerl zikrolunmaktadır. faka baııtırtnrirler. Arap hnlifeai 

Maamafih tekrar kabine teı· Man1ıur'un meşhur "k ldel Yakvakiye" 
kilinin ilk evvel M. Dumerg'e teklif hikayesini biliraiai:ı. 
edileceği de muhakkaktır. Onun Mansur kendisi "nklı evvel,, denilen 
kabul etmemesi halindedir ki diğer cinsten bir hafıza s hibi imiı. Yanın· 
tekiller mevzuubahs olmaktadır. d~ her ne okunsa derhal ezberler· Halbuki bu eski Ustadlar öz 

Türk nağmelerini Garp tekniğine 
uydurmak suretile zenginleotire-

zulmıyacağı zannolunuyor. 
M. Laval'in ismi başta kay· .,mıt- K~lelerin,.,en biri de yan oda iki 

d d
'l l d dı defa, bir cariyesi ise ilç defa oku· 

M. Dumerg' e halef olarak bu· e ı en er arasın a r. . . nan 9eylerı ezber ederlermı4. 
bilirler, bu suretle de çok özlll --.. 
bir Tllrk musikisine can verebi- Malt Teşkilatımızda 
Urlerdi. Fakat musikideki bilgileri lslahat 
çok yllkıek, kabiliyetleri çok de- Ankara, 7 - Maliye VekAleti 
rin olan o eski Ustadlar bu ikinci malt işlerimizin her aahasında 
yoldan g itmediler. ÇUnkU o za· d' ıslahat yapmak karar ve arzusu~ 
man saray, ın tesirile doğmuo dadır. Bir sene müddetle celbe-
b ir musikiden başkasını kabul 
ctmeyor ve hele milli olan her dilen Fransız mUtehassısı tetki· 
ıeyi tekmeleyordu. katını bitirmek üzeredir. 

Türk Millt edebiyatının, divan Fransadan Şubatta gelecek 
edebiyatı karşısında boğulmaıı da olan diğer iki miltehllssıs da 
aynı aebebin tesiriledir. Maliye tetkik hllrosunda çalışa· 

·-

j' Fransız 
Ordusu 

·~ l Adapazarı Bankasının 
Sermayesi 

Ankara, 7 - Adapazan TDrlr 
Ticaret Bankaamın aermayesinin 
hazine ve milli bankalann da iı· 

Almanya, Sar'a Karşı Yapı· tirakile bir milyon liraya çıkarıl· 
lan Hareketi Protesto Etti ması kararlaıtmlmıtbr. Hazinenin 

Londra, 8 ( A. A ) - Fransız 
Jntaatının Sar hududuna doğru hare
ketini protesto için Londrn'daki Al· 

250 bin lira ile sarmayeye iftira· 
ki için hükümet Meclise bir liyi
ha vermlıtir. 

.BugUn Tlirk milli edebiyatının caktır. 
neaır ve nazım halindeki eserleri Vekiller Heyeti Toplantısı 
halkın dilinde ,ııasıl yaşıyorsa Ankara, 1 - icra Vekilleri 

ınan sefaretine Beclin'den talimat gel
mivıir. Alman sefiri bugün lngiliz 
Hariciye Nıızırile bu huauıta görüıe
cektir. 

Yunaniıtanda Arnavutluk 
Hakkında Nümayiıler 

A'tina, 7 - Arnayutluktald 
Yun8D akalliyetlerine yapılan 
tazylki protesto etmek llzere 
Korfo Adaaı ile Serez ve 
Dramada gtlrnltnl8 ntımayifler 
yapılmıtbr. Beı bin kadar ahali 
birtakım uygunsuzluklara taıebbfts 
etmlperse de zabıtanın aldığı 
tedbirler sayesinde bir hAdiseye 
meydan verilmemiştir. 

Milli TUrk musikisinin na~meleril~ Heyeti saat 16 da toplanmı• ve 
bestelenmiı §arkı va tilrklller de v 
halk arasında 6yle revaçtadır. toplantı geç vakte kadar devam 
Fakat gerek bu edebiyat, gerek etmiıtfr. 
bu musiki tamamile teknik· Mıntaka llkmektepleri 
alz, iptidai ve anadan doğma Ankara, 7 _ Maarif Vekaleti 
vaziyettedir. Çünkn hiçbir bilgili bu sene mıntaka llkmektepl•rl 
el Türk milli musikisine teknik ... 

ermlye, nağmelerini ve motif· lhdaa edecektir. ÖnUmUzdeki 

Berlin, 8 (A. A.) - Fran.aa Hari
ciye Nazırı M. La.al ile Almu 
Sefiri M. KGıter araaında Japılaa 

mllAkata dair intitar edea .oa 
Franıız. tebliti Sar mtHleaint aydın
latmakta• çok U%akbr. 

Franıanıo Sar'da asayişi ve inti
hap hürriyetini asker göndererek te
mine sal8.hiye\tar ve hatta mecbur 
olduğu noktai nazarını Almanya kat Bu Sabahki Sfı lerlni zenginleştlrmiye yanaıma• senede mıntaka San'at Mektep--

mışhr. Ancak ıunu da inkAr ede- lerinin daha geniı miktarda tesisi 
meyiz ld bu üstatlar Şark muıl· için bir kanun IAyihası hazırlana- Bualln ıaal yediden ltlba· 
kisine öz türk natmelerlnl de cakbr. ren ıebrlınlzde bir sis baıla· 
koymuılardır. Atinalıların M. Musoliniye İtalya Sefı·rı· mıı. 1&at sekize kadar keıafot 

;yyen kabul edemez. 

Bu bahse tekrar devam ederek H d. l • peyda ettikten ıonra zail olmuıtur. 
musikinin iki ıekllnl göstermiy~ e ıye erı Slı, Yapur Hferlerlne mini 
çalışacağız. Atına 7 (Husuıt) - Atina Atinada Balkan Konseyi ol•••l'7 fakat bazı ıefuler 

---- Beledlyesl namına M. Musoliniye Hakkında izahat Almamıc mUıkUlltla yapılabllmlftlr. 
Romanyadan Gelen hediyesi tekarrllr eden kıymettar .., Denizyollan Tekaüt 

Muhacırlar mahfazah albftm bizzat belediye Atina, 1 - Baıvelril tarafın• S d 
Tekirdağ 7 (A.A.) _ Bugll.n relıi M. Koclyos tarafından Ro· dan kabul edilen ltalya Sefirint11 an ığı 

Romaoyadan 1500 Türk muhaciri maya götürülecektir. kabulll esaaamda Balkan miıakı Ankara, 7 - Denhyolları, 
gelmiı ve Hayrabolu köylerine Salih Paşa Geldi konaeyinin Ankarada ittihaz ettıx.ı Akay, fabrika •• hanzlar, kıla· 

l 
· ·ı · ı d •• vu:ıluk idareleri memur ve mlla-

yer eılm mış er ir. Tedavi için Parise gitmı·ı olan kararlara dair biç bir ı•Y konu- hde T k 

T 
ta mleria • ailt Sandığa Ka-

ütün Piyasası Salih Paşa don ıehrlmize gel· tulmadığı matbuata tebllt edil- nunu Liyihası hazırlanmıı •• 
lzmir {Husuat) - Geçen haf• mittir. mittir. Meclfae 1ıönderilmiıtir. 

ta açılan lımir tiltün piyasası ·-------------------·--·---·--------------------. 
çok iyi ve normal flatlerle deva~ r 
etmektedir. 

imtihanda Kazananlar 
Yatı Mekteplerinde okumak 

için meccanilik müsabakasını kaza· 
nan talebelerin isimleri Maarif 
Vekaleti tarafından ilan edilmittir. 

M. Maksimos 
Şehrlmiıde bulunan Yunan 

Hariciye Nazın M. Maksimoı dün 
de ıehrlmizde baıı ılyaretler yap
mııtır. Bugftn Atlnaya hareket 
edecektir. 

/STER /NAN iSTER iNANMA! 
Geçenlerde Kocamuıtafapap'da radyolu bir ev ! açıktır. BlrinclaJnde eia lrorlru•ile rad10 çalınmHının 

geceleri taılanmakta d bu taılaıtn da periler tarafın- ananı geçmek ikinci.iade tahta .... cin korkusile 
dan atildıtı mualı uydurulmakta idi. teklaıfdltlae herkHI inandırarak bu e'Yİ yıktırmak •e 

Şimdi de Cihangirde 81ki bir tahta ev tat• tutulu· yerine açık g8:ıler tarafıadan koca bir apartımıa 
7or H ylae peri maullıuı uyduruluyor. lıai ayakh iıuan çıkmaktır. 
periler tarafıadan ataldıtına hiç ıllphe olmayan bu Fakat bu devirde hlll cin ve peri mHallarına lna· 
taılar için cin hlklyelİ uydurulmaktaki 1tbep gayet DHak safdiller buhınabiltceflne, artıkı 

iSTER 
. 

iNAN /STER iNANMA/ 

Bu fevkalade hafızalara gilTenerek 
Manaur bir: aralık ilan eder, kendi 
huzurunda h1111gi ıair o valcite kadar 
hiç klmaenin fıitmedlg'i yeni bfr 
tilr okuna, bu tilr hangi kiğıt üze
rine ya3ıhn1fsa onun aj'ıriığmca para 
•encejiııl vadeder. 

Birkaç. ıair illna aldanarak hali· 
fenia buz.urunda mahcup oldukt n 
ıonra, bir glln bedevi kılığınd~, 
batı 1arılı bir f 'lir gelir, bir kaside 
ohr. Kulde birçok hayvanların 

çıkanbldan Hıleri taklit ederek, 
halifenia blytık adam oldutunu anla
tan bir medhiye. Fakat öyle bir 
def ada ezber edilebilecek bir ıiir 

deAil. Manıur kendisinin tekrar ede. 
miyeceA'Jni anlayınca, köleaine, cari
ye.ine ftaret eder. Onlar zatln iki 
ye llç defa clialemeye muhtaç olduk• 
lanndaa oolardan da bir imdat bula
ma:ı.. Nihayet • " Kasidei nkvakiye " 
diye Arap edebiyatında tanınmıı 

olan • bu kaside ne Dzerine yuılmıı 
IH, onun •tırhfınca parayı Yermeye 
tam olm. Bedni ıatn 

- Bul• çalde derl bulamadı-
lım için, kasideyi tat tlı.erine 
yazmaya mecbur oldum, der, 1arar 
kapısının 3nlndt duruyor! •• 

Bedevi taı ağırlığınca paralan 
alıp ıötlrllrken, Manıur bu itt6 bit 
bednlaia akıl erdlremiyeceAi bit 
hiyle oldutunu farkeder. Şairi çevirir• 
ler, aorla bedni kıhpdaa çıkarırlar .. 
Ve saten Halifenin ıevdiği ıalr 
(Aımal) oldutu anlaıalsr. 

lf-
Bamaa gihi, Kua Dimitrof Efeadl 

kendini kOl'usun, hafızuına pek ı«• 
venm11ln •• Şimdi hayYanların dilindea 
11 .. ıde ya•• pwler yok .. dap Muan .. 
yada.ki cinayeti kura• Ye itley .. 
lıunatlardaa IMpaiıalaı aııl adını ve 
takma adını bir araya getirerek kar• 
tiıında bir yazı okuyup da a 

- Hac..i bakalım, tekrar 6t L. Der• 
lene, bilmem, hali nice olW'? 

Kadınhanmda Cumhuriyet Abidesi 
Kadınhanı, (Huaust) - Bele

atye reisi Enver ve jandarma 
kumandanı Kerim Beylerin him
meti ile v&cuda getirilen Cüm
lıuriyet abidesinin kütat resmi 
yapıhmftır. Abide pek ıtuel 
olmuı •• Kadınhanı parkına rek· 
zedilmiıtir . 



r-- --

Memleket Manzarası 
. 

• • 

Biga 
Köglerinde 
Son Posta 

Biga, ( Hususi ) - Merkeze 
bağlı ve tehre otuı kilometre 

. mesafede bulunan Eşelek kö: U, 
50 haneli ve derlitoplu eski bir 
yerli köyüdür. 

Rocnçay, Çirkinçayı, KUçük· 
dera ismini taşıyan sular, bu ufak 
köyceğizi adeta kucaklamış bir 
ıckildedir. 

Üstleri kiremit ve duvarları 
taı ve kerpiç olan evleri, bu de· 
relerin kenarlarına yayılmıştır. Bu 
derelu ufak olduklarındısn yu 
günleri birkaç ay kururlar ve 
rahmetler başlar başlamaz yine 
akmıya devam ederler. 

Harbiumumiden evvel halkmln 
iktıs:ıdi vaziyeti iyice olan bu 
köyün ti mdiki hali biraz fa kira· 
nedir. Mamafih, yine rençberl.k· 
ten yf yeceklerini ml\kemmel çı· 
karmakta ve kadınlarının doku· 
dukları kilimlerden biraz kazanç 
temin etmektedirler GUıel mina• 
reli camii ile karııdan görUnüşll 

pek litif ve havasile auları em• 
aalsiz olan bu köyde bir aralık 
llç ıınıfla bir mektepte açılmıt 
l1e de bUtçe dolayısile sonradan 
kapatılmıştır. Bu senelerde çocuk• 
)arı okuyamamakta ve culardan 
l'eçip diğer köy mekteplerine de 
ıidemcmektedir. Y olbr pek çamur 
olduj'u için kış gilnlerinde şehirle 
adeta irtibatlara Lesiimektcdir. 

Hayvanat için mer'aları, bal-
• 

talık için ormanları geniı ve 
boldur. Köyden köye yolları varsa 
da kara yoludur. Köy sandığı 

fakir olduğu için yollara çakıl 
döıeyememişlerdir. Köy odasına 
müşterek bakarlar ve gtılen 

miaafire çok ikram ederler. Ko· 
nutkan, sokulgan gençleri, gQo 
görmfiş lr.tiyarlan vardır. 

Köy civarında Kamburdede 
ismini taşıyan ve bUyllk çanar ve 
diş budak ağaçlarile bir koru 
halini almıt olan çok 11U:ıel bir 
meıire vardır. Köy içinde bak· 
kalları, perukarlerı veaalr lazım 
olan eınafı bulunur. 

Köyün dııarıımda bir defir
menleri vardır. Meyvacıhğa merale 
etmemiıler ise de yeni yetiıtiri• 
len bağlan çok muntazamdır. Bu 
köyün çok çalışkan olan ahaliıl, 
yakında bağcılığı ileri götürerek 
seferber~ikte kaybettikleri Hki 
refahlarına yeniden kavuıacak-
1ardır. Kahvehane, kumar, içki 
bilmezler, köylerinde böylece aaf 
bir hayat geçirmektedirler. 

H. Ş. 

Giresunda · 
Bir Adam Anasını 

Öldürdü 
Gircaun, (Hususi) - Bulan• 

cık kaıasının Mağdala köyünde 
Hasan baş oğullarından Salih 
oğlu A'i anaaile kavga etmif, bir 
odunla kadınct1ğızm kafaaına 
vurarak öldl\rmüştUr. Ali yaka
lanmış ve adliyeye verilmittir. 

Girasunda Yeni Bir Su 
Giresun, (Hususi) - Bulan· 

cık kazasına bağlı Pir Aziz 
nahiycaine iki ki!ometre me· 
aafede yeni bir au bulun· 
muı tur. Bu ıu bilhasaa iÖZ ağ· 
rılarına ve cilt haıtahklarına iyi 
gelmektedir. Su derhal rağbet 
bulmut ve memba hergün yüz· 
lerce kiti tarafından ziyaret edil· 
meye baılanılmııtır. 

.... 

'MEMLEKET . -
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Ak~ehir Bankası 
Akşehirliler 
ka Binası 

Akıehir, (Huıuıi) - Akıehl; 
bankaaı muamelitıaı hergOn bir 
az daha lnklfaf ettirmektedir. 
Banka ıebrimlzde yeni bir bina 
yaptırmaya karar vermlt ve bina• 
nan temel atma merasimi bUyük 
teıahüratla yapılmıştır. Resim 
temel atma meraılminden kurban 
keıilme aafhaaım scöıtermektedir. 

İzmitte 
Sapancayı imar için Bir 
Şirket Teıkil Ediliyor 

lzmit, (Huıusl) - Sapancanın 
imarı ve Istanbuia uygun bir r:ıe
ıire haline ifrağı için bilfi:l faali· 
yet başlamıştır. Bu iş için Anon'm 
bir ıirket teşkil edilmektedir. 
Şirket Sapancada güzel bir otel 
yapacak, elektrik tc11iaatı vUcude 
aetirecek, Otobüs seferleri temin 
edecektir. Diğer taraftan İzmit· 
Sabanca yolu da ;-apılacaktır. 
Y ollarm l..ıım ~usım intaaına 
haılanılmıştır. Yakında Vali Be· 
) in riyasetinde bütUn kaymakam• 
ların işt:rakile bir toplantı da 
yapılccak ve bu toplantıda viliye
tin umumt yol inıaatı programa 
bağlanarak inça.ıt faaliyetine 
geçi:ece:dir. 

Görülmemiş 
Bereket Var 

Iz111lr ı•lılr 111•cil•lnl11 ••nl •za
lorındart ıolda11 itibar.,.: Doktor 
Mitlıtıt, avukat Masta/o Mil11fr o• 

Alı"'et Şilcrii b••l•r 

lzmirin 
ihtiyaçları 
lzmir Şehir Meclisi ilk 
Toplantısını Ayın Birinde 

Yaptı 
lzmir ıehir mecllıl, 1 ikinci 

teırine teaad&f eden Perıem be 
gUnU, meclise iltihak eden yeni 
ve genç azalarının ittirakile ille 
toplantısını yapmıttır. Medeni bir 
ıehrin yaıayııında ıehir mecllal· 
nin ehemmiyeti çok aıikir oldu• 
ru için lzmirln ıııkh ve azimli 
halki mecliae aıa aeçiminde çok 
ha11aa hareket etmif, ihtiyarlıyan 
azalarını me-clisteki vazifelerinden 
affetmiı, bunların yerjne çok genç 
Ye çok bilgili olanlarını •eçmittir. 

Yeni mecliae aeçilen ualara 
ıöyle bir tasnife ayırmak mlim· 
kündUr: 

10 Doktor, 9 Tüccar, 7 Ser• 
beıt meslek adamı, 2 Avukat, 
2 Mühendia, 2 Ecıacı, 2 Bankacı, 
1 Gazeteci, 1 Cemiyet mUmeS1il1, 
•• J Sigortacı ... 

Dikkat edilecek oluraa hmir 
tehir meclisi heyetinin, bir medeni 
ıehrin her ımıf halkını tatmin 
edecek kadar vukuflu mealek 
adamlarından teıkil edildiği anla
tılır. Bundan evvelki mecliate bir 
çok ihtiyar zevat vardı. Bunlar 
arasında tehrim mDbrem ihtiyaç
larını temin eden müeaseaelerin 
müdürleri ve idare mecliai azaları 
mecliı Uzerinde daima teair ya• 
pacak bir rol oynayorlardı. 

Meclis seçiminde fırka cephe· 
tinden g5rlilenek ve halk lehine 
tayalacak çok özlU hizmetler var• 
dı. C. H. F. idare heyeti reisi 
ve Yoıgat meb'uıu Hüseyin Av
ni B. bu noktalar fiıerinde ur.un 
uzadıya durdu. Halkm pttrOzlll 
aayacağı noksanları ortadan kal· 
dırmak için fırka meosuplarile 
görüşmeler yaptı. Neticede fırka 
re:ıi Hüseyin Avni Beyin çok 

Ada pazarında 
Ticaret Ve Sanayi Odası 

Yeni Teı:ıatı Yapıyor 

Atlap11zorı tic•ret odoıı 

Adapazarı, (Hususi) - Ada· 
•azarı Ticaret ve sanayi odaıı 

1 inasmda tadilat yapmıf, yeni 
lııtaatla bina tevai edilmiıtlr. 

Yeni binanın alt kıamında 
a~lecek sene bUytik bir sergi açı· 
lacaktır. Bu sergide Adapaza· 
rında mevcut bilumum ziraat ve 
sanayi milesseselerinin mam(ifit ve 
mahsulih daimi surette teıhir 
edilecektir. Binada ayrıca bir de 
halk saloau açılacaktır. Salonda 
halka hergün dünya haberleri ve 
piyaıalar hakkında malümat ve
rilecektir. 

muvaffak olduğu bu it, İzmire 
güzide bir mecliı kazandırdı. 

"' 4 

Doktor Behçet Salih Beyin 
yine Belediye reisliğine seçilme· 
ıindeıı anlatılıyor ki, lzmir halkı 
bütün dedikodulara ve münaka· 
şalara rağmen Behçet Salih Be· 
yin icraatını benima;emittir. Beh· 
çet Salih B. iyi bir halk adamı 
gibi çalıımıştır ve imkin nispe· 
tlnbe de muvaffak olmuııur. 

Yeni Şehir Meclisinin önünde 
çok özlil ve çok ehemmiyetli itler 
vardır. Mezbaha i9l, stlt meselesi 
ve bilbaaaa kömür meselesi üze
rinde tevakkuf edilecek iıler
dendir. 

HUkumet aahilden ve demlr
yolları gUzergAblarındao 20 kilo-

.J Tarihi Fıkra 

Bazan ''Ne iyi 
Şeymiş ,, Diye
ceğim Geliyor I 

l 

Vaktile dayağın cennetten 
çıktığına inanırlardı. Bu inan 
dolayıaile dayak, resmi bir kıymet 
kazanmıştı. Meseli avda dolaıan 
bir hUnkAr, ıaray kihyaım"a kızdı 
mı, hemen fU 

0

emri verirdi: Kıçma 
bin değnek !. 

Ayni emir, bUtün devletJilerin 
dilleri ucunda dönilp dur.ırd1J. 
Dördüncü Mehmet devrinde böyle 
" bin değnek " emreden bir paıa 
da vardı. Kaptanı Deryahkla 
denizlerde dolatan bu rakam 
bilmez vezir, bir gUn Sakız adası 
önünde Venedlkli korsan Pnvloya 
teıadüf etti, hemen " kovala• 
mak" işaretini verdi. Deniz çok 
dalgalı olduğundan çektiri 
beyleri bu işarete kulak t.1-

madılar. Bunun üzerine Kaptan 
Paıa kızdı, beyleri 0baıtarde,, ye 
topladı Te hepsine ylizden b~ı 
yüze kadar değnek vurulmasını 

emretti, bunlar kabahati içlerinden 
birine yüklettiler. Amiral da ar• 
kadaıları tarafından ittiham olu• 
nan çektiri sttvarisine .. bin 
değnek,, vurdurdu. 

Dayak, yakın zamana kadl'r 
resmiyetini muhafaza etti. İkinci 
Mahmut devrinde SerHker Huarev 
Paşanın alenen ve davul zurna 
ile attırdığı dayaklar pek meş• 
burdur. Onun alabildiğine değnetc 
savurduğu günlerin birinde l::ir 
mahal:e dellkanlıları helva sohbeti 
yapmıılar, saz çaldırıp köçek 
oynatmı9lar. GUrUltüye gelen kol, 
delikanlıları yakalayıp Seraıker 
lraptsına 1retlrmiı. Husrev Pafa 
da mahalle ihtiyarlarından lıd 
kiılyi çağırarak sormuı: 

- Burnunuzun dibinde böyle 
edepaizlikler oluyor da neye men• 
etmiyorsunuz? 

Cevap vermişler: 
- Çarııdan geç geldik, habe· 

rimlz yoktu, olaa da ne deyebllir· 
dik? E11f, boyu bir helva ıobbeti. 
Delikanlılarımız böyle bir sohbet 
de mi yapmaaınlarl 

Patanın bu cevaba karşılığı 

iayet kıaa: • 
- Alın şunları afağı. Vurun 

tabanlanaa lkiıer yUı sopa!.. 
Meırutiyet devrinde dayak res

men aerserilere tahsia olundu ve 
o güruh için yapılan kanuna so• 
kuldu. Şimdi öyle feyler yok ve 
olamaz. Fakat gece yarısından 
ıonra zilzuroa bir halde sokakları 
dolatan, iğrenç ıarkılarla konuyu 
komfuyu uykudan uyandıran ken· 
dini bilmezlere te1adUf ettikçe 
ln1an, her 9eyi unutuyor ve yalmz 
cennetten çıktığına valctile inanı· 
lan dayak hazretlerini düşünüp te 
"ne iyi ıeymiı o,, demek iıtiyorJ .• 

Demekki fena ıeylere iyi de· 
dirten fenalıklar da var!.. 

M.T 
metre içerilere kadar ağaç kesil· 
m~sini, kömür yapılmasını menet
miıtlr. Bu vaziyet lzmirin senevi 
16 milyon kiloluk kl>mür ihtiy<&cını 
temin edilemiyecek bir hale ge· 
tirmiş tir. 

lzmirde kömür fiatları daha 
ıimdiden ylikselmiıtir. Eğer lımir 
Şehir meclisi ıimdiden civar vili• 
yetlcrden kömür getirtmeğe teıeb· 
bUı etmeıse geçen sene klloau 15 
kuruta kadar yükselen kömUrll 
bu sene 30 kuruşa bile temin et• 
mek mlıkülleıecektir. 

lzmirlileria Şehir meclisinden 
ilk istedikleri kömür meıeleainin 
hallidir. Kömür meselesinin halk 
için kıt ortasında bir yıkım olma8' 
korkulu bir ihtimal olarak batara 
~elmektedir. 



·Bulgaristandtm 
Beklediğimis 
Şey 

Tirle Clmhurl1•tbala ••UAC• 
Jıldaaımı mlaaaebetll• Butpı Had• 
ci1ealala flklrleriae' t•Rl•aa el• 
'' La Butrarl• " ruete.ıtade tleatfa 
J•zılmıt ltir JUi rldmlse i!1ttio 
Okuduk. Bir mill•~a, badi llkldal 
tahakbk ettir•ek pluada J•P• 
relditl fnaUrlıklana ana utlarile 
umumi bir taalatmı caalaadıraa •u yazı, Tlrk clmhurl1etlain faali1et 
bil&nçoıuaa bakarak rtçmlt zamanıa 
•trçok eHrlerle bezenditlnl, bltla 
•caet.ileria ba eHder• bakarak bun• 
lan J•paa dehayı takdirle aadıklarıaı 
kaydediyor H diyor kh 

• BOtGn bu aebeplerden dola11 
dıtta, içte batarılan itlerden dolajı 
Türk Clmhuriyeti iftihar edebilir. 
Onu 'rilcud• getirenlerin teait etmek
te haklı oldukları mezi1•tleri kartı• 
aında o da, onlara llyıktır. 

Bu aokhı, bllhaaıa Tlrk cl•hurl· 
,.tiaia yakaa lcomıuları lçla itli 
•aklkattlr. · 

YlkHk Wr ıuntte takdii ettitJais 
TGrk doıtlufuna, birçok ·nıül.tede 
burada lıaret ettitl•lz rflti blJlk blw 
••ymet •ermekteylz. 

Tirle •Uletiaia iakitafı -.e ••ha• 
etkir tefiaia 1aadeti lçia h• taraf· 
tan bıhar eluau t .. eaalleu .lt
tirak edea Bulfar efklnunıaP.1•ıl 
TGrlı. • Bulrar doıtlutuaa hiçbir teyln 
1&raamı1aeatına kani bulunmaktadır .... 

Tirle Cumhuriyetinia on .biriad 
C!dSnlml mGnaaebetlle yarı reımt 
ir e.ı,., rueteıiala bu tahmlnleri, 

bizde aaclece cloataae ma'k•• •hHd 
etmektetlir. Biz, ba Jualarna muı.t ... 
Yuıaaa, Balsarlıtaadald ırWatları
••za rlaterilecek ..... ,. ıı. •lb,,d 
~... lfaMl Ye kil'itl ..Ul9f 
,,.. ..... ta--lleıcle: ~,.., 
ruz. - Stlreyy.a 

Siyam Buhranına 
Dair 

Siyam lorahaa, taıdfk etaıe1c q.. 
temedlği Uç kanun hakkında lza· 
laat Yermek ve Siyama ne ıaman 
dGaecetial sormak üzere Lonclra· 
ya hareket etmlftir. 

Parla Boraaaında 
Pariı, 7 (A.A.) - Kabiaeain &b 

hblitindea ıonr1 eabam boru11ada 
vaziyet daha iyi ol•uıtur. 

lngiliz - Japon 1 
lktısat 
Harbi 

Loadra, 7 ( A. A. ) - fa,Uten • 
Japoa1a ticaret •ukaveleai r&lt••• 
lerlala lnlıı:ıtaa ujra ... ı lzerlae 
Japoa mallarıaa karp koateajaa 
tatbik edilip adlı..yecetlDI aoraa 
bir ••bu.. kar11 ticaret auırı, 
hlklmetln hu ineaeleye çok ehem•i-. 
J•t ••rdifiai, fakat h•h Wr karar 
abamadıtaaı .a1l••lftir .. 

Amerika lntihabah 
Seçim Demokratların 

Lehinedir 
Nıvyorlı, 7 ( A. A. ) - Meb'uı "t'e 

ayn Hçlml. de•okratların yaman 
ltir raliblyetlle devam etmektedir. 
Ylue 75-80 demokratlar kazaa•tt; 
clmhari1etçller ,ok kaybetmiıtlr. 
Cumhur relal M. Runelt bu netic .. 
dea çok memnuMw. Bası yerlerlle. 
ıan~ ~ana~ kalı ka.,.._ 
ol•~ ~ ldtl ~ ... birçok ldaa
••fer yatalaamılm. Miaurl eyaletlade 
halk, rty ••rm•k llteJ•* •ır aeaet,ı 
Bldlrmlf, ldrçollmaa 'da dayak 
at•qtır. 

lu latl~p aetieeaiade l.t flun•l· 
t'la ılyaaetl mlllet ekteri1etı tlrafm;. 
daa tamp edllmlt oluyor. , 
lnglltere Ve 8111h Ticareti 

Londra, 7 ( A. A. ) - em 
mulıtekirlerla yabana de'fletle're 
ıllib ıatmaı.rına eDf•I obnalt 
Dzere bllkômetia ae yaptıb AYam 
Kamaıa~ llOi'abit... Bafye-
ldl muaYiai, laUIUll 8',li8fl4{cle ........... ~-..--·· Utlc:e 
ail&h ·~·--..., ... 
Roma Görüımesi 
ltalya - Macar Doıtluğu 

Naııl Kuvvetlenir? 
Roma, 7 (A.A.) - Centıal Gam-

1'11.aaarı.Aa 

ln~liz Tayyareciliği 
Yeni Harp Tayyarelerine Yeni 

Topbır Konmıya Baılandı 

Ta71arelırde mitral1os ea .tudıetli Itır eil&lıtı. Şimdi bu mwı ta kafi görillmiyor 
Loaclra, 7 (HallUI) - Hava k••· etmekte ft ıaatte 200 .U ılratlt 

na.ı.la tak.ı,..me U.•.t,•tl• rtderkea tul abfl ı .. aa •Jle••"-
4eY.. . ol111111taktadır. fqms ..... tedlr. Atıf tq;tareaia lçhidea lda
•• ..._. tanarelerl W• tdplarile re .. laarek•tte oı.. ta71anala 
helal& edileceldudü. fn,WS ha•a me•kl " va1i1•ti •• oluraa 0181111 

aeıaretı. laıillz leacb olan .. ta,,.. laedefe lıabetl temin edll•elctedlr. 
relerden bir -~ar ıi~'11 etml,tlr. Hareklt, zırlab kulelerden -pılaa 
Bu tanareler bl)'lk ıliatle laareket ı-
eınaaında atıı mlfkllltıaı bertu f atıılar ribl tamamen otomatiktir. 

Okuyucularıma 
Cevaplarım •• 

E9kişehirde A. R. Beye 
Nlıan, nlkih değildir. Kat'ı 

bir bailanb halini aldığı zaman 
feliket ıetirecetl anlaplıraa ~ 
olabilir. Yalmı mektubunuzda 
Ud nokta 16zlme çarpb, tızerle
rlade durmadan ıeçemiyeceğim. 
Banl•dan blrincill babanız tara• 
fındaa anunuz hUifana nifanlan
mıya icbar edildiiiaizl anlatan 
fıkradır. Eğer bir im olaaycla-
mz bu vaziyeti bir dereceye ka
dar ulardtm, bazı ahvalde tabii 
g&rmlye de çalıtırc:lım, fakat bir 
erkek heıabma aklım almadı. 
Anlayamadığım ikinci nokta ile 
nifanlmıza (eald zaman metra
kibndan) mfatım vermenizdir. 
Sizi biraz tecrllbeab:, •• dllnyaya 
biraz dllrbDale bakar vaziyette 
ı&rllyorum, abl halde eaki uman 
metrukltindan olanlann atlam 
bir aile eauı kurmakta birçok· 
larıaa tercih edllmelvi lhım ıe
leceiini bilirdinil. 

lf. 
Adil Beytı 
Y ekdlferlne buDamen yabancı 

iki ırli:a mensup balanuyorsunuz. 
aranısda aa.vcut olabilecek hiul 
mtıauebat qk olamaz, geçld 
bir lursbr. Ve meHle de ~ttlr, 
onda hın çabuk damllf, sizdeki 
10madaa ale•lamlftlr. 

* lJl.iye Hanıma: 
V ulyethla icabı birçok allelerla 

dert ortatıJUD. Bana tlsterdikleri 
itimada IAyık olabUmek için 
aldıjım her mektubu okur okumaz 
yırtarım. Mlhıderecabm da ce•a• 
bımı yerince unuturum. Doıya 
tutmak &detim deiildir. Bu ıvait 
albnda baaa dlrt ay eY•el ı&n

mN~-~ ~ 
ID .,.,_.."* fillif'laTWWJailt 'tada iiii 

ltalyaa ·Macar •o.tlafU, luı,.... Labek, 7 (A.A.) - Ahaa doaa.. Varto••, ~ (il;. ,\.) - '1n1 ..._ •n'alan llive eder.it eau lilc&:. 
Ktıçlk lttllf ile olu alaaaebetleri- maıı kolajalaraadaa olap Al•anya Haiadeld 1191umt maıakuat, akfam ıeyi teknr anlabmı. 
nia aalAhı ile lıuYYetlenebllir. beaabıaa ca1ualu~ et.mit Ye bundan a•ç vakte kadar devam etmlı n HANIMTEYZE 

Franaa Meclisinde Ji,rml aene ev•el Londra kale•inde bltb fırkalar ılz almıılardır. ·--·-·-- -· ,,_ - sc 

Partı, 7 ( A.A ) - Meb,..uaan Mec- kurtuna cllsihnit olan Karlhan LodJ Son olarak Meb'uı Mledıinıki, hl· k6met pupunua tama.... hllerek 
liılain celıHI, Yupılav Kıralı Alek· aamıaa dildhalt elan abidenin ktlıat klmet bloku namıaa ı8a alarak hl- kabul ettiti meı'uli7ettea korka-. 
aaadr lle, H•rlCiye NUtn mtlteyeffa re1ml yapılmıtbr• Ba naeraılmde bir lıı:6mete Yeya blklmetin latlaat •ttlll olmadıtmı a8yl••lttir. 
B rta Ye Relıfctlmlıar Puaakarenia ~olt aakerl Ye mllld erkla bulundutu bloka karıı yapdaa teakit " bl•m· Diyet MecliaJ, bltçe ll,U.u.., 
bat ralarıaıa tebçllin• Jaaaredllmiftir. ..bi Nazl heyetleri de buhuımuıtur. lara cevap ·nrmi~r. Mumallerh hl· btltç• komt.,.oauna teyeli ebnlftir. 

----------------~~----...;;_~ __ _.; __ .~------~~~~--~~ 
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Buna rapen Raaim c..al 
Bey her fırsat tllıttıkçe. oau bu 
bankadaa vazgeçirmekte ıarar 
ediyordu. 

Ayten ilk mtınaıebetlerin'" do
iurdup ttlpheler, enditeler içlnd 
ona bazen çok ıokulayor. bazen 
Deri aittljlni hlueder•k ddclll .. 
fiyorda. Arbk Leylim* batka 
lllmdı cllnleditl :roktu. 

O ltlr kvre oı.un ona Reflt
ten baU.tmemfttl. Hattı Hulbe 
hanımın declikodulanm baz .. 
Ayten ı•llp haber •erdiil bald• 
ehemmiyet Yerme.ıea kapatıyordu. 

Aytea birkaç kere: 
- .Re,wldia mektuplamu ltaaa 

._ •••·· Merak ecli_yorum. 
Neler fdlyor. 0...ıttl. 

O kadar teldlfil.ıe.-cll ki hu 
arzuyu reddetmete IOPm yokt& 
Zaten ona Aytenclea 'htkl ıakta 
•• mahrem bir cloat ~ 

Buna ratm•n Leyli ql >mlq 
mah .olan ıevgiılni ve oua ıt,i,t 
ıeyleri kukanç bir ket6miyetl11 
1aklamaktan hoılanıyordu. 

Onua en bOyllk ze.vki dOflbı
celerinin •e aevgiainio ıade ken
dinin mah olduğunu bilmeai idi. 

Ha11öe Hanım otlun~ mace
raaaeı .blttıu J<a:dıll6J1.'119' ilin ettlii 
Wde ıenç kız bu dediltocWva 

8urhan Cahil 

alt fikrini ~r- ... rakua .w.. 
lanna bile c•w• Y••ıe lllzüm 
ıörmtlyordu. 

Bu g&ntd daYallDa R4'fltle 
kendinden baıka11mn uzaktarl •• 
yakındaa kar11m~11na tabammll 
edemiyordu. Bu aevpin heyecanı, 
pbrabı Ye zevfd1 hicran aClll 
hepli kendilialnclf. 

A,tenle ayrıldıklan J•sl• 
aokta bu oldu. 

Raaill' Cemal e., meyclaaa 
çaktaktaia IOnr& Ayten daha , .. 
•eze olmup 

k.pt Elldade ite bafla
•fb· 

14111 ile -.raadaJd yol apl
chkça delika .... mektuplan h .. 
raretiai a6at•ri1orda. 

Elbizdeld vilzife daha hafifti. 
Şehirde vakit glçtrece\(, avuaac~ 
bir yer yokta. Sllllı 4U'kad .. larlle 
yepbldarı toplaatılUclaa la.fka 
belll baılı eilencel.erl iM Jokta. 

Ba aeaizllk delikanh-J.ı bit°' 
liey-.ııım- .mektiap ..... na dlkalei• 
8'ıt.tao1cwdu. 

ODM ıçı. lzmirden lkJ 8' 
~hll., twM ı.ıen ~ 
Ellzize vardaktan ...-a bU. 
mecmua haline gehnete bqlaqt.s. 

Ve Ley1'nua-tlmdl bMla ..... 
ka. le\'İllei; ~ ~ 

l 

,Unllk hAdinleriai kaydeden bu ı ıGae al~b. 1 Fakat bu kadar llyleameaiae 
mektuplarda. .ffaaıl>e Hanım blt'b kıı ılriP raimen bu ıon muyaffaldyetalzlik '* çıktatı doat ve ahbap eYl.,U.de ona çok dokunmUff;u. 

Haftalar blrbfrhıln yerini ala- bir tekerleme ıibl .,_. macerayı Şimdi kaymakam Beyim ha•I• 
rak •lop tıfttl. anlatıyordu: ona ne zaman bir ıengin klzdan 

Kat. mdrindea bOfaDDlll uıh - ı..,11 atiftul •tamnadaa balaset.. ytidal b111'Ufbm11on 
ltir deU tibl •I• aola aalclar- oflama pefinden luüre ~dar - BeDfm 0 n11p, 1aı,al' 
clıktaa IODM ıorulmUf, keailmlı ıltmif, JalYarllllf, yakarma" ayak- JmlanDdaa artak aıtbn m,....ıch 
fibl ~~ Duruldu •e taze lanna bpaamq. f~kat R.,idlm kpdee. Jıepainlil •ltmdaa bir 
bala~ . litanbw Ozerbıe MrpilQdf ytlz •ermegüeı bayle tannan pil çapanoihi ~. 
bir avuç pm.ant. slbl renk ııdi bir erkekle a«Srllfell ıokak tım.. Diyorct. 
ye "' pik.dl. bllbl İtefit ne J8J>lllL Ojfum Şincli artık parmajl• LeylA1a 

iki ulnadapq baakadald va• baaa dar11n, aillenu.. Fakat ne dolamıı )mm her hareketine bir 
sl7etlerl ..W hallade de•am yalan llyli:reJim. O &fİfeyi alma- mana ~ererek enine boyuna cll-
edlyordu. Yalms ( Ayten )la ev- ım da kırk yıl bana darp dunuD, fllnlyorclu. 
l•me me1eleal arbk hakikat ha- gam yemem. ~ umanlar LeJIA• b.-.. 
Une plmlftl. Hailbe Hammıa bu llzlerlne dald bir ecnebi De lnlitlilal. be-: 

Birkaç nmaa devam eden aı- arbk ahbaplar, mlfterek akraba rif1a Leyliya paı'.a · · 7eClirclllbll 
paıhhk deYılDde Ruim Cemal Bey ... flıarch. S. dedlk-.ıa kup MS7ll1orda. 
iyi Wr-11Q1Ar• U.~ l.eyllom 1&duıaca alllhlan Yarda. Bu ecaebialn e.U oldaiu IÇlia 

Cuma ,anleriai hemen akfama R .. lch 11iektaplaıt11••11. birini Ol'- 1ranlile aralarmda Leyla ~ •• 
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Dünya f/ô.diseleri 

Dünyanın 
~n Müsrif 
.(adznları 

Çekos'ovekya moda mnesse-

c .. : s~leri sindikası:un 

A .k d sene stat st .. erıuu. 1 lik 1 k 
merı a a 1 . •. ~u 

J erme gore "" n-
mişl ar yanın tuvaletleri 

için en çok masraf eden kadın· 
ları Cenubi Amerikahlar oımak 
üzere tesbit edılmiştir. Meğer, 
en lUkı kadınlar Riyodö Jane~ro 
ile Buenos Ayreste yaşayorJarmış. 

Onlardan sonra tuvaletleri 
için en fazla masraf ec!e_:-ı kadın· 
lar Şimali Amerika kadınları imiş, 
onlardan sonradır ki kibar İngiliz 
kadınları geliyor ve dördüncütüğii 
de Paris kadınları alıyorlarmıı. 

Dünyanın moda için en az 
masraf eden kadınları ise baıta 
Almanlar olmak üzere İtalyan vo 
Çek kadınlan im;ş. 

* Fransa hn:..:umetl Marsilya 
facrası tesadüfen bir 

1 

Marsilga 1 sinemacı tarafın• 
dan aiıuan filmiF aciasının nin F ransıı top· 

Fil mi raklarında göste· -----rilmesmi menetti. Dışarı çıkma--
ması için de çok çalıtb iıe de 
muvaffak olamadı. HAdisenin 
vukuundan on gün sonra 
bu filim Amerikaya vardı ve 
şimdi Nevyorkta gösterilmekte• 
ciir. Maamafih filmin Nevyorka 
varmaaı on gün sürmüştü. Daha 
evvel İngilizler bu filmi temin 
ettikleri için dehşetli muvaffaki• 
yet temin etmişlerdi. Londra 
ıinemaları insan kalabalığından 
geçilmiyordu. Amer.kan sinema• 
cıları, Mollisona, bu filmi Avnı· 
padao Amerikayıt getirmeti 
için 30 bin lngili:ı lirası teklif 
ettiler. 

Fakat Mollisonla karıaı Londra
Melburn yarışına hazırlandıkları 
için bu teklifi kabul ed.-mediier, 
h4disenin filmi Vaşington vapu• 
rile Nevyorka gönderiJmişti. Bir 
sinema şirketi, vapuru karıda· 
mak ve filimi almak Uzere bir 
tayyare hrvalandırdı. Fakat 
vapurun ya.una inen tayyare, 
sulara konduğu zaman tepetaklak 
geldi; bereket versin paotuna 
bir şey olmadı. Amerika, Mar· 
silya faciasını Londradan sonra 
aördiiğü için dehşetli içerledi. 

* lngillz Tıp aleminin fikirlerine 
1ngiliz Mil· tectıman olan "Lnn 

l t' i cet,, gazetesi, aon 
d zn n nushalarından hl· 
Sıhhati rinde İngiliz mil· 

letinin sıhhi vaziyetine dair bir 
rapor neşrediyor. Bu rapor, logiliz 
aıhhat nezaretine verilmiıtir. Bu 
rapora göre lngi:terede işsi:ılik 
dehşetli neticeler vermiştir. Mesel& 
has~alıktan sonra nekahat dene-
11ine girenlerin vaz:yetleri fenalaş· 
maktadır. Nekahat devreleri uza· 
maktadır. Şimali lngdteredekl 
kadınlar da, bu işsizlik yüzünden 
do!ayısile mütees&:r olu, orlı:ır. 
bunun sebebi, s .nai hayalııı ver· 
diği yorgunluk;ardır. 

_... ....... · ~ ... .. .... ~ ... , .... . 
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I - Go-ıetenin e,a• gazısil" 1• 

6ir sütunun ilcl $alıl"ı bir 
( aantim) Uıyılır. 

2- Sagjaıır1t1 gir• bi,. .anli
min ilci" /iah ,.,,.ıa,.dır: 

eayfa anyfa sayfa Hyf 11. Di~er 
t 2 5 • S y~rler 

400" 250 200 100 60 
Krş. Krş. Krş. Krş. 1 Krş. 

Son 1 
sayfa1 
aoj 
Krş. 

3-:Bir ,antimde va•ati 
(8) lc~lime OGl'dır. 

4 - /nff .,. kalın t1a~ılar 
tutacakları gere ıör• 
•ntimle ölçüliil'. 

- Dln7ada Olup Bitenler 
Lo ,...a - elburn Hava Seyahati 

l rafında Geçen Maceralar 
Mo!l~sonlar iflas Etti. Blek Sevdiği Kadını Alıyor 

B.. 1 
. rı.ıcı ge.ene 

yüz bin lngWz 
liralık müka at 
vadeden Londra 
- Meıburn hava 
seferi, iki gfin, 
20 küsur saatlik 
bir ıaman içi • 
de icra edildi ve 
bu mükafatı da 
Skot ve Blek 
ls'mll iki lng.liz 
kazandı. ikinci 
gelenler Parman· 
tiye ve Moll ad· 
lı iki Felemenk .. 
lidir. Skot'la 

Blek Avusturalya• 
ya vardıkları za· 
man ayakları yor 
gunluktan tutmu· 
yor, kulaklan~da 
motörlerin saat· 
Jerce işlemesi ne· 
ticeıi işitmez bir 
halde bulunu· 
yordu. Karııla
yıcılan, onlan, 
koltuklarına gi
rerelc taı,dılar. li 

Buna mukabil 
Parmantiye ile 
Moll'ün tayya• 
resinde yolcular 
vardı. Banyoları• 
nı muntazam su• 
rett• yapıyor 

sıcak ve soğuk 
yemeklerini yine 
tam bir intizam 
ile yiyorlardı. 

Yolca ve tayyare
cilerin emniyeti 
için alınan terti• 
hattır ki, onların belki de birin· 
ci gelmelerhe mlni oldu. Çünkll 
konfor tertibab, tayyarenin yarıt
çıhğl aleyhine yer almııtı. 

Mamafih tarihin fimdiye kadar 
kaydetmediği bu hadiıeler mace· 
ralarla doludur. lfte size birkaç 
tanesiz 

F elemenkll Parmantlye ile 
Moll AYUstralyada AJbury ıehri 
civanna gelmiş, fırtınaya tutularak 
karanlıkta mütemadiyen kavisler 
çizip durmaya ba9lamıılardı. Yere 
inmeye cesaret edemiyorlardı. 

Şehrin radyo Spikeri hadisede11 
haberdar oldu vo derhal ıehrln 
ıoför ve huıusi otomobil Hhiplo
rine şu hitabı yaptı: 

11Dulıal otomobillerlalzle tay· 
yare meydanına gidiniz ve mey
danın ıol tarafına dizilerek IAm· 
balarınızı meydanlığa çeviriniz.,, 

Ayni zamanda tehir belediye 
reisi, elektr.k santralı Ta.11talile 
~ehlr ıtıkiarını Mors telgraf uauln 
mucih nce kıııtırdı. O suretle ki 
bu ış .kla A, L, B, U, R, Y harfleri 
ya.ı.ılmış oluyordu. 

Parmantiye eski bir telgrafçı 
idi. Harfleri okudu ve yarım saat 
sonra arızasız. olarak tayyare 
meydanhğına konuyordu. .. 

Mamafih, bu yanıta, tayyare-
elleri en çok üzen tayyarelerin 
yere konmıya mahsus olan kıaım
ları idi. Birkaç tayyareci. havala
nırken bu kısımlarını barap ettik
leri için ioerka tayyareleriıd 

Blek [X], Skot 
ıakatladılar ve yarııa devam 
imkanmdan mahrum kaldılar. Bu 
arada Molliaonları, Fransız Kor• 
nllyonu zikretmek mUmkllndür. 
Mamafih müsabakaya ittirak 
edenlerden Brod ta bu hususta bir 
tehlike geçirdi. Brod hareket 
ettikten sonra bu kısmın ne va• 
ziyette bulunduğunu unutmuttu. 
Acaba, yere konmıya mahsus 
olan kımn kalkık mı, yokaa inik 
mı idi? Eğer kalluk idi ise, yere 
konarken tayyareyi zedelemeli 
ve yarıta devam edememesi 
ihtimali Yardı. 

Binaenaleyh bir tecrUbe yap
maya karar yenil Vardığı ilk 
istasyonda halkın ftzerinden ve 
alçaktan uçtu, yerden yükselen 
sesler, ona, bu kısmın kalkık oldu
ğunu 6ğrettL Bu suretle vaziyeti 
anladı, ona göre işi idare etti ve 
arızaya uğramadan yere indi. 

* 
Mnsabakayı kazanarak birinci 

gelen Skotla Blek çok ıahmet 
çekmişlerdi. Buna mukabil Fele· 
menkli Parmantiye ile Moll'ihı 
tayyareleri "Uçan otel,. ismini 
almııtı. içinde banyo bile vardı. 
Onun içindir ki tayyare mUıa• 

bıkları, F elemenkll arkadaşlarım 
Allahm mea'ut insanları diyo 
ta v:ıif ediyorlardı. 

* Molliaon ailesi, bu yanfa kendi 
vesaiti ile glrmiıtfr, Hindistan da 
uğradığı kaza ve bu husuıta 
ihtiyar ettikleri masraflar onları 
lflia ettirmiştir. O ıuretle ki Mol
liaoalana metoJiği kalmamıftar. 

Asya ile Avustralyayı ayuaıı 
deniz kollarından birinin adı da 
Timor denizidir. Bu deni?:, gayet 
vah,i köpek balıklarlle doludur. 
Bu su kolunu aımak mecburiye
tinde kalan her tayyareci, motö· 
rllnün bir Anzaya uğramaaı ihti· 
mali ile titrer, durur. Çünkü de· 
niza inmek demek, köpek balık· 
lanna yem olmak demektir. Mti· 
sa bakanın birincisi { Skot) a bu 
yarışta en çok neden korktuğu 
sorulduğu &aman tereddUtsnz 
olarak: 

"- Timor denizinden!,. ceva
bını vermiştir. 

* 
Maamafih yarııın en mes'ut 

adam1 Blek'tlr. Arkadaıı Skot'la 
kazandığı birinci mOkafattan ıon .. 
ra bir baıka mükAfat daha ka· 
zanmıştır ki onun nazarında cihan 
değer. 

Blek, Londranın gUzel aktri .. 
!erinden Floraaı Demonl aevmek· 
tedir. MUsabakaya iıtlrakten ya• 
nm saat evvel genç kadınla ev• 
lenmek teklifinde bulunmuı, fa
kat cevabın sonra verileceği 

mükabeleai karıısında kalmııbr. 
Blek lo Skot Avuıturalyada 
Melburn ıehrine geldikten yarım 
saat sonra Londradan telefonla 
aranmıt ve berrak bir kadın ıesl 
kendlıine, ıu cilmleyi fıaılda• 

mıttır: 

•• - Teklifinizi kabul ediyo-
rum.,. 

Blek ıimdi dünyanın ea mea'ut 
adamıdır, 

lldad tefl'İJI 

Kari Mektupları 

balge-KaraAgdı 
Amelesinin 
Bir Rica•ı 

Bizler Balye madenleri kira• 
lama şirketi maden İjciJeriyiı, 
iki yUz kiıiyiz Ye ayda ancak(15) 
glln yevmiye yapmaktayıx, sebeb1 
ıirketin damarlarda az maden 
bulunduğunu idda etmealdlr. 
Gündeliğimiz (60) kuruftur, fakat 
elimize geçen para ayda (10 • ı2) 
lirayı tecavüz dmez. Buna muka .. 
bil ıirket memurlarını teıkU eden 
gayri tUrklerin kaffesinin maafl 
yüz liradan aşağı düşmez ve 
(400) liraya kadar yükselir. Yerin 
(250) metre derinliğinde çahıan 
bizlerin aldığımız para ile burad~ 
çalııan ve içlerinde Türk helJl.ftD 

hemen hiç yok denecek kadar 
az olan memurların aldıkları pa• 
ra mukayese edilecek oluraa 
bllyOk bir hayret hasıl olur. Bu 
(60) kurut yevmiyeden yüzde iki 
doktor parası ve ıaire diye 
keıllerek {40) kurut ellmize geç• 
tiğf düşftnülUne bu hayretin amı 
derecesini tayin etmek bir az 
ml\şklll olur. 

Bu yetmiyormuş gibi kendi• 
lerine ıef minör namı verilen üçü 
de başka milliyete mensup (3} 
ecnebinin ameleye reva gördük· 
leri hakaret tahammtilUu fevkin• 
dedir. Şirketin bütün ecnebi me
mur ve amirleri Türk amelesini 
sahipsiz tel!kkt etmekte, hak 
diye birıey tanımamakta Te dile
dikleri harekette serbest olduk• 
)arına kani bulunmaktadırlar. 

istirhamımız, bu tikiyetimizln 
ait olduğu makamlara bildirll• 
meaidir. Gelecek mUfettiı ilrk 
amele ile temas ettiği ta dirde 
birçok haksızlıklara, hakikatler• 
muttali olacakbr efendim. 
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lmıa ye mnhnr bulunan hulba
ıını yukarı dercettlğlmiz bu mek· 
tup matbaamızda mahfuzdur. 

[ Cevaplar1mız 

1. Cemil Deye: 
Mektubunuzda ıarih adresler 

bulunmadıkça bir cenp yeril•· 
mez efendim. 

Jf 

Zongulda.kta Lı'.itfi Beye: 
Zonguldak Halkevi hakkında .. 

ki yazı muhabirimizin samimt 
kanaatleri mahsutftdür. Teveccüh 
ve alakanıza teıokkUr ederi:ı 
efendim. 

* Süreyya Paşa. fabrikasında Muhte• 
şem Beye: 

lıaretinlz ıiıln bakımıoızdaıt 
haklı olabilir. Fakat bu iş gün
delik ve siyasi gazetelerden ziyade 
haftahk ve içtimai mecmualanll 
vazifesidir efendim. 

* 
İmla hakkınd& .Anlcaradan bir karii· 

niz iıaretile mektup gönderen zataı 

imzasız, adressiz veya bun
lardan biri eksik olan mektuplar 
nazarıdikkate alınmaz ve bunlr ra 
cevap verilmez. Şikayet veya 
temennilerinin gazetede neırinl 
arzu eden okuyucularımız adı·eı 
ve hüviyetlerini gizlememelidir • 

* 
Sabık muallimlerden A. Attila Beyer 

Mektubunuzu neşretmek mum• 
knndUr. Eğer isteraenlz Mar .. jf 
vekiletine tevdi etmek de kabil• 
clir. Cevabınıza bekliyoruz. 
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ıBu Çantayı Kendiniz 
Yapabilirsiniz 

Saç Tuvaleti 
Altı Aylık Ondülisyondan Nasıl 
İstifade Etmek Mümkündür? 

Reaimde görülen aaç tuvalet .. 

terinin üçü de altı aylık ondUlas
yonun saça verdiği mU..aitlik sa-

yesinde ynpılm şbr. Yalnız ıunu 

hatırlamalısınız ki altı aylık, yani 
permenant yaptırmakla ıaçı 

her zaman bu ıekilde muha· 
faza edemeuiniz. Her yıkayışta 
ona yeniden biçim ve tarz ver• 
meniz icap eder. Yıkar ve öylece 
bırakırsan1z saçlarınızın Arap sa· 

çından farkı olmaz. Permenantm 
temin ettlğl yalnız müsaitllktir. 
Yani permenant sayesinde dilm· 
clOz beygir kalı gibi olaa aaçlara 
her yıkayışınızda istediğiniz biçimi 
verebilirsiniz. Yoksa bu aizt yine 
saçınız la uğra,maktan kurtarmaz. 

• 

berbere olan ihtiyacınızı kaldır
ma :. Bu modellerin liçll de Parlsin 
en ileri gelen berberlerinin mode
lidi ·• Yan duran resimdeki mo• 
(: a.J lc alından başlamıf ve 
tep\..!den dolaşarak kulağın arka
sında nihayetlcnmlıtir. Bu, resmi 
ziyafetler için çok möstesna bir 
tuvalettir. 

Y aada toplanDUf olan •aç 
modeli de bilhasaa sarı saça ya• 
kışan bir tarzdır. Diğeri her renk 
aaça uyabilir. 

A ne Ve Çocuk 
Bugl\n ~yle bir zaman veya 

8yle bir devir içindeyiz ki ve öyle 
bir istikbale doğru yürüyoruz ki 
burada kadın ve erkek farkı 
yok.. Her yerde, h•rıeyde, her 
itte kadın ve erkek beraber ve 
mllsavidir. 

Hayat ıartlarının ıaruretl içinde 
kadını erkekten, kızı erkek arka· 
daşından ayırmak lmkin1 yok ve 
bundan ıonra da olamiyacak. 
Kızla erkek arasında pek uf ak 
yaşta baı1ıyan bu münasebet ha• 
zan tehlikeli bir ıekle girer. 
Kızımz ve yahut oğlunuz sizin 
istemediğiniz bir"sile evlenir. Bu 
aizin okadar istemediğiniz bir bir· 
leımedir ki evladınızı, binbir ümit 
ve sevgi ile bağlandığınız yavru
nuzu tarda, redde kadar ylirUr· 
sllnüz. Gazeteleri okuyunuz ve 
yahut kulağınızı biraz açık bulun· 
durunuz. Bu gibi hadiselerin be· 
men her tabaka, her sınıf halk 
arasında vukua geldiğini ~örecek· 
siniz. Meseleyi bu tehlikeli şekle 
vard&rdıldan ısoora artık onun 
çaresi kadere razı olmaktan başka 
blrşey değildir. 

Fakat ana ve babanın vazi· 
fesi ondan evvel müdahale etmek, 
evlac!ına bu husuııta rehberlik 
etmeldir. Kuru IAfJarın, ukalaca 
konferansların, hatta emsal gös· 
termenin buna hiçbir tesiri olmaz. 
Kıznıza ve oğlunuza bu rehber· 
liği ancak onlarla arkadaş olarak 
}'apahiliuiniz. Kızınızın mektepten 
ve }ahut ta işinden tanıdığı pek 
çok erkek arkadaıları olabllir. 

Bunları diğer arkadaılarile bera• 
ber eve çağırm ... na mOsaade 
edin. Kimlerle dü4tip kalktığını 
konuftuğu insanların ne seviyedb 
olduklarını ancak bu auretle 
anlayabilir1iniz. Eğ'er bunlardan 
birine ve sizin en az beğendiği
niz birine, kızınızın temayülünü 
hisaederseniz onu kırmayın, tenkit 
etmeyin. Yalnız içlerinden ılzia 
beğendiğinizi mütemadiyen methe
d· n ve iyi taraflarını gösterin. 
Eğer evlldınızla arkadaş olmayı 
öğrenmişseniz o ııiz;n beğendiği· 
niz ıeyl beğenmekte iftihar 
duyacak, ne aiı ve ne de kendiai 
hiç biaaetmedon, yavaı yavaı, 

Boncuklu ve pullu elbiselerin 
yanında göze çar,.an çantalar da 
olmazsa gece kıy af etiniz mu hak· 
kak ki eksiktir. Hazan bir elbise• 
nize bir çanta uydurursunuz. Fa· 
kat öteki elbisenizi iiydiiiniz 
zaman yine ilıt yaç içerisindesiniz. 
Halbuki burada tarif edıceğimiı 
çanta hilaist:sna hergece elbise· 
ılle kullanılabilecek tekildedir. 
Zemin beyaz aatendir. Renkli 
kadife iıleme kurdele ile işlen
miştir. Örnek gayet basit ve 
hemen hemen hiç çizgi bilmeye· 
nin bile çıkaracağt kadar kolay
dır. Evveli kumaı modelde g~ 
rüldUğtı üzere kesilecek çantanın 
kendisi biltUn bir parçadan, yan· 
lar için de ayrı birer birer parça. 
Örnek bu kumaım Uzerine çıka· 
rıldıktan sonra terai hafif bir 
zamkla pamuk ve musUn ile döşe• 

necek ve üçü bir araya tulturu• 

lacak. 

Boş malcioeye koyup çiı:gilerin 
Ustünden bir kere geçin. Bu 
delikler işleme· 
yl kolaylaştırır. 

Örneği tebarüz 
ettirir. Artık sıra 

işlemeye kaldı. cv·. j 

Kurdelenin bir ~· \ 
ucunu kalınca ; '-"-T~---' 

• • ~ '4 ... _.. •• ..., •u• .. _ . l 
bir iğne vasıtas1ıe H . ... ·-.. ····· ·-· · · .. • • • .... • • • 

1 
ters tarafa geçirip düğümleyin 
ve sonra kurdele~ i delikli çizgilerin 

1 
listüne yatırın Ye ara ara alelAde 
ipek veya ibri şimle tulturun. Her 
daire için bir renk ve bu rengin 
iki çeşidini yani açık ve kcyuaunu 
kullanın. Bilhassa açıklı koyulu 
pembe, açıklı koyulu mavi kur• 
deleler yeşille tutturulunca gayet 
güzel olur. Yen parçalar da bu 
şekilde iJ}endikten sonra parçaları 
biribirine dikiniz, içini ipekli bir 
utarla kaplayınız. Ağzının etrafını 
inci ile işleyiniz. Sapım da tak· 
tıktan aonra tek kalınıı bir küpeyi 
~eyabut iğneyi açılıp kapanan 
yerin altına iliştirjniı. Gayet zarif 
ve ıık bir çanta -olur. 

......................... -.... -......................... .. 
onun da aizio beğendiğinin beğen· 
meye baoladığını veya hiç olmazsa 
ilkinden ııoğuduğunu göreceksi
niz. Kızınız ve oğlunuzla arkadaş 
olunu!, onlan idare etmek kudre
tini her zaman elinizde bulun
durursunz. 

Modası • evsm 

Sonbahardan Kış Mevsimine Geç rken 
Moda Değişmeleri 

anyana duran şu iki resimde 
ı.ı-.vsimin en son moda elbise ve 

tapkalarım görllyorsunuz. Sonba· 

harın soğuk günleri için dikilen 

bu elbiseler kıt günlerinde de 

alyilebilir. Teninize bu modellere 

uygun elbiseler yaptırmanız ko· 

laylıkla müm'kündiir. Yalnız ku· 
maş intihabında dikkatli davran· 
mam:ı liizırndır. 

--===================-=======--===-=~ 

arttı. Saniyen ayağı hemen hemen 

çıplak birakan bu pabuçlar, aya· 

ğın derisinin sertleşmesine de 

sebep oldular. 

Ayak gtize:Iiği içtn, muhakkak 

pedikür yaptırmalısınız, rengi de 

ellerinizin cilismın renkine uyma· 

lıdır. Ayağıııızın gençlik ve zln· 

deliğini muhafaza için de şu ha· 

reketleri yapınız. 

1 - Baş parmağınızı ayağı· 

mzın üıtulıe ve elinizi ayağınıır:ın 

altına koyunuz ve devrani bir 

hareketle ayak parmaklarınızın 

yuvarlak çıkmb.arma masaj 

yapınız. 

2 - El:n:z ayni vazi~ ette du

racak. Ayağınızı iler;ye doğru 

mümkün olduğu kadar çekin, 

topuğunuz yerde sabit kalacak. 

Bırakın, yine çekin Ye on iki 
defa kadar tekrar edin. 

3 - Ayağımıı ikinci harekette 

olduğu gibi yukan doğru ,eke· 
ceği.niz yerde aşağı doğru büke· 
rek çekiniz.. 

4 - A~ ak parmaklarınu:dan 

her birini el parma klarmızın ara· 

sına alarak geriniz. Bırakınız yine 

geriye. Müteaddit defalar tekrar 
ediniz. 

5- Ayağınızı ellerinizin içine 

alınız. Ve evvela sağ tarafa, 

ıonra sol tarafa doğru dcvrani 
hareket yaptırınız. 

Ev Kadını 1 
Bilmelidir? 
Bademl~ri soymak için 

eler 

Tatlı, pasta ila gibi şeyler 
için badem ıoymak icap ettiği 
:ıaman bademlerin başlandığın 
hepimiz biliriz. Fakat ekserimiz 
aonra onlan birer birer soyı:rız. 
Halbuki kaynar tmyu b1dern1erin 
tb:erine döktükten sonra birkaç 
dakika. bırakınız .çcnra sü:ı:tinUz 
ve bu defa soğuk: su koyunuz. 
Ocun içinde de beı dakika bu ak· 
bld:an so ra yine sth.ünfü:. Sertçe 
bir havlunun \lej .a pe.~kirin içine 
koyup ovalayın. Kabukları derhal 
çıkar. 

lf 
T nze domatesleri kışa & kla· 

mak iç.in geçen haftada bir tav· 
siyede bulunmuştc k. Bu hafta da 
ayni ıey üzer.ne h şka bir çare• 
den bahsedeceğiz. O da. şudur. 
domatesleri, ktiı, kcmi.ir tozu ve• 
ya kepek içine gömüp saklvmak. 



~el l'ıkr~ar 

Lüzum Yok 

1 

1 
1 

Milycnerin bet yaşı .. dakl oğ· 
luna sordular: 

Sayı 11aymasını b:lir misin? 
- Evet milyona kadar bilirim! 
- Ya ondan öteı;ini? 
- l abaQl, ondan ö~esinl bil· 

aıiye llb:um yokur, dedi. 

Dikkat Et 
Çok uzunboylu adam çok kısa 

boylu adamla beraber yürüyordu. 
Bir aralık çok kısa boylu adam, 
çok uzun boylu adama döndü: 

- Dikkat et, dedi, tayyare
leı uçuyor, sana çarpmaıınlarl 

Zarar 
- Bana Bet lira borç verir• 

misini 
Maalesef yanımda yok? 
Büyük bir zarara girdini 

- Ne zararı? 
- Bet lirayı bana veneydfn 

geçen gün aldığım bir lirayı geri 
•erecekti mi 

Başka 
Biz hizmetçiye ıy~a on lira 

veririz .. 
- Çok az değiJ mi? 

- Hizmetçi hiç itiraz etmedi. 
Hatta sokaktan elıt verişi de o 
7apıyor. 

- O zaman ba~kal 

Rahathk 
- Karım yanımda dekilken 

bir eksiklik hl11ediyorum! 

- Ben de tamamile akıl, ka• 
rım yanımda iken bir eksildik 
hissediyorum. 

- Ne eksikliği? 
- Rahatlık! 

Resim Yaptım 
Regsam söyledi: 
- Bütün yazı bir deniz kena• 

nnda geçirdim! 
Ressam olmayan sordu: 
- Tebdi~hava mı yaptınız? 
- Hayır yağlı boya realm 

Yaptım! 

Nereden 
Avcı, avdan eli boş döndn: 
- Ben bıldırcın avına gittim 

amma hiç blrşey vuramadan geri 
döndüm .• 

- Hiç blrşey vuramadan geri 
döndüğün halde bıldırcın avına git .. 
tiğini nereden anla dm? 
~- ... ..-......................... ........ ···· ··-·--~ ....... .... 

- Bir evi soymuşsunuz. Nasıl 
ıoyduğunu:ıu anlatır mısmız? 

- Anlatamam efendim, me,. 
lok aırrıdır. 

- Şimdiki zamanın herıeysl 

Yeter 
Girerim hahsa, 
Çıkacak vana; 
İçimde yoktur; 
Bir zerre tasa .. 

Gülerim bak bak; 
Yüzüm temiz pak. 
Genem vız gelir 
Ben yalın ayak? 

lsterBen ara, 
Yok cepte para .• 
Aldırış etmem; 
Ben yoğa, vara .• 

Aoap kim ~ der1 
Derıe halt eder; 
DUnyada benim 
Kahkaham yeter •• 

iyi amma aynaları fena, insanı ·ahçı 
çirkin gösteriyor. L .. _________ .-;. __ __. 

(-/) 

, . ' ,. 
( ... 

9avı,ırken 

Vecizeler ( 

Tiyatroda en kuvvetli rol per

decldedir; o, perdeyi açmasa hiç 

bir aktörün kıymeti kalmaz. 

Tramvay tekerleklerine med· 

yunu tUkramm; ağırlığımdan hiç 

tlkiyet etmiyorlar. 

- Kızınızla evlenmek lııtlyo-
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Nlşanh 

Ah 
iki genç arasında: 
--..Hani sen bir satıcı kıza 

aııktın; bir mağazanın mendil 
dairesinde çalışırdı; hergUn gider 
bir mendil alırdın! 

- Ah, o derdimi hiç taze
leme! 

- Ne oldu, öldli mU? 
- ÖlmedJ amma, yerini 

değiştirdiler; ~imdi mobilye daire-
sinde Ça'.uşıyor. 

Oldum 

Sevgi hoş şeymiş, 
Meğerse neymi~? 
Girınce kalbe 
Kalbimi yemi'; 

Bir sanoın kız, 
Güldü bakınız, 
Ne oldu bana 
İşi çakınız .• 

Gülünce birden 
Değiştim hemı:ın 
Şa~ırdı işe 
Bilen bilmiyen •• 

Dedim vurulduıı 
Biraz duruldum. 
İtiraf ettim, 
Ben aptal oldum. 

rum efendim. Mizahçı 

- Reımimln bana daha kaç 
aene benzeyeceğini ııarantl ede· 
bilirsiniz ? 

Evll 

11 K•ım, ~~r~j~:~:: k;;J l nimetten sayar. .. 
Yazın Adada otururum, ml1a· 

fir gelir, kışın Beyoğlunda otu• 
rurum yine misafir gelir. MI· 
safirden kurtulmak için bir ça• 
re buldum; yazın Beyoğlunda, 
kışın Adada oturacağım l 

- Ne akla blımetle 1 L ___________ ___. 

Mükemmel zevce - Hizmet• 
çiyi eczaneye gönderiyorum; aen 

de beraber ıı;lt te korkmaam ! 

1Vecizeler1 
Damdan dU· 

ven halden an• 
lar; dört ayak 
Uz.erine dUıen 
kedi olursa! 

>f. 

Ağustos bH· 
ceği karıncadan 

daha akıllı; ayak 
altında yaıamak· 
tansa ölmeyi ter
cih ediyor. 

1 Vecizelerl 
Bir güzel ka· 

dın görmek isti• 
yorum, deıem, 
dünyadaki bUtUn 
kadınların gö• 
rllıımek istiye· 
ceklerine eminimi 

* Biri bir kara 
kızı 
bahtı 

Romancı, "Bir plaj haUraaı ,, isimli romanını daktlloıuna yazdırıyor. olur? 

seviyorsa 
kara mı 

J ______ _,,!,,,.._ 

+-----J-tı'.L 
Eskiyecek 

Azarya oğluna SÖ} ledi: 
- Cuınerda, ayakta duruyor 

ıun ayakkaplann eakiyecekl 
- Cumerda oturdu; Azarya 

yine duramadı: 
Cumerda, dedi, oturma paD" 

talonun eıkiyecek! 

Tehdit 
Bir adam kapıyı çaldı: 
- Kimsiniz? 
- Alacaklıyım. 
Kapıyı açan cevap verdi: 
- Ben de bokaörilm! 

Topal 
- Evle~meml istediğiniz genç 

kız gllıel amma topaJ .• 
- No çıkar; iki ayağı birden 

topal değilya; yalnız bir ayağa 
topal~ 

Yoksa 
Bana biraz para verlrmisln 

kocacığım? 
- MaatteessUf verem\;.11., ruç 

param yok. 
- Yoksa git satın ali 

Onun için 
Dişçi müşterisine söyledi: 
- Okadar çok bağrıyorsu• 

nuz ki salondaki müıteri korkup 
kaçacak. 

-Ben de onun için bağrıyorum 
ya salondaki müşteriye on lita 
borcum var. 

Müdafaainefis 
Aile arasında konuıuluyordu : 
- Bu asırda çocuk dövülmez. 
Y aılıca bir zat sordu: 
- MU.daf aalnefı için olursa 

da yine dövülmez mi ? 

Öğreniyorum 
M. Bey sokakta gördüğU 

ıarııın kadınlara itaret edlyordu:1 
- Bu kadının saçları boyan• 

mışhr. 

- l l l 1 
- Bununkiler boyalı değil tabii 

ren~idlr. 
- ı 1 ! 1 
- Bununkiler daha Uç gUn 

evvel boyandı. 
Merak edip sordum: 
- Yahu; aen bu lıln müte• 

hass11ı mısın? 
- Hayır, fakat evimiz bir 

kadın berberinin karıısındadır. 
Pençereden berber dükkanının 
içi görnlüyor. Bu yüzden bütiln 
kadınların berber dükkanında 
ne yaptırdıklarını öğreniyorum. 

_, f l l '!!"JI 1 •••••• t ••••• 1 ••• t ••• 1 --

- Her halde Karuzo'yu ta• 
nırsınız, şimdi size onun bir 
plağını dinleteceğim 1 



Bir Yıldızın 
Çok Yerinde 
Bir Nasihati 

Holiwutta, ..W ••P 7al, 
ytblerce 1lltLs ......a Wrbça 

··- ld balar - .. Afta balaaar. Bualardaa WrW ele 
maruf Jl)clız Dorotl Jorclaacbr. 
Orada ılnema hayati çok prlpe 
tir. Bazı yıldızlar birden parlayıp 
birden ı6nerler. laimlerl btıtan 
gazetelerde. duyar lllalaruada 

dızlana lmrl çok ... *-· iki 
Yeya ÖÇ filim çeYİrdikten IOIU'& 

göçllp ıiderler. Bunun 1ebebl 
baaittir. Amerika liaema Jmm. 
puyalan, lktaaadt buhru ;rlzln
den eakW sibl fazla ......, 
yapamıyorlar. Uca lcntlerle 
tuttuldan .... kalara bir filim 
çevirtip yeni keıefeclllmlf l»lr 
Jl)dız sibi Din ediyorlar. HaUs 
bu yeni yıldızın ne ç9fit .., ol
dupna merak eclerek liae•a 
••lonlanna alaa edl1or. Fakat 
daha Dk "l•lnl •Jn.Unce, ba 
yeni Jllclım ıtlz•Wibadm bıfka 
hiçbir .. ye aahlp olmadıtuu ... 
rina bir daha onma filmine 
ıltmlyor. itte ba Dk hlcuada 
kopardıpn kir l&JD liDema 
kumpanya11 da o yddıza baıka 
flllm çevirtmiyerek tahbndaa 
indiriyor Ye 1erine yeni bir tlz.U 
çıkara yor. 

Bir de hem a8AI Ye laem ele 
matklr Jlldızlar ur ki .._r 
yalnız artltlikteld medyetltıl Ye 

Jlkie)& maharetleri •,..ıacle w 
aelerce kutdarmda MJird bal
maktadırlar. Demek ota,or W bir 
Jl)clma m .. har olmul Ye 1111-
meaeal içln ea blrind pi".t. oaua -'•tklr olmaucbr. itte Dorotlıı! 
jotclu, Marlen Dltrila, Greta 
Garbo, Norma Ş.,.r blyleclir. 

Dorotl jorda• b& ••ma 
mıcmua11nda yac:laiı bir aaka
lecle yeni ~dazlara h&cua ed .. 
rek cliyc.rkiı 

• - Bu ıa•alh yıldızlar sle 
ıeDlklerl uyeüde bilim 1a11'at• 
klrhtnmaa rekabet edecekleri 1 

un ıediyorlar. Halbuki ainemada 
gtlzelliih zOppelıkten farlu yok
tur. Nanlki bir filim içia allppe
lik para ...... ..c1ece saz• 

ı~ 

, ~ 4 

1 Stüdyolardan Son Posta
ya Gelen Yeni Haberler 
"Korkun isminde Esrar•niiz Sahneleri 

ihtiva Eden Bir Film Çevriliyor 
Amerika'da Hollnt'tald Para

mant ıtldyolanacla • Korka • 
itiall Jeni bir filim pYrilmeJde
dlr. llaraf njWrlerclea Raif 
Murfay tarafmdaa idare eclllem 
bu filmde Pol KaYaaay, Gertrld 
llihael. lloatafll Lo• ıibl taluDmlf 
.... artiatlerl .. h... nller .............. 

• Kodta • filmi, b..,._. kadar 
pwilea filimi• aruıada ..... 
nnp •• tlyler .,,.mcek .... 
..ıer1 llıtl•• etmek itibarile 111 
aafta plclill •• •ahtelif J..wk
lerle bueamlf olduia bUcliril
mekteclir. Y ..ı Jddazlutlu Coa 
Loç'aa ela iol aldıta bu flHm için 

fifllru olmak lzere birçok ıeaç 
•kek Ye kızlar latlhdam edilmek
tedir. 

ıf.. Holiwd'un methur komik 
11lclmarmclaa Babl patates har 
lamua aalatuım çok aever. Fakat 
seçenlerde bu HYıl onu buta
labİllft 1atata dllflımlıttlr. Mayo
..U patatu aalatuuu aabah
leJia kahalb olarak yiyen Babl 
,_ bir banak ... ~ ...... 
.... • b9f ... ,atakta 1at• 
lmfbr. 

ıf.. Mefhar njlllrlerdea S.. 
111 eli Mil'la bll,ak babua alba 
aarraflıta yapardı. Kalifomiya'ya 
bundu ylz aeae enel ıelmiftl ki 
o aamu 60 yqında iua. Çok 
zenp bir adamdı. Fakat ıirlr 
tiil bir para İfblde bahh karıt 
çıkb ye blltlba 1WYetinl, ka betti. 
Ôldüp zaman çocuklarma beı 
para blle kalmamııb. Fakat ba 
aile çok çahıkan olduğu için 
çocutu da zengin oldu ve toruna 
olan buıtınldl dl Mil lae ıinema 
rejia6rlliü aayeainde Amer~kuıa 
• muuf milyoaerlerindendir. 

lf- Buıtın mqbur yıldızlar 
aruana kabımıı bulunan f(izel 
yıldız Kayttl Karlial, bundan b .. 
HB• enel Riyo Rita operetinde 

........ ~. ·-··-- w. rol ......... ..o .. 

... ldlglk rolde alaterdiii .... 
ftffakl,et .. buıtıakı flhnt 
11Mbmea çakanla. Bir teniala 

loldua Ana a.... aa Bmo-. ... ,.,,... Bir Yıldıı 

----------------------

• olu ba saç ydclız lnlmla
dekl -• iç flllmcle bq roll 
h•ıH et.ek laere bir aabftle .... , ...... 

Kagtti 
Kar/isi 

Atlı aap..ı.I flmlade K..l 
...._. arkatl•flık .... ola 
kaJltl ICarllal pk ..... IUli6' 
•• ll1lecllii prlalar latrkell m..t 
eclir. Ba skel yıltlul auild der
llnl l.Yi~cle ...... F,..., ltal)a 
n lalilt•nde tal.iW :t.aamla• 
llllfbr. Keadlabie •• bUCllil 10ra
lunca, aaulikiclen baflra hiçbir .. , 
bllmeclltinl ll1ler. 

* Miryam Hopldu coktaa
IMrl açıkta idi. Fakat ı•çende 
M. G. M. lmmpuyulle uua 
•lddetli bir mukaYele lwıaJa. 
IDlfhr. Ba maka•ele madblace 
dert filiaa çewracektir. 

'* C~ende Hollwuttu ı.... 
draya a'" maruf ,.lclıdarclaa 
Jorj ArU. orada Gomoa Britlı 
Kam....,_ ..... bıaa •Velliaa-
ton., .. ml11de bir flUm çeYlrip 
tekrar Amerikafa cllmalftlr. 

ilkte bir ip ,arama. Aal ..... 
ı.. artllt olmaktır •• 

la ••kaleyi ruaa AmerUra 
pzet811 keu lmd• f8 .ataıe
•J• Deri ı&rtly : 

« Dorotl jordaa. ba ilhlerla
de haklıdır. Yaldızhkta a&ım .... k, 
yani umn 6mlrll olmak lçlD ea 
mGblm prt, ..-karhk ..tret 
•• .u .. tleriae ......... ldar .. 

Mıthm J:oyboy Yddazları Tom lılib •• V"dyam Ban 

iikıı ÇıliflJ•r 1 Gari KDpek leraklııı 
Kari Brialon •aldile uyll • Yeal )'lldızlardu Polla 

fllantl olu bir boblrdL EaaMa Kunerın Lorcl klpel• .... aardll'Bllfbr. 
...... ,.ldm olmuı bu boblı- r Oaaa klfldldde HDIİD bir klpek 
1111 ;ı:a•iadeftr. Baunla ltera- Babası kollebl1oau Yarclar. Geçen_.. 
Mi oldaia için bokla ela cm-. bir klpek ıetlrmlf, arlua-
......... tleillcllr. Hu •bala ~ ıldl erkek ,.ım datlmm Ye Amlml cleatlanm kip 

4tylrml dakika '°b tallai J•parak Gari Kaperia babam ~I• ldlae pjuvak ba yeni kllMie 
fonınmtı b11Mı. .. .,. sallfo Kuper Yaktile Amerikamn Moa- ...., ..... GaltuliJ• •111 lıor 
•ıklım. tm ........ Ukimlik ,.,...... .... ... . 



Lik Maçları 
Takımlarımızın Dereceleri 

Belli Oldu 
Birhıcl kümenin en kuvvetli 

addolunan iiç kulllbü arasında 
yapılan Şeref kupası maçları, 

Fenerbahçe, Betiktaı ve Galata• 
saray takımlarının ıon haftal•r 
içindeki kuvvetlerini belli etmek 
itibarae de iyi oldu. 

Şeref kupa111 maçlarının neti
celeri öyle çıktı: 

Fenerbahçe takımı; Galata· 
sarayı yendi ve Beşiktaıla bera· 
bere kaldı. Bu ıuretle bir a-aJi· 
biyet ve bir beraberlik aldı. 

Bursad Türkiye birincilijlol 
kllzanan Be§iktaı takımı birincilik 
maç.armda sakatlanmıı liç oyun· 
cusunu değlştJrerek girdiği Şeref 
kupası turnuvasında, hem Galata• 
sarayla hem de Fenerbahçe ile 
birer beraberlik yaptı. 

Gahltasaray takımı ise, Fener• 
bnbçeye bir golle yenildi, Beşik• 
taşla da sıfır sıfıra berabere kaldı. 

Şu neticelere göre birinciliği 

Fener, ikinciliği Beşiktaş, Uçlln· 
clllUğü Galatasaroy takımları 
almış bulunuyorlar. Şeref kupaıı 
açılırken, har takımın Udter maç 
yapması mevzuubahstı. Ma\.lar 
bittiğine nazaran F~nerliler kupayı 
kazanmıı addoluna bilirler. 

Bundan sonraki haftalarda ilk 
fikstürü mucibince karşılaıacak 
olan bu üç ta\nmın ayni neti· 
celeri elde edebilecekleri 1Uphell 
olmakla baraber bu seneki 
lik maçlarının sonunda da yine 
bu üç kulUblin birincilikten üçiln· 
cülUğe kadar sıra ile blribirini ta· 
kip etmesi pek muhtemeldir. 

Ihtimal bu senenin ıon latan• 
bul 9ampiyonluğunu kararhyacak 
oyununu da geçen sene gibi Bo· 
ıiktaşla Fenerbahçe oynayacaktır. 

Senelerdenberi değiımiyen bu 
vaıİ) et futbolumuzun da baıtald 
ve onları takip eden takımlar 
noktasından hiç değiımediiinl 
gösteriyor. Alakadar heyetler 
Istanbul futbolundaki kuvvetlerin 
vaziyet değittirebilmelerl için bir 
çare düşilnıeler fena olmaz zan• 
ne deriz. 

Çorumda Spor 
Çorum (Huıust) - Çorum 

ıporu mekteplerjn açı1?1asile ~an· 
lanır gibi oldu. Şehrin e.kı ve 
değerli bir gençlik tcıekkUlü olan 
Hale idman yurdu, geçenlerde 
Hnelik toplantısım yaptı ve Ağır 
ceza reisini reisliğe aeçerek çok· 
tanberi durgun halini gidermiye 
çalııacağını belli etti. 

Diğer taraftan şehrin haliha· 
zırda en kuvvetli ve yenilmez bir 
takımı olan Alay sporlılar ekzer· 
aizlerine muntazaman deTam et· 
mektedirler. Son günlerde kad· 
roıuna yeni ve değerli oyuncu!•· 
rın iştirak ettiği Alay apor ku.il· 
bti ümltli bir vaziyettedir. 

C. Y. 

SON POSTA 

Kilom treyi 13 G 
Alan Tayya eciler 

de 
~~~~~~~~~~~---

on Yarışın Şaşılacak Rekorları 

l.ngiltercdon Avustralyaya gidiş rekorunu kıran tnyyare (kö~cde cihanı hayrette bıra~an tayyareci Skot çoouğilc beraber) 
Inglltereden Avustralyaya gi· uçmağa muvaffak olan Scolt gıltere • Avuatral!a yarıf!nda ol· 

d . · · ·ı 16 .rr1·ınlük ayni yolda kendinin tesis ettiği duğu kadar buyllk bır allrat ıı yarııı ıçın verı en 5 ~ . O f 1 
mühlet bittiği için arıt resmen bi~ r~koru beı güaden fazla indır- yapılmamı~br. ç günden az a 

y mıştır. ıfiren bu hava seyahatinde iki 
kap~nmış ~ddolunmuıtur. . ':'ant Şimdiyekadar uzun yolda fo. pllot ıUratte vasatı 304 kllomet• 
komıtesi cıhan tnyyarecilığınde .......................................... -. ....... -........ reyi düşürmlyerek uçmağa muvaf· 

akıllar durduran bu mllsnbakayı Galatasaray fak olmuılardır. 
kaparken nmumi neticeyi ilin lnglltere • Hindistan 
etmiştir. Takımında lngiltere - AvuatTalya aeyahatl 

Neıredilen istatistiğe göre; I dolayısile lngi t re.. i is tan r ko-
lngı"ltere .. Avustralya yarııına 20 - ru da bir kııç gün farkl kırılmııtır. 

Dl:inUş Rekoru da Kwrıldı 
takım iştirak etmif, bunlardan Gidiv yarJşmda 118 saat 20 
dokuz takım muvaffak olmuştur. dakika ile dördUncüll\ğU alan iki 
Geriye kalan on bir takımdan tayyareci Avuatralya • lngiltere 
on tanesi müsabakayı yarıda rekorunu da kırmak azmile Mel· 
bırakmıı bir takım da ölümle burndan Londraya tekrar uçmuı· 
neticelenen mUe11if bir kazaya lar ve evvelce Melrose i11mlndekl 

tayyarecinin 8 gUn 9 saat tesis 
etUii avdet rekorunu 5 gün, 15 
saat, 55 dakikaya indirmeie 
muvaffak olmuşlardır. 

uğramıttır. 
Yarışta Ölen Tayyareciler 
Mnsabakayı kazanmak uirun· 

da liayatlarını esirgemiyen tayya
recilerden ikiai Italya tııtilnde 
düşerek ölmliflerdir. Ölen tayya· 
recller Gilmanla Bain ismindeki 
lngiliı pilotlarıdır. 

lngiltereden Avuıtralya'ya 
geçmeğe muvaffak olan dokuz 
tayyarenin muvasalat sırası Te o 
yolu aımak için •arfettlklerl 
zamanlar: 

Sıra Tnyyarecilerin isimleri Zaman 
1 - Campiel - Scolt 71 saat 
i - PRrmentier - Moll 90 saat 20 
3 - Turner • Panglom 93 ,, 4S 
4 - Jones - Waller 118 ,, 20 
5 - Macgregor-Wo.lker 178 ,, 19 
U - Stodart Amoazadeler212 aaat 
7 - Melro e 246 ,, 
8 - tf anıcn • J ensen 2 1 ,, 
9 - HeneU - Nay 880ıaat86 

Londra .. Nevl ork eraııındakl 
uirak yer!erile kuş bakışı uğrak· 
ları da dahil olarak 18,500 kilo
metredir. Bu meıafeyi 71 saatte 

Nihat Bey 
Galatasnray takımından mU· 

dafi Faruğun çıkm&sı Uzer;ne 
merkez muuin oynayan Nihadın 
müdafaaya E lınacnğı, yerine de 
lzmirden Jlelen ihsanın merkez 
muavin olarak konulacağı kuv· 
Tetle söylenmektedir. 

Bu Hattaki Maçlar 
lstenbul Futbol Heyetinden: 

9/11/9J4 Cuma günn yapılacak rHmi 
birincilik mOınlakalar1: 

T - ksim aabasınc!a: 
Süleymnn ye-Beykoz B. T., Kuım

pafa • Anar olu 1. T., SUleymanlye • 
Beykoz 1. T. Hakem Suphi Bey 

Betiktat (Şnef) snhnsınd:o : . 
Betiktnş· y,.fa genç T., Beııktnt • 

Vefa B. T., Eyüp-Hi il 1.T., Beıiktnt· 
Vefa 1.T. H k m Ş z:I Bey. 

Fenerbahçe sahasında: A • Büyilk 
ııahad 11 ; 

Fenerbırhçe - lstonbutıpor B. T. 
At nordu-Beylerbeyi l.T., Fenerbahçe-
istanl u!spor 1.T. H- kem S adi Bey 

Bu iki tayyarecfnin gldiı geliı· 
te katettiği mesafe 40,000 kilo 
metredir. Kirk bin kilometrelik 
hava yolunu on liç günde uçmağa 
muvaffak olan Wallea - J on es ta• 
kımı yalnız gidiş için verilen 16 
ıUnlük mühlette hem giditi hem 
de ieliıi ikmal ederek dünyanın 
en bllyllk uçuş muvnffakiyetlerin• 
den birini yapmışlardır. 

Karadenizde Grup Maçlarmda 
Hakemlik ~ eselesi 

Trabzon, (Hususi) - 932·933 
Karadeniz şampiyonu İdman 
Ocağı her sene olduğu gibi 
bu sone de Samaun sahaaın· 
da yapılacak grup maçlarına 
iftirak etmek üzere SaDl8unda 
bulunuyordu. Gurup maçlarını 
idare etmek Uzere federasyondan 
Beykoz kulübüne mensup TUrkl· 
yenin birinci ıınıf hakemlerinden 
Şazi Bey de mUmessil olarak 
Samsunda bulunuyordu. 

.,...u mlinasebetle bb:zat gödimle 

Ddncl tetrln 8 

Mcmlek .. tte 
lspartanın Şampiyonluğu 

Nasıl Oldu 
Antalya (Huaust) - Antal) a, 

Adana, lıparta takımlnrı arasın· 

da birincilik maçları yapılmııhr. 
Pazar fllnü Aatalya. Adana 

takımlar1 oynadılar ve Antalyalı· 
lar güzel akınlarla Adanahlann 
kalesine ıokulduf ar ve kalecinin 
müdafaa kaıtile kaleden aynlma
smdan istifade eden sol açık 
Nezihi güzel bir ınt ile birinci 
golli yapb. Birinci baftaymda 0-1 
Antalyalılar Kalip vaziyette idiler. 
Her iki takım arasında bayrak 
m•raalmi yapıldı. Adana, Antal· 
ya, lıparta takınıları dizilerek 
muzika tarafından Cumhuriyet 
marıı çalındı. 

ikinci haftaylmde her iki ta· 
raf Hrl akınlarla oyuna başladı. 

Ve &on dakikada Adanalılardan 

Yılmaz bir gol yapnrak beraber· 
liği temin etti. Birinci maç tek· 
tar oynanmak llzere O) una niha· 
yet verildi. 

Pazartesi ikinci maç: 
Her iki takım bUtUn gayret• 

lerlne rağmen gol yaprnıya mu· 
yaffak olamadılar, 0-0 beraber
likle neticelendi. 

Salı üçüncü maç : 
Adana, Antalya takımlarının 

ıon maçı olduğundan her iki 
takım son derece gayret göster· 
diler Te oyun mütevazin olarak 
ureyu etH. 

Antalya takımının iatlfade ede· 
mediği birçok fırsatlar zuhur e t 
ve bu gaflet neticesinde 2· I 
Adanalılar galip geldiler. 

Mıntaka tampiyonluğu maçı: 
Perşembe gUnU Adana, Isparta 

takımları arasında icra edildi. 
Yorgun bulunan AdanaWar 

iyi bir oyun gösterememişler ise 
de oldukça yine zevkli oynamıı· 

lardır ve neticede 3·0 mağlüp 

olmuılardır. 
Son Poıta - Bu mektup ga· 

zetemi:ıin intişar etmediği gUn· 
lerde geldiği için birax geç kal· 

mıttır. 

··;~hi·t····~id~i~;····b"ı;··iki····~·~·ki~;· 
lıah edeceğim: 

Trabzon takımı 00 ıncı dakikayı 
kadar 1·0 galip iken kale önUnde 
ofaayt vaziyetinde duran aol açık 
ve Te sol iç ayağına gelen topu 
kaleye atarak gol yapıyorlar, ha· 
kem tnbii bunu görmUyor. Trab· 
zonlular, kale hakemi, layismen, 
ofsayt diyorlar amma mümessil 
bey, gol diyor. Bu bal~ T~abzon
lular fena halde sinırleDlyorlar, 
hakem oyunu yarım saat daha 
temdit etmek istiyor. Trabzonlular 
oynamıyorlar neticed~ ha.ke~ 
hnkmen mağlup addedıyor. Şımdı 
sorarım, hakem bitaraf ve tecrl\be 
aahibi olsaydı bu hallere meydan 
kalırmıydı? Onun için her şeyden 
evvel hakemlerin biliİ ve tecrilbe 
ıahibi olmaları llzımdır. 

Şuref k upaııınJıı cu ıyi derece al ım F'enerLıılıçe takımı 

B • KüçOk sahsda: Fener bahçe • 
latanbulspor Genç T. Antalya • Adana takıwları maçtan evvel aaha.da 



Bu Haftanın s~~mecesi Ne Tuhaf! 
Siz De Bu Ksdar Yaşamak 

ister Miaıniz? 
Geçen sene ihtiyar bir kadın 

88 inci yaşına girdiği gün bütlin 
evlatları gelmişti. Tam on bir kişi 
idiler. Kızın n biri 68 biri 66 biri 
55 yaşında, tcrun?armın biri 46 
biri 41 biri 33 b~r.ide 22 yaşında 
bil}ilk torunları da 11 ve en kU· 
çüğü de 1 yatında olmak üzere 
tam on blr kişi toplandılar. 

Perası Yetişmemlf 
Doğan henüz. birinci sınıfta idi. 

Takları, tankları mükemmel bili· 
yordu. Amma bazı şeylere daha 
pek aklı eremlyordu. Bir gUn 
çardaklı bir bahçenin ~nünden 
geçerlerken Doğan parmağlle 
çardağa işaret eqerek annesine: 
" Anne bak, adamın parası ye· 

Birglin hoca hanım rrft göz- H A titmemit te evini yarım bırakmıı 
I r üaeyia ğanın tarlasından ge· değil mi ? " diyordu. Annesi de 
Uğlinli takarak sınıfa gelmiş ve çen derenin adı ne idi? » Hoca giilmekten katılıyordu. .l·ç kı"mse ı' U •• b k d hanım auali •"'rdo amma cevabını n n y z.une a ma an _, Bilin Bakahm 
ağacın dalındaki yerine otur- alamadı. ÇftnkU 25 papağan iki N harfi neden adaya benr.er?. 
muştu.Yoklama da yapmadı. He- arkadnşile beraber saklanmış· Bulamadınız. mı? Acele etmeyiniz 
men derse başladı: « Çocuklar, lardı. Bu ıınıf kaçaklarını bulup canım biraz düştioünüz... Yine 1111 
imgün &izinle biraz coğrafya bize teslim edenlere güzel mUka· bulamadınız., öyle ise durun ben 

fatlar, hediyeler vereceg-iz. Resim ö ı· · D i t d 1apacağız .. dedi. « Söyle baka- s y ıyeyun. .. eniz " n or asın a 
her tarafından bakarsanız yara- da d · d" · d kadaşı hm 25 papag~ ani Kom11u -ı&ı.,.i on an.. ıım ı aız e ar -

~~~~~~~~~=~~~~~L=r~~m~ad~ar=ı~k=~=a;y=h=k=~~y~a~k~a;~;r:~:n:n:·~~~n;ı:z~a sorun ve onu şaşı~n .. 
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HiKAYE 

Karınca ile 
Güvercin 

Şu Koca Fil·n Yaptığı işlere akınız! 

Bir gUn karınca su kenann
dan geçerken ayağı kayar, ıuyun 
içine düter. Telit içinde, "imdat! 
imdat,, diye bağırmıya baflar. 
O taraflarda bulunan güvercha _,... "....... ... ........ ..... 
yunca hemen koıar. "Dut, ka-
nnca kardet teliı etme, ben aeal 
ılmdi kurtarırım,, der. Gider bir 
dal parça11 bulur, gagasile ıuyun 
kenarına getirir. Ucnnu suyun 
içine sokar. Karınca da bunn tır· 
manarak, kolaylıkla dışarı çıkar. 

Güvercinin 11 sen benim canı· 
mı kurtaraın,, diye ayaklarıua 
kapanmıya bqlar. Güvercin 
karıncanın bu ıkadar çok teşek· 
klirlerinden mahcup olur u birıey 
değil canım ne olacak,, der. 
Uçup gider. 

Ostnnden birkaç hafta geçer. 
Karınca hep gt\vercine kartı 
borcunu naaıl ödeyecek diye dü· 
ıGnftr, durur.. BirgUn ortalıkta 
yem bulmak için dolaıırken bir 
avcıya ra&tlar. 

Avcı daldaki kutların arkasına 
geçmiı oiıan almaya uğraşıyordu. 

Onlar dalda cıvıl. aYıl ötUıUrler
ken bu arkadan vuracaktı. Karın· 
ca dikkat etti. içlerinde kendini 
kurtaran gt\vereinl de girmesin 
mi. ZaYalhnın yOregt ağzına geldi. 

Zual ı Ayının b&fı dertte 
idi. Fili görilnce HYladl. "Am.aa 
fil kardeı, dün gece azıcık ha· 
va aerlndı. Ocagı yakayım de-
dim. Bi. dum.a bir duman.. 
GörHn, Odanın lçlnde göıı 
göı.ü görmez oldu. Önlimüıı 
kıt, ne olur bana yardım ediver. 

Fil l711lğl çok severdi. He
men ayının ku übea ae :ıUtL 

Hortu n una bacama &çm. .-.. 
t•. Blltllıa lınavnUle UftedJ. 

Fakat o •ırada Ayıoau eyf. 
nl• 8•h••I geçenlerin hepli 
çılua luaruadan •im .. yala ol• 
mıaılardı. Ho'e luııamığın ae 
oldağaou bilmtyen zavallı Ley• 
lek, llatüail bquu •lm•l7d 
plhıce, kı:nmtia t.tııldujunu 
sanneulyordu. Pek üıılUU~rdu. 

Fn onlSTııa da fmdedına 

yet ftL Bltlla ııı:araruları top
ladı. Onlara bortuallo ıtb•l 
bir dut 7.aptmh. 

O iyi kalpli güvercin de bir kur
ıunla <Ortadan yok olacaktı. GD· 
cUnUn yettiği kadar çabuk çabuk 
ağacın altına doğru gitmeye baı· 

ladı. Nefes aefeao ağae111 7aıwaa 
gelince hemen seslendi: "Güvercin 

kardeı, gUvercin kardeı ,. fakat 

kuılar öyle neı'ell neı'eli ötüyor• 

lardı ki karıncayı duymak kabil 
değildi. Karınca bu defa ata
ca tırmanmıya baıladı. Fakat o 11• 

radJı kurıun kendisine de t.abet 

eder diye ~do patlıyordu. Biraz daha 

çıkınca yine ıeslendl z 11Gtlvercln 
kardeı, gövercin kardeı,, nihayet 

bu defa güvercin kUçUk kannca

nın "9lnl duyabildi. Tek sfizthall 
yere doğru çevirerek karıncayı 

görmeğe uğrattı "ne var kllçllk 
kardef,, dedi. Kannca tolitlı 
telAtl• haykırdı. Çünktı :ubk 
adam tetiti çekmek Uzere idi. 

Aman çabuk hiçbir tarttfoaa 
baknıadao uç alt. arkada hain bir 

adam var, 1eni vurmağa uirap

yor, dedi. Kuşlann bep•l birden, 

fır• diye uçtular. 

Adam pıınp kalmıtb. Hiç 
de glbtlnmedlm, hep · arka· 

dan vurmap uğraıbm amma .• 

N&11l da farkettiler, ne iae canım 

ormanda kuş yok değil ya... De
di ye bqka tarafa doğru gitti. 

Karınca da artık borcunu 6d .. 
ditinden memnun, kııhk 11ahlre
ainl toplamağa, aramaf a koyuldu. 

:: =~· * 
Talihli Okuyucumuz 

2S-10-9H ta· 
rib!i uihbamız· r 
dm bilmeoeyi en 
iyi hıılleden kil· 1 
çük okuyucumuz 
MemnuneH.Mat
baamıza gelerek 
mükafatı olan ki
tap çantaaını al
mıtbr. 

Küçük Mem· 
nune Sultanah· 

mette, Oanknrtaran 
mahalleeinde 56 
numarada otvmakta ve 1stanl ul 
49 uncu mektep dördıinoü sınıfta oku· 
maktadır. Kayit numarası 17 dir. 

Dört Makineli Tayyar• 

Geçen Def aki Bil -
mecemizi Doğru 

Halledenler 

Resmini g<SrdOğlnftz tayyare 
dört makinelidlr. Dnnyanın en ça• 
buk giden tayyarelerinden biridir 
•• Do HaTilland tarafından yapıl• 

mııtır. Siz de btsyle bftylk pyler 
yapmak, icatlarda bulunmak, yeni 
yeni şeyler keıfetmek Ozere ha• 
ıırlanıyor mııınız.7 

Küçük 
Okuyucularımıza 
Hakkınızın zayi olmasını i•te

oıiyoraanız, göndereceğiniz bilmece· 
nin zarhna, o bilmecenin tarihini at· 
mayı unutmayınız. Zarfın bir kenarı
na mneli "7/11/934 bilmece1i,, :iıa· 
retini koymak kafidir. 

Bilmecelerimizde kazanan oku· 
yucularımızdan letanbulda bulunanlar 

18 te9rinlevnl tarihli bilmece•i•
de biriacl ikramiyemiz olaa Bir ~azı 

tak11111nı OskUder muhtelit 
ortamektebl ikinci sınıfından 

287 Vahit Efendi lıuanmııtır. 

Talili elıwyucwaazua bediyealai blszat 

alma•• lbamdır. 

Birer kutu ~u•cak alacaktan 
Bi•a Sakarya mektobi ıon aıaıfıa

daa M. Ali, latanbul kız ortamektebi 
i09 Vedat, Samaun latiklll mektebi 
a11nf 5 ten 245 Sabahattin, Beyotlu 
H iaci ilkmektep 2 iacl naıl Tnfik 
Necdet, Adapa:r.ar ortamektep 7 Reeai 

· hediyelerini yalnız pazartui •e per
şembe günleri öğleden ıonra matbaa· 
mır.dan bir.zat almaları l&ıımdır. 
Tııradakilerin hediyeleri poıta ile 
gönderilir. 

1 
Bey we Hanıalar. 

.1 .. --------------------------~ı ' Arkaaı var ) 

• 

Oyunu 

' 

Sihirıi murabba neye derler 
biliyor musunuz? Bakın anlatayım: 
Sihirli murabbmn içine öyle ra
kamlar yazılır ki ister aşağıdan 
yukarı olan, ister sağdan sola 
giden eUtunların iç.indeki rakamları 
toplayınız, yekun hep aynıdır. 
Bir köşeden diğer köşeye giden 
kutuların içindeki rakamların ye• 
künu da yine aynıdır. işte sol 
köşede size örnek olarak b5yle 
bir murabba verilmiıtir. &\anız 
ı +12+ 14+7 = 34 -olduğu slbi 
12+ 15+2+5 de yine 34 e •O. 
•avidir. Keza 1+9+2+16=34ttır. 

Şimdi bOf murabbaa gdelim: 
Bu murabbaın kutuları içine 1 den 
25 e kadar olan rakkamlardan 
hangi birini isteraeniz koyabilirsiniz. 

Yalnaı ab:e kolaylık olmak 
üzere şunu t•valye edeceğiz. Mu
rabbada dokuz tane gölge'l kutu 
vardır. Bunların içine yalnız ken· 
dilerl ve bir de 1 ile takaim edi· 
lebtlen rakkamları koyunuz.. 

25 e kadar olan adetlerin içe
risinde 10 taneai bu rakkamlar
dandır. ), 2, 3, 5, 7, ll, 13, 17, 
19, 23. Eğer rakkamları doğru 
olarak ıeçebiliraenlz murabbam 
kutularındaki rakkamlar, aıağıdan, 
yukarı, sağdan sola, bir köıeden 
bir k61eye cemedildiğl zaman 65 
çıkacaktır. 1ıte size arkadaıa
mzla boı •akit geçirtecek gttzel 
ve faydalı bir eğlence ••• ............................................. -. .. . .. 

Güzel Olmak İçin 

Gördüğünüz güzel kız benim 
tanıdığım bir yavrunun resmldir. 
Btıyl\yl\nce göz.el ve aıhhatll ol
mağa hazırlanıyor. Fakal naal 
blıİ) or muıunuz? Her akşam on 
iki aaat u; uyarak.. Çünkü henüz 
beı yatmdadır. Siz de biç olmM)ıl 
.oura aaat uyuyor muaunu:ı.? • 

• 



• 

Ankara San;ıyi Sergisinde 

Lozan Sonu Türkiyesi Bü
tün Heybetile Görülüyor 

f Baıtarafı 1 inoi yOzde ) 

dan önce ve Lozandan sonraki 
iktisadi Türkiye» paviyonu bir 
müddet daha açık kalacaktır. 

Bu paviyonda, ilk görülen ıey, 
Osmanlı imparatorluğunun aınır· 

)arı en geniı bulunduğu 1682 d~ 
ki vaziyotini gösteren haritadır. 
Yanında kocaman bir " niçin?., 
suali bulunuyor. Cevabı ve mlsal
lerl biraz ileridedir; Tilrkiye o 
zaman iktaıaden kendi kendine 
yetiyordu. Pavyonun bir köşesi, 
o zamanki Tür ki yenin eserlerini 
gösteriyor: 

Bir camekAnın içinde bıçak, 
kubur, çini parçaları, kaftan. Du
vardaki resimler, cami içleri Bağ• 
dat kasrından bir köıe. 

Bu eserlerden sonra geloa kı-
11m, imparatorluğun sultanların 
gafleti yüzünden ne hale geldi· 
ğini gösteriyor. Ziyaretçiler eli, 
kolu, gövdesi bağlanmıı bir adam
la karşılaşıyorlar. Bu adamı aa· 
ran kuşaklar, gümrük esareti, 
Maliye eaareti, Adliye esareti, 
Maarif esaretidir. Artık kapitn· 
la1yonlarla devlet içinde devlet 
kurulmuştur. 

Bundan ıonra Fransızca Vu 
mecmuasında çıkan ve koloniza .. 
yonu tasvir eden kapağın büytıttıl· 
mllt fotografı görünüyor. Türkiye 
kendi ham maddelerini kendi 
iıleyen bir bütün olmaktan çıkmıf, 
sadece bir ziraat ve ham madde 
memleketi olmuıtur. Neticesi 
ıudur ı 

Memleket gerllemiı, kUçUlmllf, 
millet soyulmuı, fakirletmittir. 
Devlet alyast, lktıaadi lstiklilinl 
kaybetmlıtir. Yurdu, milleti soyup 
ıotana çevirenler ilıtelik bir de 
ona ıu adı takmıtlardır: Hasta 
adam. 

BUyUk bir tablouun altında 
ıu satırlar okunuyor : 

11 Hatta Sevrde hasta adamı 
öldtı sauarak parçalamaya yelten• 
dıler.,, Paviyonun bu cephesinde 
imparatorluğun malt yıkılııını, 

borçlanışını, ceremeyi çekenin 
köyln olduğunu gösteren muhtelif 
tasvirler ve Sevr muahedeain· 
den parçalar vardır. 

Bundan sonraki koridor Lo
zana giden yoldur. Sağda ve 
soldaki duvarlarda Gazi Hz. nin 
alluetlerl görUnllyor ve ıittikçe 
kuvvetlenen « hayır » yazıları 
okunur. 

Lozandan şimdiye kadar olan 
vaziyeti ve iktııadl kalkınmayı 
g6ateren birçok grafikler, tablo
lar, foto montajlar bulunmak
tadır. 

Sergi evinin tam methallne 
kurulmuı olan it bankası pav· 
yonu ise, güzellik ve ihtitam 
cihetile birinciliği almııtır. Bu
rada tam cepheye Gazi Hz. nl 
göıteron bllyUk bir madalyon 
yapılmııtır. Madalyonun nğında 
ve solunda rakamlardan milteıekll 
iki sütun vardır. Rakamlar1919dan 
itibaren seneleri gösteriyor. Bn
yllk batın etrafına dizilmit olan 
bu rakamlarla, onun yıllar llıtlln· 
deki duruşu ve yıllann bahtını 
çevirişi pek güzel ifad6 edilmiştir. 

Sigorta köşesini dolduran tab
lolar, yangın fotoğrafları ve gra· 
fikler arasında ıunlar da okunuyor: 

" Memleketimizdeki 48 büyük 
yangının zararı ( 4.886.000 ) lira. 
Yanan emlak ar.asında •iıortah 
olanlar ( 1.840.COO) lira. Bu yaa-

ıınlarda mahvolan servet ( 3 ) 
milyon lira. ., " Mecmu nUfusu 
{I . 479.978) olan yalnız (36) vili· 
yet merkezinde { 1931 ve 1932) 
senelerinde (64) bin kiıl ölmlli tilr. 
Vefat edenlerin içinde sigortalı 

olanlar yalnız {39) kişi.,, 

Bu istatiıtiklerle, yoksul ölenin 
ve kartılıksız yananın acısı ifa• 
deye çalııılmıı, hiçbir ıirketin 
raklimı yapılmamııtır. 

Sergiye memleketin her tara
fından (200) den fazla firma işti· 
rak etmlıtir. Bu arada Tarsua, 
İzmir, Adapazarı, Adana, İstan
bul, Bursadakl menaucat, iplik ve 
bez fabrikalan, Tork hanımları 
esirgeme derneği, ıapka, eldiven 
çanta imalathaneleri, trikotaj f ah· 
rlkaları ve diğer bUtlln san' at 
şubelerinin mamulltını 16steren 
bölmeler var. 

Serginin ikinci bnynk kısmı 
alt katın hol ve aalonundadır. 
Dokuma sanatları haricinde kalan 
muhtelif aanayi ıubeleri buradadır. 
Serginin umumi heyeti Türk aa
nayiinin blltnn mamullt ve nllmu• 
neler1 hakkında fikir verecek 
mahiyettedir. 

M.S. 

Serginin lnblıarlar kıımı da 
çok göz alıcı bir tekilde ıUılen
mlttir. Re11am Arif Dino Bey 
tarafından modern Uıliipta tertip 
edilen bu kısımda blltUn inhisar
lar mamullb teıhlr edilmlıtir. 

Marsilga Faciası 
Tahkik 
Edilirken ... 

(Baıtarafı 1 inci yGzde ) 
Belgrat araaı_.da ltliyen eksprea 
tirenl Avuıturyada, Salıburg cl
vannda Şvarzbah lıteayonuna 

geldiği ve durduğu zaman üze
rindeki evraktan Yugoılavyalı 
Mllan Dodar namında biri oldutu 
anlaşılan bir yolcu, tiren yolu 
üzerinde ağır yaralı bulunmuıtur. 
Bu adam, doktor gelip kendisini 
muayeneye vakit bulamadan öl
müıtUr. 

Bu yolcunun bulundutu kom• 
partimana civar bir kadın yolcu, 
ekspereıhı istasyona ıelmeaJnden 
Dç dakika evvel bir kavga gll· 
rtUtllıtınll itittiilnl ıöylemiı, bu· 
nun Ozerine o kompartımanda 
bulunan yine Yugoslavyalı iki 
kiti tiıtulmuılardır. 

Bunların adı VoynoYiç ve 
Farlçtir. Dodarla kavga ettiklerini 
aöylemlılerae de herhangi bir fena 
harekette bulunmadıklarını iddia 
etmişler, Dodarın trenden dUt· 
meal ihtimali bulunduğunu da 
beyan etmişlerdir. Dodar Hırvat
tır. Hadisenin, Marailya cinayeti 
lJe alakadar olup olmadığı tetkik 
ediliyor. 

Aldrl• Yedka Tehlikede mi? 
Belgrat, 6 - Yugoslav zabı· 

taeıoa yaptıtı lfıaat ile çok 
mllhim ip uçları veren Ye Hırvat 
lbtililciıl Periçin 1abık metresi 
olup bir müddet enel kendisin· 
den ayrılan aktris Y edkanın 
hayatını tehlikede glSren Yugoslav 
zabıtası, iki memurla bu kadını 
muhafl:lza altına almııtır. Aktris 
Y edka Hırvat komitecilerinin ha· 
yah, usulleri, Makedonya komite
si" e olan alika ve mllnasebetlerl 
hakkında mühim malumat vermişti. 

• 
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Bu akşam T O R K Sinemasında~--
Muazzam Ruı prodilkslyonu : 

B o R A 
Kadın ruhunun en ince tahllli, kadın aıkının emaalıiz bir misali 

Herkesin mutlaka görmesi icap eden bir ıaheaer. 
Oymyan yıldızlar : Moıkova -Operasının baş artistleri : TARASSOVA • ÇUVELEF • ÇAREV 

~•--.• ilaveten: iki kısımlık RENKLi KOMEDi ve EKLER JURNAL dünya havadisleri ~-· 
----~~~~~~~~~~~------------~----------------------------~------------
,. • Şehzadebaıı J 

HiLAL sınaması 
Yarından itibaren : 

iki harika filmi birden : 

1-(ZOMBi) 
Yaıayan ölGler 

Dehıet Ye heyecan dolu bOyGk film 

2 -KANLI KAFES 
V ahti hayvanlar içerisinde geçen 

en hakiki ve heyecanlı film. 
Ayrıca : İpekfilm mamulAtından : 

MÜNiR NURETTln B. tarahndan 

AYRILIK TANGOSU 
ftA.-eten: Yugoılavya Kralı 

ALEKSANDRE . Hı. n• yapılan 
ıuika1t n batan tafılllb 

ASRi sinemada 
T emaıaların en büyüğü 

ve en ucuzu 
Bu akıamdan itibaren mnstesna 

bir proaram 
MARLEN DIETRICH'I 

SARIŞ iN VENÜS 
filminde görmek ve tekrar görmek 

için ıon fınat. Aynı ıamanda : 

MORG SOKAÖI CINA YETi 
BELA LUGOSl tarafından 

Her Perıembe akıamı : 

BÜYÜK TOMBALA 
Kazananlara Tayyare Piyanıo 

biletleri verilecektir. 
Son sistem yeni seall tesisatı 

.............................................................. 
Yeni Bir 
Harbe Doğru .• 

( Ba§tarafı 1 lnoi yüzde ) 
«Sosyalizmin temelleri ıatlam 

olarak atılmııtır. Mukabil bir ih· 
tilil ve Emperyalizm onu berhava 
edemeL Blltlln dtinya blllyor ki 
Kızılordu cihanın en kuyvetll or• 
duıudur. Kızıl ordunun silahları 
ve teıkllAtı çok mükemmeldir. 

Silahlan bırakma konferansının 
akamete mahkum olması, deniz 
meaelelerl hakkındaki müzakere• 
lerin çıkmaia girmesi ve hava 
ıillhlarl yarııı gösteriyor ki: Dtın· 
ya yeni bir emperyaliat cihan har-
bine doğru gitmektedir. 

F aıist maceraperestleri, ıovyıt· 
ler aleyhinde bir harp çıkartmak 
için çahımaktadırlar. Fakat onla· 
nn sovyetler aleyhinde bir cephe 
vtıcuda getirmek ümitleri boıtur. 
Emperyalist devletler araıındald 
lhtiliflar o kadar bllyUktUr ki, 
bllttın aklı baıında olan insanlar, 
bir harp ç~kar çıkmaz bu harbin 
bUtUn dDnyaya ılrayet edecetlnl 
bilmekted;rler. 

Sovyet devi, 1&hillerlne çar-
pıp kırılan dalgalara ıllkiınet ve 
uyanıklıkla bakıyor. Sovyet Ruı• 
ya, kuvvetlerinin çok yaman ol-
duğunu, dllfmanlarını tamamlle 
imha edeceğini ve ne kadar kuv• 
vetli olursa ıuJhun kurtarılmaıİ 
yolunda o kadar fazla doıt bu· 
lacağını biliyor.» 

>f 
Bu münasebetle dUn gece de 

ıehrimizdeki Sovyet Ruaya kon· 
soloabaneainde bir kabul re1mi 

Mukaddema Kızıltoprak Feneryolu Kayışdağı caddesi ŞeyhUl
harem Mütir Adil Paıa köıktınde mukim iken halen ikamet· 

gihı meçhul bulunan Aliye Hanıma 

lıtanbul ikinci icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığından 
Ödünç almıı olduğunz mebaliğe mukabil meıkür Sandık na• 

mına 27689 No. lu deyn aenedlle rehnetmiş olduğunuz bir pırlanta 
tektaı pantantif ve bir çift pırlanta tektaı küpe 21 / T. nni/934 
tarihine mllnadif Çarıamba gllnü 1&at on dörtten itibaren lıtanbul 
beledfyeai Sandal bedesteni mezat idaresinde mllatenidi bulunduğu 
934/996 numaralı dosye ile birinci açık arttırma suretile satılacağı 
malQmunuı olmak ve bu husustaki tarafınıza tebliği lazım gelen 
llAn varakası makamına kaim olmak lizere keyfiyet ilin olunur. (7530) 

Zafiyeti umumiye, fştihaaıdık ve kuvvetıiılilc balabnda büviik 
faide Ye tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satıllr. 

Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesinden ı Bodrumun Kumbahç 
mahallHinden Billl otlu M. Vefik Efendi ile TGrk Bük6 köyünden mOtenff 
Hacı Oıman vereseıinden karııı Ayıe ve kı zları SOJeyman kHııı 

Ayı4 ve HOaeyln karıaı Abide ve Hacı İbralıim otlu HilHyin karı11 
GOlaGm ve otlu mOteYeffa Muatafa karı11 Ayte Dudu Ye otulları Osman Y 
Hüseyin ile maıterek Ye kabiliyeti takıimiyeleri olmamHından ıablmuın 

Ye aatıı bedellerinin ıtırekl beyninde taksimine karar nrilmie olan Bodru 
mun Türk BtıkO köyilnde muhtelif mevakide vaki hudut n miktar ve kıymet• 
muhammeneleri aıatıda göıterilen bet parça gayri menkuJOn açık arttırm.a 
ile aatılarak paraya çenilecetinden n aatııın 15-11-934 tarihine mlaadıf 
Perıembe gtlnO saat 14'ten 16 ya kadar icra edllecetinden 1atın almak lıte
yenlerJa gayri menkullerin mecmuunun muhammen kıymetleri olan bin Hkiı 
yBs elli (1850) liranın % de 7/5 nlbetinde pey akçe1inl tediye etmeleri ve 
arttırma bedeU ••:rri meakulGn mubammea kıymetinin % de 75 ini bulmadıjı 
takdirde •• çok arttıranıa taabb9da baki katiaalı esere ...u.ı.--. .a bet 
glln daha 80-11-934 tarihlndt ayni 1aatlerde icra edilmek lizere temdit • ' •· 
ceA'i n Oç defa bajmldıktan ıonra en çok arttırana ih.:ıle edilecetl ve lftbfıD 
pefln para ile yapılacatı tellAllye rHmi ile 18ir masrafın alıcıya ait olacatı 
H daha ziyade malGmat almak lateyenlerin Bodrum Sulh H&kimli~ine mGra
caat eylemeleri ilin olunur. 
1 - Tapu No. Cioıi MeYldi Dön M. kıymeti Hududu: 

24154 Tarla Hebil 40 

2 - 28/58 kesre tarlası • 557 

3- 30, 60, 67 arap tarla11 TtirkbllkU 7 

4 - 32/62 Hebll nam 
Osman tarlaSI 

Hebll 8 
• 

5 - 26/56 Pmarbk tarlaıı Hıbll 22 

• 

Ura K. 

600 

150 

200 

600 

Şarkan ve garben 
yol şimalen Halli oğlu 
veresesi tarlası ve 
cenuben köylln hu· 
ausi yolu 
Şarkan deniz garben 
arap tarlası ılmalen 
Kara Hüaeyin cenu• 
ben deniz. 
Şarkan ve ıimalen 
kereli tarlaıı garben 
cebel olup cebelden 
bedi ile farktakl kes· 
rell tarlaıına kadar 
85 batve cenuben 
Keleı oğlu vereıeal 
tarlası. 

Şarken tariki im ıl
malen cebel olup 
cebelden cenuptakl 
tariki ima kadar 140 
hatve garben yol ce• 
nuben tariki im. 
Şarkan tahtalı oğlu 
Ali tarlaaa garben 
tariki im timalen 
Mustafa ve cenuben 
Mehmet tarlatan. 
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Madam San Jen 
Komedi 3 perde 

' ı aa,ıangıç 
Teni 11eır11at: 

Gorio Baba: Balzak 
Haydar Atlat 

• 100 Kurut• 

Yeni çıkh 

Havacıllk ve Spor - Her 
on beı gUnde bir tayyare cemi· 

Qln•t 1 40 6 39 Akt•• 11 -
Öil• 6 ~' 11 ~7 Yauı ı 13 ıs 33 
1kı.c11 9 42 14 41 ı.... lJ 68 ' &7 

···-·-.. ----·---·---·····-· .... --··--... 
yeti tarafından çıkarılan bu hava 
ve spor mecmuaaının 130 uncu 
nyıaı zengin yazılarla lntiıar et• 
miıtlr. 

.................... --•-ı: .. ..... ...-
Eski Fransız Tiyatrosunda 

Bu akpm 1aat 20 de 

YARASA 
Operet 3 perde 

flyaUarda tenzlllt. 
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İTTİDAT ve T~~3AKKİ 

A Uah Allah! Ses!er!, Yerde Serili Düş
manların Feryatlarına Karışıyordu .. 
Bu rapordan da, ( dUtmamn 

Kumtepeye ihraç yaptığı hakkın· 
da veriltn malumatın doğru ol· 
madığı) anlaşılıyordu .•. O zaman 
ordu kumandanı, Mustafa Kemal 
Beye sordu: 

- ş;mdi neye karar veriyor• 
ıunuz?. 

Mustafa Kemal Bey, cevap 
verdi: 

- Şimdi., bUtiln kuvvetimle, 
Arıburnu :dakl dütmana taarruz• 
da devam edeceğim .•. 

Kolordu kumandanı, bu fikri 
derhal kabul etti. 

Mustafa Kemal Bey, tekrar 
harp meydanına geldi. Son vaz1• 
yeti gözden geçirdi. Dnşmanın 

sağ cenahına yapılan taarruzu, 
şiddetlend;rdl. Sahra bataryeıini, 
ateşi daha müessir olabilecek bir 
yere yerleşt:rdl. Kendisi do aağ 
cenahta bir nokta intihap etti. 
Bütün taarruz kuvvetlerini birleı· 
tirdi. Var kuvvetile dlitmanın 
Ustilne yüklendi. Kahir piyade 
ateşlerini, yalın süngtılerin parıl
daması takip ediyor; hücuma 
kalkan kıtaların: 

- Allah.. Al!ah •. 
Sesleri, kaçan düşman bölük-

lerinden yerlere serilen efradın 
acıklı feryatlarına karışıyordu. 

19 uncu fırkanın kahraman ef
radı, artık düşmanı - tam mana• 
aile - önlerine katmış, aabile doğru 
alirUyorlardı. Genit bir hat üze-
rine yayılmış olan lngiiiz bölük· 
lerl, aniidane harp ediycr1ar .• 
Takım takım eriyorlar .• Mahvolu• 
yorlardı. Son bir süngU hllcumu, 
güçlükle tutunan düıman artıkla• 
rım yerinden oynatmışh. Bunlar 
nihayet, Türkiln gücü karşısmda 
dayanamıyacaklarmı anlamışlardı. 
Bi. den bire yerlerinden fırlamışlar. 
aahile doğru kaçmaya başlamış· 
Iardı... Bu aakin Nisan günü ar
tılc hitam buluyor; ilkbaharın kızıl 
güneşi, bü> Uk bir kan leke11i gibi 
ufukta kayboluyordu. 

Deniz, düşman gemilerinin mU· 
temadi hareketlerir.den, her tarafa 
yağmur gibi yağan güllelerden, 
hırçın dalgacıklarla çırpınıyor; kan 
Uıtnne doğan ve kan tistunde ha· 
tan bu günün güneşinin son kızıl 
ıııklarile, kızardıkça kızarıyordu. 

Gün, böylece geçmişti. Fakat 
bugünden itibarendir ki burası .• 
bu, Gel bolu yarım adası; 
blitUn c:hanın, bUtUn cihan 
harp tarihlerinin karşısında, 
(Tlirk) Un kanlı bir imtihan mey
danı haline gelmişti... Ceneral 
Hamilton 'un doksan parça harp 
gemisine, bu gemilerin saçt_ğı çıl· 

dırhcı öliim ateş ' erine ve tam 
doksan bin ki,i :ilc askerine karşı 
on sekiz Türk evladi:e göğüs ge
ren (Mehmet Çavuş) elindeki kaz· 
ma sepile hu cidal sahasının per• 
deslni açmış... Türkün en büyük 
evlidı (Mustafa Kemal) de ilk za
fer imtihanını hllyUk bir şerefle 
kazanmıştı... Artık buııdan sonra, 
Çanakkalenin kahramanlık destanı 
batlıyor.. Bu destan hergün sayı
sız ve adsız kahramanlarla dolup 
taşıyordu. Türkün büyük ve ölmi· 
yen ruhu pulat bir sine gibi Ça· 
nakkalenin önüne gerilmiş... Ce· 
neral Hamiltonun yUzlerce harp 

ve dünyanın her tarafından top· 
lanan rengarenk ıayısız askerle· 
rine karfı: 

-Buradan geçilmez!. 
Demiıti. Ve... Geçirmemişti. 

Karargahıumumi olmak üzere 
Babıali, ittihatçılar mahafili ve 
bilhassa mahalle 'kahveleri heye· 
can içinde idi. (Tanin) gazetesi, 
ateş ıaçan bir makale yazmış; 

lf 
Arıburnunda hezimete uğr2.yan 

düşman, talıhini başka yerlerde de 
tecrUbe ediyor.. (Seddilbahir) de, 
(Kumkale) de • Tfük ordt:.suna 
ebedi şeref kazandıran· çetin 
harpler devam eyliyordu. 

Çanakkaleye taarruz eden düş· 
man kuv\etlerini lstanbuldan 
bombardımana başlamıştı. Kırk 
sekiz saat kadar süren bu telaş 
ve heyecandan sonra nihayet 
vaziyet tevazzuh etmiş.. Düşman· 
ların, karaya a!jlier çıkarmab . ma 

Düşmanın karaya t11ker çıkar· 
ması, Istanbulda pek büyük bir 
telaı husule getirmişti. Baıta 

rağmen, Çanakkale kahramanları• 
nın çelik sinelerini kolay kolay 
yarıp geçemiyeceklerine kanaat 
gelmişti... (Arkası var) 

uykusuz bir gece takip eder. Her şey fena görü ·· f ı 
kederlenir ve h' b' d nur. nsan huysuz anır, 

• • 
1~ ı~. Şl!y en memnun olmaz. Her muvaflaki etin ilk şart· 

lan dınlenmış bır vucut ve dinlenmiş sinirlerdir Ege · · ı~ · · · r sınır ı ısenıı, 

Bromural ··Knoıı. komprimeleri 
sizi kurtarır. 

~.üsekkindir ve uykuyu temin eder ve hiç bir zararı )'oktur, bütün 
dunya lantr. 

10 vt 20 komprimeyi havi tüp· 
ltrde eczaneltrdt rtçeıe ilt s2ıııır. 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen s/Rhin. 

Yeni Çıkan Kitaplar: 

KANAAT KÜTÜPHANESİ 
En aon na,rlyallndan okurlar1nı haberdar eder. 
Ruşen Eşref Beyin: 

Beyaz Geceler 
Rus edibi Dostoyevski'deo tercüme (75) kuru9 

KöprUIU zade Fuat Beyin: 

Türk Dili ve Edebiyatındaı. 
araıtırmalar ( 100) kurut 

Hallt Fahri Beyin: 

' 

Graziella "LAMARTINE'in taheseri,, (75) kuru' 

Vf CTOR HUGO hayatı ve eser ~eri (75 kuruı) 
Sadri Ethem Beyin: 

Bir Vagon Penceresinden (50) kurut 

İmperatoriçe ve Saray (30) kurut 

Mahmut Yesari Beyin: 

Aşk Yarışı (50) kuruş 

&Urhan Cahlt Beyin: 

KIR ÇİÇEÖİ (75) kuruı 

DÜNKÜLERİN ROMANI (75) kuruı 
GURBET YOLCUSU (75) kuruş 

Orhan Seyfi Beyin : 

Kerem İle Aslı (50) kuruş 

Va - Nü Beyin: ÖLDÜREN KiM (75) kuruş 
Kemal Kaya Beyin : 

Yeni Mektepte Eşya, Fen Bilgisi, Atölye 
150 kuruş 

Ragıp Rıfkı Bayin ı 

Almanca-Fransızca-Türkçe (ıso) k 
Askeri Tabirler Ltigati uruş 
Şemsi Tallp, Flnnazer ve Tubino B. 

Türkçe ltalyanca ve ltalyanca Türkçe Lugat 
(25 l) kuruş 

~m~in~ ybhlnbr~ m~mi~ne ~·~----~---------------------~ 

Çorapçı f-Iayim Kaplan Ef. AlacakhL:.r Sua Defteri 
S ;ra No. Alacak ının iami Talep dtiği Kabul edilen S rası Red- Milli• 

mikt r mikt:ır dedilen ha:ıat 
1 Bilnyamio oğ u vekili 485 485 6 

Ş kir bey 
2 Liviyoşnur Ef. 261,06 261,0'l 6 
3 K:ı~ mt.k z;:de Nur.-ttin 8. ~()41(i5 254,65 6 
4 Mazlum B. vek:Ji Sunt Makinal<ıra iltihkak iddia8ı (is !ihkak id-

H3yri bey 
iıya Gor2J Ef. 500 
R fıel Haviyo Ef. 400 
İzr :ül Şataraşvili Ef. 2188,80 
Rado Miliıki ef. 513,59 
A. Karuo ef. 378 

10 Sam· Leytis ef. veki'i Şakir B. 200 
11 Magaril ef. vek' Ji Şakir B. 250 
12 Za1i ef. Tekili Şakir B. 250 
13 Hayim R akanati V. Şakir B. 200 
14 S. Amaraci V. Şakir bey 20() 
16 M r:ıa zade Mehmet bey 200 

V. Ş kir bey 
16 İs~ k Bahar V. Şıkir bey 250 
17 İsak Habip ef. V. Şakir B. 150 
18 Hayim Levi ef. V. Şakir B. 200 
19 G:ı odi ef. V. Şakir bey 200 
20 Reginativi'i ef. V. Şakir B. 200 
21 lzrail ef. V. Şakir bey 200 

22 Dilbuz zade Ahmet B. 200 
V. Şakir bey 

23 Samocıl Petlman ef. 200 
V. Şakir bey 

24 Neıim B:ırzilay ef. V. 250 
Ş'.:ı.kir bey 

25 Lerner ef. vekili Şakir bey C-73 
26 Davit fsak Levi ef. V. Ş kir B. 150 
27 Jozef Amram ef. V. Şakir B. 150 
28 Ziya Emin B. V. Ş~kir bey 150 
29 Rafael Levi ef. V. ŞJkir bey 150 
80 H rolt Ştern ef. v. Şakir B. 150 
31 Davit Roıiye ef. v. Şakir B. 150 
32 Madam Klan Molbo Y. 150 

33 

34 
35 
36 
37/98 
38 

89 
40 
41 

42 

4S 

44 

45 

46 
47 

48/100 

49 

Şak·r bey 

latepan Kilrkçiyc;o ef Y. HlO 
Şakir bey 

laak Kolyalof t-f •· Şakir B. 150 
İıı ak Yahtl ef. v. Şakir B. 150 
Alber Avigdor ef. v. Şakir B. 150 
Viktor Scan ef. v. Şakir B. 900 
Samoel Pevi"akis ef. v. lGO 
Ş :ı kir bey 
Davit Salmon ef. v. Şakir B. 1!>0 
Petraki Terzi oğlu ef. 160 
Viktor Raso ef 350 

Yuda oğlu Yeıua ef. v. 250 
Şakir bey 
DaYit Piazazl ef. v. Şakir B. 850 

Moriz Şerez ef. V. Şa- 202,50 
kir bey. 
Grigori Hayfez ef. V. 250 
Şakir bey. 
Nazir bey vekili Şakir bey 450 
Yusuf Azmi bey V. 445,95 
Şakir bey. 
Mayer Şatar.:> şiviU ef. 3874,80 
V. Şakir bey. 
BUnyamin Musa ef. V. 400 

Şakir bey. 
50 Siyon Rah:mof ef. V. 414,40 

Şakir bey. 
51 Baruh Gabay ef. V. 150 

Şakir bey. 

diaaı reddedilmjıtlr. 

500 6 
400 6 

2188,80 6 
513,59 6 
378 6 

200 6 
250 6 
250 6 
200 6 
200 6 
200 6 

250 6 
150 6 
200 6 
200 6 
200 6 
200 6 

200 6 

200 6 

250 6 

673 6 
150 6 
150 6 
150 6 
150 6 
150 6 
150 6 
150 6 

150 6 

150 6 
150 6 
ır;o 6 
900 6 
150 6 

150 6 
16<) 6 
257,70 6 92,30 Faz1a talep 

edildiğrnden 

250 6 

330 6 
202,50 6 

250 6 

450 6 
445,95 6 

3874,80 6 

400 6 

414,40 6 

150 6 

52 Jak Gabay ef. V. Şakir bey. 296,59 296,59 6 
53 Salmon Badi ef. V. 125 

Şakir bey. 
125 6 

54/103 İs ak Elyazarof ef. V. 1390,99 1390,99 6 
Şa kir B, 

55 Menaoe Kuzen ef. 283\1,50 1358 6 1501,50 Veııaik 

56 
51 
58 

Abdi Semih bey 3383, 15 
Sava Neftçi ef. 988,76 
Safiye İbrahim ve ŞU- 196,32 
rekaaı vekili Ekrem İlhami B. 

3383,15 
988,76 
196,32 

6 
6 
6 

mevcut olmadı-

ğından 

59 Mehmet Kazım bey V. 349,50 349,50 6 
Ekrem llhami B. 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 No. lar (95) No. il~ tevhit edilmittir. 
71193/96 Jozef Negrin ve Şeriki 2693,50 2273,23 6 420,27 tediye 

72 
73 
74 

75 
76 
77 
78 

79 
80 

81 
82 
8.j 

84 
85 

86 
87 
88 

Avukat Alklvyadis B. 557,70 557,70 

Yahni t"rketi 400 400 

Lı: on M zrahi ef. 500 500 

Av:am oğlu Muiz: ef. 500 500 

Salamon At.arya ef. ~50 250 

A\ ukr.t Bera et H. 1300 1300 

Manifaktür debu) V. 357:?,20 8572,20 

Dı.. nyel Behar 
Goltş:ayan Ef 400 400 

Mehmet Mazlum Ef tOO 200 

Vahram İş'emeciya n Ef. 900 900 
L"bik ve Vayo: erger Ef. ler 15!'i,04 lfi5,04 
Eber'eyao Ş'rketi V. 811 811 
Ab..-nyakar Ef. 
Hamıt Bey 101) 100 
Kozmoz S:m::!u'. as Ef. 2j 0 250 
V. Şakir Bey. 

Yord n Ef. vek'.li Ş"kir B. 250 250 
D vit Yenni Ef. V. Şakir B. 10125 10125 
lzraıl Et. vekili Şakir B. ~!iO 250 

( Devamı 14 ü-.cü yü.&de ) 

6 
6 
6 

6 
6 
6 

edild :ğinden 

6 42025,85 Franıız 
frangı mukab il 1 

6 
6 
6 
6 
6 1978,75 lnlçre 

frarl.Iı mukabili 
6 
6 

6 
6 
6 



BUAI ·••· Zambak 
BUyUk Tarlht Roma• 

No.ı 77 8 • 11 - 934 

ifşa Edilen Sır •• 
Sadrazam lbrahim Paıa, O Zamana Kadar Saklanan 

Sırn, Söylediği Birkaç Sözle Ortaya Atmııtı.. 

,ana giriyorlar •• Tahtaa ıat ta• 
rafındaki Hdirde oturan lbrablm 
Paıaya hllrmetle Hllm weriyo~ 

lar.. T eırifat maaile muayyea 
olan yerlerine ıeçi1orlarcla. 

T abt, heniz b()ft.. Padlpb, 
ortadn ıörOnmiyordu. Kenarlan 
ve tavanlan plfllıiı ay•• rensl 
atlaı llatOae 1&rı .,... lflemel 
çadır, yavq yavae ordo erkinile 
dolmuşu, Herku au1Uyor; Padiplı 
namına lbrabim Papma ı6yliy .. 
cetl nutku bekliyordu. 

lbrahlm Pqa birdenhlre dot
rulmuş: 

- Y oldaılarf •• 
Diye, ı6ze baılamlfb. O za

•an, bOtllD nazarlar onan ilerin
de toplanm11tı. Çllakl, ılmdl 
dylenecek ıa .azlerdea, • herkul 
merak içinde bırakan orduaua 
hedefi anlafllacaktı. 

lbrahim Pqa, dik ve matrur 
batını biru daha yukan kaldır
Dllf, sat yumrupna dlaiDe day .. 
mıı, eıatirl bir mahl6k halini al
mafb. 

Kendine çevrilen nazarlan ıu
rar ile ıllze ıh• pac:litahıa ba 
harpten mabadı ne oldufunu dy
lllyor; ptlrllullz •• pervua l&zlerl, 
muhataplan lzerinde blıtık bir 
t .. ır humle getiriyordu. 

Sadrazam, 11ZUDca dren bir 
baılangıçtaa IODra, tfmcliye kadar 
Aklanan um, ıu MSzlerle lfp 
•tmiftl: 

- Bilinlniz ki yoldaılar, 
PadiphılDWD pederi f81ıaneleıl 
Sultan Sellin laan n&t •ttiil 
yaldt, ctllum hllmayuna bildirmek 
için u1Ulen her de•l•t nezdlne 
birer elçi gönderilmipi. Sair 
dev~etler elçilerimize kati blrmet 
ve riayet ıaıterip. pederlerinia 
vefabndan dola11 atı,.han8J• 
beyanı taziyet.. Ve clluıu hllma
JUnlarından dolayı ana tebriklt 
eyledıkleri halde M11car krala ba 
ILaidel devlet Ye nezakete riayet 
etmek töyle dunun, bilakiı nime 
ıGtllreo elçimizi tulup hap1eyle
mlftl. Elbet banda Wr ıeW. 
olu: u 1tur deyi bir ildad çavuı 
tayin olunmuıtu. 

Halbuki o dahi ayni akıbete 
ajradılup Bple komdm .. ta. Hm
baki o ... pclaır. Ma'* de.ı.tl D. 
aramızda dostluk we mOnaHbab 
haıene cari bulunuyordu. Buna 
binaen karalın bili ..hep bu 
ıtna hareketi, zati phaneye dip 
derürı olmuıtu .•• Bu•• Hbeblıil 
arqbrdık. Ashna va11l olduja
mm zaman hayrette kaldık. ile
ler buoua ıebebi ispanya kırah 
Şarlken denilen ilin kifir lmlf. 
811 Şaf'lken, llpuya ve AvU1tur-
1a ve Macariatamn l8bilH mutlaka 
olup elyevm AvU1tur,.da kani 
unvanını tqıyan Fercllaanclo, ki 
kend:si in biraderidir. Ve hlkeza 
Macaristanda imal tanmao Lal 
ki ke.ıd"ılnin eniştealdir: Bunlann 
her ikiı dahi kıral olmayup ke
ennt.hii birer vali memileılnde
dirler. Şarlken tarafanclaa her ne ki 
em.r veril.ine derhal itaat ederler. 
Ba Şarlk• yani, anasından, 
ataımdan, avradından kendiye 
intikal eden bu.ıca memalild azın
uyup çıkası ıiblerini dersaadete 
dlkmif.. Ve 10ya; bizler p clha ... 
da mevcut iken Auouaan hl· 
kimetinia hikmeti netlirı der.ı,. 

Onun için IU pbaa bafl bpar
mak iatemff.. Macar laraJına 
emredip elçilerimizi hapMttirmft •• 

Ordu erklnı Ye de•let ricali, 
ukallannı ellerine almatlar, bn-
1nk bir hayret ve taaccllkle ltir
birlerinin Jld• bakmtlar: 

- Allah... Allah... 
- Lahawle. •• Veli. •• 
- Hay kllir, bay ••• 
- Dalaa ne duruyonz bM8da? 
Dlye aunldaamıpardl, 
lbrabim ,.,., hafifçe ıtdlm

HllÜf.. S6d.riDin huı.ae ıetirdiif 
bu teılr<len bG111k bir mem
nuniyet w ....... tL ... blaaen 
tanuna ve lklerillla aben,W 
boZIDllCla• awtkuaa devam eyle
mftti: 

- Eter zatlfahane arzu bu
yunalarda, daha olwakit erdu-
larmm hatlanna ıeçer, bu 
Şarllken deallm latn ile 
•ua ..U.tem ve laemp- ol• bu 
dizme luralm t.rblyMiai verlrclL 
amma, buma vakti merb.-na 
talik eyleclL 

- Har. laa7 ••• 
- Ona De liPbe... 
- ı...n.. Gla b.tln .• Saat, 

bu -itil'... M...at we mak.c:lu-
•uz. ( Maç ) binini çipeylp 
f Bodla) • Yumalr... Karal [ul ile 
hauaten onan himial olan Şarl· 
ken lilnine me1dan okumaktır. 

lnpallahllrrabman, lmlnen we 
1&limen ( Bodln ) e pieceğiz.. Bu 
iki mel'unaa tahbm baflarma 
ı-Preceilz. 

- inşallah ... 
- Tevekkeltl Alellah ..• 
- Ve bam dahi bir m.Uat 

ta tadar ki: Bu Şarık-. ikbalin· 
den gayet map ohtp, Mr n•lıa 
Françe Karalı Franpmoyu ealr 
tutup .. peetmft.. Ve hlikOmda• 
rana :ralapıaz ıelrilc:le zallm 
eylemiftir. Dercllment Françuko 
ile anuı hatun, derphunualllya 
2izlice adam kotturup fiklyet etti. 
Medet dBedi. Filhakı"ka F rançelo 
ile bu.One kadar aramazda bir 
doıtluli: peyda olmamlfbr. Amma, 
değilml ki bW.clen nec.t ve ..ıa
met beklerler; maıkteıaJI inıani• 

yeti ifa •• na~ ıo,. bu Ş.rl
ken lalllİDİll adafttimclen beli•, 
ctımlemize vacip elllllftur. işte, 
bu sefere la,a•11mıza bedi de 
budur. 

lbrablm pap, lıenlz llalerini 
bitirmemift~ Bir iki •niy. kadar 
duraladıktan IOM8t nldkuna ıu 
dzlerl• hita• ~erdi: 

- Şmdi.. ıerek &ab pJ.ane 
tarafmclaa ve prebe oaun vekili 
mutalllla •faW. kendi tarllfua. 
dan lizl.,., teab&la.... Orduyu 
wı..,.. .. pçecejl ,.derci.ki 
köyl•, mm yalolmı1acak. Rina 
lar yıkılmıyacak. Hllnklr Hazret
leri telaiderilt ,......_ mllsaade 
buyurmuyorlar. Hele emir olmıa· 
dakça ellr .katletmek.. tMlim olaa 
kalel..m laaHmu katliim eyl ... ek 
katiyen ıauk... Ben, aizlere teabih 
ediyorum. Sizler ele baılece 
maiyetl..tniu teUİll ueniaiz ... 
Her tarafta tellilar Dide ehin •• 
Hiç ldma cl.ymadık. ifitmedik; 
demelİn." 

Sadrazam lbnhim PAfanıD bu 
1G11 emalerila cliYaD hitam bul• 
mutlu. Blru a011ra meraaim ve 
teırifat ile Sultaa saıe1man gel· 
mlı, tahta oturmuıtu. El lpme 
meralimi icra edilmi... Yararlık 
g8aterenlere kaftanlar P,dirilmit•· 
ikindi aoum cemaatle kıbacLk· 
tan __. .. M iç~aa hitam ve-
rilmitti. 

~Arka•• Yar) 

Öksürenlere 
Bronşitlilere 

En güzel, en mllellir Ye en 
emin bir illç 

PEKTORiN 
komprimelerldir. 

Kutusu 35 kuruıtur 

BEŞiR KEMAL· 
MAHMUT CEVAT 

Eczaaeai : Sirkeci 

F .... Su• •ılllcl tt.lalk 
..... 1ce ..... SadlJe Haaaa ........ 
claa Dulaaai,. Mbtıatla 12 No.la 
maldım ikıu halen lkuaetallu •-Pal 
huluaaa Huaa Ef•cli ale1biae ikame 
olupaa 300 lira alacak dayaıının l•a 
kılıaan •ubakem .. iade mlddealeybia 
lkametsllwaıa meçhuli7etl haaebile H. 
tJ. M. IC. m 401 lnei maddHiae le.ti• 
• n nrU.. flJ•P karanmn •• bet ... 
mihldede ilh•n tebliğine br8r nrile
nık muhakemenin devamı 1-11-934 ıaat 
1' de talik edilmiı olduğundan müdde
aleyhiıı &iiıı ve aaatte mahkemede ha
zır bulunmuı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilin olunur. (156) 

DABCOVICH ıı ŞUrıklsı 
Teh 44708 • 7 • 41290 

A mapa Ye Şark limanlan aruında 
mantuam p01ta. 

.lnnrt. Rotterdam. Hamburg •e 
&bndlaaYJ• liawılan ioin yekmda 
lı...at .....,_•..-lan n dtıo,ralb 
bqlıea lma"'lleııında trw...,. demea 

Yakında geleeek npurlsr 
Henaburg npuru 5 • 8 T~ eaoiye 
doğru. 

A119•.. Leenh... •apara 16 
Tefrininnir• doğru. 
Yakında hieket edtoefr npurlar 
Hanabura ..,... 1 .. 12~ 1UiJe 
doğru. 

Aın .. al L npunı ! 
K. enele dn~tı. 
Fasla tafıUılt jgin Galata, Fr&11lqaa 

han umunıi aoenteliiiM •irMtlM 
Ttl '4707 8 • 41220 

e.r .................... ... 
llllnd.. lzmird.e ..wa.. Pqm 
efendi ağlıı Atım eleacl •ekili 11V1lkat 
Sabri Şerif Bey tarafından Ödemiıin 
Tekke mahaltelinde mukime Hacı 
İzzet efendi vereıeıinden kızları Ülfet 
Ye Feride hanımlarla ı.t.hul • Kadı,. 
köy Kurbağalıdere Oımaupqa camii 
bitiıiğinde 78 aamarah haı .. -&ili
me Müoevnr banıın neıılinde muki· 
meler Hakime n Saınim& " Alime 
ve Dürill!I ı..m.h aleJlim lleme 
olunan Odemitin Tdkke mahalluinde 
kain bir bap hanenin izahi ~u n
retile taksimi hakkındaki davadan do
l&J• mllddei alayhleıdea Hakime. S.. 
mime -.e Alime ve Düriye haoımlarm 
lk-ı '&ilalarm me14ra .b "MK .lıte
sebile ilioen tebligat icruına karar 
Yerilerek müddei aleylıı.re ilAnen teb
ligal .. edildiği belde .... ~ 
gelmediklerinden haklarında 11yap ka· 
ran •erilmit -.., müdde.Wh Maenin 
kabiliyeti takaimiyeai ol~ olmadıfının 
aolaplmuı için mahalli mezkftnm ehli 
vukuf marifeiilıe i2·11-934 tarihine 
mü•lldif Peqembe günü eaat 14 te 
ketif iona gibi muamele ifa11 karargir 
olmuş •• mahakeme de 26-11·984 
Pazaıteli gtln1l ıaat 10 a talik edilmif 
oldoğıından yevm ve •akti meakdıde 
müddei •)'Werin bind v.,.ahut ma
aad4ak vekiletııaaıe ile biı nkil &öa
dermehri akli takdirde keeil w ••· 
hakeınenin gıyaplannda icra kılmacağı 
lüzumu ilanen tebliğ olunur. 

Denizyol ları 
lfL 1T11111 

A .. 11telerl ı ibra re1 K8ı.rl\ııı 
TeL 42162 - Sirk :el Mlhtlrdaraad• 

Hu TeL 22740 ....... .... ..... 
Kal'IMlenlz Yolu 
GÜLCEMAL Yapuru 8 11dn

d T .. rin Perıembe gllnll Nat 
ıo ele Hopa'Jll kadar. "749t,, 

Bir diıte 1,000,000 mikrop ! 
A..Mal, •ir bakteriyolOI" balomm: bir 
tlltln n.ttkada 11 ciııa, bir mllJ• mikrobun 
yerl .. lp yaıayabilecejlnl ıiSylllyor. 

Ditlerinizi günde iki defa 

RADYOLiN 
Kullanarak temideneniz ba mikroplar yatamazlar. 
RADYOIJN dit ve diı eti hastalıklanna karıı 
••müessir bir çaredir. Diılerl harap eden hamızlann 
mmır temirlerine mini olur. Ditlerl temizler ve 

pınl pınl parlabr. 

Radgolin 
KaUa ... ıa 

89/" ~-~~il. 
V. Şakir Bey 

99 1uaiJ Ef. V. Şakir &.,. 
91 ...... v ...... Ef. 
D ıc..metlaA.,..EI. 

v. Şakir Be1 
94 Rafael Et. vekili Rlstem 

Kemal Bty 
95111 n ıain; & A. Yanak Ef. 

,. Parlaan F.F. V. Şakir 8. 
101 Maryo Kariyo Zanettl Ef. 
tOI Rafael Elnekave Ef. 

nldli D. Ballar 8. 
1ec Toılfln U 
105 Alfret Hamburı•r Ef. 

108 Bme .. tire' ... V. 
Allrl•Jadis B. 

117 ..... Epef Ye 7.8,. 
aellbidin tirketi V. 
lttd9• K-•I 8. 

108 Mikail Çlk••ı• Ef. 

109 Mikail Çe•aciJ• Ef. 

11" lllroato ye tfarM 
kolleldif ti.uti 

450 -450 

5382,36 

., 
520,60 
103,40 

-UOS,80 

211,28 .. 

miktar 
2700 

Radgolin 
Kullanınız 

dedilea Jaazat 

' 
450 ' ., ' 
45') ' 

8247,41 6 154.95 fula talep 
ecllldilhaclea. 

11896,64 - f mı.sa > lir••• 
rebia He a..kkı 

250 
IS20,60 
713,40 

~ 
1808,80 

211,28 

HOi 

2687,87 

'° 
1098,15 

' ' 

imtiyazı h&Ti 
( 25..S,14 lir .. 
albDa 81Patla. 
(2446.it lira , .... 
talep edil411ia
den ret. 

' 11111815 t.1ırs 
Uruı makabW. 

' 8 IG6 311 t..um Ura· 
il mukabtn. 
ı sıworta primi im· 

tiynh 

' (950) ........ 
madıtuıdu ret 

' mı.ıs tediye .. 
lunclafmıclaa ret 

6 50 Dra tefl'bıleT• ... . , .. ., ...... ,. .... karan ................ 
' 

158~2 67602,33 7787,19 
lflh W.re ualan 

AYUkat l.mait Aslla Ankat faldr 
laten•ul •inci iflas ........... ıundallı 
lataa'•lda M .... .tp ... da Klçtlk Çorapp ..... cta ~orap tlccan ....,.. 

Ha1lm Kaplan Ef.,. aft sara defteri hfllN .. ,etlaee lanırı..•nlr .. ...,. 
wullmlftlr. MUU. t.afa..ıaa llonko ... t• .... etlilmeldetlr. iki ... top&..ma 
•• konk.Nat• ...... ..- lfla alacekı.ı.. 1111.lmt ,......._ .... tlant· 
&.iM .... ••llmltt•· Alacakları .......... ,. ıu..- k.a..I ....... .... 
ealdılana JeYmi •ezkWa Hat (16) da Adll1ecla lkilaei lfJA. deiıuiaula lauır 
f)aluamalan illa olunur. 

KARYOLA 
lib. brons, Dik.el .,. fOÇDk bryolala ılı 

envaa tetidini ucu fi,atla Ltaobul Rıza 
10btmıda 96 No. 

A IB .0.LYA MA6AZA8t 
bulabilira&niz. Telefoa ı 2M7. AHMET FEYZi 
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8 Ddnel tefrln 

( 
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Çöld~ kayf>ol.:ınlar 

Çob•n Ylldıa• 

Ue yo1lanm •nılurt.r 

Ye laede.'Jerfae Yaaıl 

olarlar 

it ••••••• 
kumbaruı 

da lılerhıi bllenlerin 

dır. Sımnblı gblerde 

imdada kotan, yo~ 

g~ıteren odur. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden 
Villyetimiz dahilinde qağıda göıterilen mekteplerde mlllet 

dersaneleri açılmııtır. TaLipl•in mektep idarelerine mllracaatlan 
lln olunur. (7535) 
Deraanenin bulunduğu mektep A dreal 

latanbal 3 lhacll mektep Kadirgada 
., 7 . ,, Slteym-iye 
" 35 " Ey llp Rami 
,. 36 " Eyllp 
" 37 ,, " Def ter dar 

Beyoilu 29 ,, Taksim Parmakkapı T eleraf IObk 
" 43 " Şiıli 
,, 45 ,. Kuledibl 

ÜıkUdar 13 " Kwldı 
" 15 
" 73 
" 27 
" 28 
" 34 
" 40 

' 
" 
" 
" ,. 

" 

Toptaoı 
Atlama Tap 

Be1lerbeyi 
Çengelköy 
Anadobalailaft 
Beykoz 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Kljat ve Kartm Karpmblan l aullıinen 220,000 kilo Clbalide Tiitlla 

FabrikH1Dda 
.olup bir .. ae 
:ıuuiıuda peyder
pey kaldırıla• 

"f!f cakbr. 
~akliyat lılerlnde kullanılan 46 adet Cibalide Nakli-
diçük we büyük mllatamal muşamba yat Şubesinde. 

Yukarda yazılı iki kalem malzeme pazarhk auretile aablaca
ğmdan taliplerin 11/11/934 tarih'n• müaadif Pazar güaü aaat oa 
dörtte ~15 teminatlarilo birlikte Cibaıide Levazım Ye Müba1aat 

'Şubeıine mUracaatları ... 7416 .. 

SON POSTA 

Ticaretlaaaniade ı:inWd 
fi atlarla 

Ura 
4,50 x 21 15 

~ 4,75 x 19 15 
600 x 19 16 
30 )( s 32 

Amerikadan getirdiil yeal 
otomobil lbtilderinl cUjer 
marka1ardan % SO teazilltla 
satmaktadır. 
Adres ı Galata, "-ra~, 
Hamam sokak No. 3 ve 12 

Şubesi: Bursa YeniyolNo.90 

Her akşam 

NOVOTNi 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSERi 

lstanbul yedinci icra memur
ıuıunclenı Bir borçtan dolayı mah
cuz ve paraya çevrilmeıine karar ve
rilen ve yeminli ÜQ e_hlivukuf tarafın· 
dan tamamına (328) lıra kıymet takdir 
edilen DcylerbeJinde Burhaniye mahal
leminde Rasimaga sokağında atik 12 
mtikerrer cedıt 12/S ııumenılı malumül-
bodut bir kıta .ar~a~n tamamı açık 
arttırwıya vazt'dılmijtir. 16-1.2-934 tari
h.ine mllsadif CumQrtesi günü saat 14 
ten 16 ya kadar dairede birinci arttır• 
maaı icra edilecektir. Arttırma bedeli 
kıymeti muhammioenin % 75 ini bul
duğu takdirde müşterisi üzerinde bıra
kılscaktır. Akıi takdirde en son arttır
manın ta ılılıiidil baki kalmak Uze art
tırma 15 güıa müddetle tecdıt edilerek 
80- t 2-9 {4 tarihine müıadif Pazar günü 
..at ) 4 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak i~inci a~ı.k arttırmaamda 
arttırma bedelı kıymeti muhamminenin 
% 75 ni hulmedığı takdirde eabı 
2280 numaralı kanun ahkamına tedi
bn geri bsrakılır. &abt pe~dir. Art
tmoays itfualı: . ~~k iltey.nlerin 
l:ıymed muhammınenın Ye 7.5 ııiıbe
tinde pey akçeıi wya milli bir ltu
k..a ielDİG•t •eldubwıa hamil tı. 
lunm.alan lazımdır. Hakları tapu •İcilli 
ne 1abit olmayan ipotekli alacaklılarla 
diğer alibd•ruıı• " irtifak hakb 
aatripleriaın bu bıaklal'IDı w huıuaila 
Jaiz n meaarife dair olan iddialarım 
evralu müıbiteleri ilş birlikte illn tari· 
mnden itibaren nihayet 20 gln nmn
• birlik&ıe dairem'• ıbiWir-*eri lhım
dır. .Akıi takdtrde hakları tapu ıiciUi 
ile 1abit olmayanlar ıatıı bedelinin 
p~ylaıma~ından .. hariç kal~rlar mütera
kım yez~ tenYırıJe, C&nzıfiyeden mü-
tnellit belediye riaumu müıteriye 
aittir. Thıhıa fada mallmat almak 
iateyenler 20-11-934 tarihinden itibaren 
herhıin görebilmesi içın dairede açık 
buluoclucuJaoak arttırma ıartııame1l ile 
34 1747 No. lu dosyaya mtiracaatla 
mezkur doıyada mevcu' n1aiki g6re-
bilecekleri ılU olunu. (166) 

Sayfa 15 

Hasan 
Vitamin 
Kalori 
Gıda 
Kuvvet 
Kudret 
Kan 
Can 
Hayat 
Sıhhat 
Neı'e 
Nefaset 

--
Arpı özU 

Yulaf özl 

irmik azı 

TUrltl özl 

, irinç özl 

Çavdar özl 

Nişasta özU 

Patat~s özU 

Mercimek öUı 

Beyaz Mtsır ıuz 

Çocu1darınna yediriniz. '-tecLk en.Di ve aevdıklor.iai bddırmıyarak 
de~re değiftire yec!ir ini-ı. V"rtamlni Te kaform çok olan b• 
milkemmel öılil unlarla yavrularınız neıeli, sıhhatli, tombul, kanb, 
caala olarlar. Çabuk bly1hi•, pb.k dit çlbnrlar, kemikleri 
bnetleair. iahal olmalar. HASAN ön() UNLARILE YAPILAN 
MAHAi J EBI R ÇORBALARIN Ye tathb.nn " pirelerin ve 
yemeldeıüa leuetiH pa1•n olau.. Hasa• Ecza depo-. Tak itlerinden 
aa1mu111&. Ha-n .. rk ... •• dikkat. 

----

Jtc 
....._ ..ı. .. tmirfi ASPiRiN. ES .n.. 
.......... ..-...... pl.lrwe ı,e•ı ~ 
ıne1ı 911 .... wat-0-Z .... cliinpcla 
1ne$hw • ..,.. ·~ ol....lör. 

Am_balajlarda we kompri· 
melerin üzerinde ffi 
.ıa..tnnm.n mutlaka 
bulunmasına dik· 
kait ediniz 1 

S.k•ll111 tar•t t,a. 
b••H bir u•11I 

"Valet,, Autoıtrop: bütün dünyada en müe .. sir tı191 
m ıkineıid r. Uıçağırıı kendi kendine bilediğı için heı 
sakal için lruıurıuz bir kE>ııkinlik kesbedıer • .tsır bıçakla 
h1lftalada 'tıraf oilabilirsioiı. Söktip yerine kooulmaUM 
ihtiyacı ehwyaa bir makıııedir. Ş. Mide '0 Valat,, ta 
başka hiçbir makine kullanmayınız. 

Safety Razor 

Mukaddema Ma,kada Ma,kapalaata n,nncü kapıda 8 No.lu 
-iairede mukim i'<en halen ikametı&hı meçhul bulunan 

Cemil B. •wcm H.ı.t Hanıma 
latan bul ikinci İcra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığından 
Ödünç almıı oldraja• ...0.lii• mukabil me._, md.k namıu 

41833 No.ı. deya •.,tile reU.tmit o!duğ'unua bir pırlantalı boroı 
(beı tat aobaa, tııir ro&a tektaı ,.. bir pırlanta yirik bir çift rosa 
kUpe Mkiz altın bilezik. bir elmaalı saat ( bir tq noksan ) aeldz 
adet pırlanta çıplak tq 21/T.aani/934 tarihine mDaadif çarşamba 
allnü aaat on dörtten itibaren lıtanbul Belediyeai, Sandal bedestml 
mezat dai....tnde mn.teaidl bulamdujıa 93411272 aumarala dosya le 
birinci açık artbl'ma .. eti&. aatılacai• malômuauz olmak .. e bu 
huıuatak.i tarafoua t.ebliji lizuD eelea Uia varaka.u tebli~i maka· 
mana kaim olmak llzere keyfiyet llin o:uour. (7529) 



Berkeı kallwerı içer, 
Fakat arza ettlll kallverı bulması glçtlr. 

Osman Ef. oğlu 

iH 
tlcaretlla11eıl b1111a llalletmlştlr. 

Zevkinize göre kahvenizi 
buradan en nefis, en halis ve en ucuz olarak tedarik edebilirsiniz • 

.Satış yeri galnı~ : 
istanbul, Tahmis sokak, sahibi olduğu K U R U KAHVE C i HAN 1 altında 

. Banka, Şirket ve 
Ticarıthanelerda 

ktflanılan t935 ECE AJ N 

Y erll Mallar Pazarı Bey .. lu 'ubeal 

• Paltoluk 
Koıt mluk 

1 HEREKE ve FESANE Fabrikalarının ıon 

• moda kııhk, f antazi kostümlük, pardöıül ük 
• 
1 

ve paltoluk kumaılarile haliı yün battaniyeleri 
tt niye . gelmiıtir. 

Patlskal r 
1 
• • 
1 

BAKIRKÖY Fabrikasının son sfıtem makfne
lerile yaptığı S Ü M E R patiskalarını ve 
bunların enli çarıaflıklarını görmeden pa tista 
almayınız. 

Yeri ar Pazar arı 
latanbulda, Bahçekepı caddealnd• ı Ankarada, Çocuk ı lzmlrde, Odun Pazar1nda 
Beyolluntla, latiklll caddesinde Sarayı caddesinde Samsunda, Bankalar ceddesintle 

• • • 
Holantse 
Bank-Dnl N.V. 

Sabık Bahrıseflt P'elemenll 
Bankası 

lstanbul Şubesi 

Galata Karaköy Pala• 

Meydancık Alalemcl Han 

Her türlü Banka muamele• 

ıerı. Ka•alar icarı 

UMUMf MDDORLDK: AMSTERDAM 
Şubeleri : Amsterdam, •u•n•• Alres, 

lstanbul, Rlo de .Janelro, Santos, Sao Pauıo. 

Mahmudiye Oteli 
Gayet ucuz, havadar, çok temiz, 

kut tüyG ve çifte yatak , banyo, •I• 

kemmel teahln ve telefon, fevkalitle 

teshilit. Aileler için bu&uai tlaireler. 
!\ uhterem milıterilerimizin tetrifleri 

kendi menfaatleri iktizeaıad . a dar. 

S baha kadar açıktır. D;nnyo'u Tlrbe 
sokak No. 20 telef en 2 i402 

Dr. A. KUTiEL 
&on Poat• Mati111aaı 

5alı, i: Aıı Eıereıa 

Neırıyat Müdirflı Tahir 

s lntiıar et uiıtir. Her yerde arayınız 

Depoıu : M. Sadık Afitap 

Maiazaaı Ankara caddHi No. 111 

Kamaştırmıyan bir ziya ile 
mtlşteriyl celbetmek lazımdır. 

Majazalardan oldup ıibl vitrinler.len de çıplak, kamaıtancı 
IAmbaları uzaldaıtırmak lAzımdır. 

Httlasa olarak 
iYi DACiITILMIŞ VE TAMAMEN 
MÜNTEŞiR BiR ZlY A VASITASILE VE 
iYi OPALiN CAMDAN DIFFOZÔRLER 

VEYA ( lNDlRECT ) TENVİRLE 
LA TIF BiR ZIY ADAR MUHiT 
MEYDANA GETiRMEK LAZIMDIR. 

T • 
1 E 

fyf tenviri VERESiYE olarak yapar. 

• 
YERLi MALI 

1 LAVED 
Dlayaam •• satıam 

LASTiKLERi 

Ve ıon moda 
KADIN • ERKEK • ÇOCUK 

ŞOSONLARI . 
Tllrkiyıain Yeril Mallar Pazarlarında ve 

aatan mağazalarda arayınız. 

GISLAVED 
yerin• b•tk• 

ı marka veriyorlar 1 

~ Aldanmayınız. 

GISLAVED 

marka1ına dikkat 
ecllnia 1 

umum kundura 

l.__ ____ l_•t. __ n_~_u_ı __ •_•_••_d_l_Y_•_•_ı __ ı_ıı_n_ı_a_,. _____ \ 
Beyoilu Beleaiye ıultHintlen: Sahipaiz olarak aörlllen l.ir Maltız 

keçiai dairece mubaf aıa alta•• alınm11 Hkiz ıOn içinde mOracaat 
edip alıamazaa satalacaktır. "7538,, 


