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rdumuzun Sanayi eşmesi 
~ . 

ayseri Dokuma Tezgihları, ilk . 
: T ecrüb~ler~rii 15 M~ylsta· Y ap~Caklar 
f ,. l C WWWtt ~ 1 • --..:11 

M . Kagaerldekl /a'6rllcaların lıaırunalı Jaaligetl11e 6lr i•lcı, 
Ta oskova ( Taı Ajaoıından) - İflet•r .. ~ ..... ~an ilk bUyilk elektrik 
h•= (T~.bkbirine beyauatta bulu- r ı1'in ~•i ~onder:lmiıtir. Yapıl· 
ref K ur ı~roy) nılldürll Zo!otar- m 1. , .: .ı santral binaeının 
ları • al &erıdeki dokuma fabrika· .••• ı müteakib makineler 
tini •nşaatanın bir bayii ilerledi- . urulacaktır. Bay Zoktayefin 
fuıd~ bb sebcb!e Tnrkstroy tarı.· fikrine göre dokuma fabrikalara 
len n u fabrıkalara teslim edl- tecrübe mahiyetinde olmak üzere 
•taa:•kınelerin kurumunu teksif Mayıa 15 de ç.alııabileceklerdir. 

. .. it lcab eyleyeceğini aöyle- Fabrikalara lizım olan bütlln 
-~ dcmiıtir ki: makineler ikinci klnun ayında 

ınaıad; f imdiye kadar makine kı,. SoYyet Ruıyadan Tllrkiyeye ıö~ 
bitir;ıtb. urum işleri bemeu hemen derilmiı olacaklar. 
lb11k i1lr. Ayni zaınanda pa• Yalnız dokuma tezgilalan 
h.tta Yapıla!iyle, dem.iryolu ıube az ıonra fakat muntazam faıa-
ilir. S da ıkmal edl.mek llzcre- lalarla gönderileceklerdir. 
ttrtib u kanalı ile yeraltı lağım Bu dokuma fabrikalanndan 
llıt~ atanın bltirilmeai de yaklaı- bir kıımı tealim edilmiştir. Niba· 

ı İ·ı . yet ıubat ayı içinde de pamuk 
fabr~- ı..c:çi lk ıubeılne ald bina Uı . ııkııtarma makineleri qya ara• 

'"• ınekteb· d k 1 k b l .. d ·ı k · S t dır T ·· 1 • uru ma ta• a arı ıon erı ece br. oYye 
Ka~seri ur;stroy ılmdiye kadar Ruıya makine aanayii Tlirkiye 
Sovyet 

0t,unıa tezgahları için hesabına yapılan bu makineler 
62()() ton nı~ ın_e tezgiblarınc-lan için huıust bir itina göstermek• 
rilecck ol a~ıne vermiıtir. Ve- tedir. 
Bu f b .~n mıktar (10) tondur. JcaellUm heyetlerinin mahbuz• 
.lıkıarıa rı alara mahıuı avadan- farı en ince makinelerin dahi 
lair 0 boşalı!masana hummalı bütün tecrübeleri muvaffaldyetle 

ıurette çalışılıyor, Fabrikdarı geçirdik!erini ıöateriyor. 

. A~alar Halkı Arasında 
Bir Kurd Hikiyesi 

'-ab~d:J~r halkı arasında bir müddettenberl . endite uyandırıcı bir 
Ad gaıdan ajua dolatıyor: 

lln le ~mızda ~urd Yari. Her tarafı denizle çevrilmit yabancı bir aya• 
bUaı· 0.aylıkla ayak baaamıyacağı bu tirin muhite b;r kurd nasal dala
Ad lftir.~ diyccekıioiz. S:ze cevPb verecek vaziyette deiaiz. Fakat 
S..k:.po ~1 erinden Bay Hi!miı.ln huausi bir dikkatle bea!edlil lüks 

0~u ıon haf ta içinde parçalanmıt bir haJde bulundu. 
· O 3m1 tı iocı 7Uı'1,. • 
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Samanhk Seyran Olur 
Serm.etl Muhtar Alus'un 

rson Posta) için Yazdığı Büyük Romanı 
3S •ene ••o•ld•glz. Abdiillıtımidin, "küçüle padi~alı,. 

d1>nec'"lc derecede gö~ btıbeJi paşalarınddn biri11in Nl
ıanto•ında, •aragla omuz öpüşen Jcôşan•d... Kahga 
~adın/ar, •m•lct11r /[.alfalar, 5azend• carig•lor, Arap ha-
ag ıklar, har•m ajalaril• tılclu11 tıklım dolu bir ko11tık .... 

Bu Şevk•tme,,p 6e11ticsini11, eoıatl 11anııno, dtırıdün
f/Gda bir kıza., 1111r'. ~ıniarık, alafranga, /ıoppa cicim 61r 
kı.c.... \ ,, 

Canı Yanan 
Bir Ayı·. 
. 

Bir Köylüyü Nehire Atb 

Muı,' 19 ( Huıuıt) - Vak'a 
yeni değl:dir. Epey eek;dir. Fakat 
bura balkı arasında ayı zekiaının 
kunetine bjr del~J gibi tekrarla• 
nageldiğl için Son Posta 

· okuyuculanna da bildirmek' iste
dim. Bir köy odasında, dış arda 

· lapa lipa kar yaj'arken dinled~ 
· ğlm bu •ak'a ıudur: 

Üç ktiylll bir klf gtlntı Muta 
ıelmek nı.ere yola çıkmıı!ar. 

Şehre tam Uç ıaat meaafede 
Murad auyu kıyılanna geldikleri 
zam.ın, ırmağın tek geçid yeri 

( Devamı 11 acl yüıde ~ 

12 Kuduz 
Hastası 

wwwu 

EvYelkl gUn kuduz tedavi mll
e.seseslne Geredenin Mengen ka· 
zasmdan on iki haata aetiril
miştir. Bunlar kuduz bir köpek 
tarafandan ıımlmıt;ardır. Köbek, 

0 mıntak•nın Birlikköy, Kozköy, 
Arabköy ve Vız köylerinden on iki 
kişiyi muhtelif yer:erinden 111r

mııhr. Bunların içinde Birlikkö
yünden Şaban oj'lu Muradın 
yara11 derincedir. Bu haataJar 
baıtaneye alı::mıılar ve tedavile· 
rin• batl•nmııtır. 

Ziraat Ban~aaı MUdUrlUIU 
Vazifeajnden ayrılan ıchrimiz 

Ziraat Bankaaı MndOrll Bay 
Ahsenin yerine ayni bankanın 
Adana ıubeıi nıUdUrD Bay Fazla 
tayin edilmiştir. 

<İnci Sc ic· 
Ayırın sı 

Saglao seçiwai h11lclcuıd111d ita&~ 
terimiz ik/11cl ••g}arnızd•dır. 

Orada• t111cl6 •·tli•lz 

=~-= 

1 
lngiltere ile Finlandiya Arasında . -
lhtilifln Ha~enlliğini Dış 
• • 

işleri Bakanımız Yapacak -
~u Mesele Harbde Kullanılmış Fin

landiya Balikci G~n1ilerine Aiddir 
Cenevre, 20 - U:uslar kuru· 

mu konseyi, uzun sllren eon celse
einde, bü) ük muharebe~e, l~gi!· 

· tere tarafından kendller1nden ısta• 
fade o!unan Finl&ndiya bahkcı 
gemileri hakkında, Finllndiyanan 
lnıiltereye karıı llcri ıllrdOğll 
İlteklerl gözden geçirmlıtir. M~z
bata muharriri Bay Madarlaga ıle 
alikadar tarafların uzun mUnaka• 
faları neticesi ve bazı batiblerln 
karııdıkları· müzakerelerden ıonra, 
konsey reisi Bay Tevfik Rllftn 
Arasa, mazbata muharriri Bay 
Madariaıa ve Ulua!ar Kurumu 
genel katibinin iştiraklerile bir 
teklif yapmak mUıaadeai veril· 

. miştir. U.uslar Kurumu konseyi 
bu teklif hakkında bir karar 
verect:ldir. T•o/llc R•ıtl• Aru 

Anupa dirlik 
dOıenlitinin en u• 
fak bir hUJl de• 
fitmealnde 1alla1a-

h7a utramoaı da· 

ÖZ TÜRKCE 

Fransız - Alman 
Ycıl<ııılı~ •• 

lerilı anlaııb tanıt

mak içio Berlino 
ıetdiler. Belki, ya• 
kında Alman k6r-
1Qlerlnl de Pariıte 

ha çok A!manya '-------~------' ıörecetiz. 
ile FranH arH:ndaki ıeçimıiıllkten Bu gilıel duyuml: r, 1870 yılından-
lleri geliyordu. · Bu iki ulus birlbirl... beri, Avrupa Glkeainin lıtOnde do'a-
riae dit biledikçe barıııkhtı korumak ıan kara bulut' ann aıyrılmıya yilı 

iıteti, UyOk enıe'lerle kartılatmak· 'tu tutunu röıterlr. ÇOnkCl, Almanya 
ta . idi. usarre,, ID Alman1aya geçme1l ile F ranunın anla1ma11, •ıyaaal tera
llıcrine gerıria ıinirlerde bi' l'Hfeklik. zinln iki g6ı!lnün deak geliti de• 
baı göıterdi. mektir. · 

Almrınlar, Hltler'in atzı•dan ''Fran• Öyle unırıı ki, A1man • Fran111 
ııalorın topratında gözleri olmad · tı· ıeçimıiz'itini c' oturan izler, ailind:ti 
nı,, a~ kça aöylediJer. Bu ılb, f rao- giln, b'u!anık aud• balık nlamıya kal-
1&da gercgi gibi iyl karıılandı. Ara• k·t:ın b:rtakım ıinıl dip'omatlar da, 
daki ankıamamaılatı ortadan kaldır- o:talarını kaldırab atmaktan batka 
.mak için her iki yandan da -çalıt al"' yol bulamıyacak:ard :r. 
.ar. Frana z k6y:G:eri, Alman kl>y'.ü-

1 Yeni OperetlerdP-n Sonra ... 
--------~~----------------' 

Tiratro bir mektebdlr-



2 Sıyfa 

[Halkın 
Bir Artist 
l<.aprisi 
Ve Halk 

Geçenlerde şeh:r tiyatrosundan 
b ı &rtieU r 6.YrJ'dı. Jlunlar, 
:Ruşit RlUl trupuna girdıler. 
• ı di de bunlardan bir kıan.11, 
.Ankaradft, -bir tem1!iliu rıteıin-
de U11Giı:l H znyı yanda bırak
mışlıır. Du artist k pris , bakınız 
halk araınnda mml bir intıba 
h tsıl etmiştir: 

Bay S adi Şahin ( Ueküdnr Kısıklı 
22) - Raşi d R 1.a Şehir t "yatrosundan 
ayr larak yeni bir trup kurmuftu. 
Enelki gece de Ankarada b:r t emsil • 
•erecc '< mit, u .iatlerden beo· birden 
bire trene binerek ayn!m•t'ar, seyirci• 
ler tiya .royu c. ollurmuı ve sonra da 
Raı " d R za or!aya ~ karak vaziyeti 
ııkıla rak nnlatmış ve ialiyen'erin pa• 
r"larm n geri yeri ece~ini söylemiı. 
nen bir drkika kendimi Raı:d R z •• 
nın yerine koydum. T vanların kıı fa· 
ma yıkı~d ğın ı h:ssdtim. Şunu kafn· 
mıza yerlqtirel m ki her yerde oldufu 
gibi bi1de de aanatklr kendiıinden 
ajyade doğduRu ictimai heyetin mahdır. 

Artlatlcrin bu ince noktayı unut• 
mnmal· rı lb·mdır. Ayntan bet artiıt 
temailleri Yerir!er aonra da ihtilif an
nı ballederJerdL Ortada devrilmit 
lüyQk bir çam vardır. Bu vaziyet 
beni çok mOteua:r ettL 

* Bay Fehmi ( Sultanhamıımı 123 )~ 
Raı"d R u Şehir Tiyatroaundan ayrı· 
lırken tiddetli tenkidler ynrutenler 
oldu. Bu a'l'Ubun muYnffak o:am ya· 
eıığını söy em"ı'erif. Ankaredı:kl aon 
bidi1e bu tahminlere hak nrdirmi~ 
tlr. Şebir Tiyatrosu disip "in n intİ· 
ı.amla Uerlcr ve tekamül ederken 
ıerbeat ıanatklrların iti yarıyo1da 
bırakmaları artiıllcriıı bentız. kendi 
gabeklerinl kendi'eri kesecek bir ol· 
ıunluja eritmedikleıl anlatılıyor. 

lf-
Bay Ahmed Kudusi ( Beyoğlu Narin 

lokantası) - San'atkirların çok fer•· 
fl tkir olmr.ları lizımdır. San'atkir 
nrlığını heyeti ictimniyeye n'kfetmit 
lnaendır. Onun bQUln harekatına bu 
heyet hlkimdir. Onun ınbıiyctl Ye 

huauıiyeti tamamen bu den"zde. eri
mi9tir. Böy~e olmayanlar artist k ell
meainln ç•rçevel ediği aab1ya K"İremez: 
ler. Eaefle itiraf edelim ki artistleri .. 
miz h&:ı kendilerinindir. Milletin ola .. 
mamıı'ardır. Ratid R•ıa ve orka d<t· 
ları ayrıld .ktan ıonra Şehir tiya trosu· 
nun lnbilll edeceA"inl bile aöyleyen' e.r 
vardı. Şehir tiyatrosunun aya~ta 

durman Ye aerpilib gcliımHİ bu 
tahminlerin aldandıjını ıöıterdi. Hal· 
kın parasını abb da onlara •adedilen 
ıeyl vermeden ortadan kaylıo'mak 
ber baJde fbel lcelimHile tarlf edİ· 
lcmiyecek birte1 ir. 

24 Saatin 
Hırsızlıkları 

Mehmed adlı biri Beyoğ'lunria 
erkadqanm beı lirasını çalarken, 
Şükran namında bir kadın bir 
muşamba aıırırken, Yatar iıimli 
biri Y edikule gazhanelerin den 
gaz, Şnkrn de Deniz}! olları vez· 
nodarlanndan bay Bekirln koyu-
nunu çalarken tutulmuılardır. 

SON POSTA 

LI 
_Bir ___ Yaagın Ve Bir Karar 
Müdde·umumi ikBirKomiser ,Hakkın
da Takibat Yapmayı Muvafık Gördü 

Eylfıl ay mda Eyübte, Bahariye tekkesbde bir 
yangm çıktı. Tekke bitişiğindeki Yakıf evler ta· 
ınıımen yandı. Bu tekkenin bir kısmında eaki ıeyb 
Bahaeddinle oğlu Arif oturuyor, bir kıımını da 
kiraya •eriyorlarmıf. Tekkenin içinde de evkafa 
f.it kıl met i eşya ve ant;kalar bulunuyormuı. Evkaf 
idaresi bu eşyanın ya\ aş yavaş feyb ve oğlu 
tarafı:ıdan aabldığım haber almıştır. Şeyh lso 

1 
bulmuı ve Ey6b komiserliğine 1azdığı bir tezke
rede Arifin evinde derhal bir ara~brma yapılmasını 
ve tekkeye Aid eı ya bulunursa hemen tesbit edil· 
mesiııi iatemiıtir. Ayni zamanda da evkafın bu 
tekkeyi tahliye etmesini iki ıeyhden lstetip iate
medigini de aormuştur. Aradan üç ay geçtikten 
sonra Eyllp komiserliği evrakı müddeiumumiliğe 

iade etmiı ve sorulan veylerin ancak bir kısmına 
cevab \'ermiştir. Ayrıca Arifin eYinde de arattırma 
yapılmamıştır. Verilen cevab ; kısaca Arif eski 
evinden çıktığı için araıtırma mUmkOn olmamııbr; 
ıeklindedir. 

bunlann çalındığını iddia etmiş ve işte böy
lece nıuhakemcye düşmüf. Evkafın a;tığı mu• 
hakeme devam ederken şeyhin oğlu Arif metresile 
beraber tekkeden eyrılmıt ve kiraladığı bir evde 
oturmıya başlamıı. Muhakeme neticelenmek lizere 
iken de tekkede ataı çıkmış ve blpa cayır cayır 
yanmışhr. O vakıt tahkikata el koyan müddeium~ 

M6ddciumumtlik, ke,ndralne verilen emir dahilinde 
hareket etmediği için EyUb polis komiterl hakkın
da tahkikat yapmıya karar Yerm·ı:ır. mı muavinlerinden bay Şefik yangını fliphell 

ikinci Seçici 
Ayırması 

Dün lstanbul Vazifesını 
Eitirdi 

Don akşam ıaat onsekfzde 
ıehr;mizde ikinci mUnethib seçimi 
bitmiştir. Akşam rey ıandıkları 

heyetler huzurunda mühürlenm:ı· 
tir. Verilen malümata göre, Istan
bul halkının büyUk bir kısmı 
reylerini kul!anmıı bulunmaktadır. 
Buglln sandıklar açılarak reylerin 
tasnif işine batlanacakbr. 

Dnn Fenerde Tahtaminare ca· 
miindekl ıandığa Patrik Fotyoı 
ve Kumkapı 1ıandığına da Ermeni 
Kato!ik kiliaeai ha,papası Kurub 
reylerini atmışlardır. 

Mülhak kazalarda intihabat 
buglla de devam etmektedir. Bu 
akşam oralarda da seçim iti bit· 
miı olacak ve reylerin tasnifine 
başlanacaktır. Cumhuriyet Halk 
Fırkası ikinci mOntehib namzed· 
lerinin kazanmıı olduklarına mu
hakkak oazarlle bakılmaktadır. 

Denız Şirketi 
U çleşemezmiş 

Çünkü Kanun Müsaid 
Değil mi~ 

Dtınkll gazetelerden birlıl, de
niz ıof erlerini lnkqaf ettirmek 
maksadile Denlzyollan •• Vapur-
culuk Şirketinden baıka Uçüncil 
bir vapur ıirketinin teaia edile
ceğinden babaediyordu. Allka· 
darlar arasında hayret uyandıran 
bu haber, tamamile me\'limıiz 
sayılmaktadır. 

Bir defa, kanuni Yaziyetler 
do~ayııile tiçllncll bir flrlletn te
ıekkn:noe lmkln yokmuş. 

1Mu1ıacirle1in 1 Otomobilde Unu-
Yo/ Parası tulan Bir Çanta 
Şark Demiryollan Yarı içinde Tam 312 Lira 

Ücret Alacak Varmış 
Şark şimendifer:eri ile Balkan• Ungada Muaalla caddesinde 

lardan memleketimize gurup ha· 114 numaralı evde oturan bayan 
liode gelen muhacir.erden timdi- Arakıi ile iki hemıiresl bir hafta 
yekadar yarım Ocret alınıyordu. ev•el Orozdibak mağuaıma 
Kumpanya, bu tarifeyi perakende in · 1 1 . ı l 

mış er ev enne qya a mıı ar. 
tekilde ge:ecek muhacirlere do 
teşmil etmif \'e kararıoı Nafıa Avdetle de ıoför Mehmed Hulü-
başkomiserliğioe bild :rmlştir. Bun- linin idare ettiği 2438 numaralı 
dan böyle, s ... ıengratta bududdan otomobile binmişler. Bayan 
itibaren yarım ücret alınacakbr. Arakıi içinde ( 312} ı;ra bulunan 

Kanlı Kavga çantasım otomobilde unutmu1• 
Eve girdikten sonra aklı baıına 

Bir GaTson Bir Kadını gelmiş. ŞoförO buldurmu9, inkAr 

Yaraladı etmiı ve nihayet pc.lis dün ıoflS-
Evvelki gece Şehremininde rü Mllddeiumumiliğe vermiştir. 

kanlı bır hadise olmuı, bir gar- Sultanahmed ikinci ıulh ceza 
ıon yeni tanışdığı bir kadını ağır hikimi önüne çikarılan ıoför 
ıurette yaralamıştır. H4diae ıöyle t ı d w ldd' ttl çan ayı a ma ıgını ıa e • 
olmu~tur. 

Beyoğlu lokantalarından bir:n· Hak"m, muhakemenin gayri mev-
de çalışan garson İsmail Hakkı kuf olarak devamına karar verdi. 

evvelki akıam iıiaden çıktıktan Bir Cinayetı·n 
ıonra bir pastahanede Bedia adlı 

bir kadın ile tanıımı~tır. lsmail Muhakemesı· 
Ha'kkı ile Bedia şeh.r lç:nde bir 
otomobil gez.intiıi yaptıkdao sen- Komşusunu Vuran Tahir 
ra yemek yemek için Şehremi· Eeş Sene Yatacak 
nlndo bir aşçı dükkinana girmiı· 
Ier. Atçı dükkanında yemek yer- Bu yaz Silivrlde bir cinayet 
lerken aralarında kavga çıkmış, oldu. Rencber Mebmed komıuıu 
kadın küfür otmit- ÔbUrll de her Tabiri çifte ile •iır surette yara· 
~aman taşıdığı bıçağını çekib ka· ladı. Ağır ceza mahkemesi dOo 
dının omuzuna saplam~ Kadın bu davayı bitirdi. Mehmedln 

61dUrmek kasdilo çiftesini Tabirin 
hastaneyi, herif te tevkifaneyi 

Oıtüoe iki defa boıalthğını ıabit 
•boylamıılardır. 

görerek ıuç!uyu on beı sene 
Trende E ir OJUm babse mabküm etti. ı1de tahrjk 

Bakırköyden treo!e gelen gördllğü için de ceza11nı S aeneye 
Yani adlı b:r Rum yüreji dur- indirdi. Mehmed Beı aene habi,. 
.mUf ve trende ölmllıtDr. • hanede . yatacaktır. 

i [ Giniin T arilıi] 
Et Yükselecekuıİf 

Celeb Esnafı l öyle 
Söylüyor1ar 

Mezbaha ttaminiıı Şubattr n ıtl.,. 
nn k ilo Clzerindeo 9 kurut o1 rı<k :shl" 
ca~ babe,;nden telqa ciüıea ... 
ıablar dün ıoo de.fa tel:rar t~ptd' 
m·ılardır. Bu toplantıda, son karatıf 
nreceti zararlar bir d a görı~ıü 111• 
Ye Gııüne geçilmesi için liitınıgel~ 

.tedbirlerin Yllktiade amması teınelP"' 
edılmittir. Bunun Uz.erine k ııap'ar tf 
Celebler Cemiyeti namına Zi aat fi 
Ôkonoml Bakanlıklarile < g er b,,a 
makamlara telgraflar çeki m.f ve .. 
ara :fo Vildyete d reamen müracn tt1 
lıu:unulmuştur. 

Diğer taraftan, dön de c'uydnt" 
muza glSre Şarl, viliyctlerin en istsf' 
bula hayvan ganderen mustalıs llcrde' 
bir kısmı da resim f .. zlalığ nı i erit' 
ıür~rek aynı şekilde mür; c ı ta karıal 
Yermiılerdir. Bir muharriri miz, ErıO' 
rum ve civarından ıehrim ze h y'fal 
getiren bir mGatnhaillc görüşmü;tllf• 
Bu zat dokui kuruşluk resmio faılr 
lıtını töyle anlatmıtbr: 

• ._ Bu karar kat'iyetle ıC>y~iyehl• 
lirim ki, aemiz bayYBn kesimini a:ıal1 
tacaktır. Bugün, Şirk vi ayet1erindet 
relen hayvaalar çok sem " ı. •e leıill
dir. Kilo Ozerinden ahnacalt dokıı' 
kuruı"uk resim, bilbusa bu çetid 
bııyy. n getirtilmesine mani o acaktıft 
Çünkü, bugün (40) kiloluk bir koy•• 
için (230) kurut resim ödeniyor. Kili 
uıu Ü kabul edilince bu resim (360) 
kuruta çıkacakbr. Ayna fek ide, 2oO 
ki!o ı•len Şark ıığırlan için lugtin cıOf 
lira resim cUenlrken, bu miktar (18J 
liraya çıkacakbr. Şüphea z lu yaz·1•• 
en ziyade balkı Ye sonra b"z müıtaı.. 
ı lleri zıırara uğratacaktır. Yeni resillf 
alıomıya br tladıktan sonra et fiatl•"' 
nn ıa en u ( 6 .. 6) kurut artması bek" j 
len melidir.,, 

Afyon inhisarı Umum MUdUtf 
Uyutdurucu ma Meler inh~afl 

umumi müdürü bay Ali Sami, Lakall"' 
lıkla temaa etmek üz.ere , l:ug\iJI 
Aakıı:raya idecektir. B ay Ali S mi i' 
lu ıeyahııtf, piyas dan Af} oıı alıotJ 
ı,ue a:ikadardır. 

KUltUr Bakanı Beklenryot 
Edirnede teft,,de bulun n Kultiil 

bakanı bay Abicin Ôzmenin bufÜ' 
ıehrimiıe dönmesi bekleuuıelıı.todir. 

Memlekette 
Seçim 

Naı.illl (Huıusi) - Burnt'a tklntl 
aeçici.erin ayrılması bitmif, k : c'an, el"' 
kek bütUn yurdd21ların medeni bak'" 
lr.nnı kullenmıtlard :r, Hacıley er ,,.
çim nabiye1indeki ilk Hçicaer fark• 
namzedi o)an lıtaayon nıemuru B•t 
Refik, Belediye kitlbl Fak. mr~a
kltibi lamnil, Banka miıdürü lbı ... 
•eçmit1erdir. Naı.:lliden ı•ç l~a ikiocl 
müntebiblerin u7111 yOı eıl.dir. 

• Erzincan, !O (A.A.) - ikinci mtl,.. 
tebib intibabab vi.i7etia her larahndl 
buıll• bat' amııtır. 

• 
Maniu, 20 (A.A.) - Bugün .,na« 

7etin her tarafında mClnteh b:unl •• 
çimine lıatlanmıttır. Seçim ayın :U 
inde her tarafta bitmtı o acakb. 
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- Kmmın sinemalara gitme- ı ... Amma ıinema havadisleri 11 ı ... Bu 7Dzden ahllkı bozula· \ 
5İ e rdz.ıyım.. tekrarlama11na katlyen razı deiiljm. cak diye korkuyorum 

... Şu halo bak Hasan B. 

1 
Hasan B. - Doğru 

IODiD do bakkm •arl 

aıiıh• 



21 ikinci kin un 
'tz • . SON POSTA 

H .. rg 'Resimli Makale a Asriliğin Manası a 
~ankacılığımızda 
Ornek Olacak 
Bir Hareket 

Jf-

Bankac,lağı ve bir kelime ile 
Genel kredı ıtlerini filkede Türk 
parn51 ve · ı üık kafası ile çevir· 
Ciye ~aşlıyah çok olmadı. Fakat 

u!°u-:1) e.cın her yeninği 3';bi bt. 
deJ{erli l.fı de kökünden kavıadığı· 
nuz fu ıun günlerde gördüğumliz 
ca~h bar örnekle ~de rnakılh 
ın aı.ldı. 

l.Jiı-)'anm her taraf mda bu 
itlerde en ileri gideıı memleket• 
lerde bale hergUn para itile u -• 
raşan Kurumlarm zorluklara u ~ • 
raaıkları ftZ değildir. Arada aır:. 
.d~. J929 Amer,ka banka buhranı 
~ı'bı butü!1 dünyaya dokunilnla· 
~a eksık olmıyor. Bunuııla bo· 

ta er memleketimizde böyle bir 
feye raat.amadık. Ulusal bankala· 
rınuz, ) erleriül aldıkları yabancı 
fa&::ıc Lcarethanel~rine· taı çık .. r· 

kadar, iy: bir tarzda 
Para ve '- dl . 1 . . 
re ed· ~re •t ermuzi ida-
raatı l)or.ar. Ar dn ıırada 
kile anan zorlukların da el bira-
ved .. ortad~n kaldırılması, Tnrki 
inıkl malı buhreıı n doğmasını 
inan nsız b.rakacai& kadar kuvvet i 
rnyaın }erleş;b klik salma&ına y~· 
olnıu~t en gUzel (fidlt örneği 

vur. 

•>· ~at llardadır : Bundan birkaç 
bank \e Adapazara Türk Ticaret 
•ıkın~~~r aıkantıya düitü. lföy.e 
de 6 k , yabancı memleketlerde 
bag~l~ sııt olur ve biribirine yakın 

.. r, elan b k 
evlerin· b . an a vtı t ;care\: 
gid ş b .. 

1
'-P hırdcn yıkar. Genel 

bu h O)d e olduğu halde bizde 
M ' •Ç e b" l nlıye Bak 0~ e olmadı. Başda 
tın İler· nnlıgı ve bankalarjmı· 
kredi k gelenleri olduğu halde 
heınen ;~uınlarımı:ı bu bankat:rn 
P•rn \'t.td~ırnına koşdular. Ona 
olan s •- ı ''· Banka da gerici y •IKllllıa 1' 
ardunlara ;t• otlattı ve bu yen. 

<;o ~a~Ja 8 Yanarak e kia~nden 
runııa Dle~ v~ yepyeni bir ku· 
~t:ktor "Ö U eketin kredi bayatınd!l 
~ı: bu u: tıdQ, Adapazarı ban· 

1fı esk1• g \lstUno aldığı degv erli 
,... .le .... d h .• 
.ouıye b İ a a ıyı olarak gör· 
TOrk h aş adı. Bu gUz.ol netice 
ridir • ankacılığmın bUyUk zafe.· 

kaa:\:~t:::r~o Türk ticaret ban· 
laruıın en ü ğin kredi kaynak· 
birldir. Mnt!v::ı b.örneklerinden 
~dapazarda iıe ba •r ıerrnba) e iie 
ca yavai vava f ıyan u ban .. 
hrınıı ·ıe ·ısta:busldmay.esinl art
Adapazara yak an uaşlıyarak 
nonıik b .. 1 ın vo onunla öko· 

' 
b ag an olan ı · . u eler a yer erınıızde 

banka . ~mıştır. Bugtın h 
il yırrnıye yakı u 

e ulu,,8 ) b aşan ıubelerl 
değerli b' ankalarımız içinde-
,, 1 1 ır yer al t G "' stanb l b . ~uı ır. eçen 
tini k u şu esını burada işle-
banka:~:.~an Amerik~n Expresa 
taşıya k ~ulundugu binaya 
tir. lşra b leşkılAtını genitletmiı 
••11 a~~ u ıırada bankayı aar-
2unız g~~e :.\. yuk~rıda yazdı
karıırna• ı .. ~ı umetın yerinde 
kanın c'.~ru~erıne .. ·tlat :lınca, han· 
kezi Adap u daaglanılaınııı mer· 
narak ida az~r Bh Ankaraya ı.th· 
rllnıiıtir Üf lcuvvetli ellere ve-
Y•kıloıa~ bir r•al bankacıhğımızı.ı 
de bQ. hak nana nekadar yerin· 
b~ örnek Tü~azandığını gösteren 
nın nıin etı k bankacılıAt tarihi· 
olmuıtur, • anılacak bir yaprağı 

81119 ,,-__ _ 
ar arınTetekk .... 

Sofya 20 uru 

-.r f ~akiue tt~rındayız Bugün büti.iıı Ulkelerdu medeniyetin etme!İDİ becerewııyeııler, otomobılı ökiizlertı ~ekuttııı 1.u' allı 
var ıgı. ~a~.ı~.e kudretinin azlık veya çokluğu "niıhet bilgisizlere benzerler. Maki~e~ e Hhib 0 11!1ak:. iş değıldır. 
tutularMk o1çu! ııyor. Makinelc~mek, her it eahasrnda maki· Asıl mühim mesele, o makmeden en ı;enış nısbetto fayda 
ııey~ rol vermek asrilik icabulır. Fakat en miihim İD makı· toplamaktır. Yoksa ba7.ı bilgisi:~er~n anlttdıklım gibi asrile.ş· 
neyı kullanmaktır. Elindeki makine kudretinden istifade mık maakaralaşmak demek degıldır. 
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• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Saylav Seçimi 8 Şubatta 
~~~~--~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~ 

Na zedler T esbit Ediliyor, ir De 
Mühirı Bir eyannamc Hazırlanıyor 

Ankara 2 O -Saylav ıeçiminin tivn edecektir. Namzed gösterilmek lsmail Müştak, Hüsrev Sami, iffet 
memlel~etin her tarafmda Şubatın için müracaat eden kadın erkek Halim, eski Tahran elçisi Hüsrev, 
sekizinci cuma günU yapılması binden fada yurddaşın mektubları Kazım Nami, Başbakanlık mua· 
kararlaştırılmış ve karaı· alaka· tedkik edilmektedir. melat umum müdürD Emrul· 
darlara biidiri :miştir. Namzedler ilin edi!ecek namzedler ara• lah, Mustafa Mecdi adlarmın bu-
liıteıi ve seçim dolayısiyle .ımda General Şükrü Naili, Ge- lunacağı tahmin ed:lmektedir. Bazı 
neıredilecek beyanname hazırla• neral Zeki, birinci umumi mfi~ettiı v.liyetlerde müstakil namzetlerin 

nıyor. Beyanname Öz tUrkce yazılı Hf;mi, Cevdet Kerim, Devlet ŞU- kazanmasını temin için eksik nam· 
olacak ve çok mUhim esasları lh· rası Nafıa dairesi reisi AU Rıza, zet göıteraeceğl de ıöylenmektedir. 

Bir Cinayet 
Sevgi Yüzünden Bir 

Adam Öldürüldü 
izmlr 20 (Hususi) - KUfada· 

ıının lı:amcanh kö}'llnden 
Mustafa adında biriıi. Habibe 
adında bir kadına gönliı vermiı. 
Fakat kadından yUz bulamamış. 
Bunun Uz erine Mustafa, ıevaiği 
kadının konuştuğu Seyid çavuşu 
tUfekle öldürmüş, muhakem~ 
edilmek üzere de buraya geti· 
rilmiıtir. 

Muhacirlerin Getirecek-
leri Eşya 

Ankara 20- Muhacir ve mUI· 
teciler;n beraberlerinde getirecek
leri eşyanın gümrük resminden 
muaf o:ub olmıyacağı hususunun 
mahallin e11 bilyük mülkiye me· 
muru tarafından tayin edileceği 
alakadarlara tamim edilmiıtir. 

Tekaüd ikramiyeleri Ve 
Buhran Vergisi 

Ankara, 20 - Tekaüdlere 
verilen tazmi ıaltan buhran verg"ıi 
al.nmaıı ve evvelce buhran verg.si 
alınmadan verilen tazminatların da 
vergiye tabi olduğu allkadarlara 
tamim edilmlıtir. 

Aydın Hattının Satın 
Alınması 

Atatü.rk ~jGümrük Memurları 
Tayyare Cemiyetine 7 Bin 

Lira Verdiler Yakında f stanbulu 
Şereflendirecek 

Ankara, 20 - Reisicümhur 
Kemal AtatUrkün latanbulu fe
reflend "rmeıi günU pek yakmdır. 
Fırka Umumi Reis Veki.l Baıba· 
kan f smet fnönii ile Genel kitib 
Receb Pekerin ve fırka bürosu· 
ı:un da lstanbula g:tmeleri muh· 
temeld:r. 

Yunanistanın 

Müdafaası 
Atina, ~O ( Hususi I - BUtün 

fırka liderleri toplanmı}lar, Yuna· 
niıtanan milli müdafaası için 
Harbiye ve Bahriye Bakaolıkları 
tarafından hazırianan planları 
tetkik etmiılerdir. 

Başba!<an Bay Çaldaris te 
ha··a kı.vvetlerl hakkında izahat 
vermiştir. Liberallerin lideri Bay 
Venizelo, bu toplantıya aelme-
miıtir. 

Bir Facia 
Maı!ak civarındaki Kanlıdere· 

de ördek avlayan . bir çoban 
dereye düşüb saplanarak ölmüştür. 

40 Bin Lira 

Ankara, 20 (A. A.)- GUmrllk 
muhafaza tqkilitımn satın ala· 
cağı tayyare için t~şkllit men· 
aublarrı tarafından beı ay içinde 
toplanan 7 bin lira Muhafaza 
Umum Kumandanhğ.nca Türk 
Tayya~e Cemiyeti ua.umt merkez 
vezneaıne teslim edilmittir. 

Konsoloslar Ve ldhalit 
Faturalan 

Ankara, 20 - Konsolosların 
tasd.k .ettikleri idhalat faturala· 
rında fıat tashihatı yapmamaları 
l~z~m~ ~ar~ciye Bakanhğma bil· 
dmlmışhr. 

Habersiz Ölü Gömenler 
Şe~remininde Sultansellm med· 

resesınde oturan bahçıvan Cemal 
I~~ kar~s1 Mes'ude bir hafta' evvel 
ölü dogan çocuklarını medreaenin 
bah~esine gömmllşlerdir. Zabıta 
bun.ar:a çocuğu doğurtan diplo
masız ebeletden Ayşe hakkında 
tahkikat yapmaktadır. 

Sağlık Bakanı Zelzele 
Mıntakasına Gidiyor 
~Ankara 21 - Erdek; Kapı

dag ve Marmara adalarındaki 
yer tep .. re~mes.:nin yaptığı zararlara 
karşı hukumetın ve yerli kurumların 
il~ günde ı beri aldığı tedbir:erl 

kanı Kinıon y: . Bulgar Başba

Ankara 20 - Bakanlar heyeti 
fımet lnönllnün baıkanhğında 
toplanmıı, Bayındırhk b:ıkanı Ay· 
dın hattının satın alınması hak· 
kandaki müzakerelere dair malô· 
mat vermiştir. 

Beyoğlundaki Petrograd pas• 
tahancs inin 40 bin l i ralık bir ve"· 
gi kaçakçı!ı;;ı yaptığı ha~kmdaki 
tahkikat devanı etmel tedır. 

/:STETI ! /\.' ~ı ' JS1 TER 

~ormek ve başka tedbirleri ye
rınde olmak için Sağlık Bakanı 
doktor Refik Saydam hükumeti 
k.ırarile. hükumet namına bugu: 
craya gıdiyor. 

• 

l NA 1V Pil At 

vaki olan b aıycf gazetelere 
Cemil etinde e~anata?da Akvam 
Y&ziyeti Dlfiz k ulgarıstanın ma:İ r 
tezini m .. d t ere edilirken Bulga'r 
lıleri B ~ 8 aa eden Türkiye Dıt 
ıllenen ~ ana Tevfik Rnıdü Arasa 
ıöylenı· ~~ıekkürQ borc bildiğini 

GOn geçmiyor J<i yeni bir kaçakçıhk vak' sına şnhid 
olmıya'ım. Gün olmuyor ki gazeteler, yeni bir ro n fnbrıka· 
e :nın meyd ... na çıkarJ!mc sından, birkoç bin ıı ltın k çırılır• 

bu sütunlarda nylorcıı evvel yaz ' ığ ın •z gibi son alt ın 
v~ ro n k çakç la r. mün S"b e i e tckra lnmıya m c bur 
o .uyoruz. Scbel.11? l izce d e m eçhul, fa't t bu gid işle ış.ır. 

İşten El Çekt• ·ıd· B -d ırı ı 
Hayudg ay iş:nln tahkiki aırasında 

arpaşa ailo · d lıt ıun a Uç memura 

d 
en el çektirilmiıtir. Tahkikat 

e\•nm e~mektedir. 

ken birkaç kişinin yakııl nmas nd n, gizli rakı ve isp' rto 
fabrikalarının fa,.f.yetinden bahsetmesini r. Bunu, biz, 

ı T R I 

L---------------------

bir ite. a~ sonr , l: u n Pvi b'r ynz y t":. a r m y c ğı· 
mızu b ız ınanmıynruz. S n d.! ey o ltuyucu; 

J 

Sayfa 3 

r-----------------
•• •• ozu 

Bu Da 

Geçer Yahu/ 

ısası 

-
Ne kadar güzel ıözdürf lns - n bu 

alh:deki dtrin filozofluau iy.ce benlm
ıerse düny .. cta hiçbır teydt:n taaa 
çekmez. 

Hasta olur... Bu da geçer yahut 
diyerek hekime eczac ıya parft ver• 
mckten kurtu:ur. Haahtıılığı da çok 
defa kendi keııdme geçer. 

Parasız ki! lır ... Y ıoe bu da geçer 
yahu! diyerek bakk&ldan, kasabaan 
veresiye iı:ai görür. Eğer p.ar .. n ın 
ielmeai k11metse o kendi kendine 
gel:r. Tasa çekil-.. para aramak için 
yorulmaktan kurlu .ur. 

Zelzele olur... Bu da geçer yahul 
Korkudan te.it ederek evden kırlara 
f r lamakta ne mana var? •• 

Son Postanın geçen aayısında 
an'att ğı m:- bküm, bakınız, bu güzel 
aözQn mnnaınnı ne rDzel anlamıı: 
Mı hkeme reisi kendiı ne, tam on 

sene hap:ate yatacağını söyleyince : 
- Allah ömOrler •erain.. insanın 

batından herıey Jreçer. in.an oğlu s fı 
oldultça on sene de gelir aıeçer •. demiıl 

Ne kadar hnkkı var! Bu da geçer 
yahu! Bu filozof hemşeri o derin fel
eefeılle hapiıanede de hiç aıkılmıya• 
cakt r. On senelik zamen da insan 
gözQnQ kapnyıb açmcıya kadar i'elir 
JrCÇer .• 

Bu da goçer yahu! Sözünün gOzel 
bir hikayesini nktile duymuıtuk: 

Sultı n Ham idin id z.reai zamanında 
"Trabı:onda yerlı malları halka göster• 
mek içın bir sergi kurulur. Serg:de 
Trabzonun meıhur funduğundan ve 
hamsi balığından bat'ıyarak orada 
her ne ç ıkarsa heps '.nin örnekleri 
güzel güzel camekanların içinde 
teohir edilir. 

F akat bir memleketin mahsuHl 
ya lnız denizinden, ağaçlarmdan ge.cn 
t •yler o' mnz. Sanayi ıoohıu'lerini de 
t e;hir e tmek isterle r. Şimdi Tralzon• 
d fabrika olub olmad ğ.n ı bilmiyo• 
rum amma, o zaman da Trabzonda 
f, brika yokmuş ki, sanayi m chsu a 
diye Bay anlar n yünler'e ipeklerle 
itledikleri elit erfoi teobir ederler. 
Su!tan Hıı mid'in zamanında açılan 
bir sergiye herıeyden önce Paditnha 
aid bir eliıi göstermek lbım. Sultan 
Hamid, g libıı güzel ndam olmadığı 
için, resmini h içbir yerde teşh :r et· 
tirmek istemediğinden. onun yerine, 
o zamanın adeti üıere, "Padıtah·m 
çok yaıa l,, yaz•sı ile iılenmiı bir 
elif ni serginin duvarında en iyi bir 
yere aaarlar. 

Trabzonlu bir Bayan da "Bu da 
geçer yahu 1,. yaııaile bir le•ha İ§le· 
mif. Seı gi heyeti bu levhayı pek 
beğenir. BeQ"end :ğini anlatmak için 
de onu Paaitahım çok yafa yazılı 
levhanın nltıoa ast nr. 

Sergi açıldığının ertesi gDnQ tabii 
kıyamette kopa. Jurnalcılar fırut 
krç rırlar mı? P diıaha duanın altına 
bu da ıeçer yahu J sözQnün asılmaaı 
kaaden yapılmıt oldutunu telanflR 
haber v erirler. 

Bu telgraflar Oıerine 11erglnln ka· 
penıb luıpanmam·t o'.dutunu bilml• 
yor11.ım da h1.: r hal e "bu da geçer,, 
lavhaw.n ·n kaldırılmıf olma11 pek 
muhteme dir. 

SJltan Hamid kendisinin hiç geç
mlyeceğini sanırdı da ona göre hare· 
ket ederdi. Su tan Hamidin ne ka 'ar 
aldnndığ·n ı, kaldırılan IAv~anın dotru 
aöy'ediğini zaman gösterdı. 

Bu sözü çok tekrar eden bekta• 
ıilerden birine 11ormu11ar: l 

- Sen da.ima bu da geçer yahu 
diyo rsun amma ya geçmezst:?. 

Bekh ti hemen cevab vermıı: 
- Bunu l:ilmiyecek ne V<lr? O 

geçmeue sen geçerıin yııhul 

Balkan Antantı .. 
Roma Müzakerelerinden 
Doğan Vaziyetle Meşgul 

Ce.nevre, 20 (A.A.) - Balkan 
antantı mümeSBiıleri, memleket· 
lerinln Rvustur} a'ı.ın istikliili ve 
orta avrupa memleketlerinin iç 
işlerine mUdehnle edilmeme!( 
hakkında Roma'da tasavvur edı· 
len antanta işllrakleri ihtimalini 
milznkere etmişlerdir. Hiçbir t•• 
ye karar verilmemiş o!makla 
beraber bu antanta iştirak et-
meleri ' için Roma'da isinılerl 
bilhnssa zıkredilmemiş olan mem· 
leketleri ı de be 1zer emniyet 
bağları ihdas etmek istedikleri 
söylenebilir. 

Hakim Namzedliği 
Ankara 20 - Memur olduklnn 

halde y~ni konun mucıbince 
h&kim namzedi stajyerliği yapmak 
mecburiyetinqe kalanlarm mük
teseb hak!arınan kaybolmamas.na 
çalışılmaktadır. 

• 



~ Ziraat Bilgisi ("') 

Kaşıntı Veren 
Ekin Tanelerinin 
Çaresi 

!!!'!!'! 2-
Geç"nkl yazımda bir okuyucu

mun derd yandığı •Ekin ka§ınt.aı• 
DJD neden i.eri gelc.iğ.ni dilıme do
layarak önce ekin tanelerini kı· 
Z.§lırau ve onların içini kemiren 
güvelerc!en awz açrııışt.nı. 

Eu güvelerin sardığı ekinlerde 
çok defa kırmızı renkli ve gözlo 
görülem;~ ecck kertede küçücük 
b~r takım bitler peyoa olur ki bu 
bitler pek çabtık üreyerek her 
tarafı sararlar. Pek küçük olduk· 
lan için do • vr~lao ekin toda· 
ri.e Ur.ikt~ sağa sola uçarlar. 

Bu ııırada 1.ısanm bir yerine 
konan bi.lcr orasını sokarak 
derimize bıraktıklan zehir yll· 
zünden bir ka~ıotı verirler. Ôt~ 
miz borimiı parça parça kızar
maya baflnr, daha fas:a bula§a• 
cak olursa kanımız zehir!enece· 
ğinden hararetimiz artar ve ba· 
ıımıia vurur. 

1 Şu arada a5yle~ im kl böyle 
kq.n1'ya tutu.unca ilk yapacağı· 
mı tuLu au ile yıkanmak o:aun 
Tuz:u ıu Gzer:nizc ıinmiı o:ao. 
kapotı bitlerini öldOrdUill gibi 
tizi do kurlan:) 

işte bu ufacık bitleri bUyliten 
bir camııı altına koyup ta tetkik 
edcneoiz g6rürsll::üz ki bu bitler 
örümcek gibi ufac1k kenelerdir. 
Gerçekte bunların ımıfı da haıe
rele. in 6rUmcek sın.fıdu. Türkçede 
(Ekin katıntı biti) denilen bu ke• 
necik!cre fen dilinde : 

{Pedikülaidea DantrikozllsJ der
ler. Eunlar güve ıarmıı ekia:eri 
arayarak tanelerin ıçlııo ıircr ve 
cırada buldukları kurtların kanla• 
rmı emip yaıarlar. Az umanda 
o kadar çoğalırlar ki bey;nlere 
durgunluk verir. Gnveler ekin 
tanelerinin .içinde lılerlni bitir:nce 
bunlar da çıkıb ambann 6lednde 
berisinde kışlarlar, ötcyeberiyo 
dağı ırlar. Bu sırada nereye rast• 
lar.araa or&nıo canını yakacak
ları tabüdir. 

Şimdi ukatınb yeren., ekinle
rin bu ka{ıntıya naaıl tutulduk· 
lannı anladınız mı? 

Demek ki itin bap (kızışık) lığı 
meydana retiroo güve.erdedir. 
Gih·eleri ortadan ) ok etmelidir ki 
kapntı bitler; de ekinleri ıarmaı.n. 

O halde şimdi yapılacacak 
lfleri 11ralayal:m ı 

1 - Ekin tar.esinin her iki 
çefid S?fiveıide saramt.ya hiç gele
mez. Harmandan çıkan tane:eri 
oobarda kalburdan geçirib, Ay· 
rıca Tınaı. makinesinde aavurur
aaoıı bu ıaraınbdan bepıi olür
ler, kürekle çarpa çarpa aktar
mak da faydahdı. Fakat bir kı· 
ıım yumurtalarda bu sarsmh hiç 
tesir etmediğinden onların da kö
redHmelİ gerektir. 

2 - Yukandanberi anlathk· 
lanmdao anladınız ki güvelerin 
yatağı ambarın ara~ık. çıkmh, 
direk, pencere çatlaklandır. Böy!o 
ambarlarda ekinler daha baıka 
tnr:ü belilara düşerler. Onun için 
ne babasına olursa o ıun ambar· 
lan derli toplu yapmak, dötc· 
ıneainl, tavanını gayet muhata· 
ıalı kurmak guektır. Böyle am
bar oluna 1apılacak iliçlama
lann fa1da11 o!ur. 

3 - . Dediğim gibi ambannız 
mantaH• ile her metro arik"ab 
için y•nl ambaarın her eni, boyu 
1nksekliği bir metnl olan yeri için 
&ç gram k6ktird yakıb 24 aaat 
t&!aü Yerirsinb. Bu tütan kurtl11ran 
çoğunu tildDrür f ber tarafı a1luca 
kapamayı da unutmazsınız.) 

4 - Daha iyisi ekin tancle
rlıl bir f aç11a koyub yll:ı kilosu 
için on gram [Snlfür dö Kar
bon • Kibr ti karbon) heaab ede
rek p"çavralart bu ilaca batırır
ı•n ı.. Ve f çıya atarak kapadır
ıımı. 24·36 saat bu ilacın koku
aunda kafan ekin1crin içi, dışı 
guveden, l:ltten kurtulur. . 

5 - Şuıu da unutmayınız ki 
her yıl ambarınıza yeni . tane!eri 

.ıd kl11u:l ~ 
~~===========~ =-ı-

1 orilzi Fıkra ,f-• MEMLEK T ERLER 

l 
Antebde Maarif Ve Sıhhat işleri 

~· Y en:den 30 Köy Mektebi 
işleri Yolunda Gidiyor, 

Yaptınldı, 
okuyanlar 

Şehrin Sağlık 
Çoğalıyor 

Gaı.iantcb(Hu 
sust ) - Şehri
mizin Maarif va
Zİ} eti hakkında 

vali Bay Ak f eyi· 
doğan dem'.ştrki: 

Bu yıl için
de yenideıı otuz 
köy mektebi ya• 
p:lmıft.r. Bunlar 
Oç der1hane:t· 
dir. Mıntaka mek~ 
tebleri olacaktır. 
Nez,b ve Isla· 
b:ye lcazalarile 

Fevzipafa nahiye• 
ıi merkezinde 
de beıer dersha
neli örneiine uypn Dç okula ı 
yaptınlmaktadır. Okulalanmıun kız 
ve erkek talebe mevcudu gün
den gtıne artmakta Ye blltçeniıı 
darlığı do:ayısiyle okutan kadro
ıunu genişletmeden okuysnlarıo 
say11•nı foğaltmıya ça!ışmaktadır. 
Okulalarım1ıa bu ıene devam 
edeo:erin aayısı b:r yıl öncekin
den bin arbkhr. 

Uluı okulalanna günden güne 
hucum çoğalmaktadır. Vi!ayeti
mizin Yazife aever okutan.arı 
ulus okulnlarında bedava olarak 
çahımaktadır. Bu yıl 2621 kadın 
ve erkek )'Urtdat okullarımıza 
devam etmekt•dir. 

LiHmizia mevcudu da befyllz 
altmıp geçmektedir. Okutanlar 
kadrolan da değerli hocalarla 
kuvvetlenm:ıtir. Okulalarımır.da 

sporculuğa ve iıciliğı bu yıl bir 
kat daha gfic vcr~lmiıtir. Liı~ 
miz:n resm1 pansiyonu henOz teş· 
kil edilmediği halde ci•cır vilA· 
yet ve kaıalardan gelmiı yilz 
kadar talebe araaında yardıma 
mubtac bulunan kırkı için idarei 
buıuıiycye aid blr bina ooarla· 

Antebde bir mekteb mü.ıeti 
narak ve elektrik vesaireai dllzel• 
taerek pansiyon haline ıetlri:mif, 
Halkevi yardım komlteai eli:e de 
yiyecekleri temin olunmuıtur. 

Yine ilkmekteblere devam 
eden fakir çocuklardan aıdaca 
yardıma ınuhtac: liç yQze yakın 
talebeye çocuk esirgemo kurumu· 
nuo deliletl.e • cak öğle yemeği 
vermeğe başlanmıı old~ğu g:bt 
bunlardan e.biscye ihtiyacı olan· 
lara da elbise ve ayakkabt veril
mektedir. 

ilk mektebler talebe meYcu-
duııun sekiz bine vardın:ması 
mukarrerken bir kısım okutanla· 
nn haata:ığı, aakerl:ği ve dersane 
bacimlerile trahomlu ve trahomaJZ 
t~ebenin bulunmaıı mecburiyeti 
) fi-zünden me.ucudumuz ancak yedi 
bin iki ytlze v. rdırılmışhr. 

Sağl .k işje ı i çevirgeni Bay 
doktor Silleym"n Faikte 934 ) ılı 
sağlık ış.erı hakkında ıu mallı· 
mab vermiıtir: 

ViliyetlDiizde genel sağlık du· 
rumu bir yıl ö: cekindeo çok 
daha iyidir. Bulaşık bastabk1arla 
ıeregl 1avaşı maktacar. Sağ hk 

kurumlarımızın 934 
yılı içinde çiçek, 
tifo ve menenjit 
&§ısı olarak ap· 
ladığı kişilerin 

yekti.nu yllz dokuz 
binden fazladır 
ki bu ıa)ı btitün 
Yiliyet nufusunun 
üçte birinden faz 
ladır. Trahom ku-

rumlan bütftn sene 
içinde Gazianteb 
Özek kazaaile 
Kiii• kazasında 
885 kiıiye ame
liyat 1apmq ve 
yanm milyoDdau 

fazla adam tedavi etmiştir. Sene-
nin' •on aylan içeriı.lade ayda 
dokaan bin çift ıöu illç konul· 
muıtur. 

Anteb ve Kl!ia hastaneleri 934 
yıh içinde (1608) hasta yatırmış, 
(19529) baataya ayakta bakmıı, 
(3233) laboratuar muayenesi yap
mıt ve (732) hastaya da ameliyat 
yaparak hayatlarını kurtarmııbr. 

Gazienteb bastaneıinde bu yıl 
içinde bir idare pavyonu ile yeni 
poliklinik kısmı i.Ave edilmiıtlr. 

Villyetimlzde bin dokuz yllz 
seksen yedi frengili Ye bin dört 
yüz yirmi sıtmalı aağhk kurumla-
rımızın sürekli bakımı altındadır. 

Sıhhıye memur teşkilibmız 
tam ve iyidir. Bu arkadaılar he· 
men her hafta bir baıka köyo 
uğrayarak o köy balkının mhbatile 
yakından alakadar olmaktadır. 
Bu auretle köylerde herhangi bir 
bulaşık hastalığın ıuhuruna mani 
olunmaktadır. 

935 yılı içinde yapılacak bir 
çok iı'.erimlz vardır. Bu meyanda 
bir Zührevi haıtalıklar dlapan.erl 
daha yaptırmak fikrindeyiz. 

Zonguldak Fı~ka Karamanda Genelik Ve Maarif Hareketi 
Kongresi Bitti 

Zonguldak 20 (A.A.) - fşle· 
rlni bi.ire:ı fırka vıliyet kongraıı 
kültOr, bayındırlık ,-e öko.ıomi 
bakımlanndan birçok dilekler 
cnaylamışhr. Doktor Mitat alb 
okun baıkanlığı altında kurulan 
yeni 'ilayet idare heyeti azalnn 
ve büyük kengro mümossilleri ıo
çilmiştir. 

Giresun Kadınları Fırkada 
Giresun, 20 (A.A.) - Cumu

riyct Ha:k Fırkasına yenic!en 
hin elli kadın üye kaydolunmuı· 
tur. ....... _.. ................................................. . 
taıımadan amban bir dönüm Ull· 
sü:eyib temiz:ey:niz, ek:nlerinizi de 
dllğenlo harman edaueniz hiç 
cılmaua h;.ıaı maklnuile aavuru• 
DUL Bu sayede kötülüğü Ud 
baıındon yakalamış oluraunuz. 

6 - Her iıte olduğu gibi bu 
tasa ile bata çıkmak ta hep bir
Hkto •avaımakla olur. B:r:ikte 
1&vaıır ve dalma fennin buyur· 
duiu liiçimde çahş·rsanız: Ozüntil· 
allz, cz.gisiı. clur. Yoksa doiru• 
sunu aöy:iyeyim mi?Eski gcrenck
lerle çiftçilik çok üdmtülO Bir 
meslektlr. 

, Çiftçi 
Atyonk rahisarmda ıiraat müdürü 

Bay Abmede: 
V crdiğiniz izahata teıekkllr 

ederim. - Ç. 

,., Ziraat hu•u•undaki mu,ı.un .. rfalıl 
Hı unu .. Son Poata'aın lÇlftsJ) il 
.- ..... ._ ...... kur. 

Karaman ldmaa Yurdu lllr 1) lıeyetioi kuran yiğitler 

Karaman ( Humı1 ) - Kara• 
manda maarif lşJeri ileridedir. 
Gazi ilknıektebinde 387 talebe 
okumaktadır. Mekteb çok güzel
dir. Bahçesi bfiyüktnr, iki ytızden 
fazla çam fidanı, 300 kadar da 
muhte:if ağaç yctittir:Imlştir. 
Karamanda bo mektepten ba,ka 
Cumuriyet ve güneı adlı iki i.k 
mekteb daha vardır. Bu iki mek· 
tepte de 314 talebe okumaktadır. 
Bundan başka lbnlı oahiyesilo 
Baıkışla, lıisıra, Kdbaaan, Akç .. 
ıehir, Mastat, Bardas, Sudurağl, 
Manzan, Gl.icer, Afkan, Gafriyat, 
Bürbao, Mercalt, Kız.lyaka, Pınar
baıı, Kızıllar, Nahiye ve köyle
rindeki ilkmekteklerde do 646 kız 
•• 986 erktk o~~ak GJv• J 632 

talebe okumaktadır • 
Karamanda Maarife oldup 

kadar gcnçlije de ehemmiyet ve
ri:mektekir. Karaman idman 
Yurdu kaymakam ve bele~iye 
batkanı Bay F a:k geocl~ro daıma 
müz.aharet göıtermektedır. Yurd
da bir güreı heyeti vücude geti• 
rilmiıtir. Kaaabada Yurd için 
önllmOz.deki ilk baharda yeniden 
yo güzel bir ıtadyom yaptınla· 
caktır. 

l?afrada rl.Usamera 
Paha, 20 (A. A.) - Halkevl 

107sal komitesi Bu:gariatandan 
gelen mubacir!ere b:r yardım 
olmak Ozero iki müıamere bazır-
. la~r. 

Yanılmak 
Olabilirse De ..• 

İwzaıım esirgeyen bir okuyucu...-
ıu bitiyi a&ldımı ~ 

•• Tarihi tefrika veya roma11 1~ 
bir takım muharrirleri tarihi t ~ 
ettiklerinden dolayı nkıfaoe t•~ 
ettiaioid vaktile okumut. 5zi ta Ot 
etmittim. Son Pollafa ç ıkan "ıs1 
taclı imptırator,, adlı mu11a h11bell:....ı 

aiıı:' n de onların nıı:iyetino düo 011"'"'" 
teeHüflerle gördüm " ' tJ 

Bu baılangıctan ıonra saygı d.~ 
okuyucumuz, bana ıu yan. ı: ~ 
yaptıj'ımı ıırnl yor: 

1 - Adelaide, G arda fÖ ~~ 
mabpuı detildi, Othon ile P. ~ 
huluıtu. t 

2 - Otboo Bizanı prenıeai 1~ 
fano ile evlenmedi. Bu isim ·e ' 
Biı nah prenaeı alan ikinci Otlıoll~...a 

8 - Ade'aide kocaaınc.ao Ç""" 

ıonra Blmiitlür, ; 
Okuyucumuzun değl'raiı ynıl•'!.. 

dikkatle okumasından kıY. ne aldlJI 
kadar tarih bilgiaindeki engin;it• ....ııı1 
imrendim: Y aloız kendilerine fUt,,... 
ılS1Jemek iıierim; Tarihi mCiı bab~ 
tarih okuma .ınkını 7aymak •r 
yuıl yor. Menu lf'Çerken kuru ~ 
bil•i ortaya koymaktan ıiyade •Ucf 
JUcu7a ı•n eatırlar nya dütOnc Or 
bir a hn• ıunulmak lıteniliyor. I 

Oç Taclı lmpuator 11101. bel:etİ ' 
bu kaya-u He yazıldı. Ben O boll -
Ciç tac tc tıdığına, Ade!&ldle f "r l..ok• .. 
• çan bİJ' tekilde nlendilini, a:zıll 
b'r Teofanonun da Alman imperıtl' 
riçeai oidutunu biliyordum. Bu b lgİ~ 
dayanarak bir mllaahabe y ıoa•r 
tı ı rlayanea uaun uıun kitab kııtıf' 
tıramaadım. Bu, ki.ılf etle nimet •ı; 
11odaki açaklıtı pek çotaltan l:of bil 
ubmet olurdu. Aynı umanda biç 
kitaba bakmadan mllHhabemi y JI' 
mazd•m. Bu da birçok ağ r ımtihaP~ 
ıeçirmit olan, hafızama pek f z.a Of 
itimad teıkil ederdi. Onun iç o "ti 
tacb imper .. tor" u babrladık~a.'ı ıo_."J. 
kitcbbaneme yanaıtım, a-e ışı gU7ı.1 
Lir kitab aldım. Bu, "bu}'ük T "j 
umumi,. adını taııyan eınin dördü~ 
ciloidir. lisdeki benzer erinin en iyı! 
dir. Bay Ahmed Refi iu kal avJ 
den ~km·ıtı. işte bu kit bın ( . .:SS) i,. 
Nbiteairde fU aabrları okudum. . . 

" Lombardiya kırallığı birçuk k•fl' 
nio ihtırıuılımoa hedef oluyorılu. Otb~ 
devriude halk kırallık i.ıuvıuıını I 
preDM vermişlerdi, Fakat ık ı ııiuio JI 
hükmü yoktu. Bunlardan Hcrt:"ll!.,';I 
taht brkadaşı Lüteri zehirlemi~. z~\'C O' 
Addaidı Gardıtgölü ortaııında bir ~ 
leye kapatmış, Aılelfüd rle OllıoııJ~ 
imdad taleb eylemiıti. Othoo bu dıı 
derhal icabet ederek Add8ııli kurt.,. 
mış, keodiııile izdivac etmişti.,, 

Yine bu kitabın 387 inci H)·fa•ıl' 
da da ıu aabrlar •ardı : 

u OLlıon bızanea adam göııdere~ 
1'1ko!oros Fokaaıo kızı Teofttuoyu ı~ 
mıo, bııanelılar bu talebe gavtıı oıu., 
auımane oevablar vennışl~rdı. Bu .~ 
divaç Nıkoforosun katli Üzt rİııe yerıdl 
geçen Yuani8 Zinıiskes z ımttnıo 
vukubuldu·., dl 

Benim Oç tac menuu üzerirı 
tatlı tatlı okunabilecek bir miisah ~ 
Ja&mak.ığıma fU ıahrlar l:o Lol le.
idi. Netekim ayni ıabrlnr, y zıhr '°,.ı 
HJil değer okuyucumun tenccühO ıJJ 
kı ybedecek kadar yanh; olmadıl 
da a-öıtermeye kifayet edel i :r. tJ 

Az:a okuyucuma hürmet u a ı nar• 
M. Turhan T•' 

Memlekette 
Seçim Faaliueti 

Samsun, 20 (A. A.) - Vil" 
yetin her yanında > <.klamal.,ıl 
biten ildncl mUntebib scçi111iıl' 
devam edilmekiedir. LAiikl~ S•: 
ıun köylerinin ıeç:mi b.tın f.;, 
Merkezin seçimine de yar.o b ti 
laoacaktır. Blltün seçim işinin •~1 
~4 tine kadar bitmesi ku\ ve 
beklenmektedir. ..M 

Amasya, 20 (A.A.) - Buş;t 
başhyao ikinci ınilntehib ıeÇ1 

perşembe günU bitecektir. tJ' 
Gi:-esun, 20 (A.A.) - CurO .

riyct halk fırkaaı vilayet, kaı• r. 
nahiye heyetleri yap ıkl rı t.0 et 
lantıda saylav ıeçimi ik•0 tı
mllntehiblcrl için icabeden . Y

1
", 

lamayı yaparak mUntehib e~ı e' 
bit etmiş ve bugünden ıtıbs~_.. 
Tiliyete bağlı bütün köy ve ·dıt 
ıalarda ikinci mlintehib ıeçı 
bqlamıtbr • 
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Eden 
Tarih 

Sar reyilmı bitib bu .ıongin kömür 
havı.asının akibcti t ayyQn etmekle 
beral er biltiln Avrupa gazeteleri. 
hilt, bu işle meşgul olmada devam 
ediyorlar, iıin mali, iktıaadi, aa· 
keri s fhafannı evirib çevirerek gÖ:ı· 
den a çiriyoriar. Doğru, yalan 
birçok da yası yazıyorlar. B" yaır.ı• 
!arın dogru •~ya ')'alnn olması gaze .. 
t nln milliyet ve ifad ettiti aiyaaa\ 

~e~ıı .ba~lı o!uyor. Bu arada lnailia 
ııcı fırkasının fikirlerine t•rcilman 
olduğu ıayJ nen Ocyli Heral gazetesi 
4e, Sar reyiinunın neticesi karf 191nda 
I• ağır i.ıta •> ı ileri sürOyor: 

"V rıay muahedeai )'apıldıgı r,a. 

•an Klem nso. Sard 150 bin ulen 
Fransıı ai nio mevcudiyetinden bah .. 
••tmiıti. Sır r yiinu bu sözQn tarih! 
~lr uydurma olduıtunu m ydana 
çıluırınıttır.,, 

Klemenso böyle bir alb söyle .. 
rttlf midir? S r h vutıınm on beı aene 
~Oddctle muv kkat l:ıir uluılar arbı 
ı~are7e bath tutul aııı •e IOnra re .. 
vAaıa müracaat edileceği keyfiyetini 

ersay rnuabed~al, bu &Öz Oıerino mi 
nazarıdiltk t ı F k a e a mı br? Bilmiyorum 
b a at bildiA'iın ıudur ki, ekııeriyetl~ 
1 u. nke•l muahedeler mcvcud realite. 
erı ale al k 

1 
ma sı:ı:ın bir takım sun'i 

vaz yt.tler faralrnatcta vo bunlar, 
uzun boyl 1 lan a an &fa amatlık kaynak· 

bııline gelmektedir) r. 

laaüt 
18~~1871 Alm n Franıız harbini 

ilba~n ~ A ı o .. Lorenin Almanyaya 
'Veclıın an ~o~an vaziyet bunun en 
tı'- tnlaahdrr. Fakat' tarihin bir 

uerrar ld 
••de 0 Uğunu söyleyenler her 
ıı.-. .. •ıa,~._nk f rı tta bu tarih! bakikatt 

.. rıc;a.d, 
•ini •o·· 1 ate almıyor ve çekinilmc

Y ed'lc lıri dQ • ı •Crl lıat ya biz.zat kendi· 
ld nılık f .ıyor!ar. Dlyecek iniz ki bu, 

[) n f Itri ihtirasıdır ot . 
lhllraa ro. Fakat nice ebemnıiyetalı 
ihale bar •ardır ki bunlardan korun .. 
Bu d llyQk fel!keUere mani olabilir. 

a <ioQ-ru dğeil midir? - Süroy"a 

Gandı Hind VaUslle 
B Kar,ıı madı 

1 oınbay 20 (AA) 
ltın Baık:n H· · • - Miblilman• 
t•refiııe bir 

1 
ınd. Genel Valiııinin 

Ziyafete Gand~·~. ~?afeti yermiıtir. 
kabul etınenıiıti •et edUmitH de 

...- r. 

l.t - Evel. Ukalalığım nzerimde. 
ı kersen kalkıb gideyim.. Canım 

1 hm g liba .•• 
Harun Şinasi, gülüyordu: 

Bil k; Canımı sıkmıyorsun ... 
v ~ 8

• hana. Umid ve te11elll 
erıyorıun .. 

Cevad Galib d 
b '- urdu, yanyan n-.b: 

lar - Fakat hiaslyah ifade tarz· 
ın tok garibi 
Haruıı ş· 

oktuyordu. ınasl, onun omuzunu 

ribı~uDarllrna.. yine kılıçbahğı 
kır •ıne.. Panılyon meıelesinı 

ar •creliıu. 

Ben, filcrlaıl e6yledim. 
- ~on bir tecrUb. daha ... 

dahal.. \tt., &on bir tecrUbe 

~ 
. Cevad Galib, alnını cama d .. 
}aQlıf k" I! ' opure köpüre mendereğe 
:~tu~n 'le lurıbb köpUk köpük 

1 en kudurmuı lodoa dalııa
arını Be} re diyordu: 
. - Bugün de vapurlar ı,ıe

ınıyor ... 

Harun Şinasi. çini sobanın 
önüne çö~elmiı, tutuşmıyan odon· 
lan çıra ılı alevlendinneğe uğı·a· 
ııvordu: 

Çel<.oslovakyada 
:A kerlik 

Prng. 20 (A. A.) - Harbiye Na• 
zırı ve umumi erkAnıharblyo relıl, 
günnn 111kcri nıeıolelarl hakkında 
gıı.ıetol~rc malumat vererek, ilci 
ıcnclik ukerlik hizmetinin birçok 
faidelcrini l~trih etmiıler va zabit 
aded nin 11rttırıfmasını, askeri hazırhk 
mecburiyetinin konmasını vt zabit· 
ler! küçUl< :ıabitlerin nziyttlerinio 
dflze:tilmeıini düşlindüklerini ıöylt· 
rnıtkrdir. 

Sar da 
• .t 

Muhacirlerin Gidişi 
Berdevam 

Paris, 20 ( A.A. ) - Malum oldu.
tu veçhile Sar'dan iltica eden Almnn
lar, Franr;ııların cenub 'kısmındaki 
eyalttlere yerleştirileceklerdir. Ş mdi 
de yardım iltiyen Fraıııız a-öçmenlerl· 
nln. bilhassa Bretanya'da tahıiı edilen 
iskan mcıke~crioe ıCYkalunacakları 
bildiriliyor. 

Birine Silah Atmıtlar 
Sırbrlik, 20 ( A.A. ) - Dudvlller 

mıntakaaı Alman cebheal Reisi HhR· 

ha kartı &ftBt ikide evine dönerk•n 
bet kişinin ıilAhtı aletine uğramııtır. 
Miltcarr:ı.'ar kaçmıı, iki kur4unun 
şıyırdıtı Rtiı de hidiaeyl polise hR· 
bcr vermiştir, 

Propaganda Avusturyade 
Başlamış 

Viyana 20 (A. A.) - Sar reylimın 
danberl Styrıa•da Nazi propağandtı
eınm yeniden canlanmıı oldutu ha• 
ber Yeriliyor. 

Llnz•de, Naziler, Sar•da olduj'u 
2ibl Avuıturya•da da rezilma milra• 
caat cdilmeıini dl\eyeR b yannamelor 
daAıtmıılardır • 

• 
Roşfor SDrlamer, 20 (A.A.) - SOO 

Sar millt ciıinin gelmesi beklenmek· 
t•dir. 

Habet • ltalya lhtilAfı 
Cenevre, 20 (A.A.) - Her iki ~ ... 

raf 1!108 tarihlJ andlrtmanın bet'ncl 
maddesi (berine doğrudan doğruya 
müzakereye devam etmeyi ve mlba· 
kere esnasında }'eni hiidlıeler çık
mamaaı için lbımgelen tedbirleri al· 
mryı taahhlld ettiklerinden U uılnr 
Kurumu konaeyl ltalyan • Habeı ih
tilifınm tedkikini, huıuıt toplantıBtn• 
da reamcn tescil etmiıtir. 

- Bu apartımanı tuttuğu-

muz eyi oldu. 
- Evet, 

oldu; yoksa, 
ılirfinecektik. 

bir dhetten eyi 
OıkUdar yollarında 

Odanın kapııı uıulca açılmııti, 
içeriye kır Açh, ıUzUk yllzlO :ıayıf 
bir ihtiyar kadın girdi. 

Harun Şinaıi, aobanın kapa
iJnı mqa ile itlb kapadı •• bir 
sıçrayışta ayaia kalkb; merakla 
sordu: 

- Ne haber. Madam Eftik? 
ihtiyar ermeol kanıı, tellpız 

adımlarla odanın ortaaına ileri ... 

mift1: 
_ Beyhan'ıa hiı.metçlal Aneyl 

gördUm. 
Cevad Galib de başım çevir-

mif, merakla bakıyordu: 
- Sinan Tabıin Beyin aıçısı? 

Eftik dudu, kollarını göbeğinde 
ka•uşturmuflU, gözlerinde, car:au: 
vUcudUnden umulmıyacak bir can· 

bhk vardı: . 
_ Sabire kadını da gör m. 
Cevad Gal b, keyifle ellerini 

biribirine vurdu: 
- MUkemmel... Simdi anlat 

bakalım, sende havadialer o\a• 
caktır. 

Harun Şinaal. CeTad Galibln 

1 irçok Yerlerde 
Fırtına Var 

Amerikada Gemiler Batıyor, Hindis
tanda Dehşetli Bir Soğuk Dalgası 

.Fırbnaya tutulmuı bir Vapur boc&layıb duruyor 
Halılalu, 20 • Amerika· (A.A.) - yollarla ıtmendifer hatlarını çenele-

TernÖY eda1ından Nnyorka giden mittir. En tiddetll ıo~uklar Kolorado 
Hurryon adlı mot8rlll ııcml karaya ile Seatlle mıntakaaında kaydedılmek-
oturmuıtur. 10 ki ilik tayfaııAın telef tedir. • 
oldutu zannediliyor. 47 ırGn ene! 8 * 
tayfasile 811.h:ıme.dan hareket eden Uç Bombny, 20 ( A.A.) -: Eıi. i'Örü'-
direkU gemiyi bulmak Omldlerl de memit bir ııoğuk dalg sı tımııli tarki· 
kalmamı4tır. ye dOıcn mıntokada, ıı yııı yU.z1~rl * bulan birçok kurbc n verdirmıştır. 

Ne\}ork, 20 ( A. A. ) - BUtfin 
Amcrik da iddetli bir fırtına hhkiim 
5Ürınektedir. Şimdiye kadar bu yOı.· 
den ~>o kitinin telef oldufu haber 
veriliyor. Birçok yerlordc su ve trnr 

Stav·ski Rezaleti 
Tahkikat Heyeti Bir 

Rapor Verdi 
Pariı11, 20 (A.A.) - Stniıki reze• 

lctlnde, h kimlerin hiısci meııuliyet

lerl hakkındaki r porda deniliyor ki: 
rı T~lıkik komiıyonu, e ~ak 

mDdde"umumi bay Preuardin gerço 
ihmal ve teıeyyOb ırlS.stermit olduğu 
ve fakat kendisinin b21ha nzifeyo 
nakli bun kar ı kifi bir ceza ı yı· 
Jacağı kıınaat;ne varmışbr. Yııpılan 
tahkikat. b y Preaaardın 4eref ve 
latikamcfndeo tObheye dütecek hiç 
bir h diae ortaya çıkarmamışltr.,. 

Bay Laval Parlste 
Cenevre 20 ( A:A. ) Bay L nl 

Parise dönmek üı.ere buradan hııre· 
ket etmiştir . 

aÖH kanşmaıma sinirlenmiıtl: 
- Bırak ta anlatsın •.. 

c 

Eftik dudu, onların merakla· 
rlle, heyecnnlarile alay eder gibi 
gayet ıakin, kayıtsıtta anlntı· 
yorduı 

- Bay Slnandan yana hiçbir 
korku yok... Sabire kadının ağ· 
zını aradım, tıkır tıkır söylettim. 
Beyhan, s:nanın evine yalnız 
bir ,un, blr aabah uğramış 
bir kAğıd almıı .. Okadar ... O giln 
Sinan, prkete gitmem{J, Beyhana 
bir it havale etmit-· 

Hanın Şlnal, ıordu: 
- Nereden bl iyorıun? 
Eftik, Harun Ş;nasinln toy· 

luj'una, hafif ter bıyıklarının 
altından pldll! 

- Bunca yıllık Eftik, bu 
kadar iti da beceremez mi ? 
Bu mektub itini. Sabire ka dm 
da merak etmiı 1 

Ce•ad Galib, ıö:ıe karıtb : 
- Afçı kadın, ne diye merak 

ediyor? 
Ef tik dudu; ilAhi çocuk, der 

gibi baktı, ıtill\mıedl : 
- Aşçı, hizmetçi lcıımı, tlirlU 

tilrllldlir. Kimi bekAr evinde ça· 
lışmak istemez. kimi de mutlak 
evli. hatta çocuk sahibi obun 
ister. Kendi çıkarları, a canımt. 
ilk önce, kendilerini dOıUnürler. 
Sabire kadın da. efendiıinin, ev
lenmesini hiç istemiyor. 

' Hanın Şinasi, güldü : 
Yok1&, efendiıine tutkun 

mu? 

Mııhıul tamamile mahvolmuotar. Bin
lerce ehli hayva ve kut CSlmOttnr. 
Zarar birk ç milyon fngiliz liraaıaı 
bulmaktadır. GOceral Sint ve Pençab 
dahilinde pamuk rekoltesi hvol
muştur. 

rak Petrolu 
Sahile lniı Mera~imle 

Kutlulandı 
Şamtarblusu, '20 ( A.A. ~ - lngili:ı 

Dış işleri MUsteıım Lord Stahop ile 
Irak petrol şirketi idare mccliısl Baş· 
kanı Con Kondamın huı.urile yer lb 
petrol borubrının <:ç•lma meras mi 
yapılmıştır. 

Bundan sonra bUtfhı reımi tabsi
yctl rle bu İfe emek verenlerin tere• 
fine bir ziyafet nrilmişfr. 

Almanya Borc Alacakmıt 
Bcrlln, 20 (A.A.) - Havas: Dönen 

ıayialara göre B. Şaht, bır k amı 
mecburi olmak üzere. dahili pİ)•aaaJa 
bir milyarlık bir istikraı. çıkarmak 
tnaavvnrundadır. 

# il Z GJi2 ::ıs 

Eftlk; aman, ne ayıb der gibi 
dudaklarını ısırımıtı : 

- Yok... Sabire kadın, gu· 
dubet, kart karıdır. Tutkunluk 
nea:oe? O, kendi rahatını diitU· 
nilyor. Eve. bir kadın gelecek 
olursa. ~Heliği gibi oyruyamJya· 
cak... Bır 81raaını düşUrmilt. Si· 
nnmn ağzını a?anuş. Beyhana 
werilen kAğıd, bir iı Uxerine imif. 

Harun Şinasi, ıılb:lerl parla
yorak bakıyordu : 

Doğrudur, buna inanırım. 
Hizmetçi kısmı, hislerinde kat 'l· 
yen aldanmıyorlar. Şirkette çalış· 
tığım zaman bilirim, en mahrem 
m~clili idare kararlannı, bade· 
melerden öğrenirdik. Sonra Eftik? 

Eftik dudu, bir kara haber 
vcrmeğe hazırlanırken durmut 
içini çekmiıti; omuzları sanki bl; 
melAI yUkU altında çölcClvermlıli : 

- Beyhan, lkl gUndfir, halta 
lmio ... 

Harun Şinasi, sarardı, Eftiğı 
doğru lğild i : 

- Hasta mı? Dün, batı ağrı
yormuş! Diyordun. 

Eftik dudu, yorg·un yorgun 
baııru salladı : 

- Dnn ekşam; başım, başıml 
Diye yatağa düımllş, hill yatı
yormuıt 

Cevad Galib. sordu: 
- Yalnız baıı mı ağrıyormut? 

Ateff var mı imiş? 

Eftik dudu, bilmeml Der gibi 
ellerini açmııtı: 

- Bu sabah, doktor çağır· 

Sayfa 5 

( Gönül işleri ] 

Okuyucularıma 
Cevablarım ... 

- «Biriblrimiıle evlenmek Is· 
tiyoruz, fakat kwn babasını bir 
tUrlQ rar.ı edemiyoruz » 

Bu mevzu üzerinde bugün de 
lımlrden Akan imzasile bir mek· 
tub aldım. Okuyucum bana ken· 
dlsinin yirmi yaşında olduğunu 
hab r verdikten soarn kum ailesi 
taraf ındao reddedamcslne Hbeb 
ol rak fakirliğini srnsteriyor. 

Fakirlik, utanıl cak birıcy de
ği!dir, fakat yeni bir ailenin ku
ruluıunda muhakkak ki, engel 
telakki edilir. Alelhuauı evlenmek 
1 teyen. 20 yatında, tecrUbeıiz 

blr gene olursa... Okuyucuma 
bu ıergtlzeıtl bu noktada bırak
maaım tavsiye ederim. 

lf-
Bü) uk.derede Bay (llhan) a t 
Memuriyet hayatınızda, tabii 

kendi kusurun uzla başanı~a 
gelen 11kınb, elbette kınnf ıize 
vermek istemlyen aileyi kendi 
kendine karşı haklı gösterecek .. 
tir, mektubunuzun aynen dercini 
neden istiyorsunuz? anlayama
dım. 

* An karada B y " A vr m " a: 
Bir çocuğun kanını, babası 

olduğu sanılan adamın kanı ile 
karıılaıtır rak, niıbi hakkında mev
cut ıüpheyi gidermek usuln yeni 
çıkmııtır, •• mUsbet neticeler 
verdiği de iddia edılmektedlr, fa· 
kat •izi bu hususta fenni oekilde 
tenvir etmek benim bilgimin ha
ricindedir. lstanbulda, Çatalçeımo 
ıokağmda S umarada doktor 
lbrablm Zatiye ve Tıbbı Adlide 
kimyager (Celal Tahsin) e mlira
caal ederek sorunuz, milşkülleriniı:i 
halledeceklerine eminim. 

TF.YZR 

Bir lspanyol lhti161clnln 
idamı isteniyor 

Gihon ( lapnnyn ) 20 ( A. A. ) 
Madrid hQkQmet komiseri hkteırhı 
lbtil&lini idare edu ıoıyallat aıeb'o• 
Menendezin idamını iıtemiıUr, 

mış)ar. 

Harun Şinaal, mırıldandı: 
-Demek, hakikaten hasta? 
Cevad Galib, onun mınldant-

ıma homurdandt: 
- Evli değil ki kocaııoa na& 

l~ln. yahud numara yapmak için 
yalancıktan ha&talanaıul Sen do 
tuhafsın! 

Eftik, · ara bulmak lıter 
glbi hemen ı6ze başlamışb: 

- Bu sabah, doktor çağır
mı§lnr. Doktor, bakmıf, sopk 
algınlığı! demif. 

Harun Şinasi, dUtUnilyordu: 
- Ttirlü tilrlU soğuk alğınhğı 

olur? ÔksUrüyor mu imit? 
Eflik, baıını geriye ltmiJti ı 

Fazla ökslirmOyormuş 1 
ateşi, çokça imitl 

Cevad Galib, kqlarıuın aruı 

buruşarak bakıyorduı 
- Garibdir... Mevsim hasta-

lığı... Salgın halinde ... 
Eftik, ıusuyordu. Harun 

Şinaai, pijamasının )&n cebinden 
para cüzdanını çıkardı ve ihtiyar 
ermeni karı11na bir lira uzattı: 

- Mersi, Eftikciğim ... Sana da 

zahmet oldu. 
Ef tik ; çok ustaca bir nazla1111la 

lirayı almıı, avucunu yummu!tu : 
_ Mersi teşekkOr edenm ... 

Sizin işiniz, hana ı.abmet 
değildiı. 

Ve geldiği gibi seniz, teJAt· 
sız adımlarla odadan çıkmııtı. 

( Arkuı nr t 



1.ı Sa h 

Elissa Landiye 
Kızmıılar! 

Elr zamanlar Holivudda hayli 
töhrot almıı olan V enediklf gOzel 
yıldız Elissa Landi timdi lngilte
rededlr. Fakat Amerika ıazetelerl 

bu yıldııı,Holivud yıldızlaranı ayart· 
malda ittiham ediyorlar. Y aulan
lara göre Elissa Landi geçenlerde 
Londradan, Holivuddaki yıldızlar
dan birine bir mektub ıöndermiı, 
lngiltere aıinema Yo artist bayatı• 
nın daha iyi olduğunu, bütnn 
yıldızların Amerikayı terkederek 
lngiltereye gelmelerini aöylemittir. 

, _______ ,,___.,_, __________ __ 
Aceha 
Kaç Para 
Sahibidir? 

Bir Amerika gazeteclıl meıhur 
ıinema yıldızlarının paralarını mer•k 
etmiı, uzun uzadıya tedkikat yapmıf, 

birhayli masraf etmit vo yorulmuf, 

fakat hakikate yakın biç bir ıey 
6ğrenememiıtir. Yalnız ıunu aıı

lamııhr ki sinema yıldızlan ara• 
ımda mllıterek bir hu7 vardır. 

Hiç bir yıldız, kaç para11 oldu· 
ğunu ıöylememektedir. Bu arada 

Greta Garbo paraıının banai 
bankalarda olduğunu bile ıakla· 

maktadır. Fakat tahminlere göre, 
kaaın yıldızlar arasında Greta 

Garbo en zenginidir. Bunun 
1ebebi, Garbonun fazla para 

alması ve çok tasarruflu bir kadın 
olmasıdır. Iıveçll yıldız çorap, 

lıkarpln ve elbise gibi ıeyleri 
çok iyi kullanır ve bunlar için 
çok az para harcar. 

,._ Meşhur yıldızlardan Mırı• 
yon Nikaon ile erkek yıldızlardan 
Rişar Bartelmeı geçenlerde H~ 

liwtta verilen bir ıuvarde milth(J 

bir dil kavga11 yapmıılardır. Se
beb, tabii kıskançlıktan baıka 
bir ıey değildir. 

Anita Peyç 
Bir zamanlar gllzelliği dlllere 

destan oian, töhreti hiç ıönme• 

yecek sanılan Anita Peyç'in de 

artık iımi l§ltilmez oldu ve ııslı

retini ka} betti. Bunun aebebi, bu 

gllzel kız:n mütemadiyen tifmanla· 
masıdır. Okadar uğraftığı halde 

bir tilrlü zayıflamıyan Anita bu 

yüzden filim çevirememektedir. 

f 

Rejisör 
Para Kadar 

Mühimdir I 
Son günlerde TUrk alnemacı· 

Jıfı etrafında fikirler ortaya abl· 

dı, mllnakaıalar ve hattA çatma· 

lar oldu. Önce denildi kiı 

"- Bızde yapılan fillmler lyl 
olmuyor. Onları Avrupa ve 

Amerika flllmlerile mukayese bile 

etmek mUmklln değildir. Bunun 

ıcbebl de rejbörıUzlilktOr " 
Bu iddiaya cevab verildi: 

0 
- Rej:ıörden 6nce para 

IAıımdır. Bizde yapılan filimler 

fena değildir. Fakat para olma• 
dıiJ için çok eksikleri vardır. ,, 

Hayır rejisHr we para biribi
rinden ayrılamaz. Sinema için 

para ne kadar lizımse rejiıör de 
o nisbette gereklidir. Ben aize 

bol bol para Yereylm. Eğer iyi 
bir rejisör olmazsa, o para ile 

kötn bir film bile yapamaınnız. 
Fakat ıunu da unutmıyalım ki 
Memlekette yllksek mehareUi 
olan bir rejisör, az para ile de 
çok filimler çe'flrebilir. 

Bize kalırsa, hem rejisör, hem
de para beraberce IAzımdır, Bu· 
ınoe kadar yapılan Türk filimle
rine gelince, onlan Anupa ve 
Amerika filimlerile mukayese et• 

meden tedkik edersek beienme• 
miz lazımdır. ÇilnkU, bunlar ilk 

Türk Htrleridir ve her ıon ya· 
palan kendinden Gnce çevrilenden 

iyidir. E&er TUrk filimlerinl Av· 
rupa ve Amerika filimlertle mu

kayese edersek, fena değil, fak at 
çok eksik olduğunu ıörilrUz •. 

Bizde iyi filim çevrilmesi için: 
Rejiıör ile para birlikte liıımdır. 
Bu ıöıllmden .. Bizde eyi rej' ıör 

yok mu ?,. gibi bir mana ıezen· 

lor de olacaktır. Ben buna cevab 
vermİ) eceilm. Hllkmil aiz veriniz. 

SON POSTA ikin -i kamın ~ 1 
~ 

ı Meşhur Yıldız Klodet 
~ KolberÖiümdenKurtuldu 

I 

Kim Keşfetmiş? 
BugUn bftylik bir şöhreti olan 

ıüıglin mavi gözlU yıldız Mirna 
Loy, vaktile ıinema dilnyaa.mn 
en gOzel erkeği olarak tanalmıı 
olan RudoJf Valantino tarafından 
keıfedilm:ıtir. O zaman fakir •• 
mUtevazı bir sıeoc kız olan Mirna 
Loy .. Karanlıklar içinde uçan ka· 
na<llar., iımi altında Valantino 

Düştü, Korkusundan Tamaın Attan 
Yirmi 

- 1 
Dört Saat Dili Tutuldu ., 

Holivutun güzel yıldızlanndao 
Klodet Kolber geçenlerde mühim 
bir • k~a atlalmııtır. Amerikan 
ıinema mecmulan bu hldiH bak· 
kında fU tafı;Ii.tı •eriyor ı 

Klodet Kolbe:r ata binmlye 
çok meraklıdu. Haliı kan lngiliz 
olmak üzere llç beygiri vardır. 
Klodet geçenlerde bir aktam bu 
atlardan birine atlamıı, bir hayli 
sıezmiı ve ıonunda da koıu ye
rine gelerek atına mlnia atlat• 
.mak lstemittlr. Fakat at fazla 
yorulduğundan' •• biraz da Urk• 
mUt olduiu için ikinci mlniayı 
atlarken t&kezlemiı ve Gn ayak· 
)anmn Ozerlne dliımllfUlr. Güzel 
Jıldız, bu ant YUİyet karıısında 
kendisini tutamamıı Ye atın üze
rinden aıarak maniin GnUne yu• 
varlanmış. bap maniln kenarına 

Radyo Ve Sinema 
Amerikadaki radyo kumpan

yalarından birçoğu ton zamanlarda 
gUzel ıe1H yıldızlarla mukaveleler 
yapmaktad.rlar. Bu yllzden Ame
r;kada bir radyo • ıin.ema müca
delesi baı göstermiıtir. ... _. ...................................................... . 
tarafından çewilon bir filimde 
figüranlık etmiftir. 

, 
• 

çarparak yaralanmıf, bir ayağı da 
ıakatJanmııtır. · 

Bu kaza pek o kadar ml
hlm detildir, fakat KJodet bll 
hAdiaeden o kadar korkmuıtur ki 
tam 24 aaat dili tutulmuı, hiç bit 
kelime ıöyllyememlftlr. Doıllan 
ve kenditiol aewenler dilliz kala• 
cağı korkuıile hayli OzUlmUıler, 
bir taraftu da derhal Nevyork• 
tan meıhur bir ıinir mOteha111ıı 
tayyare ile getirilerek tedaYiy• 
ba9Janm19br. Nihayet b:r bayU 
uğnfl)dıktan ıonra gtizel yddı:ua 
dilini açmak mOmkDn olabilmiıtlr, 

lf Sarlşın yıldızlardan Karoı. 
Lombard aol elinin kUçllk parm• 
jında çok kıymetli bir ufir yO
ıUk taıımaktadır. Büyük anneaiae 

den kalmıı olan yıldızın parm~ 
fına bu yllzGk on iki yaımda lkea 

takılmıı •• gOzel yddız bu yU. , 
zUğU o zamandanberi hiç P' 

1 
karmamıtbr. Ktlçük yaıta iken 
yOzDk parmai'ına bol geldljlj 

için bir bez parçaal!e aakıobnlıre 
mıt- Şimdi bol veya dar geJ. 
memektedlr. Karol Lombard bu 
ytb.Oğtl uğur ıaydığı için ~kue 

maya cesaret edememektedir. Ve 
onu .. Saadet halkaSJ.. elarak 
daima taıımaktadır. 

lf. Holivudun yambaftnda k .. 
çUk bir köy vardır. lami Holmb1• 

dır. Daha dllne kadar kfiçük kll'"' 
ltıbelerle dolu olan bu köy aoa 

zamanlarda ılnema )ı:dıalannıa 
iatilbına uiramııtır. Hav .... 
Ye bilha,.. mamaruı çok ıtısel 
olan bu k67de ilk &nce Klodel 
Kolber kimsenin haberi olmad.., 
bir arkadqınm delAlet.le bir vllla 
7apbrmı1, bunu itilen diğerleri 
yeni evler 7apbrmak lbere bu 
k6ye akın etmftlerdir. Bu .. yect. 
k6ylln fakir ahaliıl, aahib olduJı. 
lan araziyi çok · yüksek flatJarla 
utmıılu ye ıengln olmuılarcbr. 
Son d6rt ay içinde e!ll kadd 
alnema yıldıu burada yepyeni vı 
asri villilar yaptırmııtır. Amerika 
gazeteleri, bu hareketi 5lnema 
yıldızlannm çılıınlılLanna mı..ı 
olarak ıösteriyor. 

>f Son ıamanlarda Amerika 
flllm kumpanyalan yeniden mUr 
ldll vaziyete girmiflerdir-. Bunu• 
Hbebl, Amerikada açık Açık 
filimlere karşı mücadeleye gl,.. 
ıllmlf olmaaıdır. Bu mlicadelenlil 
batında bulunanlar, bütün ılnem• 
yı}dızlarına birer mektub göndr 
rerek, açık filimlerde rol alm.,. 
malarını, akıi takdirde başlan ... 
beli keailec•klerlni bi.dirmiflerdlf. 
Bu tehdld tlzerine bau kadl' 
ainema yıldızlan korkmuılar, ıçıll 
filimlerde oynayam.yacaklan•• 
kumpanyalara bildirm:ılerdir. 

lf. Meşhur' yıldız Mae y.,t 
yeni bir filim çev.rmek için ya• 

kında Amerika i\inde tamaın 51 
ıehri ayn ayrı gezecek, bu , ... 

birlerde yeni fi '.m o muhtelif 
eahneleri abnacaktµ-. 
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MASALCIK 
Acun Nasıl Doğdu? 

Bilir miıintz ki çocuklar, &cun 
gOneıln yanuıunu. Çok eski çağ 
larda ıöklerdekl yaldızlar, aylar, 
acunlar yoktu. O çailarda gllneı, 

bir kova içindeki kaynar ateı hiçi· 
minde ldL Hep döner, alevler 
parlar, ıök acununda ıenlikler 
yapardL Gnnıı okadar yaramaz· 
clı, okadar durmazdı ki, nihayet 

Tann onu uıland11mak iıtedi ve 
buyruk Yerdi. BlrıUn gt\neı çat• 

Jach içinden bDyOUk, çok bDylik 
kaynar ateıler fııkırdı, herblri 

blrlbirlnden çok uzaklara dUıtO, 

orada, yine kendi y&nlerinde 
d6nmeye baıladılar. 

J 
uı!u durmazdı, Tanrı onun için 
de buyruk verdi vo birgün o Ja 
çatladı. içinden büyücek bir 
parça döne döne uzaklaıta 
YC gitti. işte bu parça da, ıimdi 
her } aı Ye bahar geceleri gördll
ğllmüz ay oldu. Acun döndü, ay 
döndil, acun döndO, ay döndil 
•e yıllar, ve yıllarca ikiıi de ken• 
di yönlerinde döndüler. Nihayet 
acunun liatündekl Ji•lar ka
buk bağlamağa baıladı, evveli 
Uıtil demir, ıonra taf, daha ıonra 
toprak oldu. Toprak olunca yağ
murlar yağdı, toprağın bağ'nndan 

yeıilakler belirdi, ormanlar, bağ· 
)ar, bahçeler UiredJ ve acun bir 

itte bu .kayn~ ateılerd~n cennet oldu. Bir gtln Tann, ) edi r::J 
- Sö le b biri de bizim, Gzennde yapdıgı• kat ıöklerden acuna bakb: 

"1.Ururdu/ akayım otlum, Haruareıicl aerede ' mız acun oldu. Bu acun yıllarca _ Bu yor ylbU çok güzel, -Su ne kıyafet böyle Arab,aabun mu saltyoraun? 
V hep öyle kaynar ateıler, lavlarla 008 bir de canlı ıey vereyim - Ne yapayım, . para kazanmak lizım. Hean 

~, 7:',, :!ı:~! •• ~llmlyorum, bizde onun adreal yok. d6ndll, o da gOneı anaaı gıbi Vedat v;,ım artık pantolon giymeye de Waum ka ·mıyorJ .. 
A.~11la1>1ıcii.~i1'::······,····· ... ····· ................. , .. "iii~i···Jiii;,'••iii~i'~~i;;;j'···,·· ... ··········,, ....... , .. , ...... ~i+,:i.;C,t;;;;·iiiri~~····• 

.;a.. d •canı muallim tahtaya kal• Sofrada babası, annesi 'H 
'lir ı. b Afacan otuı n u~lardı. Birden lre 
iı Cotrafiya deral Yardı. parma· - annesinni önllndeki ekrrek yere 

b 
111 

harita lıerinde bir yere - yore dUşdfi. Ba} an teyze bağırdı: 
••brdı: " - Eyvahlar olsun, ekmeğim 

•ed;;? •• Slyle bakayım otlum, bu ... düşdU, timdi kedi ağ:ıını ,nre· 

Af ~ ·ru. / "- ' cekl 
klrlen:~,an muallimin mnrekkeble' .. ~ 0 J Afacan annesini teskin etti: 

_ O P~rmağına baktı, baktı: ı,t~ff/~1 ~ i -Korkma, merak etme anne· 
ıntıı bi zenne mOrekkeb döklil- ... ---... I ı ciğim, kendi ağzır.ı süremez. 

-....:... .... ~. Parmak!.. Dedi. Çünkü ekmeğia üzer ne ayağımı 
-·-···-................................. Kedi ga11ru11ırını nasıl taşırıa 

bastım! .. 

Top gibi ufak tef ek, 
Sauki küçiik: bir bebek, 
- Büyük anne!.. Bir deaeD 
Açar kolcuklarını 1.. 

KEÇi 

fıtanbul da ki 
kaaab dllkkinın

da keçi koyuna 

baktı: 

- Ne böbDr· 
leni} orıun, dedi, 
ıeni benden ayı· 

ran ölmuyor ki 1 ..... 
r-

TAVŞAN 
-1-

\ 

t>aj'da tavtaa kotıın• 
DüıtOm, dizim otarım, 
Yerler ç3mur, i'Ök ·11bh 
Ben durmadan koıarım 

L 

• TaYŞan kaçtı, ben kottum 
O kaçl kça, ben coıtum. 
D t demecıim, durmadan, 
Coıkun ırmaklar aıtım .. 

llap·.,,. Ae•ıctui1tcl11 

Büyük Anne 
Hem yürür, hem oturur 
Sanki her çağ yorulur, 

Haıta olıak sabahlar, 
Baıucumuzda durur J.. 

/ . j 

O yemez, hep yedirir, 
G.ymez, her çağ giydirir, 
Gülüşü bile bana, 

Ufacık bir yüzü ''ar, 
Cılıli beyaz tıpkı kar, 

Sanki hoş bır ııinnidirl.. 

D ha büyük anneden, 
Tatla kım vur, kimler nrf.. 

Su1ta Y•ıim 

,\ \ ' J / 
,,,, 1 ı . 
' • J ' . ,~ 

\ 1 

. ·LI~-....... A_ 
-· -... 

ATA &ÖZÜ 1 

KUçak ta•ı•n 

bir ıün bir fener 1 

bulmuı aevlnlyor-

du. ı 

Ya:ıııız hikaye! •• 

- Oh artık, 
ılıll ,ıinler umu 
romda bile detil, 
fenerimi yakar 
dolaıırım. 

Meee•••••-•••-.. ••-••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••• ,.,----------::.........:. __ _ 

TAVŞAN 
-2-

Geldik karlı bir daj'a, 
Tavıan c Otto bir ata, 
Bir kurd koıtu b yırdu 
Baıladım atlamaya .. 

• Kurd tııvııını d'ıledi, 
Yllretime it'e~'i, 

Hop ele) ib kaçtım kaçt m, 
Y o larm gen ılcdll .. 

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

- .dt! ) ·"-u .,, .~. 

- Geceleri arllk çocukları kor· 
lrntmak için pencerelere kona· 
mıyorJm, haylaz!ar benden kaç .. 

~~~~~-:;-~=~:;;..~~~~=.'.:~~~~~m!,!_or,~ de tu tmak ıtiyorlarl ..• 

ln"kler 

- Bu kamyon re böyle?. 
- Slld kamyonu. Ah öküz 

herifler, kHoıunu 15 den veriyor· 
Jar, hem de yarı yanya ıu ile 
kanııkl .• 

_. ..................................................... ..... 
Parmak 

Afacan, yoldan geçen komıu 
amcalardan birini gösterdi: 

- Buna ne olmuş, niçin böl le 
yeis il yeisli yürü) or? 

Cingöz cevab •erdi: 

--· .~ .. 
;---~- -· 

.,-:-.:~·. -- .... ,. -_. ~ 
~!iiı.:ait.. ' .. 

,,_. ~fôG 
..:::: 

Mll••n•rln roeap 
Ç
8

ocuk -
1 

Bu Yapuru isterim, bu vapuru lıteriml 
a~~ 

1
- mk&o varaa fU ••pCaru aanverir miıinb? Kaç kurut 

Yerecegız 

- Babuına kaybetti zavalh ? 
- Vah Yah, bari bulabildi mi?. 

Milyoner -[Tayyareciıine )Haydi bakalım, biz'm kü~ü~ü tayya:•Y• 
al da, bir tur yapıL Bombarclaman oyunu oynamak &ii~ıyoryorm tf. 
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Melek De içkiye Alıştırılıyordu .. 
VebbJt b6.1 I• bataaıya ıidlb kazınıyor; ekti ekti kaynıyor! 

l.er gece torba doluları liraların derken kafadarlar& tamam-
altındaa ıüib UaUlnden çıkarak, lıyorlardı: 
boyuna anasana bq vura dursun, - Bizden da al o ka-
Bolı .. de hızım •lmıf, ç1kanna dar... Gırtlağımı:ı:dan aıatı 
bakmıya b ılamıştı. saaki bir kızgm demir uzan-

Ôyle eakisl gibi punduna ıe· mı,... Karınlanmızda son 
tirib klçükten dokundurmak, .sanem gibi döne dane bir 
aubyanların Ustllnden bAfından, sancı; göden baraaklarımız-
bakkalın çakkahn zimem defte.. da bir buruntu... Amma ka-
rinden, teninin, lrunduracmm bahat kimde, yine bizlerde. 
borcundan kapı açmıyor, okkalı Şubat ıirmeden kn yenir mi? 
okkalı duruyordu. Meleğin, en Hemen konyak !:İşesi ka
keyifli, neş'eli veya en heyecanlı, pıp getiriliyor, kahv~ filcanı 
UzlintilJtı zamanını kolluyordu. birkaç kue el· 

Şeytan kulağına kurıun taze, d l d d '-
son giıolerdo gam kuyuluğundan. 
ıinir kumkumahğından, wereil 
ıibi kurtulmuştu. 

Oğlu. Hokkabaz ile ahbab 
olub o kara kaaavet sılSmlcğinl 
yırtbktan, aıkmtılarını · abb eski
ıioden Ali gezmiye, eğlenmlye 
baıladıktan sonra ıenc kadının da 
üstünden b:r yük kalkmıt. yUreği 
ferahlamıştı. Bir gUnı 

- Kuzum Allah aıkıoa bu 
içki deıllen tey pek mi tatlı 1 
Ağzana koyan, anasımn memoai 
pbi bir daha bırakamıyor. Ne 
ciusiniz. iki yutumcuk alıb bir 
cleneaem mi?. Amma çarpıb da 
bqım maıım dlSnerse, gasyan 
maayan edjverirseml. Derken Tah-
llD .hemen bv kapalı konyak 
tltesl getirdi; ıifenin dibine 
avuclle bir ıaplak vurub manta
rmı fırJath. Derhal. Perverle, 
Mabnıure ablchlu: 

- I~ g6ztım, tlfa niyetine iç.. 
Konyak içkiden bile ayılmaz, 
lliç.br. Hem mideyi tashih eder, 
hem içi kızışbm, hem de tatla 

bir uyuşukluk vo keyif Yerir .. "u· 
zum Tahslnciğim, ıu filcanın içi
ne de iki parmacık bize koy ... 
Hay ömrüne bereket ant!uımr •• 

Melek. konyatı ilk aizına 
aldığa 9aldt. 

- Aman bu ne barut ıeyl •• 
Adamın dilini, avurtlannın lçiai 
keızab gibi yakıyor; boğazdan 
qağı inerken kızgın zeytinyafı 
fibi kavuruyor! demiı etrafında
kiler teker yetfttirib üstoıte chl
daklaranın arasına bkmıılar: 

- ilki böyle zehir zakkum 
ıelir gOzelim. Ağım bir alıtıın 
ela gör, daha Yar mı diyeceksin.. 
.leterıen balıkyağı lçiyormuı ıibl · 
yap; gözlerjnf yum, e'lne de bir 
aLb kolda.. Haydi cicim ditini 
11k, bir taae dahal cliJ • ıırar:arda 
iken taze ikinci kad.hl, araka-

11ndan Dçllncliyi\ de yuvarlamıf, 
bet dakika geçmeden, ilıtOne 
öyle dadına doyulmaz bir uyuıuk· 
luk gelmit. fçfoi 3yle bir neı'e 
lrapla11111h ld tarlfıiz. 

on e e, u a"-
tan dudağa do· 

laıtırıhyor, üçlin· 
cü,, dCSrdüncU devirdea ıoııra keyif. 
ler yerine geliyor, ağWarda ,arkı 
mmltılars baılarken taze dul udu
nu eline alıyordu. Odasında, sinek 
kaydı traıını benUz bitirib yOıllnU 
pudralamalda meıgul bulunan 
Bolıes. bu sesleri duyunca, alel
acele livantalar aüriiııilb, b.ayıkl ... 
ram burub yanlanada ıoluğu 
alıyordu. 

Sabah aabah, abeak bqlıyor
du. Tahalniıa davudi mededlerl ve 
kıYrak auzrabh takaimlerl; ardın
aaa çifte udun Ye çifte tefin ifti
ra kile pe~rev; daha ardından, btt4 
ntlz plyaaaya çıkm ~. dOmanı 11 .. 
tünde, en yeni ı-rkılar ••• 

Bu eına}arda Tombul, karyo
laaında sergi; bilmem kaçıncı uy• 
kuda. Kumarhaneden horozlar 
öterken çıkmıı; ortalık aydınla
nırken yatağına girmiş. Değil karıı 
odadaki cümbUş, yanıbaşında hora 
tepıeler, kulağının dibin<le davul 
çalsalar haberi yok. 

Aşağıdaki t Hokkabaz HUsnl 
de ayni halde. Burnunun kakn 
girik, tepeli basık, ağzı da bahk 
•in olduğu için bu tipdekilerla 
bat tabiati vechfle öyle bir hor, 
bor, hor ki ıaoki bir aygır boğaz• 
lanmıı da can veriyor. 

Tahıin bir tarafdan heyhey· 
leri ba1&b en oynak ara• 
nağmelerle fevk ve vecdi arbnrk•n 
bir taraftan da vakf ni, ıaatini 
kollD)Or, ikind konyak tit"i bo
pbb fiçtlocüsilnün dibine ıaplak 
indiği, Melek gözleri çakmak
laımıı, yanakları al al, tam keyif 
olduğu •nluda birden mızrabı 
fırlatıb udu yanına koyuyordu. 

Bu hareketi, bir parola ol
muıtu. Perverle Mahmure. o 11-

niye yerlerinden fırbyorlar: 
- Nerede fıe &ğleler oku· 

nacak. Mutfağı bir yokluyayım; 
GülaUm kadının ne piıirdi&ini bir 
kolaçaa edeyim r 

- Uıtacığımız bugün öğleye 
etlerden kadınbudu, tatlılardan da 

HoJı.kabu HU.ıni - .Mahmudakl 
hanımgöbeği istediydi. Elcegıı.ım· 
le yapıb koturayım, 6n0IM geti
rib afiyetle yedirteyim 1 Diyerek 
ortadan aıvıııyorlardı. 

Bol ıea, o dakika kafaaanı 
arkaya arkaya yaalandırarak, göı
lerl Melekte, baygın baygın, ( OfJ 
Of ! Of 1 ) diye Uç of çekdik
tea ve eonuncuyu p'ep dldüğü 

&ibl bir hayli uzatbktan ıonra, 
Kara1röziln. ( Ferhat ve Şirin ) 
oyunundald Ferhat ağzlle : 

Bea~m derd"m ıibi derele 
Giriftar olmas.ıD kimH. 
Ko beale derdimi yanayu 
Zabmedar olnıa11n kimM 

Kıt'a11nı aöyleyib hliıeynt ma
kamlle bir geziniyor, 

Atk odu evvel dlter mııtuka, 
andan aııka 

.Şemi 18r kim yanmadan yandır
madı pervaneyi 

Diye can Hinden kopan bir 
gazel tutturuyor, yftretini mnthiı 
bir aık aleti kaplamıt olan ve 
uıtasana meftun, hayran bakmak
ta bulunan Meleğin, heyecandan 
l'ÖZleıl yaşarıyordu. 

( Arkaıı var 
..-.: 1 • • ' lı ••• ı :-:i ' •• -:a ......... ~· • .._ • • • 1 .... 

1 Spor =ı 
lnglltere • Gal Fudbol Maçı 

Uluslar irall bir futbol maçın· 
da lngiltere takımı Gal takımına 
(6-0) yenmiştir. 

.... ,. •••• ır::t;P:~ ......... 1 •• • • • -::aal9 

Eski Fr•naız ~atrosund• 
Bu akı•• eaat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 3 perde 

Yazanı Ekrem Reşid 
Beıtıliyen : C•mal R•ıitl 

22/1/3S Salı akıamf 
Bir Kavuk Devrlldl. 

Bir defa için 
..... 1111!!• •• ····~ •:-. • ....... •:___.a •• 1 • ·~ 

Dektllo Aranıyor 
Dııarıda pbeleri olan yükHlr: bir 

ulueal mGe11ese, Almanca Teya Fran-
11ıca nya larilizce iyi bilea flçlO 
kuvvetli bir Türk daktilo br yan ara
yw. 

Maaı dolruodur. lıteyenler muf aa-
••I adreılerial l.tana,uı WB poata 
katu .. na acele blldirsioler. 

lstanbul Evkaf müdüriyeti lllnlan 

Değrl 

Ura K. 
. 150 00 

787 50 

150 00 

55 00 

ı7'l. 50 

311 76 

100 00 

602 91 

300 00 

201 00 

Pey Akçeai 
Miktarı 
Lira K. 
11 25 

59 13 

ÜıkUdarda Rum Mehmet Paıa maballealadt 
Araata aokağmda 6 No. lı biltUn bir dOkkAa. 
Akaarayda Takubağa mahallealnde V~lde ca8' 
karşısında 315 metre terblinde muhterik Yr 
kubağa camii arsası. 

11 25 Balatta Hamamt M~hiddin mahallesinde Ker 
mekaya caddcainda yeni 65 No. la 86 mett' 
terblinde bulunan bUtnn bir araa. 

.. 13 

12 94 

30 00 

23 40 

1 50 

45 20 

2:1 50 

15 08 

Şehremininde Aydınketbllda mahalleıinde Yay 
caddeılnde 67 /83 No. Jı 126 metre terbiind 
bulunan bütün bir araa. 
Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Çaylak 
aokağmda 94/96 No. h 172,S metre terbilnd• 
bulunan bütUn bir araa. 
F atlhte SarıgUzolde HUırevpaıa tUrbeal kartr 
aında 231 metre 84 santim terbilade Dibek 
camü anasile meYcut taşlan. 
Hırkaişerifte Muhte1ip la!cenderbey maballealr 
de 155 metre terbiinde bulunan Mollaahavey• 
camii imamına meıruta ev anaaı. 
Malımutpaşada Çuhacı hanı •it katta 10 No. b 
yıkık bir oda. 
Kasımpaıacl& Camlikebir mahallesinde Meıdt 
ıokağında \8 No. lı 230 metre terbilnde bulu
nan mescit arıası. 
Çenberlitaıta Veıirhanı alt katta 64 No. b 
bütlln bir oda. 
Samatyada Mirahor lıyubey maballeainde Hr 
cımanol aokağında 40 No. la 201 metreden 
ibaret bDt6n bir araa. 

1400 00 105 00 Fatihte 201 metre terbiinde bulunan Plrlaççf. 
ıinan camii arsasile taılan. 

334 10 25 07 

401 00 30 53 

Hırkaiıerifte Akşemıeddin mahalle1inda Fına 
ıokağında 50 No. b ve 167,!J metre terbünd• 
bulunan Akşemseddin camii mOezzinine met'" 
ruta ev anası. 

1417 28 106 29 

Topkapada Bayezidağa mahalluinde Killn ıo
katanda Tramvay caddeıine yakın yerde 234 
metre terbiiode bulunan bOtDn bir arsa. 
Galatada Bereketzade mahallesinde cam.llferif 
aokağında 7, 9 No. la 177 metreden ibaret 

150 00 

67 20 

76 12 

ı 72 50 

887 00 

800 00 

83 00 

imama meıruta •• arsuı. 
11 25 Y edikulede Mirahor lıyu Bey mabaUeainde 

5 04 

5 70 

12 94 

51 52 

80 00 

Hacımanol sokağında etki 14 No.h 115---·"''"
reden ibaret bütlln bir arsa. 
ÜskUdarda Muradrels maballHinde K6prllll
konak sokağında 44 No. la kayıt mucibine• 
168 metre ·terbilode bulunan bUtUn bir arıa. 
Samatyada Hacıkadın maballeılnde Mercan~ 
kirkor ıokağıoda eski 15 No.h kayıt mucibiace 
43,5 metreden ibaret blitün bir ana. 
Y enikapıda ITUlbentcihUaamettln mahallealnde 
Sepetçi aokağında 34/1 No.lı 69 metre terbilr 
de bulunan bUtUn bir arsa. 
Y enikapıda TülbentcihUsamettln maballeaiode 
Yeni kapı caddeıinde 31 No. b 229 metre ter· 
biiade bulunan bUtUn bir arsa, 
Y edikulede Mirahor llyaı Bey mahallesinde 
425 metre terbiinde bulunaa llyaı çelebi camii 
araaaı. 

1 13 l)eyoğ)unda Hüseyin Ağa maballeatode (Sultao 
çeımesl ıokağında 35 No. lı 48 metre terbilr 
de bulunan bir ar&L 

Yukarda yazılı olan mallar satılmak üzere 15 gUn için artbı'
maya çıkarılmıtbr. lhaleıi Kanunusaninin. 28inci Pazartui ıfinO saat 
15 dedir. latiyenlerin pey akçelerlle beraber llahlüllt Kalemin• 
gelmeleri "125,, 

DOKTOR OBFANIDIS 
Zührevi ve cild hutalıkları mötebaaa•ı. Tokatlıyan Oteli karıııında Sutet ... 

ıokat• No. 5 Nil Apartımanı 2 aei kata aakletmiıUr. Telef. 43734 
%4 

O gll .ıden ıonra, Melek Ha
nımın da k~nyağa kanı kaynadı. 
Az zamaa içinde, kırk yılbk tir

İstanbul Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 

yakilere dindll. 
Perftrle MabmurenJn, günah

ları &tlerinde kalsın, vaktinde 
nenin ae9i olduklarım ıı5yledilr. 

Ortaya çıkan bu konyak mo
dasına, Meleğin bu hoflaruşına ve 
ahtısıoa diiDyalar kadar mem
nundular. 

Melek ko 1yağa baydmıf. ka
fir içk~nin e nikonu mllbtelAsı ol
muştu. Etrafındakilerden de mü
temadiyen teşvik görmede idi. 

Sabahle) in, gözünü açar aç• 
maz: 

- Don 1&bah yediğimiz ka:c 
r."\ı:IA mı yağlıydı yoksa Karteana 

iı 11e1di, midem kazam kazım 

S. N 

2-

3-
4 -
5 -
6-
7 -

8-

Şubeli 

E111in6al 

Yeaicaml 
,, 

" 
Hoca pat• 
,, 

Mükellefin 
ismi 

lımall Dilim 
Kam 

Mehmed Tlbdai 

Muıtafa Fahri 
jol Kutro 
Aron Hilel 

Obanneı Agopyaı 
Prot Oryan. 

Y. Ana9Wlcidi• 

Tiureti 

Hah 
kombyoncu111 

" il 

Manifaturaca. 
Kazmircl 

,, 

Adresi 

Yeni Hah Atre· 
posa kat 3. 72, 73 No. 
GDmrök Aralık aokağı 
2 No. . 

Aramlan defter 
we nsalk 

930, 931, 932 
)'alı. 

931, 932 
" 

taJıy(m 

lraaa gitmlftk· 
lrana ıitaiftit• 

Mahmutpap cad. 216 930. 931 ., Meçlaaldlr. 
Bab~ekapı cıd. 15 930, 931 ,, PariM pma,lit• 
Marpuççular cad. 4:1 930, 931 ., ,. ., 

Trikotaj fabrfk.. Şamh han Uıt kat 930, talc.im yal Meçbuldar. 
Mad• T• orman, prketl lstanbul 932, 933 ,, Anupaya 

ıubeal Basiret han 17. ıitmlftlr. 
Çuhaca Blylk Cal'fl Bodrum 932, 933 ve 934 Yunaa~tama 

han nıt kat 32 takvim )alt. gitmiftir 
Eminöna, Yenlcaml, Hocapaşa ve Çarşı Maliye Şubeleri Mllkelleflerinden buradaki lılerlni terkle yabancı Memlekete giden ve adre.ı.,t 

buluoamayaD yukarıda evleri ve ticaretleri yazıla mnk .. Ueflerin Yerdikleri beyannamelerinin tetkiki için yılları hizalannda ıBıterilell 
takvim yıla defter Ye belıelerlnİ lllndan ib"bareD bir buçuk ay urflada fUbeferİpe ibraz etmeleri ve bu miiddet zarfuada ibra' 
etmedikleri halde haklarında 2392 numarab kanunun 43 inci maddeıiae ıörJ muamele yapalacata llln olunur. (1941 
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İTTİBAD ve TERAKKİ 
Na11l Doğdu? •• 

S inri kı•ım No. 17 4 
Her hakin mahfuzdur. 1; Nasıl Yaşadı? •• 

W.:~~~~~·~=>- ~l • 1 • 93 Nasıl Ôldü? 
"11111 Ziya ~ekir <===========================' 

Talat (Paşa) nın Nutku, Çok Müessir 
Sözlerle Nihayete Ermişti •• 

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

- Aımn metanetine zerre 
kadar halel getirmeksizin üç se· 
nedenberi bütün cebhelcrde izhar 
ettiği ıecaat ve şehametlo e~i a• 
dının ruhunu tatyib ve b-t-d- u un 
unyanın takdirini celbeden or-

dumuzu, minnet ve şlikran ile 
ıe am.anm. Sinesinden böl le bir 
trdu çıkarnn bir mil:eto istinr.d ~den 
devletimiz, ebediyyf!n yaşaya· 
c~khr. Ve yaoamak hakkıdır ...... 
~ılletlerin tecrübeleri, bize vazıh 
bır surette gösteriyor ki bir mem· 
lekette (kanun) un ha· k' . t' l t . ımıye an 
emı~ edebilmek için, evvelemir-

~~ ~ ılm ) in ve ( ahlAk ) ın hi-
.mıyeti lemin edilm•k iktiza 

•der.) 

1 
• T alit Paıanın bu değer!l ı5z· 

enne bu ., . 1 t h' ' .amım emennilerine 
d~çbir diyecek yoktu. Fakat ha· 
ıaat, bu ı6zlerin aksini gösteri• 

)ordu. Filhakika, harbin devam 
ettiği mOddet zarfında her türlO 
ınahrumi t' aç' k ye .ere göğils gereren.. 

ıl v' çıplaklık, hastalık, Yaaıta• 
llılıga kar b' .. bü lik . şı • ıç fıki} et etmeden 

y b.r ıman ve tevekklille 
•Talanı vaıif esini ifa eden ordu 

lirle t 'h' ' • ta arı ınln ıerefll d:ıeaindo 
tek '?amen bak ettiği • hürmet ve 
bu rıın mevkilni alıy<ırdu. Lakin, 
Polatordu .. uun dliınıanlara karıı 
daha) ~6K•ünO gerdiği hududlar 
tıı~r1~~ e, ~ahili ve harici idare 
terdild e, huk6met erklnımo gö .. 
llind eri muyaffakıyetaizl.k yO. 
raz. en ( Devlet ), derin bir inkl"' 
" Uturumuııa doğru sllrllkleni· 
,,or; .. T IA P t 8 at aıanm limid ve 

11•rnenniıi hi:afına olarak· daha 
zun mUdd t 

miyo d e Y•ııyacağa benze-
r u. 

Aıırlarda b . 
red " erı ıuurlw bir ida-

en nıabrum 
( Osmanlı btık . yaşamış olan 
usulüntı t k ihnetı, (mutıakiyet) 
teki' er ederek (meırutilel) 

ıne geçtikt 
bir idar . en ıonra da tuurlu 

e tesıı edemem' . ç·· ktı 
meşrutiyet •ıu. un 
olmak li ' - pek azı müstesna 
lakıy t) zere·. yine o eski (mut· 

e makan · · "d ell . . esını ı are eden 
erde ıdı D ... 

rej:rni eh • egışen fey, sadece 
nıikt n a ıle, bli) ilk küçük bir 

d 
ar memurdan ibarett'ı D . 

e-· 'k · evır 
t.ıştı ten aonra ciddi b' 

lah t ' ır 1.1-
'lal yapılmamıştı. Eaki devr·n 

mı ete • 
ıazar veren fenalıkları 

lrtor~akdan kaldırılamamıştı. RUşvet 
• ab ·1r ' d . d • ı ızam; bunlar ) ine eski 
evır e old .. 'b' 

ford . ugu gı ı devam edi· 

1 
u. Vıliyetler &!1 .. r '"lt . eri (B ' Y.. mu e:ıım-

ler' h eJl, ):er ve (Ağa):ar, fO) h
l! ' cca ar elindo inim inim in-
11Yordu. J 
tık' ı urnalcılık, riyaklrlık 

Ilı gibi d 
nıaksadlar .. evam ediycr; sefil 
en ugrunda memleketin 
liyo nanıtJskar evlAtları habsec.ii-

r •e .. 
du. Mal :urgllnlere 1ıönderiliyor-
rür d e can emniyeti. takar

e emenıi ti 1 
elinde t t i · dare makincaiai 

u anlar ··ı k dairna bir rnu ete arşı 
nıak iat d' ummacı rolU oyna
hüku ~ ıklerlnden, hiçb:r zaman 
dl. K me~ı, halka ıevdirememiı:er
~n dllçuk memurlar, hükümetin 

cu unu kem' . . . . . i . . .ren, ıç n ıçıo yı· 
>' p bıtıren b:·er 'k b h ı· , .. mı ro a ıne 
~~m ılerdi. Bunların irtikib et
t~ eri hata ve cinayetler, ckse
rıy~ .cezaıız kalıyor; bu da diier• 
lerınıo cli&-'etleri.Ji arbrdıkca ar-

lırıycrcu. Aylığı liç, beş )ÜZ ku
ruştan ibaret olan bir tehsildar, 
bir tapu katibi; müteadd' d irad 
,; e akar a 'ıyor, şahane bir hayat 
y~şıyor; fakat hiç bir amir, biç 
bır kcnlrol memuru, onun yaka· 
smdan tutatak: 

- Sen:n, aylağın şu kndar. 
Hus.ust iradın da, bu kadar •• hal· 
hukı şu kadar zaman da, şu ka• 
dar irad almış11:n. Bu kadar ıa· 
taf atlı da bir bayat yaş:yorat:n. 
Anlat bakahm, bu değinner.ln ıu• 
yu nereden geliyor.. nereye gl-
diycr?.. -

Diye sormuyor, aormaya da 10-
ıum r6rmüyorda... Bunlar, mer 
rutiyet:n i,k acemiliği devrine 
münhasır kalmıycrdu. Aradan bir 
çok tecrilhe seneleri geçtiği hal
de, yine &) ni fekllde devam edi· 
yordu. Hükumetin Ye bilh-
baasa kükiimet ll'emurlarının 
en taımaz ve en yamlmaz 

bir mlirakıbı olma11 lhımgelen 
( Ittihad ve Terakki fırkaaı ) ile 
( ltt:bad ve T erakld kulüblerl) bu 
mühim vazifeden çok uzak )'&Şı• 
yor, hatta • geçen'erde do enet• 
t:ğinıiz fizere • şahıi dava ve ibti· 
ras'ar, memlekete hayır ve men• 
faat getirmiyecek tarafdarlıklar 
pCfinde koşuyordu. 

Ne uzak ve no de yakın ma• 
ziden en küçük biır der1 alınamı· 
yordu. Daima, nazariyeler, farazi
yeler, şu veya bu milleti körükö
rüne tak.id mab:yet.nde olan adi 
projelerden fimidler bekleniyor •• 
fakat dtiıünnlen ıey!er, hiç bir 
zaman tatl:ik aahaaına konamıyor
du. Mue:a; (meccllei abkAmı ad
liye )nin ( baliha21r ) ihtiyacatına 
göre tebd"li:e ( Hukuku aile ) 
mesc:le:erin:n aart bir ıekle ifrağı 
için bir komiaycn teşkil ed;lmif. 

(ArkHı ur) 

ı _____ T_'iy_a_t_r_o_B_a_h_s_i ____ I 

Şehir Tiyatrosunda: 
insanlık Komed"si "Votren,, 

Şehir tiya.trcıu Galib Uzaanın l 
tercüme ettiği Votreni oynadı. 

Votren, Fransız romanc:aı 

• Honore da Ealzak » ın insanlık 
komedisi iımini verdiği eıeriı in 
bazılarından alınmış bir piyestir. 
Bu p'.yeıte Balzakın f.kir~eri, 
Ba:ıakın ıöıleri vardır. .. 

Bira:& Jcarış:k olan menuu 
t8) lece bülisa ede bil riz: 

Ölumde.ı başka birşeyde llmi· 
di kalmı) an (Llisiyen) i (Votren) 
himayesine almıştı. ( Votren) 
Ölmezoğlu lakabile tanınrr.ış bir 
kürek mahkumundan başkası 

değildi. LOsiyeni ölümden koru
muı, ona . yeniden ,can verm:ştl. 
Kı:rduğu insanın yükselmesini 
isli yordu. Böylelikle fenalıklr n 
dokunduğu cem·) eto günahının 
kefaretini öden.iş olacaktı. 

Lüsiyeni aev en bir kadın var
dı: Ester. Ester bir ıokak kadını 
iken "Lüsi" en,, i sevn.iş, cna bağ
lanmış, Votrenin tavasıutile onun
la birleşm:ş i. 

Volren, LUıiyeni herne 
bahasına olursa o'sun himaye 
cdiycrdu. Lüıi)eD için bir mil) OD 

frank lb.ım olduğu zaman Eaterl 
feda etmekten çekinmedi. 

Lüdyene olan aşkını herteyln 
Oıtünde tutan Esteri, tehdid elti. 
P'"ra Ue Yahudi bir ban1ıere 

t.altı. 
Yahudi bangcrin eyinde Esterle 

Lüıiyen karşılaştılar. Eıter Lüıiye· 
ne bir mektub verdi. Bu mek· 
tubda kendisi .l 1 bangero niçin 
g:tf ğini anlatıyordu. 

Lns:yen mektubu okuma&an 
Ester öldil. Votren po:ise talim 
oldu. Llisiyen mektubu okuyunca 
ö:dü. Votren LUsyenin ölllsünlln 
üzerine atıldı. Hayat.oda i.k defa 
müteessir oluyordu. CünkU yarat
mak i•tcdiği, he11eye raimen 
kurduiu insan ölmtııtü. 

H. Balzak'm t<!avirerl çok 
kuvvetl.dir. Kar§ısınaa bir modeli 
varmıt da, tas\ iri mcdele bnka 
baka yapm.ş l.is~bi veıir. Yarat• 
tığı tip:erJ benimsiyerek yaratır; 

yaıısınıo kuc reti iyiyi !ena, fena
yı iyi gösterecek derecededir. 
Balzak bir eserindeki kahramam 
ıevdirmek istedi mi sevdirir • 
Sevdirmek istemezse sevdirmez. 

Balzakın hemen bütün eaer'e
rinde paranın herşeyden Ustüo 
tutulduğu göze çarpı:r. 

Derleme bir p"yes olan Votren 
de bu vard.r. V <1\ren iy[ik yapar. 
Fakat iyilik yapmak için liiz.m 
olan prrayı fenalık yaparak 
bu'ur. Bir yanda yaşc.tırken öbür 
yar.d1 öldürmekten çekinmez. 
Böyle bir ins .n eğer hakiki ha· 
yatta varsa hemen yakalnmah ve 
eline kelepçeyi takmalıdl:". 

* Votren oyna·1ma11 kolay olma-
yan bir tiyatrodur. Fikir çoktur. 
BPzan bir fikri mildafaa etmek 
iç:n akt<:rüa tek başına uzun 
uzun konuımaaı İcab eder. Bu 
uzun koı.uşmanın s.kıcı olması 
ihtimalinin önüne geçmek ancak 
aktörlin •Ö:ı söyleme kabiliyetin· 
den bekleni:ir. 

TercOn:e eden Galib Uzsan'ı 
dört perdelik piyesinin her sah
nesinde gördük. Lirind perdede 
bir panı:yonda Votren'di. Jki .ci 
perdede do i,,mioi değ' ştirdi rahip 
Karlos oldu. Son perdede kürek 
mahkümu Ölmezoğlu olarak mey
dana çık ti, biç fena oynamadı. 
Eğer aöz söylerken jestlerinde, 
hareketlerinde hatalar yapaaydı, 
Vo~en piyesroi seyretmek oyna
mak kadar güç olurdu. "insanlık 
komediı'.,. muvaffak bir eserd 'r 
ve muvaffaki)etle temsil edilm:ştir. 

l•md HııliJsl 

Sayfa 9 

Yeni Soyadları 
---

Okurlarımız Ayni İsmi Sık, Sık Alı
yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 
Cumurlyet Müddeiumumisi B. 

Kenan Orer aoyadını almıştır. 

• . Binbaıı mlUekaidl Haydar, 
Mıralay mütekaidi Tayyar, Dllyu
nuumumiye müdürlilğllodeo mllte
kald Şevket vo oğulları Istanbul 
Müddeiumumi muavinlerinden B. 
Feridun, Ziraat Vekaleti fen mü· 
şaviri Mehmed Ali, Binicilik mu• • 
a.limi süvari binbaıısı Hilseyin 
Avni ve refikalan bayan Ayşe, 
Lamia Ha)riyo Bağana ıoyadmı 
almıılardır. 

• 
Akay idaresi yakın ıabl!ler 

Baımemuru Bay Osman evvelce 
aldığı ıoyadından vazieçerek 
Uıman ıoyadını almııtır. .. 

hmtr terr.iba.nen tabibi Bay Mus
tafa, biraderi, hemıireai Biçer ıoyadıoı 
almıılardır. 

Tekirde tında 
Tekirdağ, (Huı.;ılJ - Villyet 

mektupçuau bay Ô. Şevki Aksoy, 
Emniyet memuru bay Celil Se-
zener, BaımUhendia bay Klz.ım 
Çelki, C. H. F. Reisi bay Ekrem 
Pekel, z:raat Müdürü bay Cevdet 
Balım, Memleket hastaneıi bat
bekimi Dr. I. Hakkı Kutkamıı, 
lnecik Nnh:ye MüdürU bay Nuri 
Sümer, Maıkara maarif memuru 
bay Se'Ami ÜlkO, Nafıa fen me
muru bay Şükrü Eroğlu, fen me
muru bay ;Jbami Ataman, Fen 
memuru bay Şinaai Bingöl, Fen 
memuru Vedad GökgönOI, Fen 
memuru Halid Er dem, Tahsil 
memuru Osman Yapakçı oğ:u, 
Nafia batmakioiıti bay lbrahim 
Atakan, Ortamekteb muallimle
rinden bay Haydar Arı!ancan 
bay Ekrem Ural, inşaat mllteab· 
h:di bay Hakkı Gtlngör, Te'graf 
muhabere memuru bay Fehmi 
Kayar, M~rkez kat:bi bay Mu .. 
tafa Tunah, Muallim bay Sıdkı 
Polatyar, Tahıildar bay lz.zet 
Kara Akın, Taharri Kom"ıerl 
bay iffet Mete, Polis bay Celil 
Saygıner, Polis bay Mehmed 
Ergün, Porı bay Ibrahim Ergun, 
Pol.a bay Tabıio Özer, Pol:ı Bay 
Se:im Üzer soyadlarını almışlardır. 

Tokatta 
Tokat, ( Hus .si ) - Tokat 

~emleket hastanesi:ıdc soyadı 
a.anlar şur lardır: 

Dahi:i) e müteha~ıısı bay Selim 

Akalan, eczacı bay Cemal Öz) urt, 
başbem~lre bayan Naciye Güven, 
idare memuru bay Hakkı l:.aıa• 
ran, bemş:re bayan Hikmet So• 
bay, hastabakıcı bayan Zehra 
Tulgay, hutabakıcı bayan Fatma 
Oğan, haatabakıcı bayan K. 
Hakkı Güner, aşçı bay Osman 
~ırım, atçı yamağı ha} an Fethiye 
Ürgün, çamaşırcı bayan · Şefika 
Ergin ok, çamaıırcı yamağı ha} an 
Fatma Asal, badema Isa ve ha• 
deme Y asaddin K~pçe, bademe 
Adil Dencik, hademe Mahmud 
Benli, hademe Yunus baysan. 
hademe Şerife Sofoğlu, bademe 
Hasan Akat, hademe Na'b Özün, 
terzi bayan Zehra Argün scyad
larını almıılardır. 

Maliye dairesinde memur bay 
AH Rıza A. Anlan, bay Nuri 
Ô) tem, bay Bekir Demi al, bay 
Ahmed Baturay, bay Fevzi Kılınç, 
bay Veli Öz.kan, bay Mehmed 
Ôzd•mir, bay Memduh Kaysal, 
bay Ali Atan, bay lımail Tek·n. 
bay Nuri Kayral, bay Talat EOke
dir, muallim bay Emin Sözeri. 
bay Lüifj lnçer ıoyadlarını almıt
lardır. 

Okurlara Cevablarımız 
Erenköy Sahrayıcedıd No. 106 da 

Bnyan Mahruzeye : 
- u Kasab,, ın 6z tcrkçeal 

Çıkelez, Etçi, Tujidir. Bizce ı·a:nıa 
Tuji kelimt:alrıl kullaoaa. ız, fena 
olmaz. Maamafih bu ke:ime:erlo 
başlarına Yeya aonlanna ubaşı., 
kelimes:nl do llaye edebilirsi:ıi:ı:. 

Espıyede Mucuk oğlu Bay Abdul• 
laba; 

- Mucuk kelimeıinio Ti.'.rkce 
ve Arabca olub olmadığına bak• 
tık. Her iki tarafta da böyle bir 
kelimeye teaadüf edemedik. Aıi· 
ret, oymak lımi olduğuna göre, 
bunun manasını bulunduğunuz 
mmtakamn ihtiyarlarından öğ're-
nebi fra:niz. 
--~------·------------------== TAKViM==. 
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B ÇOŞKUN BiR DANSIN ADI, y AKICI AŞKLARIN HiKA YESİ 
Zl!.VKLERIN, ARZULARIN, IHTİRASLARIN f.lm"d r. o ZENGINLiGI iHTiŞAMI GÖZLERi KA-

i MAŞTIRlR. MUSİKİSİ iLAHi 
- ZEVKDEN TAD VERiR. 

ER 
Uaş rollnrlı> : 

GEORGES RAFT ve 
KAROL LOMBARD 

o 
lıOl..ci\V, .Uu s., .. e P r.a.aount ş:rkPt~nin menıleketiınizde çıka• Uk 

fi mıd r. Fra:ısızca lsöz'ilJ ir. 
E!u Ç ırşa:nba M E L E K Sinemasmda ,_ 

# 
• Nu.,ınra!ı biletler timdiden rh'makhı Jır. 

iPEK SiNErV:ASI önUmOzdeki Hafta için misi;siz 

dJrJcJda kuvvetli bir program hazırhyor: 
2 muazzam filın hirdcn : 

ı - MALEK BiRA KRALI 
Ba§t&D uıhRyt:te kadcor ı;örülınemit derecede kahkahalı eğleuoeli Deftı kocndi 

2 - STUDVO EGLENCELERi 
rararoouııt tirketioio eo gü:ıel yılJızl•n, dansör n dausöı.lerıoia 

yaptığı bül ük fıluı. Uaş rollerde : 

JAK OAKi-GiNGER ROGGERS 
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BUyUk tarihi roman 21 - 1 - 935 

ESMER GOL 
Muharrir&: A. R. 'f tıfraka No S 

Basılan Meyhane .. 
Yataganlar, Palalar Çekilmiş, Madeni Sesler Bfrlbl· 

rine Karıııy.or, Ortalık inim inim inliyordu .. 

SON POSTA 
<xn· 

Bir. Kaza 
ETnlki gDn Galatada bir ka

za olmUJ b;r hallaç çaraiJ kazaen 
ustaıım ağır ıurette yaralamı4tır. 
Şöyle ki: 

Galada Topçular caddeainde 
hallaç Mehmed Ali en el ki iÜD 
tamiri biten bir av ttıfenginl du· 
Yara aamak için çıraçı HUıeyJne 
••rmiıtir. Çırak HUıeyin tUfeii 
karı4hrmıya baılamıı, tüfek ateı 
almı~, çıkan 1&çmalar Mebmed 
Aliye i1abet etmiıtlr. 

ikinci klnun 21 

J Sahte Sigortacllar Zorlu Bir Çırak 
Son zamanlarda bazı açıkgöz· Hocapaıada aıcı Bahrini• 

l ler kendilerine ıu veya bu sigo... çırağı Kerim ~ten çıkmıı. EvHlkl 
ta ılr!cetJnin memuru sUsilnU glin de aıitmit alacağını istem .. 
vererek ötekini berikini dolandır· Bahri parayı vermif, kazanC 

Yeraiılni kesmif. Kerim de dlllf-
maktadırlar. Zabıtanın yaptığı kanın camlarını al aıağı etadft 
taklb neticeıl, bunlardan biri tutulmuıtur. 
Firuaatada yakalanmııtır. , Adı Sokakta Bir Çocuk Bulundu 
Koçodur. Torna adlı bir ıütçUnUn 

Arab camii cıTarı HocayuaUI 
etyalarını g6ya sigorta etmek ıokağmda Uç aylık bir erkek 
bahanea:le para llzdırmak ister• çocuk bırakılmııtır. Çocuk Dr 

-

---~--------
Kapıya yalcın duran birkaç 

kffl, Deli Veliyi dışan atmak için 
••a doğru ilerlemişlerdi. O zaman 
Deli Ve.1 birdenbire kökremlı: 

uzağa fırlattı. Ve ıonra dönerek; 
kol ağaaın ıo yDzüne baktı : 

kf'n ' a 1r dan ·m,t· r. rülAcezeye ya tırılmıJb1br. 
"=-,,.....=-=-'""Q'O-=oc=--'"""""-=:=================ıcc:.o:o:::------===----~._,~ ..... -----------=----

- Ere kodoılar .. Bre Kalyoncu 
makulelerL Kimi kapıdııarı eder-1 
Herıbiz.. Yaklatmayın, kıyarım. 

DiyG bağırarak yatağonını çek· 
mif.. Bacaklarını açarak vücudunu 
~elik bir yay ıibi ~ermiıti. 

Kız 1 ı,ıklar altında pa]alann, 
yataganların cillh demirleri par
lıyor, öfkelerınden boğulurcasına 
bağrışc:n kalyoncu1ar, Deli Ve!l· 
alo etrafını sarıyordu.. Deli Veli 
ite arkadaşları, ıırtlarmı duvara 
dayamışlar ; her taraftan Dıerle· 
rfne Ü§Üştürülen palaları, ellerin• 
rlndeki ) atag anlarile karşılamıya 
ba(lamıtlardı. Sert demirler bir
birlerine çarpıyor ; boğuk ıeıler 
~• krf rl< r, kudurmuş canavar
lum böğUrtülerinl andırıyordu. 

Deli Veli, kendinden geçmittL 
EUndekl yatağanı sağa sola ıal· 
hyori her sallayııında acıklı bir 
feryad yükselJyordu. 

Bir aralık Zehir Ali, Deli Ve
linin kulağına eğilmiş; 

- Deli Veli 1.. Dikkat et.. 
kıyasıya vuruyonun. Bir 
)'llzOn c. en başımıza beli 
ma.. Yatağanın tersini 
BizCle ö; le yapıyoruz. 

kancık 

çıkar· 

ku!lan. 

Dem:,u... Fakat bu a6z, Deli 
Veliyi büsbütün coştuımaya kiıfi 
plmişti .•. Sesinin bütün kuvvetile 
bir nara daha basmıı: 

- Arkadaş!., Ateı fittilğü 
yeri yakar.. Ben yandıktan sonra 
dünya da cayır cayır ateşlere 
,anım... Sen. beladan korkuyor
sun .. Een ise belamı arıyorum .•. 
f p de benim için .• kazık da be11lm 
ıçın.. kurşun da benim ıçın .• 
Esmer glil benim olmadıktan 
liOnra, lanet olıun bu cana ... 
Açdın yoksa yakarım. 

Diye bağırmış.. Heri dotru 
ı ılmıştı. 

Fakııt tam o anda kapının 
kanadı, arkasına kadar açılmıf .. 

Me) hııne; i kol baımışh. Kal
yoncular, kol eline geçerlerse 
doğruca ( zmdan altı ) na glde
cekler: n · •. orada gllnlerce falaka 
ı;opası )' İy'!ceklcrini bildikleri için 
derhal d<ığıln:ıilar.. pencerelerin 
bbta kapcklarını parçalamıılar •• 
1 ndilui ~i sokağa atarak kaç• 
ı 11larcı. 

Meyhane bir anda boıalmıf.. 
nıeydan<la sadece Esmer Gül ile 
Deli Veli, bir de arkadaşları kal· 
llllfb. 

* Esmer Gill, ellerini havaya 
bldudı. Tatlı bir aesleı 

- T eılim oluyorum, ağa •• 
yalnıı, ıu kadını bırak. V anın, 
e•loe gitsin. 

Diye mırıldandı. 

Kol Ağası, Deli Veliye cevalt 
vermedi. Çabk kı-tlan altında 
parJıyan çukur gözler:ni Deli Ve
liden çevirerek maiyetindeki 
kuUukçular• emir verdi : 

- Tutun fU iti.. Muhkem 
bağlayın. 

Dedi... Kullukçular, bir anda 
Deli VeJinin fistnne 01DJmil1lerdi. 
Deli Veli, gözleri yaşara _yaşara : 

- Ah ağa, ah.. Ben it değil, 
eyi bir } lğittim amma, ne yapa• 
yım ki gönül beni, itten daha 
kötU etti. 

Diye inledi. 

Kol ağası, meynanecı ile 
(Miço) [J J larmdan tahkika!a gi· 
rişti. Kavgaya yalnız Deli Velinin 
&ebebiyet verdiklerini öğrendi. 
Ve 'onra tekrar şu emri verdi : 

- Şu iki herifi, koyverin git· 
ıin... Şu kahbenin arkasına l:lr 
kaput g :ydirin, götürün (Tomruk 
önU) mahbushaneıine teslim edin. 
Şu zorbayı da, ardımca ietirin. 

Dedi. 

* Bir Kıvllcın. 
SUleymaniye camiinin mina

relerinden hazin 1adalar )•Ukse:ı. 
yor; yanık ilesli müezzinlerin oku· 
duğu yatsı ezanları, uzaklara doğ
ru sürükleniyordu. Cami avlusu
nun karfııındaki küçllk konakta 
oturan, sabık lstanbul kadııı, 
Arnavut Zu:Ali Hasan Efendi , 
ezan seslerini duyar duymaz, 
elindeki uzun çubuğu yanına bı· 
rakmıf.. iki d :zustüne oturarak 
ıelAtJ sellm çekmeye ba~lam11ta. 

( Arkuı •ar) -----
[J] Meyhane garsonlarına (Miço) 

denilirdi. 

• 

.DAoA. 
~BiRiKTiQEN 
QA~T-t;D~Q 

lstanbul Mıntakası Varidat Tahakku.k Müdürlüğünden: 
• .Çarşı ıubesi çevreainde aşağıda adları yazıla mükelleflere 93 J, 933 ve 934 yılları için tarhoknan hizalarında yazılı kazanç Yergflcrine 

aıd ıhbarnameler ticaret ve ev adreslerinin bulunamamasından bizzat tebliğ olunamadığından hukuk uıulü muhakemeleri kanunu ahkamına 
tevfıkan ilanen tebliğ olunul'. 11293,, 

N. Mükellefin ismi San'atJ Mahallesi 

1 Agop Terzi 
2 :Cimitrf Elektrik bayii 
3 Şakir Parçacı 
4 Mchmed Niyazi fHalıcı 
5 Mustafa Maranoz 
6 lsmail ŞnkrU Çanta imalc111 
7 Ali Zühdü Hallaç 

Çırtı 

" 
, 1 

•• 
" 

" 8 Muhtar Halı ftlemeci 
9 lbrahim Köfteci 

10 Mehmed Kahveci 

" .. 
" 11 Halı kor Çrlingir 
" 12 Koço Terzi ,, 

Sokağa 

Tığcılar 
Akkaklar 
Tacirler 

Hatip Emin Han kat 2 
Hatip Emin Han 

Divrik 
Hatip Emin kat 2 No. 

Kazaılar orta 
Bodrı:mhan 

Kazazlar koltuk 

Kapı No. 

2 
26 
6 
8 
6 

66-68 
9 

26 
tl-1 

3 
121 

Senesi 

93J 

" 933 

" 
934 

" 
,, 

" 

Matrahı 

L. K. 
120 00 
78 00 
24 00 
36 00 
24 00 
72 00 
24 ~ 
41 2& 
49 02 
27 00 
45 00 
61 50 

Nisbeü Vergisi 
Kurut 

5400 
4290 
1320 
1620 
1080 
3240 
1ıo 

1858 
1225 
675 

1350 
1845 

~•ıs 
Zam 

16~ 

, 

- Canım, .Deli V ell. Beni 
.. Yiyorsan, yerinden tepreıme •• 
r:ıer bir kullukçunun canına kı· 
~arsan, beni de, kendini de ya· 
karsın.. Allah rızası için o bıcağı 
ılioden al.... Diye yalvarıyo"du. 

13 Süleyman Şapkacı 
14 Bekir Ardiye 
15 Yusuf Tamirci 

,, 
" 

Çadırcılar 

Bodrumlıaıt 
Yağlıl<çılar 
Yarımtaşhan 
• Çadırcılar 
Hacı Haaan 

6 
116 

3 
59 
25 

" 
" 

, t41 00 
18 00 
17 50 

%45 
%55 
%55 
%45 
%45 
%45 
%30 
%45 
%25 
%25 
%30 
%30 
%45 
%20 
%25 
%30 
%30 
%3(] 

%45 
%30 
%30 
%30 
%30 
ı~30 
Jl2S 
~~30 

4292 °231,.rllo!lk 
360 

Ark::dan birdenbire baatıran 
lcarakullukçular, Deli Veli ile ar
kadaşlarmın etraflarım kuıat
mıılardı. Deli Veli, Esmer Glile 
bakb: 

- Canım sana kurban olsun, 
Eımer GüL işte dileğini yapıyo-
rum. 

Diye bağırdı. Elindeki yata· 
in• iki el le tutarak dizine da· 
·,·adı. Kırdı. Elindeki parçalan 

16 Hamdi Zeki Terzi 
.. 
" 17 Kemal Hallaç 
" 18 Huan Dö~emeca 

19 Abruham Kuyumcu 
20 Anashı.ı Ku;:ıduracı 
21 Huan T absin Marangoz il 

22 Art:n Kaneçecl 
23 Bekir Kunduracı 

" 24 Ali Terzi 
" 25 Tahıin Aıcı .. 

26 Rafet Marangoz tamircisi ,. 

Hatip Emin han kat "4,, No. 2 
32 

44·46 
9·IO 

45.47 
18 
34 

Ressam Basmacılar 
Karamanlı oğlu 

Çuhacı han kat 2 
Divrik 

Lutfullah ıokak 
Hak kaklar 
Hacıhasan 
Mirşah 

Kesecilor 

9 
8 

82 

,, 
" 
" ,, 
" ,, 

" 
" 
" ,, 
,, 

•• 

109 50 
21 00 
61 sc 
84 O< 
60 00 

132 00 
34 50 
45 00 
58 50 
27 00 
48 00 

937 
3295 

630 
1845 
3780 
1800 
3%() 
1035 
1350 
1755 
675 

1440 



lau 

Dlarada Olall Bitenler 

Lindberg işinin lçyüzü 
Maznunun Yalan Söyley·b Söylemediğini Anlamak 

için Bir Alet Keşfedildi 

Jüri Heyeti El'an I<at'i Bir Fikir 
Edinememiştir 

B akim n müdafaa avukatı 
B flemlngton, (Ikind kanun) - yince maznunun avukatı tarafın .. 

ugfio cel6e açdmazdan evvel bir dan mukabil isticvaba çekildi: 
gazeteci ötekine soruyordu: Avukat - Fidye istiyen mek .. 

dli - Son aı · r i~ iode, btıtnn tublar, çocuğu 1taçırao ve ald iı 
ço~~da .~zunlkuğu Ye şahidlerinin paradan bir kısmına mllekkilime 
dava ~.1 ~ re or kazanmıı olan vermiş olan Alman ( F~ ) tara-
ıiniı? 'lnın davasıdsr bi:ir mi· fmdan yazılmış~ır. 

Ôtek Ve ıahide dönerek sordu : 
l .. i bam cevab, yahud da d lba u U b Fişin el yazısını a 

ki :' ma ı ir mea~ekdaş olacak tetkik ettiniz mi? 

d. - Dreyfüsün muhakemesidir, 
ıye cevab Yerdi. Baştan mı savu• 

Ycrdu, d .. 
llıem f ogru mu ıölU}<ırdu bil· 
kah 'ı adka~ hakikati söy ediğ;ni 
ber u. e ehm. Ben kan:im ki U.ıd
•asıg n çocuğunun kaç.rı'ması da· 
.. lııu ıılukta ve şabid çoklu
IUnda ~t k" • 
cill'kçe h e ın ı geçecektir ve sür-
ler;0 "ık er gün yeni yeni r:vayet-

ı rnaıına ıebeb olacakhr. 

lşt y ~ni Bir Makine! 
tn }'c e f sııe bu sahada işittiğim 

Blrb Şayia: 
teb d nıühendiı mahkemede 
olu a et eden bir adaman samimi 
lbae· olnıadığını kaydeden bir 
nıa ıı}~a Y•~mış, maznun (Hapvpt· 
fatenı~ U;erıode tecrübe edilmesini 
!ilinin'- alc~t gerek Müddeiumu-

' gere" maz. 
•n Ped b nunun avoka!a-

ce•a la I' 
katll Mı n e ka111laımış. 

Doğrua· . Deın Mı? 
hendiaio ~~u. ııter misiniz, 1'JU

hakilc t• .. tara ettiği makine 
a ı gosterd' ... kd fayda} ıgı ta irde çok 
ı olacakb. Kat'ı b" fik" 

•erecekti. ır ır 

Filhak'k lblf a aradan haftalar geç· 
ı_ \'e dtb.Gnelerce aıııhid' d' 
..:nın • _. ın ın-
dabı ıı olmasına rağmen bugUn 
olub nıaznunun gerçekten IUçlu 
IDıı d tı~1?ılda.dığı k~tiyetle anla11l· 

ogı ır. 

Za Saranyor, Kızanyor 
rak h~an oluyor, yUzüne baka
v •asi7ahnı ketfetmiye çalışa
, orıunuz. O b 
bitkindi az.an sapaandır, 

r. 
Mücriıniy t ı · b' aGlada. k e nın ~ ıt olacagııu 

clerkea k orku7or, diyorsunuz, 
1açayor .;:arıyor ; gözleri ateı 
dur ... ~ lı adam belki m• ıum
bulunuldu .. •lcaı~ . y~re .ale) hinde 
Jor bükn.iUnu •ııttikçe iayan edi-

•H 
1 

ÜoO •e.riyoraunuz. 
u laa anlı teredd"d ,_ yannyorsunuz. Mil· 

1 •aby f Yenn k orıuuuz ve karar 
• e mecburiyeti d 1 • . 

'tlın hal:n~ n • o an Jilrı• 
acıyorsunuz. 

MHIHehaaaıal•nn Flklrlerl-
er ne olu 1 k celsede t k rıa o aun bugün 8 

larının e rar yau miitehas11s
• ine d IDÜtaJialarıoın dinlenilme• 

e•anı edi di. 
, Bay A '.ber Osborn e•velki 

c:e sedc f d · 
t hl · yeı necat istiyen mek .. 
u arla m H . tid 1 aınun auptmanın 11· 

e ' dasını klcarı laıtırmış, ikiain:n bir 
' en çı tığını ıGylemişti. 

BugOn )'İne 11y~ f.kri aöyZ~ 

Oaborn - Ettim.. itiraf ede
rim, (Fiş) in yazısı da fidye iıtiyen 
mektubların yazısına benzer •.• 
Fakat y:no farklıdır. 

Görüyorsunuz ya, jilri heyeti· 
nln içine yine bir fliphe g:rmiş 
oldu. Acaba öyle mi değil mi? 

* ikinci yazı mütehassısı Bay 
T re ildi ve sözü refikininkinden 
farktı çıktı, onun kadar da kat'ı 
değildi: 

Trell - Fediye istiyon mek
tublar ile Havptmanın yazısı aynı 
elden çıkmışbr, demiyeceğim, fa· 
kat aralarmda insana .. heyecan 
veren bilyUk bir bcnzeyiı vardır,, 
cUmlesilo iktifa edeceğim. 

* Şimdi ııra müdafaanın göste .. 
receği mtitehaı~nsları din:emeye 
gel mişti. Fakat avukat ayağa 
kalkdrak: 

- Bizim mUtebassıılarımızın 
getirtilmeıi tarafımızdan yol pa· 
ralarının verilmesine bağlıdır. 
Halbuki paramız da yoktur. Bi
naenaleyh mecl>uren vazgeçiyo
rum, dedi. 

Muhakeme esnasında her 
ıö) lenen cümlenin arkaamdan 
baJıı'. arı: 

- Acaba doğru mu ? diye 
t.lüı&nOrler. Tabii burada da &yl• 
aıdn: 

- Filhakika Hauptmanın pa• 
raıı yoktÜr. Fakat avukat 11rf 
ıerefi için Uı.er:ne aldığ' bu itte 
bu .maarafı ceblndon verebilirdi, 
wazıeçitinln Hbebl. mllteba111 .. 
)arla araaJnda ibtillf çıkmıt ol
mancfır, diye dllt&nenler oldu. 

• Sara B~an Aleksandr bminde 

1eni çıkan bir ıahidin dinlenme· 
ıla• ıelmittL Bu kadın Haupt
mam fidyenin tediyesinden birkaç 
gGn .evvel dol<tor Kondonu 
takib ederken bir lltaayonda 
ıordüğünü aöylUyordu. 

Avukaf kızdı: . 
- lfadeni:ı hakikate mu•a-

fik değildır.UÇnkü a:ı bahsetti~ 
niz lstaı. on bi..aama ayak bile 
dmamışıımzdır. maksadınız ıahid
lik:e leh.n:zo reklam yapmaktır. 

V• celıe bitti. 
Son Dakika 

Flcmioglon, 20(A.A)- Bayan 

SON POS'l·A 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

BugUnkO Bilmece 
. Boı dürt köşeleri aıağıdR ya• 

ralı manalara ge:en öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Eu sa· 
yede hem vakit ge(lrmiş, hem 
<\e öz Türkçe kelimeleri öğren· 
mit olursunuz 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Soldan saQaı 
1 - Muallim 
2 - B:r nota - memleket 
S - Ö ünQa ııddı 
4 - Hara • çiftten eklik 
S - 8üyllk anne 
6 - GündüzDn uddı 

. 7 - Yed • Anado'uya Orta Aaya-
dan gelen tGrk'erden bir kabile 

B - Para • rab t edata 

Yukardan aşaıe: 
l - Talebe 
2 - Rabıt edata .. bir not~ 
S - lrkad 
4 - izabe • detıln 1.1ddı 
S - Halis - bathn lir harf kal

dırıhnca ıart llhikuı 
6 - Bir ıeye dokunub geıiyo 

göndermek 
7 - Bat na ekmek kel!meai geti

rınce ekmek .atan olur -
tı ıgir edata 

1 - Düğme seçea yer • bat•na 
l lr Y gctirinee hafta. 

,,,....__ 

Nöbetci 
Eczaneler 

Bu gece nöbetcl ecıaneler 
ıunlardır: 

lıtanbl tarafl: Hamdi (Şehzadebatı), 
Sarım ( Yeuibpı ), Suad ( Karagüm• 
rük ) Ntiıım ( Topkapı ), Rıdvan 
( Sa~atya ), Hasan Hulusi (Zeyrek), 
'J.'oliui ( Balııt ), il kme& ( Eyüb ), Bel
k11 ( Kumkabı ), Esad ( D vanyofu ), 
Beıir Kemal ( Sırkecı), Hilal ( Bakır· 
köy, Hıttboyu ), KQdtköy tarafı: Ala
eddin Sıhhat ( Moda ), Rıfat Muhtar 
( Pauryolu ); Üsküdar tarafı: İttihat. 
Büyükada tarafı: Şırıaai Rıza; Beyoğlu 
tarafu Y eoiçeşme, Matk0Yi9 ( Tünel ) 
Kemal Rebol ( htildil caddeıi ), Mer
kez fGll~ Det~), Şarkllerlrıez 
( Şıtli ), Merlce& ~ı~ ~, Ye.U
tiirkiyr. ( il alıcıoghı ). 

.............................. ·-········· ............. .... 
Açenbab, Bayan Hauptman'm, 
Lindbergin çocuğa kaçırıldıktan 
birkaç gDn sonra ıelib kendial:ıi 
ziyaret etüiinl ı6yled:tl zaman 
beyan Hauptman: 

- Yalan ı&yllJonunuz, de-
miftlr, Eayaa Açenbah, yala• 
ı6ylOyorsunuL 

Bayan Hauptman, ziyaret 
ıaati olarak ı&ıterilen aaalte 
kocası ile kendiıinla bir gazino
dan d&amllt olduklanm ı6ylo-

miıtir. 
Hikim:n mOdahalesl lzerine 

Bayan HauptmaD hlr daha pbid· 
ler;n ıözlerini kesmemeyi vadet .. 
m:ştir. iddia tahidleri bugOn de 
dinlenecektir. 

Muhakeme BIUyor 
Flenington, 20 (A.A.)-Haupt

manm avukatı, müddei'llllun.iye, 
ittiharn ıahldledoin din enmetıini 
Pazarteıi veya salı gOnQ hitama 
erdirmesini teklif etmit' lr. Muha
keme iki haftaya kadar bitecektir. 

Sayfa 11 

Adalar·. Halkı Arasında 
Bir Kurd Hikayesi 

f Baıtarafı t inci yOade ) 

iki gDn sonra Aşıklar yolunda 
arka kısmı kopanlmıt bir eşek 

:görüldü. Yine bu vak'adan birkaç 
aaat sonra Ayayorgl yokuıunda 
bir diğer eıeğin arka kısmı ko
panldı. Bu eşek dUımam meçhul. 
;fakat bir kurd olması çok muhte
mel canavar kurnaz bir mahluk 
olacak ki, · yapılan bütün takibler 
netice vermemiştir. Fakat, ıon 
günlerde bu esrarengiz canavarın 
mahi) eti anlaşı!mıştır. 

Köpek meraklısı bir zat, kendi 

köpeğinden kurd ıoyu bir yavn 
almak merakına düşmüt. heı 
nasılaa eliııe bir kurd yavrul\ 
geçirmiı, köpeği ile bu kur4 
yavrusunu yan yana l e"lemeiı 
başlamıı, birgUn h er iki hayvaı 
da birden evden kaÇmışlar. Soı 
marifetlerin do bu müddet zaıe 
fı:ıda bir hayli serpilmiş o!maıını 
ihtimal veraen bu kurd taraf mdu 
yapıldığı zannı kuvvetlidir. BiJ 
kurd soyu köpek yavn.su a lma1' 
d aima ada eşeklerinin başını 
bö)le bir beli açmış ır. 

~====:o:====-=======......,==·-==-=========-=====o::::m:::ı-==-========~ 

Canı Yanan Bir Ayı 
( Baotarah 1 inci yüzde ) 

ıolan köprünün bir ayı tarafından 
kesildiğini görmüşler. Bu, bUyük 
b:r hayvanmış. Baı nı köprU par· 
maklıldannaan aokub diltkatli 

ı,d,,kkatJj wuymı alwıbıım ıeyredi
)1ormu• 

Köylüler bir hayli tereddüd 
geçirmişler. Nihayet ses çıkarma
dan ve yavaı ysvaı geçmeye 
karar verm'.şler. Çünktl sikin ve 
dokunulmıyan ayırın bir ıey yap-
madığı kulaklarında yer etmiş 
imit- · 

Bu suretle birinci köylü ayak· 
larınıo ucuna basarak geçm·ı. 

lkincid do geçm:ş. Üçüncn de 
onlan tak1ld etmiı. Fakat tam 
ayının hizasına gelc!lği zaman 
akboa bir muz;bl:k gelmiı. Hay• 
vunın arkasına kuvvetli bir tekme 
indirmlı ve suya yuvarlamıı. 
Hayvanın homurtu ve bağırtılarla 

ıuların arasında kaybolduğunu 

gülerek. seyrettikten sonra yol-

Fransada işsizlikle 
Mijcadele 

Yeni Bir Plan Kuruluyor 
Pariı, 20 (A.A.) - Meui N.ıın 

Ba1 Jak"ye bir ı.ııeteye beyanatta 
bulunarak Fran1an ın itıiı'iti a11lt
~ak için tertib ettifi plinı ıayle an
latm ıtır: 

BOyQk bir inıaat pltnı hbakkuk 
?ttirroek, yavaı yaY!!f yabancı el 
e'.metiai ortadan kaldırmak meaal 
•p~tl•1ri haricinde çalııma 'ııini bir 
JO una koymak, bazı tehirlere ıartla 
yardım 7ap111a1c, 1011al aiıorto uıul
lerinde defitikl k. 

.Amerlkacdıı &lllh Kaçakcıhtı 
Muia, 20 ( A.A.) - SiJlb kaçak· 

çıht na mani olmak için Amerika 
hududunda ~o tayyare nabetle muha
faza hiımetınl temin etmekted:r. 

Bir Yeraltı Zelzelesı 
VarfOYa, 20 ( A. A.) - Yerin al

hnda nkubulan. b~r ~elzele. Katoviçte 
600 metre der nlıtınde bir maden 
oc t•nı çakertm"ıtir. Toprak altında 
kalan 1edl ameleden dardQ kuttarıl .. 
mıtbr. 

GUmrUk Komlsyoncuları 
Karneleri 

GGmrlk kom·ayoncularının karae .. 
leri•i Jeallemeleri için GGmrlk ., 
lnhiHrlar Bakaabfınca nrilen L • 

d 
. 11arar, 

On a Akad: rlara bildirilmiıtar. Şim-
d:7e kadar muwaldrat tekilde taı nan 
karneler, ayın )'İrmi hıladen lt.buea 
deti•ti~ilmet• b tlanaeak, 1erlerine 
yenllerı nrlJecektlr. 

larma koyulmuşlar. 
Fakat yamn saat kadar bb 

zaman sonra ursıklam b .r ayımr 
arkalanndan soloya ıo:uya geldi· 
ğini görünce köylülerin rengi atmı 
Ne yapacaklarıaı şaşırmış ar. Ayı 
gelmiş. Köylülerin •) als.latın 
koklamıf. 

Bunlardan kendiıine muzibll~ 
yapanı yakaladığı gibi omuzun& 
•urmuı, geri dönmüş, köylilnQ~ 
fer} adlarına hi~ aldır11 dmedeıı 

Muradauyu kôprlilüne kadar g"" 
tirmiı, kendisi.Un tekmeyi )İyerek 
yuvarlandığı noktadan ıkö3 lilyll, 
kald.rmıf, nehre atm:ı. Biçare 
köy in de f eryad ve figan içiD" 
de boğulub gitmiı. Köye döneı 
arkadaıları bidiseyl halka anlat
tıkları :zaman herkesi derin blı 
hayret kaplamııbr. Had ıe, bura• 
larda, ıimdi, kış gecelerinin top
luluk h ikayeleri araunda tüyleri 
firperten bir menkıbe yerinl 
almıştır. - lf-

Meşhur Bir 
Kütüphane 

Vaktikan 20 (A.A.) - Mer 
hur Kattani ailesinin evrakı, ta• 

mamilo muhafaza edilmek Uzer• 

Vatikan kütüphanesine nakil Y: 
tea:im edilmiştir. 

Bu evrak arasında 200.000 
tarihi Ytsika, 2. 700 cild tarih, 

felsefe ve edebiyat kitablan 

Ye 954 1enesiodon 1832 ıen .. 

sine kadar olan ıamaoa ald el 
yazılan vardır. 

Bundan baıka prens Kattanl, 
8.000 cild lbtiYa eden kendi hu
ıuıi klltübhanuioi de Vatikan' a 
terketmitllr. 

Bir Şapka Hırsızının MahkOmiJel 
Romanya otelinde oda arka

daşı bulunan Rüıtemin 1apka1111& 
çalmaktan ıuçlu Suad dün Aaliy• 
OçllncQ ceza mahkemesinde mu
hakeme edildi. Mahkeme ıuçuaa 
Abit tirdi. Suad& 2 •1 hab8e 
mahk6m etti. 

---------------------.-.-·--
Doktor 

HORHORUNi 
Eıniuöaö Valide kıraathan4!ı11 ıamada. 
~-• Tel ı 24131 • (6.;91) --

K A ' E 

NEOKALMiNA 
Grlp· WevrelJI. Bq we dit •tralan • Artr'Mlzm - Rometızma 
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Sabahları 

nç karnına 

bir kahve kaıığı EYVA TUZU 

lç1ıiı. S~tlığınmn nizımıdır. HA~IMSIZLJÖI, MiDE YANMAt.ARINI giderir. 

MiDE ve BARSAKLARI botaltmak ıuretile KABIZLl(U, ACIZDAKI Tt.1• 
SIZLICI ve KOKUYU izale eder. H:çbir uzve zarar vermez n ahıtırmaz. FJıJJ> 
YEMEKTEN Ye İÇMEDEN sonra mide n vilcudunuzda hi11 ettitiniz etırlıl' 

• derhal hafifletir. MAZON lam) Ye markaaına çok dikkat edilmelidir. DEPOsll 
Maıoıı •e Botton ecza deposu. Bahçekapı, lı Bankuı arlcaaında No. 19 

-~- . ,._., . . . . ._..... : :;. .... . ' .. :------·-------! 
Başınızda dolaşan tehlike 

YENi ÇIKAN lzAHLI c:-• 
ÖZ TÜRKÇE 

Dil Kılavuza 

So~uk algın lığının 
doğurabileceA'i . 

J>üyük haıtahk:ardan 
korJnmak isterseniz 
yanınızda daima bir 

KAŞE 
• 

1 
bulundurunuz 1 
w;:w 

. BtıtOn ağrı, sızı •• : ~ancılan 
dindirir. Nezleye, Dıütmeden 
İnütevellid ıinlr, adete, bet 
ağrılarına, gripe, romatizma• 
ya, baı •• dit ağrılarma 
kartı bilbapa mliesairdir. 
Ateı~I hutalıklarda ehemmi• 
yetle tavsiye edilmektedir. 

CMW 
... , ;:.ı ·'l 

:,:,.. ·. - , <t'' •, . • 

fstanbul Mıntakası Varjdat 
Tahakkuk Müdürlüğünden: 

Şubesi Milk llefin iti adreal Yapılacak teblirat 
ismi 

Divanyolu Yahya Bakkal Kalçacı Haaaa 
Çarııkapı 43 . No. 

Temyiz Komlıyonu
nun 930 mali yılı 
•ergisi için ver-
diği 511/931 tarih 
4727 ı~yıla ,bozma 
kararL 

Adı, işi ve eYI ya:uh mUkellefin bu adresi değiıtirerek yeni adreal 
meçh~i kalmış olması:ıdan 930 yılı kazaııc verg:aı için Temyiz Ko
misyonundan verilen bozma kararını Şubesine müracaatla onbeş 
rfin iç nde tebellüğ etmeıi Ye bu müddet zarfında tebellüğ etme
d;ği takdirde teb1iğ edilmiş ıayılacağı hukuku usu!ü muhakeme:eri 
kanunu ahkamına tevfıkan ilan o·uour. ( 295) ---•• 

UMER BANK 
UMUMİ MÜDÜRLÜÖÜNDEN: 1 
Ba .. kam17. \l e mUHsesatında çalışmak 

tartlar içerisinde : 
üzere aıağlda yazıl~ 

1 - Bankamız ve mlleısesab muhasebe aerviılerlnde çabtmak 
Ozere sgari 80 lira maaıia, 

2 - Bankamız aervis tat ve müfettiş muavinlikleri namzedi 
olmak üzere asıarJ 120 lira maaıla ve imtihanla iki ırnıf 
m.emur ahuacaktır. 

NcmzetJerin ecnebi lisanlarına vukufu dereceıile imtihanda 
gösterecekleri liyakatler ve evve!ce bulundukları mUeneselerde 
eoind;kleri tecrlibeler nazarı dikkate alınmak ıuretile asgrl olarak 
göil~rilen maaı miktarları umumt mUdürlUğUn takdlrile 
artırılabilecektir. 

Mphasebe memurlan için lise veyA lise derece.efnde bir 
mektepten mezun olmak, 

Servis ıef.iği ve mUfeıtlş muavinliği namzetJii! için Ali mek• 
tepl~rden mezun olmak ıarttır. 

Her iki imtihana gireceklerin aJAkerlik hizmetlerini yapmıı 
olmaları ve 35 yaşını geçmemiş bulunmalan IAzamdır. 

Muhasebe memurluğu için 27 K. saııi 1935 Pazar gUnU saat 1 ele, 
Servis şefliği ve müfettiı muaTinliğl namzet:iğl için 29 K. aanl 

1935 Sah giinU 1aat 1 de Ankara ve lstanbul'da ayna zamanda 
imtihan yapılacaktır. 

imtihana girmek fıteyenlcrln imtihan programını ve1air tartları 
anlamak ve iııimlerioi yazdırmak üzere nihayet 22 K. sani 1935 
tarihi ıe kadar Ankara'da Umum MildürlUk memurin ıubesine 
lstanbul'da Sümer Bank lstanbul Şubesine mliracaatlan ilin olunur. 

NiÇiN HER TÜRKE LAZIMDIR? 
1 • Atatlrk'Oa kullandıta , bütla 

kellmeler izahlı olarak vardır. 
2. Öıtilrkçedeki 20 bin ıDHI lse

Unıe Yardır. 
3· Türkçede aeç·ıecek ve yeniden 

kurulablle-cek biitDn kelimeleri 
havidir. ( Yeni 11tıl~blar dahil ) 

• • ÖztOrkçe kelimelerin LUtOn dGn· 
rada ilk defa lcablettP.r:h men-
9elerlnden itibaren izahları Ye 
tahlilleri Yardır. 

HER ·TÜRKTE, HER MUALLiMDE, 
HER MEMURDA, HER MÜESSE
SEDE. HER TALEBEDE, HER 
KÜTÜPHANEDE BULUNMALmlR 
Fiyatı ı 50 Tafraya 60 kurut 

~TEFEYYÜZ KiTAPHANESI 4 1 
; (6963) 

Hele ,ukar ya• 
famak zevkini 

elde etti 

Hay11t1 tahammülfersa bir 
hal elmııtı. Zira ıztuab Yeren 

ay&klArile yürüyemiyordu. RAOlO 
SALTS banyolarını yapmağ" Laj• 
ladığı vakittenberi keodisini ha· 
fıf ve cevval biesedıyor. Bu tuzla 
yapılan ayak banyoları aayesıode 
adal~ler kuvvefüoir Ye 11ğrılar 
n ş işkinlikler zail olur. En dar 
ayakkabılarınızla h · çblr iztırab 
'çekmeden istediğiniz vakit yürü· 
yebilireioiı. 

e., ve dlf 
•Arılarına en 
tealrll lllçtar. 

Her 
eczanede 
Yardır 

1 BANKA KO~.EilÇiYALE ' 
ITALYANA 

Sermeye•İ Lire& 70:>,00D,OOO 
İhtiyat akçesi ,. 580,0()0,000 

Merkezi idare ı M 1 L A N O 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELER 
İngilteu, lsvıçre, Avusturya Maca· 
riıt~o, Çtıkoslovakya, Yug~ela vya, 
Lehıstan, _Romanya, Bulgaristan, 
Mısır, Amenka Cemalıiri Müttehidesi 
Brezilya, Şili, Uruguııy, Arjantin' 

Peru, Ekvatör •e Kolumbıyada ' 
Afilynsyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas ( T t>lef. 2641 li/;j/415) 
Şehir dahlllndekl acentelerı 

Kullanınız 

Oierler için ha•a ne be 
elitler için de RADYOLIN 
odur. Huta çiğerJer kadar 
aatlam c·ğerlere de hawa 
,i.1.1m olduğu gibi, bakımııa 
diıler kadar lemiı ve bef az 

• eliflere de R AD Y O L 1 N 
llıımdır. Hawa kanı, RAD
YOLIN atu temizler. 
Havaaız kalaa en sağlam 
Ylkut nıııl ıehirlenine, 
RADYOLIN ile fırçalan
mıyan temiz ve - beyaz 

· dltler de · l>ylec• aararmata 
•• çllrOmeğe mehkümdurlar 

Üniversite Arttırma ve Eksiltme ve 
Pazarlık Komisyonundan: 

Takım 
. Muhamm_!!. 

168 Takım Ee-lcek elbisesi 0 Caket, Pantalon. Kaıket,, 
52 ,, Caket, Etek 

Bedeli 
Lira 
18 
18 
ıs 15 Adet Erkek PaJtoıu 

Madde 
t - Oniverafte kadın Ye erkek yardımcılan için yukanda mlktan 

ve parçalara yazılı elbiseler kapalı zarf uaullle ekıiltmeı• 
konulmuıtur. 

2 - Yukarıda nevileri yazalı ihUyacın kumaı Ye harçları yerU 
malı olacakbr. 

3 - Yaptırılacak elblıelerln diklı biçimini 'fe bunlann lmallnde 
kullanılacak harçlar ile dikilmlı elbise, Palto, Ceket ve Kar 
ketin numunesini görmek ve umumi eV1afı göıterlr ıartnameyl 
paraıız almak ilı.ere istekliler herglln komiayon kitab~tin• 
mllracaat edebilirler. 

4 - lıteklilerln "333,, lira olan muvakkat teminatları ile ekıiltme 
gUnll olan lkinçi klnunun 31 inci Perıembe ınnD öğleye 
kadar OniYeraite mubaaebe veznesine teminatlarını yatmp 
makbuz teklif ve zarflarile bir;!kte ıut 14 te komityona 
wermelerl. 

ı- lıteklilerln merkezi mağaza veya Atelye 1&hfbl olmuı •• 
Ticaret Odaııoda yaz.ılı bulunduğunu aon makbuzla iıbat 
eder Yetikaları zarfın içinde bulunmuı lizımdır. "181,. 

lstanbul asllye birinci tice· 
ret mahkemesinden: Mimar Zıya 
tarafından Galatada Azabkapısında 

Şukrü ıade Şükrilntio mağazumda 

mühendiı Mee'ud oğlu Kemal ve Mi

marham t11ki odao111 Cemal aleyhine 
934/652 doıya numaraıiie açılan 658,37 
lira alacak davaııından dolayı oturduk· 
la.rı yer belli olmıyan müddeialeylı)er 

hakkında ilanen tebliğat yapılmasına 

karar .erilerek: mahkeme günü olmak 
üzere 6-2-9J5 Çarıamba ıaat 14 tayin 

edilmit olduğundan işbu günde gelme• 
dikleri veya -.ekil göndermediklerinde 

haklarında gıyab muamele1i yapılacağı 

ilin olunur. (7188) 

r 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Acente!eri ı Karakl>y Köprilbaft 
Tel. 42362 • Sirkeci MGhlrdarı:ad• 

Han Tel. 22740 ........ ~ ...... 
iskenderiye Yolu 

EGE wapuru 22 ikinci KA
nun SALI ıün8 saat 11 de 
lskenderiye'ye kadar. "268,, 

Trabzon Yolu 
VAT AN yapuru 22 ikinci 

kinun SALl gllnli aaat 20 de 

, Rize'ye kadar. (291~~ l:ıtaubuldn: Alulerucıyttu hanında 
Telef. 2821. Heyoğluoda . Lıtiklil 
caddc11 'l\•ld.1046.Kampiyo daireıi latanbul ikinci iflas memur-
Boruda TeleL 1719. -

Butahkları mütehaeeıeı j z Mi R DE şu 8 E ıuıundan: Müflis Yuvan Murad oğlu-

~==========================~~============~ na ait ve iııtanbul Gümrük halı antre-
Dr. Ç i P R UT 

Zafiyeti umumiye, iştahsızlık ve kuvvetalzlik balAtında bUyllk faide ve le.iri görlUeı: 

FOSFAT l ŞAR MALT HfJLASASI 

[

>Cildiye ve ZUhrevJye -

yoğlu, Asmalı~esçit Burea. Pazarı 

~ :~tı0e~lın~~ !1tla·s· ~ao T~.=-43~~~ 
~ ... poıunda transit olmak üzere mevcut 

ı 4 ipekli ııeccadenin ikinci arttırmaeı 

kullanınız. Her eczanede ••ttlır. 1 
28 K.eani 935 pazartesi gilnü saat 10 

da mczklır gümrükde yapılacaktır. la
tiyeulerin mahıllindı hazır bulunmaları 

~-------------------•••-------ıc;ıılllİlı _______ ... _, iHiıı olunur. (7192) 

&on Po•t• Matbaa•• _,_ 
5ahıul: AH E <rem 
Neıri1at MlldGrlı Tablr 


