
l İngilizler, harbin bu acı izlerini &ilmek istiyorlarmış 
ondra, 13 - Taymiı gazeteıl 1 bundan iıtlfade edebilmek için 

b:~ı gUnler~e •on derece mühim alAkadar devletlerin bu- ,ı, uluslar 
neşrıyat yapmııbr. Bu kurumuna milracaat derek iıte-gazeteye ·· h f 

de"lell gore arbden galib çıkan meleri lizımdır. Bu projenin tara • 
Veraayer~uah~ğl~b~arın lehine, darlarına g(;re, bu suretleAlmanya• 
yıdlarından ~ •s~nın aıkeri ka· nm iıtediği hnk mUsavatı tahak~uk 
feragat ctmer~~~· arzuları ile etmiş ve Almanya da Uluslar u-
lng·liı di 1 

1 1~ ~r: Bu, elyeym romuna tekrar girmiş o'.ur. ~ndan 
ettivi r .P ~mas~sının de tedkik sonra beraberce oturub sılahları 

g p OJenın hır kısmıdır. Fakat azaltmak meselesi görüşillür. 

Arablarla Y ahudilei Kudüs Beledi-
a, Yesini Paylaşamıyorlar 
"UdUs ( H .. k 

denber· b uı~sı ) - Şarki Erden Kıralı Emtr Abdullah l 1 gUn· 
Seyyid 

1 

E u~ada ıdi. Emir Abdullah bur.lda bilha111a Filist;n mUftüsU 
dulla)ı ;:11° ElbUseyni ve Ragıb Neıaıibi ile görüşmüştür. Emir Ab· 
lar1 t~h • uraya niçin geldiii gizil tutulmakta iae de gazetelerin yaptı~· 
•ille nunlero Köre bu aeyahatin belediye intihabı ile ııkı bır 
nuıta:im vardır. Bu intibah yOzOnden Raııb Neıqibi taraftarlarile 
"bd..ıı erJ arasında dehıetli bir ihtilAf bllkOm ıllrllyordu. Emir 
ota111 ab blitUn mcıaiıine rağmen iki fırkayı barıtbrmıya mu•affak 
tek ~rıu, •• Ammana d6nınUıtUr. Daha mllaaid bir zamanda döne-
16r u lhtillfı halle çalııacaktır. iki Arab fırkasının anlaıamamaıını 
n en Yahudiler Kudüs belediye reisinin bir yalıudl olmasını ileri 

~ rn:alif~e~ fakat bu teklif tiddetll bir. muhalefeti mucib olduğu için 
lteJdennı baıka bir ıelde ıokmuılar Ye belediye reiıiain bir bırııli· 
~laıaıını iıteaıiye baılamqlardır. - "f. 
. 

s •• 
GUL 

Yazan: A. R. 

Ule devri, Dam•d /6,..laim p_.,,,, Nedim, Çır•pra 
••faları, Saadabad ell•nc•lerl oe lı•p•inin karıı•ındtı 
6ir bataktılc çiç•ll I • E•m•r Giit ,, tarihte gönilll•r• 
luilctna ola11 tek ••~•ldlr. O, ••zelllllıdn azam•til•, 
c•zi6.dnln ilıtlıamil• tarihte 6ir /a.ıl açm.ıı, ••rag 
••trilc•ları iılar• •tmiı, oezlrl•r ••lcmıı, •rrlt•nler bol
flarm., .,. 6itün bir defJr11, lcor gi61 lçlnd•n gartan 
ilci •igalı siz•11i11 •ö•il t•tıııtar•n 6•/cıılaril• hilcilrn 
•iriit1111ifllr. 

Çırala11 aaregınıtt n11rl11r lçl11de 6oğ•lan r•flalcıa
rından tıııa11 lcad111 çığlılcları rnu•ilıl ahe111cl•ri11• lca
rııaralc l•l••bal ••rn•ltırı11da •alc .. lirk•n halle, utıra6 
"• ••fal.tte11 inim i11i111 iııl•gor, diıl•r "• garnruklar 
••raya tiojru •ılcılıgor, gizil k&ı•lerıie 6ıça/clar v• 
gatalanlar blls•igordu. Aradan çok g•Çlfl•d•11 ka11lı 
bir ihtilil patladı. Saraya hücum edenlerin 
haşında "Deli Velin vardır. 

"Esmer Gül,, ve "Deli Veli,, 

Son 

- PAZARTESi - 14 1KlNCl KANUN İdare itleri telefonuı 

Sarsıntı 
Sahası!J:.4.a 

Muharrirjmiz Mühim Bir 
Kaza Geçirdi 

Bandırma, 13 (Huıuıi ıurett• ıi· 
den muharririmlzden ) - Valinin 
Baıkanlığt altında feliket mın•aka• 
ıında ihtiyaçlart gözden geçiren heyet 
raporunu bitirmittir. Batkanın ılSzle· 
rinc göre bu raporun özü fudur: 

" Sıhhiye, mülkiye müfettiılerile 
kırmızı ay mllfettiılerinln icab eden 
yerlerde yaptıkları tedkikler bitmiştir. 
Feliketzedeler için İcab eden tedbir· 
ler altnmıtbr. Hastalar Bandırmaya 
gönderilmiı, memleket haatanulne 
y .. tmlmıılardar. KöylO, kendi vaatta
ları ve temin olunan malzeme ile 
kendiıine barakalar yapmaktadır. 
Hükönıetin gösterditl a1Akadan 
sevine duymaktadır. ihtiyaçların 
esasları anlaıılmııhr. Dahiliye Bakan• 
hğının 1000, Balake1ir vilAyetinln ilk 
yardtm o!arak hazırladığı 300 lira 
yerlerine harcanmaktadır. Nüfus za. 
yiatı (6) ~Uil (14) yaralıdır, Diğer 
rakkamlar uydurmadır. Yaralılnrm 
•ıhhatları da iyl~ir, 3000 tahta, 20 
sandık çivi •• Jiı·mge?en ustalar 
yerlerine g6nderilmit!erdlr.,, 

(Devamı 8 inci yGıde) 

Tevfik RUtdU Ar•a • B•y 
L•v•I CiörU9meal 

C.newe, ıa ( A.A. ) - Bu· 
rada lauaaal konuımalar deYam 
etmektedir. Bay Laval, Tllrkiye 
Dııan itleri bakam Ye uluılar 
kurumu konaeylnin timdikl reisi 
Bay Te\fik RiitdD Araı'la 
1ıörD1m01tlir. -----
Mühim Bir Söz 

Hüsnüniyetle Kötü lıler 
Bile Düzelebilir 

Budapeıte, 13 (A. A.)- Yu.oılnya 
B•tbakanı Bay Y evtiç, (Pe1ti Naplo) 
••zetHlne beyanatta bulunarak, 
hattı en kötU nziyetlerln bile neıa• 
ket .. itimad •öıterllirae iyiletebile· 
eet·ni ıBylemiı ve demiıtlr iti: 

••- Biıim ilteditiml.1 huıuıl men• 
faatleri bir tarafa bırakarak iki tarafın 
mOıtirek menfaatlerini lnk0 taf e~tir
mek için muılihane anlayıı ve •erımll 
bir beraber çalıımad:r. ,, 

__ -::a.ed ...................... - ............. .Ao 

On iki Adellların 
NUmarltl 

Atina, 13 (lluauei) - Burada te
tekkül etmit olan ( Onikl ada mülte
cileri cemiyeti ) italyanlann bu ada
larda halka gösterdiği zorluğu protHto 
etmek fü:ere büyük bir nümayiş tertib 
etmi§lerdir. Nümayiı bugün öğleden 
sonra Olimpiya tiyatrosunda yapılmıt· 
tır. Atinanın bGtiln ~ınaf ve aan'at 
cemiyetleri tezahüratta hazır bulun· 
muşlar ve vaziyeti protesto etmitlerrlir. 
A ayiıin muhafaıa11 için hlikumet 
tedbirler almııtır. A. V. 

. .J 

• rp z 

Büyük Zelzelenin Şimdi Tam Kırkınc• 
Yılına Girmiş Oluyormuşuz 

" "b. tıl b k lan konserve fabrikası 
Marm .. ada hallaç pamugu gı 1 a 1 yı 1 [Son Posta fotoğrafı] 

latanbul son zelzelede epi 
heyecan geçirdi. Marmara hav
zasında ze!zelo halA devam 
ediyor. Acaba böyle muayyen 
bir sahada zelzelelerin sUrekll 

olmasına sebeb nedir? ~aha ~~
him tehlikelerden endışe edılır 
mi? Bunu ilim bakımından evvele.• 
tahmin etmek mümkün olabı· 
lir mi? (Devamı 11 inci ytb.de ) 

öz TUrJ<çe DUşUnceler · 

Yunan Komşunun içi Ka
rışıklıktan Kurtulamadı 

Yunan komıumu:ıun iç itleri, bir - ,aptıtını, ötekinin boımata ~ab~I:~ 
B d ki mHl batı dine olarak plııma 11 tOrlü kınmını bulamadı. 8 1 a ı 

fırka ile ona aykırı ırlden fırkalar yen~~:.:.•~0:.::=~• t.unua b81l• 

ara11nda dirlik dlzenlik yok. Birinin oluıunu, a.telıııle karıal•~~ork.eı1::,~: 
ak dedij'ine öteki kara diyor. ikide ki, lf nyua, ., ... 
bir ıözO ayata dütOrGyorlar. ne yapma .., i i 10~ua koyacak 

Fırkalan barııbrmak, arayerdeld ~~ru~=u~ıaeaJ.' katlar da blyle 

••çimalzlitl ortadan kaldırmak lçla ıOrOb gi~~kce1k.. de demoluaal denilen 
ne yapıldlae boıa çıktı. Batı u. e eran 

1 V · 1 1 haklı ... ••den dGımea eoıze oıeu ara ıorananız, ıiıtemin yavaı yavaı .v.. d klb 
olan kendileridir. Çaldarisçilere ıor- d a t • ki timdi her yer e çe 
ıanıı, onlar da böyle ılS1lerler. Şim· ç:vi~i~, •b:ıulanları diidcO, ayıranlan 
diye kadar bir demir el çıkıb da bu toplayıcı bir •arlık aranıyor. Ar b 
Parçaları bir araya toplayarak iç Bu yarlık, birçok fırkaların b • 

d a. itleri tek ••ı•• aıyaaada dOıiince ve yürüyiiı birli- aaçı lfibi karııtır ı •• 
tini kuramadı. Herkea keıerl kendi düıeltebileeek .aç!e ol~::;::.::: 
tarafına yonttukça bu karıııkbk tutumlu bir yola lrı~~i l»aflnın dinr 
böyle uıtayıb gidecek gibi •örlnOyor. Yuaan koıqu da, e b3 le bir 

B k fı k 1 h b d il.ti ·ı,.in er aer kendlae 1 irço r a arın ep irden, yur :s • 7 

itlerini çevirmiye kalkıımaaı, birinin yol ıeçecektir. •• • 

Sar Davası Da 
Buglln Anupa bir imtihan 

daha geçiriyor. ÇUnkll Sar deni-
len mllzmin haıtalıklı bir toprak 
parçasının daha akıbeti taayylln 
ediyor. Sar halka, dün, bu m&oa• 
iebetle reyini verdi. Bugün, niha· 
yet yaran sabaha kadar bo rey-
lerin neticesi anlaşılacak, ıonra 
da Uluılar Kurumu bu neticeye 
göre bir karar verecektir. Bura
da, rey verme vaziyetini okuya· 
cakıınız. Beşinci ıayfamızda, Si
yaset Alemi sütununda da bu 
dava teırib edilmittir. Mahiyetini 
oradan taklb ederainiz. 

Sarbrukeo, 13 ( A. ~ A. ) -
Bugün 550 bin Sarh kadın Ye 
erkek reylerini kullanmak hakkı
na malik bulunuyor. Plebisit ne
ticeainin ne olacatını ve fırkalar
dan her birinin toplıyacaklan 
reyia nlabetini ıimdiden keıtirmek 

~ugün Bitiyor 
nOmklln de
ği!clir. Tekmil 
fırkalar bOyllk 
bir faaliyet 
gaıtermekte •• 
808 koılannı 

opamıya ha· 
zır lan ma k ta· 
darlar. 

SaarbrOken, 
13 ( A.A.) -
Plebiait bu .... 
bah aaat 7,30 
da bqlamııtır • 
Bayllk bir ka· 
)abalık intibah 
dairelerini dof.. 

Vaıife•İ hiç te l~o- durmak ta dır. 
Jay olmı~a~ ... f;ur Saat ona ka· 

polis müduru dar hiçbir ha• 
Hemıley diıe olmamıı· 

[Bu Rdam İngilizdir 
ve fıevnelmilel ida· hr. 

• d ] DeY .. ll 3 OaeU yUae renin emrinde ır 



(Halkın Sesi)
1 

Gayrimübadille- ' 
rin Sevinci ' 
Ve Halk 

Bir ~ılnn hikayeeino dönen 
gnyrimülındiller işinin bir tekle 
bağlanacağı bakkanda merkez• 
den gelen haberler, alakadarlar 
kııdnr lıalkda da ıevinc uynn• 
oırııııştır. Çünkü bu iş, hakıkıı
tc:ı bir yılan hikayesine bcnze
rııişti. Bakın hıılk fikrini naııl 
ifado ediyon 

D y Tahsin J .. nçin ( Sirkeci Melek 
kıraathane i ) - Hamdolsun gayrimil· 
badiller iti artık hnlleciiliyormufo Su
n ·lcrdenberi gün geçmezdi ki gaze
te!c:-de bir g yrimübadil şikayeti 
okumıyal m. Gnyrimübadiller aoıı 

z:ımanl~rda da Zıraat B nkası vas:
t sile yapı '::n satış'arm, ııltarmın 
yüzünden baha1İJ a malduğunu ileri 
sClruyorlar ve sıı'an·yorlnrdı. Maliye 
Bakunl ğı lu ti~ayeti dinlemiş ve 
B k n'ar Heyetinden ut., itlerini 
Z rart Bıınkaıından alan bir k:uar 
çıknrmışt r. Ş'mdi hususi bir komisyon 
bu iş'eri görecekmiş. Bu yeni teteb
lıüsön i.>i netice!er vereceği ıimdiden 
tahm'n edilmekte imiş. Dnne kadar 
yüı. kuruşluğu ( 17 ) kuruşa satılan 
gnyrimübadiJ bonoları bu haberle 
berpb~r derhal ( 18 ) kuruta çıkmıı. 

* Bay Cemal ( Oilıangir camlııokıığı 
28) - Gayrımübadiller hakikaten 
acınacak bir ıınıftı. Ellerindeki yüz 
lira'ık lıono!ar on altı on yedi liraya 
kadar duşmüıtii. Bonoların bukadnr 
düşmeıine sebeb olarak Ziraat Ban• 
kasının satııa çıkardığı emlikin bo
no'arı kartılıyacak kadar çok o'ma
ma111 2'ÖsteriliyorJu. Mallyo Vekaleti 
yeni bir kararla kaçaklara aid em
IAkln aatııını Ziraat Bankaaındao 
almıı, hususi bir komisyona vermiı• 
tir. Bu komiıyonda milli emliktan 
Tapudan Ye gayrımübadillerden ea
llhiyetli aza bulunacaktır. Ben bu 
kararı tanib ediyorum. Çünkn Ve
kalet bu komiıyona genif salahiyet 
•ermittir. içinde müteha1aıı kimse
ler de vardır.Artık yılan bıka} esi gibi 
uzayıb giden gaynmübadiller mHe• 
lesi de ıona ermit demektir. 

* Bay Hakkı ( D1vanyolu Fazlıpaıa 
25 ) - Gayrimülıadıller meseleıi bize 
uıanç vermişti. Muazzam birçok it eri 
baıaran Maliye Bakaolığanın bu niı
beten b ı: sit iti bir hale n yola koy· 
mama11 ideta bizi ıinirleodiriyordu. 
Nihayet çok lubetli bir karar alın• 
ınıttır. Gayrimübacll emlikile meuul 
olmak üzere huıuai bir komisyon 
toplanmııtır. Artık gayrimObadillcrdcı 
bu koınisyonun yapacatı lı!ere boyun 
eğmekten baıka birıey yapmamalı ve 
bu çok uzayan it de böylece bitmeli-

' dir. Menim anledığıma göre Maliye 
Bakanhğı bu iti i'Zyrimübadilleriı:ı 
kendiıine bırakm•thr. Bir iti ise kendi 
aahibinden daha iyi baıaracak baıka 
bir klmıe tuavvur edi:emu. Gayri• 
milbadiller ıöz ve meaai birliği yapa
rak kendi göbeklerini kendileri kea• 
ılnl~r.° Biz.im artık r -yrimilbadil ha· 
vadısı okumaya tahammülOmtlz kal
madı. !"~liye l akanlıj'ının yeni karara 
beni cıdt.en ınindirdi. 

L 

·ki Talihsiz Nişanlı 
Beraberce Seyahat için Pasaportlarına 
Ekleme Yapmışlar, ikisi De Tutuldular 

Müddeiumumilik dün geç vakit bayım Bertha 
Vi el ve bay Rodolf Otıker isminde iki lsvlçrell 
nişanlı hakkında tevkif kararı almıf ve ikisini de 
jandarmalara tes:im ederek tevkifhaneye gönder· 
miştir. Bu kararı ica b eairen had:se şudur: 

smda nişanlısı Bertha Visel Türkiye fçin bir 
pasaport çıkarttırmıt sonra da bu pasaporta Ro
dolfun resmini ve ismini ilave etmek ıuretile bir 
sahtekarlık yapmıştır. Böylece TUrkiyeye kadar 
gelmitlerdir. Buraya gelinceye kadar diğer 
hududlarda kimıe bu sahtekarlığın farkına var· 
mamııtır. Nihayet ls~anbul Emniyet mlldürlüğll 
beıinci şü be memurları bu aahtekirlığı teıbito 
muvaffak olmuşlar, ve iki genci sorguya çekince 
onlar da hadise)İ itirafa mecbur olmuılardır. 
Suçlular dün müddeiumumiliğe gönderilmişlerdir. 
B~şincl müstantik geç vakit iki nişan:ıyı dinle• 
dıkten sonra haklarmda tevkif karan vermiitİr. 

Bu genelerin ikisi de Zürihlidir. Rodolf Otıker 
daha evvo~ce bir kRdmla evlenmiıtir. Sonra da 
bayan Bertha ile sevişmiş ve evlenmeye karar 
vermiştir. Bunun için de eski karısı aleyhine bir 
boşanma davaıı açmıştır. lsviçre kanunlarına göre 
eleylcrinde boıanma davası açılanlar başka 
memlekete seyahat edemez. Bu çaresizlik karşı-

Kaka Bir Şaka 
Ejter Bu, Bir Şaka ise .. 

Evveliıi gece Şiş:i tarafında 
bir tecavUz hadisesi iddiaıile 
polise mfiracaat edilmiştir. Şöyle 

ki: Arabacı Şevki yoluna devam 
ed~rken bahçıvan Salih, mezba
hada kasab lsmall, yardımcı Şeref 
ve Hilmi arabanın arkasından 
koşmuşlar ve Şevkiyi adamakıllı 

döğdükten sonra cebinden (16) 
lirasını almışlar ve kaçmışlar. 

Arabaa Şevki blr po~iı bularak 
bunları takib etmit ve hepıini de 
yakalatmışhr. Suçlular Şevkiyi 
bir arkadaşlarına benzettikleri 
için yakaladıklarını ve kendisine 
ıaka yapmak istediklerini, baı
kası olduğunu anlayınca da ser· 
beat bıraktıklarını söylemişlerdir. 
Polis bu kaka ıakayı kabul 
atmemlı, dün suçlulan mllddei· 
umumlliğe göndermİ§tir. 

İstanbulda Saylav 
Seçimi 

.Y ~nl Saylav seçimi mUnaıe· 
betıle fırka vilayet idare heyeti, 
fırka yoklama talimatnamesine 
i:Öre yok1amalara başlam11br. Bu 
ayın yirmisinden ıonra ikinci 
müntehib aeçilmealne baılanacağı 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

lstanbul intibah teftiş heyetinde 
de vazife taksimi yapılm:ı ve her 
aza bir kazada teftiı• memur 
edilmiştir. 

lstanbuldan 17 ıaylav çıka
cağı anlaşılmaktadır. Diğer ta· 
raftan verilen maliımata göre, 
yeni ·saylav namzedleri teabit 
edilmeye baılanmışbr. 

KömOrden Zehirlenme 
Tepebaı;nda oturan hamal 

Nail odasında mangal kömUründen 
ıehirleomiş, hastaneye yatırılmııtır. 

Memlekette Kış 
Ve Yağış 

Yurdumuzun En Soğuk 
Bucağı Karstır 

Ziraat bakanlığı meteoroloji 
enstitüsünden alınan malumata 
göre, son (24) saat içinde yurdun 
Trakya, Ege mmtakalarmda yağış 
devam etmiştir. Diğer mıntaka· 
larda bava bulutlu geçmiştir. En 
son yağıı (63) milimetre olarak 
Edremidde ölçillmüştür. Trakya, 
Ege mıntakalarının d:ğer yerlerine 
(8-47) milimetre araıtınba yağış 

olmuştur. 

Gece ve gllndUı ıUhunetlerl 
Orta Anadoiu ve doğu Anadolu· 
aundan mada yerlerde hep sıfırın 
Ustlinde kalmııtır. Bu gece 
en dUşUk sükunet sıfırın 
altmcla olmak fizere Karsta (33) 
Erzurumda(ıO), Kastamonuda (16), 
Sıvnsta (15), Ankarada (10) der cc 
olarak kaydeciilmiştir. 

En yüksek gündüz. suhunetleri 
sıfırın liıtünde ( 16) derece olmak 
lizere Antalya, Adanada kayde· 
dilmiştir. 

Diğer hraf dan Karakösoden 
bildirildiğine göre dayanılmıyacak 
kadar kuru soğuklar devam edi· 
yor. Cuma günü Çay nahiyesinde 
bir köylü yolda giderken aoğuk· 
tan donarak ölmüştür. Yollarda 
hayvan telefatı olmuflur. 

Receb Peker Ankarada 
Cümburiyet Halk Fırkaıı Ge· 

nel Y azganı Bay Receb Peker 
dün akşamki tirenle Ankaraya 
hareket etmiıtir. 

Yangm Başlang1C1 
Tepebaıında KRliniko aparta· 

manından yangın çıkm:ı ise de 
alrayetlne meydan verilmeden 
ıöndürlllmUştür. 

Şirketi Hayriye 
Boğaz İçin Dört 

Gemi Alıyor 
Şirk.eti Hayriye idaresi yakın· 

da Boğaz hath için 4 gemi ıs• 
marlıyacaktır. Bu gemilerin ha· 
hara yetiştiri:meıioe imkan gö
rülmemektedir. 

Şirketi Hayriye Müdürü Bay 
Yusuf Ziya dUn kendisile görli· 
şen bir muharririmize tunları 
söylemiştir: 

" - Yeni vapurlar için "orta 
büyüklükle azami sür'at,, prensi· 
bini ıart kowtuğumuz için tedklk· 
ler uzadı. Biz, bu gemilerde her 
şeyden evvel ılir'at arayoruz. 
Fakat, hem orta büyüklükte, hem 
de çok ıür'atli gemi yaptırmanın 
teknik imkanlar nispetinde kolay· 
lığı dhetine gidiyoruz. Siparişle

rimizi bu ayın sonuna kadar ver
m:ş bulunacağız.,, 

Mektebler Ve 
Sıhhi Muayeneler 
. Bir müddetten beri mekteblerde 
sıhhi muayeneler yapmakta olan 
aıhhi heyet muayenelerini bitirmif, 
ve bu husuıta raporunu hazırla· 

mağa başlamııtır. ilk zamanlar 
korkulduğu gibi, mekteblerde, göz 
hastalıklannın salgın bir ıekilde 
olmadığı anlaıılmıthr. 

Bazı leyli mektebl~rde, mek· 
teb doktorlarının vazifelerine mun· 
tazaman gelmedikleri yapılan 
ıikayetlcrden anlaşılmııtır. 

KUltur Bakammn Faaliyeti 
. Kültür Bakanı Bay Abidin 
Özmeı1 dlin, rahatsızlandığı iç:n 
akşama kadar iıt:rahat etmiştir. 
. Kültür Bakanı, akıam geç vakit 

Üniver1iteye giderek bir müddet 
meşgul olmuştur. 

Giiniin Tarihi 

Memlekette Seçiaı 
Her Tarafta Çalışılıyor 

Kastamonu, 13 (A.A.) - Yııpılil 
yoklamalardan aonra •ilayet içind• 
129 u kadm 709 u erkek olmak (bet• 
838 ikinci seçici namzedi teallt edil• 
mit H seçimo bnılanılm·ıt.r. Ayıo 

20 ainden enel bitirilecektir. 

lf. 
Zonguldak, 13 (A.A.) - Zonguldalr 

•il&yeU dahilinde ikinci müntebib 
intihabatı temamcn bitmiştir. 157,211 
milotebibi evvelden 123,933 müntehib 
reye ittirak etmiıtir. Reye iıtirak 
edenlerin 66,114 O kadın, 67,819 il 
erkektir. 

* Siva1, 13 (A.A.) - Saylav aeçinıİ 
baıırlıklan tamamen bitmit nihayet 
Gç gün içinde bitirilmek üz.ere ikinci 
milntehiblerin -seçimine baolanmış~ır• 

* notu, 13 (A.A.) - Saylav seçimin" 
eaaa okn ikinci müntehib namzetleri 
için yapılan Fırka yoklamaları bitti• 
intihaba yarın brıılanmnk üzere hazır· 
lık yapıldı. Yedi saylnv çıkacakt.r. 

Jf 
lxmir, 13 (A.A.) - lzmlr kaustl• 

mü'hakatında ikinci •eçmeler başla· 
mııtır. Vatandaşlar havanın yağmurlu 
ye fırtınalı olmnaina raA-men reylerini 
kullanmnğa baılamıı!ardır. Seçim ayııı 
18 inci günU akşamı biteceklir. 

* Karaöse, 13 (A.A.) - Snyln s"çinıl 
için bütün hazırlıkları bitmiıtir. 16 ıoll 
klnunda lk'ncl müntehib seçimin• 
baılanacak ve Qç günde bitirilecektir· 

Balkan Ökonomi 
Heyeti Döndü 

Balkan andlaımaıı Türk heyeti 
murahaauı baıkanı, bay Huan, Yuna• 
nistandan ıehrimiıe " dönmOıtür. Bit 
müddettenberl duam eden ökonooıile 
mllzakereler bitmittir• 

B<:y H~aan dCln keadiıile görllt•11 

gazetecilere: 
- iyi bir intibala d<indOk. Arı• 

mızda tam bir anlaıma vardır• 
Nisanda tekrar lıuluımak Ozere da• 
tıldık. Toplantılarımız:da l iğio(ı 
meseleleri görfiıtük. ,, Demiıtir. 

lzmlrde Ruam MUcadelesl 
lamir 13 ( A.A. ) - Villyettel:I 

ruam snvaıı bitmiftir. İzmirde 821 
Dikili kazasında 2 L ve diğer yerlerd• 
4 beygir ruam oldukları· için öldürOl .. 
müt' ür. Sahiblerine yakında tazmin•' 
verilecektir. Para ııelmittir. 

Bir Çocuk Tiyat-
rosu Kuruluyor 

lıtanbul Belediyesi, Şehir tiyatro• 
ıuna batlı bir •' Çocuk f ydrosu " 
kurmıya karar vermit ve çalıımalat• 
baılanmııbr. Çocuk tiyatrosu bel 
perıembo öğleden sonra ve cuııı• 
gQnü ötleden nvel Tepebatınd• 
beynelmilel çocuk edebiyatının en ifl 
ntımunelerindea 52 sini bir ıeo• 
içinde çocuklara göatermlı olaeakbt• 
Temıiller çocukların anlayabl'ecef 
bir ıekilde .ade ve öz TGrkçe vetl• 
lecektir. Bu temsi:lerln bed va 1• 
yabud çocuklar;n verebileceği pek •• 
bir para ile yapılmaaı dGtllnülmektedU 
Çocuk tiyatroıunn rejieör Ertutr"

1 

Mubıin May idare edecektir. 

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

---=-

Baş ml g en : ne sen sor, 
ne <le ben si.:y:iyey~n:ı hasau B. kara kaşlı kara ıöılil lıtir kız bulub 

ıuıaolr.ııdııal 

1 

... H nı y.ııı J urtık ıleı h:d , 1,iU~ ı., \ • • t loJlu .LJ de k .ı.,ıııııuıuış d gildi 
yal Derken gunün birinde niıaulım 
aebebıia yere benden aynhverdi. 
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A1lıl Hı/ zıssıhhası 

Ve Mekteb Çocuğu 
._ ______ Dr. İbrahim Zati 

Akıl hıfzııaıhhacılarıı bundan 
birkııç gün evvel toplandılar. 
lcleriaden birka9 it ehli konfe· 
raııslıır verdi. liu arada doktor 
Lay İbrahim zati de mekteb 
çocuğuna dokundu. Çok allkalı 
hulıluğumuz bu konferanıı, ava· 
ğıda huliaa etmye calııtık: 

Vakit vakit mevzuubahis olan 
hlr aorru nr: çocuk nedir?. Maal
uef lıuna ekacrıyetle milahet ve 

1 eaıslı bir cnab nrilemiyor O ka-
4ar ebe•miyetli olan bu ~uaJ ile 
hattı terbiyeciler ve pedaıoklaran da 
yakmd«n al&kadar okutu yok. Fakat 
memnuniyetle rörOyoruz ki blrçolc 
mualamler, pratik hayatlarında •e· 
çen Hnelerden Hora bu eauın ne 
kadar mühim ol"'uj'unu anlı7araJc 
kendi kendilerine bu huıuıla ut• 
raıaaata baılamaktadırlar. 
llm~ili~oraunuı. ki, a1nıflarda mua!• 

r ile küçllk talebe~er aruında 
a~a ~ra hldiaeJer çıkar. Bu bidiıeler 
• •erıya. •inai ainel fmltılarla bati ,., 
·~bra cıddt vaziyetlere lnkıl&b eder, 
: Of IDUablele)er huauJe geJir, Çocuk 

eraten alikuını keaer. Acaba bunda 

Mrnualll~na\n kabahati var mıdır? Hayır. 
uı hm kendiai ·ı tatbik . . ne verı en proırramı 

diına.. açın çırpınırken, çocutun 
Bö . ••• kalbl ile utratamaı.. 
.... J.ec.e talebe çalıgkan ve tembel 
11111• ıldye ayrıl G- · · tıö 1 • ır. uya ınıanıyet dar •eh lkıye balnnmüıtıirL Tenbeller 
•• ma ••ta, gayritab,i telikki edilirler 
ıufı:aıur ıörülmiyerek ek1tr:ya ıı
çe4l.:l en arkaaına atıhlar. Bu, o 
hıı birçodcu~•r:• lızetinefialerine mnt
•inde1a b~r fl~~ır. Onlar artık kendi· 
kin taıırıi erine karıı bl17i.ik bir 
••ılık baı r.11 Em~iJehizlik n ltimat-
1 • lv•terır. Dilny · t t' t'k erı, ıeraeril' i a ıı a 11 1 • 

düıen çoc~ki •e nıücrim vaziyete 
tel&kld •clıldildar~n ekaerl7a tembel 
tebclea k •rı •• bu yQzden mek• 
Biı.Je ele O~ulduldarnu aöıteriyor 
hanedeki 3~ böyledir. Hap·ı~ 
12 •i llk•ekteb~•r•erali çocuktan 
orta hlektebi l' nıa ilriai de 
lllut Q terketnıit ı. b lll crhnlerdir B • •otul-

epai de haylazlıkt• un arın heblen 
atıldıklarını ıö 10 an çık~ıklarıaı ve1a 
dendir ki Y 

1 
~orlar. lıte bu JO "•ta , mua hmler 1 z,. 

tnala,' "b1le haylaz tenb 1~• 1fkınlarla 
. ru i, bedeni e erle utraı-
rın'i( dur111alıdırlar •aıl7et1er1 Gzerle-

Resimli Makale a Bilinmesi Lüzumlu Şeyler a 

Hmiyea auverl yarı yo uıt Ka ı mıya mahkümdur. Hayat 
yoluna çıkanlar da böyledir. Günün birinde karı aında 
yükselen Hrphkları yenemiyen hayat yolcuau da il keaine 
varamaz. Hayatı kendinize eair etmek mi iatiyoraunuı.? 
O halde hem yllrümeyi Ye hem msniaları a,mayı öt· 

ffryat. yolu, Oıerin~e yllründn 1er yolbrına çolc 
t•nıu. ,DuzlGk, de~ nlik u yQkaekli~lcrin biribirine ek· 
l ~k;meıl.o uıao p rıder. Dü:ı yolda bır çocuk bile kolay
ı • emekler. Fakat maharet, derin uçurumları, yQkaek 
datluı atmaktadır. Atına hendekleri at'atmaaım bllmiyen. 
lcab nda, i'İrdij-i yarıılardaki manialar ı r•m111 nı l:ece• 

-===-- -- - ------=====-========,...--=:===,,,,,~~~==== 
renini~ 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Y unanistanda iç Sıyasa lJiızelemedi 
Fırkalar Hala Anlaşamıyorlar 

Atina, ( Husuıl) - Yunaniı
tanm iç aiyasal durumu, beklen
me hillfı olarak g:ttikçe karııı· 
yor. Çaldarjs hükumetine dahil 
iken hem hükumetten, hem 
Çaldarls fırkasından çekilerek 
baıka bir fırka kurmıya çalışan 
eski ekim itleri Bakanı Bay T e
otokiain bir fırka lideri o~mak 
istemesi de artık gllniln bir vaka· 
sıdır. Ahali fırkasından yirmi iki 
saylav ( meb'us) Bay Teotokise 
mektub yollayarak fırkasına Uti• 
hak etmek arıuaunu göatermit
lerdir. Bu hal, ahali fırkaıında 
ehemmiyetli bir çatlağın buaultl• 

ne ıebeb oldu. Bu aaylavların 
ekseriıi, Yunanistanda kıraliyetin 
tekrar dönmeıini istiyenlerdir. 
Yeni fırkanın, General Mctaksasın 
"Serbest fikir fırkası" ile elele 
vererek Bay Çaldariıi devirmiye 
çalışacağı ıöylenmektedir. Bu hal 
Bay Çaldarisi diğer bazı fırkalara 
ve ezcümle Bay Papanastaayo
nun çiftçi ve amele fırkaıına 
yaklaıtırmakdır. Bu yaklaıma, 
bazı konuşmalara aebeb olmuş 
ve Bay Papanastaayo bazı ıart· 
larla Çaldaria kabineıine muha· 

lefet grubların Çaldar:ı hnküme• 
metine rey YerebiJecekler:nl bil· 

dirmiştir. Bu şartlardan baılaca· 
ları şunlardır : 

ı - Saylav ( meb'uı) aeçiml· 
nln nisbetll temail Hasına göre 
yapılması. 

2 - Venizeloaa karıı yapılan 
auikaadio muhakemeıiode, mab· 
keme üzerinde müessir olmaktan 
çekinilmesi. Bay Çeld:ırisin bu 
ıartlatı kabul ettiği ıayidir. 

Bu karııık vaziyetin, mebuaan 
mecliıi açılıp baıkan seçimini 
müteakıb aydınlanacağı Umidlerl 
hail vardır. • Mecliıin açılmaaı 
Bay Celdariıin siyasal fırka lider· 
lerlle olan müzakeresinin 
bitmeaini takib edecektir. - A. V. 

OçGk nıllcr' ı' B Ik s· ı·". C" D y k 1 K.. l k~apalacak tn nı~~· er, •eraerller için a an .ır ıgı ...,ar avası ı J an oy er 
. h~~~~ariı;e~i.:~:"•tını:fl::!~.~~:~tu~:::İc, Bugünlerde Cenevrede Bugün Bitiyor Devlet Tarafından Yeniden 

•nı; teı:r •ltındınaynııerini aramak, Toplanıyor Yaptırılması Diiıünülüyor 
:•ık liııındır. He~ hkallddıldarını bul- A ( Baıtarafa 1 inci yQz:!e ) Ankara, 13 - Son zelzelede 
. •ar içinde . a • bu arattir- tlna, 13 - Balkan antantı ltalyada Dönenler 

•ırlerden baık 111~1hıt, •eraaet gibi te- konseyi Cenevrede toplanacakbr. t3 ( A A. ) Marmara adasında barab olan 
~. tabail ele a ı k ~atlardaki terbiye Yunanistan dıtiılerl bakanı bay Roma, • - BlltUn köylerin yerine aıbbf ıartlara uy· 
MuaUilllha kendıni ıöıterecektir M k . k ltalyan matbuatı Sar plebisitinden gun plAnlı köyler yaptmlması ve 
doktor ib' •n bGyük kuvveti bi; a sımos onseye baıkanlık uzun uzadıya bahsetmektedir. b k k 
lllaıulır ~o'• k bu ribilere tethi.' koy- yapmak llzere Cenevreye hareket Katolik gazeteler statükonun mu- d atb lak kenarında olan köylerin· 
biri de

0 

le cu kta aranılacak ıeylerdea etmiıtir. Konaey, Roma anlaıma· bafazasın;n katolikler için iyi ola· e aı a yerlere nakli düşünül· 
~aıtalıkla ara terdir. Akli ve ruht larmdan dogan yeni durumu da mektedir. 
'c1•l•ri, ~~ .. !~lancıhlc, meıalomanı, ıözden geçirecektir. cağını yazmaktadırlar. General AH Said Akbay 

erece-'e 1 r 1ızna veaaire ikinci Berlln Sevlncte T 
Bütün b• ır er. Son Po•taı Bay Lnalln bu Berlin. 13 ( A.A.) - Polia ugan 

r-o L u haatal '-1 ··a k L huauıta allkadarlara iubat ••rdit:n. • At n k 
~ cu .. kafa, nda k ık ar, " ç~ 1ıir den b.ııbaedea te!araf beıincl aabife· Franaız gazetelerinin bir çoğunu a r ordu mllfettiflerlnden 
'"'•tır. Onl d or unç detıımeler mizdedir. ve Taymiı baric olmak Uzere General Ali Saide temiz ve asil lbuhabb t• ar a artık ana baba d v i 
lcalkar. •ki kar~eı aevgiıi tama•.:n Tay misin Roma Mu ha Liri bUtnn lngiliz gaıetelerini mllaa· ogmuş m nasına olan Akbay 
karıunlara ınaeyı •evmeıler, beıeri Tutuldu dere etmiıtir. Sar plebisiti mO• gtuan aoyadını vermiıtir. 
"•babatler karıı, durmadan hatalar, nasebetile Berlin halkı evlerini Telefon Muhabereleri 
"• llluaıı· yapar, ne baba .. ıibati, Roma: 13 ( A.A.) - Tayml.. donatmıılardır. Ankara 13- latanbul- Ankara 
llu fen hıra tavai1eal dlnlerneıln. gazeteainin Milano muhabiri crece d 
tekerrüar d•reketler bir aeri halinde k • Gazeteler Çıkmayor ar~a~n. a .ayni zamanda karııhkJı 16 

e 1 tev if edllmit ve hapaoJunmuıtur. k b d k 
l•Jri tab"e~ ve zarar ar saçar. Cinıl Sarbruk 13 - Dün lipa IApa ııını ır an a onuıabilmesi için 
•tnniyef 

11~:kt.er, hilelclrlık, dealae, Sebebi bela deiildir. yağmıya başlıyan kar, halla rey tertibat yapılacaktır. 
ter doı~::i:;:!:ikı1' lrt~klb vef müdker- Gümrük Ve İnhisar M•- aandıkları baıana götUrecek olan Yakmda Kayseri, Çankın Ada 
çoculdar lıerin~ ,:~leıı~. •ını a ahil murları için Proie kamyonlara engel olacağa ben• na,Mersin,Konya,Eurdur,Ant~lya ve 

Jıf. " ziyor.Mevcud galeyana mani olmak Isparta ile de konuşulacaktır. 
.,.kB~~ün ltunlara icarı• Y•pı'-cak bti- I Ankara, 13 - Gllmrük ve için Sar bllktimetl, Sar arazi· Soyadı Talimatnamesi 
,.. .,., .. nbiaarlar Bakanlıj1 teıkillb b ı ı k S d ••ıiLt fey yoktur. EYet, ne tel'in, n• • d b k ainde gazete ve enzer erin n çı • oya ı talimatnamesinin en 

... •• n d t tblk proıeain en aı a memurların k t • · ki' d llıllebet hl le e ~ edilen tedablr maaını yaaa e mıştır. G<ıD fe ı On villyete tebligv edı'l· .. çı lr netıc ... abnmaaı. terfi derecelerlnı'n teael· · · T 1 1auı:a1a,.11 b . • •erımeme..tedir. • • T •ı H kk mıtlır. a imatnameye göre önce Loıu1ıı erıcl•d• kalan karakter anın için de bir proje hazırlan- Vergı ecı a ı baık b. . . t f 
lllak ı •tu 11• mutllk •urette utrat- maktadır. Bu projede memurların a ırıaı ara mdan alınmıı 
1eleri ~zınıdır. Bunları• cüımlel aaebi- baremi de tayin edilmektedir. Ankara 13 - Buğday Koru• bulunadn bibr soy adını takmakta 
'\auıı:' aı.~11ai derecede . mu•_aı.enet y B l ma Kanunu mucibince fabrika· ıarar e en u ada(Ak, Gök,Büyllk 
tanıi ıetırmek, aempah teaırler:nı angın a.1 angıcı tCSrler için Yerilmit olan bir bu· Kftçllk,Artık, Yetkin) gibi bir aıfat 
dabu:"dehıııek,_ iradelerini bir diıiplin Dün akıam Nat dokuzda Slr- k Ik .1 b kk f b 'k veyka ( ma.n, men, U, a, ,.e, ) gibi 
>YdaJan • t.akvıyeye çalıımak bGyük keci palaata yangın çıkmıı, bir çu ay ı tecı a ının a rı a tllr b k T 

•. 'ı r •erır. Unutmamalı ki anormal.'er ve depolarda sabı yapan un tUc· . çe ır e veya ( er, alp, 
ç il b oda kısmen yandığı baJde a.Sn- tekın atama ) 'bi a 

Hi11aeu•11.1•I Ye lcat'f bir illç yoktur. Y carlarına da teımili alikadarlara ' 0 gı nftne veya 
d na e1 yapılacak bu çalıtmalar- dllrUlmilştnr. ana-anın sebebi elek· s~nuna bi.- iıim koyarak bunda 
b:n bGylk mucir.eler beklemek bot trik tellerinin kontak yapmaHdır. bildirilmiştir. hır değiıiklik yaparlar. 

r •meldir. Fak t b' . ~====:=:=::=::=:=:;=:;:=;;=:;=:=:=:;;;:=:;=:;=:=:::=::::;:;=.:==:;~============~~=~===~~ 
'•ni1ormu, ribi ; .... ,:a1cm~~~:~:r~- r IS TER iN AN 'STER ,. ""ı 

Brükaelde Türk Dili • J NA N M A / 
B Kürsüsii niyorlar ki: Odun kömGr nakliye ücretlerini indirmek ort.'IRrında "?!nnu.yoruz. Şehrin ve çevreeının yakacak 

rUkael Üniver •t . d T yoluııda bir şimendifer kumpanyneı bakırnlığııı evvelce ılııı) acı eRas ıtıbarıle çoktan temin edilmiııtı'r. Halk da, 
lcolog Pot v· aı eaın e ür- kl 'fl d · · d f b ı ı ... 
dili ve t 'b' ıttki adla i.im Türk yııptığı te ı er aıreıın e tari esini ucuzlatmış. Hatta u pn ııı ılıga alışmıştır. Bu 'itibar ile ucuz tarifeden istifade 

1 arı ı UrıüaU profesörü tarıf.,, <'akiainden yiizde 30 dalı& aşağı imiş. edecek olan sade tüccardır. Biz, halkın bu işde de yandığına 
0 nıuıtur. Yeni ihdas 1 •

1 
b Güzel, f"kat geç. Çüukü şimdi ikinci kanun ayının ıa"uıyoruz. Sen de ey kari: 

kur Ü n . •c.ı en u 
s n D tını diden 22 talebesi ' r. I NAN I $ r vardır. INA llAJ 

.J 

r 

Cezası Bu Kadar 

Hafif ise? -
Bilmem IDlzctelerde gördünUz mü'/ 

Açıkgöz bir adam, doktor olmadığı 
halde, kendisine hekim dedirterek 
atede beride hastalara baktıktan 
ıonra yakalanmış. Mahkenıeye gön
derilmio. Orada suçlu olduğu anlatıl· 
dığından, Uç ay hapse, yüz lira pare 
cez.aaına çarpılmış 1 

Hu ceza bana vaktile, meşhur 

Fransız. Generah " Galieni ,, nin bir 
sözünü hatırlattı. Bu general bir gece 
bolo:fa, yine Fransanın meohur roman 
yazıcılarından bayan "Gyp,, e rastlar. 
Bayan balo elblaeai giymİf, yani omur.· 
Jnrı açık, dekolte oldutundan general 
dayanamaz, gider bayanın omuzundan 
öpüverir. Bayan bu fazla cür'ete kı
zarak elindeki yelpazeaile ıeneralın 
yüzüne vurur. Bunun Qzerine general 
bayanın omuzundan bir daha öper ve: 

- Bunun cer.ası bu kadar ht.fif iae 
kabahati tekrar etmeye hiç bir ıebeb 
yoktur l 

* Yalancı doktorun giyditi üç ar 
hapia ile ynz lira para cezası da, 
yaptıtı itlen gördüğO bllyOk faydanın 
yanında yüzüne yelpaze Ue vurul
maktan daha ağır olmasa gerektir . 

"Gördüğü büyük faydanın,, dediği
me ı:ımayınız. Yine vaktile Fransız 

gazeteleri uzun uzadıya yaımıolar~ı: 
Pariate öyle yalancı doktor.uk 

ederek birçok para kazanmakta olan 
bir adamı oranın hekimler kurumu 
haber ah;, Kendi kurumları hekim
lerine zarar veriyor diye Adliyeye 
tikiyet eder. Tahkikat yaparlar. 
A<laanın gerçekten, yalancı doktor 
diye pek çok hastaya baktıtı anla· 
tılır. Çalyaka mahkemeye ılSt.ü~Grler. 
Mahkemede herkeı ıöyleyecetını a6y
ledikteıı aonra yalancı doktor sanılan 
ac!am Parlain Tıb fakOltealnden almı• 
oldutu doktor diploma11nı mahk~~e 
reisine ıunar, bundan batk• kendıaı
nln Pariı ha1tanelerinde bekim ul•
tanlıta yapmıt olduj'unu, yani i~i~d• 
anlayıtlı bir hekim oldu&unu ılave 
eder Reiı r 

Ö 1 • der nı diye timdiye _ ye ıse, , b 
kadar alemi aldattınız? Elinizde u 
kadar iyi blr diplomaouı: n~ken .n: 
diye kendinizi yalancı hekım dıy 
tanıttınız? 

Yalancı aanılan doktor bunua ae· 

be bini anlatır ı . 
- Efendim, der, ilk önce d~plo-

!Gnde kaydettirdim. Evımin 
mamı uıu . tor 1lka1ı koy• 
kapıaına uau.Dnde dok ~ Hi bir 
d dum Aylarca bekledım. ç 

ur . lib de bana m6racaat etmedL 
hyaılta l~aıanc wergiıi lıledl... Dojru 

a nız k amıyaca· 
h b' l'kle ekmetlmi azan 

• ım ı ladım. Kapıdaki plakayı aök· 
ğımı an • ı· alanca 

K dimi etrafıma flZ ıce y 
t(hn. en ş· d' mua• 
hekim diye tanıttırdım. ım ı 
yenebanemd• hastalar kaynıyor. 

* hekimler• ratbett 
Halkın yalancı d t'ldlr. Her 

P · mahau• e 1 
yalnız arıae 'ikin kendi 

erde lnun hasta olunca ı 
~iluinin içindeki ihtiyar kadılnlkardaa 
b l k etrafındakilerin aat ı yer• 
aı ayara G'zl' alancı 

d'kl . 11& .. Jarı dener. ı ı ve y 
ı erı • buk ·"hret · 

b k. l de her yerde ça ,... 
e •• er h k't her-

bulduklarından onlar er •• ı , 
keain etrafında aayıhrlar ve b~stalara 

1 r bile keadllerı on ar• fayda vermeae • 
dan çok fayda g6r8rler. . .. a 

Onu• için yalancı bekım ık y p-

manın cesaeı bu kadar az lae, iç :y 
hapiH çarpılan adamın bapiaten çı -

. . k batl11mamaıına taktan aonr.ıı •t••• te rar 
bir aebeb yoktur. Bir yılda dokuz ay 

Yalancı hekimlikle birçok fayd~ rlSr• 
1 l'k bır rer· 

dükten aonra iç ay gö re ;baladıklan 
de din1enmttk, bOtnn yıl ç 

• 1 tam çıkara• halde ekmek para arını . 
mıyanları lmrendincek bir ıcydır. 

. d" yalancı YOı liraya gelınc•, onu k 
· · d' e aaymıı hekimlik kazanç nrgıaı ıy 

mUmkiindlr. .-
••••••••••••••••••••••••"··- -

....... ~ ....... : .. =··Edirneli doktor Bay Sa· ·-
Şii D lda Saranga ıle 

rangaıııu kızı ayan tl 
d kt Bay Baharın o u Beyoglıında o or . . düokil 

Ri~ar Baharın niıan merası~•· 

I .. .. Park otelinde a1lf'l11rı v• ..... >azar gunu I 1, ra• 
dostları lıuzuruoda yapı mııtar. a 
feyne aaadetler dileria . 
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Zeytinlerde 
[(ara ballık 
Ve Çaresi 

-2-
Geçen yazımda zeytin ağaç• 

larındnki karaballıgın ıarar .rı sa
yıp dökmüı ve en son anl '"' rrış· 
tık ki karaballık, çok korkunc Lir 
hastalıktır. Onun meydana gele 
bilmesi için de önco bir Koşoilin 
ona yatak hazırlaması lazımdır. 

Şimdi Karaballıktan kurtc lm .. k 
için önce "Filipea ,, koş:ıilinden 
kurlu~manm yo!unu bu:mak g • 
rekt.r. Beriki ortadan yok edil.o· 
ce ötekj kendiliğinden kaybolur. 

"Fillpen ,, lıır ilk baharda gö• 
ze çarp rlar, &özümün b:ışında 

anlattığım b:çimde yapraklara 
yapışıp üreme~e başladıkları sı· 

rada bir takım karıncaların da 
dallara çıkıp onların tatlılarını 
yemi ye sav aşlıklar mı görebilir .ai· 
niz. lıte bu ı:amanda bitli bir da· 
ı._ kesib bir fİfenin içine koyar, 
agzını pamukla kapabramız. Bir 
~nddet sonra pamuğun üzerini 
bınlerce ufak bitlerin sardığım gö
rürsl\nDz. Bunlar bitlerin yavruları 
olup henüz. kabuklanmadıklann
dan tam kendilerine l.ac . tesir 
edecek çağdır, hemen anlataca- ı 
ğım ilacı hazırlayıb ağaçlara ine~ 
cik ve güzelce serpersİ '? İz: 

İJiicı şöyle ha7lrlars:mz: Bir 
kilo &önmemiı kireç ahp bir teneke 
suyun içinde eritmeye batlarsınız. 
Kireç kaynayıp sönerken iki kilo 
kükürdü de ıçme karıştırmaya 
baş:arsınız. Sonra hepisini ateşe 
koyup bJr müddet karıştıra karış· 
hra kaynatırsınız. En sonra bu 
teneken:n üzerine daha beş teneke 
'u i ave edib süzersiniz. Ve bir 
tulumbaya koyup ıığaçlara serp
me} c gi rişirsin'z. Yalnız bu ilacı 
koyncağ mı tulumbanın içi kalay· 
lanmış olacaktır. Başka tnrlü 
oln.az. ilacın hazırlanmasında 
kullanılacak i< ireçle kükürdün 
gayet temiz ve ha~hı o'ması 
lazımdır. En iyisi baıırlanan 
bulamacı Bome dereceıi ile yok· 
la1 ıb 33 de ece iÖiteı·incey• 

kadar ıu eklemektir. 

Bu ilicı ilkbaharda Ye yaz.ın 
bir iki kez kullandığınız gibi kıı 
başlangıcında da dallara •e g6v· 
deye bir fırça ile sllrmelisiniz. 
Fakat kışın kullanılacak bulamacı 
yarı yarıya koyu yapmalısınız .• 
Y 1 ni yüz kilo au ekleyeceğioize 
elli ki!o ektersiniz. Bu ilacı kul· 
lanmca ağaçlarınızdakl "filipea,,yı 
uı.aklatbrmıı olurauouz. Böylelik· 
le ''karaballık,, da çimlenib Ur~ 
yecok yataktan mahrum kalınca 
o d~ meydana gelemez. 

öylll arkadaşım aenit bir 
soluk aldı. Ben bir az daha 
anlatmayı faydalı gördüm: 

"- Kara ballık ıeytin agaç• 
Jarında ilkbaharda görOliirso ağacı 
ç!çek açmaktan alakoyar. Eğer 
sıçekten ıonra olurıa çiçekleri 
soldurur. Meyva tutturmaz. Tane 
tuttuktan sonra meydana gelirse 
bu kez zeytinleri döktürUr. Ka· 
!anlarında yağını azaltırır. Haıtalık 
her sene g6rü1Urse ağacı da ku· 
rutur. 

Bu hastalık her ne kadar 
"filipea,, ve ona beoziyen daha 
başka dart beı çeşid koşnilin 
ıekerl suyu llzerinde çoğalırsa da 
deniz kenannd~ nemli rüıgArlan 
tutan ve sıcak yerlerde pek ürer 
onun için böyle yerlerde zeytin· 
ler'n budanmaı na da fazla dikkat 
edib onlar. boı hcıva alacak, ııU:ıel 

• 
ET HA LER 

.!) 

o 

y 
e Na~ar Değmes 

er Tamamlanmıyor 
T nşköpı ü,(Hu· 

su:;i ) - Büyük 
yang.ndan eonra 
yeni baştan ya• 
pılan kasabamız· 

da garib bir nok
ta göze çarpar. 
Bütün yeni ya• 
pılar ikmal edil
memiş, hiç de· 
ğfüe içinde bir 
odnsı yarım bıra· 
lnlm:ştır. Bunun 

--- - -- bir alemdir: Bu
rada kendirin 

sebebini araotı· 
rılmıya değer 
buldum ve öte-
kinden berikinden •ordum. 
Kimseden ceYab almak milmklln 
o:madı. Yalnız bir ihtiyar: 

- Nazar, dedi. Taşk5prU yan· 
dıktan ıcnra nazar değmeainden 
korkuyorlar da onun için evleri 
lirden bitir;vermiyorlar. Yavaı 
yavaş kuruyorlar. 

1C 

T aşköprünün en bllyllk gelir 
kaynağa Kcndirciliktedir. Taşköp
rülüler kendirden para kazanır

lar. Bu yıl kendirler geçen yıl· 

Samsun, Haydar
paşa Yolunda 
Tren Kazası 

Amasya ( Huıuş_i ) - Haydar
paşa ile Samsun arasında işleyen 
906 numaralı katar Kızoğlu 
istasyonu ile Kayabqı istasyonu 
arasında bir ototrizen ile çarpıı· 
mıştır. Oto trizende b·uıunan mU• 
hendis Kemal ilo ıoför Mustafa 
treni görür görmez kendilerini 
yere atmışlardır. Mühendis Kemal 
kurlulmuı, fakat şoför Mustafa 
baıındao vo ylizllndeo çok ağır 
ıurette yaralaomııtır. 

Karamanda Eczane Kapah 
Karaman (Huıusi) - Kara• 

mandaki eczane aylardanberi 
kapalı kılmıştır. Şimdi yeni 
bir eczane açılmasına çnlıwılmak
tadır. Halk eczanenin kapalı ol· 
ması yüzünden çok akmb çek· 
moktedir. 

gUtı•t görecek biçime ıokmak 
gerektir. Bir yandan budamıya 
bakmamak, bir yandan "filipea,,ya 
veya ona benzer koıoil!ere karşı 
koymamak karabalhğı arttmr. 
Asıl felaket ıurada ki bu koşoiller 
ayni zamanda zeytinleri kurulan· 
dırao ( zeytin ıioeği = Daküa 
Olca ) nın da yemi olduğundan 
ağaçlarını bundan esirgemiyenlerin 
aldıkları Oç beı zeytin de kurtlu 
olur. 

Siz ıormadan ıunu da söyliye-
yim kl bu karaballığı yapraklar

dan silmek için yllz kilo suya beı 
kilo ıoda koyub erittikten sonra 
bu ıuyu ağaçlara ıerpmek elverir. 
Fakat l§ln başı bu çok mllhlm 
öğt1dtl dôrt başlı dinleyib tut· 
maktad .... 

Çiftçi 

* 
Armudluda Bay Ahmed, Be§iktaota 

Day Oemana.ı 
Mektubunuı.u aldım. Sırası 

ielince cevab vereceğim. - Ç. 
l•ı Ziraat huıuıundakı mlltlıUller;•l:IJ 

sorunu. Son Poeta'nın lÇift~) el 
• alıcı at.Yeb 1ttHGaklu. 

Taşköprlide kendir işliyen kadınlar 
dan daha iyi para etmektedir. 
Kendir iç Ye dıı pazarlarda to
hum halinde, biçilmft malııul 
halinde, işlenerek ip Ye sicim 
halinde ıatılmaktadır. Kendir 

T afköprUde yalnız kadınlar tara· 
fmdan iıtihsal edilen bir madd~ 
dir. Tohumunu tarlaya erkek 
atar, bundan sonra artık iı ka· 
dıoa kalmıştır. Tarlayı o çapalar, 
onlar tarafından biçilir ve onlar 
tarafından işlenir. Kendir yetiş· 
Uği zaman tarlalar baelı başına 

ftlenişl pek ipti• 
dai bir tarzdadır. 
Maamafıh bu "8e· 
n~ l:u iş için ka· 
sabaya şahsi te
ıebbüslerle bir 
tabrika kurula· 

cağı sanılmaktadır. 

* Burada pos· 
ta nakllyatı biraz 

can 11kıcı hal· 
dedir ve çok lntl· 

umsızdır. Meseli ayın OçOnde 
Yerilen poıta buraya geldikten 
lld gün ıonra da ayın birinci 
gOnüna aid posta gelmektedir. 
Bu lnti:ıamaızlık ticari muamel~ 
lorl güçleştirdiği gibi gazete oku· 
yucularını da ıinlrlendirmektedir. 
Okuyucular bir tefrikanın evveli 
ıonunu okumakta, sonra tekrar 

baştarafına geçmektedir. Posta 
Umum MüdlirlllğiinUn Taşköprll 
postalannı intizama koymasını ia· 
temek yersiz olmaz. 

Müreftede Balıkçılık Ve Balıkçılar 

Mürefte balıkçılan 

MUrefte (Husuıt) - Milrefte l lık gönderirler. 
sahillerinde gayet mebzul balık Buranın babkcıları blltlln ka· 
avlanır. Marmaranm bu küçük, Hbada tanınmıf insanlardır. Bun· 
f l&rıo baılann Keşanh Ahmed, 
akat ıirln kaaabaıında balık en Mehmed, HüsoU, Bekir, Celali, 

çok sevilen gıda maddeleri ara· ve Yahya kaptandır. Bunlar ha· 
sındadır. Bunun için balıkcılığa lıkcıhğı kendilerine mes:ek yap-
ehemmiyet verilmiştir. Mlirefte mışlardar. Balıkcıhktan başka hiç 
balıkcılan civar kasabalara da ba· bir iıle meıgul olmazlar. 

F ethiyede Çirkin Bir Hadise 
Maden Hissedarlarından Biri Bir Mühendisi 
Dinamitle Öldürmek istedi Ve Yakalandı 

Kaı, (Hususi) - Fethiye ma· 
denlerindo bir adam öldürme 

teşebbUsll olmuş, bu teıebbUste 
ıuç!u olıın bet kişi kendi iatekleri 

ile haklarındaki tahkikatan Kaıta 
yapılması için jandarma bakımı 
altında Erzurum vapurile buraya 
getirllmişlerdir. Bu suçlular içinde 
Esad adlı zengin bir adam da 
vardır, sôylendiğlne göre Esad 
Fethiye madenlerinde hissesi olan 
bir adamdır, ıon ıünlerde geli• 
rlnden başka pek fazla para 
kazanmakta olmaaı maden mil· 
hendiılerinden Hayrlnln nazarı• 
dikkatini celbetmiı ve Hayri 
Esadın hakkı olmıyan bu 
kazanca mani olmak iıtemiftlr. 

Eıad bundan mujber olmuı, 

bir gün bulduğu dört adamla 
birlikte mühendis Hayrlnln yata
ğına ve yastığının altına bir di· 
namit yerleştirqıiştir. Bu dinamite 
gayet uzun ve gizli bir fitil eklen· 
mif, gece beklenmiı ve ni· 
hayet Hayri uyuduktan ıonra 
fitil ateılenmiştlr. 

Hayn muhtelif yerlerinden çok 
ağır surette yaralıdır. Ancak ha
yatı tebllkede değildir. Suçluların 
burada ıorgularına ba~lanmı§hr. 

Samsunda SUrek Avı 
Samsun, 12 (A.A.) - Şehri

miz Avcular kulübQnOn tertib 
ettiği dllnkn bnynk sOrek avı 
Samıun • Bafra arasında Englz ve 
Enbiyall ormanlarında )'apıldı. 

1'arihi Fıkra 

Resmi 
Şair 

lngilterede dev!et haz'nesindell 
aylık alan ve devlet şairi adınl 
taşıyan bir ölçülü söz ebeıi var"' 
mış. Bunu imrene imrene dil• 
dolayan bir gazetede şu aabrlatt 
okudum: 

«Osmanlı ıaltanabnm Uç 1'ıt'• 
aya kök saldığı devirlerde zaına• 
nın en büyük çairi Sultanüşşuar• 
ilan edilirmiş ... » 

Yalan değil yan'ış, Osmanlı• 
larda yalnız bir kere böyle b :r it 
yapıldı, Osman zade Taib adlı 
tair, Nevşehirli lbrahim paşanıll 
deliletile ve llçfincU Ahmedill 
buyruğilc devrin baş şairi ilall 
olundu. Sebebi de, o devirde bet 
eli kalem tutan adamın bir kasi• 
de yazub aaraya sunması ve par• 
koparmaya kalkıımasıdır. Başşair, 
bu dilenci alayımn edebiyatl• 
alAkalan olub olmadığını anlamak 
Yaıifeıini taşıyordu. 

Ondan ne eYvel, ne de sonr• 
b6yle bir maskaralık yapıldığıol 
ben bilmiyorum. Hatta ıöyle bit 
tarihi fıkra da habrbyorum: 

Siyasette olduğu gibi edebl
yattada biriblrini çekemiyen, biri• 
birine çelme takmak istiyen eski 
hariciye nazırlar..1dan şair Pertef 

ve Akif paşalar, kalem kavga" 
yaptıkları sırada ağızlarına geJeol 

ı5ylüyorlardı. Hele Akif paşlt 
rakibini yıkmak için koca koc• 

risaleler yazıyordu. Bunların biriır 
de Pertev paıanm bilgi} e , san'at ve 
aan'atkara düşman olduğunu anla• 

tırken şu satırları da yazıyor: "Dh·a' 
kaleminde bir Danış Bey vard•· 
Bilgisi derin bir adamdı, üç aa• 
ılfr yazardı. Onu Pertev Paşaya 
tavsıye etmek istedim, hiç aldırıf 
etmedi. Ben lsrar edince suratıJll 
asda, 0 ne yapalım. Osmanlı de\f" 
Jetinde, iran hükumeti gibi,reisü,. 
ıuaralık yok ki Danlı Beyi o bit' 
meta memur edelim,, dedi!,, 

Göriilllyor ki SultanU11uaralık1 

denildiği gibi, var değilmiı, eğe' 
olsaydı artık anlaşılmaz ve anlıt
ıılmadığı için de okunmaz olall 
divan edebiyatında neler, ne fi* 

c:alar görUIUrdü?. 

M. T. 

-················································-·····.,, , 
w ------~ 

BUTUN ULKE.YI 
HE RC.UN 

~· -
DOLASAMAZSINIZ 
FAKAT: 

~nPosd. 
B.. . . .. DAKi e,iR. iLJ>.~ 

UTUN ULKEYİ HER c;.UN DOL,4$ 

---· .................. =-- • ·~ • • .... ~ • 
,/ 

Bu ava Zirnat Müdürlüğü erkı
nlle Bafra kaymakamı ve Jııo· 
darma Kumandanı nezaret et.ile'' 
Y ediyUzden fazla "avcu ve ınrelı' 
çinin iıtirak ettiği bu büyük •; 
geç vakitlere kadar sürdü birÇO 
canavar öldUrlildU. 

1 



14 ikinci l<inur. 
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SON POSTA 

( Siyaset Alemi ) I 
Sar'ın 

HARİCİ TELGRArLAB 
Akıbeti 
Belli Olurken Marsilya Cinayeti 

Macaristan Cevabını 
Verdi 

Cenfn re, 12 ( A. A. ) - Marsilya 
.ııuik stı mcJi'uliyetleri lıakkmc!a 
Macar mt btır s ; Mac ar murahbaaı 
fon Ecknrd tarafındnn bu işin m z· 
bata muh rrlri olan İngiliz murahhası 
Bay Eicne vcrılmek "lh:er• U"ııslaT 
Kurumu genel kat p iğinc nri mistir. 
Bay Eden r porunu gelecek haft ya 

1 
kadar hazırhyııcak ve o ta Av.rupn 
hakkındaki Roma aohıım11larının 

1 

ta'tb k"ni lcolaybftırmnk için bu de•· 
renin nihayetinden e"ne1 itin tall'fi-
yea' nc ÇUIJtlkcaldır. 

L ı 

Bevmedlllne 
Edebi A 

T=k• Aşık 
........ ______ _.:1:4~/~l~/~9=35:... ____ .:_ ____ ~ll~ 

a Salonun aat duYanndAki bD· 
)' le değinu1 aaat d6rdll çalmıftı. 
~ad Calib, ferinir aibl ko11anm 
•çtı ve esne7n bir aeale aaraoaa 
IOrdu: 

- Bu Hat, dotr'u mu? 
Garaon, batım d6ııd11rmllttll: 
- Hayır, Bay Cevad bir 

lerrelı ileridir. • 
Bend Galb, kencl c11 .. ıace

hri.i takib -- bir aclua btı. 
1.ule: 

- va.u, o aati, Jan• ... t 
feri al I dedi. 

v...a, • sarib ...... a,...... 
4la .....-amqtı: 

- Beldedliialz ..ı.afirler, 
..... .ı dlkbt ederler? 

C-act Galib laomardanclt ı 
- V..o, ...... pek leYUe

ıln.. lıliaRrı.n.ız kadın.. lıla
hakkak ıeç ıelirler. On1arm 
:---. bir çeJNk ileri kopa çe,: k~ mu? Hatti, bir 
daha ~ onlara karp, 
.....: Bace, ~·bice dan•-• 

81111 lace:oderl IMa 
.. lfretecefim, Jeal .ı ljrı• 
cebin ? 

V..u, htyık aitaadaa aaı.,..._ 
- Amma siz, çok ince akıl 

koy• ...... e.,c.... 

Hanm ş-.ı, ,an papph 
liderini açmıp. ~a-.:a -.la: 

-Vapur • .._ ~ 
niyetinde misin? 

Cevad Galib, laain hain bakı· 
yordu: 

- B,,·ı.r çoo-\çm ff1palardır. 
B6yle toJca, acemice numaraları 
................. ? 

Hu.a ş-w. .... h •= 
- P.W. ... ,_, 
C.mG ... •• 11 V ... 

bapda: 
- Declij' 1 ,..... _, 

Yal._. -•1iJ•&ı 
-OW... 
- So.ra, --.., M ılt • 
- Merak etmı, ... -lhetW 
Ce•ad Galib. \ ı a 8-

ŞiwMiJ• ~: 
- Saat ilerletaık. .......... 

cocallca .,....... 8urap .-. 
cek kızlar, ... npıı. .... ... 
çırmak aiyetWe ..... ..... 
babaadar Wle.- <W., badiled. 
biabir ......... ft8ile .... ılw. 
Ejer, malaakkak uatilMle aiı..k 
aminde, bnnacla .._, lbçlıılı-
balaane, "9ile • w. ...... .. 
Kadmlar ......... ...... 
aJff •••M' '• dljliliı. eni .. 
blltlln zaafları, kendi kararlandır. 
v.a- -- ...... etmezler, uk .. 

\ Dişi Lindberg 
_.,--, 1 ' ' 1 1 ı:=a.' ••• 1. :ı' • 1 1 

Hiçbir Erkeğe Nasib Olmıyan Y~ni 
Bir Muvaffakıyet Daha Kazandı 

Oakland, 13 (A. A.} - Tayyareci 
B yan Amely fa·har.d •aat 21 de 
bur3da yere inm ıtir. Hono Olll i • 
O kland raaındaki (38 O kiioıaetreuk 
mr.s::.ft:"yi 18 .s at 16 d:tlrik da alm1ıtır. 

' B an Amclya, Hono ülüden A'Dlerjka 
kry lnrına uçmut hem ılk bdm, 
hem de ilk inaan ır~ Kendiııini binlerce 
aeyird kar:ııl mıthr. 

Son Posta: Bundan birkaç .hafta 
evvel Avustra yalı üyyarecı Ulm 
A:merlkad n Hono iıliı'ya ıı.Ç&r'.ken 
deni:ı.e inmeye mecbur olmUf, telısh • 
imdad iıtemiı, .hu imdad •iiyon;arca 
masrafa :mal ;0lmuı ll ri\tme:D Ulm 
z anında bu untlmanuı ıv.e ~arni 
babınıtır. Onun içindir ki Amerika 
hlkUmeti Amelya Er'b rdü1111, .bu 
te;1ebbllall bırakmasını istemif, rfikat 
tayyareci 'l'llsı olm m:fb. meiyi. 
&lıard•a, Amerikalılar iK:adm Lindb r~ 
ailuu :HrmiJlerdir. 

Cenevrede Sıyasal 
Gö.rüpne er 

Cenevre, 13 ( A.~) - Erımam 
DıtWJeri 'bakanı hey il.aval dön tu%UD 

rnuduel ~iz 1>q Bakanı 5İT' Con 
aimon, ıBay iEden ~ '5ovy.t Jluaya 
D•;,'er.i ..BablU Bay'Litvinıffla ltörll.t
._.. Gr. Y:e.mt!li .q111111eyiD Bay 
TıUlleako ile yemiıtir. ingiliz malıalill, 
bu sırada Bay LaYalın, Roma ,ıöril,t• 
meled hakkında Jzahat verdiJinl, 
baraıın pekle.1tiğinl ,aören Sir Con 
Sitnonmı .- !111 ımaıımebetle 'Bay 
Lav lı -. .. o. :Jırijk l!ittpi t.U.. 
db':b'or1-. 

Sar ~-pliDceı lngllizler, 
AY.l'Upnın m~ :o uak hu iıin 
., ....uud.a ~bitmesi :f"alaindo-
dille. • __..,.., ...... .o)ru 
e.., Lawllla F'.911 ... flımnh..a,a 

•f'J..'1.-U.i ~ttD. lla,y L':!'ftl 
Roma ._Bdiplııdm .hıtWmada .,.._ 
Küçiik .Jfiitila,.,... .Ballara ıBalJwi 
az.a.n- bılilMit --..:,tir. 

A••z• •• S. ı; ı •s 
niifab, l! !( .A. A. - Liı.rm 

eimuıiı *1• • •ilW ~-..... 
........ • ,.... iki •• • ..... -h __ ...... 

P.'*•• .... ı ... ..,. ......... 
Gwaws ..... IW-r~ ·.._.• 
b- llir •ı' 01 ıt •I ,,.& k R dl ..... 

.... ™ Şı 1 ili, ıuCJ--
b...,..di&: _ ... , ............. 
h ... ,.. 

c..-t c.a., ............ 
pa ........ -· ,. "" •· - a.., • Lltm -11etilaNlw .,.._,_. -· ..• ..,,.. 
--~ il ... -na. J11'ilt-
ym P>" :cıi : ......... ~ 
aa 1eaa •• lrja•vli• ... 
ö,ı. 1* ihd!(;""* 1ııi. .... t "" 

il ............... ,, ... ... ,. ; ... .., . , 
kaw1iııl •:• ... lil• • -

, .. _ $11 ııi, •• ·- ..... 
b ... , .. • ı ı un= 

- Buglln, muhakkak l'ele
cek mi? 

Cavaa Ga'fib. Harun 'Şinaslnin, 
kendiaini clialemedilini ve neler 
dlflndüjao4l • 1•·wta; cltuılalda
nnda bir ,Wt\mMme 8'lu: 

- 'Gelecek ... Türl<in, telefoa 
etti. 

......_ Şiaaai. ı.-k aapra 
atzuıda, ejilmit, .heri cli21eri 
anwada kilatleml,ti; 

- Hiç limidim yok. •. aelmez. •• 
Cavad Gaflb, hem acır, hem 

Janr wlbi bakmaktayclı: 
- TlrkAn; geleoekt dedi. 
- Kat'imi, eiJiedi? 
- .a..ka11am ıl.a&ahna, 'De 

clueoeye kadar kat'i ı6fleMIM
lir ki1 

-c._,... ...... 111?1 ... , ... "--.... .. 
.. --- «A- 1 Gıillla~ mtt.ar 
........ '• ..... ,,,., bil. 
•· lı; ,...._, ..... 
....... '-anı, .... ..,,... !Wr 
........... ~-....... llurJlı. 
IWa. -.un ela 'kan s1 1il 'lm..ymiia: 

- Lnlin1 ~- _,......., 
•• a ... .,_ ..tik. .._ ·•'Mlı 
dl .. 

Bww Şwi,,.... lı•wmil 
.ıw,li: 

- llllikan, ......... --· ....... ., - Le~...,...,'-, 
- ...... ••llBll ı.a.... .:at. 

C... :4: Gaita, ~a. lildüt
._ . ...-ıı: 

-T ..... .._, _, .. 
ıs I• ~di: ..... as;lwıtila 
lokantada baluımuıtuk. Bugllnkll 
aaveften bahsettim. 'Kend:slni de 
beklediğinizi ıö_yledim. Evvela 
mırınkırın ~M. 'Sonrr, ıejıer elim· 
dekiler.len baıka İf -i)lkarmazlarsa 
hl:n de gelirim, yarım ısaat1<aClar, 
aranızda 'bulunurum! .ae8i. 

- V'me 'biY ırçlk kapl 'bırak· 
rmş ... Son -daklkaila -cayıverir. 

~nın :Şma inin yesı, Umii8r.e
liği, Cev ti &dibi llftftyorda: 

- Eğer katiyen gelmemek 
fikriDlle 't>laaydı, l>u bdal'Olk bir 
vaidde bile .bulunmazdı! .Dimek .ki 
niyeti var... Bu ltadarına da rau 
o'l ..• lfıeria1 için 1bir nmid 11ığaarr, 
pek yabana atma ... 

H.rua ~Mi, -iatlecli: 

Gönül işleri 

Okuyucularıma 
Cevablarlm •• 

Ankara" Bay ( Ş. B. • )'tr. 

Taaih, peYQ:.ambu "Siileymaa,,1 
bir t.k tamr. Ve inualar ara-
smda ımıd:la1c .-rette "idil,. Claa 
yoktur. Siı kudf ısalıamzda 
bu mıit:lak ".a.da'le~. e pklapnılir 
misiniz bilmem? Fakat bir defa 
vazry eti dflfln'lniz: 

~Jdıimu: kızm aevjyenizle mi-
tenaıllh ıalma~imı, Upi -~ 
mlhmaebctler.ile ~.Y• eenre.ti ile 
'at1kba1inizi arlabnıya y.aramıy.a

:c~ğıtll, nihayet ıtnzellii ttazelijindeı 
ikaybedince •öilerinidu zev'kinl • 
kpmay.acağmı peıin6aıı ıdiifb

memif mi idiniz"? !Bu ısua1e Y• -eni 
ıl~niz, ya'lmdıia :laap. f' .. 
kat 'Delice ~ lheı- iki tü
:elirL kabahat bHiaizdetlir 
buna mukabil: 

- Yapqjm bir mta•m caa-
ıau lftnceye :aa- plkecK .... 
5iml Smilial .8DnllÔ ia•'klr••nk 

IDJllD ~ili ..._., 48 ...... 

.. mlitllıik .... ılıjıll!bj:a ıiiJir 

.... 'Sllle.Jm• ~· ~ 

.......... ıt1uja ..... _.. ... 

--~ lıılpdlr ....... -
d.a .... banı ı eMI emreder. 
'V.e Wmbilir ıJı.1111 ...... ..-.. 
tiniz • lmaa.dır. ıBa... Ulit 
ıbir \Va~ war,, ,_. ba _.. 
~ iluraky> ,.al 'ir __ .. f 
::atilBpız uman bet • ....... 
jiıı ııilacağmı ılmahhih9..., 
Unutmayınız ki yqınıı (45) l geç-
wıtir. J3u ~ aize, .var.acak .. 
elbette gençlljin1- ifık elacak 
değildir. Paranız da '}'Uk'tur, o'bıil
de ne iıte)Wrsunuz? .. 

(13) iıaretli mektnb a'hibine: 
Size bn dakikada ·"metanet., 

tavs ·!)' einaen ha,ka eö.7le.dlecek 
bir.şey bulamıyorum, ayni .zamnda 
11 zaman denilen unutturucu ve 

tt b. k 
iyHeılirid 11 amil ,,Jn .~5~ 
"muğlak,, mnele1eri kenaılıgın-
aen hslletfiğin1 de hatırlatacağım. 
y ~ ki babwe1tiğiniz "'vicdan,,m 
emiJ'lerin d911 ayrılmamakta ıeba1 
elMlniz . 

:ı x ı ıwı: 

- E'.akat ,.,.,, ,.,....... ... 
- IWm ptlk .v-M*. ,.. ..... 
~Galib, i~: 
_ &es* .,._.,ıdwn ... t8u ..tı-

...W•. IDlllUl&I&, u.,... -~ 
beni• 1)'olllu ... 8-un• 19eN
liği yllzllnden, parmak kadar :ıa., 
...... la vibl apaa .... ........ 
Wru .pk ......... .,. .... 
................ :k ........ 
ehdu... .r..Mt J8e)tlau, •i\S ... 
lıfm'191mek~? Bunda, muhlik
lak Bı6iwnin4e parmejı varad 
1'lrkln, Belıh:e 'kadar kurnu 
hğiklir. Behice, Bejbaııı kıfkan
&rdı • .Caam, duji\flan kıakanç
br. Sevmediğini 'blle bkaaır. 
L'ikin kimi, neyi kıüao4a'? anla· 
mlilı, 'bamllan iatifade etmelL. · 

Diywrtla. ...11.a_ a .. n 'Şimei, il>..- 1k111Un-
llllf'I: 

- Gelirse?.. .. .... 
Damlu, ...... nlınr ..,... 

ildldi. C....tl Galila, .- • ..._ 
yarau: 

_ Bellim i_çim alc1anmaı. S... 
gelecek, Biyorum. 

- 1nşalla'h.. ..,_, 
- Gelecel.;... l'f'-almz 

TUrkinla Behicenln ~ ...... 
tr:!-- lltlllatın sıra•· larım ararım . .-.as, 

1 
Al 

şıltlıklanna, bir ~u':J~ !: 
Hanın _şi.nası, em Dl -

h da ordu· nataıalc omur DU'. • dil)im1 
- Ona. .ehemmuıret •er 

mi naiij.youua 7 Camm sıluhr-
ken~ OllllD ..ıeve~IBderi l>ui 41-
le..-üllı';,or'11L ) 

• CA-wku .-
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Holivud'da 
Bir Cinayet 
işlendi 
Metro Goldvin Direktör
lerinden Birisi Öldürüldü 

Son posta ilo relen ıinema 
gazeteleri, Holivutta qlenen bir 
cinayetin taf&ilitile doludur. Bu 
gazetelerde okuduğumuza pre, 
Metro Goldvin ıinema kumpan· 
yası direktörlerinden Kul Senen 
Holivut civarındaki villaıının bal
konunda ö~ü bulunmuftur. Zabıta 
derhal harekete ~eçmi, Tahkikat 
yapmıya baılamıf, bir90k kimıe 
fllphe Ozerine ve yUzlerce kiti 
malumatlarma müracaat edilmek 
llzere ıorguya çekilmiş, fakat 
henüz bir ipucu elde edllome
miş:lr. 

Gazeteler bu cinayet hakkın· 
da muhtelif tahminler ileri ı~rn
yorlar. Bu arada en kuvvetli tah· 
min o~arak bir intikamdan bah· 
•ediliyor ve cinayetin intikam 
biuile iı'.cnmiı olmasının her 
feyclen ziyade varld bulunduğu 
yazılıyor. Zabıta da, cinayf'tln 
lnıkanç!ık yftzUnden intikam al• 
mak makaadile itlenmiı olması 
ihtimalini kabul etmittlr. Kari 
Senen sinemacılıkta birçok mu• 
vaffakiyctler kazanmışbr. Çalııtığı 
kumpanyaya her zaman en meı· 
hur yıldızları temin etmekle 16b· 
ret almııtır. 

Bazı gueteleı· intikamın '1fr 
aık kıakançlıA'ı yüzünden iılenmiı 
olması ihtimalinin de g~ı 6ntıde 
tutulmasını iıtiyorlar. Zabıta bu 
ihtimal Uzerinden de yllrüy,rek 
meşhur yıldızlardan blrçoklarıııı 
lıticvab etmiıtlr. 

Anni Ondrı 
Mıkı Şmell;ng meıhur bir 

Alman bokıörUdür ve geçenlerde 
gllzel yıldız A nni Ondra ile evlen~ 
miştir. Berlinden bildirildiiino 
göre, ,imdi bu kara koca, karıı 
karşıya b'r filim çeyirmektellrler. 
Filmin ndı şudur: 11 Bir ı•nç kız 
b:r genç ndam ,. 

1 

SO\l 1'0-::TA 

I 
( 

, 
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Niçin Kızarmış? Suzi Vernon 
Sinema yıldızları arasında ken• 

disine çok yllkaek bir mevki te
mlıı etmiş olan Norma Şerer ıa
kinlitl ve hiddetaizllği!e 4öhret 
almııtır,Norma daima giller yllıltı 
ve her zaman neı'elidir. Kızıp 
hiddet ettiği pek aı 

1

görülUr. Fa
kat her insan gibi, onun hazan 
hidd•te gelip heyecana u~radığı 
oeyler vardır. Norma en ziyado 
bir ıoye hiddet oder: 

Kedilerine dokunmak. Ent .• 

Franıız yıldızlarından SUzi· 
V •rnon yakında bUyUk bir tar~ht 
filimde rol alacaktır. 

·······-············ Norma Şer;; .. k;dr·;;;~;~"ı~·İ;~;d;;·;;·· 
kedilerine kimsenin el ıilrmeıine 
tahammül edemez. Geçenlerde 
h:zmetçilerinden birisi, onun ke
dilerinden birini kucağına almıı, 
sevmiye baıl~mış. Nasılsa Norma 
Şerer bunu görmilı, fena halde 
kızmış ve hizmetçiye derhal )'Ol 

vermiıtir. Siz Amerik1tda yaıa
yaolarda tuhaflık Dlı iıterainiz? 

. "" ........................ ... 

{(ıralı 

Fena Ha Jde Hastalandı 
Güzel Sesli Erkek 
Hayatından Ümid 

Jan Kiepura'nın 
Kesilmiş Gibidir 

- -·--------
Avrupa gazeteleri, ıinema ale

m;ni biiyük bir endişe ve teessüre 
düıUren bir haberin tafıilatilo 
doludur. Verilen haberlere göre 
billur ıcsli erkekler arasında en 
ileride bulunan meşhur tenor Jan 
Kiepura fena halde hastalanrnaı, 
yataj'a düşmüştür. Hastalık, iyi 
olma llmidlerl pek aı olan ansc· 
falit letarPı: denilen uyku illetidir. 

Viyana gazeteleri hastalığın 

çok şiddetli olduğunu ve Jan 
Kiepuranıo glinlcrdenberl kendine 
gelmemlt bulunduğunu haber 
veriyorlar. 

Alınanyadan g•tirilen birçok 
meşhur doktorlar bu meşhur 
tenoru muayene etmiıler ve timit
ıidik izhar etmiılerdir. Bununla 
beraber tedaviıi için çolc uğra
tılmaktadır. 

Jan Kiepura fakir hir aileye 
menıuptur, fakat babaıı, biiytık 
ııkintılarına rağmen oğlunu şöyle 

böyle okutmıya muvaffak olmuş
tur. SeıJ, eşsiz denilecek kadar 
gtızel olan bu billur hançere~I 
erkek ilk gençliğinde sesinden 
lıtifade etmeii hiç düşUnmemlı, 
fakat gUnUn birinde sesinin giizel-
li}I anla§ılınca birçok parlak tek
lifler karıııında kalmıı:Ve atılmak 
lıtediği meslekten vazgeçerek 
tiyatroya lntisab etmiıtir. Kiepura 
5ncelerl ehemmiyetsiz bazı ope
retlerde rol almış, fakat aradan 
pek az bir zaman geçince en 
meıbur operalarda bUyUk roller 
hep kendisine veramiıtir. Eğer 
kurtanlamazaa öllimü, yalnız ıine· ' 

ma Alemi için değil, fakat bilha11a 
tiyatro dtınyaıı için bllyUk bir 
kayıb olacaktır. 

~ Meıhur erkek yıldızlardan 
Villl Friçin de ağırca bir boğaz 
nezl11inden hasta dUttUill haber 
veriliyor. Fakat doktorlar ciddi 
bir tedaviden sonra hiç birıey 
kalmıyacağıoı ılSylemişlerdir. 

lf- Franıız yıldızlarından bir 
kaçı kendi aralarında birleıerek 
htr ainema kumpanyası teşkil 

etmek için teşebbüae girivmifler• 
dir. Bunlar kumpanyalar tarafın
dan kendilerine verilen paranın 
azlığından ılkiyet etmektedirler. 
Eğer teşebbüsleri muvaffak bir 
netice verirse, yapacakları filimlerl 
çok ucuz ncretlerle kiraya vere• 
ceklerinf söylemektedirler. 

* Almanyada sinema sanaörll 
yeniden ıiddetlenmiıtir. Hitlercilik 
ıiyaactine, biraz olaun aykırı gö
rülen fllimlerio hiçbir sahnesi ,a .. 
teramemektedir. 

Sovget Rusyada 
Sinema 
Şenlikleri 

Moıkova, 11 (A.A.) - Mat· 
buat, Sovyetler birliğinde sinema• 

nın 15 inci yıld6nUmföıll, Sovyet 
knltUrü fenJiğl olarak kaydetmek
tedir. 

Bay Stalin bir yazıaında, ıinr 
macıları tebrik ederek, ıinemanın 
Sovyet hükömeti elinde çok kıy· 
metli bir kuvvet teşkil ettiii bi~ 

dirilmektedir. 

Keza komünist fırkası merk•ı: 
komitesi ile halk komiserleri mec· 
lisl, amele sindikaları merke~ 
meclisi, muharrir ve artiıt teıek 

külleri de ıinamacıları tebrik 
etmişlerdir. 

Sekiz gün her tarafta bUyilk 
suvareler tertip edilecek, Sovyet 
fi imleri göıterilecok ve nutuklar 
söylenecektir. 

Brigitte Helem 
Alman yıldızı Brigitte Helııı 

geçenlerde bir otomobil kaza• 
sına sebeb olduğu için iki aybk 
hapia cezasına mahkunı edilmiıti· 
Brigitte Helm hapiıte yattığı 
mllddet içinde bapndan geçen 
afk maceralarından birini anlatall 
bir roman yaımıya karar ver· 
mittir. · 



- Komşucuğum, çccukların ızı 
kolayca dünya} a getirmek i . 
lı .. 1 çın 

erglm ml t aka ls\eç j imnastiği 
~· t pmal.smıı l.. 

······················· 
1 Bl~···;:·~·:~················j" 

Çocuk Akh 
ar ~nik Ali çok yaramazdı. 8ir 

• 
1 

mektebde yaptığı yara· 
111~~ ıklar bini •ıtı. Birc:rün .. dü 
mınık A'i . d • mu r 

yı 0 asına çağırdı ooa 
1laUD boylu naıihatler etti: ' 

Evladım d d' ILa 1 ' e ı, yaramaılık 
Y ~lık insanlar lçkı en kat~ 

..,dır. Bazılarıaı ltrteri b 1 
rıaı hır , azı a-
Seıı ıız, baıılarını katil yapar. 

daha kUçUksün bu li k lia E , uy yece -
b • ter bUyUdllkten aonra da 

lu Yaramazlıklara devam edecek 
0 Ul'aan b' ..... ?' ır yerde cliklı tultura

ın . 
Meıell bir 

•••ur İ Ki• bir firkete 
Ylcudı o acakaın. Hastalık 1ibi 
rtlatı ..1 ne aaplanan bu haylazlıiııı 

•hı&n itin 
IDeyeeelc, v e. ıeç kalacak, 1it-
a.k1an 0 azıfoleriae bakmaya-

. ta 
tuttukları . ~aa aenl kolundan 
blyllylloc gı 1 atacaklar. Yine 
olıcakııoe sbleael& bir möhendiı 

• ana ...ı eelcler ya Z•na.n itler vere-
? , P•anıyacak B •u . Sen İyi bir b •••·· u olur 

•un, daiaıa d 1 ·~•llln çocu;u-
talı era erıae bakaıa 
I•--ınıan, ıınıfı blrincllild n, 
~ınıelirl. •geçmen 

Miailc Al' 
IOauyordu. Mı. d &nUae bakıyor, 

_ Bak ..ı 6r devametti: 

r•rallllaılılct sana aöyleyeyim Ali, 
•ila, 1er111 an Yazıeçenen ıeçer-
•- ~ •ııen 1 k •o .. rı111 ııJ Hn me tebden 

Minik• •dın mı? 
llllldnr Ali •uauyordu, 
96 ... n_ )'erinden kalkarak aon 
~o •öyledl: 

d - Artık •eninle bir daha 
~Yeceğlz deiil mi?. 

JE.ı..ı__ le Ali birdenbire ba11n 
\lll'dı, hayreti bakb: 

ecll - Ne o efendim latifa mı 
--~uı?. Dedi.I ' 

- Seni bayliz •• .ı. dolabdu 
reç•lleri qırırıın ha ? .. 

- Dejil annec' lfm. •o,a• 
ltl,tcll mil diye ltaka1orclma L 

Petin 
Afacanın ba

bası güzel gürek 
çekerdi. h .rgUn 
Modaya bir misa· 
f rliğe gltti!er, 
Afacan, annesi, 
babaaı bir aan· 
dala binmek iste
diler. Sandalci.e 
peczarlık ederler· 
ken Afacan, san• 
dalın içini mua• 
yene ettiriyordu. 
Saatini 50 kuruıa 
uyştuklarını gö
rünce Afacan 
seslendi: 

- Heyy, baba 
50 kurut pefin 
vermek lazım, 
sandal su alıyor! 

Nereden?. 
Bir çocuk Cin• 

gize aordu: 
- Karakola 

nerden gidilır ? 
Afacan elini 

aalladı: 

- Haydi, 1'7ahlar, be7a:zhr oyununu oynıyalıa?. 
- Oynıyahm, fokd beyaz kim o'aca"?. 
- Dördümüz. yDz.QmQ:ıa yıkarıı:, olur biter •• 

. 

Mecburiyet 
Sokatan bir 

a•az koptu. Afa· 
canla bir çocuk 
gırtlak gırtlağa, 
çamurlar, içinde 

1 

kavga ediyorlardı. 
Cinı6ı batını ıal· 
ladı: 

- Eyvah, an· 
nenden köteii 
yediğin gündür. 
Bak pantolonla· 
rına, tutulacek 
yeri kalmamış .. 

._ .... 
- Şimdi ba· 

ban 1ana yeni bir 
pantolon almak 
mecburiyetinde 

kalaca ki. 
Afacan, Us· 

tuntı temizlerken 
1nldU: 

- Kartı ye
miıçiye git, bir 
kaç elmayı cebi
ne indir, oradan.! 

llıtlyar kaplan - Ben orman bekçilerini hiç Mvmeml.. Ozerl .. 
rlndeki bekçi elblıelerl hep midemde kalıyor 1 •• 

-Hıh,dedi, ya 
o benimle kavga 
eden çocuğu gör
sen, muhakkak 
babası yeni bir 
çoct k almak mec 
buriyetinde kala
cak!. 

NiNNiLER 
-1-

Yunrlandım yumak oldum. 
Yumağı dadıma nrdim, 
Dadım bana dan nrdi. 
Ben dan:yı kuta •erdim. 
Kutlar bana! kaııad nrdL 
Ben kanadı ıöie verdim. 
Oôkler bana yağmur verdL 
Ben )'afmuru yere nrdim. 

Ata Sözleri 
Her aj'acm 

meywası olmaz. .. 
Çok yaııyu 

değil, çok ıezen 
1'ilir • .. 

Her itin bap 
aailıkbr. .. 

Her derdin 
bir devaaı vardır. 

- Hey balon çoçuldar : Bir 
deaiza!b ıemiıi I .• 

NiNNiLER 
-2-

Y erlH bana çimen verdi. 
Ben çimeni koça verdim. 
Koçlar bana kuzu •erdi. 
Ben kuıuyu Beye verdim. 
Bey de bana katır verdi. 
Bindim katır beline , 
Gittim Urumeline , 
Urumeli taşhcL.: 

Ata Sözleri 
• 

Her çok az· 
dan olur . .. 

Mal ile lnaan 
lnaao olmaz. 

Jıf. 
Kestirme gi

den çok dolatır. .. 
Kendinden bn

Jliiüne el kal
dırma!.. .. 

Yetim mab 
at91tu ıımlak· 
6. 

- Ah bemıire, zamane çoculdan çok deiiıti. Bak benim ıu 
baylan.. Bis akiclen tren yolunu ı&zleylb, bir tna beklerken onlar 
timdi hep laaYacla ta17an ara1orlar L. 

.. 
Okumadan bil

ıin, veunedea 
.. zıt• olmaz, 

- Ne o, boıtandaki aalatalan 
yemedin mi? 

- Yemedim .. Muntazam ekil
memif, ittiham kesildi .. -·· .. ····-························ .. ··············· .. ----· l __ M_a_ı_aı_cı_1ı __ I 

Uğursuzluk 
Gökler, bulutlar, dağlar, ova· 

lardan çok daha uzak, eski yallar 
içinde çoook eski çağlarda ba· 
harlar, gUıler g6rmllt bir Dike 
nrdı. Bu ülkede insanlar, hep 
ınlerler, 'ıarkalar aöyferler, ge
celeri çıra ışıklan albna toplana· 
rak oyunlar oynarlardı. O çağlardı 
ne fenahk, ne kıskançlık, ne 61-
dUrmek, ne de çalmak vardı. 
Bir ıün sırtında ipek elblaeJeri, 
boynunda inciler, pırlantalar, ba-
tında altın bir taçla, g6:ıel bir 
kadın görllndU ve meydanbjıa 
ortasında durdu. Elindeki bDyllk 
altın deyneğl Oç defa yere 
vurdu: 

- Heyyy, bu ülkede ldmıe-
ler yok mu? Diye bağırdı. 

Sonra 11rtındaki torbayı ya
Yafca yere indirerek devam etti: 

- Heyy, güzel kızlar, gU:ı.el 
kadanlar, güzel erkekler!.. Size 
albnlar, glimUıler, pırlantalar, in
ciler ıetirdlm. Kllpeler, bilezikler 
gerdanlaklar ıetirdim. Paralar, 
a!bn kemerler ptirdim. Haydi, 
gelin, bunlan size vereceğim. 

Ve bfittın torbadakileri yere 
aerpU. Ülke kızlan Ulke erkek· 
leri bu pırıl pınl yanan ıeylerl 
görünce koıuıtular. Herkes evl .. 
rinden uğradı. BOyllkl~r batrı
yorlardı: .. Gitmeyin, gıtmeyinl .. ,, 
Fakat kimse dinlemiyordu. B3y• 
lece bepıi, bu parlak ıeykrl 
kapıfıyordu. Fakat o l~e~ elbi
seli kadın, kap.....ıarı barbır ya
kalıyor ye homurdanıyordu: 

_ Yalnız dur, bntno bunlara 
kartıhk bana kalbini, Yicadam 

verecekıln? 
Ve hepsi de veriyorlarcla. 
B6ylece o Ol"ede kukançhk. 

bıraızbk, 61dOrmek ye ujunuıluk 
bDklim ıürmeye bapda. 

Suna Ye,ım 
""'91 ·~ ·~· .. ... .......... . . ... __. .... 

Babam benim kadar iken 
çok akılla iıDlt 1. 

_ Ey•alı deıeae kl, a.tn de 
bD10yt\ec:• abdallapcaban 1 
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Kamburun Uzaklaşması Kararlaşmıştı 
~-------

Bak dinle de Tahsin bey· 
cfğim ne diyeceğim. Veh· 
binin bir defa tutarağı tuttu, 
Nabi Efendiyi parmağına dol::ıdı. 
Adamcağızı burada saklamanın 
imkanı yok... Git demek de müş· 
kUJ... Haydi diyelim, nereye gide
cek? Evi boş değil, içinde kiracı 
var... Zavallının kalbinin kırıldığı· 
nı da istemiyorum. Demin siz de 
acıyordunuz; bu i4te hiç alakaıı 
yok, kabahati de yok diyordunuz. 
Yaniya söyJiyeceğim ıu ki Nabi 
efendiye o Edirnekap1sındalri evi 
versek. Senedini sepetini de eline 
teslim etsek. Hiç değilse biraz 
gönlll edilmiş olur. iyi, kötll, bu 
kadar senelik hukuku var. işleri· 
mize, güçlerimize canla başla 
koştu... inkar etmiyelim, hepimi· 
ze ayrı ayrı kılınır. Hele Vehbi· 
nin gözünün içine bakar. 

Bolses, bu fikri makul ve mu
vafık bulmuştu: 

- Pek laabet olur elmasım! 
Bafmı oynabp bir gözUntı 

kırph: 
- Nerede o nimet meleğim? 

Aramızdan gidince daha biz bize 
kalırız, rahat ederiz. Şerri de ek· 
sik olur. 

Melek, fetvayı aldı ya, 
sevinç içinde, oturma odalarına 
doğru koıtu, kapı aralığından 
Pervere bir g<Sz etti. Fakat Per· 
verden önce Mahmure görmUı: 

- Ne var şekerim? diye o 
8) aklanmıştı. 

Üçü, ard arda, yukarı uçtular. 
Yatak odasına girdiler. 

Melek, parmağı dudaklarında, 
(susunutl Kurtulduk, selamete 
çıktık!) diyor, aceleden elleri 
litriye titriye, karyolasının ayak 
ucundaki selvl sandığı açıyordu. 

Ceviz çekmeceyi çıkardı. Ev· 
rakları, senedlerl battaniyenin 
üstüne dôktU. 

Bir gözll de, V ehbl geliyor 
mu, görllyor mu diye kapıda. 

Perwerin biraz okumaaı yaz .. 
maıı olduğu için, eline geçen 
her kAğıdı ona uzatıb okutturuyor, 
Edirnekapısmdakl viran evin tapu 
senedini anyordo. 

Mese!eyi, kaıla göz arasında, 
yanmdakl:ere açh. Bu tedbiri 
onlar da pek yerinde buldular; 
alkışladılar: 

- Hay ömrüne bereket Me
lekciğim. işte akıl olursa bukadar 
olur. Buna akar sular durur. 

Ylizlerini oynata oynata, eğilib 
bllkille büküle söyleniyorlardı: 
-Şuncağızda bizbize toparlanıp 

gidiyoruz, yağımızla kavruluyoruz. 
Allah biribirimizden ayırmasın, 
kaynadık, canciğer olduk. Y alanm 
da lüzumu yok, zira ahret var; 
iki elimiz yammıza gelecek .. 
Allah gençliğiı;ai bağışlaıın, Tahsin 
Bey de candan dost; derdimizle 
hallühamur .. Kamburun zam burun, 
kösenin, akağanın aramızda ne işi 
var?. Kel kahya gullibisi miyiz? 
O fitne kumkuması bncnr evimiz· 
den ekıik -0lsun; cehennemin 
finnarina gitsin! 

Çok sUrmedl; aranılan yırtık, 
ıoluk, lekeli sened, bulundu. 

Sened sepet diyorsak zaten 
çok bir şey kalmnmışb. Evvelallab 
Uçte ikisi de gitmişti. Mevcudlar 
sekiz on tane var yoktu. Ötekiler 
çoktan uçmUf, girecekleri başka 
çekmecelere girmişlerdi. 

Vehbi, odasında, döşeme tah-

talarını esneterek, gllm güm do
laşıyor, ha?i bar bar bağnyordu: 

- Dinini, imanını, kitabını, 
T mezhebini kestiğim·n cltı karış 

beberuhisi!. Anasını tcptiğimin 

kambur feleği.. Bnna bu 
kalleşliği de ettin, bu oyunu d 
O}'nadın hal.. Arab Abdullah 
dUrzUaUyle, kılefteci onikiler ile, 
hünkar yaveri ihvr.nlnri e bir 
olub cambazhane gibi yerde, 
elalem ortası:ıda bana bu köteği 
attırdın ha !. Alacağ n olsun, 
çoğu gitti, azı kaldı.. Şimdi 
nçağı ineyim de göreceksin. 
ÖIUmlerdcn ölllm beğen deyyus ! 

Şakaıı yok, deak nh içkili 
değıl, ayık; aklı başında. 

{ Arknsı Y" r, 

... 
N -= .... 

2 .. 

«t 

GUmrUk Muhafazasının 
Faallyetl 

Ankara 13 ( A.A. ) - Ayıa birin· 
dea dokuzuna kadar gümrük muha
faza teokilatı tarafından biri ölU, beşi 
yaralı 88 kaçakçı nı biri .~mı i2 
kaçakçı hayvanı yakalanmıf n 124 
kilo gilmrnk va 67 kilo inhisar knça-
t•ı :3 kilo 20 gram afyon, iki Yunan 
tahvilitı •• "'1 tabanca ele ıeçlril
mittir. 

( B otarafı 1 inci yüzd•) 

Adaların bUyUk kıymeti oldu· 
ğu için halkın dağılması mevzuu• 
bahs değildir. lcab eden hiçbir 
yardımdan çekinilmiyecektir. ilk 
iş muntazam lınrakalnr ve değir· 
menler yapmahtır. Aı'nca çalışa

bileoe' leri güne lcadar da fe· 
lAketzedeler iaşe edilmeli, 
Adalar nrnıında muntazam bir 
irtibat temini için de kvvvctli 
motör1er aynlmahdır. Ben de 
Gundoğduda bilyük tehlike et· 
}attım. Bandırmada hastayım. 

Gökalp 

8BTSınblar Berdevam 

Bandırma 13 (A.A.) - Sar· 
ımtı devam ed·yor. Yardım he
yeti feliıket snha ında görilşle
rini tesbit etmiş, Bandırmaya 
dönmilştUr. Hükumetin felaket• 

zedelere geoit çapta yardım ya· 
pacağı, yıkılan evlerin yeniden 
yaptm!ncağı anlatılmaktadır. Son 
yıkılan evlerin aayısı on beştir. 

AyvahAın Yardımı 

Ayvalık 13 (A.A.) - Mar· 
mara adaları ve Erdek çevresi 
yer .sarsıntısı fellketzedelerine 
Ayvalaktnn ikincl parti yardım 

olarak (150) lira Balıkesir yardım 
komitesi başkan!ığına gönderil· 
miştlr. Yardım teberruatı de\'am 
ıediyor. lık partide ise birçok 
e§ya ile beraber (400) lira gön
derilmiılir. 

Eskişehirde 

Eakişehir 13 (A.A.) - Son 
bir snrs ntı Eskişehirde hafif geçti. 
Fakat •on günlerde, zeh.elenin 
çatlattığı bir takım binalar göze 

çarpmaktadır. 

Hamiyetll KUçUklerin 'Yardımı 
Marmara havzasındaki :aon 

zelzelelerden felakete uğrayan 
zavallı fDrddaşlarımıza yardım 
olmak üzere lstanbul Lisesi ta· 
lebeleri kendi aralarında topla· 
dıkları 30 lirayı, diin Hilaliahmere 
yatırmışlardır. iyi kalpli ta!ebe
lerimizi candan tebrik ederken, 
diğer gene liselilerimizden de 
ayni gllzel yardım& umud ederiz. ...... 

Ş 1 K Sinemada 
Dllnyanın en büyük rejisörü 

EUBE:N MAMULIAN 
En son eıeri 

KRAliCE KRiSTiN 
' GRETA GARBO 

Baıtaa başa aşk ve ihtiras mmi. 

.... - ~·· ......... ··~·=-•ıso.;1,.111:9-

Eski Fransız tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20 de 

DELi DO\.U 
Operet 8 porde 

Yazan: Ekrem Reşit 
Besteliycn : Cemal Re~it 

22/1135 Salı akşamı 

Bir Kavuk Devrildi. 
Dır deta :için 
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da '23 numaralı hanenin yan hissesl. para dt 
Üsküdar 

Üıküdar 

ı Yenimahnllede Gemici Ohanes ııokağın-
da eski 15 ve yeni 17 numaralı hanenin 
yarı hissesi. 
Selami Aliefendi mahallesinin Ahçıhanım 
sokağında eski 23, 23 Mükerrer ve yeni 1 
31 numaralı t 25 metre arsa lizerine 
mebni harap evin 16/32 hisaesl 

Çemberlitaı : Molla Fen rı mahallesinin Nuruoamaniye 

Beyoğlu 

caddesinde e.skl 16 ve yeni 18 numaralı 
evin tamamlle eski 14 ve yeni 16 numa
rala dükkanm yarı hissesi. 
Kamerhatun mahallesinin Mangasar so
kağında eski 55, 55 Miikerrer ve yeni 
61, 63 num ralı maa dilkkin hanenin 

425 " ,, 

ıs " " 

2250 " ,, 

dörtto bir hissesi. 312,50., ,. 
Yukarıdaki mnllar 15111935 Salı günü saat On dörtte açık 

artbrma suretile satllncaktır. isteklilerin yUzde yedi buçuk dep~ 
zitolarile müracaatları. '·M.,, 118852,, 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilinlar.1 1 
Kiralık Emlik 

Esas No. sı Mevkii ve Nev'i 
343 Burgaz adasında Halık volisl 
406 ,, ,, 'Dam ,, 
165 Beyoğlunda Avrupa pasajında 8 
T No. lı dükktn. 

Depozito 
30 Lira 

20 " 
35 •• 

Yukarıda yazılı vo:ilerle dllkkAn bir yahud O~ sene mnddetle 
kiraya verilmek llzere açık artbrmaya konulmuştur. 1steldileriD 
ihaleye müsadif 24 K. Sani 1935 Perşembe ,UnO &aat on albda 
ıebemize müracaatları. (7) 

lf ~ 

İstanbul 6 ıncı icra Memurluğundan: 
Emlak ve Eytam Bankasına birinci derecede ipotekli olup ta• 

mamına 3070 lira kıymet takdir edilen Kadıköyllnde Hasanpqa 
mahallesinde Abdi bey sokak yeni 1 No. lı kargir hanenin tamamı 
açık arttırmaya vaı.edümiı olup 12.1.935 tarihinden itibaren şart"' 
namesi herkes tarafından g8rülebilecek ve 16.2.935 tarihine mlisa• 
dif Cumartesi günü ıaat 14 ten 16 ye kadar lstanbul 6 ıncı icra 
daireıinde açık arttırma suretilc satılacaktır. Arttırmaya iştirak 
için yü:ıde yedibuçuk teminat ak9eal alınır mUter.nkim Yergl, Bel 
diye, Vakıf icaresi mUşteriye aittir. 

2004 No. lı İcra ıre iflas Kanununa tevfikan ıatış bedeli mll'" 
hammen .kı}'nıeli in yüz~ yetmiş beşini bulduğu takdirde ihalesi 
yapılacak aksi takdir.de en son arttıranın taabhndn baki kalmalı 
ıartile sahı on bet gün daha temdid edildrek 3.3.935 tarihine 
mfisadif Pazar iftnll aynı yerde ve saatte ikinci arttırması yapıla• 
rak satış bedeli yine muhammen kıymetinin yUzde yetmiı be~in1 
bulmazsa sataş geri .bırakılacaktır. 

2004 No. h Kanunun 126 ıncı maddesine tevfikan ıbaklan 1'r 
pu sicıllerile sabit olmıyan ipotekli alaca1'ldar ıle diğer alikadar
larm ve lrtif ak hakkı sahiplerinin bu haklarını •• husuaile faiz ft 

masarife dair olan iddialannı ilin tarihinden itib"'tm yirmi gtıo 
içinde ve evrakı ~üsbitelerile birlikte bildirmeleri linmdv. Alall 
halde hakları tapu aicillerlle sabit olmıyanlar satış bedelinin par 
lqmasından !hariç kalırlar. Alilaıdariuın :İf bu maddei :kauunİ)'• 
bukmnne muvafık 11urett'8 hareket etmeleri Ye daha fazla malu.at 
almak isteyenlerin 34/ t 436 dos)' a aumarallÜe dairemize mlracaat 
eylemeleri ilin ohınur. (3) 

,,. lf. 

lstanbul 6 ıncı icra Memurluğundan 
Emlak ve Eytam Bankasına birinci derecede ipotekll olup 

tamamına 2480 Jira kıymet takdir edilen Beyoğlu Kamerhatan mr 
hailesi kuyu mahallen kek kuyu sokak eski mükerrer {19) Jenl !9 
No. lı kiirgir hanenin tamamı açık artırmaya yazedilıniı o1up 12-1-935 
tarihinde ıartnamcsi divanhaneye talik edilerek 16·2-935 taribU. 
mlisadif Cumartesi günU saat (14) den (16) ya kadar l.tanbul 6 mcı 
icra Dairesinde açık arttırma suretile sablacaktır. Meddir lbaae 
Emlak Bankası kanununun maddei mabanauna tevfikan bir.inci art
tırmada er. ziyade arttıramn üzerinde bırakılır artbrmaya ıiftirak 
.fçin 'Yüzde ıyedi buçuk teminat ak~eml ahnır mUteraklm ıvergl, Bete
dıye, V11laf icaresi müşterilere aittir. 

icra ve fflis kanununun 126 ıncı maddeaine tevfikan hakları tapu 
sicillerile sabit olmayan ipotekli alacaklılar ile diğer aJikadaraDJll 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını v. hususile ian ve masarif• 
dair olan iddialarım ilan tarihinden itibaren (20) gün 'içinde eYrakı 
mlisbitelerile bildirmeleri lazımdır. Aksi halde sahı bedelinin pay
laımasından haris kalırlar. Alikadarlarm işbu maddei kanuniy• 
ahkimma göre hareket etmeleri ve daha fazla malümat almak istr 
ıyenlerin 34/1681 No. lı dosyosile memuriyetimize müracaatlar& 
llan olunur. (5) 

----------~----""':".'""-----------------------------------_,,. 
İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden 

Hocap~ada Demirkapı mahallesinde, Demirkaaı Orta cadde" 

ılnde eski ve yeni 9 :numaralı mağaza. 
Oraoılan 480 lira senelik kira üzerinden 15/t/935 Sala güod 

ıaal on dörtte açık arttırma ile iki sene müddetle kiraya :veril9'" 
cektir. 1steklilerin yüzae ;yedi ıbuçu'k depozitolat"ile mlraeaathlfl• 
'IA 'M. " (885 l) 



ılTTİB D ve TERAKKİ 
Nasıl Doidu ? .• 

S inci lwıım ?\o. 167 
Her hakkı mahfuzdur. Nasıl Yaşadı? .• 

'\:~~~====~ 14 - ı - 93 ı Nasıl Öldü? 
""' Z'ya ~cldr <============================•r 
lngi iz 
Harbin 

Ve Fransızlar, Kerenski'yi 
ikna etmişlerdi .. Devamına 

Fakat.. Çarın iıtif a etmesi Ye 
ihtilalin bütnn Rusyayı iıtili ey· 
lemesile harb birdenbire duru-
~er mc~ ·iti. (Muvakkat hllkfımet) 
ı~are~mi ele alalan (Kerenski), 
bılakıı eskisi den daha fiddet:e .. 
harbe de" nm etmek ist . ti M f b . emış •• 

ama i , ne de olsa, ihtilalin aar-
sıntı~ı, ~Ud_af • n, kuvvet~erini gev
fetmışti. Hıç şüphe iz ki bu sar
ıınt.ı ordu}u inhilale sllrUkli) ecek, 
•azı} et ancak bir (nıilnferid ıulh) 
lle neticelenecekti. 

Berlin, Viyana •e lıtanbuldald 
hUlaimet ricali, artık her iti bırak· 
mıflar, bu mesele ile meıgul olu
yorl•r.. Hudutlarda hüküm ü 
fecaat" h" ı ren 

101 ıç olmazsa kısmen ol
ıun ·· u 
t 00

. ne geçmek için bu fır1at-
.;.~ b?fade etmek istiyorlardı • 

ıllıde iki gUn devam eden 
lDUzakereden 
ld . ıonra, •aziyetin 

'"esl, Sadrazam Talat Pa a a 
havale ed l · ş Y 1 mıı.. 1917 senesi Ni-

(•Blnını·'D 22inci günü) Talat Pap 
er ın)e git . t' B 

fak bük.. m., ı. urada, (~ütte• 
bi 1 umetler )in siyasi ricali 

r eınıiştı R l l 
aJlh ) · us ar a ( mUnferid 
yold hyapılmak liizımge!irse, ne-

a araket ol ~ 
e<lilecekf unncagı müzakere 
fikirleri b. Şu anda bu zevatın 
rinde topl aıl.ca fu noktalar Uze-

anıyor: 

- Rus ordu "h 
tnso ile h su, ı tilal gUriil· 
F sar oştur I ·ı . ransa R · ngı tere ıle 
. ' usyada ' tiJaJ atea·nd k paruyan bu ih· 

ilk hamİed enç arkmuşlur. Çünkü, 
bu ate e, ar.n tahtını )'akan 

ş, ftmda bizzat ( ·rı~fı 
lllU• abba) araaındak· b ı ı a 
Y•kıb kül d b. . ı ra ataları da 
bu dört de e ılır. Buna binaen, 
rid sulh evlet arasında ( miinfe-

lrnzalanan Y(P;;mıyacağma dair 1 
nıeıl ) artık nd.ra muahedena· 
Buna b· tehhkeye girmiştir. 

ınaen b . 
derecede . t'f u vazıyetten azami 

Denm ıa ı ade ed !melidir. 
tan b Yo~du. Fakat •. Bir taraf· 

u z h . 
devanı du·' oıyetle müzakereye 
da G eb ırken, diğer taraftan 
haberi ar Cepheainden, korkunç 
Franaa~:r geliyordu... lngilizlerle 
tletli bir t ' ( Ea ) üzerinden tld
ıOren f alarruza geçmişler; on gün 

Ilı . aaı •ıız top atqi ile Alman 
evııler· · ı 

1 
h ını a tüıt etmişlerdL (Dftn-

t a . arblerlnin en miidbiti ) diye 
a._ıf ed"I b Al ı en u topcu taarruzunda 
lı nı~n lllliıtahkem meYkilerini~ 
_ erıne yağan mubte:tf çaptak 
-erml y .. b '- agmuru, ütlln o havaliyl 
su.urlarla dolu bir ova haline 
l•lirmlf.· k inı · artı orada barınmak 
F"~Anını tamamlle ıelbeylemittL 
11 

aldka gUnlerce de~am eden 
•rleme Ye gerilemelerle Alman 

•d k ' 
6 

uıu umandanı bu tehlikenin 
~tbıe geçmlJtl. 1..Akin, bu kor-

nc taarruz, Rualar harbdea 
~e~ilaeler de, Franıızlarla lngiliz· 
•rın harbe yine ıiddetle devam 
~eceğinl lhıaı eden acı ye kanh 

lb~ tqldl etmlştL 
. Aynı zamanda Ruılaran takib 

•tt~kler~ hattıhareket te, tulb 
lmıdlerıni kuı,vetlendlrecek vazi· 
Jetten uzaklaşmakt .d. 1 g11· .,. F a ı ı. n ız 

bata r;neazlar, lbtilll bOkümetioin 
ld n • bulunan ( Kerenski ) yi 

e e elmiıler: b 
IAl . . k • u sosyaliıt fhti· 

cıyı, es i a:ndeıı daha iddetle 
harbe devama lk f 
B h . na ey !emişlerdi. 

u alın devamı takd" . d Ih im" ırın e su 
ıdleri, bDıbOtln •uya dlpcektl. 

( /r4n miicolaid orduıa) ku .. anda 11.ogetl 
Enelce bnynk bir hürriyetperver (Lenin) , - fikrlle olduğu gibi, 
ve ( sulhücihan ) tarafdarı olan ıilihiyle de • zafer kazanmış •• 
( Kerenski ) nin bu hareketi, Ruı Kerenski} 1 iskat ederek hUkfı· 
iblililcilerl araı nda da büyük metin idaresini eline almııtı. 
bir h?t ıudsnzluk husule getirmiş Lenin'in ilk iti, bir beyanna· 
idi. Akıllue dütünenler memle- me neşretmek olmuştu. Bu be· 
ketin dahili baştan bat~ ( anerıi) yanname, başlıca ıu llç maddeyi 
içinde çalkanırken, artık harbe ihtiva ediyorciu: 
devem etmenin ıyı bir neti· 1 - Harbe dt.rhal nihayet 
ce veremeyeceğine hükmelmi!iler, verilmesi.. Ve, yeni teşekkül ede· 
\:e faal.yete geçmişlerdi. (Ame e cek kuvvei icraiyenin muhasım· 
ve 81ker mec!is;) ude bu mese· lara b ir m=itareke tekl f etmesi 
leyi şiddetle ileri süren (Müfrit 2 - Arr zinin köylültre terk 

ve taksimi. 
sosya:ist) partisinin reisi (Lenin) in 3 _ lktısadt buhra-:ın önüne 
sözleri nlkıflarla kart lanmış; ni· 
hayat, su.h taraftarları, Kerenaki j e 
galebe çalmıttı. O zaman, Petes• 
burg sokaklarında yine bir konlı 
mücadele başlamıştı. Bir anda 
bllylik bir ekseriyete hakim olan 
=-

Rıhtım 
Ambarların~a 

Kaybolan Eşya işi Hali 
Bir l\luamma 

Eski Rıhtım Şirketi faaliyette 
bulunduğu sıralarda, nhbm antre
polarmda muhafaza edilen bir 
kısım ldhalat eşyası muhtelif za· 
man!arda kaybolmuştu. Bu yüz· 
den, Rıhtım tirketi ile gtimrUk 
arasında bazı ihti:aflar çıkmış, 
bir kısım tacirler de mahkemeye 
müracaat ederek haklarını ara· 
mıtlardı. 

Antrepoların, nhtım ve liman 
Umum Mlldürlüğll teşkilatına 
devredilişi dolay sile, bu eksik 
eıya meaelesi yakından tedkik 
edilmiye baılanrnııtır. Umum Mn

dürlük, aynı zamanda gümrllk ve 
rıhtım ıirketi araa nda ı"rketin 
feshine kadar uzayıb giden ihU· 
lifları da tedkik etmektedir. 

Su lfleri MUdUrlüğU 
Belediye fen itleri mlidtırtl 

bay Yuıuf Ziyanın Terkoı mO
dtirlüğl\ne tayin edl' eceginl bun
dan bir müddet evvel yazmışbk. 
Fakat, diğer arkadqlarımız, o 
vakit bu baberim"zi tekz.ib etmir 
lerdL Bay Yuıuf Ziyanın Terkoı 
mücllrlüğUne tayini tahakkuk 
etmit olduğundan, timdi ayni 
haberi, neden ıonra, diğn arka
daşlarımız da yazmaktadırlar. 
Neyae, geç olsun da ••• 

___ __... ........... -........... • •• 1 ·-·· 
latanbul ikinci lflls memur

ıuıundan: Müflis Yuvan Murad 
oğluna ait ve İstanbul gümrüğü halı 
antrepoıuoda mevcut cinsleri muh· 
telif halılar tranıit olarak ve açık 

arttırma suretile aatılacalrtır. lıteyen· 

lerin 19-1-935 Cumrteei ~nü ıaat 
10 da mezkur antrepoda hazır bulun
malan n fazla tafıil&t almak iıte

yenlerin 934/85 numara ile dairemize 
müracaatlan ilin olunur. (3903) 

geçilmesi. 
Bu beyannameyi, bOtün muha· 

rib devlet ve mi.letlere hitab eden 
ikinci bir beyanname takib etmiş; 
bunda da, hulasa ol.ırak : 

( Arkuı nr ) 

Sinema 
Vergjleri 

Hafifletileceğe E enziyor 
Aldığımız malumat gere, içiş· 

ler Bakanlığı, sinemalardan alın· 
makta olan Darülaceze resminin, 
bundan sonra gazino, birahane 
ve emsali n: liesseselerden alınma· 
ıını mavaf!k bulmaktadır. Bakan· 
hk bu hum• ta tedkikat yapmak· 
tadır. S.nemalardan alınan Darül
aceze rumi hakkmdakl kanun 
değiştiraecektir. 

················-.. -·--·-··-····· ..................... . 
Kadıköy 2 lnc:I sulh hukuk 

hlklmll§lndenı Mahkememizce le· 
rekesine •ıızi) ent edilen müteveffa 

Mehmedin Kadıköyünde Raaimpaıa 
mahallcainde Çııyır caddesinde eski 2, 
yeni 10 No lı hanenin açık arttıtma 
auretile yapılan eatıtında 1700 lira be
del ile talibine ihale edilmiısede müş• 
teri satıt bedeliui kanunen muayyen 
olan :samanda yatırmadığından ihalenin 
feshi ile yeuiden açık arttırma ıuretile 
1&tılmlf.l!ına karar verilmit olmakla ber• 
mucibi karar 29·1-93S tarihine musadif 

Salı günü 14 den 16 ya kadar doıya· 
ımda mevcut şartnamesinde yazılı terait 

dairesinde açık arttırma ıuretile 1atıla
cağındao talih olalanlano kıymeti ınu-
hammiueai olan 2800 liranm % yedi 
buçuk niıbetinde pey akçeaini, yahud 
milli bir bankanın tallhhüdünü havi 
mektub ile yevm ve ıaati mezkQrda 
mahkemede 1sbativücu• etmeleri ve 
arttırma neticesinde en fazla bedel Ye· 

renin uhdeıine ihale kılınacağı ve ipo
tek eahibi alaoaldılann diğer aliikadar

lann gayrimenkul üzerindeki haldıinnın 
huıuıile fais ve masrafına dair olan 
iddialarıoın evrakı milabiteleri ile 10 
~ün içinde mahkememise bildirmeleri 
ve akli takdirde haklan tapu ıioillvile 
ıabit olmatlıkça ıataf bedelinden hariç 
kalacaklara ve bu mecburiyetin irtifak 

hakkı ıahiblerioe de ıamil olduğu ve daha 
fada malUmat almak iatiyenlerin 93iJ/3 

No. lı do.yııı.ya müracaat etmeleri ilan 
olunar. (220) 

Yeni Soyadları 
Okurlarımız Ayni İsmi Sık, Sık Alı

yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 
Barbnda Soyadı Alanlar 
Bartın ( Hususi ) - Belediye 

~yniyat memuru bay Necati 
Üzene), Ziraat bankası muakkibi 
bay Saim Ünsal, bizim berber bay 
Hnaıeyin Ôzkaya, arzuhalcı Bay 
Mustafa Çın, posta mütekaitle· 
rinden bay aalih Altay, Ticaret 
odası katibi bay Ali Rıza Ôzaydm, 
glimrük ambar memuru bay Arif 
kılıç, terzi bay Hulüsi Ôzhayrnk, 
Ziraat bankası muavini bay sabri 
Ünal, Balamba muhtarı bay 
Ahmed Pala, Ticaret bankası 
memur!armdan bay Fahri Haskol, 
tt:rzi bay Hüae} in Sabri Ayı ndı, 
iş bankası odacısı bay Ertuğrul 

Tükel, Asri mekteb muallimi bay 
Naci Coıkun, maliye tahıildan bay 
Mebmed Remıl Unver, V.layet 
encllmen başkatibi bay ~llkrn, 
kunduracı bay Hilmi, manifatu• 
racı bay Bekir, şoför bay Namık, 
Ahmed, Kadir, Necib Acar, Mah· 
keme reiıi bay Saffet Ağabek, 
mahkeme azasından bay Halil 
Uygur, bay Mahmud Yllce, aza 
mlilazimi bay Süreyya Ôdnklli, 
sorgu hakimi bay Tevfik Erel, 
icra memuru bay Hilmi Martı, 
başkatib bay Aziz Çamur, zabıt 
katibi bay Nuri Altmışdörtoğ:u, 
bay Mebmed Türkmen, bay Ka· 
d ir Köse, bcıy Mebmed AEme· 
lıoğlu, mübaşir bay Talat 
Giındoğdu, nüfuı memuru bay 
Mehmcd Tosun, katibi bay Hasan 
Dincer, kuyumcu bay Hasan Uz, 
mütekaid bay Ali ve refikası 
l'elcdiye ebesi bayan Münev,·er 
IJincel, KarahUseyinli muallimi 
bay Fahri Balantekin, Durnuk 
mual:iml bay Ali Arığ, Ticaret 
bankası memurlarından bay 
Faik Taşatan, zah;reci Mehmed 
Nazım Altaş, Serdaroğlu muaUimi 
bay Se> fi Asalp, Arıt muallimi 
bay Halis Ôzdemir, Arıt Aydınlar 
muallimi bay Cemal Ôzgüç, muha· 
ıebel hususiye memuru bay Lütfi 
Ertan, muhasebl hususiye tahsil· 
darı bay Halid Aktan, Ziya 
Ülgen, Mehmed Anul, Galib 
Kınay, Ha~an fzgi, inhisarlar 
takib Amiri bay Şevket Yılmaz, 
takib memuru bay Ihsan Onlli, 
ba)'tar sıhhat memuru bay Ah· 
med Ok, Kaymakam bay Nizam 
Günesen soyadlarını aimıılardır. 

Tok atta Soyadı Alanlar 
Tokat, (Hususi) - Eczacı bay 

Hllsnll Gilnesen, ıergardiyan bay 
Cebrail Giçin, Askerlik ıUbe 
katibi bay Nureddi.ı iz, inhiaarlar 
takib memuru Hilmi Kayan, ka
çtık ııbhat memur.u bay Lütfi 
Ora', mUtekaid kaymakam bay 
Tevfik Oran, Vandat kltibl bay 
Nuri Ôhten, Vandat kltibi bay 
Vehbi Oskan, Dimorta köyO 
muallimi bay Abdürrahim Ôztürk, 
AdJiye odac.ıı bay Mehmcd Ôk· 
aüz, Belediye sıhhat mllnadiıi 
bay lbrahim Özer, zı .. at bankaıı 
~eznedan bay Arif Sak, Vaiz 
ımamı bay Vehbi Sanaar, VilAyet 
aeyyar tabibi bay Cemil Önal 
Maliye muhasebe katibi lımaiİ 
Tekin, Nafia baıkitibl bay Şükrü 
Uğur, Nüfus baıkatibl bay Naci 
Ceyhan, Nnfus katibi bay M. 
Ziya Ôlker, Ôln yağcı zade 
Mehmed oğlu bay Devrit Yağcı, 
Belediye zabıta memuru bay 
Ahmed Yavuz, Belediye .zabıta 
memuru Sıdkı Yıldınm, Belediye 
ayar memuru bay Mehmed Yalçm, 
Manifaturacı bay Mustafa Yolcu, 
inhisarlar gardiyanı bay Nuri 
Boz, Belediye kalfua bay Abdul· 

lah Bakman, Huıusi muhasebe 
evrak katibi bay Abdullah Çetin, 
Hapisane mfidürO bay Ziya Şe· 
ner, Hapisane gardiyanı bay Sa· 
dullah Çevik, Tayyare Ş. katibi 
bay Sfireyya Demirel, Ziraat ki
tibi bay Hüsnü Dikmen, Arzu· 
halcı bay Ahmed Demir, Hapi· 
sane gardiyam bay Ihsan Dön
mez, Gazipaşa mektebi muallimi 
bay Mab:r Ertün, Ziraat bankası 
muhas:bi bay lbrahim Ersan, 
fen memuru bay Mehmed Erttirk, 
evrak mUvezzisi bay Ali Eren, 
Ticaret Odası reisi erek mUdürO 
Zade bay Cevdet Erek, muallim 
bay Ahmed Erdemir, husudi mu· 
hasebe tahsildarı bay Mehmed 
Erenalp, inhisarlar 2.Ş. Çevirgeni 
bay 1. Hakkı Eröz, miltekaid 
Binbaşı bay Hüseyin Ekmekcl, 
Dereköy muallimi bay Bekir G8· 
gOş, Gencağa z. bay Tahir Gon· 
ca soyadım almıılardır. 

Tlreboluda Soyadı Alanlar 
Tirebolu ( Husuıi ) - Eıpiye 

nahiyesi mUdürU bay Kemal 
Özer, Hükümet hekimi bay Şük· 
rU Tan, sıhhiye memuru bay Ziya 
Erdem, Liman reisi bay Hayred· 
din Ôztürk, Espiye yatılı mektep 
başmuallimi bay Sadri Tunçer, 
Maliye muhas"bl bay Sabahaddin 
Aytekin, Dumlupınar mektebi 
muallimlerinden bay Nafi Ural, 
6oyadlarmı almışlardır. 

Hem Kel, Hem De Fodul 
Bir Çoban 

Hamidiye köyU civarında 
çoban Eminin koyunları Bay 
MevHidun tarlasına girmiş, oradan 
geçen bir adam bunu görüb 
Mevlfıda haber vermiş, Me\ lud 
gidib çoban Emine, bir daha 
böyle yapmaması için nasihat 
edeyim demif; alayla mukabele 
görmUı; ağasına tikiyet ıçı..° 
giderken Eminin tecavüzüne ug
ramış ve başı yanlmııtır. 

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

BASAN 
T.IRAS BIÇAKLARI 

imtihana hazırdır 

Bir aded Hasan br•ı baçatı 
yllz defa braı eder. Etmediği 

takdirde 100 lira •eririm. 

Haıan Ecza Deposu aahibl 

Ha•an Alım•tl Başaran 
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Tariht Roman 
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Kaptan ,Paşayı Davet .• 
Barbaros Hayreddin Padişahın Elini Öpmüş Sırmalı 

Kaftanlar Giyerek D"laşrnıya Başla mı~tı .. 

- Canım, söyle itte •. Mese!ft, 
TUrk donanması, nasıl yola çıkll. 
Bizim hakkımızda ne gibi hisler 
ve f kirler • besleniyor.. Ne bile
yim?. Gördüklerini itittilclerini 
anlat. 

-Haşmetmeab!.. Donanmanın 
lstanbuldan çıkıft, çok parlak 
oldu. Bütün Istanbul ıokaklarında 
Uç gün Uç gece tellallar çağırdı. 
Halk, donanmanın çıkacağından 
haberdar edildi. O glin, henüz 
ıabah karanlığında, bütün lıtan• 
bul halkı, aahillere, damlara, 
camilerin aemalara doğru ylik· 
ıelen minarelerine dolmuıtu. Ay· 
ni zamanda, T opkapı sarayının 
önünde ve sahildeki bUylik hah· 
çeye de çadırlar kurulmuıtu. 
Büyük vezir lbrahim Paşanın ça· 
dırının yanındaki küçUk çadır, 
bu Aciz kulunuıa tahsiı olun
muştu. Zeval vaktinden iki saat 
evvel, bütün bu çadırlar, devlet 
erkAnı ile dolmuştu. Her tarafta 
Mehter denilen Tilrk bandoları 
çalıyordu... Biraz ıonra, mera• 
ıimle Padişah geldi. Büyük vezir 
ile bazı btiyilk devlet memurla· 
rmı huzura kabul etti. Sonra, o 
çadırların arasındaki ipek bir 
çadırda bulunan, ve TUrkler ta· 
rafından (Kaptanpaşa) tesmiye 
olunan ( Barbaros Hayreddin 
Paşa), Padişahm çadırına davet 
edildi. Paditahm elini öptükten 
ıonra, ıırmah kaftanlar giydi· 
rildi. Ah, Haşmetmeab .. Bu adam 
cidden görülmiye ıayan bir Yekar 
Ye heybete malikti. O, ağır adım
larla önümden geçerken, Adeta 
tüylerim ürpermişti. 

Birinci F ransuva, derin derin 
içini çekti. Polen'ln anlattığı 
ıeyler, acaba onun üzerinde ne 
te&ir husule getirmiıti. Elindeki 
tüyle oynamakta devam ederek : 

- Evet. 
Dedi. 
- Sonra, Haimetmeab .. Bar

baros doğruca sahile indi. Yirmi 
çift kürekçinin idare elliği bir 
aandala bindi. Sahilden birkaç ku
laç ayrılır ayrılmaz, toplar atılmıya 
başladı. Her taraftan anlamadı· 
ğım &özlerle alkışlar ha9ladı. Iı
tanbul limanını baıtan başa dol• 
duran tam yUz on parça 
ıemiden ablan toplarm sesi, ku· 
laklarm tahammül edemiyeceğl 
bir dereceye gelmişti. Buna, her 
tarafta çalınan davul ve mu• 
zika sesleri. de inzimam etmişti ... 
Zatı başmetlerine temin edere ki; 
herkeı benim gibi en derin he• 
yecanlar içinde idi. 

Kıra!, batını tamamen önUne 
eymişti. Elindeki tüyil, daha aaabt 
darbelerle parmaklarının ucuna 
vuruyor; kim bilir belki de, göz· 
terinin önünde hasret kaldığı 
zafer melekleri uçuyordu. 

Zeki Polen, kırahn acı hisler 
altında ezildiğini hissetmiş; bu 
bnhıi kısa keserek zözü meharetle 
değiştirmişti : 

- Bir arehk, yammdakl ter
cümana, etrafımızda neler konu· 
şuldu~unu sordum. T erclimanm 
bana temin ettiğine göre, bütün 
orada bulunan devlet ricali, Os
manlı hükumetinin zatı haımetle

ril14 knrşı gösterdiği cemilenin 
pek yerinde olduğundan Fransız 
milleti ile · bir:<aç senedenberi 

devam eden dostluktan, herkeıln 
memnun bulunduğundan bahsedil· 
mekte imiş... E, bu iicia kulunu· 
za gösterilen izzet, ikram ve 
te\•eccühe de bakılırsa, tercümanın 
sözlerinde bir yanlııhk olmadığına 
hlikmedilmek lbımgellr... Tama· 
men mübalAgasız arzediyorum ki, 
haşmetmeab; Tilrkler bizi hiçbir 
mukabele beklemeden seviyorlar 
ve bize yaptıkları yardımdan, en 
kliçUk bir gurur bile hiassetmiyorlaw-. 
Temas ettiğim Türkler araaında, 
milli gururumu aaraacak en küçük 
bir muamele hissetmediğim g;bi, 
zati haşmetlerlnf n takdir edilen 
evsafından baıka da bir ıey lıit· 
medim. 

Birinci Franısuva, aankl omuz· 
larındakf yükün agırlığı biraz ha· 
fiflemiş gibi. yavaş yavaı batını 
kaldırmıya baılamııtı. 

- Pekala, Polen .• Ya hıriati· 
yanlar.. onlar, bizim hakkımızda 
ne dUşünü}orlar? .. 

- Haşmetmeab!.. Hırlatiyan• 

ların fikrini ikiye ayırmak icab 
ediyor. Bunların müteasaıb güru
hu, zati haımetlerinl Türklerle 
müttefik telakki ederek hristiyan• 
lığm islamhkla nasıl barJşabfldi· 
ğine hayret ediyorlar. Diğerlerine 
gelince ... 

Birinci Fransuva, birdenbire 
elindeki tUyU altı. EHerini havaya 
kaldırarak bağırdı: 

- Hey Allahın gllnUL Bu 
adam!ar, daha bili ne kafa ta
ııyorlar? .. Artık dünya~ tek bir 
din ile değil.. her mllletin, her 
devletin kendi ihtiyacına röre 
birtakım akide Ye siıtemlerle ida· 
re edi!mesi zamanının geldiğini 
daha hail anlıyamıyorlar mı? .. 

- Ah, haımetpenab.. Uzak· 
takilerl, lstanbulda yaşayanları 
hiç ayıplamayınız .. Burada, tebaal 
hqmetiniz arasında.. ve hattA 
şu sarayı hUkilmdarinizin damları 
altında yaıayan birçok lnaanlar 
var Ui .. 

Polen, birdenbire durdu. Söyll
yaceğl sözlerde göıtereceği cüretle 
krah kızdıracağından korkmuıtu .. 
Fakat kral, birdenbire batmı 
kaldırarak, ıert bir sesle sordu: 

- Evet,.. Niçin devam etmf• 
yorsunuz ? •• 

- E .. et, Haşmetmaab .. Birçok 
insanlar var ki.. Fransamn sene
lerdenberi nekar nazik bir ' vazl· 
yette olduğunu dUtUnemiryor •• 
Zatı haşmdinizin yüksek siyHe
tinl takdir edemiyorlar.. Daha 
hlli kulaktan kulağa dolaıan 
fısıltılarla, zata haımetinlzi tenkit 
ediyorlar.. Türklerle ve Alman· 
yadaki protcstan prenalerlle itti· 
fak ederek katolik kiiiseainin 
kalbini yaraladığınızdan bahaeyli· 
yorlar. 

( Arkaaı var ) 

(=-Toplantı, Davetler ) 

Kadın Heklmlerl Ayhk 
Toplantı•• 

(Türk Oinekologi Kurumu ) bu ayın 
toplantısını Etibbıı odasında Rrof. Ke
oau Tevfikin başkanlığı altında yaptı. 
Bu toplantda Ali Esad Birol ve Ah4 
mod Asım Onur, muhtelif tıbbi vuk'alar 
a-ö terib konferans verdiler. 

Yapılan münakaşalara Konan Tevfık 
Oı lı ırn 'l'tılıııiıı, Xiyaıi !\fii~tak. Ilô.rli 
11ı ·un, Nuri Süleyruau, Bclıar kııtıldılur. 

Biz 
T rabzonla Baıra Araıında 

Bir Yol Y apı!acakmış 

Bağdad ( Huıust ) - Türkiye 
hükumeti ile Irak htıkiimeti ara· 
ıında · ti cart ve iktıaadi bağları 
kuvvetlendirmek için Ankarada 
yeni mlizakereler baılamışbr. Bu 
müzakerelerde bilhassa Trabı:onla 
Basra arasında bir otomobil yo• 
lunun yapılması ehemmiyetle glS
rütUlmektedir. Bu yol ile Kara· 
denlı: Fara körfezine bağlanmıı 

olacaktır. - * 
Kilia'de Yağmur Bollu§'u 

Kiliı ( Huıuı1) - Bir aya ya• 
yakın bir zamandanberJ yaj'an· 
yağmurun mikdarı 40 aantl· 
metreyi bulmuı ve buyllıden ıe
hirde otuz kadar ev yıkılmıttar. 
Yıkılan eYler altından iki &ıtı ça-

karalmııtır. Beı altı aenedenberl 
devam eden lcuraklıia mukabil 
yağan bu yafmur. ekinlere ~ok 
fayda vermiştir. 

Eskişehirde Kıı 
Eıkişehir, 13 - Kar ıebre 

yalbaşı gecesi tam saat J 1 de 
batl amıı ve bugUne kadar kısa 
fasılalarla devam etmiıtir. DUten 
karın ölçUsU yerde (35) 11antim· 
den fazladır. Soğuk gUndUzleri 
ııfırdan 8 aşağı ve geceleri de 
sıfırdan aşağı (21) ile (25) ara· 
sındadır. - '1-

"" Son Posta: Memleketin diğer 
vaziyeti ikinci sayfada gösteril· 
mittir. 

Avusturya 
Başbakanı 

Fransa İle Almanyanın 
Anlaşmasını İstiyor 

Viyana, 13 ( A. A. ) - Avusturya 
ajanıının bildird iğine göre Baıbakan 
Bay Şuınig Avuıturya ricalile mahrem 
bir kanutma eanasında Pariı ile Roma 
aruındaki anlatmanın Pariı ile Berlin 
araaında da bir anlatmaya yol açmuı 
diletinde bulunmuıtur. 

Makslkada Llylkllk 
MUcadelesl 

Meksiko, J 3 - Papa veklH· 
nin katoliklere hitaben neşrettiği 
beyannameye miHi terbiye baka· 
na tiddetle hlicum ermektedir. Bu 
beyannamede, katoliklerin, ço· 
cuklarnıı sos}allst mekteblerine 
göndermeme!eri tavıiye ediliyor
du. Kültür Bakanı, bu mUnaıe 
betle papaaları "cemiyetin tufeylile· 
ri,, kiliıeyi de "para ile tutulmuılar 
ocağı,, adlandırmıştır. 

lsvlçrede Sahte Bir Vesika 
Bern, 12 - Ayın UçUnde, lı· 

viçre F asiıtleri reisi F onjallazin 
hiyaneti hakkında bazı gazeteler· 
de basılan ve!likanın aahte olduğu 
anlatılmıştır. Bu netice, Mil;r MU· 
dafaa dairesinin tabkikatile elde 
edilmiştir. 

Franaada ı,aızıerln 
NUmayı,ıerl 

Parla, 13 (A.A.) - Pariı mıntakaaı 

ltıizleri birçok yerlerde miting'er 
yapm!tlardır. Parlemento bir itıizler 
heyetini kal:.ul etmittir. Bazı ehem
miyet.iz kavgalar olmuttur. 

Viyanada Y•nl 
MahkOmlyetler 

Viyana, 13 ( A.A ) - Harb Divanı 
Nazi Otto'yu vatan hiyaneti cürmlln· 
den ebe C: i hapıe, kardeti V alteri on 
ıene ağır hap1e mahkum etmittir. 
Bunlar 25-7-9..!4 ihtilalinde reiıicum• 

buru tevkife tetebbüı etmitlerdi, 
Leh KomUnlstlerl Ve 

Almanlar 
Varıova, 13 ( A. A) - KrakoYİ· 

de toplanan Siyoniıt kongresi Alman 
e-ıyasına kartı boykot yapmak me1t• 

lHİni uzun boylu görUımi.iıtür. 

Bir ay a e az sı 

Atina Civarında Bir Tayyare Düştü, 
Pilotu Ve Makine Parçalandı 

Parçalanan tayyare 
n gtno pilotu 

Atina, 13 (Husuıt) - EYvelkl 
gün şehre iki aaat meaafede Ki· 
fisaier kasabasında tüyler ürper• 
tici bir tayyare kazası olmuf, 
Tatof tayyare meydanından kal
kan Atlaı markalı Uç harb tay• 
yareılnden biri 1500 metreden 
düşerek parçalanmıthr. Tayya
renin pilotu 19 yaşlarında Ralli 
Kurçi isminde bir mUlizimdir. 
Kaza mahallinde araştırma ya• 
panlar, gene tayyarecinin parça 
parça olan baısı~ cesedini bul· 

Hırsızlıklar 
Son Yirmi Dört Saatin 

Vak'aları 
Sabıkalı Ahmed Kaaımpaıada 

öteberi çalarken, yine sabıkalı 
Ahmed bir otomobilden paıpaı 
aıırıb kaçarken, sabıkalı Fuadla 
bir arkadaşı Kantarcılarda bir 
evden atırdıkları bir halı ile 
giderlerken, Muıtaf a fle Zülfi 
Galatada Abdullabın paltosunu 
kaçırırlarken, Mustafa ve Mehmed 
de arabacı Alinin ara basından 
öteberi alırlarken tutulmuşlardır. 

Kazalar 
Sokonl Vakum gaz ıirketlne 

ald 3818 numralı kamyon ile 
Belediyeye aid bir çöp arabası 
çarpıfmış, lkiıl de haıara uğ· 
ramııtır. 

* F esane amelesinden (b .. 

rahim arabacı Salibıddinin 
idaresindeki yllk arabasının 
sademesile yaralanmıştır. 

Muhtelit Mahkemeler Çalışamıyor 
Muhtelit TUrk • Yunan Mah· 

kemelerinin tahsisatı bittlğ; için 
faaliyete devam edememektedir. 
Mahkeme Ankaraya müracaat 
ederek bir miktar tahıiaat iıte• 
miştir. Muhtelit Mahkemeler esa• 
sen haziranda bütün işlerini 
bitirmiş olacaklardır. 

Yürek Durmasından Olum 
Komisyoncu Kapril Tepeba· 

tındaki odaaında ölü bulunmuıtur. 
Muayenesi kalb ıekteaind•n öl· 
dil~ünU göstermektedir. 

muılardır. 
DUım• neticesinde parçalanall 

tayyare bir sene eYvel, General 
Adamisln blnib Ankaraya geldiği 
tayyaredir. Kazanın sebebi, gene 
mUlazlmln "Lubini·di·lub,. ma
nevraaını yapmak lıtemeıidfr. 
Ağırlığı bu manevraya müsaad• 
etmemit ve tayyare fırdöner va" 
ziyette ıUr'atle yere dlitmt1ttnr. 
MülAzim Ralli Kurçi Uç sene e•" 
vel mektebden çıkan ve lstanbul
da doğmuı bir gendir. - A. V. 

Yeni İpek Fabrikası 
Gemlikte Kurulma Kararı 

Verildi 
Sümer Bank umum mGdGrii bıt 

Nurullah Esad, yeni kurulacak ıun1 
ipek fabrikasının yerini tetkik etmek 
Qzere dGn Gemlite gitmittir. B•1 
Nurullah Esad, oradan Buraaya gaç.,. 
cek ve yeni ipek fabrikuı içilll 
ayrılan yerleri gözden geçirdlkttlll 
ıonra ıebrimize dönecektir. 

Sllrdde Ath Spor 
Siird: 13 (A. A.) Ha.kni atb

ıporcularından bir srurup valinill 
batkanlıtında bir geıint! yapmıt" 
lardır. 

Şark Şlmendlferlerl 
Umumi Heyeti 

"Şark timendiferlerl l9letlci ku•'" 
panyası" umumi heyeti yarın fevk•" 
lide olarak toplanacak Ye timdikl 
idareden ance bu hatta ltleten kulll" 
panya nın feıbine karar verecektir. 

Bartında Elma 
Bir Kuruşa/ 

Bu yıl Bartın ve dvarınd• 
elma mahsulUnlln pek bereketli 
olduğu anlaşı'.maktadır. Son haft• 
içerisinde Bartından ,ehrlmize, 
mühim miktarda elma gönderi~ 
miştlr. Bolluk karıısmda Bartınd• 
elmanın kiloau bir kuruştan ı•"" 
tılmıştır. 

Şehrimizde ise, elmal flatlerl 
birhayJi yükıelmistir. Bunun bır 
lıca sebebi, birinci kanun ıonl•'" 
rında dıf piyasalara başlayall 
hararetli ıntııların el'an devalll 
etmesidir. Elma ihracahmıı, b1' 
yıl köylüyü . Ye tüccarı aevindirl"' 
cek derecede çoğalmıştır. 

K A Ş E 

NEOKALMiNA 
' 
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D Jada Olub Bitenler 

Lindberg Meselesinin 
lçyüzü 

Avukat, Katll ile Çocufiun Babası Arası·nda Tavassut 
Eden Doktoru iki YUzlUIUkle lttiham Ediyor 1 

Halk Arasında 
Bir 

Hayret 
ifade! 

Uyandıran 

[XJ iıareUi le d . 
ın maznunun refıkasıdır, muh kemeyi dinlem kledir. Bu resim 

Fi . Amerıkadan Londraya telaızle nakledilmiştir 
emıngton (Ik" · k~ ) Bizd ' ıncı unun - tutmasından çağırdığım adam 

bir :ı·aka halk . arasında devamlı olduğunu anladım. ilk söz ola-

d . 1 eksılmeyen bir merak rak bana · 
erın b" 1 • 

hiçbl iır sabm•ızlık uyandırmış - Para hazır mı? diye ıordu. 
ınaz r c nkayet vak'ası hatırlana· Yanına yaklaşmak iatedim, 

1 yo tur ç·· kU 
gUnler' kcİ·v un muhakeme kaçtı, aramızda epeyce mesafe 
ara' .

1 
ye ıgerini takib etmez vardı: 

.arına hafta} h ' 
ca uzaya f arca, atta ·aylar· - Hayır, dedim evvell çocu-
celaede 

0 uılalar girer, ve ilk ğu göıteriniz. Sonra parayı 
uyanan m k 'ki i ı· celseye k d era , ı ne vere ım. 

Halbuki jli:l ar sönQb unutu~ur. Adam buna lmkln olmadığı· 
Yerlerde v ~aulnnnn bulunduğu, nı a5ylilyordu. Çete reisi sonra 
dava ba1.ılaadııyet bunun aksidir, beni öldürür, diyordu. Maamafih r ~ •mı b·r 
asılası:ı all 1 ınceye kadar beni inandırmak ıçın çocuğun 
flabıraıılık arrl~k merak, alaka, odasını tarif etmiye sonra da el-
burada da bö lca artar, nitekim bisesini getirip göstermeye rau 

Y e olmaktadır. oldu. .. 
hLindberg ı'n d' l 

fik '' ın enm · asının d" 1 esı, re-
leri Mis ae:: e~mes:, m~rebbiye
ınuhake- . y ow un dınlenmesl 

•uenın yekd' v • 

rakı. bi ıgerınden me-
}'ordu Frekr safhasını teşkil edi· 

• a at g . f 
cak başk b erıyc 1 adesi alına-
ınıştı ki ~ lk lr ıah:d daha kal
Verlyordu: 

8 8 daha fazla merak 

Ba tatin d 
dur, ke dl .8 1 Doktor Kondom-
veriJir. 7~ sıne, Jelfi lakabı da 

Seçilrniı .~~şında bir ilıtiyardır. 
bir dil il so~ erle, adeta ıstılahlı 
•erbeat ~ 

1 
onuşur, zemini biraz 

çok ınh u.sa gevezeli~e kaçmıya 
ustaıddir. 

* lf Halkın doktor Kondom'un 8 desine eh . . . 
a·ı d •. . emmıyet verışı sebeb-
Çocu :gıldır: ÇUnkü (Lindberg) ia 

1 gu kaçırıldığı zaman bir 
aıete ·14 , 

tem .1 nı sal esinde kaçıranla ( Li:: giren odur. fidye olarak 
d 1 trg) den aldığı 50 bin 

0 an ka a· çır&na veren de odur. 
ınaenaleyb parayı alan adaman 

gerçekten i dl 
i d 1 m maznun mevki-
; e bulunan zat olub olmadı· 

nı aayleyecck olan da odur. 

• 
Doktor Kondom hAdiıelerde 

•hıra takib ederek 1 
•tlacb : an atmıya 

k - Çocuk kaçırılmı~b Polis 
açıranı hulmakt , 

,,Undb •n iciz kalmıfh, 
dl . • erg,, çılgın gibiydi, ken

~1~1 ~evdiğloı için Nev) ork ga· 
~e e erıne bir ilin göndererek 
açıranı be • l 

d nım e temasa girmeye 
nvet ettiın "C 

tıyan bi • on,. imzasını ta-
r cevab ld" b b" mezarhkt k ge ı, eni ır 

l ordlL Ya l onuşmıya davet edi· 
anız ba . t• Mez r ta 
1 

şıma gıt ı m. 

d ş aruııo arasında bir 
8 anı duruı "rd ı· . 

J .., u, • ınde mendıJ 

Hadiseyi gidib (Lidberg) • 
söyledjm, ikinci mülikata birlikte 
gittik. Fakat o otomobilde kaldı. 
Mezarlığa yalnız baııma ben 
gittim. Peıinden baz.ırJanmıı olan 
l9aretli paraları verdim. 

Reia sordu: 
- Bu, Con, dediğiniz adam 

kimdir? 
Şahid bir ıaniye austu. Sonra 

elini maznuna doğru kaldırarak 
söyledi: 

- işte budur, asıl adı Haupt· 
mann'mış. 

Ma .. nunun 1&rardığı görUIU· 
yordu, dudakları da kımıldanı· 
yordu: 

- Hep ilk söylediğidir, diye 
mırıldandığı da ititlldi .... 

işaretli banknotlardan bir kıs• 
mı (Hauptman)ın garajında bu
lunmuıtu, iki tanesi reisin masası 
Uzerlnde duruyordu, reis bunları 
ıahide verdi. 

- Bakınız, Con dediğiniz 
adama verilen banknotlar bun
lar mıdır? 

ihtiyar doktor KÖÜüğllnQ çı· 
kardı, muayene etti: 

- Üzerlerine belli beliraiz llç 
iğne lıareti yapmışhm, onlardan 
tanıyorum. Bunlardır. 

Şimdi sıra avukatın soracağı 
aual:ere gelmiıti, baıladı, hep 
doktorun iki knz:n bir rol 
oynamış olması ibtimalinl 4 'ihaa
aas,,a çalışıyordu: 

A\'ukat - Gazeteye gönder
diğini:ı ilana gelen mektubu biz
zat kendiniz yazmış olmayasınız! 

Doktor - Hayır! 

Avukat - O mektubun al
tında, imza yerinde, yekdiğerine 

geçmiş iki helke işareti vardır, 
bu iş ıretleri bizzat s:z, belediye 
küttibhanesinde gördüğltniiz b1r 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

BugUnkU Bilmece 

Boı dlSrt köıelerl aıağıda ya

~ılı manalara ge!en 6z Türkçe 

kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 

yede hem vakit geçlrmif, hem 

de öz Türkçe kelimeleri öğren• 
' mit olursunuz t 

12345678 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Soldan safta: 
1 - Abi sade. • bPyaz 
2 - Alınak ruustarındıın emrihazır • 

bal yapan böcek 
3 - Mebus 
4 - V a lde • istifham lfilıikası 
ö - Aşiyan 
6 - Kopı>k ·bir nota- tahfif Jahikası 
7 - Yaş olmıyan • cebel 
8 - Başına bir N getirilince na· 

ail .. Şark. 

Yukardan aşağı: 
l - Kaııun - çift 
2 - Saha • tutmak mastarından 

emri hazır 

8 - Ok atan alet • bir nota 
· ' - Elden yukarısı - muazzam 

6 - Bir meyva 
6 - Vurulan kuş n haynn • bir 

nota 

7 - Temiz - zaman 
8 - Sahil - zehir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bugoce nöbetci eczaneler şunlardır: 

Aaaf ( Şehzadebaş1 ), Ethem Per· 
tev ( Aksaray ), Arif ( Edirnekepı ), 
A. Hamdi ( Şehremini ), Teofiloıı (Sıı
matya ), Emilyadi ( Fener ), Hikmet 
( Eyüb ), Hüseyin llüsnü ( Küçiık
pazar ), Sıtkı ( Laleli ), Übeyd ( Ca
ğaloğlu ), Beşirkemal (Sirkeci), Omer 
Kenan ( Üskiider, Çarşıboyn ), lstcf ım 
Terziyan (Bakırköy, latanbul caddeııi), 
Faik lskeuder ( Moda ). Namık Heh
cet ( Kadıköy, Pazaryolu ), HıLlk (Uü
yükada ), l1atkuviç ( 1.ünelbaşı ), 
l\emal Hebul ( lstiklAI caddesi), Mer
kez (Galata, Doğruyol), Şark Merkez 
( Şişli ), Yenitııran ( Kasımpaıa ), 
Yenitürkiye ( Hasköy ). 

' 

'-------------------_J ---. ....... ......_._ • • •• -----·-...........·-- •:;::.s .. 

kitabdan kopya etmiş olmayaaını:ıl 

Doktor - Hayır! 

Maamafih avukatın bir sualine 
ce•ab olarak doktor kabul etti 
ki, çocuğun kaçırılmasından sonra 
biuat keodiai bir g{in (Und· 
berğ)ıo evine gitmiı, hatta bü
tün bir geceyi çocuğun oda11nda 
ıeçirmittir. 

Buglin, dinlediğimiz ifadenin 
en merak verici kısmı bu oldu. 
Muhakeme devam edecektir. 

* 
Yeni Bir ipucu? 

Nev~ork, 13 (A. A.) - Nev· 
york-Poat gazetesinin yazdığına 
bakılırsa, Hauptman'a pek ben· 
z.iyen bir adam, mahkemede şa· 
hid'ik edecek ve çocuğun çalın
dığı akşam Lindberg'in evi ya
l ınlı:ırında bizzat yetil bir oto
mobil ile c ol:tşmıt olduğunu .öy
Iİ) ecekınif. 

Son Zelzele Ve L 1limlerimiz 

Bunlar, Doğrusu Hakiki 
Bir Sebeb Bulamıyorlar 

....... 
[ Bnşt aralı 1 inci yUzde ] 

Bu meseleleri bir tabfl ilimler 
muallimimiz.den sorduk. Kıymetli 
muallimin verdiği iıahatı okuyu· 
cularımıı.m da hayli merak ede
ceğini tahmin ediyoruz. Hakt. 
katte de çok dikkate değeri 
olan bu izahab aynen yazıyoruz:: 

- latanbulun henüz hatıra· 
aından silinmemio olan bliyük 
zelzelenin tam kırkıncı ıenesine 
yine zelzele ile girdik. Bu sefer 
lstanbulun çok büyük bir tt.hlike 
atlattığı muhakkaktır. Istan
bul muhakkak bir felaketten 
kurtuluşunu iki derecelik bir ih· 
tizaz farkına borçludur! Eğer zel· 
zele iki derece daha şiddetli ol-
ıaydı birçok binalar yıkı '. acaktı. 

lı.lanbul maalesef dünyanın 

Garbından şarkına doğru geçen 
bir felaket kuşağının üzerine dü
şer. Bu kuşak, arzın en son te
şekkül kuşağıdır ki Adalar deni· 
tinden itibaren tA japonyaya ka
dar uzanır. 

Bu kuşak, arzın teıekkUlii ta-
rihinde (Üçüncü zaman) denilen 
en son devrin yadigarıdır. Bu 
devrin sonlarında Adalar denizin· 
den Anadoluyu ta orta Amerikaya 
bağlıyan ve (Ejeit) den~len b?.y~k 
bir kıt'a denizlerin dıbme çokup 
batmıştır!· . 

Arzın bu devrinde Karadenız 
bir nehir idi. Çanakkale ve Mar· 
mara boğaz:ar& kapalı idi. Türkiye 
Rusyanın cenubundan tA (Kıbrıa) 
adasına kadar uzana yordu. 
(Ejeit) kıtasının çökmcsiledir k~ 
boğazlar açıldı. Adalar denizı 
meydana geldi, Kıbrıs adası ha· 
la o vakitten dalmadır. 

Adalardenizi istikametinde 
dünyanın bir kıtası çöktüğü halde 
arzııı bu son teşekkülü bitmiş 
değildir. Adalardenizinin alb ti 
Cebelüttarık boğazından Japon· 
yaya kadar bir kuşak halmde 
henliz tam yerleımemit araziden 
ibarettir. 

Yani Adalardenizinin ve Ak· 
denizin alb henüz tekin değildir. 
Nitekim dünyanın aon yanardağ
ları hali bu kuıak üzerinde 
faaliyettedir. Bu faaliyetin bir 
ucu Italyada, bir ucu da Japon· 
yadadır. 

Onun içindir ki Akdeniz bav· 
zası daima zelze:eler mıntakası 
halinde g6rUlilr. Bu havza ikide 
birde zelzelelerden kurtulamaz. 
Son 50 sene zarfında kah lspan• 
ya, kah ltalya, gah Istanbulda 
sık sık •e fiddetli zelzeleler 
olmuştur. 

Bu zelzelelerin en mühimmi 
(40) sene ev•elki Istanbul zelzelesi 
idi. O zelzele, müdbit bir felaket 
olmuştu ki ıağ olanların hepal 
hala o felaketi bütün dehşetile 
hatırlarlar. 

20 ıene evvel de Italyada mil· 
him bir zelzele vukubulmuıtu. 
Onda da den:zler karalara hu
cum etti ve yıkılan binaların an-
kazı altından günlerce ölil ve diri 
insanlar çıkardılar. 

Bu son zelzelenin hlli devam 
ettiği Marmara havzası iıe ka
mi\en Yolkan arazisidir. Orada 
evvelce bir yanardağı faaliyette 
idi. Bu seferki zelzelenin aebebi 
üzerinde fenni tedkikler ve ke
şifler yapılmış değilse de ıebeb
leri az çok tahmin edilebl:ir. De
nizin zamanla yumuşattığı araziyi 
çökcrtib ıönmUt yanardağların 
boşluklarına hUcum etmiş olması 
mümkündür. Yahud denizin taı
yıkile (heyelan) eden alt tabaka
lar bu sönmUş yanurdaklarm boş
luklarını doldurmaktadırlar. Bu 
&uretle b·ribid peşine yıkmlılar, 
çöküntüler ve deniz hücumları 

.olmuş olabiiir. 
Ancak, böyle de olsa, tabii 

ilk yıkıntının en mühimmi olması 
lizımgelir. Bu devre de, bereket 
hafif geçti. Zelzelelerin evvelden 
keşif ve tahmin edilmeleri için 
fen çalışıyor. Fakat kat'l uıuller 

bulunmuı değildir. 
Bununla beraber arz.ın bu teşek

kül kuşağı henüz tamamile yer· 
leşmiş değildir. Bunun bittiğine 

dair olan deliller henllz görülmüyor. 

lstanbulda evlerin yangın fela
ketlerine rağmen en zengin z 1-· 

manlarda bile kamilen tahtad ., 
yapılması da pek eskiden kalr. 
olan bu zelzele korkusundandır. 
Bereket ki bugünkU ( betonarme) 
yapı usulü ltn korkuyu asgariye 
dUşUrmüştür.. - 1. M. 

Öz TUrkçe inkılabının Tekniği 

Diliniı.i yıı nlış a kurl.mn etmeyiniz. l 

"ÖZ TÜRKCE iLK OKUV ., 
' kitabını arayınız! 

TÜRK DiliNDE NE 
VAPILMAK iSTENiYOR? 

Öz TUrkçe meselelerinde 
bUyUk yanhşlar 

Yazanlar: 

Muzaffer Muhittin 
Hayra Muhittin Dalkıhç 

Yalnız TEFEYYÜZ kitaphanesinde 
bulabilirsiniz. 
Fiyah 50 Tatraya : 60 kuruştur. 

d · k imkn-Ayagıuıza kun nra .. g~~·~e. . zc 
nıuı ıelbederler. Yüruyuşuniız 8 

k .. kGnden azap verir. Jşte; nasırlan ° U ı . 
k k 1 az matıra ı uır ıökecek pe o ay ve .. . ·k 

tedbir: AksRmları derununa kafı mı .• 
d d RADIO SAL TS ilhe edeceg~-

ar a •a ınız bır 
niz ıuda ayak banyosunu ~ p 
k .. arfında bu azap veren nasır· aç guo z . • 
!arı kolayca çıkarabileceksınıı:. . 

Hemen bu akşam eozanc~i~den bır 
kutu RADIO SAL TS isteyınız. 

Denizyolları 
tŞLETMESl 

Acenteleri ı Karaköy KöprObafl 
Tel. 42362 • S.rkeci MOhlrdarxaQ• 

Han Tel. 22740:.--.. 

... i•s•k•e .. nderiye Yolu 
ANKARA vapuru 15 ikinci 

Kanun SALI günU saat 11 de 

1 k d · ' kadar "138,, ı en erıye ye · 

Trabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 15 

ikinci KAnun SALI günU saat 
20 de Ga:ata Rıhtımından kal
kacak gidişte Zonguldak, ine· 
b 1 S. b Samsun, Fatsa, o u, ıno , . 
O d Gireson, Tirebolu, G c.-r u, 

0 
.. .. ~ 

rele, Trabzon, Rizeye onu.,. w 

bunıora ılavet~n Sürmeneye de 
• • 1172 . 

uğrayacaktır. , 

'-ı ---



Belsogukluğuna ve Frengiye 
ve sari hastahklara 

tutulmamak için : 
istimal ediniz. Dünyada mevcud bütün Prezervatiflerin 

Gayet saf bir hamur ve kuvvetli 
bir parföm ile ihzar edilen 
Gibbs -Tuvalet sabunu, 
cild için en mükemmel 
bir sabu.ndur. Beşereyi 
kuvvetlendirir ve 
yumuşatır 

- -=---~-=-==-:::::::=-7-:.=-=- -=------------ - -
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Istırabların ezrai.Ji 

• • 

Bütün ağrı, sızı ve sancıları keser 

Baı, dit. aınır, adale •Ar1larına, romatizmaya, 
nezleye, grip• karıı bllh•••• mUeaalrdJr. 

Bir tecrübe bia nasihatten iyidir, derler; tecrübe ediniz. 

Her eczanede bulunur, fiatı 7 ,5 kuruftur. 

HOLANTSE 
BANK· UNİ N. V. 

Bankası; 15 Kanunusani 935 tarihinden itibaren glfelerlle 
kasa dalrelerlnl Pazardan maada hergUn eşa§ıdakl 
saatlerde açık bulundurecaaını muhterem mU11terllerlne 

Hin ile kesbi şeref eyler. 

Galatadaki glşelerimiz Saat 9 dan 16 ya kadar, 
lıtanbul ıubesindeki giıelerimiz: Saat 9 1/2 tan 16 ya kadar, 
Galatadaki kasa dairemiz : Saat 9 dan 17,55 e kadar. 

Pazar gUnlerl a,ağıdakl saatlerde açık bulunacakbr : 

Galatadaki giıelerimiz ve kasa dairemiz: Saat 9 dan 12 ve kadar, 
lstanbul ıubeaindekl aişelerlmiz Saat 9 1 /2 tan 12 ye kadar. 

~=-=----=================-....===----==:ı=.==== 

Sahibi : Ali Ekrem Neşriyat müdürH : Tahir 

Son Posta Matbaa .. 

Ampul satın aldığınızda bir 

isterseniz 
tasarruf etmiş · olursunuz. 

Zafiyeti umumiye, istabıızlık Y• kuYYetıizlik ballbnda bl~Dk falde ve tHlri prllea 

FOSFATLI R HOLA. A 
kullenınız. Her eczenede aetıhr. 

Ağralar Yo 

smlar için 
en te,irlt 

ilAçtar. 
Her 

eczanede 
vardır. 

Pudrada yeni moda 
MEVSf MI ZAFERi 

Şık ve kılmr luuumlar tara
fından kullanılan yeni pudra; 
bütün gün hatta yağmurlu vt 
rlizgilrlı havada bile hiçbir par· 
laJdık izi bırakmakdızın tama
men mat bir ten veren budra
dır. 

Pudrad&ki bu son tekemmül, 
" krema köpügü ,, tabir edilen 
yeni bir cnhere medyundur. 
Binaenaley, Tokı\loo, krema 
köpüğü usuliinün imtiyazım al
mıştır. Bunun içindir ki şimdi; 

Tokalon pudrası, bugüne ka
dar istifade edilmiyen birçok 
muhasaenatı takdim ediyor. 
Yeni Tokalon pudraHı, nefis ve 
muhte~em bir ten vermekle be· 
raber bütün gün daima ter ve 
taze bulunduran bir ten temin 
etmektedir. En ıedit ve aç:k 
havalarda yapılan ıporlardan 
•• uzun dans ıuvarelerinden 
mütevellit terlemeler, tenin 
penbeliğini ve tazeliğini kat'iy· 
yen bozmaz. ıira Tokalon 
pudrası, krema köpiigünün sır
rına malik yegane pudradır. 

D"Y R BEKi 

YALOVA 

DnAkapunnda, 
En havadar yerde 

Bütün konfor 
Kübik bir binada 

Son derece temiz 

Dıgarıbekirirı en güzel oteli. 

RADY 
Kullanınız 

DOKTOR 

Ciğerler için hava ne ise 
dişler için de RADYOLI 
odur. Hasta çiğerler kadar 
sağlam c:ğerlere de hava 
lazım olduğu gibi, bakımıız 
dişler kadar temiz ve beyaz 
dişlere de RADYO LIN 
IAzımdır. Hava kanı, RAD
Y OLIN ağzı temizler. 
Havasız kalan en ıağlam 
vücut nasıl zehirlenirse, 
RADYOLIN ile fırçalan
mıyan temiz ve beyaı 
ditler de tiylece aarannağa 
Ye çtlrümeğe mahkumdurlar 

$i~t.7~ 
Otomobil ve "ıakinist maki 

Taksim • Stadyom arkd 
Yeni ders devreaine başl 
cakbr. Kayıt muamelesi de'f 
ediyor. Tafsillt için progr 
iıteviniz. Kadın ve erkek • .a.vt 

törler her zaman kabul olu~ 
Telefon ~ 42/ 

OBFANiDiS 
ZGhrevi ve cild haatalıkları mötehaHıtı. Tokatlıyan Oteli kartııında SuterJ 

· aokatı No. S Nil Apartımanı 2 nci kata nakletmiıtlr. Telef. 4373' 
--------------------------~ 

DAKTiLO ARANIYOR 
Sehriıniıin büyük bir ticari müe11eeeıi; Türkçeyi liyıkile vıı logiliıce ye~ 
f;°ranıııcaya •tina TilrlC bir daktilo arıyor. Maaı dolgÜndur. Mufa•• 
tekliflerin ••Mühim,, rumuzile latanbul 176 No. h poata kutuau adreıio• 

•ön '1· , 

Kiralık Mağaza, 
Yenicami havlu.unda musluklar 
karııaında 92 No. lı mağaza 1 Şu• 
bat 935 tarihinden itibaren klra
hktar. isteyenlerin Sultanahmette 
Tevkifhane cıvımnda AH Rıza 
apart ımamndn S No. ya milracaat
ları. Telefon : 20904 (6887) 

"' Cildiye ve ZUhrevlye 
Hastalıkları mütehassısı 

Dr. Ç i P R UT 
.lioyoğlu, Asmalımesçit Bursa Pazarı 

ittisalinde Atlas Han 'l 'cl. 48853 

8l1NKllN BR«HMIN 
,..,..MUFA SAL • 

R[ 


