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Sütle Suyun Kardeşliği 
Taksimdeki Hamidiye Çeımesinde 

Her Öğleyin lıte Bu Manzara Görülür 

Son allnlerde lıtaabul ılltle· 
rinin ıılahı için yeDl bir takım 
hareketlerin baılayacaj'I haber 
veriliyordu. Bu faaliyet, aaeak 
~ haber Yerife lalaiıar etti. 
Altıadın baıka l»lr fey çıkmadı, 
rahut çılttı: Realmdekl ıırcliill· 
Biz mHzara. 

Buraıı, T a1ul•tle, Daicılık 
•• Ylrlyle&IGk kul81thla cad· 
6are bakan eiW Ermeıd •e~ar-

' ' 1 1 

lıj'ına bltitlk Hımldiye ıu1u çeı· 
meılal •• bu çeşmeala lalnde 
te•ekelerlae ıu ko1•• ukalarla 
ılt aliDmlerlae ıu doldura ıllt 
ıatıalarıaı ılıteriyor. 

Bu çeıme belediye laud•dunun 
harlcladı detti, ıehrln merkez 
aoktalarn1dn birindedir. Bu eıaaf, 
blyle ıl• lnlade penaıızca ıtıt 
rltl•lerlae ıu doldururu, kim· 
llUlr ıGze ılrllıa•es yerlerd• 

Bi~ Ze~liJ! Hikiy~5i 
Hazine Bir Alma)ldan 100 Bin 

Liralİk Bir Alacağı Anyor 

M. K•rol W~• 61r HIJll• •l•e•lt•ıı 

Oımaala l•p•rat•rluju laaıine• dllf edilmittir. 
Jlae ait alacakların yeni tetkil Bu doıya, bir zepli• ıatıııaa 
•ciilen Hazine muhakeaıat mUdtr· aittir. M. Karol iıminde bir A:man 
llift tarıafandan tetkiki ı.rasmda Oıma:- b hUkumellne mür-.. caat 
•lllukca ••rİP llir doıyaya teaa· ( Dev .. mı 8 aae4 JÜ"•) 

l nelerla lçlll• neler kaııııırmazıar. 
Bu reıml, ift• bu mllahaza

larla •• bir yaıika olarak dere .. 
cllyorm. Çeım• memuru d. bu 
vaziyetin laer pkl idil ıahldldir. 

····il\· .. ·-·---·--·-·-------
Hüzün) Ü Bir Ölüm 

Tatar Mahmut Beyi De 
Kay1'ettik 

lıtaabul orta talııll mektep
lerinde otuı ıeae ev•eliadea bu• 
ılne kadar okuyaa ve yetlıen 

( Den.. 1 lael Jlatle ) --------·- ........... .. ... 
Bugünkü Maçlar 
Buıln .. hrimiıde ıu maçlar 

yapılacakbr: 
Takıimde: Slley•aalye • Bey• 

koz B •• biriacl takımlan, Ka· 
11mpıp • Anadolu. 

Betiktaıta: Beıildaı • Vefa 
ıe11ç B Ye l»lriıad talrı•lara, 
Eyup • HUll. 

KadıklyGade: Albıaordu - Bey• 
lerbeyi F en~rbalıçe • lıtanltulıpor 
we anç •• biriacl takımlara. 

Fran•ada Buhran 

M. Dumerg Niçin 
işten Çckiliy or? 

Parlı 8 {Huıuaihaber) - Fraa· 
ııs kabine buhranının ıebebl 
ıudur: Bqvekil M. Dumerı, lca· 
bıada mebuıan meclialnl fHh et• 
mek lzere Cllmhur reiainln ıall· 
hlyet ıabibf olma1101 iıtemektedfr. 
Halbuki buglbıkD tartlar içinde, 
bu fHhl yapabilmek Franaız Aya• 
nıaıa muvafakatini almakla mDm• 
kin olabiliyor. M. Dumerı, Fran• 
ıız kabinelerlnin uzun mliddet 
yaıayamamaııoı iıte bu ıel t'te ı&
rüyor. Bu vesile iledir ki baıvekll, 
yaziyetin aydınlanmaaıaa iotlzaren 
m8ıakere1l uzun ıürecek olan bit· 
çeyi Mecllae vermemiı, ayn ayn bi· 
rer aylık üç muvakkat blltçe projeal 

( Dnamı 3 inci ylıde ) 

Kıral Alek•andr'111 Ôlümii T~lı~·:,ah 
Parlı, 8 (H111ual haber)"°"" ...... '\ı Aleluandr'Ja M. Bartu'nua allım

lerl meaelHladeld idari ••' 1 ri teıbit edea Dahiliye Nezareti 
lıılhat Ko•la10••• tqrlfat la yetill• clallll komİMr Slateroa'a dlal .. 
etliden aoua vuifeıindea aynlmaııma mlaaılp olacatı mlltıllallnda 
buluamUfhır. Ko•lffr uleclilmlftir. Komiıyoa, idari m•'aHyetlerl 
teıblt ':pıuau•ald tetldkatMaa deYam etmektedir. 

'° ı ! r• 

- Ayıp dejll ya birader her tarafı deaiı olao bir ıeu.rde doi· 
dum blytlciOm, yhm• bilmiyorum. 

- Hayatlan gece sGadllz bahk gibi denizde ı•çmİf 1audalcalar 
bile ylul• bllmecllktea ıoara niye ayıp olaun l 





SON POStA 

r~--·-------...._ 
Hergün 1.Resimli Makale a Çalışmalı, Ümit Kesmemeli a 

----
Musiki 
işine Dair 
Birkaç Söz -

" Alaturka ., denilen musiki 
bugUnkU mahiyetile tarihe gömü· 
!Urken musikinin iki ıeklini araı
tırmayı faydalı buluyoruz. 

Bir mlllt veya mahalli musiki, 
bir de hudutları aşan ve her ta
rafta hükmUnU yUrUten evrensel 
( yani clhanşumul ) musiki, Milli ı 
musiki hır milletin kendi benli· 
ğinden, kendi ruhundan doğmuş· 
tur. Evrenıel muıiki lıe yüksek 
bilgiçlerin ilim ve fenne dayana· 
rak ruh ve can verdiği 
muılkidir. Bugün Bethofenin 

senfonileri, Mozarın saoatları, Şu· 
penin nokturn, vals ve mazurka· 
ları, Litıin rapıodlleri, milli musi· 
ki hududunun haricinde kalan 
çok yllksek ilim ve fen eserleri· 
dir. Bu yüksek eserlerin her birlıi, 
fizik ve riyaziye ilimlerinin belli 
başlı kaidelerine dayanır. itte 
Garp musikisi denilen evrensel 
musiki, bugünkü yUkaek varlığına 
fizik ve riyaziye ilimlerinden ka· 
zanmak auretile tamamlle teknik 
bir muıiki olmuıtur. Bu cihantu· 
mut musikiye tatbik edilen tek· 
nik, sonraları mllli musikllere de 
tatbik edilerek onlar da moder• 
nize edilmiştir. 

Şuhalde bugün TUrk musikisi 
dedlA'lmlz zaman aklımıza, Garp 
musiki tekniğinin tatbiki auretlle 
iptidatlikten kurtarılmıı ve aarlleş• 
tirilmit bir muıl1d gelmelidir. 
Yoksa doğrudan doğruya clhan-

ıumul musikiyi alıvermekle lı 
bitmlı ve mesele halledilmiı olmaz. 
Esasen Gazi Hı. nin yüksek lıa• 
retlerlndea de biz bunu anlayonız. 
Cihantlmul Garp muaiki teknltl
nin Uç mlllıim ve başlıca vaıfı: 

1 • Armonlzaıyon, 2 • orkeı• 
trasyon, 3 - enstrumantasyondur. 

Diğer mllletlerln mllll muılkl
lerinde bugün Garp tekniğinin 
bu Uç kaideıl tamamlle hlkim· 

dir. Halbuki bizde gerek alatur• 
ka musiki, gerek milli Türk mu-
alkiıl bu kaidelerden mahrumdur. 
Ve bunun için de basittir. 

Diğer birgUn alaturka muıl· 
kinin nıçın kıymetten dllıUp 
tereddi ettiğini tahlil ederiz. 

Millet Meclisinde 
Encümenler 
Seçimi Yapıldı 

Ankara, 8 - Bllyllk Millet Mec· 
llıi bugün (dla) toplanmıı, Fran· 
ıa ve Yugoılavya mecliılerinden 
taziye Ye tee11ür telpaflarına 
gelen cevaplar okunduktan ıonra 
•ncUmenler aeçlmi yapılmııtır. 

EncllmeDler pek az farklar lle 
geçen denenin aynidir. 

Eacümen reiıliklerine ıu zatlar 
aeçilmittir: Adliye encümeni reiı· 
liğ&ne Mllnlr (Çorum) , sıhhiyeye 
Ahmet Fikri (Erzurum) , Nafiaya 
Etem ( Samıun ) , Maarife 'Nafi 
Atuf (Erzincan) , Divanı Muhase
bata Faik (Niidı) Be)ler. Diğer 
encümenlerin reiıleri Cumartesiye 
aeçilecektir. 

H••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••-••••••• 

Mahmut Beyin Cenaze 
Merasimi için 

Pertnniyal li'ieıi miidürluğünden: 
Eıki müdür Mahmut Bey maalesef 

vefat etmiştir. Cenazesi bugiin Kızta· 
tındaki evinden saat 11 de kaldırılarak 
namazı Valde camiinde kılınacaktır. 
Bütün arkadaşların n talebemizin gPl· 
mel eri. 

Arkadatl 
Hiçbir ıey gBkten zembille inmez. Hayatta her kaı.anç 

mutlaka az veya çok bir uğra9manın eseridir. lerail oğul
larına kum çölünde gökten kudret hclva11 ya~dığını heaaba 

katanlar, le9 kargalarından medet umadursurılar. Bu gibi
ler, hayallerinde yaıattıkları muada eremeden göçüp git· 
miye mahkumdurlar. 

Arkadaş ! Durma, çalış ve ümitaiılenme. Mutlaka kaza-
nırsın ve kazanacnkeın 1 

SON TELGRAF HABE"'llLERİ 

Fransada Buhran 
Yeni Kabineyi M.-Flanden Kuracak 

( Ba~tarafı 1 inoi yüzde ) çekilmeye karar vermiıtlr. Blna- reddetmişlerdir. 
vermittir. Fransıı radikal soıya· enaleyh istifa emrivakidir. Onun Nihayet istifa Etti 
llstlerl, Kanunu Eıaaide tadil de- yerini tutacak olan bugtlnkll Paris, 8 ( Hususi ) - M. Du• 
mek olan fesih meaelesinde Aya· Hariciye Nazın M. Laval'in Baı· merg Cumhur reialne kabinenin 
nın muvafakat hakkının Iskatına vekAletle Hariciyeyi uhdesine ala· müşterek iıtifaaını vermlıtir. 
muarız oldukları gibi ayhk mu- cağı da muhakkak addolunmak· Radikallere HUcum 
vakkat blltç• uıullerine de mua• tadır.Kabine umumi şeklini muha· Parls, 8 ( A. A. ) - M. Du· 
rızdırlar. faza edecek, yalnız milli mUdafaa merg'in istifa mektubu, radikal 

Bu noktada11, kendi fırkalarına Nazın Mareıal Petenle ayağından fırkaıtnın benlik davasına kartı 
menıup olup kabinede aza bulu· ameliyat olan M. Tardiyö çeki· tlddetli bir bUcum teşkil etmektedir. 
nan radikal nazırların çekilme· lecektir. Milli müdafaaya, Mira- M. Löbrön, M. LaYal'den yeni 
ıini muvafık iÖrmUılerdir. Nazır· lay Fahrinin gelmeal mUmkUndUr. kabineyi teıkll etmesini lstemlıtlr. 
ları tarafından bir neYİ terkedil· Sosyallstlerln Bir Tekllfl Parla 9(Huıuıt)-M. Laval ka· 
•it vaziyette kalan M. Dumerg Parlı, - Bazı ıartlarla Soa- bine teıklll vadfeainl kabul et· 
de kabı.ulala latlfuıaa •• mem- y.u.t ~paaaa hllk6m•t• iftiralc medljf lçla M. Flandea bu ite 
leketl olan Turaf6y lteaabuma telkialni MDll radikal soeyalistler memur edllmif Ye kabul etmiftfr. 

lnce~~z ·····-·--Gazi--Hz. nin 
Şehir Mecllıini... Kararı 
Temenni Mahiyetin.liedir · 

lıtanbul Şehir Meclitindeo, 
ince 1&zın yaıak edllmeaine karar 
verilıneal bir takrir ile latene
ceği yazılmıttı. AlAkadarlara 
göre Şehir Meclisin kararı ancak 
temenni mahiyetinde olur. Çl\nkll 
ince aazı yaaak etmek ıalihiyetl 
ancak htıktimete aittir. 

M. Titüleskonun Cazl 
Hz. ne Telgrafı 

Ankara, 8 (A.A.) - Romanya 
Hariciye Nazın M. Titllleıko Türk 
topraklarını terkederken Relıl· 

cumhur Hazretlerine bir telgraf 
göndenrek mazhar oldujıı blyllk 
iltifattan dolayı nıinaettarbklarıaı 

arzetmit ve Gazi Hazretleri de 
M. TitUleıko'ya bu HYimli t•lgraf· 
tan pek mllteha11iı olduklarını 
teıekkOr ve aelimlarlle birlikte 
bildirmeye Bllkreı elçimizi memur 
buyurmuılardır. 

Dahiliye Müıteııtn 
Dahi:lye Mllatetarı Vebpl Bey 

bau tetkikat için ıehrimize iel· 
miştir. 

Nobel Mükafata 
Nobel edebiyat mllklfatını 

methur ltalyao muharriri Piran· 
dello kaıaamııtır. 

Tetkikleri 
Ankara, 8 - Reiıicllmhur H:ı. 

dlln Hrgi ••İni ve Nafıa Veki· 
Jetinin yeni binaaını gezmltler, 
tetkikler yapmıtlardır. Gazi Hz. 
aergi evinde "Lozandan önce 
ve Lozandan ıonra Türkiye,, 
salonunu derin bir alAka ile 
tetkik buyurarak bu aalonun 
uzun mllddet halka ve talebeye 
açık bulundurulmaııaı emretmı,. 

lerdir. 
Nafıa Veklletl11ln yeni blnaıı 

BtledeD ıonra meraıimle açıl· 

mııtır. 

Uzun Mehmet 
Türk Kömürünü Keıfeden 

Kahraman 
Zonpldak 9 (Huıuıl) - Tllrk 

k6mllr bazineainl ortaya çıkaran 
Uzun Mehınıt için diln burada 
Halkevlnde meraaim yapılmlJ, 
memleket• ilk defa bu milli ser
veti kazandıran kahraman bizl
runa tanıtılmıtbr. 

Kaçakçılık Kanunu 
Hükumetin Millet Meclisine 

yeni verdiil bir kanun liyihaaına 
göre, kaçakçılıkla mücadele kanu
nunun müddeti 1937 aeneaine 
kadar uıatılmıthr. 

r 
/STER /NAN IS TER 

Vaziyet Gergin 
Arnavutluk Hükumeti 

Hududu Takviye Ediyor 
Atina, 9 (Huauai) - Yunanı .. 

tan • Arnavutluk hududunda vul• 
yet çok gergindir. Cenubi Aroa• 
vutluktakl Yunan akalllyetiain 
maıuniyetl endiıell bir vaziyete 
glrmlıtlr. Arnavutluk h0k6metinin 
hudut kuvvetlerini takYiye ettiği 

de haber veriliyor. 

Türklüjü Tahkir Davaıı 
Ünyon Sigorta tlrketi umumi 

mOdOrU Piyoı Efendi aleyhine 
açılan TOrldllğll tahkir daYaaına 
dlln Üçlnctı Ceza malıkımHlnde 
baılanmııtır. Piyos Efendi Ttırk• 
ll\ğe kartı hiçbir fena harekette 
bulunmadıtını s&ylemlıtir. 

Siga$i 
Bir Cinayet 

NeYyork, 8 (A.A.) - NeYyork 
Mlrror gazetesine aare, eıld Kaba 
Reiıi M. Mahado, zehirlenme 
yllzilnden ölmek Ozeredir • 
Deyli T elırafın Nevyork muhabi· 
rlne g6re de Mabado gizli 
bir KUbalı cemiyetin Yermit 
olduiu talimata tevfikan qçııı 
tarafmdan zehirlenmittir. 

lNANMA! 
SeDeler yar ki portakallarım ızan dıtarıya ihracı •eH· mHı için alınacak kararlan, yapılacak aiıı:am Ye Haalara 

lesi ruetelerin rlnl6k menuu olmu,tur. Portakallar tekrar tekrar yazarlar. Senelerce eYYel Ruaya ile yapb• 
y•titir; gazeteler, bunların clıtarıya aevkedilemey;p tımıa ticaret anlatmamızın bir laayli v .. ile verditl bu 

nevi netriyat bugiln de hl!& dnam edip aridiyor. 
yıtın yıtın çl1r0d11klerindea bahuderler. Menim geçer; Bu g:ditle, biz, bu ketmekeıin daba birçok zaman de-
geçmite bakuak gelecekte aynı batanın tekrarlanrn~- vam edecetine inanıyoruz. Sen de ey okuyucu; 

/STER /NAN iSTER INANMAI 

Sözün Kısası 

Hayır, Gazeteleri 
Korumak Değil 
Dost Bilmek Lazım! 

A. E. 

Bilyilk muharebe unuında " san· 
aür ,,On ne olduğunu tanımıyan tek 
memleket ~ngiltere oldu, lngilla a-aze
t ecileri ıiyaıi cereyanlarla birlikte 
harp hadiselerini de iıittikleri n bil
dikleri gibi yazdılar, her birinin üze
rinde tenkit yaptılar, mutalea yOrilt
tOler, tavsiyede bulundular, aulh za. 
manında oldutu kadar aerbeıttller. 

Pek ıyı hatırlarım, içlerinde 
"lıkajerak., muharebeıinin ferdaıında: 

- İngiliz filosundan beklenen, 
bu neticeyi almak değildi, diyecek 
kadar ileri gidenler de oldu. 

Fakat İngiliz gazetelerinin 
hiçbirinde dtlıman hesabına "Ha· 
her,, teıkil edecek tek kelime 
görülmedi. 

-tc 

istiklal mllcadeleıl esnasında, 
Anadoluda yurdu kurtarmak için 
çarpıştığımız zaman latanbulda 
ulusal hareketin sananrn tablatile 
yoktu. itilaf deYletlerinln aansörtl 
iıe Anadoluya ait haberleri bilakiı 
yazmaklığımızı isterdi. 

O zaman Tilrk gnetecilerinin 
aruında İıtinbuldan Anadoluya 
cephane kaçırmak için çalıtanlar o\du, 
gizli teıkilAtın içinde utr•tanlar oldu, 
ılyui cereyanları gilnO gGnilne takip 
edenler oldu. 

Fakat TOrk gaaetelerinln hiçbirinde 
dOtman hesabına "haber,, teşkil ede· 
cık tek kelime görülmedi. 

)#-

Gazete il:zerine nzedil•bllecek 
(Sanıllr) nn en kuvvetllıi gazetecinin 
kendisine bırakılanıdır. O zaman ka· 
lemini hokkuına batıran yaıucı lcafa
aından dotan miltaleayı klQ'ıt Gzerine 
nıklederken bir defa daha dlltilnGr, 
bir defa daha muhakeme eder. 

• 
Baıı:an doatlar araaıada bil' meHle 

koauıulurkeD aık aılc Jıidirdlmı - Y •· 
zamauınız, derler, hakiki Yeya muhay· 
yel bir korkunun elimiıı:I tuttutuau 
aanırlar. Fıraat buldukça anlatırım: 

- Gazetelerin Qzeriade ıanıGr 

yoktuı, dllleriae killt Yurulmuı ta de
tildlr, bununla beraber lnkıllp sama• 
aıada çıkan gazetenin deYletln ylk1ek 
menfaatlerini ıaz önGnde bulundurup 
kendikendilerlnt aanaOr etmıl•rl il· 
ıı:tml derim. 

* 
BuıOn nzlyet budur, fakat nzi· 

yetin blSyle oluıu dn1etla yllluek 
mHfaatleriai idare edenlere mllhia 
bir vazife yllkletir, bu nıı:ife halka 
umumi cereyaalan anlatmak vaıı:i1e
tinde olan gaaetelui teaYlr etıaek, 
bunun harlclade ilmi tenkit yapma• 
larıaa mlaaade vermek, yapılan ten• 
kidl de hüanG telikkl etmektir. 

Vaktlle Batnkll Paıaaın haftada 
bir ıGa gaıltecllerle kartı karııya 
birer bardak çar lçtitlnl ltltmiıtim. 
Şahaen bu çayın renwial 1r8rmeml1 
olmama ratmen toplanb pek hof&ıma 
aid•rdl, zannederim aoaraları unutuldu 
1rittL 

Uautulmamak lizı• ki bulflD a•· 
Htelerimizde bası ifratlara, bazı tef
ritler• dOtlllyor1a bunaa bir Hbebl 
de bu tenvlrlerln nokaaalıtıdır. 

* Bir mHlekdatım, Yuaan n Bul-
ıar ıazeteleriaia bi:r:imkllere naaaran 
daha fazla okunduklarma bakarak Ye 
matbuatın ehemmiyeti lzerinde du· 
rarak ıazeteleria koruamaaı IOzu· 
muadan bahaet•İft ben kendi beaa• 
bıma doat bilinmelerile, itimada liyık 
ılrlhnelerile, n kendilerinden aer• 
bHt mOtalea yapmalarının iıtenmaile 
iktifa edece tim. 

Üat tarafını temin edecek olaa, 
okuyup yazma bilenlerin artmaaı, 

hareketin görOlmeai, okuaacak ıeyla 
bulunmaaıdır. E1aaen bu tartlardan 
birkıamının olmama'1na ratmen ziya• 
delik timdiden rörlllmektedir. Unut· 
mıyalım, eaki harflerle okunan gaze
telerin aayıaı latanbulda 46,000 ikea 
buıDn 64000 i geçmiıtir. Bu da 
mühim bir terakkidir. 



l Memleiet Manzarasıt: f 
Armutlu 
K~öglerinde 

Son Posta 
Armutla ( Haausl) - Kapaldi 

knya, kuabamıza dört aaat me
aafeCie· ve aahilden bq dakika 
~.-idedir. Sahilde ilk aöze çar
... eey, e&;üt ağaçlarile ....... t 
bir cle....m d .. ize doiro ak· 
ma11dır. 

Deniz kenannda koçak ve gn
.. ı W ııUmrD" mnafua mteYkİi 
vardır. Burada bwıdall batka 
biDa yoktur; yalnız zeytinlikler 
Ye baaç.eJld• a&-lnllr. 

Köye dar bir yolla gidilir. 
(100) haneye malik oldan Kapak
lıda bir iki kahvehane, dlikkAn 
'" aç -ıe. bir mektep wardır. 
Ka,, lı.,.ı.k bR .., .... allmcfa. 
cR. 8-alar ,.an ~k mcak 
.ı.. Şiımıl m-. _,, •• ,.. apah 
a.-J pmh= pG)lm *ginndan 
...... .... '· Rivayet ecliWi
Aine göre; fi ıwk:e lı•kl,ta illlri 
Ka,.ı.-. halm Wlilaare Ka· 
peldıya çevrllmif. 

Kapelc'-• mtıWm hir lmm 
v ....... .,. ......... , ... lnnt 
fakat zaferden ıoma ~el evler 
Japılmak ıuretlle eski Taziyeti 
bulmut Ye hatta daha ıtıı.el cıl
muıtur. Köy hayasının ııcak ol· 
maıı yüzlbıden koza mahaulll 
erken çıkar. Halk, zeytincilik, 
kozacılık Ye kayıkçılılda ııeçinir. 
Az miktarda da keçi Jetiftirilir• 

Malatgada 
Senede/ki 
Mahsul Alınıgor 

Malatya (Huı-') - Oıtakl, 
naW,uine 17 lsöy a.tW... NaW,. 
llllllltyaya 50 kilometre mnafe
dedir. Nahiyenin kıp uzan llru, 
araziaf uılakbr. Aaıl faml Parga 
olan b11 nahiye evvelce Porga 
klylacle ikea bilAhua Ortak61• 
nakledilmiş Ye Ortak6y ; hl ... 
mııhr. Fakat •hfye ıeldz ay 
•vvel de CeH.lci• klytına Mk· 
ledilmi• .... aiia .... deif.t
aı.•b . r 1 1 ... 

Nahi1e MDdftr(l FeJd Bey 8 
., urfmda .... pek blylk 
, nn.ı. Pi> ...... kl,a '--
_,__ hir hale ..., .,. ... 

•affak ~. Kny yollan .,. 
pılm•• rml mektep binaları 
da.de getirilmit " yepyeal 
his ı.akimet clairMi ı.... ..._ ...... 

,._,... bejalata 
ehemmiyet verilmektedir. 
... ziainde ıayet nefta 
Jetİplektedir. 

..... 
NafriJe 
tlttın 

Nafdyeain Recep ft Bistikin 
k&ylerile civarlan araziı · nde ıe
nede iki defa mafıaul alınm<' kta
dar. Bu kayla arazi.erinde. 
bağda, mah-1Dna kald..1r ku. 
-..., üitlD elnaekter tütid 
lrahlm11e1t da telmtr beidrq ek
meite, bu suretle aenede W 
malıaul almaktadırlar. 

Geredede 
Musiki Evi 

Gerec!e (HUH11t'") - Kna1111:ıda 
mas iri •n'atkirfanndan Emri, 
Hüıeyin \ a Hafız. Mustafa Bel fer 
tara~ n bir Musiki E\ll teala 
edihaiıttir. l:.:.arada 11rn edeoiere 
m .. sı~i dersi de Yerilmektediı-. 

• 
ME HABERLERi 

• 
Somada imar Faaliyeti 

Yollar Yapılıyor, Mektepler Açıhyor, Telefon Şebekeleri 
Tesis Ediliyor, Hulasa Durmadan Çalışılıyor 

Soma (Ha.a- 'ıaylllu tara· 
ıi ) - Burada fmdu toplanmaı 
gö:ıe cupu bir •• bankaya ya• 
yol faaliyeti Yar- bnl11111br. 
dar. Akçeavb ça- Somada maa• 
yı üzerine 3 gaz- rlfe çok heveı 
il 31 metre bo- vardır. Bu sene 
yanda Ye bet Dk mektebi biti-
metre eninde bir 
köpril 7apdmak· 
tadır. KöprOnOn 
ayakları betoa· 

ren taleb.lerden 
5211 Orta Ye 
U.. tahlillerine 
de••• etmekte
dirler. Dkmektebl 
bltlrcllkten ıonra 
tah.ılial terk 

dandır. Bu köp
ril Soma •allaaı 
pek bDJ• bir 
mlltküllttan kur- Somanın umumi mansaraaı ve Kaymakam Hamdi Nafi Bey edenler pek udlr. 
bracalr, ltallr çayı geçmek ehemmiyet vermektedir. Tahtalı Bu sene muallimler araıında 

knlfetln- köyllnde bir, Musa Hoca ile Çav• bazı dejiıildlkler de olmut. Bllniçin bir aaat dolaımak 
den azade kalacakbr. 

Köyleri biribirlne bafhyacak 
olan eaash yollar da yaptlmalırta
dır. Bu yolların uZllllluğu 500 
kiometreyi bulmaktadır. Ka1ma
kam Hamdi NafJ Bey yoUarın 
yapılmaaa buauaunda pek ciddi 
bir atika söatenaekteoir. Kay· 
•·k•• b., mektep inpama da 

Çorum 
Nahiyesinde 
Faaliyet 

Smchrgı (Ha
-1)-Çorua 
nahlyeai Mö
dllrll Nazmi 
B. kaıabanın 

glzellefmeıl 

~ bua ted· 
tı irl ... abmfbr. 
Ba ... yanda 
kasabadaki bl-
tliıı eYler beyaza 
boyumakta ve 

hı.& bir bale 
ç.m. llÜiJe .._ lfr-t edilmek-
._. Nu.i Bey t.d&r. Nabiy~ 

din yollan da tamir edil•ekteclir. 

Muşta Yağ 

llıracatı 
14111 (Huausl) - Bu aeae ya 

llleftİma lmnk ait.it. bu ylWlea 
çiftçi .... bahar ekial yapa ... 
mı ıtır. 

VilAyetimizfn bu ıeneld 1-i 
lhracab bir milyon kilodnr. llllf\a 
en nefis yağan bir kiloau 30 
kuruıtur. 

l•fafyı - Srnt Demiryolu 
Matatya ( Huıuar) - Malat· 

ya· Sıvas demiryo~un toprak 
teni} esi bitirifm?f, T obma suy• 
vldiaine lcadlar demir döşeamlf
tir. lnf9ab hararetle de••• 
edihmekteclk. 

Arputruda Şakar istihsali 
AlpW&u ( H....a ) - Şek• 

labrfkasi 934 kampanyaaını bftir
miıtir. Bu een• 90 bin ton pan
car işlenmiştir. 

Trrede istihsal Vaziyeti 
Tıre ( Husul ) - Bu suekl 

tUtftn, pamuk, kendir istihsal 
vrzi; eti çok eyidir. Hwnmalı bir 
ihracat faaliyeti vardır. Pek ,.
kmda tlltUn piyasa11 da açıla· 
CAkhl'. 

darla ka,teri anmada da Wr .. ıı- JUIİll Bey Tarhala köyDae, Şe.
tep inp edlhnfttir. bt Bey Yırca köyllne, Cevdet 

Krzllhisar lr&yünde de ayrıca Bey, Selendi köyftne tayin edll-
bir mekbp lota ec&Jmektedir. mltlerdir. Soma flkmeteblnin 

mevcuda 451 l bulm111tar. 
Bnına k6yler 213 ldlometro uzun- Avusturya rejisi namma 9 
Juğunda telefon hatlarlle 23 mer- klıilik bir heyet buraya ıelmiı, 
kezli ve beş 11&11bralh bir tebeke titinJerimizi tetkik etmiftlr. Ta-
U. biribiriae bağlanmaktadır. Bu Hhıler denk yaprlmaktachr. T..-
pbekeaia bedeli olan 3 bin Ura riniHaide "'1•• açdacalrbr. 

Tireboluda Güzelleştirme Faaliyeti 

Tirebohman güzel 'bir manzaram 

Tinbala, ( llwml) - K... clıran fraıaba zarif bhıaJarla ıDa
bama ela., ... m size& m..Je. lenmittir. 
ketleriaden ım.ldlr. Tabiatia Belediyenin bu gOzeHiğl arttır-
verdiği gllzelllk insan eli ile arb- ma yolundaki çalıflllUI da takdirle 
rılmq. kiçilk bW yanmaclaya an• görülmektedir. 

Malatyada 
Pamuk Tecrübe Ekimleri 
Gayet iyi Netice Verdi 

Malatya (ıw.-1) - Burada 
lyl pamuk yetiteceğiae ve bir 
memucat fabrikuı açılma•na 
dair olan llalatyahlann d!!ekleri 
Ziraat Yekiletinco nazarı dikkate 
aha ... •• hu lavaliy• tetkikat 
1apmak az.re Miater Kıark Mt-
minde bir Amerikalı pa-nk ... 
taba.uw ganderilmiftL Bu müte
hasua Malatyada tetkikat yapmıt 
ve Adanaya gltmiftlr. Mütebas-
111 topraiJmııın verim kabiliyetini 
pek belenmfı Ye keyfiyeti bir 
raporla Ziraat nklletine bildir
miıtir. 

Ayrıca her tarladan Ye her 
d6nlımdea 150 ter gram pamuk 
alarak Seyhm tohQDI lalala lataa
yonuna ve lkb&at vekiletlne 
ıanderilecetir. T ecr9be akimle
rioden ahnaA aotice gayet iyidir. 
Btıtfia çiftçiler Ziraat dairesine 
giderek gelecek sene için tohum 
il&emektedirltır. llalatyahlar JUrl· 
lannda bir meamcat fa!;ribnnın 
kurulacağlnı Umit etmektedirler. 

Amasya Elması 
AmalJB ( Huıuıt ) - TDrki· 

yenin her tarafında, dDnyanm 
dlSrt bucaaanda aonauz bir ı&h· 

reli olma Amaaya elmalanmn 
birkaç nev'i mevcuttur. Amaaya
cla ber meyndan ziyade elmaya 

ellemmlyet Yerilmiştir. Elma 
ağaçlarına brtıl pek fazla muaal· 
lat oldup ~hı blttlll b.icılar 

elmalarma tırtıl gelmemem için 
mlcadele etmekte Ye banda mu
vaffak olmaktadırlar. Bu m&ca
deledo mlcadele memura Tah· 
Iİll Beyin ddclea vlkafane yar-
chmlanoı bilha1A kaydetmek 
lazımdır. Şimdi elma mevsimidir 
Ye deYfirme ameliynl baılamıfbr. 
Elmalar muntazam aandıklar 

içinde aevkedflmektedir. Amba• 
lij için "dizi.. uaulllne vlkıf, 
ehil ldmıeler kullanılmaktadır. 

Amaaya elmalannm "Duti,, tabir 
edilen en eyisiai maalesef yerli 
halk yiyemez. Bunlar mllnba111ren 
ihracat için aynlır ve fiab difıer 
elmalardan çok Jlbektlr. 

' ı ~ılılıat işleri 

Vereme 
Karşı 
Çalışmalar 

H6kumet, ıOmullG Taziyette 
bulunan haatabklann kakOnll ku
rutmak için uğra11p daruyor. 
Sıhhat Vekiletinln bu aabadald 
çalıımaaı, çok verimli aeticeleı 
doğurmuıtur. Sıtma, trahom ve 
frengi ile umumi ıekllde yapılan 

mUcadele, birçok vatandqlan 
6lllmden kurtarmıtbr. Esasen bo
gOn Sıhhat Vekiletlnin ana pro
gramı, salgın vaziyette bulur.an 
haıtalıklar ile mlicadeleden iba· 
rettir ve Vekalet bu işte muvaffak 
oluyor. Fakat gllnlll later ki, 
memlekette hergtln Ye her J•I 
binlerce vatandaıı valdtlfz lSJdllreD 
verem derdile de umumi tekilde 
mllcadeleye glrifilllin. 8agln için 
Yenm mllcadelell pek hamal 
mahiyettedir. Bellrl yakın bir 
ı.tikbalde bu mtlcadelenln tumaJ.; 
l•cllğlnl de g6recejiz. Biz bu 
te•ennide buJunurk• bluat 
ltalya Bapekill M. Mutolini'nln 
pzeteai olu .. il Popolo d'ltalya,, 
ıazeteainde, ltalyada Terem mtl
cadeleai haldmada fa •brlan 
okudakı 

•• M. MuuoHnl Milboyu ziya• 
reti esnaaında Vialbu Gremona 
.. birlerinde, yeni hlta eclilmif 
Terem •natoryomlarml teftif et• 
mqtir. Ba lkl aanatoryom, en 
a•i ve modena naslar lzerille 
lap edilmifler Ye her ttırll\ tesi.• 
uta ...ıüdir. Fqi8t rejimi bir 
taraftaD batakhklan kuurtuyor, 
cliier tarafta dahi verem una
"*> ........... ...._. •llDlllUYltl 
veriyor. Faşist rejimi son ı aeoe 
zarfında Cuneo'da, Peruglada ve_ 
diğer villyetlerde Jedi 1DCJdena 
y em unator,Yomu IDfa etmiştir. 
1935 MDuiııdo 23 asri verem 
unatoryomu itmam edilecektir. 
811 23 adet anatoryom on bin 
yatak ihtiva edecektir. Bu sıhlıl 
miieaeseler ikmal edildikten 
ıonra fqiat rejimi ltalyan mille
tine btıyilk hizmet gl5rm8f olur. 
Milletin uas Hlimetl, ııhhatln 
iyili - • dedir. 

l:ı adamlan, medeni bir mile 
Jetin, bir aene zarfında verem 
haıtabfmdan kaybettiği n-"usun 
adedi aautoryomlanndaki teçhi
aatm adedlııe gllre azalır, dl. 
yorlar. 

ltalyada bir aene nrfaada ba 
hastalıktan &leıaler yirmi bin ad .. 
dini balmuftar. ilerde bu adedin 
azalmuı muhtemeldir. Ç&nldl itti• 
baz ettiğimi& tedbirler ~• vaa• 
talar modern ve femddir. Bu kor
lmnç hutahjl her tlrlll Ya.ta• 
larla kaldınnahJız. lira ltalyan 
..Wetl ba mltlait feliketteD ... 
cak bu auretle kmtulmaf o ur.,. 

__... .......... ,... .. _ ....... . ·-
- ... .... ıı-

ıLAN AATLARI 

'1 - Gaute11l11 .... ,..,.;1o 
6ir .. ,_,,,. ;1cı ..,,,.. "" 
( •ntim) tagıllr .. 

J- $eg/t111J1• ,&w 61r ıanli• 
.,,,, iltflt '"''' ,.,.ıert1ır. 

.. ,.fa ıayfa sayfa eeyfa 1>ipr Soe 
1 2 s . 5 ~erler .. ,,. -400 2SO 200 100 eo ao 

Krt. Kf'f. Krş. Kr~. Krş. Krt.1 

3.-:Bir ,.,.11 .. de ... 
(8) ı.ı; ... """'"· h 

4-liıee .,. luılı111 ,,azcl,,,. .. 
ltıtacalcl_. ger• ..,. 
..,.,.,. ilfiil9r. 



( s;,,,_ı Al•mi ) 

Lelıistan 
Ne Yapmalı 
latigor? 

Bir ....................... . 
m7a .. t •e7 .... cla. fa'aJ IUNlM at 
OJD•bJ•ı ••tta Anapada 7•.t Wr 
llJad d•np Ylca'f Yerll•Hl içla 
P'••larle beraber ..... Al•ıt ba
ı...,or. 

Bili,.,_ı v__, aultff... hl
aalaadakta ...,. Lelültewn, Fcaua 
tarafuulaa kurulaa liJAll d•re ara
•aada elaemml,.tll ltlr mnldl YuJa. 
• tanftaa klçlk ltlllf .... diiir 
tanftaa Praaa Ue doıt Ye mGtt•fill 
okla. Pabt aradın yıllu ı•çtlkcl 
Lehlıtq • Fraa• lttifalrnHa balflll'I 
seytemete 1'• tutta Ye bir ... edn• 
lteri ele ba bat kopıaae ,u.a .w.. 
Gerp bu... ı..Jüıtan-Fn.a ittifak 
•ulaed..UU. Ud ........... .... 
dalaa Yar. Fabl Wr -e ene 
Aı ... , •• Lelüıt.. ........... m. 
..ıu ... lmnaıadaa .._. .W ittifak 
IJl"pe ..,... ... Lelaiat.a ..,... .. ltfel,. 

leriade baau •hW 1171• taun 
..nu,...f 

ı...·ma, tark •datt.naı emniyet 
................. rjilllal ..... .. 
latbnaaklflaAL.a•ra•..ı. ... ,.. 
.. 01tart1 •• Çlaldl Fn111a. ı..w.ta 
ittifakı bu .... ,.ti ..... iltlitl 41.,._ 
.. c1. kefalet altuaa aluak .. w~ 
delildir. o· t•r taraftan. Almaap. ile 
....... k ıuetlle Lelailtaa, S.W,et 
RUJa.1• ._,, da kı11dlal e111ai1ıt 
......... olda. 

Fakat L.la ........ h kadarla da 
IW•a11p lla....._ı..w.tn-AYatm· 
,. lttllalllaa da ...... .._.. latl1or. 
.. ....... ..ttellld .... 
~ ........ ~ ...... 111, 
delfılkHk ,. .......... wı,.. ki. 
.-ıs ltlllfua yaaı baııada o• ••laaa 
19 ,..ı bw dmre kurul•ut olacaktır. 

. Buna kartı Frauıa harici ıt1uetl
aaa naıll bir •-.i1et alacatı he111b 

lngilterenin 
Prot11•tosu 

Loactn. • (A.A.) - ....,. ... 
k ... ti .._..,._ ,..._ Jalüw 
albaa ala••••• Japoara • ......._ 
proteato •talttL Japo•r-, k lftekl 
ltltla .. ..u7etia llaatarl .. kim.ti
•• ait oldaJaau b06-lftlr. 

acı 
Amerikiıda 

M. Razoelt'in 
Bii.gik Zaferi 

NeY)'ork, 8 (A.A.) - J.tlh .. 
bata alt ıon neticeler: 

Mtımeuiller mı M ' il ... 
mokrat, 100 Cu~ ... 
fırkalar 10. 

Aya'll Ilı "dı 15 
6 ctımhurlJWlll, ... iır' tlsr 2. 

Deniz s· ..... ._.. 
Tahdit Göriİplelld Çık
mazdan Kmt.,.la•11Y1 

ı.o.m. • (A. A.) - ........ 
ı.,.. ts••• ata ' a. t.ar hr • 
,., ... ---· 'i ........ ... 
w p 'ı& Yem .. ,. ' .. ..... .,. .... ···= ~ 
.., Mr net1M .... • n • ·--A••... ..... J ıı ;cıiı 
... ·w.- _. ısu ıfm .-ım11 
oı.na ... 4nlıllırle .. .... lilr 
a ..... ,. ....... . 

L•llr-. 8 ( A. A. ) - o.,1 
ıı.nw .......... ..... 
k ................ P' ..... 
•• ,. çalıfaa ı..-.. laik' ••• 
nha •f&fıdald tMM.t .... .. • • 
olduju l&yl• .. ldMlr .. 

1-A....or.. lapieNW. 
beyanname tmzahyank J ... ,. 
ma emniyet meıelell.- ._...... 
ilk luakkuu ..... ftilaadla ~ 
,. prtm -- tell•• •••k· ....... 

2 - D.- 41avlellul, • .Ullt
larıa lautıual bir mretle tahclWisi 
kabul edecek yerde • laer biri tek 
clbetll ve ilatiyatl lrıirer .,.._.. 

No.ft •mt S C:.... 
•• 11 ·• 

Ayol 1nmlarm eli Jtt• ;&ıl 1 Fenery• balaçeledaia clt•• 
-ınqta.. SalJahtu akpma kadar ludlil bu ... ._.. iki ..,....,. 
Jd•hilir ~ herifle flasJrdetiyGP. Wriblriiae daha U. laaila•alc icJa 
lar. itte nbmne.ı meydaada. $u allelv terl:lltat ah~ 
pabrma tlocan ıca,..m Sabir lft• bu mrada iki lladiM. iki 
Be,ı pclllk. Vapurda •• .._ mekblp Le,.._ m.fUDbpa .rua 
.. ku ba daktilo kalanla bl· ı... altllt •W. 
...... 11p.,.b ............ 
im taWt .. ,tama biri. Casara 
....... ıibl •erlfla apdaa P. 
... barn•dn ça .. 'f kapat••• 
..... Adn• .... bulma Ull'al
... laia 1erladtld .ı.. atifte ile 
PllJOI'· AYlll clo- para Ula
r-" ............ ..., .. ltir ., .......................... 

Hallbe Hanı•a ltia 9la -orta 
l&larclılanna arbk bltla tamchk
lm sbpnparcll. 

Hele Leyll lçla 1dardda; 
•nrdap iftiralar Wr hani 
lteii ıibl etlendirmektela IJı .. 
lalı ı•ı• 1an1D1J ordu. 

Fakat o kanaatia• aadak l»lr 
llİIJoaer sibi flkirlariadea ftl 

pçmiyerek içini d&kmek lsia 
inat aramakta dnam ediyordu. 

( Aytea )la -arbk alkAla Nlaia
'eıl ........ , ......... 

• r 
ltalya - Macaristan 

Roma da 
Esaslı 

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

iki Başvekil 
Gorüımeler 

ArMında 
Yapıldı 

HAllJIH\CIZI 

............ z ..... 
.,.,.. • (A. A.) - A,aa ..... ............ .....,,...Ol •• 
iL t.aR ilk• ,.. 

..U.ÜMrlptlraaaa.......,, 

+'aı ... 

_..., 
._smit:•t-Mm. .... 1• .. ...... ,...... ... 

W.k Wr 116J oWu- kim tala
- eder. 

Ka.tebelı: a11J1 yerleri imzan• 
toprak ,...ı.. ..... ..... 

.., laa-n•a, •J-. lama 

... - k~ ·-- =Mai • 
lwadırmak ile oı.ak ....._ 
llerl ıelea 1erDlerhıclen btrlae 
~aadn hahıettlllm .. .._ 

-s-11 · .. ~ la'•• ... • 
T.-k isi.- ........ •
kad..ı.. bo1-.ı~ dJzi _.. 
~ .. -. , ........... 



Dünya fladiseleri 

1 igatrolarını 

Şaşıran iki 
Köylü 

Geçen hafta Parisin meıhur 

Komedi Komedi Fransez 
Fransezi Uyatroiunda eski 

ve büyük muhar-
K afeşan.tan rirlerden Korneyin 
Zannetmışler Sidna iaimli piyeıi 
oynanırken localardan birinde 
karı koca oldukları belH iki ı.. :,i 

aabını zlık alametleri gösterme~ e 
başlamışlardır. Onların bu· hali 
tiyatrodaki!erin de nazartdikkatinl 
celbetmiş, onlar da bu loca ile 

alakadar olmaya batlamıılardır. 
Bu karı koca orta yaşb kimselerdi 

Ye köy IU oldukları hallerinden 
anlaşılıyordu. Adam, bir ara sabır 

edemiyerek locanın kapııını açmıı 
va kat hizmetçisine sormuş: 

Bu it daha uzayacak mı? 

Tiyatro henUz yeni batladı. 

- Peki amma burası neresi? 

- Komedi Franıez efendimi 

Adamcağız bir mUddet şaşır• 
mıı, sonra karısına dönmUı: 

- Haydi Melini buraıı değil• 
miı. Y anhş gelmlıiz. 

Meğer onlar, buraıım kafeıan• 
lan zannetmiıler. 

A Jman milli terbiye nezare• 
tinin istatistiklerine nazaran 

Almanguda 
Üniver$lts 

Tahsili ·------

geçen seneye niı· 
petle Alman llnl· 
versitelerine kay• 
de dilen talebe 

miktarında göze çarpacak dere .. 
cede bir azlık görlUmektedlr. 

1933 - 34 aenealnde _bu miktar 
( 106764 )U bulmakta idi. Bunun 

( 15501) i kadın, ( 4757)si ecnebi 
idi. Bir evvelki seneye göre, bu 

rakam da yfizde ( 13,09 ) azlık 

vardır. Amele allelerinin ilse tah· 

ıllinl bitiren çocuklarından nnl. 
verslteye yazılanların adedinde 
eaaılı bir değişiklik yoktur. Yal• 

nız bu ekaiklik bllha11a orta 

Burjuva ailelerinin çocuklarında 

göze çarpıyor. Onlar, ynkıek 

tahsilinden şimdilik vazgeçmek 

vaziyetinde kalıyorlar. 

* 
Fransız Başvekill ve sabık 

Reisidimhur M. Dumerg 
. H•r Horoz Franaanın Turnföy 

kaaa basma yerleı· 
miıtir, ihtiyarlı· 
ğını orada geçlr
m~k kararmdadır. 

· DaimaKandi 
Çöplüğünde 

Ölmez ------· Memleket büyUk bir buhrana 

dUtüp te kendisinJ it baıına davet 
etmek lizımgeldiği zaman onu 

tanıyanlar Turnföye gittiler ve 

oradan çağırdılar. 

M. Dumerg timdi milli bir 

temerküz kabinesinin batındadır. 

Bu 1'abinenin h aricinde kalanlar 

sosyalistlerle komünistlerdir. Bu 
iki fırkp be!ediye lntihabatıni:la 

birleımi~ ml\şterek hareket edl .. 
yorlar. Fransanın, bir &özünü iki 

etmediği başvekilin memleketi 
olan Turnföy kasabasında bile 

ekseriyeti kazanmıılardır. Fransız 

matbuatı, bu münasebetle, « her 

horo1 kendi çöplliğünde öter » 

darbımeaelinin tekzibe uğradıiıw 
kaydediyorlar 

SON POSTA 

Tarlbl lsab.abe 

Şair Uslanır Mı Hiç? 
Şairlerin En Büyük Zaafları Bütün 
Yazdıklarını Eşe Dosta Okumaktır .. 

A~met Paşa, ışıksız bir mahpeı l "' 
içınde ve taş döşek üstünde . 
,arçabuk nedamet getirdi ,,,--p_ı_·--~, 

Vellyüttin oğlu Ahmet Paıa, 
kadından Urker ve kaçardı. Bu 
UrkUntUotin sebebi belli değildi. 
Fakat kendi&ini tanıyan herkes 
ve o meyanda Fatih Sultan Meh· 
met bu gülünç korkuyu bllirlerdL 
onunla eğlenirlerdi, bir gün Hün· 
kArın huzurunda ıifrden bahsoiu· 
nuyordu. Mecliste hazır bulunan· 
lardan biri ıu Farisi beyti okudu: 
Anan kl bakra benazar kimiya kUnend 
Aya büved ki kuıei oeşmi bema künend 

Hünk4r, beyti beyendl ve 
Ahmet Paşaya dönerek sordu : 

- Güzel değil mi Ahmet? •• 
Benim pek hoıuma gitti. 

O cevap verdi : 
- Beli Padişahım, gUzel. Fa

kat ıu yoldaı beyti yanliı okudu. 
Doğruıu §öyledir z 

Anan ki h9.kra. benazar kimiya künend 
Haki mübareki kaılemet tutiya künend [*] 

Bu çok zarif nliktedanhk fa .. 
tlhl ıon derece neı' elendirdi, 
elini yam batındaki çekmeceye 
ıoktu, bir avuç elmaı çıkardı : 

- Ahmet, dedi, bu elmaslan 
cevher saçan ağz\na dolduracağım. 

gU:ıelliğin ezeli hayranlarından ve 
aşk afetinJn ça1gm mUptelalarından 
ldJ. Hasır listunde kamçılanan 
köle bu çok duygulu ıair için, 
hırpalanan ve tekmelenen bir 
bahar kadar hazin görUndU. Her 
darbe altında acı acı bağıran 
mahkarnun lniltilerl ona, zalim 

ellerle boğazı sıkılan bir bUlbUI 
ağlayııı kadar mazlum ve mtie11lr 
geldi, gözü yatardı, açık bir teea
sUr ve inkisar ilo oradan savuştu. 
Evine girer girmez ilk yaptığı iş, 
bu temaşadan duyduğu elemi tiir 
haline koymak oldu, uzun bir 
manzume ile hUnkann zulmUnll 
tel'in etmiıti. 

Şairlerin en bUyllk zaafları, 
btıtlln yazd)klarına eşe dosta oku
maktır. Kadın ağzında bakla 
ıılanmadığı gibi ıalr dudağında 

da gizli tiir yaşamaz. Onlar, bir 
mezmün hatırı için baı:en hayat
larına tehlikeye korlar, suç sayı· 
lacak yazıları da - beğenildiğini 

Y almz bir ıey öğrenmek isterim: ,.ı•••tn1nın11111111u.u .. 11n•u--............. .._ 

Sen dişi kişiden neye huylanırsın, 
kaçarsın. Doğru söyle. 

Son Posta - Birçok alimler, kadınların 
ıeytan tuıağı olduğunu ıöylerler. 

Ben kulun o taifeyi bizzat ıeytan 
tan.rım ve kendilerinden korkarım. ' '\'ewml, •lyad, Handi• ve Halk ı•ut .. ı 

Fatih gUldU, avucundaki el
masları şajre verdi. Fakat kadım 
feyfon olarak tanıdığını ı6yleyen 
şairin, o sözile Valda Sultana ve 
bUmayun haremdeki haaekilere 
saygısızlık göıterdiğlnl de unut· 
madı, mimledi. 

Aradan birkaç glln geçti. 
Hllnkar, hususi hizmetinde kul
landığı çok genç ve çok yakıııklı 
bir köleye kızdı, hasır ova11 
tertibiJe ona meydan dayağı 
ablmasını emretti. Sudan bir suç 
için yüzlerce saray hademesinin 
gözU önUnde kamçı)anmıya mah
kum olan genç köle zincirler 
içinde avluya getirilmişti, serilen 
bir haaır Ustlln$ yüzükoyun yatı
rılmışb, insaf sızca dövlilüyordu. 

~si.LZabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 
l&TANBUL 

• 1ııııua 

Daıetemiıde çıka11 yaza 
ve reeimltırin bütün hakları 
mehruz ve gaıetemize aittir. 

ıUAN' > 

ABONE FIATLAAI 
t • 3 t 

Sene Ay Ay A1 
Kr. Kr. Kr.. "' -----· TORKIYE 1400 1so 400 '150 

YUNANlsTAN 2340 1220 710 210 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone 'edeli pe~iodir. Adrea 
(tğit&irmek ıa kuru~•ur. .... 

Cel•n .wclc ıeri 1111rltme .. 
lllnlardan me&'uliyet ••••111 ... 
Cevap için mektuplara 10 luuuılvk 

pul iliivesi Jazıındır. 

"' ,.. Poata ku-İusu ı 'i41 lduıbul-., 
Telgraf : Sooposta 

... Telefon : 20203 

Tam o sırada ıair VeJiyUddio 
oğlu saraya geldi, bu manzaraya 
ııahit oldu. Kadm kelimeıinl ağzına 
almaktan eza duyan bir adam 

olmakla boraber Ahmet Paıa, ı~&İiİ&İtİl!İEİİiİİİİiiİİİİiİİİiİİi~ 

görmek iştiyakile - şuna buna 
okumaktan çekinmezler. 

Ahmet paşanın dayak yiyen 
köleye acıyarak ve hUnkArı tel'in 
ederek yazdığı ılir de, birkaç gün 
içinde birkaç ağza yayıldı ve nl· 
hayet Fatih Suiian Mehmed~ 
kulağına değdi. Her emrini gök-

ten inen emirler kadar kudıi 
tam_yan ve ne yaparaa iyi görlllüp 
alkışlanmaaını isteyen hllnklr, ıa• 
irin gö&terdiği ctir'ete kızdı, eT• 

velce onun kadınları şeytan tanı• 
masından dolayı koyduğu mimi 
hatırladı, aadrıazama ıu iradeyi 
yolladı: 

- Veliytiddin oğlunu Y edikule 
ı:ındanıaa koyun, yarı aç bırakın! 

Ahmet Paıa, ışıksız bir mahpeı 
içinde ve taş döşek Ustllnde çar
çabuk nednmot getirdi, yazdığı 
şiirden değil yaptığı gevezelikten 
içine piımanlık geldi, bu zmdan 
beliyesinden kurtulmak için yine 
9airliğioden iıtlfade etmek iıtiye
rek Oımanh edebiyabnda pek 
meşhur olan "Kerem,, kasidesini 
yazdı, bir yolunu bulup hünkara 
takdim ettirdi. 

Kaside giizeldl ve baıtanbata 
yanık bir feryat ıayılabilirdi . 
Fatih, daha dün ağzına elmaı 
doldurduğu bir adamın bugün 
kara bir zındanda •stırap çekme· 
ıini ve o ağza çeşit çeıit böcek· 
dolmasını hoı bulmadı, Ahmet 
Paşayı affetti, yine saraya gelip 
gitme&ln• ve huzuruna girip 
çıkmasına izin verdi. 

Fakat ıairin uslanmalıll çok 
gUçtUr. Gevezelik o zllmrenln 
en bariz huylarındandır. Ahmet 
Paıa da hürriyetine kavuıtuktan 
ıonra zından hayatını unuttu, yine 
nüktedanlık hevesine kapıldı, her 
vesile ile sağa, &ola tarizler yap• 
maya koyuldu. Bir glln atla te• 
nozzQhe çıkan hUnkAran rikAbın· 
da bulunuyordu, nükte fırsatı 
arıyordu. Bir at ayağından fırla• 
yan zifos, · hünkarın pek gözde 
tuttuğu kölelerden birinin yllzUne 
geldi. Şair aradığı fırsatı buldu
ğuna hükmederek hem kur'an• 
dan bir etimle okudu. Bu "keıki 
çamur olaydım!" mealine yakın 

fkinci teşr:n 

Kari Mektupları 
l 

Bir Niifus 
işinin Macerası 

Efendim: 

-= 

Bazı ıebepler dolayısile çocu• 
ğumun nUfuı tezkeresini çık2rma• 
mııtım. lzmite geldiğim zaman 
ilk itim bura nüfus dairesine 
müracaat etmek oldu. Evveli 
nikah kayıtlarımızın icra11 lazım· 
geldiğinden mevcut evlenme cüz• 

· danımız üzerine muktazi muame• 
lenin icra&ı için Diyaribekir nürua 
idaresi ne yazıldı. Ve nUfuı tez· 
kerelerimiz de mezkur nüfus ida· 
resine gönderildi. 22/Mart/ 1934 
denberi takip ettiğim bu iı bUtlln 
tekitJere rağmen cevapıız kaldı. 
Nihayet lzmit TilAyetlnln ıikiyet 
tahriratı Uıerine iki nUfus cUzda• 

nınm kaybolduğundan bah&ılle cevaı 
verildi. Bu defa hıfzetmiı olduğum 
nikah Umlbaberi ve cüzdanı Uze• 
rlne burada pulu da raptedilme~ 

ıuretile bir llmihaber tanzim 
edildi. Ve nüfus ldaresl tarafından 
Diyarıbekfr eTlenme memurluğuna 
gönderildi. Maale&ef iki aydanberl 
buna da cevap verilmedi. 8 ay
danberl intaç edUemiyen bir nikib 
ve nüfus kaydı icra edilell)iyen 
çocuiumun nüfus tezkeresin! ne 
suretle istihsal' edeyim? NUfua 
tezkerelerimlz zlyaa uğratıldığına 

nazaran bu yUıden uğradığım 
mUıkUlit ve zararları ne şekilde 
telAfiye çalııayım? 

İzmit: lnhiııarlar muhasc.;l.ıe 
mai& amiri Kazım 

) -( Cevaplarımız 

Kalecikli Mehmet Kemal Beye: 
- Sarih adresinizi gönderirse• 

nlz mektubunuzu neırederiz 

efendim. o/ 

* Eıkişehirde D. D mağazasında beJı: .. 
oi AH çavuıjıU 

Yemende gelen eatr vatan• 
datları Hllillahmer cemiyeti ge• 
tirmlttir ve baıka yerlerde de böy• 
le eair bulunduğu haber veriline, 
tahkik eder, arar, bulur ve gol• 
mek i&tiyenleri getirtir efendim, 

lf-
Kaınmpaşada kulaksızda Barutcu 

sokakta Alaedclin Beye: 
Mektubunuz sarih de~ildlr, 

bir ıey anlıyamadık. daha açık 
lfade ile yazınız efendim. 

-aııııt••ı•ıtı• ı • •ııA•lffllfttı1nı1111ı•ıtıl l't •lf l ı ılllr•ı ı '"'111•1!119tGWf'Nl'!rl•lltl'9-

bir mefhum ifade ediyordu. 
Hünkarın kulağı eyi itidiyordu. 

Şairin arapça birtey mırıldandı· 
ğını duyunca kölesine sordu: 

- Bu geveze yine neler 
ıöylUyor? 

Köle, zarif idi. Ahmet Paıa• 
nın mırıldandığı ayeti tamam 
okudu. 

- KAflr, keşld toprak olay• 
dım diyor! ' 

Kölenin yli:ıUnde dfostan kal .. 
mıı olan iz, şairin ne demek is• 
tediğlni hUnkira apaçık göster
mişti ve hemen orada Veliyüddin 
oğlunun Borsaya ıi\rlllmeıine emir 
verilmişti. , 

Ahmet Paıa, ıUrUldUğU yerden 
de yanık kHideler, gazeller yaı• 
dı, affını istedi, fakat bir daha 
lstanbula gelemedi, eski mevklinl 
bulamadı, sönfik bir hayat içinde 
61Ume kavuştu. 

M.T 
[*J Ahmet paşanın zarııfetini anla• 

mak için bu beyitlerin tercümesini oktl 
mak lazımdır. Beytin artlı " bir bakıııla' 
toprağı altın eden devletliler, acaba 
bize de göz ucile bakmazlar mı,, mea• 
lindedir. Ahmet paşa., hakikaten takdi· 
re değer bir meharetlo beyti IJU 11ekle 
11okmu11 ve hünkara parlak bir hulu• 
çakmıştır: 

"Bir bakışla toprağı altın edeıı 
devletliler, senin ayağının tozwı11 
gözlerine sürme yaparlar!, 
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Geçen Bilmece· 
mizi Doğru 
Hallea'enler 

Birer elbUm alacaktan Iatan4 

bul kız ortamektep 8 NıhaJ, Buna 
Nalhanto~fa İlkmektep be~İDQi sınıftan 
Neriman (Jevdet, Yedikul• Kuyulu• 
bakkal ıokağıoda No. 119 dı Mustafa, 
Eıkitehir Millizafer mektebi 2 inci 
eıwf 70 Huiıyet, Beıiktaı Uzunc& 
Ü'f&selaltı sokak No. 31 de Mal .t 
Ef. km Mahmure, Güdül telgraf ı ,:. 
dürü Arif Dey kızı Neell, Beyoğl\l 
88 inci İlkmektt.p {18 Kemal, U9ak 
ortamektep sınıf 1 dtn 268 Süleyman 
Hey ve l).n.nımlar. 

Direr kolonya alacakları 
1.tıınlıul erkek lirıeıi 699 Neuat, 

İ'ltaobul kız ortaJDektep 388 Hikmet, 
Pa~ubahçe İııcirköy No. 16 da Zühtü 
Bey kızı Zühal, İstanbul 3 üncl1 mek• 
tep !Iithı'lt, İst ıınbuı kız liseıi D 1 don 
14t..3 Nüzhet Hey ve Hanımlar. · 

Birer mUrekkopll kalem 
alacaklar: 

Beyoğlu flkmektep talebeıiaden 
Faru~c Tevfik, lst:mbul lisesi 1164 
Muz:ı ffer, İltanbulda KUçükayasofya 
Barc" akçı sokak No. 8 de Meliha, 
Kadirıra üçüncü mektep 612 den 285 
M hmet Yılmaz, İ.tanbul lcıı orta. 
mektep 481 Mutahhar H. ve B. ler. 

Birer biJyUk sulu boya ala• 
caklar: 

Ankara piyade llva mOlhakı Blnbaıı 
Silleyman Bey kızı Bahriye, Alcaaray 
Hilal mektebi 2 inci ııoıftan Umran 
Rız:ı, Samsun l•tiklil mektebi 3 GncO 
ıın f talebulnden Binnaz, Kumkapı 
Boğoıyan Varvaryan mektebi S inci 
ıın ıf Rezantohl Ş:rakyan, istanbul 
erkek lisesi 1392 Şina.i B. ve H. tar. 

Birer kUçUk sulu boya ala• 
caklar: 

İstanbul kız li11~•l 261 SOheylA, 
Samsun İnönll ilkmektebi 105 TilrkAn 
Diunyo'u Firuuf.a Cami sokak No: 
8 te Refia, lıtanbul lisesi 2 den 1290 
Kemnl, Antalya liıeai 3 llncQ •ınıftan 
237 Cemal B. Ye hanımlar. 

Birer Ulstik top alacaklar: 
Kadıköy erkek ortamektebi 3 O.n

ıın•f 726 Ali Cazip, Fatih Sofular 
caddesi No. 92 Rauf, Pertevniyal Jl,. 
meai 33 Turhıın, Btşiktat Ermeni mek
tebi 2.:17 Vartan Şehrikyan, Beyoj'lu 
Eseyan 2 inci sınıf Baruyea Ter.ziyaıı 
Efendi Ye hanımlar. 

Muhllra defteri alacakları 
Rum kıı ilkınektebi 3 DncQ •ınıf 

Deapina Amakaopulo, Beyazıt Crımcı• 
ı:ıli sokak No. 13 tea Emine fiban, 
Üıkildar muhtelit ortamektebl ıı
nıf A 3 ten 288 Cemal, Utak 
Ortamektebi 11nıf 8 den 156 Ali 
Rı za, lıtanbul muhtelit Rum mek
tebi 11nıf 5 den AJ\donia Boci, 
VezirköprO lnbtaarlar memuru oğlu 
S. Sal!haddin, İstanbul Ticaret liıtal 
1472 Cihat Selim, Teklrda2 Hacıil 
Bey ille mektebi Selçuk Hakkı Adana 
Kiınyaker Tahıin Bey kardeıl Ümit 
Adana Erkek llıe11 591 A. Hlkmeİ 
Bey ev Hanımlar. 

Birer boya kalemi alacaklar 
Kabataı Erkek Jiaeal B 5 den 

1037 Avni, Ankara Musiki Muallim 
mektebi mua'limlerinden Tahir Bey 
otlu Gençay, Muhtelit Rum kız mek· 
tebi 4 neft ıınıf Zoi Jitento, Salihli 
Avukat Sabri Bey vaaıtasile Mustafa, 
Kadık67 Moda 8 inci İlkmektep 145 
Şehriban Cemil Bey vı Hanamlar. 

Birer kart kazananlar: 
Muhtelit Bezciyan mektebi Sfrvart 

Sahbazyan, Konya Aklf paşa mektebi 
S42 Zekiye, Salihli Altınordu llkmek• 
tebJ 5 inci ıanıf 597 Ktzım, lamit 
Kozlon Kapancı sokak No. 32 de Htl· 
•eyfn, Erenköy Ethem efendi caddHI 
No, 106 da Cihat, İstanbul Hatip Sinan 
Çoban çavuı medreae •Okak No. 21 
de ZiihtO, İstanbul Kız IJıeal •· 2 den 
766 Handan Fevzi, Tokat vill7et tala
rirat b ., ıkatibi Tevfik Bey kızı GönGJ, 
Nitantaı kız orta mektebi 818 Sema
hat, BiiyOkadada Maıuk Ziya bey to
runu Ragıp Arif, Ankara lnhlaar· 
lar Baomlldürlüğll aicll evrak amiri 
Emin Bey oğlu Mukbil, Kon
ya Akifpaşa mektebi talebeain· 
den 27 Kadriye, Uzunköprü Mimar· 
hayrettin mektebi No 132 Rukiye, 
Ergaoimadeni İ. B Kumandanı Ahmet 
Hamdi Bey kardeıi Mehmet Ali, 
Sar. çhaneba91 Horhor caddeainde 
159 Leyla Ş ~ ldr, Çorlu Şilc l' ettin 
llkmektebi 4 öndl sınıf 708 Zeki, 
Kiltoıhya liıeainden 181 Otuz, Ada. 
paz a rı Allbey mektebi 2 inci sınıf 
154 Ferruh, Adapazar, ortamektep 
265 Ali u:vı, İstanbul 6 ıacı mektep 
Hayrünniaa Fikri, Adapaur İbrahim 
bey mahallui Çeımegeçldi No 18 
Muhterem, Te,vikfye Ihlamur No. ts 
N"zmi, Fatih Altay mahalleal 
Müezzin aokak No. 11 de Cemal, 
Salihli Mitat Pata caddesi merhum 
Arif ata mahdumu Yunuıı Nadi, 
Kon7a Akif Paıa mektebi 545 Muaa, 
Konya kıa mualJlm mektebi birlaei 
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Ned·~r? Sinema tüdyos • 
ır 

"Fr•nsızlar1n Me,hur Muharrirlerinden Franais de Krovasset Geçenlerde Amerl· 
kada Epeyce Uzun Bir Seyahat Yaptı Ve GördUkler~nl Birer Makale Hallnde Yazdı, 

A•aAıda OkuyacaQınız 8at1rlar Onun Kaleminden Çıkmı,tır,, 

Afrikanın Ortasında Çekilmiştir, Denilen Film 
Hakikatte Nerede Yapılmıştır ? 

En kllçUk mesafe otomobil 
ile bir saat ıllrer: Hollyvoodun 
nerede baıladığını ve Loe Ange· 
lesin nerede bittiğini kesdirmek 
mümkün değildir. Ayni sokak 
sonsuz sürüp gider. Gördünüz 
oteller, lokantalar, gazinolar, ma• 
ğazalar, müe88eseler hep yekdi· 
ğerinin eşidir. Bu biribirine ben• 
ziyen binalara baka baka· gözle• 
rinize kararma geliri 

Amerikanın Kti9klarh 
Fakat bazı noktalarda bu 

upuzun sUrUp ilden sokak bir· 
denbire amudi vaziyette gelip 
çatan başka bir ıokakla keailir ve 
köıkler başlar. Bahçe ile çcvr~ 
dir, geniştir, ıiislUdUr. Yeşillik· 
lerln arasında birer miicevher 
kutusuna benzer. 

Burada basit bir akıam ye• 
mtğl için bir dostun ziyaretine 
gitmek bayağı bir gezintidir, fa· 
kat bir stüdyoyu görıniye kalkış· 
mak adamakıUı bir seyahate 
muadildir. Bu resim fabrikalarım 
koca bir ıehirden ayırt edemez· 
siniz. 

"Şehri,, vtlcude getiren sayı· 
ırz daireler, mağaxal1tr, projeksi· 
yon ıalonları, köşklerdir. Bu be
rikiler yekditerine benzerler, bir 
mahalle halinde toplannuşlardır, 
aralarında hesapsız sokaklar var· 
dır, bir 6rUmcek ağına benzer, 
yolunuzu kaybettiniz ani içinden 
çıka mazımız. 

Hollvut'ta ilk Adımlar: 
Bir Amerikalı dostumun ya· 

aında bugün gezdiğim stüdyo, 
ilk bakııta, benim üzerimde bir 
amele şehri, daha doğruıu bir 
arı kovam teıiri yaptı. 

Ank - 'An ıeyahat ve macera 
filimleri iki Uç tanesini bir• 
det"\ ceviri orlardı. Çünkü adım 
baş ncla diinyanın dört tarafından 

··············· .... , ·································--···-·-
ıın .f rın " Mitat, Bakırköy İıtu .. 
yon c - .,, No. 59 da Siln, Ka7•eri 
merkez malmüdürıı, Muatafa Bey kızı 
Nezihe, Çorlu Şöcaettin mektebi 726 
ibrahim Leman, Adapazar Unkapanın· 
da zahireci Sami kızı Sacide, Ankara 
zlrac.; t l:ıankeaında Makbule, Antalya 
Dumlupınar mektebi beıinci a·naf 109 
ismet \brah!m, M-erııin Hballt srflmrütO 
muhasebe bir:nci k~tlbi Eııat Bey kızı 
Suna, Sıvas liaeıi A 3 den 236 Vedat, 
istanbul Gelenbevi ortamektebl C lden 
68 l Sabahattiu, Buraa Hoc·J<.li llk
meklebl 1 Dilıat, Beyotlu Atıklar 
caddesi No. 97 de S elma, Kuımpafa 
6 ncı mekteP. 96 Neriman Hasan, 
HeybelJada lımctpaşa cad~eai No. 
13 te AıOman Faik, Brı.lıkcııır K. O. 5 
ıuhede sıhhat G. K. zabiti kızı F<t tof. 
Karaisalı Hakimi İbrahim Hey oğlu 
Faruk, Edremit Cümubriyet mektebi 
4 üncü ıınıf 183 Nadiz:e Kadri H. ve 
e. ltr. 

Gece llolı vutt D bir görünÜi 
getirilmiş çeşit çeşit insanlara te· 
sadUf ediliyordu. )3u insanlar mu• 
hakkak temsil ettikleri muhitten 
getirilmiı değillerdir. 

Fakat ifte asıl merakı uyan· 
dıran da bunun böyle olma· 
yıııdır. Hangi derinin hakiki, 
hangiı,niıı boyalı olduğu bilinmez. 
Öyle Çinliler vardır ki asıllarına 

. mutabıktır sanırsınız. Fakat haki· 
katta boyamadırlar, bilakis öyle 
Japonlarla k•rıılaıırsın1z kJ, size 
proka btkmıt bir aktör hisainl 
verirler, halbukJ gerçekten Hr& 
ırkm evladıdırlar. Kırmızı insanlar 
görUrsUnUz, eski Amerikalıların 
ıu kablmamıt torunlarıdır sanır• 
ımız. Hakikatte beyaz derili in• 
sanların boyanmışlarıdır. 

Bir telftş diyara: 
Y akaıız gömlekle genç me

murlar bir köşkten öbürllne ko· 
ıarlar, birinden girip öbUrUnden 
çıkarlar. Zannedersiniz ki acele 
çevrilen bir filmin mütemadiyen 
koımakla meşgul aktörleridir. 
Maamafih daha yaşh, daha sabırlı, 
yüzleri daha gergin imıanlar da 
vardır. 

Ayni sokakta bir iki saniye 
farkla iki defa (Marlen Ditrih) le 
karşılaştım. Biri ötekinin benze• 
ridir. Fakat hangisi gerçeği? 

Arkadaşım herkeıi tanıyor, 
her yeni gördUğUne sesleniyor : 

- Yirmi dolar l 
- On dolar 1 
- On beş dolar 1 
Ona da bir dolar rakamı ile 

cevap veriyorlar, soruyorum : 
- Bu ne demek allahmı ıe• 

versen? 
- Baıit bir oyun : Azami 

miktar 100 dolardır, karşınıza 
çıkan adama kıymetinin ne oldu• 
ğunu latife ile karı,ık ıöylemek 
isterseniz 100 den aşaği ol· 
mak suretile bir rakam söyle· 
yip geçerainiz! 

Ve birden izahatına fasıla ve• 
rerek bağırdı: 

- 90 dolar! 
Bir adam geçmiyordu, ıordum: 
- Demek bukadar değeri 

vardır? 
- Hayır, fakat müessesenin 

mttdUrüdllr. Benliğini okşamak 
lazım. Maamafih isterseniz bir 
az da "sahneleri,, görelim. 

"Şehir,,den çıkbk, "kır,,a sap• 
tık. Fakat müessesenin bu 
"kır,, mı küçllk sanmayınız. Bir 
ucundan ötekine gitmek için oto· 
mobil ile iki saat koşmak lazım! 

Bir tepeye tırmanıyoruz, bir 
Meksika köyünden geçiyoruz, kar· 
şımıza bilylik bir. havuz çı~ıyor, 

içinde çok iyi benzetilmlı yapma 
tlmaahlar var. 

Arkadaşım zehabımı dUzeltlyor: 
- Yapma değillerdir. Gerçek· 

ten timaah görUyorıunuz. Geçen 
ıene Afrikanm ortasında almmııtır, 

denilen bir fillm burada çevrilmiıtl. 
Bir kökreme itiliyoruz: 
- Aslanları görmek iıterim, 

diyorum. 
- Kalmadı. Hepsini de hay• 

vanat bahçe&Jne gönderdiler. 
- Fakat seslerini ltittJm. 
- İtittiğinfz ses bir lamba 

tiıeai vasıtasilo yapılır. Aslamn· 
kilere benzer. Fakat bana söyle· 
yinlz: Parisi 16rmek hoıunuza 
gider mi? 

Samimi ıevinçle söyledim : 
- Elbette 1 Ayrılalı beı ay 

oldu. 
- O halde sola dönelim l 
Fakat gözümün önüne çıkan 

beı asır evvelki Paristl : Küçük 
dar sokaklar, basit ahşap evler, 
aonra bir kule, daha ıonra No
trdam kiliıesi, daha doğruıu 
klllsenin bir kö,eıl : 

- Bu dekoru "Notrdam" 
ismini taııyan filmi çevirmek için 
yaptılar. 

ilerliyoruz, karşımıza BrOg 
ıehrinin bir köıesi çıkıyor. Fakat 
bugtinkU Brüg değil, harp yılla• 
rında yanıp yıkılan Brllg 1 

Yaptığı tesir bUyllktUr. Hele 
birdenbire iıidilen tiddetli bir 
mitralyoz sui bu tesiri artırıyor. 
Yerimde fırlıyorum, bir serseri 
kurşuna kurban olmıyalım? 

- Korkmayınız. Seı mUhen• 
diıleri yarın çevrilecek bir filmin 
provasını yapıyorlar. 

lıerliyoruz. Az sonra karıı· 
mıza bir (Norman) köyU çıkıyor : 

- Mükemmel taklit edilmit 
diyorum! 

Yine yanılmııım: 
- Aldamyonunuz, köy baki· 

kidir. 
Az sonra yere inen bir tay· 

yarenin manevralarını seyretmek 
için duruyoruz. içinden bir zab't 
çıkıyor, soruyorum: 

- Demek burada askeri tay· 
yareler <le var? 

- Hayır, bu hakiki bir zabit 
değildir, filim çevirecek bir aktör 
tayyarecidir. • 

Denir. istikametine doğru 
başka bir tepeye çıkıyoruz. lıtride 
gözüme muazzam bir transallan· 
tiğin bacaları çarpıyor: 

Doğrusu ben denizi bu 
kadar yakın sanmıyordum. 

- Yakın değildir. Aramızda 

1 Havacılık Bahsi 
1 

Alman 
Tayyareciliği 
Ne Alemde! 

Son zamanlarda Alman hava• 
cılığı hakkında pek çok ıeyler 
söyleniyor. Pruıya Baıvekili M. 
Görinıin doğrudan doğruya emri 
altıaa verilen bu teıkilat, yeni 
yapıla• büynk Te kuvvetli tayya• 
reler aay~si~r!e, Anupa havacılığı 
içinde göz kamaıtırıcı bir mevki 
edinmiye muvaffak olmuıtur. 
Elyevm Almanlann elinde, muhte• 
lif ticari hatlarda iıliyen birçok 
Yunkers tipi tayyareler var• 
dır. Ayrıca, bu tayyarelerin K 
harfile lıaret edilenleri vardır ki, 
Franaızlara göre, bunlar ihtiyaç 
halinde derhal harp tayyaresi 
olarak kullanılacaklardır. Çünkü 
K. Almanca harp manasına gelen 
(Krleg)ln bat barfı imiş. 

Alman tayyareleri, bilha1&a 
debıet veren ş~hretlerinl 37 K 
lıaretll ve iki motörlU tayyare
lere borçludurlar. Bu tayyare• 
ler (45) dakikada (7000) metre 
yükselmekte, ( ı 000) metreyi (3) 
dakikada bulmakta ve (250) kilo· 
metrelik aUr'atleı her zaman 
hareket edebilmektedirler. Bu 
tayyarelerdo (20) milimetrelik 

top vardır. 
Bu toplar Madsen Danimarka 

alatemlnde olup dakikada (500) 
tane lıtlalll obllı atmaktadırlar. 
Atıt meıafelerl (6000) metredir. 
Beher mermi, isabet ettiği tak· 
dirde bir tayyare veya tangı harp 
harici bırakabilecek kabiliyettedir. 
Ayrıca yine Madson tipi dört mit• 
ralyozunun çapı 11,5.milimetredir. 
Dakikada (1000) mermi atmak· 
tadır. 

Ayrıca kanatlarının altında 
beheri (50) kiloluk sekiz, beheri 
ı 2,5 kiloluk ( 4) bomba taıı• 
maktadır. 

Bundan baıka yine Almanların 
(Yu 52) tipi denilen bir baıka 
tayyarelerlnden bahsedilmektedir. 
Bunun da harp kabiliyeti, bundan 
evvelkine yakmdır. Bunlar bom· 
bardımao tayyareleridlr. Keşif ve 
avcı tayyareleri lçin Almanların 
Heinkel 70 iaimll tahrip kabiliyeti 
pek debıetll blr tayyarelerinden 
bahaedllmektedir. Bu tayyarelerin 
yedi kitllik mürettebatları varmıı 
ve huna rağmen 380 kilometre 

· sürat temin edebiliyorlarmıı. 
Elyevm bunlar Berlin ile lapan• 

yanın Sevil ıehri arasında çalış• 
makta ve muntazaman ( 320 ) 
kilometre yapmaktadırlar. 

Bu tayyarelerin eo bUyUk me• 
ziyeti, Ford otomobilleri gibi seri 
halinde yapılabilmeleri ve fiatları• 
nın (60) bin frangı geçmemeıi imit. 
Bunlara, hava ejderi deniyor ki 
mücehhez oldukları silahlar itlha· 
rile hiç te mUbaJağah değildir. 

-~~. ~·~ğı~ 20. kii~~et~~. v~;. ··aör:-
düğünUz vapur yapmadır! 

Az ilerley~nce ben de anlıyo• 
rum. Arkadaşım izah ediyor: 

- Bu vapuru 10 sene evvel 
bir filim ıçın yapmışlardı, 
bozulması masrafa bağlı olduğu 
için olduğu gibi yerinde bırak· 
tılar. 

K uşımıza kız erkek bir genç 
grup çıkıyor, sor.ıyorum : 

- Bunlar figilran mı yoksa 
aktör mü? 

- Ne figüran ne de aktör 1 
Geçiçi bir grup 1 

- Va' lahi ha:..ret ed'yorum, 
nasıl anlıyor u rnz bunu 1 

- lti) a t me.;eles ı l 
Şimdi kü .. ük bir kilise görli• 

yorum, yapını) a benziyor, muhak· 
kak gerçek olacaktır. Fakat sor· 
muyorum, gözlerimi kapamak isti· 
yorum, başım dönüyor. 

"F"ran•l• de KruvaH•l 
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Küçük Allı Kırıttıkça Kırıtıyordu .. 
- Kim o kaşariko biliyor 

musun, dedi?... Ona adla, sanla 
Küçük Alh derler; yanındakine 

de BUyOk Allı derler. Macuncu
daki mahut ev yok mu, ikiıl de 
oranın mallarındandır. Karııların
da oturan dllzgün kuklasını ıo
rarıan o da Kambur Esma ••• 

Vehbi Bey, bu aefer, ıalyuı 
akacak derecede alkışlatmıı: 

- itme bel .• atma be!.. dinim 
hakkına koftil .• vallahi kıtır! deye 
ıöyleniyor, Raif tafıllita giriıi· 
yordu: 

- Ayıp detfl; ayıplıyor da 
de11en günahına girersin. Zira bey
ceğizim, daha toyıun, bu itlerin 
acemisisin, bu eulara, volta ede 
ede, iskele ıancağa vura •ura, 
birgün olup men de bizim gibi 
pişecekain; uata, hem de uatanın 
uıtası olacaksın amma daha vakit 
var. Moıtralarma UfiirdUğlmlln 
kartları çalmqlar badanayı, vur
muılar allığı, giyinmftler, kupn• 
mıtlar, takmışlar takııtırmıflar, 
arife çiçeği, tezek böceği gibi 
ortaya çıkmıtlar da eDayi avlıyor
lar.. ananız gllzel mi? yuh ıize, 
ulan ne mal olduğunuzu kim bil· 
miyor? cakanızı yutacak aval 
nerede? 

Vehbi bey, dlll dııarda, ıaı· 
kmhğından handise hart deye 
ısıracak, yine (yapma be. itme 
be ) deye kekeliyor, katip panta• 
lonun cebine vurup para tıkır
datbktan sonra devam ediyordu. 

- Böyle!erinln dini imanı tıte 
budur. Bu vır mı alt tarafım 
dUtllnme. Elini cebine daldır, 

ııkırdat; avuçla, uzaktan göster; 
(geh bili bili f ) diye çağır.. En 
ekıtralan, en danlıkaları, en ku· 
rumyozlan, nazhları, edahlan, 
tavuk sftrftıft gibi tııfttmezlerse 
namerdim. Finolar ıtbi yaltakla· 
narak, kuyruk aallayarak, ayak 
altlarına yuvarlanmazlaraa herge• 
leyim.. Amma df yecekalnll ld ba 
ılbl esnaf takımı yalnız paraya 
tapmaz, zamparaları aruuıda 

yalmz paralısı olmaz. SeYdahık da, 
belilıaı da yok mu?. Lakerda; 
itlt te inanma.. 'Onlana alayı 
nalıncı keaeridlr, hep kendine 
yontar.. Bu kaltabanlar, d&nOp 
dolaııp mangizde karar kılarlar •• 
Saz temıill deyip geçme. Var mı 
pulun, cOmle Alem kulun; yok ma 
pulun kapıdan dııandır yolun. 

Kambur Nabi bu burun bu
runa, arkaıı getirilmeyen f111ltalan 
gördükçe ahengi devam ettiriyor, 
ıarkıdan ıarkıya geçiyordu: 
H•ll diltbiçaN /lralanla ga• 

mandır 

Va'det güzelim l••l•iva•l•t n• 
z11mandır 

Ş•m'l/ıilsniin rugllrae perotın•glm 
Bın sana dıılc defli de gd 

neglm? 

Hii•ni.ind• oarlcen 6• dbıtllbın 
Kaldır •tanma, canım nikabın 

Katip Raif kaşları çatmıı, baı
tan aşağıya ciddiyet kesllmlf, mll
ridinl irıatla meşgul bir mtirıit 
gibi söylenmekte berdevamdı. 

karaaı... Uzunu, ortaın, kıaası, bo· 
duru ..• Baharhğı, yazlığı, giWliğll, 
kıtlığı hep senin... ister bu vu• 
rulduğun Küçük Allıyı, iater ya· 
nındaki Baytık Alhyı, iıter arka 
arab,dald BDynk inciyi, KOçftk 
inciyi, Gemi gelinini, Seheri, iater 
daha öbOr ara badakl Peıendi, 
T eranedili, Gonceyi, hanılani 16-
zlhı kestiyse, hanaiaini beğendin1e 
töyle biraz dtınyahk 11kırdat, 
parmak oynat. O, alesta hazır
dır. Karıına çeker, carlyen, esi· 
rin gibi emredersin.. Kumandayı 
baı, ıöylet çaldır, oynat, 160-
lftnO eğlendirdikten sonra, (bir 
çiçekle yaz mı olurmut? Defol 
oradan!) ldeyip dehle; durma, 
baıkaunı peyle.. Şu mlzlm .. na 
bir ağa~y nuihati ol8Ull, ku
lağmda ldlpe kaJmn beJ kard .. 
ılm. Erkeklitln, lıaovardahğın 
baı raconu, ba ıf bl fettanlara, 
amma eyi dinleyor mum, böyle 
k.,arlaamıflara, enayi gibi kapJI. 
mamak, hımbılca g&llU kapbrma
makbr .• Kelebek göztimlbln 6nlhl
de, 6rnelr duruyor. Çapkın ae de 
keyifli keyifli uçar, çiçekten çiçe
ğe konar. Kallat cilvesine inan• 
mak, körkarftne tutulmak, gırt
lağına kadar boğulmak danga
laklıkhr be toıunl •• 

KAtip Raif, aklınca delikanlı
ya kurtluk ceral Yeriyor toy 
genci piıiriyor, Vehbi: ' 

- iyi amma Ralfciğim, dJ
yordu, Sena yokUfundakl aftoıunu 
unutma. Haniya hilA çıra gibi 
yananm, çayır çayır tutuıurum 

diyordun. 
Rafi, hiç bozulmadı; birden 

yanm çarh yapb: 
- Onun gibi, tımağınıa ucu

na kadar ıadıkanealnl yef aL11111 
bul, onun kadar candan 
yarini, elmu tablatliliııl, pır
lanta yilrekliılai ı&ıter, aeaden 
evvel ben fırlayım. (Gel bemfire
clğim! ) deyip bileğinden yakalar 
yakalamaz bir e•e çekeyim. Ya
nına da adamakılh bir baskı. 
(Haydi Vehbi Bey, al malı gör 
haynm ! ) deyip oynaya oynaya 
Allahaıamarladıtı buayun.. Bak
bn ki HDI batında tatıyor; gözil 
dlf&J'ıda dejil; dört elle aarılmıt; 
ayak tllrabın olmuı, şiptak çartafı 
örttUrllp lkat &nOne. Unkapanın
dan iki sandala atla. Birinde o, 
birinde sen, haydi Eyftpıultan. 
Bir ziyaret, bir tövbe; eve döner 
dönmez 11,qmdan qaiJ yedi tu 
ıu. Tövbekar oldu gitti.. Çağır 
imamı, bas mecidi, kıydır nikilu. 

Ç1rpıcıdan Dönerken .. 
Vakit gecikmif, o zamanki 

saatle on bir buçuğu geçmiıtl. 
Kalabalık azalmıf, kalanlar da 
ayaklanmıt, herkes toplamp yola 
koyulmıya bqlamıfb. 
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Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bu aktam aaat 20 de 
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Ola CUMA Kanm 
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SOW PoSTA IWaci tep1a t 

~ B~ i P 11 K ve M EL il K shıemalannda 

KRALiÇE KRISTIN 
Fran .. zca sazın, aenenln en munzıam ve en güzel filmi 

Oynıyanlar: G RET A GAR B O • J OH N G i L BE R T 
~-----------.. Buglln aaat 11 de tenzitAtlı matine. ~-----------•" 

Şehzade batı 

HiLAL sineması 
Buglln bu gece 

iki harikulade illmi blrdell 
Birinci film : 

ZOMBi 
YAŞAYAN ÖLÜLER 

Deht•t ve heyecan dolu büyük film 
lkind film: 

~Bugün T O R K Sinemasında 
Sovyet sinema sanayiinin en muhteıem biı eseri : 

B o R A 
OJm7aa yd'dWar ı Moakon: Operuımn en muktedJr trajedi arti•tlerl ı 

TARASSOVA·ÇUVELEV·JAROV 
Kadın ruhunda qk ve ıadakat mefhumu u en heyKanlı ve 

hissi ubnelerle göeteren bir şaheser. 
bveten: RUMBACI KOVBOYLAR 2 kısımfık renkli komedi 

ve EKLER JURNAL dünya haberleri. 

~----~· Bup aaat 11 de tenDl'citlı mafine ~----"' KANLI KAFES 
Hayvanab vabfiye içersinde ,.. .-"'--~ Bqlll s A A A y sioe11asuula 
çen en hakiki ve heyecanlı film. Ea fula "-3-- ve takliıl kabil olm1Tc19 Amerikalı yıldız 
.Aynca : İpekfilm mamulitıııdan : C O N S T A N C I! 9 E N N E T T 'I 

MÜNiR NUIİETTln B. tarafından F~ ••fia musiki i; cazip v• aaıı, zenıgin mizansenli 

AYRILIK TANGOSU 
Bugün matineler: 11-1-3-S. 7 Gece 9 da 

Hüzünlü Bir Olüm 
( Bqtarafl 1 inci ,esde ) 

gençlerin feyiz aldıkları kıymetli 
bir hoca, fizik muallimi Mahmut 
Bey de ~Uda. Otuz .... içiıu:le 
AJlll otuz biDI ıeçen geace ma
lUnıat qalayaa bu bilgili hoca 
fizik denilen çetin fenni, talebe· 
ıine 6ğretmek lfiııde icazk!r bir 
meharote malikti. En karıtık 
elektrik kanunlarının arap aaçına 
benzeyen riyazi dllıturlarını, be
cerilmesi çok güç ve yalnız ken• 
diaine mahsuı bir kolayhkla ta• 
!ebesinin kafasına yerleştiren 
Malimut Bey, herkes tara&ndaa 
çok seYilir ve çok sayılırdı. 

Ölllm bepimbf ı..,att1m ~ 
racaktır. 

Fakat Mahmut Bey, daha Az· 
rall ile görilfecek bir yafta de
ğildi. Fakat 6lllmlha gelif saati 
belli olmıyor ki. •• 

O, talebeaine yabnz bilgi de
ğil, bayatı da l>jretirdi. Yul'l ve 
irfan alemi coşkun bir emekçi 
kaybetmlftir. Şu aabrlan JUaD 

ben, bu ıazetenln ahibf Ye mu
banirlerlnden de birçoğa ona 
vaktile talebelik etmlt. aevıi Ye 
ıefakat g&rmUıtnk. 

Mahmut Bey tahailml Vefa 
idadi sile Fen fakUlteılnde Y•Jmlf, 
Istanbal li1elerinln bir çeğunda 

mualllmllk, htanbal erkek Ye kız 
muallim mekteplerile Ankara Gazi 
terbiye enatitüaünde. m&Klidftk 
yapmıf, birlhayli cilHe kitap :yn
mııb. Cenazesi bugln Kıztqın· 
daki evinden kaldırılarak ebedi 
ikametgahına götUrii)ecektir.AIIah 
ıani gani rahmet eylesin. - T 

Bir Zeplin Hikayesi 
( Bqtarafı 1 iacl 1hde ) 

etmiı, bir zeplin Atmak huıa
ıanda mutabık kalınmıf, muhtelif 
takaitlerle ve avans olarak kendi· 
sine 100 bin lira veıilmif. 

Adru olmak l\zere de Pva• 
palas otelini göstermif. Arada 
zaman geçmİf. Ne zeplln vwllmiı, 
ne de hldi8atm hiyUhiiyu ara
aında M. Karolun ne olduğunu 
aormak dOttbıülmilf. Muhakemat 
Müd&rlUitl ıoa zamanda otel ida
reabıde hu zatın muhtemel ad
reainl &ğrenmek iıtemlpe de tlfl 
bir cevap elde edilememfıtir. 

Bu mesele, Berlla Sefaretimfz 

MU LEN RUJ 
• fil-ıH'e ımıtlaka g,ar-... Sinemada. 200 mtbikhol a rtiati 
Ulvetem Realdıi .sit.ı. Y SENFONi: ( B&ek muharebesi ) DENfz İLAHI .,.. 

FOX JURNAL 41m _______ _, 

• 
stanbnllu iki Ermeni a-
dını Paris Mahkemesinde 

-----···-------
Bunlar, Bir Mücevher Komisyoncusunu 
Öldürüp Mallarına Sahip Olacaklarmış 

Pariaten yanhyer: latımb11l 
Tıp Fakftltesinde doktorl11k tahsil 
edip bir müddet lstanbulda çalı• 
şau ve ıonra aileıile beraber 
F ranaaya gelip yerleı• Ermeni 
doktoru Panoayan efendiıüa Iı .. 
rıs Ye lmı çol ağır bir lttilaaa 
altmda lkd'llftmakta~. Bllllla 
bir kadın mllcev&. bm•:fOIA.,.. 
sundan mUhim milc:tarda mllcev• 
her alıp parasını vermemek lçhı. 
bu kadııu :ı.ehlrlemali iıt ... kl• 
za• altmdadır. Yapı:laa tahkikat 
ip fU tekil ver11MktMir. Madlla 
Virjin Panoayan iftt im jeııeffn. 
Panosyan Madam Souttr lıfmlt 
bir mtlcevheı komieyoncuaunu 
evleri.na çağırm,paı:, kawliaina 
bir hayli micevh.r lipMie .ı·•.
ler lbdam Smmr ba Jllkpııo 

herlert tedarik edip P11110syan 
ahsfne Termit· AracPau lrir mftd
det geçmiı, mftcevherferln paruı 
hakkında ve b•lenip be.je ..... 
dikleıiu dak blçbiı ... plim .. 
matbr. Mıul'ant Semer bir lm-ıwi 
dijer L:..ı..,ennlant.., hela,. 
ettiji bu mlce•herleri, yine ntnp. 
lerinin zorlamaaı ft.zerine Panoı• 
yan alleJıine gidip sonDlya iarar 
vermlı. Panosyanlar kadua& JMW
ğe a&.k07amtlar •• ,.._ld. lutlın 
z.airlenmit. feuaı••w pçimaiı, 
ç-fml811 ı. doH• tq .erwelr 
Madam Somer'i bndlafne getir
mlf, bu arada lc:adın mDcevhederi 
sormayı un.utlllllf. ikinci bir defa 
git.mit, JÜle yemeğe alıkonulawf 
ve J91Deld• a.yni z.wdeame alA
....tlerl befghlermiftir. Bll aefer 

l 

tr1'mıı Vırjını, aln a .fozefilı Fanuıyan 

ame~• verilmiş, doktur Pan•ı
J'Mll'l ha lfh atllrnt olmachjı 
g3rDfmUıtUr. -···········---····---.. ······---·-·---· .. ·--

Denizy ol ları 
ffL iT Klll 

Auahlaıl l K.a .... , .. ,.,,~ •• 
T'et OIO'- lilıluelılMlıııGrclaraacl• 

.. --~Haa T.L 22140.._ __ .. 

Aynlrk Yolu 
llERSİH vapma M) bd.d 

'I..U CUMAR.TESl ........ 
18 er. fzmire: fta.du. H7 m. 

Menin Yolu 
ÇANAKKALE vapanı ıt 

lfüml Te.,la PAZAR glall aaat 
MJ da Meram'• lntdar. •7573,, 

Ka.radeniz Yolu 
VA 'FAN vapuru ro lkiacf 

Tqrin CUM.ARTESl rDnü aaat 
IS cıl~ Hopaya lrader. "757 4,. 

- Evet, gene de derim. Bu 
dııları aynalı, içleri kara mubah-
bet madrabazlarının, gönftl dll
zenbazlarının dini imanı, kitabı 
mezhebi, can daman parradır 
parra... Kesen dolun mu kahbe
lerin hepsi senin... Kara gözlilıD, 
eli gözltısO, mavi gözlftsil, Yetil 
~özlUıil, mor gözlftatl kırmızı g&z• 

'Yaklt i.san1 v ... ı Vakit Lant Vau vasıtaslle intaç olunacaktır. 
w-ı--m --·--·------------ ... ·- ---

eTda doktor Panoayan varmıt- O 
bir itlt vermltt bdna · blablltün 
fuıalqmıı ve hu auıetle mesele 
zabıtaya akMt•ittlL ZalJıtanıa 
ima tahldkah ınatermiftir ki 
doktor Panoayama haberi olmak· 
ama lmnllle. km bu mkevberleri 
kendilerbıe malefmeye karar ver
mitler Ye bunlan kma aipnla11 
otan Glyo lemindeki Franeıza 
drahuma diye Yvmftl-. Zabıta 
da luJ111•lıl 350 bia franlı tutıaa 
ha müceYlıerlerf Fnm11z chrUkaa
lıundan i•ri alarak aalıiplvlu. 
vermittlr. iki kadının, •lcM'Mıel 
kadını aehlrlemek latedilted fa· 
hakkuk ettlti için lkiıl de ıulıt-

'lepebafl ş.Mr 

TI1a.troauada ............. 
Madam Saı leı 

Qilnef 1 42 6 40 Akt•• 12 - 16 S7 
Ötle 7 11 !f Yat.ı 1 13 18 32 
lklacll 9 42 14 40 lank it 4 55 

"' .• Beyazı, klşmirisl, eımerl, l ~-----------_, 

Son Posta Matbaa• 

lalaibJ: All &krem 
Nepı,.t Mldlrlı TaW. 
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"Siyasi Komedya,, · isimli Makaleler 
Hidisab Tamamile Aydınlabyordu .. 

Arbk laerbs HVİllÇ ... drar 
lçlade idi. Gazeteler, battm ıllbm• 
lumı lıarp ltaY11dlalerlae ft kah
ramanldt menkıbelerine hasret
mlılerdf. 

Bk telif zaU olar olmaz ken
dBerinl toparlıyan ittihatçılar, 
~hlikenin hentlz tamamen geçme
-diğini idrak etmitler ve efkAn 
umumiyeyi fantazilerle avutmaya 
karar YeıınfJlerdi... Çaaalckaltl 
zm.anm bir bt daha ~ 
lak 1;öal't>•meJ: için padlplua 
( Gazi ) ftk U11Y11111 bJaramamma 
tfteild ~elllip, n 1 331 .....ı 
ai•nuam 17 ia< i J cmne rftnl, 
Ayasofya cnmilne muazzam bir 
alay tertip ecllmfttl,.. Yıldız sara
JlllllJ th:ra ltlr i8pane pkilerek 
( tlı.U tlem ) e brp ıaylece 
-..khia, (d.nlpae Ye feyluofane) 
~ynuno biikerek ( kazaya, ma 1 
demekten bqka elinden bir py 
ıelmeyen Beşinci Sultan Mehmd 
hile, bu fuzuli tevcihe ve tevee
cllhe lrlU'fl hayrette kalmıf.. o 
ıtln Ayaıofya camifnde bir 
hayll sıkılıp banalllllfb... Efkln
llmmaiyeye ıellllce ha komedi
den de hoflanmamqtı. Bir taraf
tan, Çaoakkale topraklanlMta h .. 
dUtman •J•tıam balan ......... Diğer 
taraftan. muhaDflerln ve Mk6met
ten ıa,..tmenmaalana, Ermeni telı
drl etrafanda gizil 't'e ılnıl bir 
wlvele a7andırmaaı halla linirle .. ..... 
ıefaletfn 8n0ne geçemeyen lıOkt
mete kal"fl gittikçe bariz bit hot
Jaıtsuzluk hissediliyordu. 

Halkı bir mllddet dedikoduya 
dofllrecek ve netice itibarile de 
hlıktm.te hak verdirecek bir 
mevla arumq ve nihayet ba
lumnqtu. (TaiılaJ sueteal, (Sjiıit 
komedya} Lqlıfa altmda bir ma
kale ailaileli yazmaya baflam1fti. 
Dk lllhoeai [331 nisan 26 Puar} 
alnldl 118ahumcla emsıulDllllll)'e• 
,. ....... komedfala Dleftlftl, 

hulla edilmek llamtellıaa. f6yle 
bir m..ıe ortaya ployorda: 

(Preu Sabahattin, ~ P.
p, miralay Sadık Bey, G6mll
dnell lmaalll Atinada birlqmİf
ler ... Bir lhtiW 11omiteli tqldl 
lemiflu. Sa bık Yunan Da,. 
vekili V elİlıeloı De liıgilte
renia Atlaa aeffrl ve lap 
te..ın O.bip llUll'lı ICont 
Kiper, Yunan lıtlldimetiaiıi 8abak 
lata.bul ıeflrl .. ytl p~ ha 
kemltenla laAmr.I. bafilet... l.ai't 
Kicner, ı.taabulda ve iktidar mev
ldinclo bulunan bir b&Jllk saba 
ıa..,. ıelireae, J1nDi ima lira 
wad.telt .] 

Ba bapta ftlikalu ela aepecll
llJor- Halka fılui, bu' -Ahim 
DOlr.ta .._,... t~•11yo:rda. H... 
"- hUp .... dilini uutaq.. 
Zihnen ba11 kMBacelt o btlJlk 
lata an1or; paruzlık n açlıj'ln 
liddetl• htıklmferma alduju p 
samanda, o bap Lort Kiçaen 
a6türlp teslim ederek Jinal bJa 
adet - .... llruml almak 
laa,üle 1•JOlda. 

Fakat uacla birkac ti• ... 
Pi' geçmes, bu aeplyatm blr-
tleabin ara. kailmif.. Birçalr .... 
J ..... tJed de tatla h...,. .... ndlm 
....... Jtt ·~ Gtdli kalan 

[5 • mart 881) biyök taarruzu 
(Bon) imdnct.ki ,.,_. mhba batarbn. .• 

bu dedlkodola komedi. cledaal 1 Ta.ı.'m •911.ttiil ,...,w. sdai 
menfi bir tesir buale getirmlftl. d•llldl. Baablltln bqb bir ..
Herku bu netriyatm, bir masal ldlde lcl. 
olduğuna lltlldbn ,rmfftL Halbuki Oınnanh hlldnutW al 'uit 
meaeleain yalanı yoktu, yanlıp bir allıa •netmek ip. Fnımz. 
vardı. Filhakika muhaDfler, mem- lar birço" prelere bqvwuJO!lar, 
leket hariclnde nr lmvvetlerile lngilbleri ele aJDI 61rir ark ... dan 
çahfLyorlardL Fakat bu çalıtma, drl\ldlyorlarcL. (Arkalı yar) 

letanbal 4 llnc8 icra ....... _. 
l•IUIMI .... Tamamma urzoo lira kı)'
met takdir edilea Galat.da Y enicami 
mahallesinde FumeDACJiler caddeaile 
Yuıoıali IObklarma •• ,duize met
hali bulwuuı em 90 • 18 ;yeni 90 • IO 
numaralı ltlbfatındi; iofalan 99 
.... .... -- • btmcla rerrif tat
hklan .. ·- iki....... .bpMn ... 
-~ clenb oilaetUıe 11kele yapmağa 
müıait methali ve fabn'ka yapmağa 
müHit harioen kargir gayri menkulün 
120 aehim itibarile te•1ıli 19 Mhimi 
tam ve bir Mhimin nıbu •himiI. cliier 

8lltacl .... •-r1u1····Şlt1We Haı&ak&raw add .... sıa 
No. da -..,... m .. t al&b ..-ı Baı
duar Kuaacıyaa ef. Dİa uıa.ma we 
if1'8m 14-6-QM tarilüadea itibuen 
aplmHma f.. llalakelHi Mli.Je biriaai 
lıakıalc da,inaince mezkür tarihta 
'5fl9 T. Nuıa r·•Ue brar nrilmit 
Ye tufiyellİD acliyea J•paba••• lfakar
rer bahnuavı ohla .. act.a: 

l - Mlflı.ten alaeafl olanların n 
imbkak lddiu ad. ...__im• al .. 
caldanaı " latilakaldan. illndu bir . 

mOddetle ·~t aıllltıaya l:omrlm11t -•••At ........,..~iiicll"1 ..... il 
olup 15/ 11/934 tarihinde ıartnameli 1 - Ha&fma lııılf:e'5et -..ı __.. 
divanhaneye talik edilerek 1211211934 ll1•tl mbtelaim olmak ben al8iüa 
tarihine müaadif Çarşamba günü aaat borçlulanaı •JDl middet içinde ı:_. 
14 ten 16 ya kadar tnezklir hiuelenı dilerinl ye lıorç!amaı hildinneleii. 
ilabu eden muhammen kıymeti bul- 3 _ lllfllm •aDmnnı hr •• .,.. 
doğu '8kdiıde ihaleli yaplaeaktu. fatla oluna o!Pw- eDUiucfe balaada
Arıilımaıa if&irak igin Jiisde 1edi b\l" raalarıa 0 mallar lzerindeld laaldan 
çok teminat akgeli alınır, müterakim mabfuz kalmak priile buıılan aynı 
vergi ve belediye, nkıf icareleti mBt- .. det ip.ele .ııün ••riae tHdl 
teriye aittir. 929 tariH iera boônUJRl1l etaae!"eri " elal..ı-• maldnıl lllU9io 

119 uaea •MW••• ...,:tiba i~ retleri .,..,_e+kp cezai meı'allyete 
ıabiW ·l·Mkle'arla diğer alibdailum _..___..lan ,,. llPa• .. ...._claa 
~· irtifak luP,kb •hipleriUı clabi • ;:-.;:... k ......... 
meuhl fberiıılm latlarım Ye =. f _ 11-ıt-"4 _,.... .. .... 
ıile faiz ve murafa dair olan ...._ Cmmntni- ..... 11 de alaealrhlana 
ftlll' ...... ....t.... ıo gfin zar. llr lft-- ....... .. .... .. 
fında icra dairemne bildinMleft ıu.m. llltt-" ~· .._._ ... kefileri-
dır. Akli halde haldan tapu aicılife • ,.. .__.. tekeffll ed• _. 

ıaabit olmadıkça •Cif bedelinin payla,. u-..ı-1... t::el•n.,..,• w ......... 
·-·· huip' ··- allbdarlann ~---- ...... • itha mMdtıi h ·;e ahJrimaııa aile haldan oldap ilh olnur. (4595) 

--- eemıl-1 ye·~ 6'zla. ..ıa.. , ...... Ka••- ıube•lain No. mat .ımak İltoJenlerin S4/4t numara- __... r-ır-
ıile memuriyftmıze milriııoaattmı illil 4116 .... .-1 -•i•wti ..,S ettim 
olunur. tMOI) ,..uı,.~tlm Yk.a :roktar. o-... 

lstanbul Milli Emlik MüdirHitöada: ............. 
Lira 
1129 petln p .. 

• 1.,alkz ~ -h•D..,. ~ 
c;addımıle ,_ı 107 Ne ı. -·-,.....illi 111111111. 
~ dal +• Pftmll ... 180D • • • 
llObtuıcla ..W .5S ~• yeai 101 PUia ..... 

Y.._dald ...... lflUJIM Çarpatta ~ mt OD d&rtte 
tenıdldeli açık artmme .... Rblac:aldlr. r.tefdlleria muhammen 
l»eclelln JIZd• yeti ""8k aisbetlndeld peJ -1ç.teıDa mlracaatlan. 
•M.,, (7568) 

İnhisarlar lstanbol Baımüdürliiğünden: 
Birinci talllitı.i •• mlaldrat bey'ire ralalati1elulala llmcl 

takait içla telMll e avslı .. 15 tephüwd 934 tarihinden ldbana 
lanl'•...pıtlaa ...ı.irat ba,Uerimlzla ...._ dlzdanlan .,.. 
ildter adat fotojraflarile ı.likte .-ı tukereleıkd •fit 1Uhmke 

1911rmeieri 11mmc11r. ea teWl .... ,.,,, 5112/QSt t.ıhiae kadar 
..... eHcektir. 51121934.··.....- 24 ......... ... 
,.ıap1& 10kla·ada tezkeıelli lcld. lableler ...... •1r1Um• 
•aa•tıl.& k..-1.J• ,...ıaı:aldr. (it41 t 

1 lstanbul Belediyesi llAnları 1 
ldaalnıl Beledtyeaiaden : 
Muhterem halka mlıulet olmak lı•e Haydarpap Ye klprloln 

Aka, IReleai lıamallan hirleftlrilmittir. Ba mlnasehetle temim 
eclllea tarife apğıya JUllllUfbr. Y olcmana ha tarile,e tir• Jıa. 
mal lcntJ.;ni makbuz mukabilinde vumeleil illa ol111aar. ''1485.. 

El el)'Ul pnta Bapj ve ambar 
veya bawl -uaa 

K0ç0K BOVOK KOÇOK BOYOK 
HaJdarpaf&da treudeD Yeya 18 20 30 40 
bagaj .Uallinclea k6prl aa .. 
riadeld nakil vaatalanna ka-
dar •e1• Klprll ......_. ... 

Midi \rudalanadan Haydu-
pqa'da trne Yeya baPJ 
mahalline Ddar. 

f ...... lauicl ,_. tr.
lerine ait nakliyat .,.,...._ 
birdee fula pup 9f1& h 
sfdecek ........... va,_. WI• 
keaclWne aittii'.) 

( EıyaQJn "Vapur •Yluiua yol
Cflf• aittir. ) 

Jf. • 
Beyoğlo Belediye Ş.balndea: Sahlptlz olarak gfhollen 1 koya 

renkte katır dairece muhafaza albna afmm11 Mkk sin içinde ml-
racaat edilmuae aabl•e11ktıi. (75.19) 

Jf- • 
f.minAutl Kaymakambpdan: Bqı bot olarai büıaap talıb 

mahafua1a alma hir .....Ubia ubibi w kim ı. bir hafta ..,. 
fanda almaclap tak.dinle alolual ablM:aiı Ula olamr. (7540) 

1 Emlik ve Eytam Bankası llinlan 

T~-,~~ ... - ...... 
eıkl 100 ,_ı 14'. 146 No. la -- { ...... 
Şltli Terakki Uaea1 

64S BllJlkadada Nizam caddulade Seferotta 
k&fkJerindea mİlfı• lt6fk Ye IJalaçtt(ka,lr, clifu 

142 
ıa 
162 

biu, laamaıa. odunluk. ldlmlrlli mahalli, ..,.. 

leıl 11&9hk s.ltaat 13Cit5 metre marabbaadsr) 
~da Kltllbu Volisi 
B1J11aMWa ll~Velll' 
............. ..W T.....,.... ,..ı llarWre 
_.,.,ada ..W. 13 ,.a 131 No. 1ı ..a ~ 
milM uld ••fala .... (bilen ipek fllimdlr) 

4S2 Kmner•abiiD malaftafad.e Teppl• ....._.. 

1 

20 No. h ürp konak 3,250 
Yabrda yaillr emllJr ablmak .... mka,.ıe,. kaa h•ı ..... 
1 - 20 eaaa No. h T .. •ildJedeki ita ıt- tMld.a lld ..... 

olmak lnro ..ıdz taksitte 6de..c4 dijalwiiıin ..,..,.. .,..ı. 

v.-ilecektir. 
2 - Mtı&ayede {kapalı zarf ) mullleclir. 
3. - ııa.Ie 121111934 tarihlncle Paurteal gtbıl ldan Mecllal

.UC. yapdacaktır. 
4 - T.Upler bir Ura 11U1Dhlllnde alacaklan prta_.. 

teklif mektuplmile birlikte ft orada 1aala pUd9 o ...... , • 
bile kadar Şw.bemi&e yeıeceJd.rdfr. 

5 - Bu hapta clalaa fala taUilAt almai lateyealer Şiıbemize 
lllracaat ecleltillrler. (553) 

..... ... , ... mahke...a 
Birinci Ticaret Dairesin..._ 
Mimar Ziya Be1 w.r.lan G.w.dıa 
Asapbpımıda Şükıi ,.. 8lbl 
ıı.,ia 1 ........ ..,__ ..... 
........... mlheııdia Keat oila 
Kemal •• Mimar ham ..&ık odac111 
O.mal Beylu aleYhine 138186' dolıa 
nugmalit• ibma edrta eısest iM 
-.. flaw JUihmı • rmıH 
,..._ nalı maJalMmWe ....... 
.ukwce dıe tz'±ilrd loraaı içi& t&h
kib& haki•Jiiin• Qnle edilıaif •• 
tahkikat pnil Olmak isve 4-11-914 
taritWıe m&adif Sah ~ aaat 11,:JI 
taJ1n blimmt olduğu.._ mua,,.m 
.. ghde ibmetg&Wm meçlml oı.. 
Kwl ._ Ceıml Be,lu gelewtikled 
YIJ& -.ekil g&ıdermedilderi takdırde 
haklannda 111ap muameJeti J9Pllaoagı 
ilb olunur. (4090) 

VAPURCULUK 
tORK ANONiM ŞiRKETi 
lataabul Aceatahlt 
ı ı ... Hwıı. T.w .. naa 

Trabzon Yolu 
SAKARYA "r..:.t1 

Pazar ...... • .. G.JıU• 
nlab........ kahw'L Gldletıa 
ı..a..1dak. la .. ır.. A,...11. S... 
~ o.,., Ora.Gire-. Tlnbolu. 
Gaı•~ Tabzoa Ye ıu..,.. f>6qlf
te banlar.a ilılveten, Of •• SOrme
ney• atr peakbr. 



Bilil -ve- Zambak 
BUyUk Tarlhl Roman 

1.1 uharriri: A. R. No.ı 78 g • 11 • 9S~ 

Rahip Ve Kıraliçe .• 
Kıraliçe Suratına Bir Tokat Gibi Çarpılan Gümlelerln 

Tesiri Altında Sarsılmıı, Şaıırmııtı .. 

Luvr Sarayında, Şlddetll 
Bir MUcadele 

Valde kıraliçenin dalrealnde, 
husuıi ziyaret kabul edilen kllçUk 
salonda.. K1raliçe, geniş bir kol· 
tuğa gömUlmU§, derin derin dUıll· 
yor. Arkasındaki cübbeyi bir tarafa 
atmış olan Rahip Löyilla, ellerini 
arkasına bağlamıı, öfkeli öfkell 
geziniyordu. 

Rahip, birdenbire kraliçenin 
önünde durdu, Ve sert bir 111le 
aorduı 

- Madamı.. Görllyorum ki 
daha hAli tereddüt ediyorsunuz. 
Halbuki ben, bu vazifeyi deruh· 
te edip edemeyıceifnizl bir ln 
evvel öjranmek istiyorum. Ba-
na, kat't cevap veriniz ya oğlu
nuz .• Ya FranıL .. Bunun hangisini 
tercih ediyorsunuz? 

Kırallçe, kirpiklerine kadar 
uzanan yaılan, elindeki mendiJin 
ucu ile slldi. Baıını kaldırmadan, 
zayif bir sesle cevap verdiı 

- Mon Sinyor!.. Siz de tak• 
dlr edersiniz ki, bunun lldılnden 
birini tercih ve yahut feda 
etmek benim gibi bir kadın için 
mUmkiln değildir. 

Çtınkll, Fransuva oilum, 
Fransa. vatanımdır. 

Rahip, yumruklarmı sıkarak 
adeta kırallçeyl tehdit eder gibi 
bağırdı: 

- Fakat, Madam.. Franıa 
dinsiz yaıayamaz. 

- Onu, ben de biliyorum. 
- Şu halde, oA'lunuz F ran• 

•uvanın Fransayı dinsizliğe sUrilk· 
ledlğinl de bilmeniz lizımgellr. 

- İf te buna ihtimal •ereml
yorum, Monainyör... Şunu itiraf 
ederim ki oğlum, bir çapkındır. 
bir haylazdır.. adeta, Parisll bir 
hovardadır. Fakat lyl bir vatan• 
perverdir, hiçbir zaman Fransamn 
felaketine hizmet etmemlıtir. 
etmemiştir. Hiçbir zamnn Fran• 
ıayı Romadan ayırmak lıtem~ 
miştir. 

- Madam!.. En ajır tabir ile 
yüzllnUze çarpmak mecburly 
tinde bulunyorum ki: Slı.. yalan 
söylUyorsunuz. 

Karaliçe, ıurabna bir tokat 
gibi çarpılan ıon cümleden Hr
ııldı. Fakat bu ağır lttlhamın 

altında ezllmlı glbi baıım bir az 
daha öne eymeye mecbur kaldı. 
Löyôl6, zalim ve insafsız bir hal 
almıfta. Elini, tehditkar bir vazı .. 
yette kaldırdı. 

- Roma, uyumuyor madam. 
Diye bağırdı. Ve sonra sağ 

elinin şahadet parmağını aol 
elinin açık parmaklan üzerine 
birer birer baatırarak saydı: 

- Birinciıi, matbaa denilen 
o feaat ve dalalet vasıtalarının 
açılmaama müsaade ettiniz.. ikin· 
c!ıi, bu matbaallarda ilim Ye fen 
namı verilen birtakım ıihirbaz• 
hk kitaplarının baaılmasına mtı• 
ıamaha gösterdiniz... ÜçtıncllıU, 
Türklerle gizlice ittifak aktet· 
mekten çekinmediniz.. Dördtln· 
cUsU, otlunuzun Madrltte Şarl
ken ile aktettiği muahedeyi 
bozmak için TUrkleri harekete 
getirdiniz.. Beşincisi, bütün bu 
yaptığınız hareketlerle, Romanın 
bütlin mukaddea nüfuzunu, biç 
derecesine indirdiniz... Daha, 
sayayım mı? .. Bakınız!.. lıte TUrk 
ordu~u, heybetli bir silindir gibi 
ağır aju ilerliyor.. Önüne gelen 
köyleri, kasabalan, kal•leri bir 
anda eziyor, kan ve ateş içinde 

boğuverlyor .•• Çiğnenen, ezilen bu 
kaleler kimindir; Şarlken~in değil 
mi? .• O Şarlken ki bugUn (Mtlca• 
hidl laa) tarlkatJnin en imanla bir 
müridi.. Kilisenin en dindar bir 
eYladı.. Papa Hazretlerinin en 
sadık bir bendesid.Jr. Roma ile 
ittifak etmiıtir. Makıadı ve gayesi 
ıarktan garba kadar yer yUztıntl 
çan ıealerlne garkotmektlr... Şf m• 
dl ılze ıoruyorum madam; din 
uğruna hu kadar bUyülc mtıcahe
deye airlımfı bir adama karıı •• 
Türklerle, bu din düımanlarile 
blrleıllir mi?.. Cevap veriniz.. bir 
hırlıtiyan kızı sıfatlle cevap veriniz. 

Kıralfçe, hıçkırıldannı zapt•• 
dememlı, keaik ke•ik ıu cevabı 
vermiıtl ı 

- Y anıbyorsunuı, Monslnyör •• 
Namı laiya yemin ederek sizi 
temin ederim ki Türklerle ara• 
mızda hiç bir mukavele, hiç bir 
muahede yoktur. 

- Fakat Türkler, Fransayı 
kurtarmak için Şarlken'e hücum 
ediyor. 

- Bu •• ancak bir ulilvvUcenap 
eseridir. 

- Hayır.. Sizin afzlice müra• 
caatinizin eseri .• 

- Ne yapayım MonsinylSr .• 
Roma, oğlumun felaketine lakayıt 
kaldı. EvlAdım, zindanlara atıldı. 
Azkalsın Fransa inhilAle uğraya· 
caktı.. Fransayı ve oğlumu kur· 
tarmak için, ejer önDme Cehen· 
nemdeki Şeytanlar bile çıksaydı, 
onlara bile el uzatmaktan çekin· 
meyecektlm. 

- Ah MadamJ .. Kııkl cehın· 
nemdeki ıeytanJara el uzatsay• 
dınız.. Bugtln ( Muhaç ) ovasına 
doğru ilerleyen kuvvetin baıla
rında Tilrk sarığı görmektense, 
ıeytan boynuzları g6rmeyi tercih 
ederdim... ( Bizans ) ı ancak ıihir 
ve efıun kuvvetile ıapteden Türk· 
lerln yarın bllttın Ayrupayı, 
botun bu hırJstiyan beldelerini 
coıkun bir sel gibi lıtilA edip, 
mukaddeı klliaemfzl kUfUr ve 
dalAlet içinde boğmayacaklarmı 
naaıl temin edersiniz... Hah .• 
durunuz akJıma geldi. Bakınız, 
daha bir, bir buçuk ay evvel latan· 
buldakl gizli memurumuzdan al· 
dığım bir raporun birkaç aatmnı 
ılıe okuyayım da dinleyiniz. 

LöyulA, dar ve siyah kadife· 
den yapılmıı ıarlf caketinln altın 
düA'melerinl çöıdU. Cebinden ince 
deri Uzeriqe yazılmıı bir mektup 
çıkardı. Okumaya baıladı: 

- Size verecetfm mühim ha· 
vadiılerden biri de, bu hafta 
içinde kUçUk Türk prenılerine 
yapılan sünnet düğUntıdür. (SUn· 
net) demek, bir MnılOman çocu· 
ğunun resmen mllalUman olmaaı 

demektir. Liteıbih ••litemıil, 
haıi ve haş4 bizim (vaftiz)fmiz 
gibi.. Bu düğün, lıtanbulun en 
bllyt\k meydanı olan (At mey• 
danı) [ 1 )nda ve Sadrazam ibra• 
him Paıanın 1arayı karıı&ında 
yapıldı. BUtUn lıtanbul halkı, 
padişahın genç evlltlarının reı· 
men müılllman olması mera&imioe 
davetli idi. Bu prenılerln naıaıl 
mllslUman edildiklerini görmeye 
muvaffak olamadım. Y almz gör· 
dUğllm bUyilk bir sihirbazlık 
eseri karıısında hayretler içinde 
kaldım. Ve bunu ıatl akteslerlne 
arıetmekten kendimi alamadım. 

(Arkası var ) 

[1] Sultanahmet camieiniıı ÖDünde, 
ıimdi park olan mıyda.n. 

Dört Perdslilı 
Komedi 

1 - Sevgililer dalml9lardı. 
2 - Gelip parkın bir kanepesine 
oturdular. 3 - Park bekçlıl Atık· 
ları rahat.ıı etmek istemedi. 4 -
Kalktıkları zaman kanepede böyle 
ebedi bir habra bıraktılarf. . ........................................................... . 

Dlr1•• llcı11at Htı6erl•rl 1 -, 
Cenubi Amerika
da Avrupa
Japon Rekabeti 

Rlo • de Janeirodan yazıl~orı 
lngllld•r Anupab ve Ja• 

Uzaklaım«lc ponyalı fabrika-
Mecburi 

6
_ törlerln cenubi 

g Amerika pazar• 
tindt1 Kal- Jarmda rekabet• 

dılar leri ıiddetll bir 
aafbaya girmiıtfr. Arjantin plya· 
ıalarmda lngilizler - Japonlar•n 
rekabeti karşısmda uzaklaımak 
mecburiyetinde kalmıılardır. Şim· 
dl Japonlar yavaı yaYaf fiatları 
yUkaeltmektedirler. Vaziyet fÖyle 
izah edilebilir: lngiliz rakip· 
Ierinl piyasadan çekilmeye icbar 
edebilmek için Japonların 
yapbkları damping hareketindeki 
fiatlar kendileri için bile idare 
kabul edemlyecek kadar azdı. 
Şimdi piyasada yalnız kalınca 
yavaş yavaı kAr etmek yolunu da 
dl1tUntıyorlar. 

DJğer taraftan haber verildi· 
ğine göre Japon fabrikatörlerin• 
den mürekkep biiyUk bir serma· 
yedar gru pu cenubi Amerika 
piyasalarına mal yetiıtlrmek için 
Paraguayda bttyUk bir sanayi 
merkezi vücuda getirmeği dUşlln· 
mektedir. 

* V arıovadan yazddığına göre 

L•lıistanda mesai hakkında 
l i ı ·k netredilen son iı· 
f$ :z 1 tatiatikler bu mem· 
Artıyor lekette ltıizlerln 

gittikçe artmakta olduğunu göı· 
termektedlr. BUsbütUn işılz olan• 
ların miktarı eylul sonunda bir 
milyonu geçmiJtlr. Haftada yalnız 
birkaç glln çalışanlar bu lstatf1-
tlğe dahli değillerdir. 

~ 
Yunan borçları mali komisyo-

Yunanl.tan- nunun bir raporu· 
da Dt1vl•t na göre Yunaniı· 

tanda gllmrük ve 
Vaı ldatı inhisarlar varidatı 

bir yıl evveline kıyaıla artmakta· 
dır. lnhi1arların Ağustos 1933 
varidab 139.042.259 drahmi ol· 
duğu halde bu sene Ağuıtos 
ayında inhi.arlar kaaaeına 
162.712.880 dırahmi girmittir. 

GümrUklerln varidatı ayni ay 
için 117,203,729 dırahmlden 
124,9 ı 5, 729 dırahmiye varmııtır. 
Böylelikle 1934 &enesjnde inhi1ar• 
ların varidatı 179,004,754 gllmrUk· 
lerin iH 29,541, l 89 dlrahml art• 
mıı bulunmaktadır. 82 dırahmf 
bir Ttlrk liraııdr. 

- Yurttafl 
Ankara milli aanayi Hrgiıl 15/11/984. 

te kapanacaktır. Ttırkiyenin bu ilk 
ıergi evinde yerli mallarınııı na1ıl bir 
güzellik ve 1ağlamlıkla tana varlığını 
gösterdiğini oabuk git .... gör de göğ· 
ıtın fahirlarla kabaram. Unutma ki 
tenıilltlı tarife de var. 

M. L n T. C. 

B i KAY 
Ba lltanda •argla 

-·-----,--- İtalyancadan çeviren: Hü.segln Rauf __ .., 

" H. 13 ,, ON MİSAFİRİ 
H 13 deniz altı gemisinin ku· 

mandam Moris ile Gabriyela ba· 
loda karıılaıdıkları ilk dakikada 
birbirlerini sevmişlerdi. iki tara· 
fın birbirine gönderdiği aık mek· 
tupları ile günden gUne büyüyen 
bu sevgi gencin manenalarda 
bulunduğu zamanlar alevlenen bir 
ateş halhıi almıştı. Artık manen 
niıanlanmıtlardı. Morisin önünde 
açılan parlak istikbal, ona, inci 
dlılerinl göatererek gtllftmaeyordu. 
Çü11kl1 o, bugünlerde Franıız bah· 
ıiyeılnln bllyUk ümitler beklediAI 
yeni tip deniz alb gemisinin pli· 
nım yapmakla meıguldU. Morlı, 
nışanluılnı araııra it odasına gö
tUrUyor ve ona keıff hakkında 
etraflı malumat veriyor ve nlha· 
yet elde edeceği parlak neticeye 
Umlt veren tebesıOmlle nııanlı&ını 
temin ediyordu. Genç kız bir gUn 
ona: 

- SeYgilim, dedi, ılmdiye 
kadar hiç bir ~enlzalh gemiıfnin 
içine girmedim. Kumandanı ol• 
duğun gemiyi ziyaret etmek, 
kı1a bir müddet için olıa bile, 
o mfithlı çelik kutunun içinde 
aenin Ue, senin yanında yaıamak, 
senin ve efradının lılerinl görmek 
biliyor musun beni ne kadar 
memnun edecektir. 

- Bana inan Gabriyela! bu, 
zevkli bir ıey değildir. 

- Ben de onun için arzu 
ediyorum. Kabil değil mi? 

- Kısa bir ziyerete mU1aado 
var. Fakat içeride uı:un müddet 
kalmak mUmklln deği1. 

- Zarar yok ben de az kah· 

rım. 

- O halde yarın, 17 de. 
- Güzel, on yedide. 

"" ErtHİ gUn kararlaıhrılan sa· 
atte Gabriyela nişanlısının reh· 
berllğl Ue l 3 H nın elektrikle 
aydınlanmııt dar koridorlarına 
iniyordu. Bozulmuı kapalı havayı 
teneffüs ederek, sevimli gözlerlle 
bu karmakarışık geminin her 
geçidinde rast geldiği tuhaf alet· 
lerl tetkik ederek ilerileyordu. 

Kumandanm kapıaında gayri 
ihtiyari haykırdı: 

- Çalııtığın ve yattıA'm oda 
burası mı? 

- Evet, burası. 
- MUthlı azizimf Nefesimin 

daraldı~ım hissediyorum fakat 
mademki sen do burada bulunu· 
yorsun. Benim de kalmamda bir 
mahzur yoktur. 

- Çıldtrdm mı yavrum? Biz 
biraz sonra birkaç aaat sürecek 
bir manevra için hareket edl· 
yoruz. 

- Olsun seninle, alılerle ben 
de kalabilirim. 

- Senin burada bulunduğunu 
Amirlerim ~ğrenirlerH ben mah· 
volurum. 

- Kimae bilmeyecek. Bir 
balık glbl H11lz duracağım. Yal· 
varırım aana. 

- Adamlarım senin burada 
olduğunu biliyorlar. 

- Zararı yok. Bana kaç 
defalar onların aana çok ıadık 
olduklarını söylemlıtln. 

- Doğru -amma hepı~nden 
naııl emin olabilirim? 

- Sonra... Hiç aeıhnl çıkar· 
mıyacatım. Esasen bfttOn tayfa 
lılerl batında mea'ullyet altına 
girmemek için dikkatle çalışa· 
cakları bir ıırada benim burada 
bulundujum habrlarına bilı ı•I· 

ı 
1 

mez. Belki de kimse görmede 
indiğimi zannedeceklerdir. Hayd 
sevgiJim benJ bu arzumdan mah· 
rum etme! 

O dakikada sarıım peri n 
kadar güzeldi! Moriı onu bu şe
kilde ıfm diye kadar belki biç 
görmemişti. Sevgilisinin bu derec• 
yalvarmasına tahammOl edemiye• 
rek ricasını kabule mecbur kaldı. 

- Peki kal bakalım, ded~ 
fakat uzun müddet yalnıı kala• 
cajım ıöyllyeyim. Canın •ıkılmaS 
mı? 

- Emin ol hayır. 
Aynlddar. Morla, kablnt1lnd• 

bulunan misafirinin kimıe tara
fından görUlmemeıl için ,ıkarke• 
kapıyı genç kızın üzerine kllltledL 
Biraz sonra H. l 3 hareket ettL 
Gabrfela yalnız kalınca etrafa 
araıtırmıya baıladı. Orayı burayı 
kanıtırırken nlıanhaanın tamam
lamıya çalııtığı denizaltı gemlıinbı 
planlarını buldu. PJandakl karışık 
hatlar, manasız kelimeler, şifreler 
onu olc:adar alAkadar etti ki uzull 
mllddet onlan tetkikten baıanı 
alamadı. T eaadUfeo üzerinde 
lılediği gergefine örnek bul· 
mak için aatın aldıtJ ine• 
kopya kAğıtları vardı. Parlak ka
ğıt Uıerlne bllttın o karııık hatları, 
zaviyeleri, tifreleri kopye etmek, 
o yalnırlıkta onun için ejlencell 
bir fı oldu. 

Fakat bu lı te bitti. O zaman 
ince kağıtları düzelterek koynuna 
&0ld11 pilAoları yerli yerine koy
du ve seyahatin fazlasile uza• 
dığını ve f azlaaile can sıkıcı 

bir hal aldığını ancak o zaman 
fark etti. 

Canı ııkılmağa baılamı9tı. 
Ayaklarını tempo ile yere vuru• 
yordu. O sırada . madeni bir gU
rliltü, aakin gözlerinin ıeytantler 
meıine ıebep oldu. Biraz sonra 
kapı açıldı. Etikte Moris yllzünüo 
rengi deği~miı olduğu halde gö• 
züktü. Genç kadın : 

Ne var? dl ye sordu. Genç 
zabit ı 

Gabriyela! diye bağırdı, 

niçin senin s8zlerlni dinliyere~ 
aeni buraya, ölümüne sebep ola· 
cak, bu gemiye getirdim ? 

Tamiri kabil olmıyan bir bo
zukluk bu çelik kutuyu heplmlJ 
için bir mezara tahvil etti. insan 
kuvvetinin yetiıemiyeceği derinlik• 
lere doğru başaşağı dalıyoruz .• 
Beni affet.. Beni affet.. Ah .. 
Benim düıUnmem lazımdı Senin 
burada kalmana mani olmanı 
lizımdı .• 

Habukl biz naııl olsa 
tehlikelerle her zaman 
karııyayız. Fakat aen 
hayır böyle · zalimce 

böyle 
kart• 
hayır, 

bit 
ölümU bizimle beraber paylaı· 
mamalıydın. 

Bulundukları odada ftmitsfı 

bir dehıet sedası gürledi. O 
zaman Morls, Gabrlyelamn a1a• 

' biyetten yüzünün çlzailerlnfn de-
ğlıtiğini o tath gUzelliğln yerin• 
ıeytanl bir hal geldiğini iıaret 
etti. Genç kadın: 

- Hayır, hayır ölmek istemi
yorum, deye bajırdı, bedbaht. 
Her ne pahasına oluraa olsuıı 
beni kurtarmalısınl 

- Sevgilim Allah öyle iıtedf. 
KimHnln kurtulmasına imkAıı 
yok. Hepimiz mahvolduk. 

Bunun (berine Gabrlyela artık 
temamlle mahvolduğunu anlayan" 
ca, dlıi bir kaplan gibi Moriı'iP 

( Denmı 11 inci ,n .. ) 



9 ikinci teşrin SON POSTA 

Ha n öksürük Hasan kuvvet Norveçyamn halis Morina bahğmın ciğerlerinden 
baş mahsul olarak istihsal edilen saf ve gayet nefis 

Morina· balık 
v 

pastilleri şurubu 
Öksürük, nezle, bronıit, boğaz ve göğüs 
h.aatalıklarile sesi kısılanlara ıifai tesirleri 
çoktur. 30 kuruflur. Hasan ecza deposu 

Zaan umumi, kansızhk ve kemik hastalıklarma 
şifal tesirleri çoktur. Çocuklar, gençler, genç kızlar 

ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. 
yagı Hasan 

Ecza deposu 

latan bul 3 üncü f cra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
8iriuci derecede ipotekli olup yeminli ilç el:livukuf tarafından 

tamamına (1200) lira kıymet takdir edilen Kasımpaşa'da Bedrettin 
°!ahallesinde Aynialibaba sokağında eaki 23 yeni 22 No.lı bahçeli 
bır ahıap ev (iki bölüklüdür) vazedilmit olduğundan 12-12 - 934 
tarihine müsadif Çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede 
birinci arthrması icra edilecektir. Arttırma bed~li kıymeti mubam• 
minenin °u 75 ini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacak· 
br. Aksi tnkdirde en son arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma 15 gUn mliddetle tecdit edilerek 27-12-934 tarihine mlisa
dif Perşembe günli saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde ya
pılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muham• 
minenin 9o 75 ini bulmadığı takdirde satış 2280 No. lı kanun ah
kimına tevfikan geri bırakılır. Satış peıindir. Arttırmaya iıtirak 
etmek latiyenlerin kıymeti muhamminenin % 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya millt bir bankanın teminat mektubunu hAmil bulunmaları 
IAzımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda 
diğer alikadaranm ve: irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
huıusile faiz Ye maıarife dair olan iddialarını evrakı mlisbiteleri 
ile birlikte ilAn tarihinden itibaren nihayet 20 giln zarfında birlikte 
dairemize bildirmeleri lbımdır.Alcsi takdirde hakları Tapu sicilli ile 
ıabit olmıyan]ar sabş bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar mU
teraldm vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu 
medyuna aittir. Daha fazla malumat almak iatiyenler ı - 12 - 934 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundu
rulacak arttırma ıartnamesi ile 934-103 No. lı doıyaya mtlra
caatla meıldir dosyada mevcut ve1aiki görebilecekleri ilin 
olunur. (7576) 

\t Y., ı. \ YENi 

~ p.p. ı p. NEŞRiYAT 
f günlük, aylık, haftalık 

mecmualar 

SADETTiN TiCARETHANELERi 
MEKTEP KiTAPLARI 
Viluyet bayii 

LEVAZiMI 
KIRTASIYE 

Şube: 

ADAPAZARI 

lstanbul Birinci Ticaret Mah· 
kemeainden: Uzaro Fraoko mah· 
dumhırının lstc:nbulda Molla Fenerin
de Çatalçefmede 6 No lu içtihat 
aparbman•nda mukim Bedrettin Bey 
aleyhine ikame edip adliye biauında 
muhterik olan dava doaya11 birinci 
yenileme bQroııunda Jenilenerek mah
kememize tevdi edilmiı ye kaldığı 
noktadan davaya denm edilmek 
üzere 26/12/9 34 Çarıamba gllnll ıut 
14 de muh:ıkemeıinin icraaı mukar
rer bulunmuı olduğundan ikametgA
hının yeri belli olmıyan mGddeaaleyh 
Bedrettln Beyin yukarda yazılı mu• 
hakeme glin<lnde haz.ır bulunması için 
evvelce muttaha:ı karara binaen •• 
H.U.M.K. 141 nci maddeaine terilkan 
ilanen tebliğ olunur. (4597) 

. 

·DAoA 
"'BiQiKTiQEN 
RAı-LAT-bD~Q 

" H. 13 ,, ÜN MİSAFİRi 
( Batarafı 10 uncu sayfada) 

lb:erine atıldı ve genç zabitin 
boğazına aanlarak: 

-Öyle mi? dedi, o halde bll
meliıin ki seni hiç sevmedim. 
Seni sadece, hizmetinde bulun
duğum bir memlekete Hkert ha· 
berler vermek için elimde bir ilet 
gibi kullandım. Öleceğiı:l doğru. 
Fakat sen: Vatanına ihanet etmenin 
vereceği vicdan azabile; ben de 
timdiye kadar vatanıma yapmış 

olduğum hizmetlerin vereceği 

nete ile ..• 
Genç zabit bu cllmleyl çıl

dıraaıcaya &evdiği bu gllzel 
kadının ağzından lıltince kulak· 
lanna inanamadı: 

- Yalan slSylllyoraun Gabrl
yelA, yalan söylüyoraun 1 Diye 
haykırdı. 

- Söylediklerimin iapabnı mı 
istiyorsun ? Iıte hazırlamıya ça
lıştığın denizaltı gemisinin tara• 
fımdan kopye edilen plAnlan 1 
Geçen defalarda olduğu gibt 
bunları da teslim edeceğim yer .• 

,,----:--4 
L.T.PİVER 

PAR İS 

1 Vahıl kadın s3zlln0 bir isimle 
bitirdi. Bu isim gemi kumandanı
nın, Morisin, üzerinde mUthit bir 
tesir yaptı Ye bir zafer kahkahası 
atarak: 

- işte şimdiye kadar anla• 
mak istediğim şey, dedi. Sonra 
yüzU muteeısir bir hal alarak 
llave etti: 

- Zavallı Gabriyeli; zannedf. 
yormiydln ki bu &on günlerde senin 
yapmakla mükellef olduğun vazi
feden haberim yoktur? Yanılıyor
aun, fakat sana karıı kalbimde 
duyduğum aık beni, seni derhal 
ihbar etmeme mani olmuştu. Seni 
tealim edebilmek için bu ateıin 

yavaı ya•aı sönmesini bekliyor
dum; :~tni çekerek: 

- Demek ki zamanı gelmiı .•• 
Yalnız anhyamadığım bir nokta 
varaa o da senin gibi zeki bir 
kadının benim alelide bir bileme 
aldanarak ıırnnı meydana verme
sidir. Tevekkeli, her gllzel kadın· 
da bir " tavus aptallığı vardır, 

dememiıler. 

Givırlne 
lAQİF HAt11M EFENDlLERİN 

" YEGANE 
DUDAK AlllGrlDIR 

Panumöri L. T. PİVE R A. Ş .. İstanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56 . Telefon : 43044 

KREM PERTEV 
Kendi kendini yaratll: 

kendi kendini tanıttı; 

ŞöhrclİJi, terkibindeki cildi 
besliyen ve buruıukluktan 

koruyan maddelerden 
aldı 1 

Daima, her yerde 

KREM PERTEV 
arayınız 1 

latanbul Asllye ikinci ticaret 
mahkemesinden: J ak Koen Efendi 
nkili avukat Leon Amaraci Efendi 
tarafından Ka1aviye Kalleya ~e şerıki 
tirk:eti al~yhine ikame olunan davanın 
cari tahkıkatında mıiddeialcyh eirkete 
gönderilen davetiyHin iki.metgih tica
riluini terkettilcleri ''e hali hazırda 
ikimetgihlarınıD movhul olduğundan 
bılbahı bila teblit iade kılındığı müba-
tir tarııfından verilen oerht.n anlaııl
mış olmakla 26 gi.ın müddetle ilanen 
tebligat icraaına ve tahkikatında 
4/12/934 tarihine müeadif Salı günü 
saat 14 e talike kBrar nrilmiş oldu
ğundan t••lii makamuıa .kaim olmak 
üzero illn olwaur. (4604) 

Modası gt ı;uı.o; bir 
bıçakla kemalı z.evk 
ve huzur ile tıraı 
olmak kabil değildir. 
Bir paket TRUFLEJi 
oyuklu tırq bıçağı 
alını~ ve kullanuııs 
aradaki farkı göre
cekainiı. Bunlar da 
Gillette Saf ety Ruor 
C. U. S. A. mamu
lltındaadır. 

'l'optırn ııatış rnahalliı Sidney NoYil 
ve şilrekiaı. Poıta kutuau 1154 Galata. 

Hali tasfiyede bulunan 

FENiKS MATBAASI 
Tasfiye heyetinden : 

Galata'da Topçular caddesinde 
104 No. da Fenik• namile maruf 
taş ve hurufat matbaası satılmıı 
olmakla hali tasfiyede bulunan 
tirketle bir güna alakası kalma• 
dıi! jlan o.unur. 

T-nye memurlar1 
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BayoQluda L E • 
1 (Pasaj Karıman) 

Beyoğlunun en büyük ve en aari maA"a.zalarıdır. Bütün mallar fiatlarile sergi halinde teıhir edilmiştir. 

En son modaya muvafık bütün mevsimlik çeşitlerimiz tamamen hazırdır. 
Fiatlarımız bugüne kadar emıali görülmemiı derecede ucuzdur. 

c; 

Kadın Şapkaları 
Eo son mo•ellerde kadifuden 
Fotr veya tavşan tüyünden 

Asri Bereler 
Müntahap çe,iştlerde ucuz fiatla 

Mütenevvi çeıitlerde 
•• 
Onlükler 

8 k•r•,tan itibara 

İpekltler 
Birman metrosu 150 K. 
Buru ipeği ,, 75 ,, 
Maroken 
iyi clnı " 

Binlerce çetit 

300 ,, 

Bebekler 
Her nevi 

oyuncaklar: 
Toplar, Arabalar, Atlar, 
Arslanlar, Makinah oyun· 
caklar, inşaat kutular, 

Mekanolar ve saire 

Hanımlara 

Etarplar 
Son moda deaenler
de emprime krep 
birmandan , 200 
kuruıtan itibaren 

El ile iılenmit 

· Etarplar 
200 kurut 

Podösüet 

Kadın 
Kemerleri 
.Muhtelif renklerde 
88 kuruştan itibaren 

Hanımlara el 
çantaları 

Son moda ve müntahap 
çetltlerde 

Muhtlif ve orijinal t•killerde 

R•kabet kabul etmez 
fi atlar. 

Yaka ve kol 
garnitUrü için 

1 

Tilki, karakol 
v. 1. 

ıZellfbl klrk 
çı,ıtterl 

Tilki 
kürkleri 

12 liradan itibaren 
Kadınlar Ye Er· 

kekler için 

Şemsiyeleı: 
ıon moda ve son 
çeıit 125 kuruı· 

tan itibaren 

En zengin ve ucuz 

Trikotajlar 
Bluzler, Jiletler, Jaketler 300 

kuruftan itibaren 

k ' Kadın el çantaları 
Maroken erkek para cüzdanları 

Alpaka sigara tabakaları 
Mlirekkepli dolma kalemler 
Bilezikler 

Yüzükler 
Broılar 

Kurut 
88 
88 
88 
88 
88 

KuştüyU yastıklar 

12 adet su bardağı 
6 adet çini tabak 
Bemdorf marka 6 adet kahve katığı 
Ala porselenden 6 adet kahve fincanı 
iki adet el havluıu (eponj) 
Tül ile işlemeli kombinezonlar 
6 adet mutbah bezi 

En son moda 

Kadın 
Elbise ve 

• 
mantoları 

Birman ve ma-
rokenden elblae 
ler DJyagonal 
••ya bukle 
maılardan ga• 
yet tık Ye zarif 

mantolar 

Kolyeler 
Süngerler 

12 adet batiat beyaz mendil 
KUçUk maaa aaatlerl 

88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 

88 

12 adet iyi cins çay peçetesi 
3 çift pamuklu çorap 
2 çift Derbi marka çorap 
Bagetli kadın ipek çorabı 

Kurut 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 

Puloverler 
325 kuruş 

Altı adet kolanyalı arko sabunu 

Gümüt lil hamam tasları 

Çocuk oyuncakları 88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 

Şayanı hayret bebekler 
Bebek karyolaları, raketl~ı 

Kaıkorseler 

Y emitlikler 
Kılaptan iılemeli terlikler 
ipekli kravatlar 
Tuvalet takımlar. 

Erkek 
eşyası 

Kurut 

eflr gömlekler 
2 yakaaıle bera
ber 
Oksfor marka 
spor gömlekler 
Dayanık cinı fa .. 
nelidan pijama· 
lar 
El ile lılenmiı 
yün kazaklar 

Sahibinin 
Sesi 

Asri dana ve 
ıarkı 

IAklan 
Kuruş 88 

Glase eldivenler 
Moıköter, beyaz, siyah, kahve rengi 

190 kuruıtan itibaren 

F antezl ılled müıköter eldi· 
venler beyaz, lacivert ve kahve 

renklerinde 190 kuruıtan 
itibaren 

Erkeklere Napa marka 

Eldivenler 
200 kuruı 

2 çift merserize kad n çorabı 

Fildekoa kif otlnr 
2 adet pamuklu triko 
Sedefli ve gayet lüzumlu çakılar 
Losyonlar, kolonyalar, parfümler 
büyük ıişelerde 

88 
88 
88 

88 
88 
88 
88 
88 

Erkek ve kadınlara para çantaıı 
Jartlyeler 
Askılar 

(Baaques) berele~ 

Çocuk Eşyası 
Yünden örme kostüm• 
ler 325 kuruıtan itiba• 
ren, F anelA pijamalar 

200 kuruş 

Jaketler 
200 kuruıtan itibaren 

Bebe. fistanları 
125 kuruı 

Hanımlara 
ipekli çoraplar 

Asri renklerde merHrlze 
ve yUn çoraplar her 
marka ve lıer reakte 

çoraplar 

ZDcaclye 
dairesi 

Porselen mamulltından 
yemek tabakları. fincan• 
lar, yemlılikler, kompoı• 
toluklar, çlçekllkler, bar
daklar, çay takımlan 

ve 11lre ••• 

Muhtelif efyalar 

Hamam Burnuılan 

Her renkte •• ıtb:el 
biçimlerde. 

Eponjdan yapılmıt 

El Havluları 
Maaa için muıamba 

ÖRTÜLER 
D~ve tUyll 

Battaniyeler 
Çok dayanıklı Ye yumuıak 

HASE 
Korseler ve aalre 

El 1 ti fil tire iç çama• 
fırları, Kombinezon Ye 
klllot ipekli jarseden 

Büyük intihap 
Tire, pamuklu ve yUnlll 
her clnıten kOlotlar, her . 

yerden ucuı flatlar 

y·· r 
Mantoluk ( apor) metrosu 

135 kurut 

Elbiselik her renk 
yünlU kumatlar 

metrosu 190 kurut 

En son moda 
Ye elblHllk sair 
llnUi kumaılar 

Faneıa 
pijamalar 

200 Kuruş · 
Erkek için 

pamuklu ve yünlü 
i faneliları , __________ ... ________ .... ____________ ... __________ .... ______________________ __, 

KARLMAN • 
1 

Beyotluaun latlklll ve T e&tbafl i!l»i iki bllyük ve ıaUbim cad· 
deılnl birbirine rapteder. HerkH Geçitten serbeıtçe ıeçer ve 
Hr ·ıerl ıeılp dola ablllr. Etya almak mecburiyeti yoktur. 
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