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D . e· s D h ' Çıkarılan işçilere Hak-
Balkon kom~~~~~_ce ır . es a a - sızlık Mı yapılmış? 

ela bir yaygal'fl, bir palavra daha 
;tikseldi. Trakya komitHinin 
4ebaıısı Ormanciyef, yine atı b 
ttmıya, avazı çıktıjı · kadar Qa• 
ırmıya başladı. Bu zat hl~ 

11kılmadan : 
"- Trakya bizimdir!" dedik

ten ionra ı&yle konuıuyor : 

1 " - Biıe ald olan cenub eya• 
ı:tlerimi:zden ( Trakyadan ), asır-
~~a oralarda Y•ııyan dedeİerl• 

nuzın ve oralarda ölen kahraman 
~ulıar askerlerinin kemiklerini 
ovaraıyacaklardır. Trakya mu· 

Laclrlerinln, bir gUn yine yurdla· 
f 0 8 dönec klerine bllyUk iman· 
•rı vardır. Trakyalılar Bulgariı· 
'-nın parlak iatlkbaline her 
ıanıan innnmıılar Ye yine de 
inanacaklardır.,, 
d Trakya komiteal, Bulgaristan· 

• h&kumetln yardımlarını ve 
""

1•herctinl gören huıuıi bir 
\ltekktUdiir. BulıBI' hllkômet 
~•lllları da vakit vakit, komıu 
~tlerle iyi geçinmek, doıt 
18 J k politik&11111 güttUklerini 
~ler. Na11l oluyor do, bu 

••ya aylan abb tutmalara 
b r htık6metl gö• yumuyar. 

...., 7 ulfariıtan komıumuı ıuna 

Ba tlt111•lzlikl•re 6ir ,.fha,et ••rm•ıl 
••lc/e-,.ll•cek olan gt11ıi BiJlgar 

Bıı~hakaıu general Zlat•J 

inanmalı ki Tilrkiyede hiçbir 
toplantıda, hiçbir mektebte 
Bulgarlıtan aleyhine tek bir &Ö• 

ıöylenmemlıtlr ve ıöylenmeı. 
Çlinkll Türkiye hiik6metinin ha• 
kiki manasile güttUğU " Barıı Ye 

dostluk ,, politikaıı mllll bir ma
hiyet almıfbr. 

Kaç kere aöyledik ld Trakya, 
( Oevallll 11 in~ yüzde ) 

Kız Mı, Oğlan Mı? 
Elitzizliler Doğacak Çocuğun 
Cinsiyetini Nasıl Anlıyorlar ? 

Dotaaak 1& an olacak 1 VOC\I ldz ml, erkek 1,.. 
• Bttnu herk • 1q.t b. •• merak eder fı· 
filae b tUrl~ anlaıılmu. Go~~~dt 
.. ,etil u ıütunlarda. kaa t•lalift 

• dogv k . ,. 
•rkek ı •ca çocuğun kıı veya 

'aı 
0 ,~cağının anlaıılablleHtlnl 

lblfh •• Bu h 
~and d k yazımız ayli •erals 
\lJ· ır ı, o uyuculardaıa birçoğu 
·ft1n~ mektub )'Harak 1\an tahllH 
•or n nasıl ve kfmo yaptırılac•a.ını 
lı .dular. Meaelo fen llemllde 
b •~Ut bir nazarlyedea ibaret 
rJ. u und~ğu için tatbikat sabaıına 
a•rnıemııtlr. 

· Falcat k 1...1 it& . • yu •rı111 haberi okuya9 
~ı:~ n;:ıbabiri•b, oratla uıun 
\. an eri, ıebellk mabıultkılln 
lir °';.·.ıokaa 0 ilan •ı oldujunun, 

( l> tecrUbeılle 4otünıdan _ 
..._ eva..ı 11 D:j f ~de ) 

-
IHr tlep• ••l•fl• loTt ... ıor 

Çocuğunu 

Aceb Öldürmüşler Mi ? 
h

Polia ve ınllddeiumumilik 1111 gUndenberJ, boğularak veyahud 
tt fr ·r1 

Bu Kadının 

lr .'' nga edilerek öldllrUldtıiU ve anneıinln haberi olmadan 
llnlll•nı hleıarhiıaa ııömUldUj'U iddia edilen bir Türk çocuj'unua 
bl nıU tahki• .... tma el koymuı bulunuyor. Çoll karııık ve 'her 1afha11 

nblr eırar perdealle örtiılU bulunan bu iddiayı tafıllltile anlatalım ı 
d Evvelki ilin Emine Şllkran adlı ııena bir kadın Beyoj'lu zabıta 
k oktoruna müracaat ederek litiklAl caddHinde Hanife iıminde bir 
.•dan _tarafından saçlarının çekilC:ilj'ini ve ytııllnUa brmalandıjına 

•öylemıı •• muayenHini lst•ıiliftlr. Doktor imiae Ş~krana 
' o .. a•ı ıı irapi rts.&e , 

Sofgada 
Tevkif at 
q~~'fı Af ~W..o..r. 
S0 kadar Makedoayalıyı tnklf n 
bir mlkdar bomba ile rnolnr 
mOHdere •tmtıtir. 

* Sof ye, H (A. A.) - Kıral. Baı· 
bakan General Zlatef ile yenl 
hOku•etln diter asaıını kabul 
etmit •e kendilerini dGa geee 
yemiye alıkoy•uıtur. 

Sofya, 24 (A. A.) - Kıral Borla, 
din akıaıa, Baıbakaa Geaeral 
Zlatef ile yeni kablH lyelerlnl 
kabul etmittir. .. 

Belgrad, 5ı4 ( A. A. ) - Anla 
ajanıı muhabiriae yaptıtı bir 
beyanatta, Dıt lıler Bakanı Bay 
Batolof, hul&aa olarak demiıtir kir 

"- Bula-arlıtanın dıf ıiyaHaı, 
eakiıl a-ibl kalmaktadır. Ve eneli 
komıularlle olaa doıtluk baj'larının 
devamına matuftur. 

Diğer taraftan, Bafbakan Bay 
Jlatef, yeni hükQmetin Yugoılavya 
iJe J•ldif-., .,....k .. t'8filiY .. 

edecejini bllcllrmittir. 

jYunan Adalarında 
, Galeyan 

Rumlar, İtalyanları 
'ıtemiyorlar 

Atina, 24 (Huıuıl) - On iki 
adalardan Kalimnoı adasında, 
ltalyan idarHine karıı halkın 
ayaklaama11 burada bUylk bir 
ehemmiyetle karıılanmııtır. 

HldfHnin, bundan bir mild· 
det evvel Radoa adasının bir 
1<öyllnde Rum halkın hükGmete 
k:r~ gelmesil• alikadar olub 
olıu. clı!ı araıhrıhyor. Verilen 
malümata aöre, Kalimnoıdakl 
ıon hldiae, on iki adalar ortodokı 
ldllseılnln, Rum PatrikbanHinden 
t.Jtılma11 hakkıadıı verilen karar 
JkOndea patlak ~•rmiıtir. 

( DIY&mr 11 iaci ylae ) 

Çıkarılan 900 Amelenin Vaziyetini 
Bakanlık Gözden Geçiriyor 

Iz111lrtle, K•dılıl,tl• •ır dok••• IH6alıı 

Geçende bir ltal• 
1an ıazetut, Türk 
kadınını parmatı· 

na. dolammtı. Ro-

[ Yazıın 11 iooi yüıd• ] 

Öz TÔRKCE 
BOtüa yer ylbii· 

•• nln kadınları, Tiri 
Turk Kadını, Anas kadınına imren .. 

dan Er Olarak Doğ yeridir. Yakında 
mantara firea, bOylJ&lkurultayam .. 
ttrk01erde yaııyaa, L-------------- aa da •irecekler • 
•lıellitl giSnGllerde yer eden Türk Belki çok ıeçmeden ordunu• içine 
kadmının biirgilyG (çarıaf) attıktan karıthklarını da göreettia. Kadıaınu~ 
aonra, biçimıiı.liğl, ortaya çıktıtını darda ~alınca cepane aandıklaranı 
yaı.nrak söı.Dnil ıöyle bağladı: omuı.layıb dat yollarında yalınayak 

- Türk kadını çirkindir 1 koımaıını da blllr. Tirle kadını kadar, 
Bu ıazetcciye verilecek kartılıt•· açlıta, auıuzluta ve hele yokıulhı.t:a 

mız. var: katlanmıı kadını bana ırBı~erebu~r 
- Sinyor 1 TGrk kadını, yeryllı.il· miıin Sinyor? Kadınımız, aenın dedı· 

~ün en cana yakın kadınıdır. Erke- tin rtbi çirkin de olabilir. 
tine batlıhğı, yuvaıının tiz.erine tlt· Ancak, biz. ondan ilk iSac• huy 
reyiıi, ve çocuklarına ana olutil~ gilıelliti arayanlardanız. Göıl tok, 
kadınamı:ı, •ıılı. ve biriciktir. Blı, onu içli çalı1kan1 kocHına .,. ocatıaa 
ıizin ve •İz.in giblleriniz.isa 1rUı.ellerine baİh kadınımıııa; kadın ıandıJıa i~a 
detit••yiı.. Peçelerini attıktan •onra; dil uzatıyorsun değil rni Sinyo• ? 
~adınlarımu, bin kat daha gOaelleı: Öyle iıe, ıana ıöyllyeyim ki, Ttlrk 
tiler, bin kat daha .. vlmli oldular. kadını ana11ndan er olarak dotar J 
Şimdi onlar, Roma 28alGfUnOn altın- Bu kadın er, senin tarihinde yaııyaa• 
dan a-ördöt8n kadınlar değil. Yıllar Iİırı k11kandıracak nice batadtır 
~a.r ki, mualarda diraek çllrOtDyorlar, (bahadır) luklar yapan erlerle bir 
aıralar Oatünde aaç •tarbyorlar. anılır ve bir anılacaktır Sinyor!- .J..ıt ' 

l ________________ E_n ___ E~y~ı_s_i ___ llı_a_n~g~is_i_? _____________ I 

- Y 8f ilerledi. Elliye çenael attık. Şöyle rahat bir it arıyorum. 
Biraz bekleyiYer. Yakında lıtanbulun alt derdiai laalletmek 

iti• bir komi•yoD kurulacakmııl 



lkın 

Para Kazanmak 
Bilgi ile 
Olur 

İhracat ticaretimizi tanzim tt• 
mcklP uğra§an Tilrkofis, ecne• 
bi memleketlerden tedarik ettiği 
amballjlanmış ve taınlf edilmiş 
mnyv n ıebıe numunelerini 
tcşhır ediyor. Tat:e meyva ihra• 
catında taınif ve ambalaj §arttır 
ve bu da bilgi i§idir. Haricden 
bu sayede lıer yıl milyonlar ka
ı.nnmak mümkOndUr. Nitekim 
fikirlorini aldığımJz kimeeler de 
aynı mütaleaları ileri EiÜrdiıler: 

Bay Sadi ( Sultanhamamı 130 ) -
Bizim yurdumu• her dakika ıenenin 
dö.t m nimi.ol bird D yatıyan diln· 
yanın meıud bir klSo ı\dir. Erıurum 
ve Karsdft kar yağar ve yollar kapa• 
nırken Akdeniıı:in kucakladıaı Adana 
hnaliıind~ a~açlar çiçek cçar. Bir 
tarafta dome.tuin tohumu ııtılırken 
öbür mıntnkada domates yctlşmit 
bulunur. Tabiatin verdlA"i bu bahtit 
kartııında TGrkiye tam mannsile bir 
taze 111eyva ve Hbze me lekelidir. 
Her aarnnıı Uailm, lncir, hndık, do a
te., kavun, karpu:ı:, portakal ihrac 
edebiliriz. MaaleHf tlmdiy kadar 
buau yapamadık. Çüakn aabalaj 
usulümüz: yoktu. 

Tasnif bil•eıı:dik. DardDnca Vakıf 
Handa teıhir edilen amballjlan aey• 
rettim de atsımın ıuyu aktı. Amerl· 
kadaıa Londraya ve oradan da buraya 
i'Clen meyvalara imrendi • Hele 
Kaaarya domatoılerlne bayıldım. 
Sataalardı. Her ne bahaaın~ oluraa 
e>lıun alacakhm. Biz: de b6yle yapmıya 
çalııalım YI alıtalım. 

"" Bay Refik Güngör ( Sultan&hıned 
Mehmedpn§n 1r1ahalleai 71) - Dan hiç 
Oteameden d3rdlincl Yakıf haaına 
r•tti111. D8rdDncfi katına kadar tır· 

mandı111. Tethfr edile• ambalaj ör
neklerini gördam. Gördlklerimi ıi.ıe 
HY&JJ•. Kaaar1a ııdalarıanl\ c!o•ateal, 
Kaliforaiya umudu Kaaaduın yeıll 
Ye lurmıu elspaaı, lapanya portakala 
ve OzOmG, Yuouı ldmD, Avuıtralya 
l&Amü, İrali ldlm6, Flliıtin pcrtakalı, lta,!fk limonu, AYuı..bl'llya Yfl cenubi 
A a 7umurWarı. 

Dikkat etl iıim b nlan~ içi dt 
Yuaan, Filiıtin \'Ç frarı mcllar; da 
urdı. lraalı •• Ywnaah komıularımııı: 
bile Loadra plyasunuia yer l;ulmut
br, fakat bia beniz bir kilo bile taae 
meyva lhrac edemedik. Tlirkofiain bu 
teıebblıGaQ çok bejendim. 

Bizde de bir aaıhallj n taHlf 
uıulü kabul edilm•lidir. • aene biz: 
de Anupa piyualarına yaı 111eyva 
lhrac edebilmeliyiz. 

'Jf 
Bay Naei Fikri ( Çe111berlitaı halk 

apartımını) - DördGacl Vakıf ha• 
nındald ambalaj nGnıuaelerlai ben de 
r6rdl•. Armutlar biraz çfirQmiye 
baılamıt, fakat Kaliforaiyadan Lon-
4raya ve oradan dn buroyo kadar gt• 

lince elbette bu kadar çlrGklOk olur. 
Fakat diter meyvaların hiçblriıi bo
zulmamı11 yumurtaların letlerl dam
ıalnnmıı her biri kitıcldan ay11 bir 
kutuya oturlulmut, tartiları, boyları 

hep mllaavi, ıonra balmumundaa 
7apdmıo gibi yaknesak domateslere 
IMallın imrenmemek elinden gelmez. 
Avrupanm birçok Jerlerindo kıt 

n kar bGkGm ınrerkea biıı:d birçok 
meyvalar l:uluaur. Riıı: de o vakit 
&eJll'İD tahJrlerıe ihracat yaparsa\& 
•~bette mftft ri bu1ur ve para kasa· 
amz, bu iti berbalde bb de yapma• 
byız. 

L 

iki Kadın Adliye Koridorun
da Kocalarını Tokatladılar 

Cüniln Tarihi 

Gayri mübadiller 

Dun Adliye koridorunda çok slnfrU bir hava 
Yardı. Perıembe: olduğu için mahkemeler çok yUklU 
idi. Bilhassa altına Ye OçUncft lıukuk mahkeme
lerinde boianma davaları vardı. Adliye polisleri 
dün dört kavga tesbit etmitlerdir. 

Yeni teşkil edilen gayrimlib•• 
dil komisyonu Pazar gUnll ilk 
toplantııını yapacaktır. Komiıyollı 

ilk önce bir program hazırlıyacak, 
bonoların yilkselmesi için icab 
eden tedbirleri alacaktır. Eıki 
takdiri kıymet komisyonunun 

1 
nndan ve sonra~da gırtlağından yakalayarak yere itleri yeni heyeto tamamile de•• 
yatırnııı Ye bayJlıncaya kadar kendisini tokatla· redilmiıtlr. 
mıştır. Adliye doktoru Bay Ahmedl ayıltbktan sonra Otomatik K nt r 
eYine g6ndermlştir. ÜçUncU çarpııma Alır Ce.za 

Mezbahada, dOn, otomatik kan'" 

iki karı; kocalarını dömıllıler, bir ahküm; 
mahkemesinin önUde olmuştur. Arıağı öldürmekten tarda büyük hayvanların tıırtı tccrilbt' 
suçlu Lfıtfinin muhakemesi varmıf. Uitfinln kardeıl lerl yapılmıştır. Tebrfibeler mu\'.:ıff•'" 

arkadaıına gelepçe ile hücum etmlı, bir ad m da 
iki kadını tekme ve yumrukla yer ıermlvlir. 

de bu muhakemeyi dinlemeğe gelmİf. Muhakemeden kıyetli neticeler ver mittir. Bir fU bat'" 
ıonra maktvllln hemşiresi Bayan Aznife hUcum tan ltlbaren mezbaha resminin bal 

Birici hAdi8e dördUncD hukuk mahkemeılnln 
önUnde geçmiıtlr. Aralannda boıanma dava ı olan 
Bayan Rabeka, muhakemeden sonra kocası Muize 
hücum etmlı ve kendisini adamakıllı tokatlamıştır. 
lklncial de bir boşanma daYa&ından doğmuıtur. 
Bay n Müye11er, kocası tayyare bU ti 1abcılarından 
Bay Ahmedin Ustüne hllcum etmlı evvel saçla· 

ederek yumrukla kendisini yere ıermiı ve vali• . Gzerlnden drğil kilo Ozerinden alın'" 
desi de karnına tekmeler indirmiştir. Bayılan maaına bııılanacnktır. 
Bayan .A%niğf Tabibi Adli Bay Salih Haıim tedavi Zir at MUste Srl 

etmiştir. Dördllncll hadise do aıllye ikinci ceza Ziraat mUlileıan bay Atıf Bay ndırf 
k 1 b dGn aktam Ankaray gitmiotir. Bat 

mabk mesf önünde geçmiıtir. Eli e epçell ulunan Atıf, bakanlıkla temastan sonfl 
Arab Sabri, Etyemezde oturan seyyar peynirci Pazar ııünll ·teluar ıehrimize död .. 
Necatinfn kafasına kelepçeli bir yumruk lndfrmiıtir. cektlr. 

Zehirtendi 
Bir Hamal Ölüm Halinde 

Hasta Düıtü 
Evvelki glln Tophanede bir 

z hlrlenme hldlsesl olmuş bir 
hamal, yediği ytımekten zehir
lenmiştir. Hlldise 16yle geçmlıtlr: 

Topba ede Çıracı sokağında 9 
aumaralı ••de oturan Halil adlı 
bir hamal evYelld aftn Galatada 
Perıembepazannda bir aıçı 
dnkklnına girerek öile yemetfni 
yemiı, ıonra itine gltmiıtir. Bir 
aaat kadar aruı geçtikten sonra 
hamal Halil mUdhiı sancılar için
de kıvranmaya baılamııtır. Ha· 
mal Halil derhal Beyoğlu hada· 
ae1lıae kaldmlmıı Ye yapılan aıua• 
yene 11eticeıinde aıçı dGkklnında 
yediği köftelerden z.e\ıirlendlil 

anlaıılmııtır. Hastahant ~e bulu· 
nan Halllin vaziyeti tehlikededir. 
Atçı yakalanmıf, k6ftelerl de 
tahlile göllderllmlştir. 

24 .. f)aatin 
Hadiseleri 

ŞoflSr Mehmedin idaresindeki 
36 No. h kamyon Yeeicami ar· 
kasında yllk ile geçmekte olan 
iükrU adlı bir hamala çarparak 

yaralamıştır. 
>f 162 No. li tramvayın Yat• 

•anı Mustafa, Pangaltıda boz.u• 
lan tramvayın ar§ını dftzeltmekte 
iken dUoerek batından ajır au· 
rette yaralanmıştır. 

'lf Şoför Davidln idaresindeki 
1790 No. lı otomobil ile Yatman 
Şakirln idaresindeki tramvay 
Beyoğlunda çarpııarak her ikial 
de hasara uğramıştır. 

lf Balatta Karabaı mahall .. 

8fndo oturan SUleyman ile Kimli 
araıında bir alacak yllzUnden 
çıkan kavga neticeıinde biribirinf 
bıçakla yaralamışlardır. 

iki Korsan 
Yakalandı 
Bunlar SaLtkalı . Nuri ile 

Hüseyindir 
Evvelki gece Hallçde iki deniz 

hırsızı bir kayık dolusu kömllr 
çalarak kaçarlarken yakalanmıı· 
lardır. HAdlae hakkında ıunları 
öğrendik: 

Evvelki gece KaraaAaç 1ahl· 
lfnde devriye ıezmekte olan 
memurlar fenersiz aeçmekte olan 
bir kayık görerek, • dur 1 emri• 
nl Yermlılerdlr. 

Ka1ıkta bulunan meçhul adam• 
lar bu emre itaat edecoklerlno 
bllabntftn ıllratl arbrmıtlardır. 

Bunun üzerine memurlar bir 
aandala atlayarak kaçanlan taklb 
etmiye bavlamıılardır. Heyecanh 
bir takibten sonra nihayet Eyllb 
1Sn1erinde kayık Ye içinde bulu· 
nan iki kiti yakalammılardır. 
Sabıkalı korsanlardan olan ve 
Nuri ile Hnaeyin adını taııyan 
bu adamlar Silahtarağa elektrik 
fabrikaıından kömUr çaldıklarını 
itiraf etmiı1erdir. Kayıkta bulu· 
nan beşyftz kilo kadar kömür 
fabrikaya iade olunmuı, korsan .. 
lar Adliyeye teılim edilmişlerdir. 

Kütübhanelerde 
Hepsinin Ayrı Ayrı 
Fihristleri Hazırlandı 
Kültür bakımlığı, Istanbul kU· 

tllbh nelerindeki eserlerin yeniden 
fihristini çıkartmağa baılamııtır. 
latanbuldnki kUtUbhnnelerde bu
lunan kıymetli ve tek nuıha olan . 
tarihi serlerin bUyUk bir kUtUb· 
hanede toplanmam dllşUnUlmekte-
dir. Bunun için de müsaid bir yer 
aranmaktadır. Yeni ve &1ri bir 
ktitlibhane binasının kaça çıka· 
cağı da tedkik ettirilmektedir. 

Deniz İşleri 
Havuzlar Ve Fabrikalarda 

T edkikat Yapıhyor • 
Ôkonoml bakanlığı deniz •• 

hava mUıteıan Bay Sadullah 
Güneyin rehıliğindeki komisyon, 
havuzlar ve fabrikalar mUdUrlll· 
ğfinde yıllık blliinçonua tedkikino 
d vam ~tmektedir. Divanı muha• 
Hbat murakiblerinln ve maliyeden 
aliikadarlarm bulunduğu bu ko
misyonun çalıımaları bir müddet 
daha uzayacaktır. BllAnço ıHıden 
ıoçirfllrkea, bu idarenin SeyriH· 
fainden ayrıldığındanberl ne ıe
ratt alhnda lıledl~l nokta11 da 
göz lSaUndo tutulmaktadır. Heyet 
havuzlardan sonra Akay ve De-
nlzyollarının bilaaçolannı da ını
den ıeçirecektlr. 

Yangm Bıflangıcı 
Kadıköyllode berber Mehme

dln dükkAmndan yanıın çıkmıı 
Iıe de slrayeto meydan •erilme
den ılSndllrUlmUıtür. 

Fazla 
Kaçırmış 

Y edikulede otura• Adil adın
da yetmiılik bir ihtiyar, evvelki 
gece Çemberlitaıta bir meyhanede 
fazlaca rakı içmlı, yolda gJdcrkea 
yayılarak dUımUı, baıından ağır 
surette yaralanmııbr. Adil baıta• 
neye kaldınlmııbr. 

Dört Hırııı 
Sabıkalı Ştıkrll Sirkecide 

Tramvay içinde ÜakOdarlı Mua
lafa adlı birialn 23 lirasını çal· 
dığmdan yakalanmııtır. 

Jıf Rizeli Ahmed ile Makaud 
Kuruçeımede bulunan Liman 
Şirketinin au gemiıinde eıya ça• 
larken tutulmuşlardır. 

lf. Sabıkalı Dftikmk Said, 
Beyoğlu sulh mahkemeıialn kah· 
vedıi Haıanm iıkarplnlerinl 
çalarak savuıurken yakalanmııtır. 

Deniz Yolculufiu 
Ôkonomi bakanlığı deniz } o!cu• 

lukları için yeni bir talimotnınue 

hazırlamıthr. Bu talimatname il, 
denis yolculukları umumi bir taıntl• 

tabi tutulmuı ve beşe ııyrılmııtır. 

Türk Ve lslimMüzes·...
deki Kıymetli Eserlel 

Şehrimizde teftiılerde bulun il 

KültGr Bakanı Bay Abidin Ôzmea 

ıeçenlerde SOleymaniyedeki Tart 
lılim tHrlerl mUzeılni teftiıe glı. 
mittir. 

Bakaaın bu ı.lyretlnde kendiıin• 

lalim eıerleri mltehaa111lars da refa• 

kat et•iftir. 
S37luditiae göre, tetkikat Deticeal:f 

de Tlrk ve lalim cHrlerl müzeıindelt 
tuilai kıymeti olan Herlerln iyi mu• 
laaful edilmHİ için 7enlden bid 
tedbirler alınmasına lüı.um ıı8rülmlf
tlr. Taaınmıt bir iki milteha1111, b\I• 

radakl ıark eserlerini yeniden tedklll 
etmlye baılamıılardır. 

Numerotaj ltlerl 
Belediye harita ıubeıi üdGrl 

Bay Galib Ankaraya gitmiıtir. BaJ 
Galib Ankarada, yeni numerotaj itile 
meıgul olacaktır. lıtanbuldaki numı• 
rotaj itinin tubatta bltmiyeceRi "" 
ilkbahara kadar ıUrecetl anlat~ 

maktadır. 

Onal, Özdllek 
L8le burgazda Özdilek, Malatyad~ 

da Oaal isimli iki yeni gazete çılv 
mata batlamııtır. Kllç k arkad•tl• 
nmısa uğurlu olsun derb. 

Yakalanan 
Kaçakçılar 

Ankara, 24 (A.A.) - So 

ıün lçinıfc: muhafaza tetkilitı 

fından biriıl yaralı 70 kaçakı ile 
kaıakçı hayvanı yalrnlnnmıf, 1 
kilo gOmrUk kaçoğı, 735 kilo inhl~ 
kaçaA"ı, 462 aded p•ket HltOn, İ& 
tllfek, lkl tabanca, 7 mermi 48 J 
cldiye, 81 k&ğıd lira ele geçlrilm: 

LI ___ R_os_t_a_'n_ın_R_e_s_im __ li_Hı_ik_fiy_es_i_: ________ R_a __ z_ar_O........_la_R_a_sa_n_B_. _D_ig_o_r __ ~_i _: _j 
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O Yazıcı 
Ne Demek: 
istiyor? 

•• 
JJ 

; -· Bir ltalyan yaz.cııı ul~o.ta 
karalamıı: 

. :' Tür~ .kndını gUzel değllmit. 
Gıyınmesını, asri elbiseleri kendi· 
~ne yakıştırmasını beceremiyormuş. 
deabasaba. şeylcrmtı. Türk erkeği 

öyle ım.ş. Garbtan aldığı 
panto!on, ayağında şalvar boz· 
masıı ~ibi duruyormu. Konuşma• 
sını bılmezmiş gUl . l b r . ' mesın ece• 

B~mczmış.. Daha neler de neler. 
ır suru martaval. 
• Bu ad m ne demek latlyor? 

Dıye sorrnnyı ·uz. Gösterdiği mak .. 
ıad nbaçık belli: 

- Türkler !btidaidlr t~mek 
bUyo~ ' 

.. 

d Bir vakitler bize "hasta adam 
amgnsını vuranlar eski devir 
:~1~.matlarmm kötü ruhları, ba·" 

oyla ieliyor ki bu aeraem 
Jaııcının çllrUk b i d h 
lamı• ol k eyn n • ort-

T aca • 
Tük' ıunda r ıye. ?~gUn medeniyet yo-

buuı ' asrıJ ,~fo ve Garblıhğın 
hı n lcabları'la dayanarak dur· 
lcüadak HeriJil or. lJugün Atatllr· 
Ja °a ur.tardığı TUrk yurdunda 
ti ' yan ınsanlar, mfüıtemlekecile
ci:e adam etmek hPhaneEii«) rin
tbr d vurub kanlarını em~Hderl 
•ö 1

1 a Zenciler değildir. Biz fazla 
}'a~ •rnlyeceğiz, o kof beyinli ltal· 
tr yaııcııına bUyük bir Avrupa 
.azetesın· bi 
tev11b an .. ~ yezıılle en açık 

L ı verecegız. 

dek· a T ribUn de Nasyon lımin· 
tdı 1 lük ek siyasa gazetesinde 
" Tu k erke çe belli bir yazıcı 
•CSz r 

1
. k dınının saylavlığı ,, nı 

haya~e lfl ederk n, TUrk kadınlık 
ffndek~ıh 1904 ile 1934 senele· 
Yese ali arasında bir muka· 
alt.ın/1

8P1):or. 1904 te eıkı örtüler 
•ınd gızlenen ve kafeı lirka· 
tın ( 

1 
hlahbuı olan kadınla

dar 926) dan ( 1934) o ka· 
lbUdd::an sekiz aenellk bir 
bir nın le naaıl erkeklerle tam 
\re nı davata mazhar olduklarını 
oldukİ ent haklarına naııl ı:ail 
"'D~ arını hulba cdlvor ve eğer 

~sencb • ' lou h anteea" lerl yazan Pier 
inkılabugun ıağ olub bu buyuk 
dlyeceki ~fnb~) dl, hayretinden ne 

Türk n rneıdt, diyor. 
lındaki ka?ını 1926 aile haya· 
belediy:i:~~ln~ kaı&nmıı, 1932 de 
1935 de de Tn ıka lttırak e.tmlıti. 
dın ıaylavlar rlı ·ni'cllılndt ka· 
kadını aynı n g 1 .e.c:e klu. Türk 
ratta mevkiı llt\ liaı ictimat ha· 
te · 11 tutmu n k nıı oynamak ı. yuzme , 
ehliyet göst 

1 
i g·.bı ıporlarda 

teltik mu b rk f, ve hattA Kil· 
dünya gUz saı· al asına 1932 de 

• •K e ın vermiQtir em l A y • 

kılabı iç a k ~atllrk'un, Türk in· 
bir dest I~ • & andım ~8hh aağlam 
&6zUrnu eg~ olmadığıı.ı r:.oyl~r&em 
di n naiulaceı.ğına 1ı; .. nr ' 

Yen muhnrrir TU ı_ • ım,, 
ltlektebd ' ra kr.drnın 
kad en rey vermek hakkına 
deri~r ne elde etti isb, BüyUk Ôn· 
bu . s~ycslrıde elde ettiğini 

h~n~~l~iğini kaydediyor. ' ve 

~az.ıcı ? ıı dı mı, kötll makııadlı 
lkı in ~·lllz~z'."---

Lo d lrhhsı Çarpı,tı 
l'e ne:nr:~İ 24 (A.A.) - Bahri· 
lerinden uJi ~affı harb lu <tvazör· 
dlln öğl u " iltt "Rtıı: · rı '"n ' eye d ğ -~ · " ... larındn ° ru lspuny& açık-
P•tlıkları:eb~~~a yaparken çar· 

lkı k 1 ırmektedir. 
uğrarnı,tırruvaıar, hafif haaara 
Her ikı' · Yaralanan yoktur 

gemi w • 

rnına te f'k' manevra progra-
. . v ı an C b 1 . ' R1 ~mcktedirle e e üttarık a 

Baıbak~~ Ani , 
. Ankara, 24 _ <:ara da 

1 ü lıtanb ld Başbakan ismet 
General I an buraya döndü. 

R ne knd smet lnönü birkaç 
Ridecekr ar tekrar lstanbula 

ır. 

o·ı 
Tu k 

1 Çalıımaları 
r dT hlerkeı h 1 

' • araştırma kurumu 
dtin Dolm ehet ve mütehassıslar 
lanarnk .aTçe ıarayında top
şarmak Y•1nı d Urk ıözlilğUnll ba· 
vaın etmy·oıund a çalışmalarına do-

•t er iz. 

1 

_R_e_s_i_m. __ l_i_M __ a_k __ a_le---------------·---------a--s-uı_h __ R-er-is_i_a __ Jr 
Söziı ası 

Ey ıulh ped11i! .. Ne mutlu aan& ki bütün ıönul\eri ken· 
dine bağlamı9sın. lo1an, 11nin kurtarıcı ışığından kunet 

ateıine siiri.ıkleyemiyecekler. Sa~a t~r~lük de candan bağ
lıdır. Çünkl onun aiyaaal pre.nsıblerıoın ~n baıında gelen 
yaaa şudur: " Yurdda barış, cıhanda barış. ,, aldı\:ça, karanlık c1üşUnceliler, dtinyayı bir d•ha harb • 

~ ~ 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Saylav ık için Ki er 
Namzed Gösterilecek? 

Ankara 25 (Husust) - C.H. fı,.. 
kaıı tarafından kimlerin aaylav nam 
zedl gösterileceğine dair bir ta· 
kım tahminler yapılmakta,buarada 
birçok lılmler Uerl sUrUlmektedir. 
Bununla beraber henUz kat'i bir 
t•Y yoktur. 

Nemzedlerin kat'f(liıtesi Iıtan-

! ispanyada Yine 
Fevkalidelik 

Madritt 24 (A. A.) - Asturl 
ve Katalonya umumi valilikleri 
ile bazı eyaletler mllıtesna ol• 
mak Uzere, bUtUn lspanyadn fev· 
kalide ahval idaresi i:an edilmİitİr. 

Adliye Müsteıarı 
Ankaradan bildirildiğine göre, 

adliye mUsteşımnır.; h:myiz mah
kemeal reisliğine geçeceği haberi 
doğru değildir. 

Sıhhat Bakanı 
Zeizele Mınt:a ka•,n '.iakl 

Tedkiklerini liHırdi 

bulda birkaç gDne kadar top• 
lanacak olan Fırka Reiılik 
divanının görüşmelerinden ıonra 
belli olacaktır. 

başında tasnif lılnln biteceği an
laıılmaktadır. 

Ankara, 24 - C. H. F merke· 
ıinde ıaylav namzedi göıterllmek 
için yapılmıı mUracaatlaran tasnifi 
llerlem:ıtır. Önümüzdeki hafta 

Şubatın başında Fırkamız umu· 
mi reisi Atatürk'Un reisliği altında 
lıtanbulda toplanacak olan Farka 
Reislik divanına iştirak için ismet 
InönU ile Receb Peker ay ıonun· 
da lstanbula gidecektir. 

~~----~~~~~~~~~~~~~....;_~~~~~-

lJtalya ,1 Paris Büyük Elçimiz 
1 1 Ve Bay Laval 
Kabinesinde Pariı, 24 (A.A.) - Dıı ı1ıer 

D 
Bakam Bay Lival, bugün Türkiye 

eğişme/er BDyük Elçiıl Bay Suadi kabul 
etmiıdir. 

Roma, 25 (A. A.) - Maarif, Fransada Yeni Harb Gemileri 
Ziraat, Nafia, Münakalat ve Ad· 
liye naı:ırlan iıtifa etmişlerdir. Nantea, 24 ( A.A) -- Harb 

MUsta'fı nazırların yerine hali· esnasında ticaret gemilerine reka· 
hazlrda Torino belediye reisi ~et etmek Uzere bilhassa inıa edil 
olan Bay Revtl, Kont Devecci, m~f olan bir.~emi denize indirilmiş-
Bay Rossoni, Bay Arazza, Bay tır. Yine f:>oyle diğer bir gemi de 
Benni ve Bay solml tayin edilmiş• yarın d~nııe indirilecektir. 

lerdlr. İki Katil 
Roma, 25 (A.A.) - Muhtelif l\ 

nezaretler mlisteşarlarımn istifa- idama Mahkum Oldu 
ları da kabul edilmiş ve halefleri Muğla, 23 (Huıusi) - Bundan 
tayin olunmuştur. Uç yıl ev~el Köyceğiz C. H. F. 

B 
"' d mutem~dı Bay Sabriyi ormanlık 

acagın an araıınaa ma\•zer kurşunile ate 
V l etmek suretile öldürmekten suçl~ 
~ ar Q Q Tn lŞ Bay Asım ve arkadaşı Arab Ab· 

Tütüne Karşı Bir 

Kurum Kuruluyormuş! 
lf.-tr -

Dünyada baoka hiç bir •fenalık 
kalmamıo ta, yalnız tütün içmekten 
gelebilecek fenalık kalmıt glbi, •imdi 
de llitnn içenleri bundan vaz:geç:rmek 
için yeni bir kurum kuruluyormuş. 
Bu lrnrumu kurmıya niyet edenlerin 
ıöyled ıklerine göre, tüllin uzun zamnn 
içilirse birçok rahahızhklara selıeb 
olabilirmlt. 

Bizim bildiğimiz., tütünün verdiği 
rahatsıı.h k ancak ilk sigaradadır. O 
da birçok değil, biraıı: rahataız1 ıktır. 
Okadar H ki, bu rahatsız.hk geçtikten 
sonra insan onu unutur ve ondan 
sonra yeniden içer. İlk eigarııdnn 
sonraaı in11ana dllimı. keyif varir. En 
sıkıntılı zamanında imdQdına yetişir. 
Kötü dOıUnce!eri dağıtır. 

Hele yazı yazanlar ıçin aigara ne 
iyi yardımcıdır. G zetey• ynzacak bir 
mevzu bulamazaını:ı. Bir sıgara tel· 
lendiriniz.. Hemen fikrıniae bir par· 
laklık relir. Mevzuların birçoğu 
zihninizde birlbirlni kovalar. O vakit 
aralarında bu~ııe en uygun olanı 
tutub yazmak için güçiük çekerehiz:. 

Bilmem, Franaanın en iyi romen, 
hikaye yazıcılarındaa Pirerre Lova'ın 
sigara için yazdığı o a-üzel hihayesinl 
okudunuz mu? O da bir gün y .. z cak 
hil:aye mevzuu bulamam f· Can 
sıkıntısından bir sigara tellcndırmiş .. 
Sonrasını burada anlatmıy•cağım. 
Çünkü hik!yenin güzelliği bozulur. 
Merak ettinizse ne yapıb, yapıb hikA· 
yeyi bu'nrak okumalı•ın.ıı:. 

Burada yalnız. şu kadarını hatırln
tacağ m. Fransız romaııc.ıı tQtünfin 
eski Yunan medeniyefnden sonra, 
insanların bu kadar asırlardanbcrl 
bulabildikleri bir tek keyif verici şey 
olc..uğunu söy'er. Ne kadar güzel 
ve ne kada r doğru &öd 

Vakıa tu ünd"n ıonra, insanlar 
keyif verici batka l}Fylt!r de bulmutlnr. 
Fakat bunlnr timdilik yasak feyler. 
Bunları ıatan da, a'an da ihtisas 
mahkemesine gidiyor. Onun için, 
şarabtan, ispirtolu içkilerde~ son~~ 
herkesin kullanabileceği keyıf verıcı 
tey, olmdikl halde yalnız tOtOndür. 
Şarab g~yflmizl, rakı keyfim~.zi 
hntka bir kurum boımuıtu. Tiltun 
keyfimiz:i bu yeni kurum bozmak 
istiyor. Ş•ırab içmiyelim, rakı içını· 
velim. Tütiln de içmeısık inhisar 
İdare.sine llz.ım olan Kelir nereden 
gelecek? 

* Tiltfinün fenalığını •Öyleme~ için 
z.aten hekimlerin de hepai blr ajtız 
kullanmıyorlar. Yine Fı·anıumın töh· 
retli doktorlanndan Maurice de Fleury 
nin tütün içerken batına gelen şeyi 
belki •İz: de okumutsunuz.dur. 

Frıınsadaki tütüne kaışı kurum bir 
aralık halkı tütünden vazgeçirmek 
için bir makale yazdırmak iizere rnü· 
ınbaka açar. MO.abakayı o doktor 
kazan r. Kurumun veznedarı, mlisaba· 
kanın mükafatı o'an parayı teslim için 
doktoru bulmıya gider. Meğ~r tiıtiln 
aleyhinde en gOul maka!eyı yazan 
doktor çok sigdra içermit ve kurumu.o 
veznedarı geldiği vııkit önündelcl sı
gara tablası içilmit sigaralarla dolu 

imiş .. Bu doktor mükif at kaz:anan ma
kalesini de &igara içerek yazm!f oldu· 
ğunu ıl>ylemiyorsa da, öyle olduğunda 
tübhe eder miıinız? . 

Benim tanıdığım bır doktor da 
tOtiln nleyhınde 4u güzel hikAyeyi 
anlatmışb: 

Marmaradaki zeizele mmtaka· 
sım gezib \'azlyeti eaaslı &urette 
tetkik eden Sıhbat işleri Bakanı 
Bay Refik, çalıımasını bitirmiş ve 
Bandırmadan Ankaraya dön· 
mUştl\1'. 

Bay Refik tedkikab hakkında 
Bakaalar derneğine bir rapor 
verecektir. Zelzele nııntakasında 
felaketzedelerin ; erleştirilm0 ve 
iaşeleri .,hususunda bl\tün tedbirler 
almmııtır. 

Çemberlitaıta aıçı Musanın ~ul!nhın muhakemeleri neticelen· 
,.ıragıw Muıtafa, yemek parası mMıft~l· Sn~ahatı bUyUk bir hararetle 
... k k t' i d ug a agırcezasında takı'b edileıı 
yli:ı:ünden çı an avga ne ıces n e, b d 

istanbulda dirknç doktor bir has· 
taya konsolto yapmak içi~ lirletirler. 
Aralnrından biri sigara ıçer, fakat 
rırnda 11rada bırakarak, her bıraktı· 
ğındn onu çekittirirmif. O aralık yine 
sigarayı bıraktığı bir zamana r~stla• 

Şimdi de fe16ketzedelere sıhhi 
evler ve köyler kurulmasına ça· 
lııılmaktadır. 

Kadıköy Suyu Ucuzladı 
Kadıköy su ıirketinin tarife· 

ılnl tedkik eden komisyon 
bu ay başından itibaren Kadıköy 
ıuyunun metre mik'abı başında 
60 para indirilrnea'ne karar ver-

müşterHcrden Şakir adlı bir su- u . avanın sonunda iki suç unun 
cuyu ekmek biçağile bacağından da ıdam cezasına çarptırılmalarına 

karar vetilmiıtir. 
yaralamıştır. 1 

Hakim Ihsan Ziyanın htira Beratları 
Ö 

Ankara, 24 - Taksitlerini ya· 
~ümü Meselesi brmadıklarından dolayı 430 ihtira 

lzuıir 23, ( Husu ) - Ederle be~atının hlikUmden dü§tiiğU ilin 
hakimi Bay Ihsan Zi·ıayı gece edılecekttr. 
vakti evine giderkcr. yolu Uzerine -h~kk~~d~ · İ;mi~ · ~k~r' 'ce;; mah~-
çıkarak başına değneklerle vur· kemesı evvela yediıer sene hapis; 
mak ve binnetice ölUmline bu kararın bozulmaıı Uz . 

b b. ki suçlu b"l"h b erme se e ıyet verme e ı a nre . craet kararı vermiıti. 
Zeynel ıade Bay Hüseyin, Temyız mahkemeıl beraet 
Bay HUseyin Avni, değirmenci kararanı onaylıyarak bu vatandaş· 
Bay Mchmed ve Bay Muharrem ları temi:ıe çıkarmııtır. _ lf 

yıvermif, doktorlar ha~t ya 11 g.ıra 
içmemesini tavsiye ettıkten sonra, 
başka odaya çekilmitler, orada kon.: 
•oltoya başlamazdan önce tabu 
herbıri sigarasını yakmıı. Yalnız o 
aralık sıgarayı bırakmıı olan meıhur 
Doktor yine tütünü çekittirmeye bat· 
layıncn, ondan az meıhur olmıyan 
baıka bir doktor: 

- Ent, demif, ıigara okadar fe· 
na birşeydir ki, bonl aekaen yatın• 
kadar raıattı J 

* 
TütOne kartı yeni kurumu kurma~ 

ietiyen zatlar belki Hksen yaşına 
kadar yatnmnk i•t•mirorla~. Buna da 

-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hiç klmsenin biqey aöy~m~e hakkı 
' yoktur. V. kıa, çok yaıaınak ta, çok 

defa, •ıkıntılı bir şeydir. 

miıtir. 

/S'TER INANl•AA! /STER iNAN 
Geçenlerde !)ehir tiyatrosundan eynlıb hay RR.~id 

Rızanın kurduğu sahneye geı·cn bayan Halıde, son gu~· 
lerde Rnşid HızRdan da ayrıldı ve Ankarnda terneıl 
verileceği bir akşam habersizce tirene atlayıb lstAnlıulıı. 
geldi. Bayan B.ıılidc bir gazete"-.ye hu hihlise lınkkındn 
bir hayli derd yandıktan sonra eöyle dıyor: 

" Nddim olduğum şey, Şehir tiyatrosundan ayrılı· 
Şıtndır. ,, 

Yıllnrdanberi salına üstünde seyircilere klesal d 
1

. d y 

1 
. . ar nn 

ıısse ag~tnıı nı artıstm, son pişmanlığın fayda vcr-
miyeceğioi anlamış olduguoa 

iSTER iN N Af 

Fakat bu zatlerln ıurasını da he
saba katmaları li:ıımdır ki, inhisar 
ıdaresinin tiltünden ge!irl aznlırıııı, 
eksiği tamamlamak için ku•n.ç vir 
giıine bir9ey zammedllecektır. l , "' 
zam yapılırken de tntlin iç.en er e 
. . 1 elbette ayırd edılemcz. 
ıçınıyen er . l 
Trıtün içenlere, fazla vergıden do ;ıyı, 
•oh olıun 1 " denilme bile, tııtnn ıç.o 
miyenlcr de, içenlt r gibi, ek•ik k"al~n 
gelırl ödeyeceklerdir. Ohalae lillunun 

~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ Zdr rlu. n n ~ "r u'.aım, derken ... 
; TER iN N 
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ı Boı• acılık ı 

Esham Ve 
Tahvilat 
Alışverişleri 

Okurlarımızdan aldığımız mek· 
tublardaa anla) oruz ki hirçok· 
Jamnız para borsasının ie gör
me )Olunu öğrenmek isteğin
dedir. Bu dileği yerine cctir· 
mek için birkaç yar.ı yaı.msvı 

faydalı gördük. Bugün para 
bor aeının en köklü ivi olan 
bkıdm ionu anlllta"~~ \Z: ,,. 

Para borıasmda lı görmek ıçın 
muhakkak bir bona acenteıinc 

veya bankaya haı vurmak lazım• 
dır. P r .:l •ahibleri iılerinl bu va· 
aıt lıırıa görnr:er. 

Esham ve tahvllAt alıı veri l 
par bcrsasmda peşin vo vadeli 
olarak iki tlirlü olur. Peşin yapı· 
len alış verişlerin söylemlye değer 
bir tarafı yoktur. Bunlar bors 
acenteleri ara ında teslim ., te
a Jlllm dilir. 

V ndoll ahı veritlerJn hesap
ları on dört günde bir görülJr. 
On dört rünlin sonuna borsada 
ta fiye manaıına gelen Fransı%C 
0 Ukidaeionn denir. 

Ukidas:on anan boraanın 
hesab günüdür. 14 gün lçindo 
v deli y pılan alış YerişJer o gUo 
acenteler tarafından taafiye edi· 
lir: Para ı fllınır. Eıham ve tahvl· 
]At teslim edılir. 

Ancak vadeli hı verişte bulu· 
nan kim eler isteri rıe durumla-
rına ufak bir para karşılığı olarak 
14 gün sonraya bırakabilirler. 
Böylelikle Likidasiondan Likl
daa:ona bırakılarak vade ile alın· 
mış eaham vo tahvillt istenildiği 
kadar uzun bir müddet elde 
tutu in bilir. 

Diğer taraftan ikinci bir nok-
tayı da göı. önilnde tutmak laı.ım· 
dır. Parasını esham vo tabvi1At 
alarak iıletmek isteyen adam e,. 

yesinden fazla bu gelirlerden 
alabllir. Borsanın ıartlanna göre 
buifio 100 lirası olan bir kimso 
500 liralık milli tahvillerden veya· 
hud muhtelif hisse ıenedlerinden 
Yade fle atın alabilir. Böylelikle .. 
bunlann }'ilkaelmeslnde flat far· 
kını kazanır ve kuponları öden
dikçe verimlerinden de hissesini 
abr. Fakat yukanda da yazdığı
mız gibi, 14 gtındo bir mezada 
çıkanlan tahvillerini ( repor ) 
denilen bir para mukabili geri 
almaaı IAzımdır. Bu iti bir ör· 
oeklo nlatalım: 

Bu on dört glln içinde borsa
da muhtelif acentelerin elile ce· 
man EOO Tilrk borcu ( 0o7 1/2 
1933) 1Jabhb alındı. Likidasion 
günU alanlar 500 ııdedini çeki· 
yor!ar. Evlerinde ıa1slayacaklar. 
300 tanesi ise vade ile almıı 

ddeti uzatmak i tiyorlar. l,te 
l>uol nn tahvilleri acenteler ra· 
a nda m %ada çıkarıhr. Para ını 
bu · te l letmek isteye adam 
namına acenteler, bankalar bu 
tahvilleri bir Ropor mukabili me .. 
zattan ç k rler. Ve yin 14 Un 
için bu ·tahviller müıterinln malı 

olur. Onun fiat deiiıiktiklerl 
mUşteriyo aid bulunur. 

Reporun mikdarı piyaaaya 
bağlıdır. Bu m zada çıkan 300 
tahvili almıya ist kil çokıa Repor 
ilnıer meselA 10 kuruıa iner yok, 

. ğer iıt kli az ise bilAkiı repor 
yükıelir mesel! 14 kuruşu bulur. 
Repor parasile beraber acente!er 

ya bankalar mü terid o 14 gfin 
Jiik fark ilHrine de he ab görllr
ler. 14 glln evveline göre tahvil
ler:n kıymeti yükseldi ia acente 
aradaki farkı müşteriye öder. 
Yok eğer piyasa düıtU ise mUş· 
teri açık kalan he abmı tamam· 

• 
HA EllL J 

Dil; ge' de Kökleşmiş • 
enı 

Asıl Olmuştur 
b.mlr, (Huıuıt) - Eg nin ıııklı 

gencl .ği, dil inkılabında kendiıino 
uzatılan özlll vazife) I, mc::s'uliye• 
tine inanarak başarmıya savaşıyor. 

1 1 
konfor, k~yflmi:r.ln lıtedipl 
Japabilmektir. Bir hepimi:d bir 
kalıba sokmak lıtiyon aerl diılp
lialne gelemeyiz.,, 

Tanınmıt bilginlerimizden ve 
dil araıtırıc.larımn:dan doktor Bay 
Abdi Mümtaz yeni neall Osman• 
hhğan uzun aaırlar yaıattılı bozuk 
hUvi) etten kurtarmak için Büyük 
Önderin çok büyük hamlesi tiıe
rinde durmadan çahımaktadır. 

Bay Abdi Mümtaz diyor kia 
-

11 Değiştirme hareketleri 
içinde, en gerçek ehemmiyet ta§ı• 
yanı son "dil,. değiştirme hare
ketidir. Bir milletin ferdi rinin 
uuruna sokulan dllıUnUşler veya 

görüşlerle, o mflletin bftvlyetl 
değiftirUemez. 

Ferdlorin blribirlne hiç ben• 
zemiyen hüviyetleri biribfrlnden 
ne kadar ayrı ve aykırı olursa 
olıun; bu ferdleri yabancılarla 

mukayese ettiğimizde, aralafında 
önceden farkında olmadığımız 

birlikler ve benzeyiıler görlirUz. 
Biıl iıtediğimiz gibi değil, 

mecbur olduğumu% gibi olacai~z. 
Biz biribirimizden çok ayrı ya• 

pan ferdi şuur ve temaylllleriml· 
ze rağmen, hiç farkında olmadı· 
ğımız halde hcp:mizde bir hüvi· 
yet bir!iğl yaratan milli topluluk· 
tur. O baldo bir milletin ruhunu 
değiotlrmek, onu çağına uymıyan 
kötnlUklerden temizi mek için 
ferdlerinin ruhuna değil, kendisi· 
nin ruhuna mOdahale etme 1 • 
zımdır. 

Milll ruhun no demek oldu
ğunu aydı ılatmak için bir miı 1 
verelim: 

BUyUk harb~n ıonunda Alman· 
J r yenillnce, Fransız toprakla· 
randan yaktıkluı blltUn köy ve 

Çanakkalede 
Altı Sarhoş Eiribirlerinl 

Yaraladılar 
Çanakkale ( Huıusi ) - Bir 

Meyhan do rakı içmekte olan 
Celal, Kemal, Halid, Reıad, lb
rabim, Yaıar adlı alta arabacı 
erasınd kavga çıkmıı, meyha· 
nedo ba lıy n bu kavg ıokakta 
devam etml9, arabacılar bıçak• 
]arla biribirlerine girmi lerdlr. 

N ticede altı&ı da mubtellf 
yerlerinden yaralonmıilardır. Re.• 
ındlo Yaı rın yar lan ağırdır. 
Kavgacılar yakalanmıılardır. Alb 
yerinden yaralı Reıadla iki yerin
den ynrah Y şar hastahaneye 
kaldınlmıılardır. 

Geredede Adliye 1 leri 
Gere~e (Hu&ust) - Kazamız 

adliyesi pek muntazam iılem kte 
ve bütün l9ler . Dr' atle çıkmakta• 
dır. Hukuk mahkemesi vazif etine 
de ceza b4klml B y Nuri Bulut 
bakmakla berab r itler hiç akım· 
mamaktadır. Bir sene fı;lnd 
Asliy ceza mahkemesine geleb 
253 İften 188 iş, Sulh cezaya 
gelen 571 itten 388 iı, Asliye 
hukuka gelen 305 lıt n 184 İf, 
Sulh hukuka gel n 685 işten 314 
iş çıkarılmıştır. MUddelumumtlikte 
de 327 işten 321 1 , mllıtantik· 
likte 328 işten 315 it çıkarılmııhr. .............................................................. 
lar. Bu işi rden para ınhiplerl 
tahvUlerin yükselmeıini beklem k 
ve borsadan mezattan tahvil çe• 
kerek Reporu acenteye verecek 
yerde bilakis kendileri p ra ka· 
zanmak yolunda istifad• e<lcrler. 

Yeni dil arawtarıaılarınrlan doktor 
Bay Abdi Mümtaz 

kasabaları yeniden yapmayı kabul 
etmişlerdi. Almanlar bu işi çabuk 
bitirmek için Franı1zlara inıaat 
planlarım göstermiıler ve onlardan 
da plan istemiılerdi. Fakat Fran· 
sı% halkı ne Almanların, no de 
kendi bnkfım tlerinin plAnlarmı 
istemediler, daha doğrusu plAn 
i&temediler. En küçük köye ve 
köyün en küçük ailesine kadar 
herkes kendi evinin eski halinde 
yeniden yapılmaıını istediier. Al· 
manlar modern v konforlu yap
mıya bile razı olmuılardı. 

Basit evler yerine bliUln aarl 

konforu kendileri veren bu tek· 
liflere yanaımadıldannı anlaya
mıyan Alman murahhasa Fransı% 
murabhasının cevabı ıu olmu~tu ı 

- "Azizim, siz.in içln ııcak 
su, banyo, kalorifer gibi ıey
ler bir konfordur. Bizim için 

Iıte Franıız mllll ruhunun 
köklü vaııflarından biri utenenO,, 
Te blrlbfrino benıemeyiı ıeYgiıi· 
dir. Alman ruhu bunun taban 
tabana zıddıdır. 

Bir milletin içlndo doğan 

ferdlerin tahsi temaylillerl Ustllnde 
fizyonomlıiol doğduğu muhitin 
kadrosuf!dan alan ana temayüller 
vardır. Bir vapur içinde dolaıan 
yolcu istediği istikamete gezmekte 
aorbesttİri fakat onun vapur içinde 
tuttuğu istikamet ne olursa olsuni 
o lsteae de istemese de Yapurun 
tuttuğu latikaınete gidecektir. 

Bir taraftan milll kurtuluıta 
yenilik yaparken öte taraftan 
hilviyetimiıin " organik otomatiz· 
mini,, bozmak ve kırmak lazımdır. 
Bizim hUYiyetimizin otomatizmi 
Ye hüviyetimizin ıuurumuzda t•r
cUmesi bir iki anahtara bağlıdır. 
Bunun en mllhlmmi .. dil,,dlr. 

Dili, yavaş yavaı olmamak 
ıartiJe değiştirerek blltUn hUviyet 
otomatizmamızı bozmak ve e6k
mek mümkündür. 

Dilin tedrici değiitirilmeıl, bu 
neticeyi vermeyo mlisald değildir. 
Bu ~on dil inkılAbı, mahiyeti ea

kilerinden tamamen ayrı ve çok 
derin bir inkılAbdır.,, 

* Doktor Bay Abdi Muhtarın 

oahs kanaati, dil fnkıJAbmın 
diğer lnkıliiblarımız gibi hızlı ve 
baıancı bir hamle ilo kökleıeceğl 
noktasında toplanıyor. Bu kanaate 
doktor tercüman olmak vazifeıinl 
tamamlıyor. Yeni dil, Egede 
kökleımiş, Hıl olmuftur; lolcıllb 

yürüyecektir. 

Simavda Çok Faydalı Bir Kurum 
Ağaç Koruma Derneği Muhitinde Büyük Bir 

ihtiyaca Cevab Vernıiıtir 

.Ağaç koruma derneği oevirgenleri 
Sima•, (Husuat) - Ağaç ko-1 kurumunun relıi maliye tahlil 

ru.ma derneği Simay •e havallıi mUfettifl Bay Şevki Yılmazdır. 
lçın çok faydalı olmaktadır. Der· Kaymakam 'fekill Bay Edhem 
nck tarafından kasabaya bir kUo- Kaya da K u h t ö 
metre mesafede 1 O döniimlnk bir uruma m ıa are g ı· 
meyva fidanlığı ile Amerika çu· termektedlr. Dernek reiıf h~r 
buğu Hma fidanlığı yapılmıya hafta fırka salonunda halka ıı-
başlanılmııtır. Kurumun Nabiye ve rai dersler vermektedir. Dernek 
köylerde de 6 ıubcai vardır. Bu meyva ağaçlarında görUlen ha,.. 
kcrumların çalışması neticesi ola- talıklarla da mUcadele etmekte 
rak ilkbaharda on binden fazla ve bunları bedava llAçlamaktad 
ağaç d!kilmlş, bin dönUm araziye Dernek kanuna muhalif olar: 
de Amerika çubuğu dikilmiıtir. 
ilkbaharda dik!lmek Uzere de 1500 ağaç kesenleri de mahkemeye 
dönümlük arazi f lcnmcktedir. vermektedir. 
Kaıanm birçok köylerinde meyva 
fidanlığı ile flokeer ya mukavemet 
edecek b ğlar ihdas edllmltlir. 

Simav ve havallst ağaçtan çok 
fayd lanacaktır. Mevcud ceviz 
ğaçlarından bir ıtn zarfında 

alınan mahsul yOz tondur. Aaaı 

----
Tokatta Atatürk Heykeli 
Tokat ( Husuıt ) - Atatllrk 

heykelinin kaide inşaata bftmlıtir. 
Heykeiin açılma reaml yakında 
yapılacaktır, 

Memleut Manzarası 

Çorluda 
Hayat 

Tekirdağ, ( Hususi ) - D•011 

ıathından (195) mt yilkıeklikN 
bulunan Çorlu, son ıenelerde ıktl' 
aadl, zirai ve içtimai 1ahada hl' 
ytık bir varlık göıtermeye bati" 
mıf, halkın yfi.zde 75 l okur ) aıtl 
vaziyete gelmiştir. 

Çorlunun kllltftr hayab iyldİ" 
Merkezde bulunan liç mektebd' 
15 muallim 800 den arhk talebe1' 
kUltUr ııığı vermektedir. 

Birçok istilalara uğrayan çorW 
klSylUıli bugllnkü halk hnkonıetlı 
prensiplerinden lAyıkile istif adt 
etmlı, demir pulluklar ve traktoı' 
lerlo iş randımanlarını arttırar-' 
anbarlarını doldurmuş ve kencll' 
sine ııcak bir aile ocağı kurıntllt 
tur. Çorlunun köy mektebleriod' 
20 muallim köylllntin yllkıeJnıl' 
ıine çalışmakta ve köy çocukll' 
nnın lıtldatlı dimağlarına kult• 
ıollAlealnl akıtmaktadır. 

Çorlunun yağmurları azdır, W 
kat Trakyarun soğuk ufuklarıaı' 
dan kopan rUzgArlar burada hal 
alır •.• 

Bugtınkil Çorlu arazisinin dörtt• 
Uçü eklliıe elverlılldir. Kaza halld 
elinde ( 50,000 ) koyun ve ke~ 
(9000) kara sığır vardır. Çorlu~ 
8 fabrika, kırktan fazla zabltf 
ticarethanesi ve yüzden artık ınub' 
telif ticaret evi bulunmaktadıt• 
Cumhuriyetten evvel mahalli ıd. 
vetl iki milyon lirayı tutmaktada'J 
Çorluda Spor Birliği, okuma ff 
öğüt evleri Yardır. Kültürel sah., 
da halkın ilerlemesine çalıtıyot• 
Memleketimizle Avrupa.yolu 81' 
tünde bulunan Çorlu TrakyaPIP 
eakld n beri ehemmi} etli bit 
k6ıeai olarak tamnmıştır. Yeri 
Ye yabancı birçok yolcula~ 
uğralı bulunan Çorlu ıon )ıllJ 
içinde çok inkiıaf etmfı ve bll 
aene yerleştirilen göçmenleri' 
kazadaki nUfuı mevcudu çoğa .. 
Dllfbr. NUfuıun artmasile bur'° 
daki lkbsadl canlılık ta Uerlr 
mlıtir. Kazanın bir harita11 yapıl' 
makta ve yeni yapılar haritayı 
göre tanzim edilmektedir. Kus~ 
yeni bir hllkOmet konaj'ı yapıl
mHı dUoUnülmektedir. 

Kaşta 
Fırtına Ve Yağmur Bası 

Kazalara Sebeb Oldu 
Kaı (Hususi) - Havalar çoll 

yatmurlu gitmekte, fırtına df 
olmaktadır. Birçok çaylar taımıt' 
br. Kalaycı Yusuf isminde bil 
adam coıan çaya kapılmıı, hı'1 
vam boğulmuş, Yuıuf arkadaılaıf 
tarafından 61Um halindo kurtar~ 
mıthr. Fırtına ytlzllnden de PJ 
dlrokll bir gemi parçalanaral 
batmııtır. 

Alanya da 
Bir Ana Çocuğunu 

Öldürdü 
Alanya ( Huıust ) - Bed~ 

köyQnden 18 yaşında Mebrne 1 kızı Fatma bir kaçırılma netice; 
olarak gebe kalmıı ve bir erk• 
çocuk doğurmuıtur. 

Fatmayı kaçıranlar doğan çvf • c: 
cuğun bal\_alığını kabul etme} 111 Uf 
Fatma mUşkUl mevkle dUt'? JI 
ve çocuğun boğazını bir de01ır • 
parçalıyarak tildllrmUş, uıııkç 
bir bağın içine gömmUıtUr. 

Fatma tevkif edlloıiıtir. 
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( Sigaset Alemi ) l 
Uluslar Kurumu
nun Son Toplantı 
Bilançosu 

u :uslu kurumunun son cclıeai do 
bir, iki gün evvel bir hayli çetin 
aeçen müzakere! rin ıüzerine kapnndı. 
Arkoya baktağ maz zamnn gördüğümüz 

zara, elb~tte ki bizi sevindirebilir. 
CGnkü: Avrupa için mOzml bir 
baatahk noktası olan Sar davası hal· 
1 dilıuiotir .. Habeı .. ltalyan ihtilafına 
rum~şak bır oekil verilmiıtir. Banıı 
teıkiland rıh Avrupıuım emniyetini 
arlhrmnk için büyük gayretler urf. 
•dilmit, büt~n Avrupa kıtaaının bq. 
ta.nbat ı emnıyct mlsaklarile 6rll1nıeıl 
çın çal ş lm ft r. Hunun haricinde 

Londra kııb~nesinin de muvafakati l!e 
Frnnsız baric yeai, bar ıın koruıımesa 
]~i~ Sov~et Rusya, Balkan ve KüçUk 
•~laf b.r.ıkhrine knr41 müh":m taab
laudler ~it na girmiştir. Bir F.ransıı 
l'az,eteaı, bu taahhüdler hakkında 
tun an y:-z yor: 
d f ıanı·z Hariciye Bakanı.. alikader 

d~". etlerin Hariciye Bakanların ı-er• 
ıl\.ı 1:. • S " ır. zıy;felte, Almanya, Roma ve 

lı: ıır~.n;t_ıuklarına ır"rmediği takdirde 
en 1~1 e hiçbir müzakereye girltmi• 

:feccğuıi bildirmit. Almanya ile Lehis-
~n ~ark mi ~kına girmemekte ısrar 
f er •rso, Sovyet Rusya ve Çekos• 
.c~"~kya hil~ i~t~diği tekilde .aruaıaLet·H 11~Y. em .ftır. Nitekim 8. Llval!e 
~k •ncıye nrzın B. Bek arasında 

u t:ulan aörllfmelerde 8. Bek 
?;r: ~iaakına ittirak edemi7eceğini 
'kay emıı, Bay Llval de Franıanın 

'Rını kendisine teb1iğ etm:ıtir. 
AY oma müı:akereler,ne aalince; 
ıd ua~ryanın emnlyetdıl tekeffül •t ecel IDemleketler aruında Tar. .Jk: ıa c• bulunmasını ft.omn 
Bu lllett kabul eder 1rörllnmem'..fti. 
t'eıı·ı "az"yetten dofan miifkD!ler de 
tio 

1 bek Gzeredir. Onun içindir lc.l 
le a toplantıda bir Şarki Akdeniz 

:;:ıtt .akdinin mUmlriln o'ub otmıya• 
bıı .flÖrilf9lmGıtar. Bu ır6rüımelerde, 
'ltt~laakı lngi.terenin himaye etmesi 
te~b~1 lıütün Akdeniz kıyılannın mQ. 
~ : •ınniyeti konutulmuıtur. Eğer 
"1t.~118k da akdedilebiürse. Avrupa 
~laca•'k:Öy'.e bir t•beke ile örülmGt 

ır. 

-ltl~k m;ukı: Baltık devletler~ Al
f:hn a. Lebiata~ Çekoıl0Yak7a Ye aa. 
~ lloına enlaımalanı ftalya. Yugoı• 
lbiıf.~ Roman.ya, Çekoa!oı-alı:ya: Le
+,,__ • Macarııtaıı. Almanya_ Aıvu•· 
·-uya. 

~o!Oçülc ltilif miaakıı Çekoılonkya, 
b •nya. Yugoı!avya. 
oalkan Ant t • R 

la.-ya Tilrk" ayn ı. omanya, Yugoı· 
t..b. ' ıJe. unaniata1a. Bulgari•· 

Akdeniz mia k 1 
... se • 11 talya, Yugoslav-

- Kadıköy ile Haydarpaşa 
•raaasında n- ı k 
tı • &uı.e tı bir apar• 
oıanda ... 

- Pansiyon olarak mı? 
y - Hayır... mllıtakil olarak ... 
eı~ mobilya aldı~ da_ıedl. 

lı b .Yhan. Behıcenıo verdiği 
akerın kısalığına rağmen daha 

'
0 taf ıilib ld .. •Dl 0 u,gunu, olaeağını 

•llUftı: 

\ea-:- Apartımaru dyaret etmlı• 
Zl)'orauııazJ 

Behice h' 
clddt b' ' ıç f&şırmadı, gayet 

E ır tavırla tasdik ett·ı· 
- v l . 

uğrad e •• Ben, birkaç kere tana 
tla :· ateıler içinde yanıyor-
tHr~de 08~madık. O gtmlerden 
ite . idı. Cevad Galibin ricası 

nne aitti ... 

_Beyhan baıile TnrkAd• 1.. ... ret 
ettı: ıoy-

T
- Ya, •~n, TOrkln? 
ij k r ln, omuzlarını kalc:ltt'dı: 

- Ha""T' k • o_L• • le ı• • ft enm .•. ocaacenın 
pe._. faıla methetmesine ragw men, 
••.üt b ulub da gidemedim. fak at 
lllcrak ~tnıiyor da değilim. 

Behice, baha:n ald.ğı şekli. 
kunak istemiyordu: 

- Ondan tarafa çıktıjua içia 
.. rlt\yonam, aaanetme... Çocuk. 

A i T LORA AB \ ( Gönül işleri J 
Sıgasal 
Kaynaşmalar 

Vnrtova, 24 (A.A.) - A1mAD hava 
bakana General Göringln Leh Cumhur 
reisi tarafından bir ava çakrıldağı 
tekib ediliyor. 

1 Çinli erle Japonlar Yine 
Çarpış~ay~ Başladılar 

Son Po ta ; DiA-er taraftan Ha
na ııjanı • nın BerJin muhabiri, bu da· 
vetin doğru olduğunu ve Franea 
Bavbakanı ile Harjciyo bakanı Lon· 
draya gittiği ı·rnlarda General Görin• 
gin de Vartovaya (lideceğini bt!dlriyor. 

Avu turyada Nazi 
Propagandası 

Viyann 24 (A.A.) - Sar so
rakmdan ıonra Nazi faaliyeti 
Avusturya ve bilhassa yukan 
Avusturyada eskilınden daha faz· 
la bir ~iddetle olmuıtur. Yukarı 
Avusluryada polis ve janaarma, 
yeni Nazi propaganda merkeileri 
bulmuştur. Buralarda S. A. ve 
S. S. teşldlitlar1 yapılmaktadır. 

Polis dUn Vels'de bu merkez• 
lerden birini sarm11, 40 Hitler-
ciyi tevkif etmiştir. 

Amerlkada Haydudluk 
Falriver, (Amerikada 24 -

Ellerinde tabanca olan dört hay• 
dud bir poıta furgo:ıunu çevir· 
mişler ve yağma ettikten sonra 
otomobille kaçmışlardır. Haydud
lar poıta ile taşınan l29.'()()0 do
lar l.anknot \Te srümUı paraları 
da alıb titmlşlercllr. 

Ma,hur Bir Kaçakçı Tutuldu 
Parls, 24 (A.A.) - Meşhur 

uyu~turucu madde kaçakçıların· 
dan Otto jofman adı?da ~4 
yaşın<la bir Alman tevkıf edıl• 
miıtlr. 

BUyUk Okyanosta Hava 
Postal art 

Nevyork, 24 (A. A.. t - Babrimu• 
hilikebir üzerinde lıletilecek hava 
po•talaranın den•m• baaırlıkları ha
raretle deyam ediyor. ..................... ._ ............................ , ....... . 
ya, Türlc:ye, Yunanistan. 

Ş•rk miankına ye Romanya anlar 
ımalarrna Almanyanın, Balkan aotan• 
tına da Bu'garlstonın iıtirak edib 
etmiyecekleri kati'ye\le malum de· 
ğildir. Bütün bunlara ra~men yapılan 
iı•er memnuniyeti mucib bir •ektlde 
görünmektedir. - Siireyya 

aenln hastalığında çok lli.üldU, 
Beyhan... Hatta, tenin kadar 
onu da merak etıueye başlıımı~· 
tım. Demin de söyledim, yine de 
aöylllyorum. Ayağa kalktığın 
wakit bu çocuğa, kısa bir tetek· 
ıknr dyaretinde bulunursan, 
çok nazikloe hareket etmit 
olunun. Bunu i•teraen b:r 
lütuf, diye; iatersen. bir borc., bir 
vazife, diye yap. Fakat herhalde 
yap.. Aksi takdirde nezaketsizlik 
olur. Bunu da ne ben, ıne bat
kaları, eenln gibi terbiyeli, aail 
bir kı%a yakııtırama:ı. 

Beyhan, kaflannı oyMatarak 
Behiceyi dinlemifti : 

- Haklısın, Behice! 
Behice, biraz enelkl hlkmUn· 

de yanıldığına karar .-erm ·şti, 
kalktı. Beybam kucakladı, ~pUi: 

- Böyle U}.ailık. aana. ne 
yara41yor, bilsen t 

Beyhan, gülmekten kendini 

alamamıftl : 
- Hele. bira& daha yaal 

olsam? değil mi ?I 
P.ellice de çapkıa çapklft ırö:ı 

kupb: 
- O da olur .. Zaman(a .her 

Japonlar, istedikleri Araziyi. Kamilen 
Ellerine Geçirmişlerdir 

Gaoenkl Çin • Japon ınaoınden bir intiba 
Pekin, 24 _ Rayter ajanll 1 verilmiş ve bu kuvvetler matltib 

muhabirinden: Çobar cebhesinde edilmiıtir. 
geceleyin sllkünet vardı. Pekinde * 
endiie verici şayialar dolaşıyor, Dairenr 24 - (A.A.) Dnn 
ancak, Çinliler kartılık taarruza Jobolda Japon ve Çin kuvvetleri 
geçmek niyetinde olmadı~lann· arasında mOsademCJer olmuftur. 
dan, waziyetin daha ziyade ve• Japon askeri uıakamatından bil· 
hamet kesbedeceği zannediliyor. dirildiğine göre, Çin kuvvetleri· 

Japonlarm ileri hareketi Man- nin Joholdan tamamiyle tardı 
çukoya .:lO mil mürebba erul için askeri hareklt bqlamıthr. 
kazandırmışbr. Ayni mahafilde, Çin kunetJeri• 

Çin mahafill bu ıebebıiz nin tahrikabna bir nihayet ver-
tnnrruzu acı acı tefsir etmekte mek fçfn lcabede~ıe Japon 
ve B. Hirotanıo son sulhpene- kuvvetlerinin Çin ıeddinin öte 
rane nutkundan iiham alarak tarafına da geçecekleri bildiril• 
Japon ordusunun gerçekten kon• mektedlr. 
trol edilmez bir hale mi geldiğini 
ıoruıturmaktadır. 

ll-
Tokyo, 24 ( A. A. > - Hak

nlştan civarında dOn yapılan çar-
pışmalarda bir Japon askeri öl· 
mfiş •e dört asker de yaralan· 
mıştır. Çin Generalı Sung şeh 
Yuvan'm kuvvetlerine ağır zaymt 

4 

oey olur. . . . . . . . . . . . 
Arkadaşları gidince, Beyhan, 

tekrar yatağına uzanmıştı. Gü!ü· 
yordu; kAb için için, kah ktbd, 

'kmk kahkaha!m·Ia gülüyordu. 
Annesi sordu: 
- Neye sülllyorsuıı. kızını? 
Beyhan, donuk bir sesle cevab 

verdi ı 
- Behice, çok ıen. tuhaf 

kn:dır. Öyle bikiyeler anlattı. 
bizi eğlenairdi ki aklıma geldikçe 
hail glllüyorum •. 

- Behice, haldkaten, ,şen taze. 
Beyhan, Behiceoin tuhaflığma 

değil. hayabn ve insanların tuhaf
lığına gftlUyordu. Bu, birkaç gün
lük hastalığı, ona, bilmediği, akıl 
erdiremediği birçok ıeyleri öğ
retmiıti. Sayg-1 ve sevgi de itibari 
imitl Be} ban. eskiden de, henı bir 
çok defalar hastalanmıftı, fakat 
bu kadar el tiıtünde lutulduiun':' 

bilmiyordu. 
Heme• hergli11 gibi, arda ara 

ge1en buketler, heciyeler, evdeki 
itibannı bile 11rttırm1ştı. Anı eaini. 
daha mütflk, daha candan titrer 
görüyordu. Babaı,,, daha ııazlk· 
lcım;f g:biydi. Hatt:A hizmdç.i 
A~ f8 kızla gözünde bile bllyli

mi:ıtnf 
HalbulciJ Be. ban. yine eski 

Beyhan ve etrafmdal« ioaanlal"., 
ayni insanlar değil mi' di? Peki, 
bu değifildik. nedc:adı? DeRMk, 
itiba'41a oı..ak., muh bbete. aaaıi-

* Pekin, 24 (A.A.) - RISyter 
mubabiriodenı 

Yarı re.mi bir rapora göre, 
Şahar'ın Japonlar tarafından 
bombardımanı eına11nda çoğu 
sh il olmak Ilı.ere (50) kiti öl· 
müştnr. 

Kuyuan civarında Japon tak· 

miyete bile teair eden bir 
kuvvetti? 

Arkadaflarının •ık sık arama• 
ları, onun1a alakadar olmaları da 
böyle değil miydi? Beyhan, Behi
ce ye hak veriyordu. Hiç birşey 
için olmasa, yalnız bunun için 
Beyhan, Harun Ş:naaiye teşekküre 
borçluydu ... 

Fakat onu, nerede l(örOb, 
teşekkür etmeliydi? 

Beyhan, Harun Şinaslnin Ka· 
dık~ynndeki Apartımanma gitmiyo 
çekin1yorau. harun Şinası. 1dSye 
yeni taşındığı için, hemen hemen 
blltlin gözler, onun üzerinde idi. 

Beyhan da, Kadıköyün yerlisi 
olduğu iç.in, onu da beınen hemen 
berkea tanıyordu. Köye yeni ta· 
11nmıt bir t<•bancmın, bUhaasa 
bir bekinn evine gitmek, Beyhan 
ıçin, çok tehlikeliydi. y • girerken 
ya çıkarken muhakk•k bir 2ören: 
ve tanıyan olurdu. Sonra Hanın 
Şinaainin komtulnrı kimlerdi? 
Umulmadık yerlerde,, Beyhan, 
ahbab1ara, doıUara, göz aıinala• 
rana raıtgeliverirdi. 

Çakac.1k iğrene dedikodular
dan. He) han, kendini kurtara• 
mazdı. lıiu içyllzünü, kime, daha 
doğru u, hangi birine anlatırdı ? 
Sö> le e, anlatsa, yemin etıe, 
;tnhid gö• terse, bir tek &dtiyi 
inandırabilir rr.fydi ? Kimae inan· 
mazdı 1 Arkasandan alay edecek· 
iet-, ~elki de yfü.üne glilfiverecek· 
lerdl' 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 

* ( LtHeburgaı ) da Bay ( S ) ye: 
Allah uzun ömürler Yersin, 

fakat ihtiyar bir annenin çok 
lcllçllk yaşta iki toronu yetiştire
cek kadar uzun ömtlrlll olmuı 
mfiateına bir ıans işidir, gUvenile· 
mez. Evlenmenizi f aydah bulurum. 
yalnıı gelecek kadının yavrulara 
hakikaten annelik edeceğine mut· 
lak surette kanaat getirmek 
şartile. 

* Özken imzalı bir mektub. 
bana, evlenme çağanda hemen 
her gencin karşılaştığı giiçlükler
den birini anlatıyor. Söylediği 

aynen ıu: 

- " 27 yaşındayım, bu çağa 
kndar evlenme işini bir tnrln hal
ledememiş, hiçbir kıza gönül ve· 
rememiştim. -Bu yıl tesadlif kar
tıma bir kız çıkardı, benimle ali-
kadar oldu, ben de onubla meş
gu l oldum. Bana her hafta mek
tub yazıyor, imi ile ev:enmedeıı 
bahsediyor. Beni seviyor. benim de 
onu sevdiğim belli ki ıoa mektu· 
bumda nihayet: 

- " Sen benimıln. ,. 
Diyiverdim. Fakat maa&e.ef 

bu ıefer de annemin itiraza .ile 
karıllaştım,, • 

Dedim ya, hemen her ıendn 
karııJaşbğı gliçlüklerden biridir, 

TEyzR 
eMeeaa•eaMea1u11••••-••• .... eıeaaaae• .... -------

viye kuvvetleri görilnmUftDr. 
Pekinde netredilen resmi bir 

Japon beyanabna göre, ıab gtı
nU. bir Japon alayı ile Çin mi
ı:sleri arasında yapıhm muhare
bede Japonlardan Uçn &lmlı. 
beşi yaralanmıştır. Beyanatta Çin 
mllislerinüı ihtillfb eraziden da
gıtarak kaybolduldan, yalanda 
Kalganda mOzakereler olacafı da 
e?Sylenmektedir. Fakat glSrDnllşe 
bakôrsa, müzakereye menu 
olacak birşey yoktur, zira Japon
lar ihtilaflı mıntakayı tamamen 
kontrollan albnda bulundurmak· 
tadırlar. 

s 

O halde, Harun Şinasiyi naııl 
görecekti ? Ona, mektub yazıb 
bir yerde hulUfmalarını rka ede
bilirdi. Fakat bu, araya, bir .giz
lllik, sakla, giı.li bir yakınlık, 
sokulganlık havasını ıetirebileceji 
için, Beyhan, hoı ~örmGyor. 
istemiyordu. 

Daha birkaç ~n. yatakta lcU, 
aoka§'a fi!in çıkmıyacakb ı 

- O zamana kader, dll,0-
nUrllm ! 

Dedi. 
Türkan da Behice de tekrar 

uğrıyacaklarım ıtiylemifler'I : 
onlarla danışıb karar vermeyi 
daha muvafık bulu) ordu; 

- Kadıköyfindekl apartama• 
oa gitmek, Beyojl•ndald •İllema· 
lara. balti otel salonlarına vit· 
miycı benzemez f 

Beyhan, uzak. yakıta birçok 
vak'aları, dedikcdwan hatarhya· 
rak Lfliyordu ki b6yle ,eyler, 
köyde.. alrn ol•aaa bile -tlak 
dayulurdo. 

- Sonunda ewleaecek olaam .. 
Acaba. •YJenctiktea •onra. 

Harun Şmuiyi •webilirml idi? 
Şiibheli b:r ihtimale, hayab ıan 
buzuruau, gendijial. .. tikf, .. I 
mi feda edecekti ? 

-16-
Beybaa. ayağa kaltnuq, _.. 

içhlde dolqayordo. Ne Tlrkia. 
ae. Beh,c• gUnlerdeaberi ...... 
memitlerdi. 

< Ar•-·-· 



Dünga Hadiseleri 

Bedava 
Seyahat 
ister Misiniz? 

•• Sar ,, ha vzaııada ya puan 
Mt1lcıikadan .. pilebiıite,,den n 

l 6. çok memnun olan• 
iti 1111 ır lardan biri de 

Alman ı•çen hafta .. Ku-
anlatıgor pul,,da kencliaine 

mufaual bir bira ziyafeti çeken 
bir Almandır. Bu zat demlıtir ki: 
Ben Mekslkada otururum Ye 
lld yılda bir defa A vrupaya ıe· 
lerek (Sarbrllk)te yerleıniiı olan 
ailemi ziyaret ederim. Fakat bu 
yıl qler fena gitti, aayahatı ya· 
pamamaktan korktuğum bir sırada 
Alman konıoloau gelib de rey 
•ermek tbere beni (Sar)a gitmeye 
davet etmez mi? Elbette eTet 
dedim, cebime iki bin mark 
koydu ye hemen yola çıktım. 

v. bir ıanlye aonra da lllYe 
etfü 

Tabii (Sar)da btatatUko
nun devam etme1J lehinde rey 
verdim. 

- Na11l, (HJtler)I ıeYmlyor 
maaınız? 

- Hayır, me1ele orada deiU, 
lıtatuko devam ederH bir defa 
daha pllebiıite yapılır, bir defa 
daha bedava ıeyahat ederim. 
Fakat no çare ki lıtedijim olmadı. 

Bu kararı Pariıfn ceza mah
kemelerinden biri verrnittlr: 

Aldatılan Bir adam bir 
,,l le l dostunun kanıını 

,. oca • - . ;:..ı 1 d 
dalanın ıevekr, ı~,a e er 

• ve açmr, c. evi 
aleghınd• 1ıkılan adam» da 
bııl•namazl kendisine bu fell-

keti getiren nbık doıju hakkında 
kDfnrle dolu bir mektub 7azarak 
bir tamim .. ldiı:ıdeld mDıterek 
tanıdıklarının hepıine gönderir. 
Da•ayı açar, tııte hırm tabirine 
maaadak olarak, kadını alıb ka· 
çıra• adam da zem •• kadeh 
iddia etmekte, manevi zarar ola
rak 200,000 frank iıtemektt!dir. 
Yalnız bu arada kaçırılan kadın 
6ldllitl için talebi yllzde oDa 
indirmitllr. 

Mahkeme tarafeyni dinledikten 
ıonra mektubu yazanı (200,000) 
•eya (20,000) franga değll, udece 
bir franga mahkum ~tmif Y• 
bu ıuretle aldatılma halinde dahi 
bir adamın zemmllkadh tetkil 
edecek kelimelerin rakibinden 
bahsedemeyeceği prenıfoiol or
taya koymUflur. Diğer taraftan 
davayı açan adamı da, mahkeme 
ma1raflarını 6demeye mahkQm 
etm~k ıuretlle hattı hareketini 
takbih etmlftir. ... _ ...................................................... .. 
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BUTUN ULKE.YI 
HE RC.UN 

.,. 
DOLASAMAZSINIZ 
F~KATI 

~s-· u . . •ar,,~ııt! 
UT N ÜLKEYİ HER C'JJN DOLA$1R 

b ·raP 1>' •• 

Taribl Mtisababe 
~~~~~---~~~~~-

300 Yıl Evvel: 
istanbulda Bir Bayram! 

Bu Bayram, Yaman Bir Şey Olmuştu 

Muıa çelebi de, üttilne hançP.r U~iir.iilerek parçıa parça edildi 
1632 yılındaki ramaıan, Üs· 

manh tarihinde ıayıh aylardandır. 
O oruc ayı Mart günleri içinde 
doğub batmıı olmakla beraber 
ortada yaman bir kıt vardı. Kar, 
bUtOn ıokaklan kaplamııtı. Soğuk, 
iliklere aaz çaldmyordu. 

Herkealn tandır batından, ocak 
yanından aynlmayı ıUç bir iş 
saydığı böyle bir 11nda anıızın 
bir karıııklık ylh gösterdi; bütün 
latanbul balkı ıokaklara döktUdtl. 
Heyecan, kıfı unutturr:ı Uitu. Mc· 
rak, rlSrilnmez bi.r alev gibi 
damarları ısındırmıfb. Artık Oıfı· 
yen yok gibidl, yediıinden yetml· 
tine kadar herkea evinden dııa· 
nda dolaııyordu. 

Kırıııklıiı yapanlar, Slpahilerle 
Y eniçerilerdf. Huarev adlı aadrı· 
azamın 61dürlllmuinden dolayı 
aaraydan ISc almak lıtiyorlardı, 
elbirliğile ayaklanmıılardı, halkı 
da ayaia kaldırmıılardı. 

GllrliltO çıkaranlann aaraya 
Yerdikleri Oltimatoma göre mali· 
ye nazırı demek olan defterdar 
ile yeniçeri ağasının, bir de hün· 
k&rm ıöz bebeği aayılan Mun 
Çelebinin kafalan kullmek lcab 
ediyordu. Padifab, defterdar ile 
yeniçeri aiaıını kolayca ortaya 
atb. Musa Çelebiyi ise kurban 
vermeye kıyamadı, yal•anb ya• 
karmıya ıiriıtf. Beri taraf da 
onu fıtemekten •aııeçmedi, ayak 
direyib durdu. Hal:C, kar ve fır· 
tına altında bu didişmeyi, bu 
kanb alıı ••riıi ae7rediyordu • 

Muıa Çelebi, henliz on yedi 
yaıında bir delikanh idi. Onun 
naııl bir yaradıl11ta olduğunu 
anlamak için o devirde yaıamıı 
ve Muıa Çelebiyi görllb tanımıf 
olan bllyllk ıalr Nef'inin ıu ıi'rl· 
nl okumak yeter: 
Yuıufu laa fİyem Mun ata kim tal'atı 
GOa ribi bir tu'ledir güya çeratı tur' dan 
Tıynetip&kiade yok a1la klldüretten 

••er: 
Ciaminl halkeylemit biri teali nurdan. 
Biyle ıiba auretO pikizHiret rBr

med im ı 

Bir ••lektir kendiıi, etmit tnel'Od 
hlir'dan. 

Cebhei berrak ile ol rerdeai klfClr
,enk 

Zlhir oldukca rlrlbanı aiyeb ...... 
mOr'dan: 

Seyreden kimH tulQ etti kıyaa e7ler 
hemaa 

Af.tabı i emiriy. ıebideycür'daa l 

lıte Osmanlı edebiyatına da 
giren bu gene Nedim- için birçok 
glirUltll oldu, sonunda 1aray bo· 
yun eidi ve Musa Çelebi de, 
liıtüne hançer Uşürlilerek parça 
parça edildi. Topkapı sarayının 
avlusunda, Yezir konağın.o önün· 
de kümelenen kar, artık beyaz 
deği : di, kuıl görUnUycrdu, çü:•kU 
Uç kafa için başlıyan gürGltü, 
11yısız kafaların parça:anm;ıı;İ.e 

de dinmemiıtl, ıUrüb gidi. ordu : 

Sarayı !.indiren sipabiler'e 
Yeniçerilerden bir kısmı, yağma 
olunan evlerden ele geçirdikieri· 
le kanmamışlardı, başka bir soy· 
ıun yolu açmışlardı. Geceleri 
çeşit çeşit ha} van biç'n inde 
kağıttan yapdıkları heyke leri 
aokak ıokak dolaşbrarak halkı 
bu eğlenceyi seyre çağırmak, 
~.terden de temaşa vergiıi top· 
lamakl... Gelişi gllzel lsteni!en 
Y•rg:yi vermiyen evlerin ıahniş· 

leri ine'Ş'alelerle tutuşturuluyorCiu. 
Ramazan işte bu gilrült~Jer, 

bu kanlı pallrdılar ve silahlı orta 
oyunu ile geçti. Kağıttan heykel 
f!e•·rettirip 'e r · S1

:l r sall :" p 

Son Posta 
Ye•"''• al1••I. HMadiı •• Halle r•&etHI 

üki Zabtiye, Çatalç~~mt ıokaiı, 2S 

IBTANBUL 
,........,. 

Gaıe.temiıJe çıkan )İau 
ve reaiml.ırin bütün hakları 
mahfuz ve gaıetemize a.iUir. 

ABONE FIATLARI 
1 • a 1 

SeDt Ay Ay Ay 
Kr. ICr. K.r. Kr - - - -TaRKIYI 1400 7SO 400 ıso 

YUNANlsTAN 2340 U20 718 210 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adrtt 
4eğiıtirmek 2& kuru~tıu. 

- • 
a.ı... ~• •• ,., • .,."'"•• 

nına.rda• •••'uliret ........... 
Cevap için mektuplara 10 k.-nıtluk 

pul ilavesi lazımdır. 

,...Po•ta kutuauı 141 U...bu&,., 
Telgraf ı Son posta 

... Telefon 120203 ,j 

para kazanmak, bu iti yapanlara 
pek tatlı ıeldiğinden bayramda 
da yeni oyunlar uyduruldu. Beli 
yatağanlı, eli palalı kaldırım yi· 
ğitlerl lslanbulun genit ıok•kla· 
rını aralıırı . da paylaşmışlarCı, 
her sokağa aalıncak kurmuşlardı. 
Osmanlı imparatorluğundaki lize• 
ni ı de otura bütün bUyük memur
lar • sadrazam, şeybiılim, kazas· 
ker, defterdar, yeniçeri ağa11 da 
iç:erinde bulunmak ıartıle • bu 
aah caklarda aahanmıya davetli 
idi J.. Daveti kabul edib gelen:er 
gibi bir bahane bulub gelmlyen· 
ler dahi her aalırıcak için 4«Saçı» 

adı verilen bir armagan vermiye 
borçlu idi. O denin bUtUn de.
letlllerl hangi aalu.cak için ne 
kadar ve ne iibi para ve kumat 
iıten yo: sa bık mık demeden 
ödeyorlardı. 

Şimdi halk bu uhncaklann 
aeyrine koşuyordu. ÇünkU her 
salıncağın yanı ve çeTreai, bede114 
ten düKkilarma tat çıkaracak bir 
ıekil almııtı. Hindin, Çinin, Ve
nediğin, lngilterenin ıallan, can• 
fes~erl, kadifeleri yok ) nk, yığın 
yığan oralarda görülOyordu, artın
lamb satılıyordu! 
• Ramazandan evwel bir pabuç 

alacak para1ı olmıyan nice tırıl 

kişiler, oruc ayında klğıttan bey• 
kel seyrettirmek, bayramda da 
salıncak kurmak yüzünden Ayıb 
ıenginler ııraıına ıirmişlerdi. Ar· 
tık •almcıklan boıub, lstanbulun 
ıuraaıada bura1ında han, hamam 
kurmıya koyulmuılardı. 

Zavallı lstanbul. Sen bu iyi ve 
tasuız günlere erebilmek için 
neler, ne allnler ıörOp reçirmlııln? 

M. T. 

Adil imıaıile Konyadın mektub 
'ollıynn okuyucumuza: 

Yılan hikaye11ile Ali C•n1tiz oyu. 
nmıu birer ınüıahab• ff!klinde yazmıya 
bHşladım. Bunlardan. biri çıktı. Çapan 
vğlu, Cebbar ~adenıo bozulmuı biçi
ınidır Yiiz elb yıl kadar evvel ba 
adı t;.ıyan lıir aile vardı. Bozok ta
raflarında derebeği gibi ya9ardı. Y fi· 
niÇeriliA'in gemi azıya alıb da devle\ 
niifıızunu ııfıra düşürdükleri ıırftda 
S o la lamıül Bey, Bozokta Cebbar 
oğl 1 Süleyman Bey, lzmirde Kara 
Uıunan oğlu birer küçük saltanat 
kurmu9lareı. Hatti\ bu adamlann o .. 
ınırnh padltahlarile muahede imula- · 
el kları da ıörülmUttiir. 

M. T 

ikinci kiau• 

Kari Mekta.61ar• 

Köy Maarifi 
Köy maarifi 1ıtbasındaki ner 

riyah okuyan okuyucularımııd .. 
tecrübe:i bir köy mualHnıi .,. 
busuıtaki mUla'. ia ve temenO .. 
)erini bize bildirmektedir. Okll" 
)Ucumuı diyor ki: 

- "Köylerde Uç yıllık ta~ 
bayatı azdır ••. Köy maar:fini b.r 
lıca ıarıııan hir cihet te dev•.,. 
aıziıktır... Bu devamııı)ık birç~ 
köylerde ıalgın bir baatalak ..,-

. lindeoir ... Bilhaan Mart, N:ıa• 
· Mayı• aylarında devamsızlık mılr 

teblerde fazlasile göze çarpınalr 
tadır. Tal ebenin birçoğu kı~ 
koyun peşinde ekserisi de ta•·ll' 
)arda ökUzUn 6nUodedir. Şüpheli' 
bu çocukları o yılın bilgiı:nin Y,. 
rııından mahrum bir vazıyettl 
dir:er. Köy muallimi bu devalll' 
sız.lığın 6nllne geçmek için bi' 
tün mevcudiyelile çalıııyorsa dl 
elde mevcud bulunan ilk tedri••' 
kanunundaki de\'ams.zlığa a~ 
maddelerdeki cezalar e:& ıelmell' 
tedir ... 

Çunkll: Mektebe devam etınl' 
yen talebe hakkında mualll• 
evveli velisine teb:lgat yapmd 
llzere köy muhtarına bildiriyor ... 
Bir hafta, on gUn zarfında çocd' 
ğun veliıine tebligat yapı) or0

•• 

Çocuk yine mektebe gelmeditl 
takdirde muallim bu tebliga& 
klğıdı ile birlikte bir mliıekkert 
yazarak ald olduğu Kültür m .. 
murluğuna ıönderiyor... Kültllt 
memuru bu evrakı kaymak•• 
vaııtaıile Kaza idare heyeti8' 
tevdi ediyor.. idare heyetin~ 
iki aydan fazla bir zaman kal' 
dıktan ıonra idare heyetinin k_. 
rarile o çocuğun Yel;ıinc 26 
kuruşun beı misli 125 kuruş ced 
veriyorlar .•• Tahsildar bu paraı' 
daha tahlil etmeden mektebı.I 
tatil oluyor. 

Köyllllerln bir çoğu (bend .. 
alacakh~ rı 125 kuruı değ:lm\ ç~ 
bana on liralık it yapar) gibi 
zihniyetle hareket etmektedirlet• 
itte köy maarifinin en bUyD1' 
ihtiyacı da devamın tembidlt• 

ikinci cihet de k6y tahailinl' 
amelt bir cihette olmaıına ebeli' 
miyet verilmelidir... Bun\ln içi' 
köy muallimi köylerde talebe 11• 
birlikte numune bahçeleri, fidd' 
cılık, arıcılık, ıebıec.l.k, ipek bl' 
cekciliği, tavukculuk aabalannci' 
çahtmabdır, devau:ın temini •• 
denlerin ameli bir 5urctte ol ..... 
k6y maarifine Çok parı.k y.ıA 
ışıklar verecektir .• 

( Cevabi•r j 
All.ıp .. ı.tıı ,,!~ ıay ) ;, .. z u ... t-4ytl 
Mektubunuzda ne . lıtedif" 

iıizdcn bir fey anlarr adık. D•~ 
kııa ve daha açık ifade ile yP"'' 
16nderiaiz. 

* 
Şiıllden Bay t. Hakiye: 

Zelzeleler beribaşlı iki aebebl' 
olur. Biri yanardağlanu yapb'9 
ıelıelelerdlr. Dlğeri c!e arım il' 
rinliklerlndekl botluklann :ıaınaol' 
ve çökllntnlerle dc.lmaaıdır. J' 
loji ilminde bunlardan birinci~ 
yolkanik zelzele, iki.1cisin• 
tektonik zelzele derler. 

' * 
Pendikte Bagdad caddeaiod• eı:/ 

lıf. Namıka; .. 
Teıkill.b Eaasiye Kanunu:a., 

hahaattiğini:ı madde.eri d•• ... 
tirilmiıtir. 
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Ziraat Bilgisi ("') 

Fenni Arıcılığın 
Değerli 
·Tarafları 

Betiktaı, Çırağan oadd11l No. 2 
8ay M. Osmana: 

Söz açıldıkça dalma ı&ylerim: 
Arıcılık, alraat llemlaln en az 

1 aabınetle en çok kaıanc veren 
bir . 'd' o 111 ır. ıtelik onda tadına 
anca\c bilenlerin eriştikleri biı de 
tatlılık Yardır. Fakat bilmelidir ki 
bu tatlılık yalnız fennt kovanlarla 
yapılacak bir ancılıktır. y okıa 
~erme çatma iki sepet, d6rt tahta 
ile yapılacak arıcılıktan ne glive-
nilir bir kaıanc beklenir, ne de 
tııtınUlsUnden kurtulunur. 

Fenni kovanların bildiğimiz 
eald kovanlardan çok bUyUk ayrı· 
lıld~n vardır. Zaten bu ayrılıklar 
dcğı~ midir ki fenni arıcılığı değer
lendırnıektedir. 

Bir okuyucumun ıorgusuodan 
:~tını bugUn o ayrılıklardan yalnız 

11 kaçını ele alıyorumı 
Fenni kovanlarda arıların 

retekleri ku vanın içeriılnden ko
•ybkla çıkabilen çerçevelere itlen• 

: olduğundan bal alınacağı zaman 
b an açılıb bu çerçeve çıkanldı mı 
•l petekleri de beraber çıkarılmıt 

olur. Böylece hem petekler biç 
ıebdclenmeden çıkanlmıı olur 
enı d b ' b . e u it eanaHnda &teye 
erıye bal damlamadı§'ından 

arıların sokmaaına meydan Yeril• 

:1.~~ Çerçeveler içinde olduiu 
e kovandan alınan petekler 

Jah Çerçeveden kesilib çıkarılarak 
• nır h d 
1 • ya u da yalnıı. balı sUzU· 
~relc bot peteği tekrar kovana 
0tıulur. 

F ~le ennı arıcılığm bu noktası 
Pet nıüh:mdlr. Arıların mum 

1, 1
•1derl hazırlamak için çektik· 

ıc:d zahmet, yitirdikleri vakit o 
b ar bilyOktUr ki eakl arıcılıkta 
ç=~Uıden bal alamıyanlar pek 
arı) ur. Hesablandığına göre 
lb ~r bir kilo balmumu hazırla· 
~ 

1 
için tam on iki kilo bal 

Yer er. Yani 1 
lc'l an aran kovanda bir 

ı o petek b l 
12 kilo b 

1 
azır ayabilmek için 

lıteklerl a ydapacak kadar zaman 
var ır. 

Halbuki . 1 k 
~ekli b h meın.e etimizde çi· 
laıa l a ar mevslmid 1 pek 
geld' o ~ıu buna bllyllk bir en· 
tan ır. r,Jar bahar gelip te dı· 
l . çıktıkları zaman buuı k 
erıni n eme • 

Pet ki murn yapmıya Terir~er. Tam 
hkt e er hazırlandığı zaman orta- ı 
Ytiı~ çiçek kalmadığından bu 
itte ~~ de tabii bal yapamazlar. 
P•tekler~ok~ayı dUşUnen bilglcler 
dal k hıç bozmamak, oıJarı 
ı.,.:• 'F ullanmak yolunu bulmuş· 
lle ır. ennt kovanlarda çerÇeve 
[Sıı,~kan petekler olduğu gibi bir 
nular~f aç - Ekiıtraktör) altına ko-

bah akıtalır. 
Bu •l•te ko k . J•lıuı }'t\ U nacı peteklerın 

lerln he ı. . ~ll'tıhr. Makine, göz
kupkuru P•ını tertemiz boıallıp 
röınecl Petetini bırakır. Bu 
lrovan t•krar çercevesile birlikte 
Jllk • oyduk mu arılara en bll-

Y•rdımı et . 
ıa7ede ç· k ınıı oluruz. Bu 

ıç.e ıne . . 
hızil vıırnınde olanca 
Aiınl~ t:•aıan arılar bize lstedi
bulurl u bal yapmıya lmkin 

ar. 

P•t~~ID~~ dlyecekıinlz ki ya balı 
k Htaraak veya yeniden 
~van Y•paraak onun içlo lizım 

B
o an petekleri nereden bulacağız? 

unun için b d uausi bir katıb var-
~· Bu kalıba eridilmiı balmumu 

dokUlerek kalıb aıkqtınlınca tablo 
arJ peteği albl aöz ıröz. bir yapr•k 

SON POSTA 

Dtinrada Olup Bitenler 
-

ltalyan Tayyareciliğinde Yeni Bir 
Dua Usulü Kabul Edildi 

"Allahım Vücutlarımızın AğırlıA'ını Unutarak Sana Doğru Yükseliyoruz, 
. Bize Kartal Kanadı, Kartal Gözü Veri ••. ,, 

ltalyan Başbakanının Hava Aşkı Ne Zaman Başladı? 
lfne getirmiştir ve el' an da inki
ıafmı pek yakından takib et
mektedir. 

ltalya Baıba• 
kanı Sinyor Muao• 

linl birkaç gün 
evvel tayyare ile 
Romadan kalkb. 
Napoli civarıncla 
kain bir tayyare 
mektebine gitti 
ve bu ıefer es· 
nasında blndiil 
tayyareyi ken
disi kullandı. 

Mealekten an· 
layanlara ıöre: 

- Gerek kal· 
kııı, gerek inlıi 
mükemmeldi, ma· 
nevraıına diye· 
cek yoktu. 

* 

1 
MeselA bugünlerde Romada 

gizli olarak ( 13,500) metre irti
fada yüksek uçuı tecrübeleri ya
pılmaktadır ki, Başbakan bu 
lecr::.belerin hemen hepsinde ha· 
zır buıunmaktadır. 

lf 

Sinyor Muıolini Hker tayyare
clliğini teşvik ettiği gibi sivil tay• 
yarecil:ğini de teıvik etmekte ve 
meml~ketin her tarafında kulUb
lerin açılmasına çalışmaktadır. Ve 
kendisi de bu siı il kulUblerden biri• 
nln azası olarak kalmıştır. Sık tıık 
uçmakta, ini olarak bir şehirden 
diğerine aiderek teftiıler yap
maktadır. 

Maamafih Baıbakanın bu teh-

Sinyor Muıolininln bu aeyabatl 
yapmHının aebebl, Kaaerte tay
yare mektebinden mezuniyet dlp
lom111 alan 82 ıenc pilotun dip
lomalarını verme merasiminde 

1 
killtı kemale gelib ·-----~-~-----
de Romayı tehdit',.., t:~-
etmeden iki yıl 
evvel öğrenmittir. 

hazır bulunmaktı. 
Bu meraaim hakikaten parlak 

oldu ve en gene talebe tarafmdan 
umum namına yapılan bir dua ile 
baıladı. 

ltalyanın hava kuvvetleri için 
yapılan her merasimde tekrarı 
adet o!an bu duanın metni 
ıudur: 

- Göklerimize 11 Alaiml ıema· 
)ar " veren kudretli, ıerefll, büyUk 
Alla hım 1 Vecdimiıl, motörler: mizin 
gürültüleri araaında terennüm için 
sana doğru ylikaeliyoruz. Biz 
inıanıı ve aana doğru yUkaeliyo• 
ruz, vllcutlerimizin ağırlağmı unu
tarak yilkıeliyoruz. 

Allahım, bize kartal kanadı, 
kartal gözU, kartal pençesi ver. 
Nur dağıtbğın her yere ltalyamn 
ve Romanın bayrağını, zaferini, 
ıeref;nı götürmemiz için .. 0 

Meraa;min ıonunda Baıbakan 
kıaa bir butuk ıöyledL 

Gene pilotlardan ltalyan 
kanadının faikiyetini muhafaza 
etmelerini istedi. 

Yapılan merasime blltOn alril 
halk ta ittirak etmişti, bittiği 
ıaman Baıbakan yin• üç motörlU 
tayyaresini kendisi kullanarak 
Romaya döndU. 

. Sinyor Muaollol tayyare kullan• 
mayı 1920 yılinda, yani faşiıtteo-

.............................................................. 
meydana ı-elir. Bu petek temeJIİıl 
çerçeveye bağlayıb koTana ko
yunca arılar zahmet çekmeksizin 
bu temt>ller üatüno iıleyib bir an 
evvel yavru çıkarmaya vo bal 
yapmaya batlarlar. 

Bir petek kalıbı, bir ıızdırgaç 
hem bereketli bal almaya; hemde 
alınan bal değerince para ile sat• 
mıya sebeb olur. Bu aletleri Ga· 
latanın Pcrşcmhepazarı sokağın• 
daki karşıhkh iki mağazada bula· 
bilirsiniz. Gerek bal sızdırgacının 
gerek petek kalıbının' birçok 
çeşidlerl vardır. Çeıidine göre 
aızdırgacı 30.50 petek kalıbını 
ıo. 25 liraya ver:rler. 

Çiftçi 

,., Ziraat hu•wıundakl aıOtkUUorlalu 
•••unu&. S.n 11 oala'uın (Çiftçi) al 
al•• ••"ab \lt>rcct:lııllr. 

Ve söylendiğine 
göre bu öğre

nişta akla hay
ret verecek bir 

tatidat göstermiş
tir. 

Filhakika bu. 
tftn mümareaeai 

18 dersten lba-
ret olmuştur. Bu 
müddet zarfında 
baıına bir tek 
kaza gelmiştir. Ondan da 15 gUn 

yatmasını icab ettiren hafif bir 
yara ile çıkmıştır. 

* Sinyor Musollnl bir taraftan 
kendisi tayyareci olduğu için, 
öbür taraftan da mUıtakbel mu• 
hare belerde hava kuvYetlerine çok 
büyük bir rol düşeceğini gördll· 
ğUnden, ikidar mevkiine geçer ıeç• 
mez tayyareciliğe azami ehemmiyeti 
vermiş ve ltalyan tayyareciliğinl 
ihmal edilebilecek bir kemmlyet 
olmaktan çıkararak bugllnkü ha-

likeli ıporunu bir gazete ıeçen
lerde tenkid etmit ı 

Muıollninin mukaddeı bir 
vllcud olduiunu ve bir eşinin da· 
ha bulunmadığını yazdıktan ıoora 
kendisini ihtiyata davet etmiftİr. 
Muıolinl bu ya:ııya ıu cümle ile 
cevab Termiıtirı 

- Azizim, 
Uçmak bir ••ruretUr: 

Hava işleri Bakanı Musollnl 

Realmleriınizde sporcu Muso
lf ninln birkaç enıtantaneainl aa
rllyorsunuz. 

Arab ittihadı! 
Bir Kongre Toplanıp İbnjssuudla 

imam Yahya Barıştırılacak 

1r.L 

Üç klıiden mUrekkeb olan 
heyetten batı aanldııı Fa:lıtin 
lalam cemaati reisi Hacı Emir 

HUaey~idır. Dljerleri lae Arab 

nkademi&i aıa1mdan Şekib Aa· 
lan:a Suriye Müı)llmanlar1 Murah

baıı Haıim Beydir, Bunlar Arab 
ittihadı kongreıinin eaaalarmı ha· 

Geçen Bilmeci:!
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer elbUm alacaklar: Kar&• 
man Gazipafa İlkwtktdıı 3.>ı; ~1 ubar• 
rem Yalçın, 1ıtanbu1 kız lııtıııı ııoıf 
7 den 168 Nezı&hat Hı.tyri l.ıttyan n 
baylar. 

birer llatlk top alacaklar: 
lı:naubul kız ortawektebi tıı leheııi 

219 Moüıha Bılg~ Ece, l\ızıltopra\ 
6 ıncı meklı>b SıLcıd H•liru, ~ıtlı lh· 
lıad eokuk Şafok np .ırtıwuın Sudad 
Tenik bay ve ·hayarılur. 

Birer muhtıra defteri ela• 
caklar: Ankarll. l ı önü mcktc lıı : ~ ün· 
cO ıııoıf 2tlıl Hacur lsuıaıl, l r.ıtanbul 
liueıi D-2 den 146-J Ferıduo Arıf, An
kara kız füeei ~6 Fıkrıye, lsttmbul 
5 inci m4'lkteb &ıuıf 5 den 18 Hasan, 
Arifıye . İstHyonu Kalaycıköy muallimi 
Bay Hifa.t oğlu Ozcan, lııtıuıl.ıııl liseıi 
Jı,-1 deu 1495 Hizli .Aycolo ıı, l\onya 
General l.smet lııö1il mektebi B-4 den 
4tj6 Mirfl, l"tsn!Jul Tıcaret lisesi Oi· 
bııd Güngör, lfozöy uk ltkmckteb sınıf 
l den 70 Diıudar Aral, İ• taubul kız 
liıeıi 1334 Muazzez Çelık Bay<lD ve 
Baylar. 

Birer boya kalemi alacaklar: 
İzmir Nccatibey uıekte bi sınıf 4 dan 
4.i Cemal Uygur, !ataobul 44 üncü 
mekteb ııwf 3 No. 132 llıkmet, Mar
din ortamekteb B-1 den 2.iO A. Jhaan, 
İstanbul 47 inci mekteb sınıf 2 den 
85 Handan İrfan, Devtek l inci mek-
teb • üncü ıınıf Zuleyde Karadayı, 
Kabataş li-.eıi 1227 .lı'aruk Oökian, Ka
lecık ikinci mekteb 6 inci ııoıf 92 
.Muzaffer Bay ve Bayanlar. 

birer bUyUk sulu boya ela· 
caklar: Ankara Gazi mt>ktebi eımf 
l den 61 Sedad Kemal Yüksel, latan• 
bul 49 uncu mekteb ıınıf 3 uumara 140 
M. Rauf, Kasım paşa Y akubağa sokak 
No. 6 de Ömer Hamdi, Gedıkpıı~ıı Er· 
rueni llkmektebi 51 Serkie, Aokıua tır
kek Ortamektebi 3-B den liurhtln Dinçer 
Bay ve Bayanlar. 

Birer kUçUk sulu boya ala· 
caklar: Kadıyöy 10 uncu mekteb 93 
Yusuf Çelıkörs, Ankara Necaıibey mek
tebi 8-13 den 729 Kurtuluş, Çorlu Şü
caaddiıı mektebi sınıf 6 dtıu 9.28 Yusuf, 
Nışantaıı Kadıosman cadaeeı No. 72/2de 
Tevfik. letımbu\ 49 uncu mekleb sınıf 
S ten 32 Yaşar Bay ve Bllyuolar. 

Birer kart alacaklar; lstanbul 
erkek lisesi 1/ A daıı Ornuıı, Sıvas Ji
&esi l/B den 620 O:hön Öı&ürlc, Re
tBn zafer mektebi sınıf 3 ten 156 Mt· 
lihat Erdoğan, Ietanbul ~4 üncü mek-
teb Geysu Türigüo, A~ana l.nkılilb 
mektebi 6 inci aınu lamad Safa, Ka· 
racabey merkez mektebi Metin Erol, 
Aynhk Gazi llkmekıebi sıuıf 2 doıı 
850 Mihver, İstanbul erkek lısesi 4/A 
dan 1251 Jlhami, btaotıul kız O!.ta• 
mekteb 2G9 Gülgün, Berg~m.a ~t.a.tı!rk 
mektebi ıınıf 4 ten 88 Nafı Kubıley, 
Izmir Ga:r.i llkmektebl 276 Lora LeYİ, 
Tarıus ortamekteb ıınıf 2-.A d.an 56 
Nimet, Menin Nafia iuşaat tealım ve 
teeellüm memuru Day Ftıvıl kı:r.ı Haoer, 
f.tanbul Ctımur yet ortomcktcb B 
1 den 147 ilhan Ankan, Tarauı Miu• 
kımWi mektebi aıoıf 8 ten 100 S. 
S3buri l..tanbul Kıa liıeai 774 Aılze 
Simo 'Ankara Yenibayat mektebi A 
2 de~ 589 Aygnn, Biga Sakarya 
mektebi 40nc0 sınıf ISO İlhan, Heybe
liada Ukmekteb ııoıf .5 ten 123 Namı~. 
Samıun liıHl 1 - 2 den Şc9ket Bakı, 
Salihli Altınordu ilbmektcbi •ınıf S tea 
41 byu, İ•tanbul 1 inci mekteb 17 
Yaıar latanbul 44 Oncl mekteb 290 
Sevim: S. mıuo Dumlupınar l.kmekteb 
111nıf 5 ten 400 Sabahat Acuntr, 
l.tanbul Akıaaı kıa Hn'at mektebi 
47 Nedime, Kayaeri Mete ilkmcktebi 
ıınıf 3 ten Turban Tilrker, Edlnl• 
Gazi ilkmektebi annf S t"n 229 Dotaa 
Uçak, Kumkapı Rum kız llkmek
tebi 6 ıncı aınıf Ekonerıs Sanduka 
l.tanbul kn ortamektebi 320 MOıcrref 
Kutamonu Murad Bey ilkme~t..ltl 
8 GncO aınıf 261 Vacide, Eakitehir Milli 

zafer mektebi 3 GncO •ınıf No.1 Vecihe, 
Samaun lıtiklll mektebi aınıf 1 deD 
Nilüfer Dnutpafa ortamekteb 89 
M.ı:ıaff~r, Topkapı 54 üncll mekteb 
aıoıf 4ı den 602 ilhan. Sıya• erkek 
liaHi •ınıf 3 AJ2don 561 du auD, Utalcı: 
fnbiaariar muhuebeciai hy Tevfik 
Ergin otlu Hayri, latanbul 2 inci 
aaıııdeb 252 Muzaffcr, latrnbul 49uneu 
ınekteb aınıf 3 den 88 Ş haeno Davut 

:ı ta ortamekteb 576 Kıl c A•!•"• 
fdanbul kız Jiaealnden 101 Pakız.c, 
M ıniaa ort mekteb !57 N mık YılmH. 
B •• ıkHİr Mihntpata mektebi A/4 dea 
ıt Kemal Akın Bay ye B yanlar. 

M-;1;ıa.;.y-; ~ ~~u'riu;la;.-K;ng'r~d~ 
22 Arab hilkfımeti tems.l ed.Jecek 

bu arada ]mısm Yahya ile lbniHuu~' 
un aralarının bulunmnsı çarrlerı 
araıtmlacakmış. 
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1 
DUnkU T fiikanın hUUi •11 

35 scı ~ c··\·cl bir Şeker bay· 
rnmıruıı üçüncü günU, ikindi 
suları... Vüı:eradan ve p dişa· 
hın göı bebeklerinden Ati 
Peş uın Niıant şındaki kona• 
ğtnıa mükellef kabul 111lonu, 
misafir Hanımlarla hınoahıno ... 
Bıış sedirde, yan yana iki ka· 
dao oturur; Biri Ata Paşanın 
baremi. dij'eri de mutaııarnf 
koca ndan dul kal{Dış, orl'1nca 
Ha.nımeCendi unnnile konağın 
bir ikinci Hanımefendisi olmuş 
olan oLlcısıdır... Gelen misa
firleri, oıevkılerine ve itibarlı· 
rınıı göre karııtıyorlar. 

Diğer bu; urauJnnn bnzısına, 
tirüvvoten ve atıfeten, biraz k.t

mıldayıb, eteklerine vanlırken, 
çeyrek ~ğız bir estağfirullab ve 
sinek koğma kabi:t~dcn bir ı~llm 
ve hemencecik, kalfalardan birine 
veya kahya Z lhamma seslenme: 

- Ayol böyle burnumuzda 
mı duracaklar?.. Bir yer bul11• 
naza, hanımları oturtsanıza ..• 

Kulaklannda salkım kUpel rl, 
ıöğüslcrindo kalay boroşları. 
parmaklarında roza yllzllkleri 
lanl ra, ıerrcn·n zerreal lstifl 

bozmayarak, eteği çekmeyi bile 
,Orftltnyc getirerek, billıiktckl 
kalantorlarla sohbet. 

Hele, bafl gaz boyamalı, ku
lakları abdest kOpeli, parmaklan 
basur halkalı takma, dosta düı· 

an bakışlı atfınazar bilo yok. 
HaıA mecliısmizden dııan, kirli 
hayvan görm gibi tiksinme ve 
bq çevirme. 

Salon, taş merdh~enle çıkılan 

ikinci kattaki antrenin tam kar
ııaında lc:li. Orta kapısı antreye 
&Çllıyor, yandakiler do ağdaki 
ve oldaki koridorlara çıkıyordu. 
içeride, iç oda?ara giren, karşı• 
lı1dı iki kapı daha vardı. 

Bu alonun, sUsU, :dnetl, ıata· 
fah dillerde destandı. 

- Bi efi, olsa olsa Yaldızın 
ıner im dairesinde vardır; tavanı 
Çırağan sarayının tavanlanndao, 
auv~ rlan Beylerbeyi sarayının du
varlarından. kapılan Göksu kas
nnm kapı:anndan ömok alınmıı 
ta }'Bptırılm.ıl.. Denilmekte idi. 

T vanın göbeğinde, bq kiti• 
in lele erib te kut tamıyacağı, 

pn ıl pınl aviz:ed, dört tarafta, 
duvar boyunda ıom yaldız ayna
lan, ıommaki taşlı konsollara, na• 
kıoh \'e çiçekli camlı dolablan, 
j ponkirl, çeıid çqid vazoları. 
t ne ayaklı, nhpa kılıklı kolza 
llmbal n, giimliş ıamdanlan, 
bronz biblo!an, Beıiktaı ıarayın· 
tlakilere benzetmekte, yekpare 
keçesi, ipek seccadeleri Şale kör 
klindekileriD ayni tutulmakta idi. 

8u kıratta, bu aaltanat •e 
lhtifamda bir salonun, o da tama· 

le ayni c:?eiil a benzeri, Uç veya 
tlört konakta •ar yoktur; yoktur a, 
haydi ya1'nadu diyelim! denlli· 
yordu. 

Serasker Rıza Pqanı:ı, Yddız
dakl konai.nda, bir; Bo~caadalı 
kaptan paşa m Kuruçeşmedekl 
sahl;haneslnde, iki; levazım reisi 
Ahmed Afif Pa~nmn lı~inyedeld 
)·ala mda, 6ç.. 

Merak bu ya, .alonun bir 
renkli fotoğrafını çcke!im: 

Kubbemsi fakat cami kubbeai 
vari d•ta. ke:larları tat!ı bir bey· 
xilikle başlı)•&n bir tavan.. Aman 
efendim Aman, ne kartonpiyer, 
•• kartonpiyer •. Ortada, 20 klıilik 
devrim yemek masalarından bOyük 
'ıir ıöbek; listü, 24 ayar albndaa 

L IR OLUNCA .. 
Samanhk Seyran Olur 1 ._ __ d' 

Pek Muhteşe~di .. 

- Bq s dirdeki hauıuıefencli ile abluı ortanca hanımefendi 
yekpare yaldız •• 

GiSbeğin etrafında, baklaya 
ıeklinde, yine albn yaldızlı kalem
kir nakııları; çiçekler, yapraklar, 
meneviıler.. Aralannda, mllstabl 
çerçev ler içinde, Civanyanın fır
çasından çıkmıt. yağlı boy , dört 
manza ı Klğıthanedekl imrahor 
köşkU: Beykoz kasn; Oıkndarla 
Kızkulesi, Fenerbabçeal ... 

Tavanın duvarla birleşen alt 
kııımlarında p.e bol yaldıxla ka
bartmalar, kitabeler. csm y p
raklan, üzüm !kımlan, zarif 
brbllar •.. 

Ortadaki göz kama§bran gö
beğin çengelinde, ben diyt:yim 
yllz, siz dovln iki yllz mumluk, 
pembe fenoslarla bezenmiş, billO.r 
saçakları pır:nnta gibi parhyım 
saray harcı bir avize; avizenin bir 
kenarcığında, nazarlık iki buğday 
baıağile bir kaplumbağa yavrusu 
ve mavi boncuk. 

Duvarlarda, sütun ıUtun yine 
)'ftldızlı kartonpiyerler: Ustli r· 
mai oemanili, altı (A) markalı, 
iki karıı eninde çerçevelerde, 
yağlı boya tablolar : R sam Os
kUdarlı Ali Rızanın pembe bulut
lu, mor dağlı, çmar ağaçlı, bol 
kayalı peyzaji .. Seyld beyn belediye 
bahçesini, Dikili taşa, Sultanahmed 
camiini gösteren bir manzarası .. 
Teırifatçı Şeker Ahmed Paşanın 

kavun, karpuz, UzUm, ıeftali ve 
birçok yemişten mllrekkeb bir 
morlu natfir.. R ssamı ebr:yarl 
Zonaronun Boğaziçinde mp ç~ 

ken balıkçılan mu1avvor bir d~ 
Diz resmi .• 

Kapılar beyaz ve mat boya ; 
göğüı tahtaları, karton piyuden 
ve r.ilaakvari, yeıil yaldızlı Siıam 
çiçeklerile stiılenmq.. tokmaklar 
billlir •• 

Salonda, (Jin yoksa pencere 
sayı Bir, lld, Oç, dört, beş.. Bah· 
çeyo nıızır yan cebhe, iki karış 
ara ile, boyuna çifte camlı pen• 
cere. Tabli değil mi ya, kıı evi. 

Pencerelerde kat kat, katmer 
katmer, Malakof etekleri andır n 
istorlar. 

( Arkaaı Yar) 

r 
Nöbetci 
Eczaneler 

Bu geoe nöbetçi eı:caneler ıuo
lardır: 

lstanbul tarafı: Şehz.adebaıında 
(Oniversite), Yenikapıda (Sarım), 
Kıırngümrükte (Suad), Topkapıda 
(N·zun), Samatyada {Erofilos), Bıı· 
latta (Tolidi), Zeyrekte (Hüseyin 
Hüsnü), Eyübda (Hikmet), Divanyo
lunda (E ad), Kumkapıda (Belkıs), 
Yemişte (Bensason), Bakırköyündo 

{Merkez). Beyoğlu tarafı: 'fakaimde 
ffak im), Kalyoncukulluğnnda ( Be
yoghı}, Oalatada Mahmudiye cadde· 
ıindo (Miwel Sofrony die), Şiıli<le 
(Raik), Taksimde (Y enituran), Halı· 
cıoğluoda (Yenitiirkiyc). Kadıköy 
tarafu Modada (Alaeddin), Pazaryo· 
lunda (Rıfat Muhtar). Üsküdar tarafı: 
l kelebaşmda (Merhz), Büyükadada 
(Şin i Ri~a) eo~anelerl. 

F • * t W 
g --- ' 

TOrlc film ıtudyosunda Türkçe sözlendirilmiı ve bu senenin eD 

uazzam filmi olan " ESRAR v MUAMMA ,, diyarının lçynzD 

HiND ESRARI 
Bu filmde lnıan kanı içen yarasalar • dilleri kesilen ve gözleri lcöt 
edilen genç kızlar - Mabetlerde kurban edilen çocuklar • Arslan 
ve kaplan avları : Vahşi hayvanların mücadelelerini bu harika 
filminde görecek iniz. 

Aynca 1 SATILIK KAHRAMANLAR 
Şafak keşif kolu filminin unutulmaz kahram nı 

"RICHARD BARTHELMES,,in 
n ıon yarattığı harbi umumiye aid hakiki ve bil} Dk facia filmi. 

AIJallmlml> iyi bir Cuma geçirmek isterseniz muhakkak -<m __ ... 

L i Sinemasına gidiniz. Mi 
Dünyanın en bUyük vo en güzel filmi olan 

• 

isi 
Baı rollerde : Dünya yllzme ~nmpiyonn 

~~ JOHNNI WEiSSMULLER ~e O. SOLLIVAN 

"""" lt1 
$rhi11Tiyntraıo 

T pabatı Şe lt 

Tiyatrosunda 
Dugiln mntine14,30da 
Ak~nm saat 20 de 

ÜRK.-
ı ımıımıııııı 

INSANLIK 
KOMEDiSi 

bir şerik aranıyor 

Ull 
111111111 

4 perde 
Yazan • Balzak 

Eekl Fransız tlyatroeunda 
Buailn matJne 14,30 da 

iyi bir kar temin edilm ktedir. 
Alakadarların lieyojlu latlklal 
caddesi 128 No. lı FOTO 
FRAN&E ağazuı Hhibİ 
Jean Weınberı'e mllracaatları 
rica olunur. 

1 

Aktam Hat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 

Yar.anı Ekrem Re,ıd 
Besteliycn: C•mal R•~ld 

~.,. Dr. KEMAL NURi 
1 Cilt Ye Zührevi hastalıklar mütehasallf 

1 Bevoaıuı Rumell han 18 
~> Tel ı 40153 

Emlik ve Eytam Bankası ilanları ı 
SATILIK ARSALAR 

Es ı No. 11 evkii ve nev'i Depoxlto 
Lira 

467 

S39 

lstanbul'd Rlistempaşada Mahkeme ıokağında 
32 No. lı 35 metre murabbaı arsa. 
Hasköydo Ker~mitçi mahallesinde Haak&y cadde· 
sinde eski 229 yeni 203 No. lı 88 metro murabbaı 
arsa. 

20 

11 
Vukarıda J zıh raalar peıin para ile satılmak tlıere açık 

arttırmağa çıkanlmıtbr. ihale 6 Şubat 935 Çarıamba gUnll aaat 
onda Şubemizde yapılacaktır. istekliler tafsilit için hergUa artbrı
m ğa girmek için de gösterilen glln ve saatte mtlracaat etmeli
dirler. (10] 

Ga ata İthalat Gümrüğü 

Marka 
VMP 

o 
AS 

No. 
4 
6 

40011 

Çevirgenliğinden: 
Kilo Eşyanı cinsi rl 
88 Asma kilit 

1 48 Pirinç •• demir Vida 
21 jelltlııdeıı Meyva 

141 Menıucattan çiçek 
A O E O B 220617 123 Muşamba dllsı 
H A A P O 83 Oyuncak 

Bu qya 14/11935 den itibaren açık arttlrma suretile satılacak
tır. isteklilerin 29/1/935 Sah gll11U aat 16 ya kadar Satıt Komie
yonuaa gelmeleri. (149) 

Istanbul z· raat ·a kası Satış Komisyonundan: 
Sıra 

No. 11 

3564/14 
3564116 
4352 
1356 
3664 

2731 
3195 
3298 
4675 

3149 

Semti 

Kadıköy 

.. 
Ayvanaara1 
Beyoğlu 
lata:ıbul 

Balıkpazar 

Heybıliada 
Bebek 

" Bllyllkada 

Mahalleal 

Oımanağa 

ti 

Eaki Mustaf apaıa 
Hüte}lnağa 

Rlia\eınpa~• 

Hıybeliada 
Bebek 

.. 
Karanfil 

" 

Sokaiı Em ilk Cinıl H"11 .. ı 
No. 11 

E. Hirfıto Vuıt Y. Rqlt Ef. 

•• 

Ar.. metresi 119 
" 119.50 

416 
4/6 

Fırın 

Dunrcı 

Tatcılar 

E. 4 MU. Y.62 H. 5 
E. 4 Mll. Y. 60 H. 4 
E. 5 kapı 1 ,. 44,50 Tamamı 
102 •• 
21 

Aht•p hane 
Kaıir mağua 
Uatll odalar 

248/1680 

Me:ıik 4 Ah ap hane ve bahçe 28/80 
E.Yenimahalle Y.Bebtk bağı E. 107 Y. :Z0..26 Arıa metresi 258 Tamamı 

•• ,. E. 28 ,, 172 ,. 
E. Karanfil 9-11· l 3-17 KAgir ev Ye tarla " ' 
Y. Lalahatun ~etreai 14166 
E. Bir:atoı manaabn Eıkl 13 Selbe bahçeli 
Y. Çarkıfelek metresi 7803 

Hiseeye pn mr 
hammu kıJID•tl 

635 T. l... 
638 " 
266 .. 
744 •• 

1826 •• 

462 
104 
70 

3268 

4242 

•• 
•• 
•• 

3664 ~ 4615 .. 3149 doıya numaralı ınallar .kapalı zarfla diğerleri açık arttır,.• ıuretile Ye GayrimtibacUI boaoıll• Nbfa çıbnlmıtb'· 
lbalelerl 2/2/935 belir. Alacakhlarm Galatada eıki Kredi Llyo•• Banka1ındald 11t&t komiayenuaa mUracaaUan. (243) 



2~ lk•nei klnua 

i AD ve 
• 

S inci kısım No. 178 
Nasıl Doğdu 7 .• 

Nasıl Yaşadı 7 .• 
Her hakkı mahfuzdur. 

Nasıl Ôldfı? 
-=~2~~~-~1~-=9=3=)============================================~ Ziya akil ""' 

Asi erin ulunduğu Bir Kısım ~ınta-
kalarda Asayiş Temin Edilebilmişti .• 

dahi bu çetelerden ııyanetlarl tekrar ileri hareketine devam 
husu=unda mUıterek bir nMbata etmlıtl... Ermeailer, burada da 
ile Kaf.c:aı ordularımız ku P.ndan• tutunabilmek ümidini kaybettik· 
hğına müracaat eylemelerine na· 
&aran mezalimin icra olunduğu 
mıntakalarda Ruı kumandanlığının 
vadettiii tedabirl IAzımeyl mevki! 
file koyacak Rus kıtaatının bulun• 

am sı, ·ve çetelerin gtın beaUn 
dair i fecaati rfoi tevsi etm kte 
bulun lan haıebil , t hlly olu· 
•an nıınt kalarda ta b mızın arı, 
•al ve canlarım bu tecavUzlerden 
nıultafaıa Ye temini asayiı için 
t dablri muktaıiye ittihazı Kafkas 
or.du:an kumandanlığına emredll· .. ı, ve bu tedabir neticesinde 
(Kelkit) kaaabaıile (Köse) ve 
(Sadan) hattına kadar olan mın• 
takada ••ayi ı temiu olunmuıtur.] 

Vaktile Ruı orduıuna pişdar• 
Lk •derek Erzincana kadar 1 .. 
len Ermeni çetelerinin bl\tUn 
ltıal mıntakasında irtikib ettik· 
leri cinayetler, insanlık hududunu 
taaıamen •ııyor; her gün latan· 
LuJa aelen ve yevmt gazetelerle 
llefredilen telgrafların feci mUn· 
~erecatı ıinirleri aaraıyor... Yliz· 
erce, binlerce Törk vo MllslUmao 
~ldiırU!liyor, Türk ve Müıllimn!l 
6ylerıne ateıler verilerek lılk 

İııtauLwı& gelen Almanya iwperateru 
Vilbelm (oaımanlı müfiri ) üniformuilı 

darbcai altında, buradaki 111uka· 
vemet kuvvetleri de kmlmıf, ordu 

Zelzele F elaketzc
delerine Yardım 

ten onra, derhal plinlıırını 

değ'iıtirmişlcr; bir kısmı Kars ve 

Ardahan istikametine çekilmekle 

beraber, kısmt killltlerinl de 

(kar kurt) ve (Sarıkamış) civarına 

teksif etmitlerdi, • . Ermeniler, 

Oımanlı orduıunun eakl hududda 

tevakkuf edccei'inı zannederler

ken ordunun bu hududu da ge

ıırek ileri harekete devam etmesi 

Oıerioe şaıırmışlar; ( Kars ) kale

ılade toplanmıya ba;ılamıtlardı. 
Ordu; (Breıt Litovak) muahede· 

ılain "Yermiş oldup sa!ihiyetlo 
ileri hareketinde devam etmiJ •• 

(Erclı), (Kağıımaa) v• ft/ an) ı ı, .. 
ıalden sonra ( 1918 Niaanmın 14· 

Uacll gUnll), (Batum) a girmitti. 

Ordu, Batumda bet pn kal· 
dıktan aonra, Ermenilerin mllhim 
bir mUdafaa mevzii h•line getir· 
dikleri (Kara) üzerine hareket 
etmiıti. 

( Arka ı --ar \ 

~ Yekaan ediliyordu. Diri diri 
ı. ••ıı yakmak, analarının kucak· 

fır 111ldan ahnan evlldları bava ya Marmara yer nr1ıatı mllaaaebe-
'-- 1•tarak altlarına kılıç "• kasa· tile Hill.iah .ere yeniden bazı yar· 

Bir Şahid Daha 
Dinlendi 

Flemington, 2-4 (A.A.) - ld· 
dla oahid.erinin sonuncusu olan 
bir mutaba111s, dün . Llndbergin 
çocuğunu kaçırmak için kullanı· 
lan merd:vendeki çivl:crin Haupt
manın eYinde tavan araımda 
payanda tahtalarmdaki çivi delik· 

•ura tutmak, babalarına kendi dıml. r yapılmıttır, Listesini aıatıya 

•~lldlarını cebren boğazlatmak yaz~:;~:· 
f'bl lnaanlıtın ruhunu kanatan 
;cıalar, tlylerlni ürpertiyordu. 
ı:rk ve MGslllınan köylerini, 

sahalarını yağma etmek ırz 
Ve ' · . nınıuıa tecavftı eylemek aibl 
~ıaayetler, artık tabii hadisat 

~205 

se 
6 2 

1000 
165 

aruıli hayat tlcar6t mek. ta
lebeleri 

M6tıkait bay Said 
Şehremini b. ah. ıu~eal 

Y&1.t. Toplanan 
Bayan Haaibe 
lat. 10 uncu •ek. S •ınıf 

A kı11111 

lerine uyduğunu Ye Hauptmanan 
rendeıinin merdiveni yapan rende 

•billndea tel&kki dil' d E . • ıyor u ••• 
b rnıeııı komitecileri, buralarda ~ 

ata "e katil bir siyaaet takib ' 

319 
115 
300 

,. 
,, 

5 

' 4 

B 
A 
B 
c 
A 

oldugunu, çünkU rendenin atzın
da bu!unan bir kırıaı:ı merdiven

de izler bıraktıiını ıöylemittlr. 

•dlf orlar, TUrk ve Müılüman 
var '.A'ına dair en kUçUk hayat 
•• rı bırak k 1 ma ıtemiyorlardı. 

R Bu faciaları göılerile gören 
ua memurları da tikayet edi· 

)') o~l~r, fakat ayni zamanda aciz-
eruıı de · b d 

1 1 h ız ar e erek vaziyeti 

ll
1
• a fa muktedir olamıyacaklarmı 
ıra l' O ey ıyorlardı. Vazife artık 

Oaaıanh ordusuna intikal ~tmiştl. 
rdu ·ı . h k 

' 1 •rı are ete geçmişti. 
Erın · k h •nı omitecilerlnin beynine 

ergUn Yıldırımlar indiriliyor· Aciz 
~e •ilAbaı:dara, maıum çocuklara 
\le biç k hb are adınlara karıı birer 
t~ az keıilen Ermeal çeteleri 
ırer bire t 1 d r ope eniyordu. Bu 

h •rllb •lerdın kurtulabilenler, geri 
a ara fi d 

tuta b rar • iyorlar oralarda 
na ilnsek U 'd L ·ı llltldafaa mı ve aul,·aıı • 

itti l nıevzuları teala etmek 
'f• yor ardı. Fakat ıUr'atle yUrU-
" 

0 
ordu, bunlara göz açtırmı· 

• or, ıntıtem d' 
1 • ıyen Şarka doğru 
L ~~lydordu. llnd Ye 2incl Kafkaa 
aoıor ularl (B b 
hatt . ay urd • Erzincan) 

11. •aı, Karadeniz aalalllndekl 
:tnci fırka ile Trabzon lıtika• 

-.uue, 4 Uncu kolordu da (Van) f.:0 mUfreıeslnl takviye ederek 
d alAıgird·Hınıı)e doğru yftrUyor-

u. Mart ortalarında (İrabzon) 
Ye ( Of ) lıgal edilmiıti. Erme
lıi f daileri, btitllA kuvvetle• 
ıfle (.Erzur~m) u mlidaf a•ya karşr 
~errnıılcrdı. Fakat ord .. nun kah~ 

\ 
\ 

!iO 
151 
!00 
110 
125 
125 
200 
63 
58 

6868 

" ,, 
" 
" 
" 
il 

,, 
,, 
,, 
" 

33652 evvelki 

4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 

39520 yekQn 

B 
c 
A 
B 
c 
A 
B 
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BugUnkU Maçlar 
Bugün Tıtk•im, Fenerbahçe, Şe· 

ref ıstadl:ırıoda fU mrçlar yapılacak-

tar: 
Taksimde: Istanbul•por • Sü-

Roma Anlaşmaları Ve 
Bulgariıtan 

Sof ya, 24 .< A_· A. ~ - . Jtalya 
ve Fransa elçılerı dıt ıtlcrı baka· 
nına ııiderek Bulgariıtam Roma 
anlaımalarma ittirak etmiye reı· 
men davet etmiılerdir. 

leymaniye. Ka11mpaıa • Beylerbeyi. 

Şerefte; f enerbahçe • Beykoz, 

A't n ordu • Anadolu. 

Fenerbahçede: GalalaHray -

Vefa, Topkapı - Hı:ı•. 

ESK 

TARZAN'dan KUVVETLi 
TRADER HORN'dan 

mUthiı • Buzlu lkllnılerin destanı .. 
Atkları • Heyecanla dolu merakla 
hayatları 

• 
1 MO 

lnhiıarlar u. Müdürlüğünden: 1 
LIH ve Orta mekteb mezunu ohıp da idaremize memuriyet 

t d.nlerln •• imtihan rrı\nUne kadar müracaat cıdecek-
içln mUracaa e 6 .. 15 d S' k k 

1 t 'h l bu ayın '1.7 aci Pazar gUnU aaat e ır eclde 1 lerln m ı an arı 1 'h ] . . le 
1 M Urio Kurau bieasında yapılacaktır. mti an ara ııtıra Inblaar ar em . d · 
ı · Uracaatları lptil edilecektır. Namze lerm muayyen 

etllliycn erın lll "333) 
8110 •• aaatte ha1ır buluıımaları. '> 

Yeni Soyadları 
Okurlarımız Ayni İsmi 

yorlar. Buna Dikkat 
Sık, Sık Alı

Etmelidirler 
Merzifon da 

Merzifon, (Huıuıt) - Kayma· 
kam bay lbrahim RnşdU Altıok, 
belediye başkanı bay Hamdi Acar, 
belediye ya:ı:ganı bay Hakkı Şe
ner, belediye ayar memuru bay 
Ihsan Akalın, evkaf memuru Onat, 
Cumuriyet mektebl başmua\liml 
bay Ahmed Şener, irfan mektebi 
muallimi bay Salih Kentli, dülger 
oğ:u bay Mehmed Akdağ, tayyare 
kAtibi bay Kemal Yıldı~, gazete
ler bayii ve tüccardan bay Mus
tafa Adil Kurt, istiklal mektebi 
muallimlerinden bay Sabri Euiin, 
ortamekteb dikit muallimi bayan 
Sıd:ka Aşkın, ortamekteb j:mnaa• 
tik muallimi bay Vedad Aydın, 
ortamektob muıikl muallimi bay 
Enver GUrel, Mariııce mektebi 
muarimi bay Mahmud Akın, dişçi 
bay Kbım Yücel soyadlarını 

almıtlardır. 
Geredede 

Gerede ( Huıuıi ) - Nllfuı 
memuru bay Hlldai Ergl\n, nllfua 
katibi bay Mehmed Peker, tapu 
memuru bay Seyid Mehmed Eren, 
tapu katibi bay Liitfi Akalın, 
Mengen nahiye mUdürü bay Seyfi 
Karaman, noter bay Arif Hikmet 
Ünal, belediye muhaıibl bay 
Necmi Ulga~. belediye itfaiye 
makiniıt muavini bay Emin lşeri, 
fotografçı bay Ali Şenol, belediye 
ltfaiyHinden bay Yusuf Eryiğit 
soyadlarını almıılardır. 

Çanakkalede 
Canakkale, (H1..suıi} - Ope· 

ratör bay Ali Y aıatan, gilmrllk 
muhafaza mıntaka amiri bay Nuri 
Baysal, kmm amiri bay Zeki 
Turno, m'erkex muhafaza memuru 
bay Yllmnt Erdem, poliı memur
larından bay Ömer GUrbllı, bay 
Faruk Öktem ıoyadlarını almış
lardır. . 

Alanyada 
Alanya, (Huauıi) - Ctu reiıl 

bay Fikri Akın, aza bay Ali Riza 
Doğan, Aza bay Halid Tunc 
Aral, baıkatib bay Hakkı Kut, 
tahrirat katibi bay Tahsin Akıoy, 
Muhasebei husuıiye M. bay Tah· 
sin Yetkin, tapu memuru bay 
Kani Baç, poliı komi11eri bay 
Seyid Kayacan, polis memuru 
bay Nafiz Ünal, polis memuru 
bay Ömer Tetik, polia memuru 
bay Sadık Pişkin, polis memuru 
bay Feyzi BUlbUI oğlu soyadlarını 
almıflardır. 

TeklrdaQında 
Tek.rdağ-Darıca Belediye ka

tibi mUtekaid blnbaıı bay Kenan 
• • 

oğulları Hereko mekteb müdUrU 
bay Halid, T ekirdağı Gd. başça· 
vuş bay Tarık Ataçkan, Tekir
dağı Gd; baıçavuş bay Ratib 
çocuklara bay Ulvi, bay Adnan 
Erdinç, Yakacık marangoz bay 
Ibrahim oğul!arı; merkez kuman· 
danlığmda Gd. başçavuı bay 
Bahaeddin T cklrdağı Gd. batça· 
vulj bay SalAhnddin Ören aoyad· 
)arını almışlardır. 

Akşehlr'de 
A kıchir ( Hususi ) - Kayma· 

knmımız bay TalAt Boıoğlu, C. 
H. F. Başkanı Doktor bay Aziı 
PerkUn, Ortamekteb mlidUrU bay 
Mahir ve biraderleri bay Kadri, 
bay Şemsi, bay KAzım ve bay 
Ahmed Gilneş, Akşehir Bankaaı 
muhaHbeciıi bay Taceddin Nec
mi Biricik. sabık Akıebir mah· 
keme baıkitibl ve halen Konya 
hukuk başkatibi bay Aımi Ulu· 
soy, Alqehir Ziraat Bank mUdürU 

bay Ziya Uyanl, Akşehir çoc~ 
esirıeme kurumu Ba§kana bay 
Nadir r.i'ahıln Benderlioğlu, C. H. 
F. kitibi ve belediye üyelerinden 
bay Raif Altok soyadım almı • 
lardıl'. 

CToplantı, Davetler ::J 
Tıb Encümeninin 
Konuşmaları 

Türkiye Tıb encilmeni yıllık top• 
laatıııoı yapmıotır. Profesör Tevfik 
Sııtlamın batkanlığında baılıyan bq 
toplantıdn, eti bba odam salonund" 
oda ile birlikte Tıb menıubları v• 
talebeler için bir kfttübhane teaıİ•İ iti 
g8rüıülmllıtür. Bu klltQbhanonin ku• 
rulmuı esas itibarile kararlqtırılmıt 

ve her sene memlekette tıb sahasında 
ilmi taharriyat yapıınlara veyahud 
orijinal eser yazanlara verilmek ü:ıere 
bir mllkifat lhdrı11 kabul edihniotir. 

Halkevl MUaamerelerl 
Halkevi salonunda önOmtlz...i•l\t 

Paurteai gQnü eaat 18 de Se!ç"'t 
Sanat mektebi 111ld6r8 Bay Ah••• 
A• m tarafından bir konferan• Yeril•· 
e1k, aaat 20 de de Gilhane parkı alay 
köfkünde Halkevi temıil ıubesl tara
fından liç piyu oynanacaktır. 

GUlhane MUsam releri 
Gü"hane haıtanuinin mutnl mi· 

nmcrHİ 20/1/935 de ynpılmıt Mı llnı 
Abdillkadir Lfitfi, Niyaz.i İımet. Kemal~ 
Taceddin, Cezoı", Murad, ve Şu ırl 
münakaıal&ra İftİrnk ctmiılerdir. -- ·· ... · ......... ~·~~- .. ......-

Son Posta 

latan bul 
24 .. 1·1935 

·-----~--' ~--c=;r-~~---

ÇEK LER 
kıı rı. ? 

L..adra 621,S\l 
Ne. • J•rk -0,79 
Parla 12.03 
1ı1ı:&~o 91'l375 
Brtlkael ıs,4316 

Atla• Ki,tol 
C.ae.re ll,4.>I 1 
S•fJ• 67.27'\ 
Amıtırdım 1,1734 

Prag 
Vlyaıa 
MadrU 
Bırlln 

VartoYA 
Pette 
Bllkreı 
Bel.ırat 
MouoH 

kııruş 

18,9 67 
4,~s 

:ı.~ 
1,915 
C,703' 

•.ıss 
'18, i65 
s~.oı~ 

1093,00 

ESHAM ve TAHVlLA T 
Lira. 

1, Baall,(NaMı•)ıo,::. 1 Bomontl 11, 
(Hlmll•l 10,- 1933 la lkran 97,-

: (Mllıu • 1 u,- 1.u uaııı Dıhllt 9 ı,2s 
Oıma lı »ınıt. :.ı.:ı,:>O l>ü:runu Mu. 00,-
, ll ~ _ Bai .at tertip 1 4ı,SÖ 

• • " .. • il 47 8IJ 
flrkıll Hayriye 16.- " • 'O 
H il o 17 Reji 2,2 

'" • . ' oo-Anadol ı '6 GOV. •6,- Tramny 
14 50 tt 6J J>. :lS,- Rıhhm • 

• 45 2' O.ktıdar •u 1o:ı,-Aaadı·11,. ıoov. ' J cooa 
$ark D, Y. 00,- Ter~o• 
ı. • Tr.uauy 30,.ıO tıiı11rKr.fo.l886 113,-
0ıkllclar ı..ı l 1,- " ., " l9JJ 93.00 
Te.koı 19, " • • llHI 90,00 
H&'laııaal 27,- Eıoktrl11 

'l ılıf•• l;s 2~ 

Ttlrla altını 

lnı. • 
llr. • 
Kıuı • 

MESKUKAT [*) 
Kuru~ 1 

937 (Hamit) 

1047 1 CR•t•t> 
642 (Vah.l) 

JOBl IDC• bqlbltllk 

Mecidiye 41,GO (CUmhurlye~) 
Ba:ııknot (Oı. B. ı :J40 (ttam 1) ar••h :, 
..._l 11 ltatlblrl • .ı allu ~oıat) • Si 
-- - (.Vablt) 5 

\l.:tlmhurl.J•'J 4 Sil ı...:..---0....-:".:--19 
(Aalı) 4625 ,., BorH ld 

Parla Bornaında 
Pariı, 24 (A. A.) - P~rit 

Boraaıının 23/1 tarilaindekJ vazıy ... 

tidir: k let,lt 
Esham bor•aaı tutunma ~ 

dadını gösterdikten sonra, y 
eabanıda duyulacak kadar dllşU~ 
lôk arzetmiıtir. 

Fransız randları hazan mahaua 
derecede dUımüştür. Bazı satır 
lardan, bilhassa kimyevi madd• 
ler ve elektrik eshamı gl.bi huıu•i 
esham mUteeHİr olmuştur. d ha 

Uluslar araaı eabnm a 

nğlamdır. SUveı Royal ve 
elmas işletme uhamı tutunmak• 

tadır. · 
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ESMER GÜL 
Mutuırrirı: A. R. Tefrıka :N o. : 9 

İbrahim Paşanın Telaşı .. 
Yahudi Doktor (Yas~f) ; Verdiği 

Ahmedin Sıhhatini Biraz Yerine 
İlaçla Suttan 
Getirmiıti •• 

~-csıı--· ---
Onlnrı da bir mikdar hllmml 
incitmiş. Malümu ~erlfinir:dir ki, 
Eyübsult n ve Kara ağaç semtleri 
rfttubetlidir. Son günlerde oralar-
4a zevku efaya rağbet olundu •• 
Bir mikdar Karaağaç, bir miktar 
da Eylib kasırlarında ikamet bu· 
}'Uruldu. Rütubet, mtibarek ciı· 
mlnizl incitmiı olacak. 

Deye bir hayli teselli vermiı, 
padişahı gUçllUde teakin ede-
bilmişti. 

Bu itl•n en bUyUk iıtlf ad eyi, 
aaray hekimlerinden ( Yaaef ) iı· 
miade bir muıevi temin etmifti. 
His odabaııya, baı kapı guli
aaıoa, Silah tarağa ya, gizlice bah· 
~şler vermiı hekimbaşının tered
ditıe karşıladığı bu hsstalıktrın 
padiıahı der hol şif ayab edeceğini 
t•min etmiş .• Bunların tavsiyesile 
kendisini huzura iıte~miıti. 

Y asef, kurnaz davrımmıştı. 

Hokimbaşı ile arası açtlmamak 
jjlu haatalığm mahiyeti hakkında 
Dtr şey 'BÖy lememiş.. Fakat, He-

lmba ı gibi tereddUd etmiyerek 
derhal ted. viye girişmişti .. Birbiri 
11rkasma'.(Hıyirışenbe), (beyaz tuz) 
d nllen d6vülmUş ıulfata, (diyah
to) vesnire v rnı :,.. HünkArın 

ı\ittcudünü snrsan nöbetler;n önü· 
.Je geçmişti. 

Aynı zaml\.llda, lbrah1m Pa§a 
4a telaş içinde idi. Gerek sara
yın ve gerek lstanbulun en anıl
mış hekimler'nl kendi sarayına 
celbetmiş, padişah için bir macun 
tertib ettirmif.. Bunu kahyanın 

•tine vererek bir (telhis) (1) ile 
Padişaha göndermişti. Ibrahim 
?aşa, bu telhisinde bUtün hekim· 
leri toplayarak (afiyeti ıahane) yi 
temin için ( ziyade ile kendülere 
tenbih ve te 'kf d) ettiğinden bah· 
Hyledikten sonra : 

[ • . . . Lutfuihaan edib bu 
,cın çorba}ı yatsıdan sonraya 
tehir buyura1:ız. Ve bir bHyük 
niyazım da, şu kmakma macununu 

1 
bir hafta mikdarı, yevmiye iki 
defa istimal buyurasız. Hüdaya 
malumdur. Hemen ekstrdir. Hu
susa, mubarek mizacıhUmayunu 
mUlfıkôneniı.e gayet mUnaıibdir. 
( Kuvveti bahı ) ise Yasfolun• 
maz. Dünyada misli ve akranı 
bulunmaz .. ) 

Diyor •. Hasta d6~eğlode yatan, 
:ıteıler içinde yanan padişaha 

iohvet hırılarını harekete getire
cek bir tavsiyede bulunarak o 
devrin zihniyet ve dfttlinceıinl 

aya koyuyordu. 
k 

Nihayet, lıaıtalıtın ( Sıtma ) 
dlduğu anlaşılmıf.. Musevi Y aaefin 
frdtjl illclarla nöbetlerin ann 

411a111ııtı.. Artık, aarayda kur-
ular kealllyor.. T ekkılere Hı· 

U,nlar •• aadnkalar gönderiliyor •• 
4"opkapı ve. Beıllctaı aaraylarıada 
herlcetln yUzU gtUUyordu. 

i>adiıahın kı111 Ye Ibrahim pa• 
tanın i•nc zevcl!l Fatma Sultan, 

[

eaten daha ziyade ı,vinlyor· 
Babaaına pek dUtktln elan 

atma Sultal}, bu ha1talık dola• 
rcı e zevk ve 11fahat llımlerine 

tij.a vermlı.. tam on dokuz 
~ pU, endlıe ve iztlrabla ıeçir• 

ti... Babasının eylllğe yUz tut• 
tuğunu haber alır almaz, blyllk 
Wr memnuniyet hi11etmif; 

- Kendilerinin rahat bini .. 

fJ] Sadrazam taıı&fındaa padiıaha 
yaıılan huıuf!t teıkerı. 

çıkıb da aarayıma teşrif ettikleri 
gün ıöyJe bir çırağan ıefaıı 

tertib ettireyim ki, dünya göz.ile 
görlilm mit olıun. 

Deye padişaha haber g6nder
mi§ti. 

ÜçUncU Ahmed, damadı lb
rahim paşanın getirdiii bu ha· 
bere pek aeviomiıtl. 

ÇünkU lıtanbulun o parlak 
yazı, o emsalsiz mehtabı; bütün 
şa'şaa n letafetile devam et• 
mekte idi. Açlık ve haatahk fe
laketinden arta kalanlar, (felekten 
bir glin daha çalmak fırsatını 
fevt) etmlyorlsr.. Kliıthanenin 
reng!renk çiçeklerle ıCalenmit 
yemyeşil ağaç althmnda kuzu?ar 
çeviriyorlar, helYa dövOyorlu, 
dilber çinsıcne kızlarına ıfl döv
dürerek bddeler nuı ediyorlar .. 
Geceleri do, Boğuiçloin çırpıntılı 
ıahillcrinde mehtabiyeler tertib 
ederek, fU dört günlük ömürlerini 
zevk ve lezzetle geçiriyorlardı. 
Kulakına (Çırağan Sefaıı) sözU 
girmiş olan ÜçUncü Ahmed, artık 
daha. fazla 11Bbredememiı lbrabim 
Pa§aya ıu mektubu göndermişti: 

[Dllndcnberi hatıra gelen bu- · 
dur ki, bu havaları geçirmeyib 
bugün hareket ve yalıya vnralıp, 
kangl gece murad olunuraa (Çıra
ğan) olıun. Sir., .. divanı itmam 
edinceye kadar, ben harem ta· 
kımmı y<>llarım. Ve •,nı d•hl 
bizim Be~iktaş yalısına varıb 
orada knhrım. Siz. geçtikten sonra 
ben dahi ardımca yalıya varmak 
mUnasib olur. Çırağan sefası, 
yılda IJir defa vaTci olur. Bu ha
vayı geçirmemek gayet mUoas:b
dfr. Bugün gecelemek murad 
olursa, timdi yazıb bildiresin. Ben 
hemen hazırım. Cavaba bakarım.] 

Bu mcktub da gösterİ)or ki; 
padişah, zevkusefaya, herkeaden 
daha ziyade te§n• idi. 

Fatma sultaa, Dahasının bu 
mektubundan haberd:tr olur ol· 
maz, her tarafa adamlar koştur
mıya başlamıştı... Babasına bir 
adak şeklinde vadettiği bu Çıra
ğan sefasınıa nıfikemme!lyetini 
temm etmek için, yalmz sarayın 
saz. ve raks heyeti ile iktifa etmi
yor; bu müstesna zevke çeşni 
\'ermek için, şehirden de bazı 
hususi eğlence vasıtaları getirt
mek istiyordu. 

Ibrahim Paşa sarayının balta· 
cıları, iehlrde kapı kapı dolaıı
yorlar.. ( Çengi kol başılan ) mn 
evlerine bat vuruyorlcı r; çenll'i 
takımları, köçekler, ate§hazlar, 
hokkabazlar, ve aair zevk ve 
eğlence vasıtaları arıyorlar .• 
Ayvansarayın, Sulukulenin çinge
nelerini Çırpıcı, Veliefendl çayır
larına U1U1tlirerek yüzlerce kap· 
lumbağa tutturuyorlardı. 

* 
B••kın ÜstUne Baskın 
Kolağasının affetmtai lizerine 

Ze)ıir Ali ile Pençe Ahmed, Ko
cabı çak meyhaneainden çıkmışlar, 
Langa bostanlarına doğru ilerle· 
meye baılamıılardı. 

Önde ıiden Zehir Ali, birden• 
bire durdu. ı•rlye dönerek, yUz· 
yOze ıeldfği Pençe Ahmedln 
omıuaa vurdu. 

( Arkaıı var 

Kadının 
Dalgınlığı 

- Oh kocacığım, evde eldi· 
venlerimi unutmufum, tren gelene 
kadar koı ta ıunları ali.. .............................................................. 

Sovyet Rusyada 
Portakal, Manda
lina Yetiştiriliyor 

Sovyet Rusya birkaç yıldan-

1 sti hsal gün· beri Kafkasyauın 
Karadeniz kıyıla· 

d•n güne rındaki limon ve 
artmaktadır mandalina yetiı-

tiriliciğini ilerJetmiye büyük bir 
ehmemmiyet vermektedir. Tiflis· 
t n alınan duyumlara iÖre geçen 
1 S sonteşrine kadar 220 milyon 
mandalina toplanmıştır. Bir yıl 
önce ise ancak 120 milyon man· 
dalina alınmııtı. Limon rekoltesi 
de geçen yıldanberi bir miıll 
Uııtllndür. 

* 
Bulgariıtanla Çekoılovakya 

Bıılgaristan 

"" kliring 

arasında 1 Sonkıi-

nun 1935 de merl· 

__ iı_ı_._,_; __ • yete girecek olan 

bir kliring anlaşması imzalanmıştır. 
Bu anlaşmıya göre Çekoslovakya 
Rej :ıi 1935 y•lı içinde Bulgaristandan 
1,850,000 kilogram tUtUn alacak
hr. Ttitilne karşıhk hususi takas 
içleri kaldırılmıştır. Bundan başka 
Çekoılo\ akyanm 100 milyon krona 
yaklaşan eski olacakları da Uç 
sene içinde ödenecektir. 

• 
Bulgar Maliye Bakanlığının 

bir buyrultusuna göre 19J4 rekol-
tesi tütünleri ancak ticari depo
larda manipule edilecektir. 

1C 

Devlet Demiryolları idaresi 
Burgo;z limanı üzerinden dışarıya 

gönderilecek tUtiinlerin nakliye 
Ucreller;nı en aıağı 200 ton ol
mak tartile, % 8 ile 40 arasında 
lndlrmiştır. 

Bulgnristanda tlltUn ıatııı için 
göze şarpan bir çalııma vardır. 
Sofyad n aldığımız aıağıdaki Uç 

haber bu itin Uç ayrı ıafbasındakl 
çalışmıya ayrı ayrı birer örnek 
olduklarından bir arada meydana 
koydukları alaka üzerinde dur· 
mıya değer: 

- 'TAKViM-- -
Gla CUMA Ka11m 

11 25 2 ncl KANUN 815 79 -Arabi Rumi 
20 Şevval 1151 9 2 el Khun J3JO ----

Yaklt l!sant Vautl Valdl Lınl VaH --- --=-... Glıı•t 2 05 7 19 Akı•• 11 - 17 ti 
Ö~l• 7 11 J2 26 Yateı l 55 ıa 49 
lkl•dl 9 es lC 59 lıraeak 1'I 21 11 36 

--===-- ikinci klnun IS -

Ba lltanda Bergin 
Çeviren: Selim Tıynet --

AMERİKA YA NASIL GİT~1İŞ ? 
. ............... ·-····························· 

- Olur şey değil, Paris'tesin l 
hal Ayol ben, seni Amerikaya 
gitti &anıyordum. ı 

- Gittim do geldim bile. 
- Yalan söyleme! Yola çıka· 

cağın günden bir gün evvel seni 
burada görmüştüm. Halbuki ara
dan on beş gün geçmedi, yine 
buralardasın. 

- Yalan söylemiyorum a dos· 
tum. Gel ıurncıkta birer bira 
içelim de anlatayım sana başım
dan geçe&lerl: 

- Bilirsin ki bu yuvarlak 
kürenin eğlenceden gayri şe} leri 
beni alakadar etmez. Kont ba
bam, motör f abrikalarmda dUnya
nm parasını kazanıyor. Tabii 
bunlar günün birinde bana naaib 
olacak, ve kemali afiyeti yiye• 
ceğim. Burası iyi. Yalnız baba· 
mm fena bir huyu var. latiyor ki 
ben de dizi dibinde onunla çalışa· 
yım. Spor ve kadınlar dururken, 
yirmi beş yaşınclakl böyle bir 
adamın böyle sıkıcı itlerle uğrav
maıındaki münaıebetsiıliğl sen 
de takdir edersin. Ben hep yan 
çiziyordum. Fakat geçen a.ne, 
iki yUz elll frangı becerikıizce 
kasadan kaldırdıktan sonra Kont 
cenahları son sö.ıilnU söyledi: 

- Ya gelir burada çalıııraın, 
ya da bundan sonra sana metelik 
bile vermem. 

" Duşun bir kere. Sabahtan 
akşama kadar motör taslakları 
üstünde göz nuru dökmek, ama• 
leler arasında durmadan iıleyen 
makinelerin randımanını ö!çmek 
çekilir şey mi a birader 1 Kör 
olsun şu parasızlığın göıll. ister 
iıtemez razı oldum. Alb ay, tam 
altı ay bir atelye ıefi gibi çalıı· 
tım. Babam, eaans ve ağır yağ 
motörlerinin yapılışını iyice aa
readiğimi g5rünce, beni Ameri
kaya acenteıi Klarkın yanına 
göndermeye karar verdi. Babamın 
katibi ile aram eyi idi - ıBz ara• 
mızda kont cenablarmın yanından 
güzel kızlar hiç ekılk olmaz • 
bana Klarlda babam araıında 
gidib gelen bUtün mektubJarı 
gösterdi. O zaman anladım ki 
Nevyorka gitmemin sebebi yalnız 
Amerikan sanayi motörlerini gör• 
mek değil, ayni zamanda, vi• 
kontluk unvanımdan istifade ede
rek bir milyarder kızile evl•ndiril· 
mem imiı. Ne ehemmiyeti varl Er 
geç evlenecek olduktan sonra ister 
bir rı:ıily ar der kızı olsun, ister 
başkası. 

- Peki Arlet ne olacak bu 
kızla sevişmiyor mıydınız? 

- Sevişiyor görünürüz. Haki· 
katen Arlet fena bir kız değildir. 
Birlikte yaşadığımır: zamanlar 
hoşca geçer. FAkat haftalarca 
birjbirimizl görmeden rahat ede· 
bilirjz. Ve tekrar buluştuğumuz 
zaman ne o benim vefasızlığım
dan bahseder ne de ben onun. 

- o· halde bu ki2dına fazla 
para yediriyorsun ki ... 

- Ne münasebet Arlet çalı· 
şır ve çok kaz.anır. Nasıl mı 
diyorsun? Kurnaz bir simıardır. 
lngiliz ve Iıpanyolcayı gayet iyi 
bilir. Şık giyinir. Tiyatroda ve 
bUyllk otel!erde tanıdığı yükıek 
tabakadan kadınlar onun tuvale· 
tini nereden tedarik ettiğini m .. 
rakla anlamak iıterler. Arlet bu 
budalaları en meıhur terzi ve 
mnğaz.alara götlirUr yapılan alışve· 
rlıten sonra da mağaza ıahibln
den bir hayli komsiyon alır. Ne 
lıe gelelim bizim seyahat itine. 

11Cuma gUnU hareket edecek· 
tim. Gitmeden evvel, her şeyi 
Arlete söylemek liizımgeliyordu. 
BelAya bak ki kendisine verecek 
kadar param da yoktu. Soluğu 
kulUbde aldım. Şanıım varmıı 
aıeğer. Bir, bir daha derken ikl 
saatte 80 bin frangı kıvırdım. 
Arletle buluıduğum zaman al, 
dedim, bu 11kaen bin frank aenin 

için, kır: taşırmıştı. Aman dedi, 
beni bırakıyorsun galiba. Bu br 
diye fenaya alamet olmasın ıa· 
kın! maalesef öyle, dedim ve 
babamın başıma ördüğU çorabı 
anlattım. O geceyi beraber ile" 
çirdik, ertesi gün Havre gittinı· 
Cumn sabahı vapurdaydım, gü
verteden dalgın dalgın gittikç• 
silinen Fransa sahilierlne bakı· 
yordum. Biri kulağıma "bonjur,, 
deye fısıldadı. Döndüm. Ne g~ 
reyim? Arlet. Afallamıştım. Ne 
arıyonun burada? dememe kal• 
ma dı. Baıladı; 

- " BfJiyoraun ki çoktanberl 
Amerikayı ırörmek istiyordum. 
Verdiğin para bu arzumu fada• 
ılyle yerine getirecektir. Hazır 
Hn gidiyorsun, eyi bir yolculuk 
olur dedim. Ben de atladım 
vapura.,, 

H Hakikaten yolculuğumuz iyi 
geçti. En titiz milyarderleri bile 
mahvedea bu transat:antiklerio 
lhtiwamını bilirsin. Nefiı yemekler. 
sporlar, danslar, oyunlar, kUtUb-
haneler, neler de neler. Bir da• 
kika bile blrlbirimizden ayrılmı• 
yorduk. Geceleri de beraberdik. 
Yalnız bir aralık vapur komiseri: 

- Fena örnek oJuyoraunuı, 
daha temkinli davranınız demek 
istedi. Arlet kahkahayla sıDlerekı 

- Niye karıııyorıun sen, he,.. 
keı serbeıt değil mi? Diye herifle 
alay etti. Adam: 

- PekllA, siz bilirsiniz diye 
çekildi ıritti. Nihayet ufukta bUtUn 
lhtişamile hürriyet heykeli görün• 
dü. Artık bu defa ayrılık kat'ldl. 
Kat'f di, fakat hiç ummadığım bir 
beJA geldi başıma. Vapurdaki 
teıkllAtlle, yolda olan bitenleri 
muhacirin 1 daroai harfi harfine 
haber alıyordu. Gelirken Arletle 
yaıadığımız hayat, aramızda mala• 
rom bir rabıta olduğunda ınbhe 
bırakmıyordu. ikimizi de muhacir• 
lerle beraber aötUrtıb bir kampa 
yerleıtlrdiler. Ya dediler, eYlenib 
Amerikaya gidersiniz, ya da 
tekrar •apura dönersiniz. Şaıtım 
kaldım. Evlenme hastalığı var 
galiba bu adamlarda. Dlinyad-t_ 
hiçbir memleketin erişemediği 

boşanma rekoru kendilerinde ol
duğu halde. Ne yaparsın. Erte1l 
gUnll vapura binib geriye döndük. 

"Havere inerken Arlet, geçmlı 
olsun dedi. Biltün başımıza ge-
lecekleri blllyordum. Ve bilmedi· 
ğim için seninle beraber yolcu• 
luğu yaptım. itte evlenmen de 
suya düştU. A yavrum ! Bealm 
gibi bir kadın hiç öyle yUztıstll 
bırakılır mı ? 

Şu bareketile bana hakiki 
bir aşk rabıtası gösterdi ğine 
inanmııtım. 

"Babamın, küplere bineceğine 
aldırdırmıyarak herşeyi kendisin• 
itiraf ettim. Hayret, kızmadı. 
kır:madıktan başka işi pek te 
tuhaf buldu : 

"- Dostun, dedi zeki bir 
kadmmıf. Başkaaı olsaydı, evlen· 
mene mani olmak için gHz yatı 
dökecek, belki bir rezalet çıka· 
racaktı. Afer;n, akıllı davranmıf 
kendisini affediyorum: 

O halde Amerikaya el-
vedA. 

Ah, babamı bilmezaia. 
"Yakında Nevyorka kadar seni 
ben götUreceğim. Dedi. ArJet 
~ine vapurdaysa, iti bana bırak. 
Yakanı kurtaracağımı vadediyo• 
rum,, hakikaten yapar. H!çbir 
kadının ona muknven'ıet edebi .. 
leceğini umm\ıyorum. ikinci bir 
Don Joan' dır kafir, işte bu ka: 
~ar azizim. Anladın na şimdi ik• 
hafla iç~nde Amerikaya nafii 
gidip geldiğimi? 



~J 11\lll\;I l\DUllU ---------
Amerikada Müdhiş Bir 
Kış Hüküm S ·· rüyo 

Filadelfiya Civarında Karın Yüksek
liği 45 Santimi Bulmuştur 

N Ka dada kayak ısporculan karla örtülü ovalara. 9ıhyorlar 
e•york, 24 ( A. A. ) - Ka- Mf11isipl eyoletinde 10 kitinin 

:ad ve Birleşik Amerikada tid· daha ölUmil haber veriliyor. 
b e~U bir ıoğuk dalg sından sonr Mfss'sipl ovasının sular altında 

0 
1?ikdarda kor yakmııtır. kalmasile, damların ve ağaçların 

ğl :dadelfiya'da (18) inç derinli- üzerine sığınan binlerce ahaliyi 
Trn e bir kar tabakası vardır. kurtarmak maksadile motörlU 
lla~nıvaylar yoldan çıkmıştır. MU· vapurlar aevkolunmuştur. 

N
nIAt durmuştur. 

Birçok yerlerde münakale, 
ı . evyorkta karın kalınlığı 12 ancak &andaUarJa temin. edilmek· 
n\:tır ve mtinakalat muntazam 
Yapılamamaktadır. tedir. 

tr Kanada ve Birleşik Amerikada 
e~:r karlar içinde terkedilmiştir. 

te) ırçok tehirlerde telefon ye 
Yızııı muhaberatı kesllmiıtir. 

N lf. 
tik 'devyo~k, 24 (A. A.) - Ame-
Yl a 8 hUkUm süren kar Upiaile, 
Fi~:n soğuklar ylizUnden, ( 9 ) u 
ol~ ~lfiya'da, 6 sı da Neyyork'ta 

' Uzere ( 80 ) klıi ölmüıtUr. 
)#.. 

... Nevyork, 24 ( A. A.) - Mi
-ueaota'd 
llıelb 8 elli Hncdenberl görUl-
t.. iş derecede soğuklar olmuı· 
.. r. De f 

B rece sı ırdan aıağı 45 dir. 
lrleşik A . "tl ll merıkada aoğuklar 

ı ı nden öl 1 
labah en erin sayısı dün 
de a ta kkadar (70) idi ve gittikçe 

r ma tadır. 

likt Nevyorkta (20) santim derin-
e kar vardı ve k .. 

devam edi ar )'agmakta yor. 
1 Son Poıta • BI 

'uk santi d' 1· r inç iki bu· rn ır. 

N Sul r da Taşdı 
lleb . evyork, 24 ( A.A ) - Bir 
~ ıularının taımaaı yUzUnden 

Sledega, 2-' {Amerika) - Ne· 
hirler taşmıı ve binlerce kivi 
tecrfd edilmiş birhalde kalmııtır. 
Şimdiye kadar yedi kişi ölmOştür. 

Buzlu nehir sularının akmaaına 
ve gemilerin iılemesine manl 
olduğundan İmdad fılerl pek zor 
yapılmaktadır. 

Yurdumuzda 24 Saatlik 
H va Vaziyeti 

Ankara, 24 (A.A.) - Ziraat 
Bakanlığı meteoroloji enatitüsün· 
den aldığımız malümata göre 
ıon 24 saat içinde yurdun Trak· 
ya ve Ege alanları kapalı, diğer 
yerleri umumiyetle yağışh geçmiş· 
tir. Yatışlar Akdeniz kıyılarile 
Karadeniz kıyılarında yağmur, 
orta Anadolu Ye doğu Anadoluda 
kar teklindedir. En çok yağıı 10 
milimetre olarak Rizede ölçUlmUt· 
tllr. Orta Anadolunun batı kıs· 
mınd n maada yerleri ve doğu 
Anadolusu temamlle karla örtti· 
IUdllr. DUne nazaran hava Uç 
derece etrafında ölçnlmllştür. 

l alebe Birliğinin Yeni Heyeti 

M'llt y' 
ldre heyettlrlı ~ •lebe Birliği yeni 
ıonra h 

1 
aza arı dfln 6ğledeu 

reanı~a v a ke,fade toplanarak, 
•eaile ile a~feye baılamıştır. Bu 
dl.is •nd . 0 iru çalııacaklarına 
Bu tın ıçip ılSz vermiılerdir. 
rı ın •tebeUe heyet mensubla· 
nın lıl l ri ın • nl yauyoruz: 

b Bkaıkan Rükneddin F ethl ikinci 
Rf an leb'd F ' 1 ehmi, Genel yaz· 

ıan Fahri, muhasib Muhiddin, 
'Veıncdar Muhlia, dahiliye tefi 

Hadi, neırJyat lımall Hakkı, teftfı 
heyeti baıkanı Hakkı. 

Merkez bUro azaları: 
Halük, Muıtafa, lsmail, lhaan, 
Hariciyeye: Mahmud, Burhan, 

Nihad, Şahin, lkti1ada: Mmtab, 
Tahıfn, Jbrahim, Reşad, Neıriyatar 
GnndUı, Hikmet, Ibrahim, HfiınO, 
Teflit heyetine: Pulad, Altay, 
Dündar, Nuri. 

Resim, yeni heyet azl11uı bir 
arada gösteriyor. 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

BugUnkU Bilmece 

Boı dlSrt köıelerl aıağıda ya
ıdı manalara gelen öı Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa• 
yed hem vakit geçirmiş, hem 
d 6z Türkçe kelimeleri öğren• 
mit olur unuz 1 

1 
2 
8 

ı 2 3 4 s 6 7 8 

4 1-·l==ı+--hl .. 
5 
6 

7 :--1w::ma:::twd-·t---M: 

8 ·-.;.a.::.=ıı:.ı.:.c=-...:...~ 
Soldan saaa: 
l - Mi.isteşar 
2 - Erkek .. Bir nota 
S - Şkeste 

4 - Düğme ge9en yer • flruht et 
6 - Gelmek maltarından emri• 

hazır • r.er eden 
7 - Kemli 
8 - Başına bir B getirilince yek 
Yukardan aşaan 
1 - Fabrika 
~ - Temiz - Erkek 
8 - Pis 
4 - Az eıoak 
6 - Mecnun 
6 - Sahib - Piılik 
7 - Onun r.ıddı - İlbe 
8 - Hayret •• iatibfam nl· 

dası· Şafak 

iz mirde 
Bir Sanayi 
Meselesi 

( Baıtarafı 1 inci yO~d• ) 

lımir, 23 (Hususi) - lzmirdeld 
mensucat fabrikalarının hafta 
içinde açığa çıkardıkları l§cı 
adedi 900 olmuıtur. Bunların 
hepsi de gece işçisidir. Mensucat 
fabrikaları iıçl çıkarma vaziyeti· 
nln muvakkat olduğunu, bunların 
ilkbaharda tekrar iıe ahnacakla· 
rını beyan etmiılordir. 

işçiler alakada.r ?1akaml.ara 
müracaat ettiklen lçın vazıyet 
g6:ıden geçirilmlıtir. Fabrikaların 
iddiaları yersiz garUlmllştllr. 

Fabrikalar, bu yıl Almanyaya 
yapılan pamuk lhracabnm ffatları 
yükselttiğini, bu halin devamında 
tehlike olduğunu iddia etmiılerdl. 
Halbuki fabrikalann bu yıl daha 
bet bin balya pamuğa lhtiyaclara 
yardır. Buna mukabil piyasada 
( 13500) balye pamuk mevcuddur. 
Daha 8500 balya pamuk lbrac 
edilebilecektir. - lf 

Yunan Adalarında Galeyan 
[ Batlarafı 1 inci yU:r:de ] 

Atinada Bir Hidlse 
Atina, 23 - Atina belediye 

reisinin, Atinadaki ltalyan mekte
binde verdiği bir konferanı mll· 
aaaebetile korku verici hldiaeler 
olnıuıtur. Belediye reisi, ltalyadao 
balııederken dinleyiciler arasında 
bulunan on iki adalılardan biri 
ayağa kalkarak ı 

cc Oo iki adalılar zulllm altın-
da inledikleri 11rada ltalyadeo 
bah1etmekten utanmuyor muıun ?» 
diye batırmııtır. 

Mektebdekl ltalyaalar, on iki 
adalı Rumu dövmek için h&cum 
eylemltlerse de zabıta tarafın· 
daa kurtarılmııtır. 

Bu gUrUltlllll hldiaeden aonra 
mekteb binuına dinamit ablmıı· 
tır. insanca telefat yoktur. Ati· 
nadaki ltalyan enatitUaOnlln cam
ları lnrılmıtbr. 

Bu Kadının Çocuğunu 
Aceb Öldürmüşler Mi? 

( Baıtarafı 1 lacl ytlade ) 
muayene ederken dört aylık a .. 
be olduğunu öğrenmlı Te : 

- Evli değilaJniz .• fakat dört 
aylık gebeslnlz demlt- Emine 
Şükran derdini dökmek ve tiki .. 
yetini anlatmak için fıraat bulan 
bir adam edeıile anlatmıya bat
lamıı: 

- Ben llçUncO defa gebeyim. 
Birinci çocuğumu alh aylıkken 
ağır birıey kaldırmak isterken 
dllşllrdtım. Arabyan hanında bir 
mile scaede daktilo idim. Ihsan 
isminde biri evlenme vaadile heni 
l§'fal etti. Üç çocuğumu da ken• 
dislnden aldım. Birincisini dU· 
§UrdUm. lkinci11lni dokuz ay kar
mmda taşıdım. Ağnlanm tuttu. 
Ihsan beni Beyoğlunda, Sakıza .. 
ğacında Çöplükçeıme sokağında 
oturan ebe Arakıl'ye götnrdU. 
Orada birkaç gUn kaldım. Çocuğu 
doğurdum. Çok sıhhatlı ve gür
büz bir yayru idi. Birkaç gUn 
sonra çocuğun alnında bir çizgi 
hasıl oldu. Araksi çocuğu alarak 
baika blr doktora götürüverdi. 
Sık sık gelen Ihsan bu sıralarda 
yanıma uğramaz oldu. Birglln 
ihsanın tanıdıklarından tercüman 
Mahmudun m tresl Anna bana 

geldi: 
" - Ihsan aenl nikahla alacak 

akşam GUltlstan bahçeıine çık 
ta görüılin; dedi. Ben o gece 
GUlliıtan bahçesine gittim. Orada 
Ihaan, Mahmud Ye metre1l Anna 
da Yardı. Benimle konuıtular. 
Ben evden çıkınca Arakıi de 
çoculu aoktora diye yine eYden 
çıkarmıı. Ben Araksioln e•ine 
dönecektim. Nedense benim oraya 
gltmeml istemiyorlardı. Bana 
mAnl oluyorlardı. Sen bu gece 
Anna'oın evinde kal diyorlardı. 
Ben dinlemedim. Arakılnin evine 
döndUm. Fakat çocuğun yanağın• 
da hasıl olan yeni bir ıişlik 
nazar1dikkatiml celbettf. Erteal 
gUn beni yine çağırtblar o gece 

beni zorla Annanın evine götUr• 
diller. Erteal gtln eve döndUğUm 
ıaman çocu§'umu bulamadım. 

- Çocuk nereye gitti? Dedi ~ 
Araksl doktora götürdü, dediler., 
Komşulara ıordum. Onlar da s6y• 
lemedller. Nihayet yakın komşu• 
lardan Bayan Sofyayı buldum 
o da bana: 

- Çocuk bu gec yarısına 
kadar a§'ladı. Ondan sonra bir· 
denblre sesi kesildi. Bilmem 
ne oldu? Dedi. Sonra öğren• 

dim ki lh11an, Araksi ve koc ı 
Jiraer yavrumu boğmuşlar ve 
Mecidiye köyündeki Ermenl mc• 
zarlığmn gömmüşler. Çocuk (20) 
günlük olmuştu. Çocuğu kaybedin• 
ce memelerim şişti ve Haydnrpaşn 
hastanesinde ameliyat geçirdim. 
Sonra !hsan yine bana gelib git· 
mlye başladı. Yine gebe kaldım. 
Bu defa yine beni bırakıb kaçtı. 

Polis bundan sonra Ihsam gı• 
tlrterek ifadesini almıi, Ihsan: 

- Ben Arabyan hanında iken 
Emine ŞOkran yanımda daktilo 
idi. Kendisile kat'iyen temasım 
yoktur. BirgUn sokakta gezerken 
bana ve refıkama hilcum etti. 
Ş:mdi Beyoğlu sulh ceza mahke· 
m ıinde davamız var. Demiş ve 
hendlsine atfedilen suçunu tama• 
men inkar etmlıtir. 

Ebe Areksi ise: 
- [,·et.. Emine Şnkranı bize 

Ihsan getirdi. Fakat çocuğunu 
biz 61dDrmedik. Şnkran kendlıl 
alıb götOrdO cevabını vermlf, 
kocalı da ayni ıekllde ifade de 
bulunmuıtur. Yalnız Arakıl " lh• 
aan bizde yanm saat kaldı,, de• 
diğl halde kocası "bizde bir 

gece kaldı,, demlıtlr. Polis dlln 
UçUnU de mevcuden mUddeiumu• 
mlliğe teslim etml§tfr. Tahkl• 
kata el koyan mllddeiumumi mu• 
avlnlerinden Bay Şefik Özer ille 
tabkikatm noksanlarının tama~ 

lanmaıı için suçluları tekrar po• 
lise iade etmiştir. 

Bulgaristandan 
Bir 

Yükselen 
Ses Daha 

Densizce 

C naıtarah 1 lnoi Jtlzde ) 
Türk yurdunun öz parçasıdır Te 
ayrılmaaına da lmkAn yoktur. 
Trakyamızın nUfuau gönden gOne 
artıyor, iktisadi faaliyeU genlıli· 
yor. Hllkümet, Trakyanın dllı:en• 
liğl için bUdcealne para koyuyor. 
BUtUn bunlar, Trakyanın, Türk 
elinden ayrılmaz bir parça oldu-

ğunu gösteren kuvvetli delillerdir. 
Buna rağmen, ıu kaim kaf ah 

komitecibaşı ortadaki hakikati 

anlayamıyor. Biz Bulgarlatandan 
bir karıı bile toprak isteğinde 
bulunmadığımız halde Gospodln 

Ormanclyef hilA Trakya masal& 
okuyor. 

Eğer bu suretle, Trakya k<>4 
miteıi alet edilerek siyasal biı 
tahrik yapılmak isteniliyorsa, 
TOrk dl plomatlarımn çürük tah
taya basmaz cinsinden olduklarıDI 
ıurada söyleyiverellm. Ve llAvo 
edelim, ehemmiyetle anlatalım ki, 
Bulgariıtan komşumuzdaki siyasal 
faaliyetleri bUyUk bir dikkatle 
takib etmek vaziyet ve mecburi· 
yetinde bulunuyoruz. 

Anladın mı Gospodin Orman

clyef 1 

Kız Mı, Oğlan Mı ? 
C Ba9tarafı 1 inci yüıde ) 

eYvel anlaıılablldiğtnl yazıyor. 
Muhabirimizin mektubunu buraya 
koyuyoruz: 

.. Elimde köyltı araaında bir 
tecrübe uaulll vardir ki, baıh ba
tına bir tedkik menuu olacak 
kadar meraklıdır. Burada bUtUn 
köylerde gebe bir kadının kar
Dındakl çocuğun kız veya oğlan 
olduiu fU baait tecrübe ile an· 
lqıhyorı 

Gebe kadının memelerine sUt 
geldlii zaman birkaç damla alınıb 
bir bardak suyun içine konur. 
Eter ıtıt ajır lae auyun albna 

çöker. O zaman hUkmedilir ki e 
kadının karnında taşıdığı çocuk 
oğlandır. Eğer ıllt suyun UstOnde 
kalırsa çocuğun kız olduğunli 
inanmak liıını gelir. GörUyonu· 
nuz yal it falcılık veya keramet 
gibi OftlrUkçü saçma11 değil, say111 
beUi olmıyan yıllardanberi birçok 
tecrübelerle doğruluğu tahakkuk 
etmiı bir fizik hAdiıeaindeaibarettln 

Eski Bir lncll 
Londra, 24 (A. A.) - Yttı 

vıldanberl aramb buluna~.ıyan 
İncilin Mısır dilile olan tercume• 
sinin aslı bir yıgın papirfüı ar•'" 
ıında Britit Muzeom'ua eline 
geç mittir. 
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TAHİR 
iPEKLI 

DOKUMA 

Sermayeıi Liret 700,000,000 
İhtiyat akoesi ,, SS0,000,00Ö 

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

ŞUBELER 
İngiltere, 1svi9re, Avusturya, Maca
riıtan, Çekoslovakya, Yugoslavya, 
Lehistan, Romanya, Bulgaristan, 
Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezılya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

-- es 
FABRIKASJ 

• 
OMUNt! 

YINIZ. 

• 

Eıw .. 111c, Kee11,,.ıa1c, 
1-ijawcalılı, P•r~•llk, 
Ş.rlcın Şık lp•klll•rl, 
y •t•lc wibl•ri... "· •. 

~I 
DIYAaBIKIB 

Peru, Ekvatör n 1'olumbiyada 
Afilya8yonlar 

ISTANBUL ŞUBI! MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palaı ( telef. 2641 /2/8/4/5) 
••hlr d•hlllndekl •centelerı 

lstanbuldo.: Alalemciyan hanında 
Telef. 1821. Beyoklunda : İstiklal 
caddt1l 'relef. 104&.J{ampiyo daire1i 
Boraııda Telef. 1718. 

IZMI DE ŞUBE 

• liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•~--..... ------~ 

tehrlmlaln en gUzlde okuyucusu 

.. ,."MÜZEYYEN 
!eki L O N D R A 
Yeni T o R K 

Lokaata ve birabaneeinü her akıam taıanni 
etmektedir. Tel. 40227 

İstanbul Orman Çevirgenliğiiıden: 
Bakırlı6ybde 1790 kUo Meıe ldSmllrll 7 /2/93$ gUnD 6ğleden 

aonra ut.&acalmr. Taliplerin Bakırköy Orman Memurluğuna mUra
eaat eyl91Delerl. "278,, 

K A Ş E 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONlM ŞIRK!TI 
fıtanbul AcentalıAı 
Liman Haa, T elefonı IHl998 • 

Mersin Yolu 
IN6N0 vapuru ~7 

K. aanl 

Pazar ıaat ıo da Strkeol rıb-
tamından kalkarak ( Çanakkale, 
lamlr, Kutadaaı, KtlllQk, Bodrum, 
Rado•, Marmarl•, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kaı, Finike, Antalya 
ve Meraine aıimet ve avdette ayni 
lıkelelerle Alanya, Çanakkale ve 
Gelibolu ) ya utrayarak udet 
edecektir • 

Trabzon Yolu 
DUMLUPINAR vitu~::ı7 

PAZAR 
,.tınO uat 20 de Galata rıhtımıadan 
kalkacak. Gtdltt•ı Zon.Yldalıs, tae
bolu, Ayancık, Samıun, Oaye,Ordu, 
GirHua, Vakfıkebir, Trtbıt0n n 
Rluye dönGıte Of vı Zonrldak 
iıkelelerlno utrayarak avdet ede
cektir. 

Doktor 

HORHORUNi 
Eminönö Valide kıraathanHi yanında. 
~~ Tel ı 24131 • (6~91) .--

• 
NEOKALMINA 
Grip • Nevralji • Bat ve Di, aslrlları • Artritlzm • Romatizma 

.~· .. -

Unutmayınız ki ı Nöbetinizi 
kesen, Sıhhat va Nefenizi 
yerine getiren : 
Yegane ilaç 

dır. ismine dikkat ediniz. Htl 
yerde arayıniz. 

..... Mücevherat Satan ve Alanlara 
Aldanmamak için Kolayhk 

1 - Kırak, ite Y•ramaz, modHı geçmif, kuJlanılabilir mOcu·heratı ylk,.a 
fl.t' a alırıı. 

2 - Ucuz ve htleıiz btltUn mncnberatı bizde bılluraunuL 
3 - Çıplak tatlarla her tUrll alparlti n tamirleri çok uoua yapbrıB&. 

Kuyuacu!arda Arabacılaroflu 90kaf1 26-28 mUtokald yBıı:bafl olmHtı C.161 

LEiPZIG ilkbahar Sergitl 
a Mart 1835 de bati• . 

Alman ılmındlferleri ücretlerinde % 80 teHllM 

Her nevi taf.tıil&t itin Lıipziıır Meuamt Lelplil 
( Allenıagne) idarHine veya Iıtanbul'da Galata' da Aben • Miıo• 
hanında Mühendis H. Zeekaer' • müracaat olunmaaı. 

Telefon : 40163 Posta kutuıu : 1078 [720fi 

İnebolu Köy Telefonları 
Satınalma Komisyonundan ı 

Cinı •• mikdarları ıartnamede yazılı telefon ve malzemlleri 644 lir• 
muhammin bedeli 14-2-935Perıernbe ıGnO lnebolu hOkQm•t koutıada aaat 
16 de pazarlık .uretile yapılacaktır. Talihler şartnameyi lııebohı kaymaka_. 
lıjı İnebolu kay telefonlan ıatan alma komiıyonundaa almaları ve ihale 
,Onllnde teminat akçalarile hazır bulunmaları ilin olunur. 

Adana birinci asliye hukuk 
hlklmllllnden; Adananın lcadiye 
mah..Ueai11den Alason7ah Mehmed 
Reoeb ve bemşireıi Sofiyenin lcadiye 
mahallesinden V ufi Pelat karısı Kud
ret ve Döıttm• mahalleıinden Antabl 
Nuri karı11 Hüıniye ile tapu ve iık&n 
daireleri aleyhine açtıgı tapun•n iptali 
n ipoteğin Jcaldırılmaaı davaıında: 
İ•mi geçen Büıniyenin ikametıllıı 
meçhul bulundufundan gıyabında mu
hakemeye duam edilerek Alaıonya 
mübadillerinden Recebe tefviz edildik• 
ten sonra Kudrete ikinci defa tefvizeD 
nrllen hanenin tapusu nrilmek ıurı• 
tile vaki teacilin yohıuz olduiunu bil
diği halde Hüsniye tarafından ipotek 
tHis edilmediğine mütedair mumailey
hanu:ı yemininin fcraıma karar verll
mit ve duruıma 10·1-931S günöne talik 
edilmiş olduğundan tarihi mezkurde 
yemin ioruı için mamaileyha Hüsni• 
yenin Adana aıliye hukuk mahke· 
mesinde hazar bulunması lüzumu illn 
olunur. 

Safranbolu sulh hukuk hl· 
klmlllinden: Safranbolu orman ida
resile müddeaaleyh Orrua köyOn<len 
Sara Ahmed oğlu Haaın ve rufekasa 
meyanelerinde mtitchaddis (18) lira 
(76) kuruo tazminat davasının icra 
kılınmakta olan muhakemesinde: mer
kum Haaanın bir sene evvel berayi 
ticaret lıtaobula iİttiğinden bahele 
namıua çıkarılan davetiyenin bili teb-
liğ iade edilmiş ve müddei de muma
lleyhin mahalli ikameti meçhul bulun· 
duğundan balısle ilinen teblıgat icra-
sını iıtemiş olmakla muvafık göriilen 
talep veçhile ilanen tebligat icraıı~a 
karar verildiğinden müddeaaleyhın 
ydvmi muhakeme olen 9-2-935 per
vemb• günü saat 9 da Safranbolu 
sulh hukuk mahkemesinde hazır bu-
lunmasını veya musaddak vekaletna
me ile kendisini temsil etmek Üztre 
bir vekil göndermeıi İcab edu a~&i 
halde hakkında muamelei gıyabiye 
ifa olunacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere il4n olunur. 

Zayi - Taıdikll bulunnn mil· 
hUrGmO kaybettim. Yeniıini alaca· 
tınıdan bOkmO yoktur. Adapazıırııı• 
da birinci mülbim Mustafa 

• 1 ••• • :::1 l ;tl •••••• 1 ••••• 1 ••••••• _ .. 

8on Po•t• Matbaası 

Sa!ılhl: Ali E u•• 
Neırl1at Mldilrlı Taı.iı 

Neıle •• ·~ 
aJıtDhtı içla 

en tHirH 
"6çtır. 

Hw 
eczanede 

Yarchr. 

GBONO~ 
badil, Yurtluk, Mazine 
kpazar 6 letanbu1, VaeU 

f'1A~l{AJ1 
Müı1ahıaralı 

HUBUBATUNLAfi. 

SIHHAT 
VE 

KuvvEf1 

Menbaıdtl 

·-·-····························· ·······--""" 
fi l '"hı.· tr •• 

Olçü üzerine 
Fenni Kasık Bağları 
Mide, barsak, böbrek 

düşkünlüğüne 

Fenni 
Jlersaıar 
1stiyenlere ölçü 

tarifesi gönderiliı 

EmlnönU 

Tı İzmir so1'ağı 
J Tei. 205fl9 

ZAHARYA 
Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakımmz. 


