
ÖZ TÜRKCE 
~ lhalt doğuda l kurdular. Fakat bu 
tQan, i~tdeyi götll· J K d IC , yuva, git2ide dar 
Yor.kabına sığa· apOD Uf U 1,afŞI• gelmeğe ba9ladı. 

~1}'an d ç· K J pan topluluğu, 
Japonlar, 10 UZ USU l'tllide Çin "'lk . sın a . . inanılmıyacak ker-Qe u es~ 

l Yayılnıata bat· ..J tede arttı. 80 mil· 
adılar, Bu taşkınlığın önUne kim1e yondan 70 milyona çıktılar. Bu gene 
teçcrni7 · k d uluıa yeni topraklar, gerekti. Bu· I . .or, geçemıyece e... C . d 
l yı bılenmit diıler, yutacak lokma nun üzerine Porartür ve uşıma a 
air~.rlar. Tarihin bu çağında, Japon ilk geniıleme denemesi yapıldı. 
il°' 1 bir kurda, beıll Çin kuzusundan . O gllndenberl Japon selinin önün· 
uıjcl lokrna olur mu? de hiçbir kiltük dura•lyor. Cenev• 

h aponlar, bunden yUz yıl önce, redeki U'uslar aruı derneti; elinde 
.:JYan Poıtlarana büranen yarı yaban ıedefli dilrbilııU, Çinin parçalanmasını, 
ıuı'rnları idi. Japonya, bakımsız, yok- ıüılCl loeasından gözetliyor. 

1 
toprak parçalarından batka bir Japonlar karıııında tek baılıırına 

I •y detlldi. Japonlar- ltu geri kahı· kalan Cinli ve Mogollar yıllarca ıllren; 
~rının ac:ııını, öyle ~abuk çıkardılar ıanepe yaıayıılarının eeuıını çeki-... ~:ki Y~ıllnde onlara parıaak 111r- yorlıır. 
~l kıınse kalMadı. Karınca l'ibl Yer yllıünde; gUçıGzlere yer yok. 
ko •ttılar, arı gibi çiçekten çiç~te Ölmek istemiyorsan, öldtirecekain, 
hb nub, lpelc böceti gibi kalıptan ka- raıamak istiyorsan öleceksin. 
d 8 ilrerek mini mini adaları Oıtln- · Bu tatmaz yasaya boyun i~memek, 
~ndilerln• aatlam bir yuva kimıenin elinde detildir. - Jt.Jfo-

Et Resmi Şimdilik F azlalaımıyacak 

M b d ı.ı okti. Bu ıuretle haı ez. aha resmi Şubat baılangıcında ea·ıec 
~zerinden alman rHim kaldırılacak kilo tızerinden ~)l k:Jıuı klınacakJ•· 
k u kararın doğurabileceji flat yUkaekllA'l ikt m . a~ıs kt a 

ilo baıına reılm ahnmHl kararı ıimdlll gerı ıra •· 
rılmıı ve dttn al&kadarlara tabllıat · yapılmıştır. Maamafih bu 
huıuıtald tetkiklere devam edilecek, kilo batına (9) kuruı realm 
•l111anın fazla olub elmıyacap araıtmlacak •• me1ele bir karara 
bajlanacatar. 

Bir Otomobilin 
Tekerleği Fırladı 

Bir Ka,dının Kolunu Ve 
Bacağını Kırdı 

. Dün akşam Uzorl Beyoğlunda 
feci bir otomobil kazası olmuı 
bir kadının bir. kolu ve bir ha· 
cağı kırılarak kUlçe haline gel· 
mittir. Tahkikatımıza göre facıa 
ıöyle olmuştur : 

2000 numaralı otomobili ldaro 
eden oför Klmil lstanbul tara
fına götUrmek için T akıl~den 
bir mUıteri almıf ve aUr atle 
Tarlabaıı caddealne doğrulmuı 
ve yine ayni aUr'atle Kalyoncu 
eaddeıl virajını dönmiye baılamıı. 
Fakat bu ıırada otomobilin ön 
tekerleklerinden biri yerinden 
fırlamıf, yaya kaldırımdan geç• 
mekte olan Bayan Olempiya adlı 
bir kadına çarparak bir kolunu 
ve bacağını karmııtır. Şoför der• 
hal otomobili durdurduğu için 
gerek otomobille ıoföre ve ıerek 
mUıteriye bir şey olmamııtı~. 

Bayan Olempiya Umid11z bir 
halde haataneye kaldırılmııtır. 

Amerikada Büyük 
Bir Suiistimal 

Valingtor1, 27 ( A.A.) - Nafıa 
idarHI ::ıullıtimall tahklkab devem 
etmekt6dir. Alınan malumata ııöre 
aon ikl aene zarfında itıizlikle mtka
dele bUdcealnden ve takıaa kanalı 
inıaabndan milyonlarca dolar çnlın• 
mııtar. Husuıi büyük jllri, 6 seneden
beri ilk defa toplantıya davet fdll· 

Tayyare 
Mera•hn• ald falllt v• 
• m 11 in Hrf• aadadıf 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı S kuruı 

a 

Hesabsız Getirtilmeklste
nen Bir Makine Hikiyesi 

E&kiıehir 27 (Hususi) - Be
lediye ve hususi muhasebe tara· 
fından idare edilen bura elektrik 
tirketi için bundan bir aene evvel 
bir makine ılparlş edilmiı ve 
fabrikanın mUmesılline de peıln 
olarak mahıuben ( l O) bin llrahk 
bir çek verllmiıUr. Makine ya· 
pılmıı ve timdi lstanbul gUmrU• 

ğUne gelmiıtir. Fakat bu 
maklne, hUkumetlmlzle tica· 
ret muahedeal olmıyan bir 
memlekete ılparlt edildiği için 
gUmrllkten çıkarılamamaktad!r· Bu 
elbet Iıtanbul GUmrOğti tarafın
dan Eıklııhlr Elıktrik Şirketine 
bildirilmiştir. Bakalım me1&le 
nasıl halledilecek 1 - * 
----ı Çinde Yine Hart ~ 9aşladı 

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

Japon: [ Bet alb aylık uykuıundan uyanarak ) - Amma da acık• 
mııım ha!!. 



SON POSTA ikinci kanun 28 .., 

(Halkın Sesi) 1 A Günün Tarihi . -
Mekteblerde -
Hoca Meselesi 
Ve Halk ' 

( 

11Scn Miiel,, Fransız mektebin1n 
ıeneb8fındaoberi edebiyat hocan 
yokmu9. Talebe, bir mektubla 
bundan şikayet ediyor. E~er, bu 
tikiyet doğru ise parmak IBırma· 
mak mümkün değildir. Dün, bu 
hadisenin aksi tesirini okuyucu
lar arasında teBbit ettik. Dize bu 
müncaebetle gunlan söylediler. 

Bay İbrahim Naci ( Sultaoabmed 
Ayaeofya kıraathanesi ) - S n Mitel 
Frnnıız liıuinin son sınifın seneba
ıındanberi edebiyat hoca11 srelmemlı 
Talebe: 

''- Bu ıcne melctebden çıkacağız, 
hocamız bir ailn olsun relib de bl:r.e 
yOzünU glhterm di. lmtahanda mu
vaffak olamazBBk sınıftan mı döne• 
ceğiz, yoksa ıi.ıo edebiyat okutma .. 
dık, imtihan da cıtmiyeceğiz alın ıaha
detnamelerinizl mi ? diyecekler. 
Diyorlar ve derd yanıyorlar. Geçe 
Hnekt lmtilian netlceleriol unutma
dık. Hali dedikodusu ıllrftyor. Eğer 

bu haber dotru ve ıınıfa uğramıyan 
hocalann saym da çok iH vaziyet 
yakından n al4ka ile todklko değer. 

* Bay Oımao Nuri ( Divanyolu Fnılı 
pa9a caddesi 2 ) - Bir Fransız liseıi• 
nin edebiyat hocası ıenebatından beri 
mektebe uğramamıf. Bu ıene diploma 
alacak olan talebe haklı bir endiıeye 
kapılmıılar. Bir denin hocası gelmedi 
diye o dersin imtihan harid tutula
cafını tahmin etmem. Talebe hocadaa 
okumadan imtihana a-irecekse o halde 
•ekteblero Ye hocalara hiç ihtiyaç 
kalmayacak demelrtlr. Ôyleya.. Tale
belerin ellerine birer kitab verelim, 
aene ıonunda da kendilerinden imtihan 
l•tiyelim. Bu kGlfetaiı, masrafaıı. bir 
usuL. Fakat no yaıık ki dünyanın 
hiçbir yerinde henüz hocasız talebe 
ve mekteb yoktur. Eter bayle hocaaız 
mekteb Ye derı vana imtihan zamanı 
a-elmeden çaresine bakmalı yoksa 
geçen seneki dedikodulu hadiıeleri 
bu ıene de dlnleriL KOltOr bakanı .. 
mızın nazarı dikkatini çekeriz. 

* Bay Şakir (Galata Mumhane oad .. 
deıi 112) - Sağdan, soldan kulağı
mıza ça'ınıyor: Baıı bocalar devam• 
ııı:lık ediyorlarmıı, yerlerine de vekil 
adlı (20) lira Ocretli gene hocalar 
ıellyormuı. Bugiln do bir gazetede 
Sen M·ıeJ mektebinin ıon sınıfının 
edebiyat hocaaının senbaşındanberl 
hiç mektebe utramadıA-ını okudum. 
Fakat inanamadım. Eter doRTu iae 
• mekteb idaresini mesul etmek 
lcab eder. Bir muallime açıktan maaı 
ikram edecegim diye yurd çocuktan 
aınıfta alıkonamaz. KOltür müfettiıJe. 
rlmiı: bu huıulta dikkatli bir teftit 
yapaalar çok iyi olur. Öyle anlaııhyor 
ki Knltür bakanlığının milteaddid 
tamimlerine ratmen bili dnamaızlık 
cıaen hocalar vardır. 

lstinyede Ateş 
Iıtinyede bakkal Hulklnfn 

evinden yangın çıkmıt büylimc
den ılSndlirUlmfiştUr. 

-- -
Beleş Para Makinesi ! 

Açıkgöz Bir Dızdızcıyı, Halı Taciri 
Kıy af etine Giren Bir Memur Yakaladı 

lataDbuluo dızdızcı denilen bir nevi para dolapçıları 
malümdur. Bunlar bllha11a çarıı ve pazııryerlerlndo dola
ıır ve daha ziyade aaf klSylnlerl aldat rak kaylı para 
çekerler. Marifetleri IH elleıfodekl kilçük bir kutudan 

1 
(baaknot basma) usulOnü adamakıllı bectrditla~ g6z0ne 
kestirdiği yeni ahb bına bilyGk bir sır olarak sayler gibi 
g6rOnm0ftOr. Aklı batında olan ahbabı lıe tabii blJyJe bir 
masala inanmak istememi , bunun ftıı:erlne (bedava para) 
makinesinin kififi bu ahbabının gö:ıfiniln 6nOnde bastığı 
parayı kendiıile birlikte bankaya giderek bozdurmuı, bu 
suretle hakikisinden hiçbir farkı olmadıtını(?) ispat etmiştir. 

ibarettir. Dıı.dızcı buna bir liralık banknotu kor, öbilr 
tarafından bet lira olarak çıkartır. Bet liralık kor, on 
liralık banknot çıkartır. Dıı.dızcının kendisi e bir Ura 
verene (5) lira basıb YerdiA'ini srören aaf köylUler de nllieyet 
ne kadar par1t11 Yarsa bir miılJ yapması için dııdızcı7a 
verir, fakat o aralık: 

Ancak bu belet para makinesinin bir kuıuru Yar: 
Makineye ne kadarlık b-anknot korsanız okadarını 

- Pollı geliyor 1 
Fery dile hu biri bir tarafa datılırlu. 
Gidit o gidittfrl 

bas yor. Binaenaleyh 500-1000 lira konursa ti00-1000 lira 
havadan baliı para alınıyor. 

Bunun için ahbabının dollletile aenghı bir töccar 
aramıya başlamıılnrdır. Nihayet açıkglSz kltlf bu taccarı 
bulmuotur: Bu para dolabına artık pek girecekler kalmadıtı için 

olacak ki ıon ı.amanlarda bunların daha baıka tQrinlerl 
görillüyor. Nitekim ıon ııDnlerde zabıtamız çok bOyGk 
bir maharetle böyle tehlikeli bir aerseriyi çDrmOmeıhud 
halinde yakalamııtır. 

Bu açıkgö.1, naa ı l olduğu anlatılamıyan hır ıekilde tıpkı 
yazı banknot kfi.ğ.tlım gibi kağıt1ar yapmıf, ( ıapoğraf ) 
denilen ve elle yazıl ıt yazıforın kopyasını çıkarmıya 
mahsus bir de kopye makinHİ teklinde bir mn:kine teda
rik etmittir. Açıkgcfa bundan sonra 6tede beride dolafıb 
kendisine candan ve paralı ahbablnr edlnmiye baılamıı, 

lran balı Ulccarından Bay ( .• • ) kendiılne prezante 
edilmiotir. 

Dilinden koyu blr lranlı oldu~u görOlen tOccara, reni 
kiıif makinesinin biltüo kerametlerini göatermif, izah 
etmlf, aletlerini, kAğıd yapan, kopya çıkaran ec.ı.alarını 
göatcrib anlatmıı, fak at tam ilk 1000 Ur ayı basacPğı 
sırada bir zabıta memurumuzdan bıııkan olmıyan hah 
tUccnrı tarafından tnkif edilmittir. 

Sekizinci ihtisas 
Mahkemesinde 
Gllmrliktekl ıekizlncl lhtiıaı 

mahkemealnde dün iki yeni da
Yanın görillmesfne baılanmıştır: 

Bunlardanbfriıl, Anclre Ask 
fımlndeki Yapurun batmadığı hal· 
de batmış gibi glSsterilerek gllmrnk 
kaçakçılığına teşebbüı edilmesi da
Yaaıdır. Bay Zeki, Vaail •e lımail 
Hakkı isminde iç zat davanın 
ıuçlularıdır. 

Diğeri de, yirmi beş kadar 
ıilebl kabotaj kanununa mu
halif olarak lıletmek davasıdır. 
Her ild muhakeme de ıahidlerin 
çağınlmaları için bajka ,Une 
bırakılmışbr. 

Parasız Rakı 
lstiyen Adam! 
SütlDcede Bademlik caddesin• 

de "turan Mehmed evvelki akşam 

bir arkadaşile evinde rakı içiyor-
, lllUf, ralnlerı bllmif, Mehmed kal· 
kıh cıvardakl bakkal Y akonun 

dilkkanından rakı iatemlı. Fakat 

bakkal parayı pqin almaya kal· 

kınca Mehmedln botuna gitme• 

mit ve tehdide bqlamıf. Fakat 
Yakoy IAf dinletememiı. Bunun 

Uzerlne Mehmed de cam çerçeve 

e varsa aıağı indirmeye baıla· 

mış. Fakat kaçarken ehall tara· 
fından tutulub poli1e teslim edil
miştir. 

Dıiııyaya beleı pBl'a kazandıran açıkgöz yeni sistem 
m klnesile berabar adliyeye teılim edilmlttir. 

IGüyandaki 1 Adanalı Dokuma 
Bedbaht Yurddaş Fabrikatörleri 

Bay Hilmiyi Gctirtmiye 
Başvurduk 

Mütareke yıllarmda Fransızlar 
tarafından Istanbuldan Cenubi 
Amerikadaki Fransız GOyanına 
gönderilen müvezzi bay Hilmi 
orada mahkumiyetini bitirmiı 
fakat yokıuzluktan ana ~atana 
dönememifti. Bu gencin acalanm 
Birgün enel dindirmek isteyen 
eyilik etmeği seven ba:ı.ı yurddat· 

larımız, gazetemizde çıkan yazı• 
lar Uzerine bize para gönderdiler. 
Bunları gllnU gününe bu ıütunda 
yazdık. Hepsi ( 130) Ura (67) kuruş 
tuttu. 

Bu para ile bu gencin yurda 
dönmcai için araştırmalar yaptık. 
Evvelki gün bu mesele için ıeh• 
rlmb:deld Fransız baı konsoloıu 
Jle temaıa geçtik. Bay konıoloa 
bu lıle yakından alAkadu oldu. 
Etraflıca yapılan konuşma neti• 
ce inde konsolosluğun Fransız 
Güyam alikadar makamına 
resmen bir mektub y arak, 
Hilminla yurda dönmesi için 
lazımgelen şartları sormail vo 
gelecek cevab göre harekete 
geçilmeıl kararlaştırıldı. Bay 
konsoloa bu mektubunda Hilml
nin derhal TUrklyeye d5nebilmesl 
için hukukt bir mahzurun mevcud 
olub olmadığı, hangi yoldan kaç 
para ile gelebileceğini ve GU· 
yandan FrRnsaya kadar mecc • 
nen seyahat edebllmesinln kabil 
olub olmadığını soracakbr. Ayni 

Adananın Uç milli menıucat 
fabrikasımn aahibleri lzmir yolile 
ıehrimize gelmlılerdir. Bu zevat 
Ankaraya geçerek Ôkonomi Ba· 
kanbğma dileklerini bildirecek• 
lerdlr. Adana fabrikatörleri, Türk 
yerli meuucatına rekabet eden 
Avrupa ipliklerinin memlekete 
girmesinin menini iatlyeceklerdir. 
iddiaya göre, ıon zamanlarda 
memleketimizde pamuk fiatlarının 
fırlama ı üzerine Avrupa iplikleri 
Tilrk pamuk· lplllderine rekabet 
•diyormuş. Fabrikatörler lz:mirde 
pamuk vaziyetini de tetkik et• 
mişlerdfr. 

Kumar Oynarken 
V akalandılar 

Bozdoğan kemeri caddeılnde 
Mehmed'in kahvesinde kumar 
oymyan A mi ile F ahrl Adliyeye 
verilmişlerdir. 

·································-·-·····-··············· .. iti bay konsolos P-ariaden da anla
mnğı vadetmiştir. 

Şehrimiz Franaıı konıolosuoun 
bu faydalı teıebbUslerinin netice
leri alınır alınmaz toplanan para 
resmi ellerle bu vatandaıın mem· 
lekete dönmesi için kullamla
caktır. 

Bu arada gazetemiz Parlstekl 
kollarile ve alAkadarlar nezdinde 
neticenin bir An evvel alınması 
için çalışmaktadır. 

Ankaraya Gönde• 
rilen Plaklar 

989 Plak Gönderildi 
Yeni matbuat kanunu merly•t• 

ıeçelldenberl letanbulda doldurula• 
bGtOo pl4klardan Jkişer tane müdd•İİ 
umumllit• verilmektedir. MoJdehı• 
mumilik bu plakları tedkik ettikte• 
sonra fabrikalarda, mührO ıı'tınd• 
muhafaı.a etmektedir. Matbuat knnu .. 
bu pl&kların muhafazası için Ilı 8' 
mGruru zaman kabul etmiıtlr. KOltll 
bakanlığı Hak bakanlığından b~ 
pl4kların Ankara Etnognfya müzesiıı• 
verilmesini istemiı bu istek munfll 
göriilmOştnr. Bu plaklardan (989) t•' 
nesi müze memurlarına teslim edil~ 
rek Ankaraya göoderllmittir. Diğel 
plAklar gösterilecek bir mfiesseseyf 
YO mesela ağlebiilıtimnl lıtanbUI 
konservatuvarına verilecektir. 

Ticaret Odaları Kongre•I 
Üç yılda bir toplanan Ticaret oda.4 

lan kongresi için ha:ıırlıklara baflan4 
mııtır. Konsere Şubat sonlarına dotr1ıf 
Ankarada toplanacakt r. Odalar niıl 
zamnamcı;inde yapılacak de#'itikliklel 
teabit edilmiı bulunmaktadır. 

Ceza Evlerl Yapı PulEarı 
Hak bakanlığı Dnrbhnne ve Damg• 

matbaa&1na Ce%8 evleri yapı pullarw 
nın dağhlmoıı için diln bir lidt 
g8ndermiştir. Bu pullar doğrudaıa 
doaruya Mal müdürlüklerine gönd_.. 
rileeek.tir. 

Kltab Sergisi 
Halkevi kütübhanc ve neşriyat 

çalıtma kolu, okuma zevkini geni .. 
!etmek ve kitab ihtiyacını artbrmalr 
makndile, ıehrimiı.in mllnaısib bli 
yerinde daimi bir kltab urgf•l 
açmaj'a çahfmaktadır. 

Buğday kanununda 
Yapılacak Değişmeler 

Nelerdir? 
Ziraat Bakanlığı ile temaa etmels 

D•ue Aııkaraya giden Ziraat MOı • 
ıerı Bay Abf Bayınd ır dün fehrlmlı• 
d6nmG1t buğday itleri etrafındaki 
tedklklerine tekrar baılamııtır. 

Bay Atıf dün kendiılle gör04ed 
bir muharririmize tunları ıöylemittlrt 

•
1
- Ankarada, buğday kanununud 

tatbik t•kllnde yapılac k değioiklilı. 
ler lçinBay Muhliıle görOttilm. Yapıl• 
maaı düıOnülen değiımelerln mnı.uu 
bilhassa buğday fiatlcrinin normalda• 
aıağı dOtmemes:ni temin için ıatıt 

muamelelerinde ahnması zaruri tecU 
birlerdir. Buradaki tetkikltrim1zo 
devam ediyoruz.,, 

Takas 
Suiistimali 

Talr.&1 suiistimali tahkikatı feıle• 
keal bugOn tahkik heyeti taraftndao 
rGmrDkl~r baomüdilrlilğGne verile• 
cektir. Bu suretle komisyonun çab,. 
ması tamamile bitmiıtir. BaomOdOr• 
lük evrakı hukuk itlerine havale 
edecek ye mesele doğrudan doğruya 
ihtisas mahkemesine intikal edecektir. 

Komiıyonun iizerinde tedkikat 
yaptığı iki kaıa dolusu evrak ve veıl• 
kalnr da 81.?tmlldllrlüğe verilecektir. 

j_S_on~R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_es-=-i_m __ l_i_Hı_ı_·k_a.=y_e_s_i _: _______ R_a_za_r_O_-_ıa_R_as_a_n_B_. _D_ig_o_r __ IG_i_:_j 

- Belediyenin göreceil itleri 
duydum da ıaıtım Hasan B. ! 1 

... Halle ıirketinl aabn ala· } ... Şirketi Hayriyeyi talın ala· j 
cakmıı.. cakmu .• 

- Akayı ıatın alacakmıı .• 

1 
Hasan B. - Denizlere s hib 

olmak iyi amma bu kadar büyllk 
arzuların kolayca ıuya düıecejınl 
ie unutmamalı 1 •• 



an un 

.. H un 
"Türk 
Köglüsü 
Mustafa,, 

Berliııde çıkan büyUk hir kültür 
gazetesinde ''Türk kövlüaii Muııtaf a 
diye dci erli bir yaz~ çıkmıştır. t~~ 
tıuıbuldan Dr. Von Eogelmann ta
ra!ından. !azılmıt olan bu yazının 
Turkçeeını aşağıya alıyoruz: 

d w "Geceleri yatak olarak kullan• 
ıgı sedirin üzerine diz. çökmnı 

hesab y Ü . n apıyor. zllntU ıle kar11ı-
a ve çocuiuna bakıyor. 

t ŞUbhesiz ekim verimli olmuı· 
k:d Fakat ıehirdoki tacir bu 

1 
ar düşUk fiat yerdlkten 

onra bu 
olabi'i n~n ona ne faydası 
ilt:1 b .' r kı... BUttin aileıl 
k d ırçok zorluklar içeriıinde ne 
B~ v ~r çok çalııb. Sonu ne oldu? 

3 k
g ayın kilcıuna 2,5, taıçatlaıa 
uruı · Bankaa verıyo~lar. Bundan Ziraat 

çıknı ının faıılerl ve vergiler 
çol kıı lazım. Kendiıine ve 
~ uw çocuğuna giyecek te ister. 
tlirhfıhyukarı hepıl eıkimiı. Kırk 
on bu •sab yapıyor. Alacağı para 
nıi Y,~k ihtlyaclarına hile yet· 
a..f ecı"'. Bununla beraber Muı
lerb~ın hali, ekinini murabahacıya 
biç hl eden ve eline bu yllıden 
kını·ıJ fey geçmiyen komıusu M en daha iyi. 
I uatafanın durumu fena aayı· 
arnaz ZI M f •ld · ra usta a mahsulünde• 
lhtt ettij'i para ile en çok 
•on;acı olan euayı aatın aldıktan 
bir ~i artakalanla da kaaabadaa 
bitd' Dp~rça altın tedarik ede· S ogrusu çok torakki ·ıar. 
ıltınıon bew Hne içinde bUtUn 
reni annı h~tti kara gtln için 
ları h k.e~erınde sakladığı son 

T efıbırliainl bile aatmııtı. 
bu .. d Urklyede ( 2,~ ) milyon ton 
bİQ.'l. kay yetiıtlrlliyor, vaDi ülke
Yon endi lstlhlikinden ( 1 ) mil· 
R6rd!•zla... Mustafa babaıından 
Çalı 6lU henUz basit aletlerle 
1'.,!~;r. Onun baait kara sapanı 
traktö İ vo Yukarı Amerika ' t •rJne ve lıarman makine-

~· 8 in~i. ~~ / _ _ 

Ç~,.kigede ilk 
1. '~Elçisi 

Çin h~~~h,den bildirildiğine röre, 
el r 

1 
.unıeti, erkinıharbiye ikin· 

TUrk~ 11 General H~ Y ao-Dıu'yı 
Gen:''

1 
elçilitine tayin ebniıtir. 

dinde r~l'-Ttı~kiye Cumhuriyeti nez.-
1 • Çın elçiıidir. 

Bir Zorba 
Bir l<ad G" l • Ç ını ır etmıf, 
l<ocuklarını Kaçırmışlar 

Ağa~tö (Huausi) - Buraya yakın 
Fat YUnden Osman kızı Emine· 

nıa K ' Yft\'ru ' ezban ve lsmail adlı Uç 
lark su ile bir gece evinde ya-
lannı~n ıaba~a ~arsı kapı11 zor
•illhl' ve ıçerıye sekiz tane 
kad1;

1 
adİrn fİrmiıtir. Bunlar, 

bak a arak ve muhalefete 
rnıyarak . d k 

•fö Uldenıi crnr a 1 dereye 
•tın· 1 f ve namusuna tecavüz. 

11 erdir Ağl k d6ğrnu,ı ci· aıan çocu ları da 
rnUte e~ ır. Bu •ırada kadının 
Meh:eddı~~ fHyad. etmesi Kamil, 
Mustaf R' urııd, Nuri, Ali, 
rnındak•ı.' eceb ve Hurıid na· 

sera 'l · k Me ı erı erı açırtmııtır 

SON POSTA 

Resimli Maka ... e a Bilgi ve Görgü g 

-.Çok okuyan detil, çok aeıen bilir!., derler. Kafalarını 

ldtab Dıtllnden kaldırmıyanlarıa beyisaleriae tıktıklan, 

hafızalarına yerleıtirdiklerl bill'iler, ham maddelerdir. Buıa

ları o"g• ı a' • t tırrnak İ._. · l gezmek ve fÖr•ek te liEımdır. 

1 

Bugiln medeni milletler aruında •'aeyahat,, aadece eğlence 
dü911nceı:ile detil, bilıiyi kuvvet" endirnaek lüzumu göz 
lJnGsade tutularak yer bulmuıtur. 

t 
Çok ıeıinls ki, tabiatin bilmediğiniz tarafl:ır:nı gfüüb 

kafanızdaki bi gi hamuleıini zenginleşti reııinh. 

..., 

• 
.,"ON TELGRAF HABERLERi 

Arda 
müldü, 

Suya GöKöprüsü 
Münakalit 

Son ,Unlerde yaian yatmur· 

ların ve karların zararlı netice• 
leri ıörUlmey• baılanalmııtır. 
Birçok yerlerde nehirler ve çay: .. r 
taımıf, mUnakalat durınuıtur. Bu 
meyanda Trakyada da bazı feye
ıanlar olmuıtur. 

Arda nehrinin taımaaı yUzUn· 
den köprn ıu altında kalmıı, 
tren münakalitı durmuıtur. Arda 
k6prüsü ıu altanda kalmııtır. 

Bu yüzden bu ~ aabah gelmeai 
İcab eden ıemplon ekspr11i 
Arda köprüsUnU geçememiıtir. 

Sporcular İçin Yeni lSuikasd 
Kararlar : Teıkilatı 

Berlin Olimpiya.dına lıtlrak 
Edilecek Mi? 

idman Cemiyetleri Umu•I 
Merkez heyeti dün toplaamıı, 
amatör olmayan kulüblerle ıpor· 

cuhrraa ittifak teıkllibnda yer 
alamayacağına, aacak eldeki 11izam• 
name mucibince Futbol Federa .. 
yo~ uaun profeayoael futbol teıek· 
kllllerini de murakabe edebile· 
ceiine karar vermiıtir. 

Dun TUrkly• Mllll olimplyad 
komiteal de toplanmıf, 936 6erlin 
olimpiyadı için sporcuların hazır
lık yapmalarına karar vermlıtir. 

Uçak •amplyonsaı 
Ankara, 28 (Huıust)- Haıılatı 

ile ıporcular namına bir tayyare 
aatın alınmak Uıere bUtlln ıeblr
lerde~ " Uçak ıampiyonluğu ,, ada 
ile futbol maçları yapılacaktır. 

Türk • Mııır Doıtluk 
Cemiyeti 

Ankara 27 ( A.A.) - Kahire 
de Turing Otomobil Kulllp Reiıi 
Tahir Paşanan Baıkanlığmda bir 
Türk • Mısır . Dostluk Cemiyeti 
kurulmuıtur. 

Yunanistan Ve Dı' Borcları 
Atina, 27 (Hususi) - Siyasal fır· 

kalar liderleri, dlln yeniden top
lanarak dıı borcların tanzimi 
meaeleaini konuımuılar ve bu iti 
hllk6mete havale etmişlerdir. 
Ôkonomi bakanı bay Peımazoğlu 
bu münasebetle bugün öğleden 
ıonra refakatindeki arkadaşlarile 
birlikte Londraya hareket etmiıtir. 

A. V. 

Moıkovada Yedi Kiıi 
Yakalandı 

Moıkova, 27 (A. A.) - HU· 
kt\met aleyhinde bir suike1t teı· 
kilatı meydana çıkarılmııtır. Teı· 
kilitın Amerika birleşik hUkt\· 
metlerinde de ıubeleri vardır. Re ... 
men bildirildiğine gire bu nıe
Hle llo alAkadar olmak Uzere 
yedi kiti yakalanmış ve askeri 
hapishaneye atılmıttır. 

Aşırılan 80 Kilo 
Altın 

CeaeYe, 27 - Merkezi Pa
rlat• bulunan bir banka tarafın• 
dan Niıte ıubeaine gönderilen Ye 
içinde bir milyondan fazla kıy· 
mette (80) kilo altın bulunan bir 
mahfaza Uç kiti tarafından ikinci 
Teşrin ayı içlnde aımlmııtı. CD· 
rOm ıerikleri Niı ye Cenevedı 
tutulmuılardır. Fakat altınları ele 
geçirmek mümkün olmamıştır. 

Adan• Fransız Konaoloau 
ÖldU 

Adana, 27 (Hususi) - Şehri· 
miz Fransız konsolosu B. Bellan 
evvelki glln ani olarak ölmnı, 
kapalı b:rer ıarf içinde hiımetci· 
lerinden birine (I050), ötekine de 
(750) lira bırakmıştır. 

Konsoloı merasimle ıömlllmüş, 
mezar baıında Mersin Franıız 
Konso~osu ile Vali birer nutuk 
söyliyerek meziyetlerinden bah
setmlılerdir. 

Durdu 
Sular pek fazla olduğu için 
aktarma yapmak imkana da bulu· 
namamış ve ekıpros geri dön· 
mUştür. 

Bugün gelmediği gibi yarın da 
ekıpresln gelmesi imkansız gö· 
rUlmektedir. Bu vaziyette gidlt te 
yapılamamaktadır. 

Çin - Japon 
Savaşı 

Dövüı Şimdilik Dostça 
Durdu! 

Tokyo, 27 (A.A.) - Rengo 
Ajanıından bildirildiğine ıöre, 

Hsinking ve Peipingden i•len 
reiml telgraflar, Jehol hAdiseairıin 
kapandıianı haber vermektedir. 
Sung • Şeb - Yuan'm kuvvetleri 
geriye çekllmiı, Kuan - Tung as· 
kert makamatı ile, iti dostçasına 
bitirmek llıere bir murahhaa ta
yin olunmuıtur. 

Bursada Şiddetli Bir Fırtına 
Buraa 27 - Şehrimizde ti d

d~tli bir fırtına oleıuıtur. Yahu; 
dılikte bazı ağaçlar devrllmiı, 
bu yflzden birkaç ey hasara uğ
ramıştır. Elektrik direklerinden 
bir çoğu yıkıldığı için ıehir bir 
mUdd~t karanlıkta kalmıştır. yan· 
1ı1n ıhtlmaline karıı tedbirler 
alınmıştır. 

Vilayet Meclislerinde 
Kadın Azalar 

Ankara27-Yakmda fırkaca ili 
edilecek vilayet Umumi Mecliılert 
aza namzedleri araıında ber.:te b" 
'b'd yır 

nıı ehn e kadın namzed bulun· 
maaı kararlaştırılmııtır. 

lzmirde 900 Amele Jşsiz
likten Kurtuldu 

lzmirde, Pamuk fiatının yUk
ıelmcsi bahaneıile kapanarak 900 
kadar işcinin açıkta kalmaS1na 
•ebeb olan dokuma fabrikalan 
Ôkonomi bakanlığının çok yerin~ 
de müdahalesile tekrar iılemlye 
baılamııtır. 

•• ozu 
-----

Yazı Çok Oldulu için 

Bugiln Konamadı 

Vunanistanda 
iç ı,ıarinde HIJI Karar

sızhk Var 
Atina, ( Hususi ) - Nazır· 

lar Mecliıi dlln gece Baıbakan 
Bay Çaldaris'in evinde ani bir 
toplantı yaparak dahili vaziyet 
hakkında uzun müddet görüş· 

muş· er ve mliddetleri bitmiş olan 
ayan mecliı azalarının seçimine 
nisan ayı içinde baılanmaama 
karar vermişlerdir. Meb'usan 
meclisi bu yüzden mayıs ayında 
toplanacaktır. Diğer taraflıt.n 

muhalif fırka liderleri meclis İf· 
lerlnin tatilini münasib görme· 
dikleri için derhal toplanılmasmı 

hükiimetten iıtemişlerdir. 
Siyasi mahafıle göre, . Baıba· 

kan Bay Çaldaris, fırkasına men
aub meb'uslardan bazılarınuı 

kendiıine muiber olduklarını ve 
fırkadan ayrılarak itimad reyi 
Yermiyeceklerini hissetmlı Ye bu 
ihtililfları halletmek için zaman 
kazanmak fikrile mecliı toplam• 
şmı mayısa ııeciktlrmittlr. Bay 
Çaldaris. yapılan bUtnn protest~ 
lara soğukkanlılıkla mukabele 
etmektedir. - A. V. 

Say Göring 
Lehistanda 

Varşova, 27 ( A. A. ) - Bay 
Görlng refakatinde Lehistanın 
Berlin Sefiri, Almanyanın orman• 
lar müdUrU Bay Kendel sv şubeıl 
~·fi Ba' Hausendorf ve Alman· 
yanın Varşovadaki ataıemiliterl 
General Schlndlen olduğu halde 
bugün saat 2,40 da buraya gelmiı 
ve vagondan çıkmamıştır. 

Bay Göringin avlanacağı o,. 
man, Avrupanın en bUyllk ormanı 
olub sathi mesahası 2,500 kilo· 
metre murabbaıdır. 

Bay Göring, yabani domuz. 
avlayacaktır ve Reiıicllmhurun 
davetile gelmiştir. 

Fransız Hududunu Aten 
Adamlar 

Pariı, 27 (A.A.) - Bazı Is· 
paoyah ve Portekizli, makbul ol• 
mayan eıhae, geceleyin sahte hU· 
vi) et evrakı ve otomobille Fran• 
ıız hududundan içeriye girmlı ve 
Bordo lıtikametlne ıitmişlerdir. 

Yapılan takibat neticesinde, 
bir kiti yakalanmııtır. 

Dıı Pazarlarda 
~ 

Rekabet 1çin.e 
Ankara, 21 - Hazırlanan bir 

projeye göre zeytinyağı ile sair 
nebati yağların ve yerli mahsul· 
lerimiı:den sebze, balık, meyva 
veıaire konsenelerinin ihracını 
kolaylaıtırmak ve hariçte rekabet 
imkanını arttırmak için bunların 
amballj, taktir, imal levazımının 
gümrük resminden ve muamele 
vergisinden muaf tutulmaları dn. 
ıllnUlmektedir. Muafiyetten iıtl• 
fade adecek çikolata fabrikalan 
yüzde yirmi bet niıbetlnde kuru 
veya yaı meyYa kullanabilecek-se e adliy i . · 

Mlicadel eye ntıkal etmiıtir. 
olan K:ıbıırasmda ortadan yok r 
kızı Fatma anınb yedi yaşındaki 
Kezbanm ın~;ec e~ Yatındaki kızı 
kaçırıldıgw avızler tarafından 

fN 4N /STER I NANMA! 
'"\ lerdlr. 

Bir Yaralama 

F 1 zannedilmektedir. - * 
r:nsada Eir Casus~uk 

caı u a~t:>etye, 27 - Casusluk ve 
hurada M~rU~ ferikliği töhmetile 
Y-an \'e ik!•flıs isminde bir Ital
ıtıisyoncu 1 otoğraf levazımı ko
Her Uçü d~ ~~vkif edilmiılerdir. 
lllodet F ' ır askerden, en son 
tipi 11 öğ/ans~z faz maskelerinin 
leri ıi it' ef rnıy e teşebbUı ettik· 

' ıra eylemiılerdir. 

Bir il.! l ah arkadatımııda okuduk ı _ Eter der1 yılı bittiği vakit bizleri : Dera okuma· 
,. Sen M'şel Fr:ını .z lisesi •on sın ı f talebe'eri namın.• d'.tın z için ılzi imtihan etmiyecetiz. Alın diplomanızı ı 
eteml:r:e gönderilen bir mektubda, edebiyat muallı· dıyecelder.e ne i li. Denilmiyecekse, bir an evvel bize 

g~z. lbaf ndanberi sn fa gelm ed iği yazılmaktadır. bir muallim göndermek lazam nelmez mi? 
mının yı • ,, 

Mektubda deniyor ki : Eğer talebenin tikiyet ettiği bu vaziyet aotru iıe, 
,. Son sınıf o!m :ık dolayıaile sene ıonunda imtihana 1 ve çocuklar hocHız kalmıı:arH, imtihanda muvaffak 

tibi olacJR-ız. Hocam•z, şimd iye kadar bir kere bile olamayıılarının cnHını kendilerine çektirmek büyQk 
•ınıfa ayak btıma ~ı. Yıl aonu da imtihanda muvaffak hakııılık" olacatına bi:ı. inanıyoruz. Sen de ey 
olam:zsal< mes'ul lh: miyiı, ge' m'yen muallim mi? okuyucu: 

JSTE I N iSTE iN ' 

Takıimde oturan Bozmacı Ki• 
mil namı diler Mebmed Ali ile 
Haıköyde oturan kahveci Eft!ln 
kavga etmiılerdir. Kimli Emıni 
ağır surette yıralamııtır. 

Kaza Kurıunu 
KJzguncukta Hikmetin fır .. 

moda çalışan A ım ile Haıaa, 
yeni a: dıkları tabancayı karıştır
makta iken tabanca ateş almıt 
ve çıkan kurıun ameleden Aliıaoa 
rastlayarak aju ıurette yarala• 
mııtır. 



Ziraat Bilgisi (") -, 
{ 

''Kaysı, 
Vişne1 
"F:rik,, 

Hut'la Kız Mııallim mektebi 273 
1. S. Ozkut'ıu Moktubunuzdaki aualleri· 
nize eıraııile cnah veriyorum: 

K yıSI • Erik, vı,ne -
t-Her üçü de ncbatların"Rosace a 
Vcrdiye,, fasilelsnla, levziye kıı.· 
bi'eaine menaubdurlar. Bu itibarla 
Uçünlln de evsafı oebat:yeleri 
müper:ek emaslan fhtf va e..l<'r. 
Kay~. ri~ vişne (ağaç) h:-l'.nde 
nebattan olub (S. IO) metre im.dar 
boy alırlar. Sakları tamamen 
hasebidir. Yapraldan kış n salat 
ve dal üzerhdeki vazly t!eri rntl· 
teakibtir. Çiçekler, yapraklardan 
evvel açılıb erbeıt hir keiı için· 
de bulunurlar. Tüveyç S parçalı 
pembe beyaumtrak renktedir. 
DaJ üzerinde münferld ve eksee 
riya huzmH·arf bulunurlar. 

Uzuvu teıklr çok ayı1ı, unu• 
te'niı tektir. Mey:vaJarı (semerel 
mUratİ) eli) olup çekirdeğt ıaran 
etU kısımları, mebı:ul ıeicerlcri 
ihtiva ettiğinden kabili fstifndedlr. 
Bu kıaJm meyva olarak yendiği 
gibi reçel, peıUI, ıurub vesaireye 
de yarar. 

2 - A : Kayı•ının mentel 
Iran olarak göster.imekte o!up 
son kanaat Çfndedir. Oldukça so
ğuklara dayanabilirse de erken 
çiçek açtığından geçe kalan don
lardan korkar. Bunun için daha 
ziyade muhafamlı vadilerden hoı· 
lanır. Nemli •• ıulak topraklar
dan hoılanmaz. Bu takdirde eriğe 
aşılanmış olmak liz1111dır. Kireçli 
topraklarda da bademe aıılan
mıı olmalıdır. Hullsa aııJandığt 
anaca iÖre toprak ıeçllir. 

B : Eriğin meeşei Akdeniz 
havzasıdır. ildim huıuıunda mu ... 
klilpcser.d değildir. KuTYetli •• 
nfımli toprakları 1ever. K61derl 
sathi g!ttiğiaden toprafı kabili 
ntifoz o~malıdır. Killi • kumlu 
topraklarda eyi yaıu. 

C - Viınenin monı l Avru
padır. Toprak hususunda kanaat
kArdır. Kuruca topraklarda da 
yetişir, soğuğa dayanabilir. Kireçli 
toprak?arda f dUı üzerine aıılanır. 

3 - Her Uçlln de memle-
ketimizdeki lktıs dl vazly tlvl 
kıymetlidir. Jstih alatımız bir h yli 
olub kayısının kurusundan lbr • 
caltmız bile vardır. Memleket 
içindeki sarfiyatı da epidir. Sev
kıyat işlerinin gtiçlüiU dolayuıile 
dahili muamelatı daha ziyade 
husuıtdir. Peıtil, ezme, reçel ve 
ıurub ıekliadekl imallta elverişli 
olUill lktıaadlyahnı ytık1eJtebilir. 
Bulgarlar erik ibrac etmektedirler. 
MeyYanın ııhhat Ozerindekl de· 
ğerü lellri dUttlnDlllrıe yurdumuz· 
da çof al••ma11, vatandatlara 
utiJc ••rm•ıl lilenlr yurdumuzda 
mQnferlden bu meyvaluı yotiıtir• 
meklo ieçinealer vardır. 

.t - · 'IiUrldyenln Malltya •e 
cenub villyetleri kaymaın en çok 
yetiıtiii yerlerdir. Bununla bera· 
ber Orta Aaadoludada rHtlanır. 
Vifaeı K8ta1ıya, Kayıerl, lıparta, 
Gebze havaliıinde çok ve bura• 
larda iyi •aaıfhdır. Erik yurdu
muzun homea her k61eaindı meb
zulen yetiıir. Amasya bu bolluk 
yerlerinden biridir. 

5 - Muvaffaklyetler temenni 
ederim. 

Çiftçi 
••1 Zır .. t huauı11ndalı:I mlitkllllerlnbl 

aoıunu._ Son PHta'nın (Çlftp) el 
•ise c~••b •uecektlr. 

• 
E I 

6 Asır Evvel Trakyada Iskin 
iskan işini Kanuni Yıldırımın Başladığı 

Tamamlamış, Ba'· ,Jarı 
Süleyman 

Sade Türkler Doldurmuştu 
UzunköprU (Huıu&I) - Birinci 

Murad zRmanında açılan Ce1ri· 
ergene namı diğer Uzunköpr 
meskfı halkanın nerelerd n iel· 
mif olduduğu meselesi ıayanı 
tedkiktir. 

Birinci Murad zamanında 

Uzunköprllde meıküa Tllrk aile• 
Jeri be§ eY halkından ibaretti. 
Birinci Oıman zamanında rararhğı 
gHrülmllt Gaıi Abdurrahman 
ailesi; Orhan zamanında Orhanın 
oğlu Sfi!eyman Paşa llo birlikte 
Gelibo:uy:ı gelen KlSae Mihıll ve 
Birinci Murad zamanında Ahiler 
Türklerinden mllfreze kumandanı 
Hamid Bey ve Sarı Han Bey •• 
Naıuh, Ali, Kara Yuıuf Beylflr 
isminde Uç kardeıin aileleri idi. 

Birinci Mehm~d %amamnda 
Uzunköprllde toplanan halk tam 
137 hane ldL Memleket Ergene· 
nln karıı yakasında, ıimalde ku· 
ru1muıtu. Bugiln için memleketin 
oraya nakli aıhhah umumiye Bok· 
t&inazarmdan ne kadar isabetli 
bir temennidir. Memleke:ln ku
rulduğu mahalle hali ank :ıı taru· 
marmdan mezar taılarına raıl· 
)anmaktadır. 

İkinci Murad r;amanmda cami, 
köprU, ve karvıınaaray inşalarına 
başlandığında kalabalık daha 
ıiyade artmııbr. 

Halkın elaemmJyetlf valfı iç• 

Mutta Domuz 
Mücadelesi 

Muı (Huıusi) - Zir ate zarar 
nren yabant h11tyvan1arla mllca

dele için teı· 
idi olunan mU· 
cadele Mil· 
dürlDğtlne Mer-
alnden B y 
Naci tayin 
edil iftir. 
Derhal baflı• 

JU mücadele 
tlç koldu ya• 
pıl m aldadır. 

Muş Mucaclele Kua bir U• 

mUdürll bııy !Naci içinde 
200 domuz 'Yurulmuıtur. iki aene 
içinde viliyette muDI' hayvan 
kalmıyacağı umulmaktadır. 

Kar kö eda Hahmhk Mektebi 
Karaköıe 27 (A.A.) - Şeh

rimizde bir halıcılık mektebi açıl· 
mıı, bunun için &partadan mtitee 
ha1&11ılar ietlrllmitflr. 

Adana da 
Talebeler Zelzeleden Zarar 
Gören!ere Yardım Ediyorlar 

Adana 27 (A.A.~ - Marmara 
yer oynamau felikethıo ğrayan 
yurddaılanmıza yardım için ıeh
rimiz orta okullarındaki okurlar 
yerinde ·ve çok güzel bir bllnn· 
nıa yapmıtlardır. Okullar araıın· 
dakl ıöı birlifine g6re, her okur 
gUndeliğindan dllediif kadarım 
bu iyi it için ayuacakbr. 

Karakösede Soğuklar 
Karaköae 27 (A.A.) - Soğuk• 

lar eaki tiddetini kaybetmiı, n ... 
kıs 35 ve 40 dereceye kadar dll
ıen hararet timdi gtindQzlerl na
kıs 15 ile 20 araaında, geceleri 
lie 25 ile 30 arasında değiımek· 
tedlr. 

(Jzunköprüde belediye daireai 

timatsi ikinci Murad 1.amanmdan 
baı1amııbr. Camlln kurulduğu 
yerin pek yakınmda oturan ikinci 
Murada komıu olmak benı!erflo 

kartı yakadaldlerden bazı aileler 
boı olan yerlerde e•ler kurdur
mutlardı. 

Yılduımın yaphla iakflnları 
lldnd Murad tamamlamıı "I:rakya• 
eczasından buluaan Fllibe ve 
civarları ile Balkanın ote yaka· 
sındaki yerler ta Tunaya daya• 
nan ıssız ıeasiz mahaller Türk 
oUfuslarllo doldurulmuttur. 

ikinci Murad zamanında Bal· 
kanlar, Tuna boylarına ve Trak· 
yanın ezeli parçaaı olub blr za· 
mantar ( Rumelil tarki ) deni1en 

•• 
Unyenin Cücesi 

Temel 
Ünye (Huauil) - Burada Gül· 

ıen adlı bir kadıncağız vardır. 
Bunua otlu Temel 90 ıantim bo
yunda ve tam 22 yaiında bir 
cUcedir. Temel tartıldıfı zaman 
32 kilo gelmektedir. Eli ve ayak· 
lan vDcudDne niıbetle bliyDktUr. 
Söylediği aö:ıderi anasından baıka 
ki H anlıyamamaktadu. COcenln 
yeghe ze•ld bol glnqll hava· 
larda gllneı altında ıurtUstU yatıp 
sineklerle oynamaktır. Fakir bir 
kadın olan Bayan GUlıen iıtlda 
Ua bUkOmete mtlracaat edip oğ• 
luna yardım edilmeılni lıtemiıtir. 

Adapazarmda Bir Av Kaza11 
Adapaı:an ( Huıuıl. ) - Acı 

Elmalık daA'ında domuz avı yap
makta olan Deiirmendere köyün• 
den Haaan,Oımao,dljer Mehmed, 
Haıan otlu Mehmed, avlanırlar· 
ken HHan oğlu Mehmed, 
Mehmedi domuz HDIDlf ye Uzerine 
alei etıniıtlr. Ajır iurette yarala
nan Mehmed haataneye kaldırılmıı, 
Hun otlu Mehmed 1akaJanmı1, 
ıdliyeyı verilmlıtlr. 

kısımlara lıkfin görmUş Tnrk 
ansurlan 1,750,000 raddealnde idi. 
O .zamanki tarihi rakamlann be· 
llgatine göre Türkler Bulgar un
surundan iki ndali çok 'Y• kabir 
bir ekserfycto maliktJler. 

Yavuz Selim zamanında Türk 
aUfusu iki miiH fazlalaımıı ve 
hakim ekseriyeti muhafaza etmiı
lerdl. Süleyman kanuni zamanmda 
be Kastamonudan, Van ve Bitllı 
Erdehan, T ebriıen nak1olunan 
TUrk unsurları ekseriyetle Fllibe. 
Rodop balkanlarında ve bir kımıı 
da " ·Deli orman " civarlannda 
lakin olunmuşlardır. 

O vakitki tarihi rakkamlara göre 
Rodop Balkanlannda ild milyonu 
mütecam Türk unsuruna kartı 
i~çebe Hulgar unıuru yllz elli 
bin, Balkanların Gte yaku.ında 
Tunaya kadar olan yerlerde iae 
Oç buçuk milyon TD~k unsuruna 
l<arıı dört yliz bin dağınık Bulgar 
unsuru vardı. 

ikinci Murad zamanında akın 
edib gelen Konynda mtlnkalrz 
Selçuki TUrlclerinden kahir bir 
ekseriyet T ırakyaya lıkln edilmiı· 
Jardi. Bugün UzunköprtinUn yerli 
ahalisi Osmanlı • Selçuki TOrk
lerinin içtimai · .,ahdeUoden doğan 
ne&illerdendir. TUrk doğmutlar, 
Türk ölmUıler aalen Türk otlu 
~lirk bir halk tabakaııdır. 

lzmirde Yeni Bir 
Piyango 

lımfr (Hususi) - 935 yılı 30 
Ağuıtoı Tayyare bayremanda 
Iımirde büyUk 
ıenlikler yapı· 
lacak; Kıul 

çullu koıu ala· 
nına tayyare
lerimiz ine
rek oenliklcre 
iştirak edecek
lerdir. Tayya
relerden h · ıka 
nutuklar söy-

lenecek ve ha· lımır piyruıgo rufidii· 
vacılık konfe-. rü bay Demir Şe\ ki 
ransları verilecektir. 

Tayyare Cemiyetinin lzmir fU· 
beai, 30 Ağustoıta lzmirde ke· 
fidesi yapılmak Uzero bir (tayyare 
şenlikleri) piyangosu tertibine te-
ıebbüa etmiftlr. Bu. hu1Us hak· 
kında Cemiyetin Genel Re:ıliğine 
müracaatta bu1unulmustur. 

Umur beyde 
Hü~fımet Konağı Ve 

r elgrafhane yandı 
Çanakkale (Husual) - Lfipse

kiye bağlı Umurbey aahiyeıiade 

htlkümet konağı içindeki pottane
de bir yangm çıkmııbr. HUkUmet 
konağı tamamen yanmıştır. Bina 
dahilindeki bütün kağıtlar, dos· 
J&lar ve defterler kurtanlmq, 
yalnız telgrafhanede bir manllple 
7anmıştır. Yanpan etrafa ıirayet 
etmemesi için yanındaki berber 
•• demirci dUkkinJarmın çatıları 
yıkılmııhr. 

lzmil Ticaret Odası Meclisi 
bmit ( Hususi ) - Ticaret 

Odaıı intihabı nihayet bulmut ye 

reylerin tasnifinde Hllaeyln Bed
rettin, Zihni, Nazif, Şarkpazan 
ticarethaneleri sahibi Sadeddin 
Faik Nüzhet, Kadri, Ômer Ldtff, 
Baylar Oda mecliıl asli jzalıkla
rma aeçilmiılerdir. 

Tarihi Fılua 

Nasreddin Hoca 
ile Aksak 
Timurl 

Her gUn bize tatlı bir fıkı• 
okutan değerli arkadaşlardan biri, 
mllnasebet getirerek ya1ıyor: 
Naıreddin Hoca, Akıehirde ot•i 
kuran Aksak Tımura '' Çoball 
armatanı, çamsaku:ı " di,; erek 
piımlt bir kaz götürmek iıter. Bit 
kaz keHr karısına nar gibi Jozartı' 
bnr, kuc ğına alıb yol dü:ıellt• 
Fakat yarı yolda acıkır, ) ahod 
imrenir, kazın bir budunu mide)• 
indirir. 

Timur, Hocanın armağanıOI 

hoı görürse de bir budun ckılk 
olmuıoı da tuhaf bulur, •orar: 

- Kazın blr budu ekıikl 
Hoca •ıkılır, dört yanına b.

lamr •re otağ 1karf1sındakl ka7.lr 
nn tek ayak fisttınde durmalarılll 
ıörerek hemen cevabı yap11'mr 1 

- Buralarda kazlar tek ayak• 
lıdu. Iıte örnekleri de karıııuzdl! 

Timur, hemen ~mir verit• 
kez.lan llrkUttllrerek yurütür, ho
caya da yatamnı ihtar eder : 

- Bak, bir ayaklı dediğlll 
hayvanlar iki ayaklı. 

Hoca, fıtifini bozmadan fll 
karıtlığı verir : 

- Onların yediği ,omağı sil 
yeıeniı dört ayaklı olurdunuz! .. 

Topal Timura her hangi bit 
adamm tek ayakta babaetmesin• 
ve bele onun bir çomakla d6rt 
ayaklı o]acagını söylemeslne im• 
kh yar mıdır? Burasını aeçelim. 
Yalnıı: bir hakikat :var: Sönmeı 
bir kahkaha olan Naareddin Hoca 
1283de ölmUftür Aksak Timut 
ise Ak,ehir taraf]arına 1_402- 1403 
do ı•lm, ir. Dem k i o eJl 

zeki ile o sert dehanın yiiz~c, .. 
meıino imkan yoktu. Timur, 
olsa olsa hocanın mezarını ziy<>ret 
etmlıtir. 

Bu takdirde bizim ikide bir 
hocayı Timurla g8rllştllnnemiztn 
sebebi veya zevki nedir? •• Acab· 
kahkaha i.\etadını me:ınrında ııUı· 
dllrmek ml istiyoruz? .• 

M. T 

El azizde 
Polis Eski Bir Cürmün 

Faillerini Yakal dı 
EIAziı (Hususi) - 933 1;cneıl 

ağustosunda lzzetpaşa mahalle" 
sinde oturan F cridenln evini SO"' 

yanların çaldıkları eşya Aksara)' 
mahallesinde kunduracı Saidid 

evinde bulunmuı ve Said bunları 
kaçınrken yakalanm•ştır. Umum• 
haneler civarında bir karmanyola 
J&pmak ctir'etlni gösteren kuhvecl 
çırağı Ziya ile kardeşi Remzi ~· 
yakalanmış ve adliyeye verilmır .. 
lerdir. 

Tirede 
Hayvan Hırsızları 

Yakalandı 
Tire (Huliusl) - Tire ve ha va• 

Hainde ötedenbeıi hayvan hırs ı zlığı 
eklik olmuyordu, kazamıza yePl 
tayin olunan jandarma kumandaJJ1 

Bay Halid bu mühim hırıızl,k iti 
nzerinde çahşarak failleri yaı<ala .. 
iDii ve adliyeye teslim cıdUmiıtit• 

ipucu kasablarm birinde bul~ 
nau ve üzerinde belediye damg••' 
bulunmıyan' bir sığırla elde edil" 
mlf, tahikat derinleştirilince hıt"' 
aızlar bulunub meydana çıkarı~ 
mıtlll'. Hınızler sekiz kişidir h•P1 

de adliyeye verilmittir. 
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( Siyaset Ale~i) 1 
• "' AR ~I 1 

.. , .. k l Fransız 
1 u se en Nazırlarının 

On iki 
Adadan 
Sesler 

Bir milcfdettenberi on iki adada Londra Seyahati 
ltalyan \dareıine karşı halkın ga~eynn Londra, 27 ( A. A. ) - Bay 
halinde bulunduğu göze çarpıyor. FJandln ve Bay Laval'ın, fngiliı 
Yunno nıenbalan, bu ga eyanın büllln sefiri Sir George Clerk ile yap· 
ııddetile devam ettiğini kayd derken tıklara mülakat, resmi mahafi.de 
ltalyan menbalnrı, Stefani cıjanıı ı ma• k 
rifetile, kuru ve k t'i bir tekı.ib neş- mevz.uubahs olmaktadır. Mez fır 
rediyor. Bu hii:l iae, ı iyasal vak'ala rın müliikntta Fransız nazırlarının 
~aluı Za\'iyelerine göre nasıl şekille· Londraya yapacakları seyahat 
rınt değiftirdiklerini biz.o, bir defa mUnakaQa edilmiştir. 
d•ha · b "' •ebeUıa ~t etmiı oluyor. Bu ~ün&· Bu münasebetle Almanyanın, 
hGk ~ e ... ydehnck lazımdlJ' ki ltalya Uluılar Kurumundan .-ekilmek için 

umetı, bu adaları elinde bulun· T 

durma ki '- b evvelce vermiı oldug· u tebliği iptal a Hendisine tamamen ya nucı 
bir takım toprak ara el koymuş vazi- etmesi lcab edecektir. Uluslar 
Jette bulunuyor. Yunan Generallann· Kurumu da, Almanyaya askerlik 
dan ~usmr nis'in dediği ııibi bu ada· mOıavatını verib vermemekte ser· 
~1" ltalya için değil ikbaadt fayda- best olacakhr. 

rı, nıuhtemel askeri iıtifıldalcri dahi l hl 
olnı - Almanyanın böy e r ıey • ıyacaktır. Oyle ise, füzu\i b ir fa· 
rıl vaziyette kalmak ve mlltemadiyen kabul etmeyeceği peıinen tahmin 
.,apılacak tohriklt k rşısında lllzum· olunabilir. 

' 

~;: bir za
1
im roınnn oynamıya neden Avrupada Fırtına ... 

um flSrüyor? Doğruıu, bu ciheti 
anlanıak mBmknn olmuyor. Fakat y v z 1 
•uhalckak olan ıudur ki ortada mem- nın aptıgı arar ar 
llUniyetsizlik gelirmlı bir kütle var• Londra, 27 (A. A.) - lngUterenin 
dır. Ba küt e, miitenıadiyen bakı:.zlık her tarafından, son fırtınanın yapmıı 
~e zulüm gördüğünn bağırıyor ve bu oldugu zararlara dair yeni malumat 
aykırış ak:saiz kalıyor. 

y• gelmektedir. 
k ırminci asırda, insanın kendi Northumber)and'da, Blyth'de, dal• 
L U•vetind n batka ""l'iven'ıb innnaca""ı ı · · · ü ükle •l b' 6 ııı; galar, iki kı avuz gemısını ı r ı~ · 

ç ır tey kalmamııtır, •enetim. mittir. Bunların ne olduğu ma uru 
Süreyya değildir. 

1 ı Man adası havacıhk meydanında, 
spanya htilalinin rüzgar bir tayyareyi yerden kaldırıb, 

du•ara çarpmıı ve parçalan;ııtır. 

Tasfiyesi * 
B Secttıe. 27 ( A A.) - lnailia Ko-
arıclon, 27 ( A.A. ) - Divanıharb l"le 

6 

ı- lombiwuında ıu!arın coımaaından ve -,,an suçu ile ittibam altında bulu· ' •ı l ..ı 
la toprak kaymasından ötllrl v en enn an ıabık nazır ve mebualardan 
t.liı ı S • sayıııı (25) i bulmu,tur. 

e antalo'yu beraet ettiJ'mııtir. Telgraf ve telefon hatlarının kesil• 
lh .Avukatının iddiaaına göre Santnlo mit olmasından dolayı birçok köylerin 

lillı tetebbllsllne ka!'ŞI gelmit ve akıbetinden haber alınamamıştır. Va-
~talt Katalonya hnknmetlnio ilanın· ,~ngton eyaletinde vıııiyet düuliyor 
fi~ '.'°~ra söz al.arak halkı denildiği ııiblair. 
ra t ılıt~IAte değ'I, silkünetl muhafaza• -le 

ehık eylemiı.ir. Varıova, 27 (A. A.) - Bir knr * fırtınaaı, Boriszov petrol havı.asında 
lbtı O.,iedo, 27 ( A.A.) - Aeturi'dekl ehemmiyetli zararlar yapmıı ve 20 
._ ~~l laareketinfn mOrettibi addedilen kuyu hasara uğramı4br. 
td~d?11 Menendeı'in dosyası tetkik YOksekliği S metreye varan kar 
t •ktea sonra, hakkında fililm yığınından, münakalat inkitna uğra· 
d:!"•ının tatbikinden başka kendisin• mııtır. 
• 100 ıni'yon da zarar ve ziyan Denize DUşen Altanlar 
.,!.•nnıaııı latenllmi,tir. Londra, 27 (A. A.) - Diln Pariı· 
------;;.;,,:===-------~...;..-

I 

Sevmediğine 
Edeoi 
Tefrikı 
59 

,--Aşık 
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d Sofraya, adeta kinle bakıyor-
b 11

• Çiçekleri kopanb yolmak; 
•rdakları, tabaklan kırmak; ber

feyl topukları albnda çiğnemelc, 
•zınek bıraile yanıyordu. 

- Bu da geçer... Sen, sıkıl· 

ma, ben onları idare ederim. 

Yemek odasının kapısı açıl· 
lbıtta; Cevad Galib, görllndli: 

1
; Behice, Tllrkln, Hilkat, 

~e der... Sen, gelmiyecek misin? 
yıb olur... Haydi, ıeni bekll

)'orlar. 

Arkada11nın koluna glrmiftl, 
kapıya doğru ıllrükler gibi çekib 
iÖtlhilrken yavaı ıesle de: 

d 
:--- Ben sofracı ile konuşuyor, 

edım. Kend' . l . .. ını zor a, güler yüz 
ıokster ... Bunları, karı kız kahrı•, 
., k h ' 
dn 8 rı, zannetme... bunlar, 

nyanın k h d 1 
tekli de_. . a rı ır Her yaıta 

gışır. Fakat hepsi dün· 
!aknın - _kahrı dır. Ne ya~arsın, 
•• ecegıd 

Di~ordu. 

tllı~~un Şinasi, tllkUrOr gibi 
huru4turmuştu : 

- Bari çekmiye değeri olsa •• 
'-- Buna rağmen çekiyoruz ve 

Çeas;eceğiz ... 

- Artık usandım 1 
Cevad Galib, bir çocuk av.-. 

tur sıib, ıöyleniyorda : 

Salona geçtikleri zaman, Uç 
gene kız, çığbk çağlık bağırdılar: 

- iyi eY ıahibliği doğruıul.. 
- insan misafirlerini karıı-

lamaı mı? . 
- Sofracılılc öğrenmiye mi 

baıladanız ? 
Harun Şinasi, dudaklarmda 

zoraki bir gülümaeylıle onlann 
ellerini aıkıyordu : 

- Bu kadar ıitem edecek 
bir kuıurum, gllnahım yok, ıanı· 

rım. 

Behice tavandan aarkan geniı 
kenarla bllyUk kırmızı abajurun 

penbeleştlrd:ği gölgeler içinde 
bile Harun Şf nasinln rengmın 
uçukluğunu farketmlştl. Zaten 
apartımana ~irib te Cev~d GaIJ. 
bin, kendi!ermi durgun hır çehre 
ile lcarıılamasından Beyhanın 
gelmediğini ve battA gelmesinin 
tUbheli olduğunu anlamışb. 

Çocukça ve manasız bir ıı· 
marıkhktan başka blrıey oımıyan 
bu sitemlerin, kinayelerin Harun 
Şinasiyi bUsbUtlln Uzeceğini bili· 
yordu; buna, mani olmak lıledl : 

- Şakayı hırakalım; fena 

SON POSTA Sayfa S 

T FLAB ( Gönül işleri J 
Loyd Corc Ve ç·n 

Japon Harbi 
- I SJ!Ja.~w.!aşlı .ı uzugun 

Çinin Japonlara Eski Başbakan 
Yutturulmamasını Söylüyor 

Londra, ~7 ( A.-
A. ) - Birming· 
hnm'da bir nutuk 
irad ed n Loyd 
Cor~ kendi yeni · 
sisteminin ana 
hatlarını bir daha 
izah ederek ber
ke&ten kendi fır· 

kasının menııfiini 
memleketin yfik· 
sek menafiine rap
tetme.ini dilemio· 
tir. 

Uzak ıark:takl 

vaziyet hakkında 

endiıelerini ifade 
eden aabık nazu 
ezcümle demifliı 
ki : 

" - Korkarım 
ki, hAdiaat )'a't'Bf 

yavrı Amerika ile 
lngiltere•nin bun
dan böyle bir inti
zar ve imhal aiya
aasına deYaın et
melerine inıkin 
bırakmıyacak bir 
vaziyet ihdaa eyli-
yecektir. Çin•in 
kendisini parça. Loyd Ooro 
porç.ı yedirmekte olduğunu duymak hiç te hotumn gitmiyor, z.ira, bu parçalar.n 
herbiri kiloınetrelerce arazi ibt:Ya ediyor. Buna bir nihayet veri'mel'dir • ., 

Eski Berlin Polis 
MüdUrünUn Emllkl 

Berlin, 1:1 (A. 'A.) - Sosyal· 
demokrat fırkasına mensub eski 
Polis Mfidürü Bay Bemard Welssin 
emlaki müsadere edilmiştir. 

=====o=~·::=:====~==--

Loyd Corc Kabineye MI 
Girecek? 

Londra, Z1 ( A. A. ) - Bay 
Loyd Corc, yeniden tanzim edile
cek olan millt hn\rumette bir 
mevki alabilecek midir? 

··;:·~··;;;~i;:;:~·;-:·ç .. m-ak_t_a·-· 
0
-·i-:n-.. ·-·;,i;·~·~;:·· Gazeteler ve siyasal mahafil, 

yarenin hı~·mnkta oldutu 6000 İngil:.z bu meseleyi birçok defalar tetkik 
lirnıı kıymetindeki kOJçe altın denize etmiılerdir. 

düımDştllr. Observar gaze"e i bqmakale-
Tayyare, Maoı deniainl •ıarken sinde, eski Başvekilin, kabineye 

tırhnaya tutulmuş ve Eıoka eyaletinde İştiraki lehinde açık bir tekilde 
karaya indiği zaman, yftk bö}meleriııin 
fırtınadan parç landığı ve lçindo fikir yllrütmekte ve Mnkdonald ile 
bulunr n altın vesııir eşyanın da de- aralarında bir mllknrenet huıu• 
nizo düşmüş o'duğu anlaşılmıttır. lünU teklif etmektedir. 

__ .....; ______________ _ 
UşUdUm. Harun, bize hemen 
şöyle ayak UstU birer konyak 
emredlver. 

Hılkatl gösteriyordu: 
- Bakıamza çocuğun duddk· 

ları morarmış adeta ... iskele, hele 
kumluk, ne fena eıiyor ! 

Cevad Galibi omuzundan dfir· 
tUyordu: 

- Sen de ıu sobayı biraz 
eşele... Isınalım... Bizi burada so
ğuktan öldUrmeğe mi çağırdınız? 

Behicenln şen, teklifsiz ıözlerl, 
pkalan, havadaki maddi olmaktan 
ziyade manevl UıUten aoğukluğu 
biraz gldermiştf. 

Harun Şinasi, odadan çıkınca, 
Behice, Cevad Galibin kulağına 
fıııldadı: 

- Seninki fena çarpılmıf ... 
Beyhandan haber mi geJdl? 

Cevad Galib, sönfik sönük 
baktı: 

- Haber yok, amma... Ümtd 
de yok gibi. .. 

- Na11l? Çabuk anlat ... 
Türkinla Hılkat, onların yanı· 

na gelmiılerdf : 
- Gizli i[lz.li ne konuıuyor· 

ıunuz.? 
- YokH aleyhimizde mi? 
Behicenin biraz cam sıkllmııh, 

Tllrkinla Hılkati kollarından ya· 
kaladı: 

- Gizli gizli, aleyhiniı.de ku· 
nutuyoruz, ne olacak? Eğer eliniz· 
den geliyorsa, ıis de bizim aley· 
himizde konuşun .•• 

Hilkat, Behicenin elinden kur· 
tuldu, gövdesini geriye iterek 
uzun, silrekli bir kahkaha atb: 

Bugfuı Cevadın talil 
Yar. Behicenin yıldızı ban11k ... 

Döndll ve Türk na bakarak 
göz kırptı: 

- Birinin gönlU k k 81 1 ırı ..• r • 
nln talil y:ner ... 

Ellerini çırpmıya başladı: 
- Demek ki •aziyette muva· 

zene var. 

Topuklarının U%erinde sıçradı 
ve bir hamlede TOrklnı kucakladı: 

- Bu da bizim talimiz ..• Hep 
ıBOmurtkan yfiz garerck keyfimiz 
kaçmayacak. eğlenebileceğiı. 

Ttırkin, yanaklarına dokunan 
Hilkabn dudaklarındaki atqten 
korktu; bu, bir ıevincten ziyade 
bir kin ateıine benziyordu. Ttır
kin, tutuk tutuk gUlümaedi, ol· 
duğu yerde mihlanmıı gibi kaldı; 
bu ateı, onun damarlarını don
duruvermiıti. 

Hilkatin sevincinde, Behice; 
biraz da alay sez;miitJ; fakat bunu 
biısettirmek işine gelmedi, Ye: 

Y amma gell der gibi Cevad Ga· 
libin kolunu hafifce çimdikleyib 
çekti, gitti, duvarla pencere ara• 
ıma köıeleme konmuı kanepeye 
oturdu. 

Harun Şinaaf, bir elinde ka· 
dehler duran tepsi, bir elinde 
konyak fiıeslle görUnmtıftU. Ka· 
pıyı açmıı olan Eftiğe yavq~ : 

- Sana zahmet olacak amma, 

Manası Ne? 
Bir okuyucum benden taşı ve· 

ya halkası ılyah olan bir yüzD· 
ğUn ne mana ifade ettiğini so .... 
muştu, bilmiyordum, ıorub öğre· 
nerek yazacağımı vadettim. Bu 
sntırlar, başka bir okuyucumun, 
Bayan ( Mihriıafer )in gözüne ilit
mi.ş, merakını uyandırmıf, Ust üste 
gelen iki sorgu bende bir kamçı 
te iri yaptı. ÖnUme gelenin fikrini 
al ım ve öğrend~m ki: 

- Az.im bir ekseriyet için 
si ·ah yüzüğün hiçbir manası yok· 
tur. Fakat elde baıka b~r ını 
olmadığı takdirde bir lcııım halk 
ıçın matem manaaına gelebilir. 
Fakat bu da mutlak değildir. 

lf-
"Yalduam,, llkabına ceırab 

verilmeaini isteyen bir okuyucum 
soruyor: 

- Buna ne denlnlz? Mesele 
4udur: 

,.Epeyce zaman eYYel ıevmeyi 
habnndan bile geçirmediği bir 
akraba kızından ateıll bir mek· 
tub almq, mukabele etmiı, evlen· 
meyi d01llnm011 fakat mektubla 
"alevlenen,, aıklannın en tiddetH 
bir zamanında ifltmit ki, bu kız bir 
baıkasile evlenmiştir.,, 

Buna diyeceğim ıudun 
Bu bayan biraz aıkı mu· 

hltte yaıamaktadır, erkekle 
temaaı yoktur, romana da merak· 
lıdır.. kendiaini bayale kaptırmış. 
aklına ilk 2elen yakın erkekle 
hayali bir qka girifmittir, fakat 
karşısına hakiki bir talib çıkmca 
hakikate dönmllıtür. · 

Kendisine mektublaranı iade 
etmek ye meaeleyi unutmak lhım. 

TEYZB 

Batan Vapurun Tayfaları 
Nevyork, 27 (A.A.) - Batan 

Mohavk gemlalnde &lenler 34, 
kaybolanlar 12 kifldir. lspanyol 
olan bntnn mürettebat kurtul· 
muştur • 

z ::s 

birazdan, yine A11eyl a&r, anla· 
yalım, olmaz mı? dedi. 

Cevad Galib, Behlcenln har~ 
kelinden, ne demek istediğini 
yarıbuçak anlamıştı, fakat Hilka• 
tin sırnaııklığından korkuyordu. 
Harun Şinasinin elinden tepsiyi 
aldı, ortadaki masanın llzerine 
koydu ve gene kızlara ayn ayra 
baktı : 

_ Mukavelemiz ne idf, 
sözden dönmek yok. Ayak 
Ustünde içilecek değil mi 
idi ? Böyle gevşeyib oturmak 
olmaz. Haydi bakalım ma1a 
bavına ! 

TftrkAnla Hilkat, zaten ayakta 
idiler, CeYad Galib, Behiceye 
koştu, kolundan yakaladı : 

- Lütfen kalkınız. 
Ve ancak lşitflir bir sesle, bir 

nefeste ıordu: 
_ Ne s&yliyeceksin ? 
Behice, nazeder gibi oturduğu 

yerde kırıtıyordu : 
_ Hayır.. ayağıma getiriniz. 

Fakat : 
_ inanma.. lsrar et 1 
Der gibi kaş göz oynahyordu. 

Cevad Galib, ıahte bir hiddetle 
başını sallamakta idi: 

- Olmaz... Söz, aAudan bir 

kere çıkar ... 
Ve Behiceyi zorlar gibi yerin· 

den kaldırmııb; Behice, dudakları 
araıından: 

( Arkıt.11 Y&r , 
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Sinemaya 

Ehemmiyet 

Verıneliyiz 
Sinema bugün, nefsinde l,lr· 

çok faydalar saklıyau en ileri bir 
medeniyet vasıtaaıdır. BuıUn dDa
yanm hemen her memleketiade 
filimcilik almıı, yUrftmUıtUr. AY· 
rupada filim çevrilmlyen, bftytık 
ıtüdyolara ıahlb olmıyaa memle· 
ket yok gibidir. Bu modern ••· 
aıtaya bizim de eb.enımiyet ver
mememiz lizımdar. BUyl\k ve 
dolrwı 1ermayeli bir ılnema ıtllc:f· 
yosuna ıahlb oldufumuz ıtın, çok 
mlihJm bir İf daha baıardığımııa 
kanaat getirmeliyiz. 

Diyecekıiniı ki : 

- Bunun için herşeyden ev• 
Yel para liıımdır. 

Evet para her itin batıdır. 
Fakat biz de diyoruz ki : 

- Herıeyden önce teşebbUı 
ve mliteşebbis lazımdır. Kuvvetli 
bir tetebbüs kendini ~füıterdikten 
sonra para kendi kendine bulunur. 
Yeter ki o teşebbüs hiis:ıüniyet ve 
bilgi teme' lerine daya ı~ın. 

r 

. 
iki lngiliz Yıldızı 

Yukarıda Ailen Manon, altta 
An Solhern. Bu iki yıldız İngiliz 
stüdyolarının gözbebekleridir. 

IBegaz 
Perdeden 
Haberler 

Telm• Totl 

Çakır ıaılu •e uzua boylu 
erkek yıldız Gari Kuper bugtine 
kadat 37 buyuk filimde b" rol 
temsil etmiıtir. Kendi iddiasına 
aöt• çakır gözll Kuper henüz 
ılndelitf nl adamakıllı mu haf aıa 
etmektedir. Diyor kis 

" - Niyetim iinemadan Glttn· 
ceye kadar çekilmemektir. Ôyle 
tahmin ediyorum ki daha kırk 
elli kadar filim çevirecetlm.,, 

"f BugUn için maruf olan 
yıldızlardan Jorj Raft hayata ilk 
olarak bir elektrlkcinin yanında 
amelelikle ıirmiıtir. Ondan ıonra 
muhtelif itlerde çalıımıt Ye niha· 
yet bir rejisörün nazarıdikkatlal 
celbetmek neticeai ıinemaya lali· 
ıab etmiıtir. BuıUn iki wllAıı, 
Dç atı, bir aUrti av ve ıUı kapeif 
•• dört tane de lQka otomobill 
vardır. 

"f GUzel gö.zlU Alman yaldııı 
Marlen Ditrlb yeni filmini çevir· 
m•i• baılamıthr. "lıpanyol Zev• 
kı,, adını taııyan bu yeal filim 
için fiıüran olmak üzere Loı An
gelesin lıpanyol 111ahallesinde ne 
kadar lspanyol kadın ve çocuiu 
varsa hepsi ıtüdyoya nlınnuştır. 

* Erkek yıldızlarda• Jak 
Oakinin a1ıl iımi Lui Offielddir. 

Sinemaya geçtikten ıoara, 
girdıii kumpanya bu ismi bet•n· 
memiş, değiştirllmesini ileri ıUr-

mUştür. 

ikin ~i kanun ' 8 
~ 
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Yıldızların Katlandıkları 
Dayanılmaz Istırablar 

Sinema Artistleri Her Filmden Sonra 
Günlerce Hasta Döşeğine Düş::yorlar 

Sinema yıld ızlarının maddi Yo 

manevi çektikieri, katlanmak mec
buriyetinde kaldıkları derdlerin, 
ıztırabların aayııı kolay kolay 
tutulamaz. Hududsuz ıöhrete mil· 
yonlara kavuıan bu yıldızlar, 
bazen hayatlarından bıkacak de
receye ge!irlor. 

Sever!er, sevilmezler ki bu, 
onlar için ııtırab:arın en bUyUiU· 
dUr. Fakat onları aııl harab eden 
ıey, itkence mahkümlan gibi, 
çektikleri bin bir eziyettir. 

Beyaz perdede muhteıem de
korlar ve elbiseler lcinde 1eyr 
ettltimiz gtizol yıldızlara gidlb 
ıoraruaız ılze ilk ıöyliyeceklerl 
söz fU olacaktır: 

11 
- Artık bıktam bu hayat• 

taa!,, 
Fakat niçin? Kıaa kıaa anla· 

talım: 
Greta Gar bo geçenlerde "Kı• 

rallçe Kıristin,, filimini çevirdi. 
lneçll yıldızın bu filimde ıiydiil 
kırallçe elbiseıioin ağırlığı tamam 
otuz kilodur. Esuen çelimıiı olan 
yıldıı, bu ağır albiseyi Stüdyoda 
günlerce arkasında taıımıya mec• 
bur kaldı ve filim bitince Garbo 
tamam bir ay omuz airııından 
kurtulamadı. Zaval!ı yıldızın omuz• 
larında yaralar bile açılmııtı. 

Klodet Kolber blrgün f llim 
icabı aj'ır bir makyaj yapmak 
mecburiyetinde kaldı, filim çabuk 
bitirilemediği l~ln ayni makyajı 

günlerce tekrar etti. Kend; iddia
ıma göre on bet ıiln kadar yU· 
zünde bir kilodan fazla pudra ve 
boya ta,ıdı. Bunun neticesi ola• 
rak güzoJ yıldızın yanaklarında 
ince delikler ve aol yanağında da 
bir yara hasıl oldu. Bu arı• 
r.aların tedaviıl esnasında Klo
det Kolber hayli azaba katlanmak 
mecburiyetinde kaldı. Sizin an• 
layacağımz: Anasından emdiği 
ıüt burnundan geldi. 

Karol Lombard'ı iyl tanırsınız. 
Son çeYlrdiği "Bolero,, filiminde, 
rol icabı çok yUkıek topuklu bir 
lıkarpin giymişti Ye yirmi günde'I 
fazla bir müddet bu uzun t l ~· 
larm verdiği azaba katlaıımak 

ıaruretinde kaldı. Filim bitib <tı 
GUzel yıldız bu ııtırab verid 
iskarpinlerden kurtulduju zamai 
tamam on bet gün yatakta huta 
yattı. Topukları ve tabanı ımkaı,. 
lanmııtı. Bundan başka mide$.İJM 
de bir aancı muınllat olmu~tu. 

Iıte bUtün bu ıstırablar, ıint
ma yıldır.farı na rahat nefes almak 
fmıa tını haram etmektedir. Be 
reket Yersin yaz tatUlerine. . 86 
tatil günlerinde plajlarda eğlent; 
yorlar, bol bol istirahat ediyor• 
lar, bu suretle çektikleri sıkıntıla~ 
bir az hafiflemiı oluyor. r~alcat 
umumi netice yine b"r f eladır. 

Çnnkil bu dayamlmaı ııhrabların, 
yıldızların ömürlerini kısalttığı bu· 
gUn fennen anlaıılmııtır. 

Zenci yıl"•% ]01:11/ln Bt1k•' ''Zuza,, f i/mir.el• 
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Ahbab Çavuşlar Sabah idmanla,, Çöp baca OtomotJi! nası l ı: o la çıktı 

Palabı) ık Bay, Sırık 1 Gdirir, Bay böylelikle Bayı idmandan ıonra Hadiye bir gün oto- Karşı ~ola çıkn.ak la· Söküp taşıdı. Yen.den 
L!h~~ı b~ırık Baya aa- idman yapardı. Fakat her yine uyumuı bulurdu. mobille bir ç ıkmaza girdi. zımdı. J?.ufundü ve bütUn taktı ve otomobi ı dışarı 

.. rer tokmak... sabah ta Sırık... otomobılın aletler ni.. çıktı. 
••••••••• ~-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••~•••e•••••e•••••••••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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RÜYA 
~gudum, 6ir diiı görtlibrt ı 
8 ;lda ıiirügorm•ıum, 

r ırmak kenarında 
L Kocaman 6ir k•ı ıördam/. 

bu -b Tembel çocuk, vaıifendekl 
Yapta dalca yanhılıkları ıen mi 

ın ? . 
dır - Abdallığın yarısı babamın· 

efend· Çtkti •m, o yaptı, ben temize 

1 
Ben hindim kanadına, 

O uçta dal ardına, 
Korkudan sarılmıştım 
Kuşun tüglil aırtına/. 

Fıkralar 

Haylizhk 
Minik Ali dehıetll mi dehictll 

haylazdı, yaramazdı. Bir yerde 
durqıazdı. iki gUnd• bir baba· 
ımdan dayak yerdi. Muallimi de 
Oç günde bir onu, tek ayak fi~ 
tUne caza bekletirdi. 

Minik Ali yine bir glln sınıfta 
bir hayltizlık yaptı, muallim gördü : 

- Ali, buraya gel bakalım!. 
Minik Ali boynunu bükerek 

geldi. 
- Ntıdir bu ıenin haylAzlığın? 

Halin ne olacak ?. Bununla seni 
ıekiz defadar kaldıt'rıyor, ceza 
bekletiyorum. 

Minik Ali birdenbire bağırdı : 
- Aaa, bravo Bay muallim, 

ıizin ne kuvvetli aklınız varmış 1. 
Halbuki ben bunları unutmuştum!. 

Bahklar 
Evde misafirler vardı. Sofra ku· 

ruldu.Blr aralık sofraya balık geldi. 
Misafir bav anlardan biri sordu: 

- Af ~can, söyle bakayım, 
bu balıklar kaç gUnlUk? 

Afacan bir baba11ınm, bir de 

... ~ 
Kibanık 

Baba, bir arkadaşım benim 
ıana bcnzed.ğimi söyledi ?. 

- E, ıen ne dedin?. 
- Bir şey diyemedim, o ço-

cuk benden çok kuvvetli!.. 
--· • 1 • ••• •• l :::':I :'.9 • 1 .... . . . 1 .. ... -

anneJn;n yilzüne baktı: 
- V alla hl, dedi. Ben bir hafta 

evvel halama gitmiştim, yanlışlıkla 
tel dolabın anahhrını da götür
müştüm, dün ge:dim. A 'lnem 
hemen anahtarı istedi. Kaç gün-
IUI< olduğu ı u pek b .lemiyoruml .. 

R . YA 

G.tdllc bir göl üstüne, 
Kaş birden düştü, düştü, 
Jndik gölün ü•tün•, 
.5ular ağzıma üştü/ .• 

2 
Bojuldum, dibs gittim, 
Ölü.qordum. /Ve ettim, 
Gözlsrim açılınca: 
Rüya imiş ıükrettim / .. 

L-----------------------------------------' 

: · ı Fıkra \ 
Rüya 

Afacan kardeşile bir odada 
yatardı. Bir sabah uyandıkları 
zaman kUçUk kardeşi dedi ki: 

- Güzel bir rüya srördüm 
ağabey. 

- Hatırlıyor musun? 
Elbette .. 

- Anlat bakayım. 
- Ben bir oyuncakçı dUkki· 

nına girmişim, babam da bera· 
her.. Babam bana bir kfife do
lusu oyuncak aldı. Arabalar, 
otomobiller, tayyareler, trenler, 
beb~kler, değirmenler.. neler de, 
neler!. 

Afacan yUınnu ekşiterek sordu: 
- Ben de dükkAnda Tar 

mıydım?. 
- Vardın amma ... 

Eeee ? .. 
- Babam sana oyuncak al· 

madı. 

Bunu lş:ten Afacan birdenbire 
a\•azı bastı ve ağlamıya başladı. 

- Sen niçin derslerden beı 
numara almıyorsun ? 

- Ben vicdanlı çocuğum, beo 
numara alıb da başka bir aı ka· 
daşımın daha aşağı bir numara 
almasını istemem ! .. 

rn ! .. 
••••••• 1 ······· . 

Atın H!kiyeleri ····························································· 
Ahır 

Abdal ·········· ...................................... 
Abdal 

ld· Bir Ve11tiyerde iki ıapka 
ıa~k~rnl~rmda kavga çıktı, 

• grı şapkaya : 
- Abd al J... dedi. 

Qıı 

aaıh 

tUy 

f. 
~ ~ 

i 

..._ 

( .,,,.. t-
ı ... ~ ... 

r. 1 ( 

J r•_ t 
,_ 

lııı '-
_ ... 

- ' 

Biletçi _ .. 
_ Zi O .maz, köpekle tramvaya bınılmez 1. 

Yanı yok, ben köpeiimi kucağıma alırım 1 .. 

Elinle ver aya
ğınla ara. 

11--
Ba, başa \•er· 

meyince, tat ye
rinden kalkmaz. 

•• 
Göz yumu·un-

ca, kıymet bili· 
nir. 

lf.. 
Ekmeğini ka

tığına denle eden 
aç kalmaz. 

• 
Çok gez.en, 

çok görllr. 
>f 

Üıenene eıtk 
duvar olur. 

Köpek - [Kediye} nefes al· 
dıkça bıyıkların kimblllr nasıl 
burnuna kaçar. Hiç olmazaa, on· 
dille yaptır da, kurtul J .. 

Bir kavano~ 
içinde kırmızı ba· 
lıklar yUzüyordu. 
içlerinden kfiçUl 
yavru bir balıl 

annesine aordu: 
- Anne, ı• 

dışarıda gezinet 
çocuğu yaramaz
lık ettiği zaman 
annesi neyle dö- 1 

ter!.. 
Ana balık dil· 

şündU, taşındı, 

kendi11lnln çocuk· 
larını na11ıl döğ-

dlliUnll hatırladı 
ıonra cevab ver .. 
di: 

- koyru~ilet •• 
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a ca nım Hiç De Güzel Değildi Pendik HilAllahmerinden: Pen
diğin kıymetli genclırinden ve 

O yaıa gelmiş de ağarrnamıı 
mı ciyeceksiniz? Ağarmış; rastık· 
la y:ne eski kılığına sokulmuş. 

Simcısı armudi, ka hırı kalın, 
gözleri kara, burnu lam, dudnk· 
1ar1 böbrek, yanakları çökfiklO. 
Bunun da, alnında, şakaklarında, 
bumunda, çil yerine ergenlik. •• 
Elleri kuru kemik, göğsll düşlik, 
be!i ince amma kalçaları girik, 
ayakları da hadden fazla bliyUktU. 
42 numara iskarpini önüne koy, 
çekecek arasın. 

Ortanca hammef en dinin de boy 
boy, takım takım elmasları mev· 
cuddu. 

Hotozunda fncill, zUmrUdlü 
iğneleri, kulaklannda tek taı 
kllpel ri, gerdanında inci gerdan· 
hğı, göğsünde tuğrayı oımaniJI ve 
papaganlı boroşu, kollannda 
yakutlu, firuzell blleziklerf, par
maklarında çift çat elmas yUzUk· 
1 rl vnrdı. 

O da, Efijenl dikişli, ağır ku
maılar, bol tenteneli, çok harçla, 
klot dekli bir tuva.et giymiıti. 

Ortanca hanımefendi, böyle 
misafirler geleceği veya miaafirliğe 
gidecekleri vakit, Beyoğluna veya 
Bahçekap11ına ufak tefek almıya 

çıkarlarken, Kağıthane, Fener
babçe mesirelerine giderlerken 
ayna önüne geçlb saatlarca sUs· 
leoir, evvela cımbızla pek göze 
batan tüylerini ahr, sabunlu sıcak 
ıuyla tekrar tekrar yUzUnll yıkar, 
kurulanır kurulanmaz pomatnya 
yanaşır, arkaıından kat kat pud· 
raya bulanır, bir yoğurtlu patlıcnn 
o\ub çıkardır. 

Zavallı, bir felekzede idi. 
Bllytık babası yerinde, Mlrimlran 
rütbeli bir paıaya vcrilmif, kocası 
mütasarrıflıkta gezdiği için bunu 
da, n Clddesi, ne Kerkükn, ne 
Hnkarisl, götlirmediğl yer kal· 
mamlf, pawacık apansızın ahrete 
Azım olunca hanım ilk vapurla 
lstanbula atlayıb kardeılnin ko
neğn.a postu sermioti. 

Hayat b ğının bir tek mey· 
v ıını bile devşirmemiı, hiç ço
cuğu olmamışb. B:ricik hemşire 
ıcadesini 6z evliid yerine koymuştu, 

Allah var, inkar edi:lr mi ? .. 
Kızm gözUniln içine bakar, Ustüne 
titrer, yavrum der, bir dab 
d mezdi. 

* At Pa anın Hanımefendi ile 
ablası ortanca hanımefendi, bnı· 
makamdaki taht bozuntusu, 
Lut kenz kanepeye yan y na 
kuru1ub ağızları açmışlar, dil 
dökmede idiler. Büyfiklil kUçUklU 
herkes kulak ke•ilmiı dinli)or, 
yakın koltuklara yan gelml, olan 

hanımefendiler dinlerken bat 
ıalhyor, bazıları arada bahse ka· 
rıııb 5ylenenleri tasdik ediyor, 
bir ikisi de boyuna sözü kesib bir 
cevahir yumurtluyordu. 

iki hemşire, bayramın birinci 
gUnU, Beşiktaş sarayındı.kl 
muayed 1 seniyeyi, huzura çıkıb 
saçak 6pUşlerini, kendilerine ra
yegiin buyurulan fltlfah ıahnneyl 
naklediyorlardı. 

Ati Pa anın hanımefendi 
dcvamdaydı: 

- Ne diyordum, nerede lcal
dımdı efem? .. Evet, iki araba 
olduk. Öndeki paıanm arabasında 
ben, ablam, kartımızda kızım 

rkadaki bizim kupada Zilha· 
mm, Şem'inur Hanım, Fe• 
• 'Ccsu ... Alay çokte.u olub bitmiş, 

efendimiz Beılk· 
t i sarayına ait• 
miş amma Dolma• 
bahçe camiinin 

6nUnden adım 

atablllrsen at. •• 
Vakıa Valde Sul• 
tan hazretlerinin, 

baıkadın efen~i· 
oin nrabalan çe-

kilmiı, fakat ge
rid kalan saray• 

lılar var; beygir

leri yedeğe alın• 

mıo olan ltlndo
ların, kupalann 
_içindeler .. Baıteşrifatçı lncirliköylü i 
Hasan Paşadaki... Bilirsiniz Deli 
Fuad P amn pederi, telAşı, bid· 
deti, haykırışı glSrmeyin. lhtlyarcıkı 

- ( Kümes, klimeal. Artık 
ı vulun, çekin rabaları bel •. ) 
diye çırpınıyor, boğazmı yırtayor .. 
Böyle, araba içinde nice bir 

ahkamükUm oturacağız, acaba 
geç mi kalacağız diye ne helecan, 
ne çarpıntı bir görseniz ... 

Bitişik koltukta oturan, Ermeni 
dudusu gibi apak saçlı, karagöz· 
deki gırtlak nine suratlı, 75 lik 
bir kadinne, bilmem hangi paşa· 
nın valdesi hanımefendi, karıştı: 

- Lafını balla kestim kızım. 
Hasan Paşa ne de nurani çehreli, 
veli kılıklı bir zattir. Allah öm· 
rünü daha uzun etsin, ylb. ya ında 
varmış ayol. Ben erkekten kaç· 
madan yine aaçlı sakallı bir paıa 
idi... Bugllnkll gibi g6z0mün 
önUndedir. Sultan Azizin kılıc 

alaymda, bir beyaz beygire bin· 
mi ; al fesi yana yıkmış; elindo 
gllmliş saplı kırbaç; n at oynat· 
ma, ne at oynatma... E, anlat 
yavru mi 

( Konferanslar, D etım:-)1 
Ünyon Fransezde Edebi 

Konferans 
Edebiyat doktoru, Galata.aray 

Jiıesl ve Üoiverıitede liaan mektebi 
muallimlerlnden Bay Albert Keim, 
bu perıembe gilnll ınat 18,30 da Be
yoğlun :la Ünyon Franseu!a •1E:Jebiyat 
ve Ünivuıit b~ tıraları " mevzuunda 
bir konferıınıı verecektir. 

Bay Albert Kelm Fran ada pek 
tanınmıı güzide bir ıair ve edibdlr. 
Birçok tiir mecmuaları, romanlar ve 
hikayeler neşrctmiıtir Muhtelif pi• 
yeıılerl de Parla tiyatrolarında büyük 
muvaffakıyetler ka:ı nmııtır. Perıembe 
glinQ vueceği konferansta Heredia, 
Verlaine, Kallarme - Zola, jean Lor
rain, Mirbeau, Kuymnne, Anntole 

France - Sarah Bernhnrdt, d Max: 
Gemier, Joures, Clem~nceau Lyautey 
gibi binat tanımı§ olduğu meıhur 

oalrler, muharrirler, artistler Ye aiyasi 
adamlar hakkında gayet cazlb batıra
lu ve fıkralar nakledecektir. 

Kaçak Et 
Haydnrda Hacıferhad ıoka• 

ğında oturan Mahmudun evinde 
yapılan arama neticesinde 99 
kilo kaçak et bulunarak yoka· 
lanmıştır. 

Eski Fransız tiyatrosunda 
Bu akıam ınat 20 de 

DELi DOLU 
Oper t 

Yazanı Ekrem Refld 
Beııteliyen : C•mal Re,ld 

Kon er 
Dans ve Plano 

Lorette Hrdinova Ferdi won 
Ştatzer tarafından bugün T pebaşı 
Şehir Tiyatroaunda saat 21 de 

Dolmabahçe camii 

Bostancı ec
saneal ubiJ,. 
ferinden Şeyh 
Razi oklu Bay 
Refik ölmllf, 
ölUrken de 
eczanesinin ma· 
lını tamamen 
hayır lılerln 
ayırmııbr. Bu· 

nun yOzde alt• 
mışı Pendik 
mekteblerlnde· 
ki fakir ço• 
cuklara, yüz
de yirmisi Bos· .aiorhum Bay Refik 

Ortanca hanımefendi, daha , 
tetik davrandı: Hergün 'l - Hemşire dtıdl ya; sahi siz
ler de vardınız, gördUnllz hanıme· 
fendiciğim; ne kalabalıktı ne ka· 
lababktı değil mi?.. Allahtan 
olacak bizim Receb ağa araba
cının yanında. Onu görllnce ya\ler 
beyler koıuıtular, (Ati paşa haz
retlerinin hanımefendilermişl ) di· 
yerek karbacile yer açtırdılar. 
Gtic belil yol bulduk, sağ selamet 
Beşiktaş sarayına geldik ... Tnrife 
hacet yok, zira bilirsiniz; her 
bayram olduğu gibi ortalık arı 
kovanı; iğne atsan yere dilşmi

yecek ... 
Ortanca Hanımefendi, karşı· 

dan seğirtib cigarasına kibrit 
çakan bir tazeye, yarı ağız: 

- Teşekkür ederim! derken 
hem~iresi fırsat buldu, söz aldı: 

- Paşalar. beyler; silindir 
ıapkah mlisüler, çelebiler yaniya 
efirJer, banka ahibleri, ecnebi 

rayalar omuzomuza .. Muayede sa· 
(onunun kapıları açılmış; herkes 
hurya oraya doluyor .. 

( Arkll t var ) 

Nöbetci 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi ecz neler ıun· 
(ardır: 

1 tanbul tnrafı: :$ehzadeba,ıoda (1 • 
mnil Hııkkı t. Oerrnhpatada ( Şeref 
Celal ). HofıEpaşada ( M. J• und), ~elı
reminiude ( A. llıımdi ), samatyadn 
( Erofiloa ), Dalatt ( Halk ~' Eyübde 
( Hıkmet ), Uokapıwında ( Yorgi ), 
Beynzıttn { Cemil ), Sirltecido ( Eşref 

"Türk 
Köylüsü 
Mustafa,, 

( Baııtarafı S üncü yüzde ) 

lerlne rekabet edemez ki... Öteki 
yandan da zahire ffatlan acun 
piyasasında alablldilderine dUş
m miıler miydi 1 

Nihayet Ziraat Baııkası hllkü
metin emrile köylüye hiç o~maz· 
sa biraz yardım edebilmek lçfo 
buğday satın almıya başladı. 

Zahireler.in başına gelen fiyat 
sıkınbsı. tiftik. tlitlln, incir, üzUm 
ve toprağın y ü,tirdiği diğer her 
şeyde de var... Şehirdeki tacir 
daima kazanıyor, fak at çiftçi, 
çiftçi Mustafa daima içeriye gi
diyol".. 

Söz geH f, alıcı )'Umurtayı 
son o1arak (30) p raya almıya 
muvaffak olmaktadır. 

Tiirkiyenin çalışkan halkmm 
dörtte üçUnU çiftçiler tcıkll edi· 
yor. Çalışkan, kanaatlı ve asil 
çiftçiler. 1 idilmemiı yiğitliklerle 
önderleri olan AtatürkUn arka· 
sında ülkeyi düşmanlardan bunlar 
kurtarmışlardı. Maml ket bunlara 
dayanıyor. . 

Mu tafa, Cümhuriyet HUkU
metinin kendisine yardım edece
ğini duymuştu. Bunu ilk önce 
biraz şUbhe ile kar ıladı. Zira 
Sult nlar zamanında· Aşar v rgi· 
)eri altında kanı ıızan çiftçi hiç
bir zaman bl>yle yardım görme
mişti. Fakat sonra iıçiler gelerak 
bllyllk şeker fabrikasını kurdular. 
Mustafa pancar ekmiye baı1adı. 
Şöyle ki pancarını satacağından 
korkusu yoktu, zira hepsini fabrika 
satm alıyordu. Mustafa bir kere 
daha peşin para yllzll görmeğe 

ba§lndı. 

eııet ), Sikecide ( Beşir Kemal ), Ba· 
kırkö~·ünde ( Merkez); Be) <'glu tamfı: 
'l'1Unc1de ( 1atkuviç ), lstik:uı cadde· 
sinde ( Kemal Rebol ), Oalııtndn Doğ
ruyolda ( Merkez ), Şiııliı.lc ( Şark 
ı erkez ), Kasımpni:jııda ( Yeniturnn ), 
Hllsköyde ( Yenitürkiye ); Kadıköy 
tarafıı İskele cadde inde ( Sotiryadi ), 
Yeldefiymtıninde ( Üçler ), l1ıküdar 
tarafı: Ahmediye cadde!inde ( Ahme
diye ); BüyUkadada ( Şinaıi Rıza ) 
ezan leri. 

Köy muallimi ile muhtar köy· 
_J lUlerin gözlerini açarak, mahsul· 

----------- lerinl satmak iç.in onlan koope
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ratifler halinde birleşmeğe ve 
mti§terek yardım sandığından biri· 
birlerini korumağo teşvik ediyor
lardı. Mustafa bunu ilk kavraya· 
rak kooperatife girenlerden biri 

oldu. 
Bugtln Tör1dyede 3,5 milyon 

sermayeli 600 köylü kooperatifi 
var. Tabiatile bu kndar para yet
mediğinden Ziraat Bankası da bu 
kadar bir kredi açıyor. Bazım bir 
aza da biriktirdiği parayı oraya 
yatınyor. Bu suretle azaya aşağı 
yukan 14 milyon liralık avamı 
verildi. 

4,S milyon çlftcl Jçin bu, pek 
çok değil, Fakat Türk çiftclleri· 
ntn yanında birlevlk çahşma daha 

iyiliği 
tancı mektebi çocuklarma, dfğıt 
yüzde yirmisi de Hiliiliabı:ne~ 
verilecektir. Ölmeden vasiyeti 
tescile muvaffak olamamıı, anot' 
ile hemıiresi, sonradan bu ,., 
iy ti yerin getirmeyi bir bo~ 

bllmlılerdir. Bu suretle ilk hasılat 
olan otuz lira Ramazan bayrıtıll 
mllnasebetlle Pendik Hilaliabllle" 
rine teslim edilmlı t>e bunun1' 
fakir çocuklara elbise tt""t'I 

olunmuitur. Ruhuna mab••·'t 
diler, ailesine teıekkllr ederiz. 

lf 
Birinci mektcb okutanlaranda' 

Bay Saim fakir çocuklarm gıcJatl 
Jçin bir koyun hediye etmi~tlt· 
TeıekkUr etmi9tir • 

Asyada Mogol 
izleri 

Moga:lez•Arizona, 27 (A.A.)-" 
Sonora mıntakasında meçhul b~ 
ehir keıfedilmiıtir. Bu keşif ,_

yeainde, 20.000 yal evvel bura" 
larda, Aıyat kaynaktan gelnı• 
bir Mogol ırkının yaıadığı tesbit 
edilmektedir. 

Mekslkada Fesadcıhk 
Meksiko, 27 (A. A) - Resıot 

kaynaklardan verilen maUimat• 
göre, hükumet a1eyhinde ve bir 
çok azaları BlrleıJk Amerikad• 
bulunan bir feaad kurumu keıfr 
dilmiıtir. 7 kişi tevkif olunmUflUf• 

Anl şıldığına göre, bunlar son 
ReisicUmhur seçiminde muvaffak 
olamayan Bay Villareal lle 1930 
senesi ReisicUmbur lntlhababnd• 
mağlnb olmuı olan Bay Vasco.n· 
celonun tarafdarlandır. · 

tatUrkun Yeni MOhUrterl 
Darphane mUdUrlUğU Cumhur 

reisi AtatnrkUn yeni aoyadil• 
yeni bir mübUrlerlnl hazırlamaW 
tadır. Mühnrtın dıt dairesinde 
(ir TUrkiye Cnmhuriyetl • Kemal 
Atatürk) iç dairesinde (Ctımhut 
Reilii) ve ortasında da (29 X 1923) 
yazı ve rakamları vardır. 

Lodosun Yaptıkları 
Evvelki gtlnkU Lodos fırbnası, 

şehirde epey tahribat yapmış, 

bu arada birçok ağaçlar devril" 
miıHr. Askeri Müzenin bahçesin" 
deki tarihi servilerden ikisi d• 
yıkılmış ve telefon hatlar&nı kO" 
parmıştır. 

Tutulan Jki Hırsız 
lbrabim adlı biri Emin8nU taksi 

yerinde .şoför Osman'ın bir lAstİ" 
ğini, Ali adlı bir diğeri de Ve'// 
necilerde Bayramın hamamındnll 
öteberi çaldığı içln yakalanmal" 
tardır. 

Yakalanan Sarhoşlar 
Galatada :sarhoş olarak Htekin' 

berikine takılan Vangelle Namık, 
Beylerbeyinde de yine kendini 
bilmiyecek derecede içerek bir ef' 
taarruz. eden Ha11an tutulmuılar
dır. 

as: ••• & ' ..1 .:il 1 ••• " ' .......... .. 

yeni temclleşmeğe başladı. 

lf 

,_..,,,, 

Mustafa, akşam namazını kıld•· 
Aileil ile beraber badt akşaa> 
yemeğine oturdular. KendileriolP 
pişirmiş olduğu ekmek ile butgor 
pilavı, yogurt ve sUt aofranıll 
tiz.erinde duruyor. Bu yemek1 

babadan clğula kaç neail yiyor· 
Bu yemeklerle kaç nesil « Türlı 
gibi kuYVetli,, yetişdl. 

Artık Mustafa kendisinin ~0 

çocuklanmn istikbaline büyUlı 
bir emniyet ile bakmakdadır. 



~ uuncı Kanua 

• 
~ A Yeni ,,.. oyadları 

Okurlarımız Ayni İsmi Sık, Sık Alı
yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler 

ay a 
Patriğ. 

eh ·ka ı ı asında • 
•rmenı 

lstanbul, Ankara Ve DiOer 
Şehirlerde 

Emrazızlihreviye hastanesi bat 
hemıire1I bayan Seniye, oğlu bay 
Ahmed, kız.ları bayan Hayriye, 
F abriye ve Zarife Anak, Ankara· 
da Bomonti blra fabrikasında ıo
för bay lbrahim, kardeıleri bay 
Hasan ve bay HUsnU Gökdemir, 

s·r iste .{tC Bulu muştu 
d' v .sıra Ermeni pa triğin~e~-g-e-1·--d-a_n_v-ek_l_li_E_n_ve;-p;;a bile canU 

ıgı ıanıan, patrik efendi de teb· yürekten kabul etmişti. Çünkü 
rlk vaıif es'ınl ifa etmiş, fakat Be · i S l M h 'i it t şınc u tan e meo n sa ana 
::rı çekilmcmiıtt. Tab;idir ki bil· devrinde y:ıptığı diktatör:üğe hi· 

n . nazar:ar, patrik efcndl.ıln tam vermek lazım geldig· ini, artık 
Uıerı'le r ·ı l . ,..evrı m ftl. Ve o anda: o da hisseylemişti. 

- Şevketli padi,ahıml.. Zul· Talat Paşanın ilk ittihaz. ettiği 
me uğrayan Ermeni milletini hi· tedbir, Vahdec!<linin saray erka· 
~ay buyurmanızı i&tirham eyle- mm, hllkümetce emniyet Ye itl-
rım. 

mada şayan ze~attan intibah et-
Sözleri 1 itilmlıti. Bu ıö:ılerl mek ye ettirmek olmuştu. Saray 

ı6yler ö 1 
d h 8 Y emez patrik efendi, erkanı arasında en mühim ve en 

t eri al geri çekllmiıli. Fakat iti· nazik vazifeyi, (hatmabeyloci) 
en erin U d V bd v cu u buz. kesilmi§U. ifa edecekti. 
~ddlo, derhal başını tahtın Şu halde, - Kanunu Esasi mu· 

)'a da duran Sadraz.am Talat cibince hükumet tarafından tayini 
P•taya çovlrmif.. elile yanına gel- Jbımgelen • bu zati iyi ıeçmek 
lb~alnl lıaret etmif.. manalı ıu· )Az.ımgelmekte idi. Bu huausda 
re 0 Ylizllne bakarak: Talat Paıa, dikkate ıayan bir 

.- Patrik efendiye ıayleyiniı., ıeki eseri sıösterdi. Bir aralık 
•nıııı ve mllsterih olıunlar. S M h d b Beıinci ultan e me e aşma· 

1 Dbemltti •.• Tabiidir ki bu bakıo· beyincilik etmiı olan (Liilfi Simavi 
'Ua"l Ti b' Ol. er, a at papnin kal· Bey )i hnhrlıyarak başmabe)İDCİ· 
ıno kızgın bir ok gibi girmişti. Jiğe kabulünü usulen Padişaha 

Talat paıa, hiç bir cevab ver· arz.etti. Bu teklif, Vehdeddine, 
hıeden yerle beraber temennah muvafık ve milliyim geldi. Çünkü 
~hniı, }ine ycrlne çekilmiıti. Fa· bfrkaç ay evvel ( Berfin )e gider· 
B;t rengi, bembeyaz keıilmişti... ken bu zat maiyetine verl.miş; 

raz •onra mer&1im hitam bul· bitaraflığı, ağırba,hhğı, ciddiyet 
muştu. Vahdeddin ayağa kalk· ve mllmtaziyetile nazarıdikkati 
~~ barem daircılne gidiyordu. nt celbetmiftİ. 

in birdenbire durdu. Talat En mühim meseleyi bu suretle 
P•tayı istedi. Paıa yanına gelin· atlatmaya muvaffak olan Talat 
t• kqlarını çatarak : Paşa, derhal Berlin sefiri Hakkı 
IÖ ~ Ben size demin bir ıey Pajaya bir telgraf çekti; Alman• 
•t! ~~~im. Bu ir demi, pa~k yada tedavi altında bulunan Lütfi 

~ıye tebliğ etmediniz. Simavi Beyin yeni vaz.ifeainio keu-
den ~eli... Talat paşa, tcesalirUn- diıine tebliği ile derhal lstanbula 
tioJ htrenıekle beraber sekine· gönderilmesini rica etU... Lütfi 

Simavi Beyin, Talil Paşanın ar
ı.ile başmabeyinci olma&ı, bu zatın 
de cemiyete mensub olduiuna 
dair bir fikir vermişti. Halbuki, 
Lfitfi Simavi Beyin cemiyete 
mensubiyeti, yalnl% b·r söıden 
ibaretti. HattA, birçok hususlar· 
da, lttihadcılarm gidişini de be· 
yenmemekte idi. Buna binaen 
Hakkı Paıa tarafından bu parlak 
memuriyet kendiıine tebliğ edil
diği zaman, pek okadnr hoıuna 
gitmemiıti. Maamafih, Vahdeddi .. 
nln halini de bilcilll için, belki 
bir fenalığın ö::üne geçebilirim; 
diye kalktı, derhal lıtanbula 
geldi. 

LUtfQ Simavi bey, latanbula 
muvasalatının erteal ,Unl Babı· 
Aliye gelerek T allt Paıayı ziya• 
ret elti. Bu iki zat arasında vu· 
kua gelen • mahrem· milllkahn 
ilk kıamıaı, fu k11a muhaYere 
teıkil etmişti: 

Lütfi Simavi bey - Aman 
paıam, ne yaptmız, bu adam bu 
mevkle gelirken epeyce dOtUnOb 
tetındmız mı .. 

Talit Pata - Dnınnnb taıın
•• idin de baıka bir ıey yapa• 
mudık. 

- Fakat ben bu lıte blyUk 
bir tehlike görüyorum. 

- Adam aende.. aldırma.. 
it olacağına varır... Yapaa, yapıa 
bizimle uğrawır.. Bizi dulrmiyo 
çalııır.. Eh, ne yapalım ?.. Dllı· 
mez, kalkmaz bir bir Allah. 

( Arkaaı Yar ) 

llluh faza etti: 

1> -d Şevketmaab efendimiz! .. 
oen e . 
ra nız, aayeişahaneoizde ad-

Öldü Anası Çapçının Bay Rüşdü 
ıa~nıun .. Resmi fabm, iradel· 
Pat ~~elerıni doğrudan doğruya 
de ~.1 efendiye tebliğe müsafd 
rn gı dir. Buna binaen, iradeihil· 
ıls'~~nunuzu şimdi Adliye nazırına 
dıi ~Yeceğim. O da meıahib mfi.. 
Pa~~e söyler. Oradan da u ulen 

1 fendiye tebliğ edilir. 
Ce ahını verdi. işte bu hAdl

~· Vnhdeddin ile (lttihad· Terak
cenı\yet ve fırkası) nın ilk çar

pışması idi. 

V ahdedd:n ile ittihatçıların 
ar~sına giren euğukluğun btltün 
ıe eblerini, sırası g~ldikce izah 

aym fabrikada Makinist bay Ismail ve 
kardeoi Muz.aff er Argun, Alemdar 
n.;hiyeal Belediye tahsil ıubesl 
tahsil memurlarmdan, bay Ne· 
cati Akdoğım, Hasköy Keçeci peri 
mahalleal Bahriye blnhaıılığm· 
dan mlitekaid bay Azmi Aıak, 
Mardin Küçlik Zahit Talimgiihı 
yüzbaşılarından bay Rllstem, eıi 

bayan Gliıin, Kadirli kaz.ası Ge
nel Sağlık Memuru bay rUkned· 
din eti Emine, Zeytinburnu ihzari 
KUçllk Zabit Mektebi Ynzbatı 
Cemal eıl Saniye, Eakltehir Ömer 
ağa camii mahallesi Ankara cad· 
deıi bay ZeynelAbidin eıl Refet, 
Ankara Harita matbaaaı maki· • 

nistlerlnden bay Tabaln, Yüzbaıı 

bay Cemalln otlu bay Hayri, 
kızı bayan Jale, Gazi Orman 
Çiftliği Posta Telgraf MfıdUrU 
bay Niyın:inln oğlu Ôzcan, bay 
Cemalin yanında mtitekaid kola· 
ğaaı bay Ferhad Yasa aoyadını 

almıflardır. 
Tarsusda 

Tarauı, ( Huıust ) - Kayma
kam bay Hıhı Ege, tahrirat ki· 
tibl Tayyar GuJ, mal mUdllr vekili 
Sadık Akkaya, hUkümet hekimi 
bay Cafer Dağıeven, ziraat me· 
muru bay lbrahtm Serin, baytar 
bay Şerefeddin Altay, tapu kAtibl 
bay Hayri ıızan, katib bay Salih 
Durak, bay Süleyman Ôzcan, 
evkaf memuru bay Ahmed Soy· 
han, kazanc memuru bay Zihni 
Tuncer, belediye reiai bay Muvaf· 
fak Uygur, belediye baıkatlbl 
bay Kemal Ôzkan, emn'yet ko· 
mlserl bay Haydar Çapar, bay 
Harun Aydemir, inhisarlar baş· 
memuru bay Hilmi Gllngör, ma· 
llye varidat tahallkuk başmemuru 
bay Bahri Özer, varidattan bay 
Ziya Türer, bay Mehmed Utgu, 
bay Mustafa Sendi), bay Mustafa 
Ünal, emlAkl milliye memuru bay 

Hab:b Erten, mutemed bay Ali Alp, 
tahsıl memuru mu9vinl hay Kemal 
Sönmez, ve:r:nedara bay Tu .. an 
Bilgin, KAtlh bay Cemil Timoçi.,, 
Mallye muha1ebe memuru bay 
Ziva Göl~ell, kltib bav Ömer 

ıetmiştik. lttihadcılar, bUtUn bun· 
arı bT hd ı ıyorlar, ıehı.adelik ve Vell-

Cerrahpaıa hutaaesl baıdok· taılyetlerlmfzl bildfrirfz. Hıtır, Jandarma kumandanı bay 
toru RUşdU Çapçının anası evelkl * Mustafa Gllr, Adliyeden: Mnddei ~el lak z..•manında ibUyatla mua· 

d ledettikleri Vahdeddini, timdi 
e areU b' t d k bi ır an a ullanarak 

1 r dçıbanbaşı koparmamak istiyor-
'~: ıd. Talat paşa bu Taziyet kar-
i ın a derhal iatlfa etmek 
ıtemlştl. Fakat bu 1 tif 

Pek acı hl . a a, 
Hükumet k r ?etıce verecek •• 
fı k uvvetınl elden çıkaran 

r a •e ce · •e mıyet, padişahın kin 
ıah~ayzin altında ezilecekti. Padi· 
L nı cadeleye • • k 
ual'etmck b h gırııme 1 onu 
•ın nezakeu:ı sına gelince; zama
larcı.D hl . , nazarıdikkate wan· 
eUrnıeye çbın, böyle bir teklifi ileri 

ltun.~esarct edememekte idi. 
ll•ında • dar, bu vaziyet kar· 
lcr... Ni~nceden inceye dtışUnmüt· 
d ayet b 

a biribirl '. azı zevat araaın· 
ıoğukluğu ketine karJt duyulan 
laa kariı aldırmaya, ve padişa• 
maya k rntıttehid bir cebhe al· 

l\rar ve . 1 d. 8 lffl Harbi • rmıı er ı .. u tek• 
y Naıın ve Batkuman· 

C 
d B Anam Ziba Çapçının vefabn· umumi bay Ragıb lnanç, hakim 

gtln 61dli. enazeıi ön ay dan dolayı gerek cenaze meraıi· 
RUşdOnUn Cerrahpapdaki evinden mine gelen ve gerek telyazıaı ile bay Zlva Akbaı, bay Falı Ü41tUn 
kaldınldı, Valde camilnde namazı ve gerek mcktub göndermek aorgu hAkiml bay KAmil Ö1er: 
kılındı ve cenaze EyDbde Otak· ıuretile acılarımıza ortak olan icra memuru bav HilmJ Oüuı 
cılardaki aile makberealne gö~ tanıdıklarıma candan teşekkUrle- bRşkatib bay Mustafa Bal~m'. 
mtlldll. Resmimiz cenaze meraalminl rinıin bildirilmeı:ne yllkaek deli· MOddeiumumt kAtibi ha.. Hasan 

!etinizi dilerjm. Fehmi Özkus, icra katibi bav 
gfiatermektedir. Bu münasebetle Cerrahp•t• hHhneal t •odolı.loru c 1 E d . 
Bay RUtdU ve l:ederJf ailesine RllşdU Çapçı ema r uyan, sulh zabıt kAt;bi 

=-==-=-o=-=--=-===---=-==----~,.....~- bay Ali RızA Uslu, ceza katibi 
bav Cernil Önder, sulh znbıt 
kltibi bay Ibrahim Önal, sogu 
hakimi katibi hav Süruri Avman 

K 

Y apılmaıı için 3 ıcne geceli 
gündüzlü çalııılan, 3 milyon dolar 
sarfedilen ldmsenla sıörmediki • 
kimsenin göremi~eceği 111lnemacı· 

bğın .,.e filmciliğin HARiKASI 

1 M o -
. . ' 

Zıraat bankuı mUdtirll hay Sabri 
Okbat aoyadla~nı almış1ardır. 

B!ga'da 
Biga, ( Hususi) - Zabıt ka· 

tibi bay Nlva7i Öz.kan, varidat 
1 katibi bay M ısta fa Torun, arzı

h .,lca bay Şaban B"Jg:n, mUbaşir 
bay Şükrli Yalrınkaya, vnridat 

1 katibt bay H~·seyi:ı Akçora, polis 
4m __ _.,., ı mcmur.ı bay Rliatem Yavuz, da· 

Buzlu iklimler halkı arasın a ateıll bir aık • Yaman bir avcı • 
Kendi lisanları ile sevişen Eskimolar· Balina Avı - Bayaz ayıların 

mlithlı hDcumu • önllmUıdeki Perıembe 

1 P E K Sinemasında va veki;i bay Mehmed Ökaiiz, 

mUbıışir bay Tahsin Dızman, 
varidat kAtibi bay Habib GUndoğ .. 
du, arııhalcı J;ay Mehmed Mut• 
lu, gardiyan bay Osman Cum, 
mUbaşlr bay Şükrü Çetin, ıtrıı• 
halel bay Hüseyin Aşkı Seven, 
dava vekili bey Hamdullah Öı, 
süvari mllbaıiri bay Hüseyin Pu· 
lat, ln6nU mektebi başmunlliml 
bayan Fatma Aysel, &~vari mil• 
başiri bay Mehmed Başım, arzı .. 
halci bay Yunus Nadi Özlemiş, 
zabıt kAtibi bay Mustafa Sönmez, 
lnönü mektebi ikinci muallimi 
bayan Fatma Doğdaş, arz.ıhalcı 
bay Haıan Gnz, mahkemede 
mllliz.lm bay Zihni Anıl soyad· 
lanm almışlardır. 
Okuyucularımıza Cevablarımız 

Ünkapaoı okuyoulanmızdan Bay 
P. Mehmede: 

EliRJiıdekl tarama dergisinde 
yalnız kadak kelimesini bulduk ki, 
mınaıı hediyedir. Kadnklamalc 
ittihaz etmek, muhafaza etmektir. 
Şu halde kadakal hediye al, bir· 
lef, toplan manasına gelebilir. 
Bunu aoyadı olarak kullanabilir• 
siniz. 

Eskişehir Hs va mektebi baş Gd. 
Bay Raife: 

Size denizle alAkadar ıu soy· 
adlarını tavsiye ederiz: Engin, 
Dalay, Deniz, Ül, Talay, Tengiz, 
Taluy, Tol bas, Denizci, gemici. 

<,'orum muhabirimiz Bay Cevdet 
Yakııha: 

Mllezzinin karşılıkları şunlardır: 
Bakılaban, Bancı, Kığrığlı, Urla· 
gucu, Ündeyici. 

._.. ••••••••••••••••••••••••••• 1 " 

LUtfen Okuyunuz 
FEVROZiN namındaki mUstalıznr 
ile hiçbir alllkam olmadığını, on Pe· 
ııedeoberi muvaffakiyetle imal et
mekte oldıığum NEVROZ 1 H 
TÜRKIYEDE mevcut her eczaııt>ıfe 
satıluı11.kta olıluğunu ve her ne kadar 
İliiınleri ~ t•kdiğerine benı:er ise de 
terkiplerinin tamamen başka oldu-
ğunu ve daima NEVROZIN i mine 
dikkat etmelerini görulen lüzuın 
üzerine saygı değer lıastalarıml\ ilfın 

ederim. NEVROZIN sahibi 

~~ll'J!llJ":'r'" C'ELAL ı;-RGUN 

Son Posta 
Ye•aıl, •l1aat, H"•di• n Halk sautol 

l!:aki Zabtiye, Çatalçtşme ıokaiı, 2e 
l&TANBUL 

Gautemiı:Jo çıkan yaü 
ve reaimltırin bUtUn baklan 
mahfuz ve gaıetemlıt aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 e 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. "'· Kr. ICr - 400 ISO TOR Ki YE 1400 7SO 

YUNANlsTAN 2340 1220 710 210 

ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adree \ 
deği~tirmek 25 kun'.ı;tur. 

c.ı.n • .,,.1c pri .,.,um-z. 
Ulnlardan mea'uUyot •hnmaa. 
Ce,·ap için mektuplara JO kuıu,ıutı: r 

pul ilavesi liizımdır. 

~ Posta kutuauı 'i41 Utacbul-.... 
Telgraf ı Son posta 

-. Telefon : 20203 ..ı 
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ESMER GOL 
Mııharrirı: A. R. Tefrıka No.: 12 

Şen Kahkahalar •• 
Bir Anda Rıhtım, iyi Talim Görmüş Bir Yeniçeri Takımı 
Gibi Sıraya Ojzilen Renk Renk Ferace~ilerle Dolmuıtu -

(Yosma Nlglr) ın Kolu 
Güneıin ıon pembe ıııkları, 

Anadolu sahillerinin üzerinde 
dalgalanıyor; Üsküdar semtindeki 
evlerin camları, birer pırlanta 

\ ktUçesi gibi parlıyordu. Sirkeci 
iskelesinden kalkan iki tebdil 
kayığı, yavaı yavaş Beşiktaştald 
lbrahim paşa aarayının önüne 
yaklaşmıı; rıhtıma yanaşmak için 
manevre yapmıya baılamıtb· 

Harem dairesinin kafesleri 
arkasına, saraydaki bütün kadın· 
lar toplanmış; hayretlerle açılan 
gözleri, kayıktakiler• dalmııtı. 
Rıhtımın üzerinde, haremağaları, 
baltacılar, yatlı boıtancılar bek· 
leşi) orlar; kayıkların yanaşmala· 
rlna yardım ediyorlardı. 

Nihayet hamlacı başıların ıert 
emirlerile hareket eden kOrekcller 
kayıkları rıhtıma yanaıtırmıılardı. 
Birkaç haremağası, kayıktan çıka· 
caklara yardım için ellerini uzat· 
mıtlardı. Kayıklardan ıen kahka· 
halar yükıeliyor.. Tatlı kadın 
ıcslerlr.in biribirine karışan manalı 
ıözleri iıidiliyordu: 

- Aman hemşire; soruverae
ne.. Mangal kömürOnOn okka11 
knçn? •. 

- Kız dlkkatet.. Elin marsık 
karası olacak. 

- Ayol bunlar nasıl harem· 
ağası.. lnaana yiyecek gibi bakı· 
yorlar. 

- Eski ynmyamhkları akılla· 
rına gelmiştir. 

- Burada yedikleri ete doy• 
muyorlar mı? .. 

- A, civanım.. Her kuıua 
eti yenir mi? .• 

Bir anda rıhtımın Ozerl bir 
renk ve ıarafet meşheri hlHne 
sıelmişti. Renk renk feracelller, 
ıankl iyi talim görmllf piıkin bir 
Yeniçeri takımı gibi ııraya dizi· 
il vermişlerdi. 

Act>mi baltacılardan biri, yaılıca 
haremağalarmdan birinin kulaj'ına 
eğil mit: 

- Kuıum ağam.. o gllı 1 
eUrmeli gözlerini ıeveyim .. bunlar 
kim? .. 

Demişti... Çipil gözlü Ağa, 
Baltacının karşısında ıiıinerek 
ce\'ab verm işti: 

- Ulan, ne budala baltacııın 
11n... Demek ki hunların kim 
olduklarını bilmiyorsun ha?., Bun· 
lara Çengi kolu derle.-.. Meıhur 
çengi, yosma Nliirm kolu ... 

Yosma Niilrın kolu, munta· 
zam bir dizi halinde lkiıer ikişer 

arayan kapısına doğru ilerliyordu. 
En önde Kolbaıı olan ( Y oıma 
NigAr) ile muavini ve muhibbeal 
olan (Baygın Ayşe) gidiyordu. 
Bunların kıyafetlerinden, pek uy
aun bir eı oldukları anlatılıyor• 
du .Koyu tarçıni (gron) dan fo· 
racelerinin Uıtlinde kar gibi beyaz 
yaımakları kabarıyor; bu yaıma• 
ğın altında da rengArenk oyalı 
hotoılarmın arasında, kUçUk 
clmaa iğneler parlıyordu. 

A ) aklarında ki gıcır gıcır sarı 

ç~d k pabuçları hususi bir ahenkle 
Urüklıye sürlikliye yUrilyorlar; 

ellerindeki yarı açılmıı yelpaze· 
leri, ince b:r zerafet:e giiya yüz· 
lerine siper etmek istiyorlardı. 

Bunları, bir:bir:nin ayni olan 
ıarı, kırmızı, mavi, tozpembcıi 

g bi a~ık renklerde feraceler giy· 
ıniı gene kadın ve kızlar takib 

ediyor.. bu gene ve k~rp• ( çon• 
gl ) lerin, kalçalarını sallaya aal· 
laya yfirümelerl; al yanaklı gtır· 
büz baltacıların önünden ieçer· 
lerken biriblrlerlol kollarlle dtir· 
tUıtürerek güinımelerl, ıeyreden· 
lere tatla bir HrHmlik veriyordu. 

Dar belli, topuklarına kadar 
yakalı feracelerinin içinde fıkır· 
daya fıkırdaya yllrUyen, zar gibl 
ince yaımaklarının ark&1ından, 
ıUrmeli gözlerini mahmur malı· 
mur ıUzen bu çengllerl, ( ııracı ) 
denllen dısrt yaıhca kadın takib 
ediyordu. Bunların da koyu renk
li feracelerinin koltukları altında 
renkli kumaılardan kılıfları için· 
de bir keman, bir çiftenlra [1] 
iki de def giSrUnUyordu. 

Alay, bitmemlıtl... Dört sıra· 
canın .. arkaıında kUçUk ve sarııın 
bir çerke1 kızı gidiyordu. Sırhna 
ltenarları kılaptan harç içi~ 
meli mor çuhadan kısa bir ceket 
giymig olan bu kızın belinden 
topuklarına kadar al kumaıtan 
bir şalvar dalgalanıyordu. Kız, 

kenarları oyalı batörtüsünUn üs· 
tUnde, sarı aırm1ı işlemeli küçük 
ıiyah çuhadan bir bohça ile elin· 
de, kenarları zımbalı uıun bir 
çubuk keıe1I taşıyordu. Başında 
ta91dıfı bohça, ( kolbaşı, yosma 
NigAr ) an (yakı takımı ) idi. 

Bu kızın arkasından da, kol· 
baıının, muavininin, çengilerin 
elbise bohçalarını elleri il tnnde 
g~tUrtn Ye adlarına ( yardakçı ) 
denilen dört hizmetçi kadın i 
liyordu. 

Uzunca bir kafile teıkil eden 
bu alay, sarayın harem kapısının 
önüne geldiği ıaman, Fatma sul· 
tanın Baıkaplan ağa11 (Anber) 
ata tarafından lıtikbal edilmlıtl. 

Hayatını, lbrahim Paıa 11rayının 
zevk ve neı'eıl içinde geçiren 
Anber ata, şakrak bir tavırla, 
kolbaıı Niglrın karıııına ieçmiş: 

- Vay, efendim.. Saf al ar 
geldlaiz.. Hayırlı neş' eler getirdi
niz.. Oh, oh, oh.. hele bu ha1-
balar yok mu?. Vallahi her biri, 
cennetten çıkmıı birer Huriye 
benziyor.. Kim bilir, velinimet 
efendilerimizden ne kadar hah· 
şişler alacaklar.. Amma, bak bir 
ıey ıöyleyim, haaa .. Oyun oynar
ken, ıöyl•c• canügönUlden kıv· 
rılmalı .. 

Anber ağa, coımuş.. hattı, 
mevklinl blle unutmuıtu. Kollarını 
iki tnrafa açmıf, parmaklarını 
şaklatmaya, vllcudUnlln alt kısmını 
kıvırmıya baılamııtı ... Fakat tam 
o ıında, • •vYelce pencer lerln 
önünden alayı seyreden • ıaray• 
lalar, gelenleri daha yakından 
görmek için merdivenlere, dehliz 
baılarına koımuılar.. Her köıeyi, 

( Arkaaı nr) 

[1] Nakkare 
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SON POSTA 

Buzlar Üstünde 
Patinaj 
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Kadın Çabuk kocacığım, 
dOıttyorum!.. 
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}aponyada 
Otoınobilcilik 
ilerliyor 

Japon pazarlarında eatı1an ve 

Fakat henü: bu memlekette 
kullanılan otomo-

damping billerin çoğunu 
gapamaz Amerikan malları 

teıkil etmektedir. Bununla bera
ber Japonlar, son zamanlarda 
hUkiimetlerinden gördükleri tef• 
vik üzerine, ııUzel otomobil!er 
yapmıya baı!amıılardır. Bu fab· 
rikalar verimli olarak çalışmakta· 
dır. Bazı Avrupa merkezlerinin 
korktuğu g:bi Japonlar otomobil 
üzerine dünya pazarlarında bir 
Damping yapacak kadar henüz 
kuvvetlenmemişlcrdir. Şimdilik ça· 
hımaları memleketlerindo yabancı 
markalara yer vermemek içindir. 
Zira Japonyada otomobil kullana· 
ıı çoğalmaktadır. 

1926 dan 1930 yılına kadar 
bu memlekette çalııan otomobil 
miktarı 38,693 den 90,116 yUk· 
selmlştir. Bu artık yıl heaabile 
yüzde 30 dan fazladır. undan 
ıonrakl artıılar daha yavaitır. 
1930 dan 1931 yılına yUzde 9 on· 
dan ıonrakl yıllara da sıraıile yUz· 
deki ve yllzde iki nlıbetl düı· 
mektedir. 

lf. 
Yalancı ipek, icad edildiği 

Yer tutan 1 gUndenberi uluı• 
lararası bir mad· 

bir icad de olmuıtur, do-
nllebilir. Daha henüz 1884 yılında 
Hillalre Bernicaud adlı bir Fransız 
mucidi tarafından ilk imtiyazı 
alınan bu madde bugün kullanılan 
mensucat araaında kendisine bü· 
yllk bir yer ayırtmıştır. 1900 
yılında dllnya yalancı ipek lstih· 
aali 1000 tonu geçmezken 30 
yıllık kııa bir müddet içinde 180 
bin tonu bulmuıtur ki 180 misline 
varmıı demektir. Bu artış bilhaasa 
1913 yılından &onra kendini gös• 
termit ve ham maddelere h&1ret 
çekilen bUyllk aavaf yıllarında bu 
yeni doğan ve iptidai maddeal 
ormana dayanan mensucat bUyUk 
bir rağbet ıcörmUıtUr. 

Bugün dünyada bu maddeden 
en çok yapan memleket Ameri· 
kadar, yıllık iıtlhsal 50 bin tona 
yakındır. lngiltere ltalya hemen 
hemen ayni vaziyettedirler; yılda 
yaptıkları yalancı ipek mikdarı 
20-25 ton aramdadır. Bunlardan 
ıonra sıra ile Almanya, Fransa, 
Holanda Belçika gelmektedir. 

lf. 
Brüksel' den bildirildiğine göre 

/tal a Bel- imza edilmek. Uz• 9 - re olan Belçıka • 
çlkadan ko· ltalya ticaret an• 

, mllr alıgor laşmaıı Belçika 
kömür madenlerine ltalyaya her 
yıl için 500,000 ton maden kö· 
mUrü satmayı temin etmektedir. 
Bu duyum gerçekleıtiıı takdirde 
Belçikanın ltalyaya yaphğı kömür 
ihracatı önceki yılJara göre on 
kat artacak demektir. 

Tıaı 1111rı1at1 j 
BUrUk Gazete - Büyük Gazete

nin 14 ünoll ıayısı bugün güzel bir 
kapak i9inde, .zengin yaı:ılarla çıktı. 

Yeni Adam - Terblyeol lamail 
Hakkının idareaindeki bu haftalık kül· 
tür aıeteıinin ts6 ınoı sayısı pek güzel 
bir ıekilde çıktı. 

Yeni Adam renkli gllıel bir kapak 
f o inde bir9ok ıiyaaal, ilmi, iktuıadi 
etütleri pedagoji, ve ıanat tarihi den• 
Jeri veriyor, ve birçok tanınmış yazıcı
ların makal~lerini taşıyor. Yeni Adan 
bir aile reiainin çocuklarına ve bütün · 
mekteb muallimlerinin talebelerin• 
ehemmiyetle taniye edebileceği bir 
kültiir gazetesidir. 

Yeni Adam çocuk hlkiye· 
feri - " Yeni Adam ,, gueteeinin 
çıkarmakta olduğu bu lıikiyelerin 11 
incisi çıkmıştır. 82 tayfalık her kitabda 
çocuklara çok yararlı ~• eğlenceli hi
kayeler anlatılmaktadır. 

GUnUn lktısadi ı,ı.rı - Dün
yayı sara an, milletlerden f erdlere kadar 
herkesi a18ksdar f!den, gUnün derdlerini 
en yükııek alimlerin kaleminden anlatan 
bir eBerdir. Tercüme profeııör doktor 
Subhi Nurinindir. Ba9tan baıa fayd lı
dır. 60 J{uruıtür. 

Havacıhk ve Spor - Her aayıda 
biraz dalı& güzelleıen ve olgunlaıan 
Havacılık ve Sporun 185inci sayısı canlı 
bir kapakla süılil olarak çıkmıştır. Ser
nr Zıya Gürevınin ( Türk Kuşu ) ya
zm, Bt'hçet Kemal Çağların ( Beyaz 
Ankara ) ,iiri, Abidin Da.verin hava 
hakimiyetine dair görüıleri vardır. 

Hafta • Adna - Bu hafta çıkan 
aayıeında l )eyami Safanın " bir adamın 
iki türlü izahı ,. başlıklı bir yazısı ile 
İtalyanın iı:ıtediği müstemleke yaz ı sı 
vardır . .Bundan başka birçok r.eaimlerle 
de eüılüdür. 

Deniz mecmuası - Üç ayda bir 
büyük erk8.mlıarh deniz şubeai tarafın
dan çıkarılan bu k ıymetli mecmuanın 
835 inci aay111, tarih kıenıı ile beraber 
çıkmıştır. 

Nafıa işleri mecmuası - Bu 
mecmuanın idari kııın ı, 7 inci sayı 
olarak, birçok yapı yazılarile ç ı kmıştır. 

Varhk - AnkaraJa çıkan bu ede
biyat, fikir ve ıan'a& mecmuasının 37 
inci eayıaı inti9ar etmiştir. 

Flkirler - lzmirde çıkan bu kül
tür ve meslek mecmuasının 120inci 18.• 

yıeını da aldık. 
GUrbUz TUrk çocuAu - Çocuk

ları Esirgeme kurumu tarafından aylık 
olarak çıkarılan bu mecmuanın 97 inci 
sayısı dağıtılmaktadır. 

TUrkistan - Berlinde çıkan bu 
Kafkae mecmuaıının 4 ünoU aayuıı 
gelmiıtir. 

Sanat felsefeal - Oniveraite 
Edebiyllt Fakültesi estetik ve aanat ta· 
rihi doçenti Suut Kemaleddinin eseridir. 

Rdaimli Ay matbaasında basılmıştır. 
Fiati 50 kuruıtur. 

Yalanın kudreti - Kültür Ba
kanlığı M. T. T. üyelerinden Kfiıım 
Nami, Norveç güı:el yazıcılarından Jo
hım Bojerden dilimize çevirlmiştır. 

Resimli Ay matbaa11 tarafından ba· 
aılmıştır. Fiati 75 kuruıtur. 

ikinci kAnun 

Uluslar Arası Teıus 
Paris, "J.7 (A. A.) - Jorj Bo

nordel kupası için uluslar arası 
profeıyonel teniı mUsabakaların• 
Avrupa ıehirlerinln birinde ba .. 
lanacak. Final maçları Haılranda 
Amerikada yapılacaktır. Bu oıO
sabakalara on dört büyük dev
let tenisçileri iştirak edeceklerdir. 

MUhlm Bir Hava MUsalaak••' 
Vaşington, 27 (A. A.) - Amt' 

r ka bava birliği 29 bin kilomet• 
rel k bir hava mUıabak&11 terti
bine karar vermiıtlr. 

Bir Hava Muvaffakıyetl 
Paris, 27 ( A. A. ) - Pilot 

Bart'ın idaresindeki bir tayyare, 
hiçbir lng[lz tayyareıinln Cror 
dondan Parise uçmaya ceaaret 
edemediği ıiddetli bir fırbna ea• 
nasında, Parls • Londra arasın· 

daki mesafeyi 67 dakikada aıma• 
ya muvaffak olmuıtur. 

Slvasta Kayakçdık 
Sıvaa (Huıuıl) - Dağ ıporll• 

meşgul olmak Uzer• burada k ... 
rulan kulüb 0Yıldızdağı,, lıminl 
almıştır. Bu hafta içinde ida• 
re heyeti Hçllmlf, liıe 

Almanca okutanı Naci, K .. 
mal, mühendiı Ali, llH beden 
terbiye&i ıcöaterenl F bri ayrıl· 
mı~lardır. 

Çevred aulnhün açılııı m m• 
nuniyet uyandırmıştır. - lf. 

Yeni GUre' adalyaları 
Güreı fedaraayonu Darpha• 

neye (750) kadar ıcUmUı ve 
bronz madalya ısmarlamııtır. Ma· 
dalyaların ortaaında bir aDrtf 
sahnesi gözükmektedir. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karak~y KöprGbatı 
Tel. 4236l • Sirkeci MGhOrdan:ade 

HaQ Tel. 22740 
IJ11--~ _. .... 

iskenderiye Yolu 
KARADENiZ Yapuru 29 İkinci 
Kloun SALI ıcUnU saat 11 de 
lskenderiye'ye kadar. 11386,, 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru 29 ikinci 

kinun SALl gUnU saat 20 de 
Rhe'y• kadar. (409) 

EDr. NIŞANYAN :J 
tlu Tokatlıyao Oteli yanında 

Mektap ıokak No. 35 

NEDKALMiNA • 

.. ............... ""! .......................... ,, 
BÜYÜK 

TAYYARE P.YANGOSU 
18. inci tertip 4. üncü çekiş 11. Şubat. 1935 dedir. 

Büyük ikramiye 25.000llradır. 
Ayrıca : 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler 

ve 20.000 liralık mükif at vardır. 



28 ikinci kiunn 

Tayyare ihtifali 
Hava Şehidlerimiz, Dün Bir Defa 
Daha Minnet Ve Şükranla Anıldılar 

Askerlerimiz havaya silah atarlarken 

Tayyare ihtifali meraılml dDn 
lad at 14 de Fatili Tavware parkın• 

a ıa · "" M ?1•mi tezahüratla yapılmııbr. 
h eraaıme vilAyet erkanı, resmi 
ukıuat mUesseseler mnmeuillc:rl 

•ı eri k t' ı Tn k 1 a ar, mektebler mılll 
ı_ r talebe birliği ve birçok 
Kalk lşti k ra etmiıtir. Merasime 

Y•ıalt tam 14 do şehrin muhtelif 
er erlnd ı 

1 en ah an toplarla bnı· 

d~~mıştır. Bu 11rada vapurlar 
d k~k 6ttürmUıler, herkes bir 
lha. 1 8 olduğu ye!'de durarak 

tıra01 'f . 
M 

vazı esınl yapmışbr. 
u 'k tehir ~1 8 çalındıktan sonra, 

lınd namı,a, umumi P'l~clis aza· 

ııutu~n .. ba! Refik Ahmed bir 
ca ıoybyerek, memleket için 
hnıı Yeren haYa kahramanlarını 

rnıetıe O da anmııtar. rdu namına 
te ~lllAılm bay Tekin, Tayyare· 
tir: Yeti namına, cemiyetin yetiş• 
ltı,lt il nıUhendislerden bir zat, 
l\ıı tc~ler namına da lıtanbul 
ltıtlt 11••ai MUdUr muavini vo 
birer c~ '1lua1Umi bayan Cemilo 

N llUluk ı6ylemlşlerdir. 
flluht~~Uklar ılSylendikten ıonra, Gene bir tayyareci nutkunu okurken 

llaın ıf rnUesıeıe ve tqekkllller Oarll11afaka lises~ civar mekteı , 
ler ıka Tayyare abidesine çelenk· er talebeleri muntazam bfı 
leçid 00nıuıtur. Bundan sonra ınrHyll~le geçmlılerdir. Merasime 
kıtal reınıi yapılmıı vo askeri ıaat 15 de hailn bir hava içinde 

ar, Maltepo aıkerl liıesl, nihayet verilmiştir. 

GRiP, ADi NEZLE, 
Soğuk algınlığı kırgınlık 

bunla ve 
R nn netaylcl olarak ağnlar ,ok defa 

o matiz il aı ma o karııtırılır. 
r tek 

PERTEV KiNiN KOMPRiMESi 
llzi bnıu b 

.b. n u ıztıraplardan kurtaracağı 
gı ısıtın k . 

d 
aya arşı da ılelebed muhafaaa 

c er. 

Pertev Kinin Komprimesi 

"YAŞAMANIN ZEVKi KALMADI! ... ,, 
Gencllk hazlnelerlnl israf ederek vakltalz kuvvetten 

dUtenler, böyle eöylerler ••• 

O Fakat ı 
mit.sizliğe kapılmak için sebeb yok. Çünkü ı 

K OLIN s -= 

Çıktı. Kutusu 200 kuruştur. 

\ı, BEŞiR KEMAL - MAHl'l.UT CEVAT ECZANESi, S'rkecı , 

SON PQSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

DDnkD Bilmece 
1 2 3 4 5 6 7 

1 B ğ A 
2 ..... _.... 

a 
4 
5 
6 

' 8~1"'1"':"i~~ 
BugDnkU Bilmece 

Boı dlSrt köoelorl aıağıda ya· 
alı manalara gelea Uz Tnrkçe 

kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
J d hem vakit geçlrmlf, hem 
de öz TUrkçe kelimeleri 5ğron· 
mit oluraunuz 1 

1 234&678 

Soldan saaaı 

1 - Edebiyat 
2 - Ced - törpQ 
! - Muharrir 

5 - Etmek rnudarınaım ıuhudJ 
mazi müfred Gçüncn ıcbıı 

6 - Saz 
7 - iki kere on 
8 - Diğer taraf 

Yukardan &f81n 
1 - Meh'us 
2 - Ced - lahim 
3 - Piıman ol 
C - KOçOk et 
5 - Rutubetli 
6 - Söyle - matı 
7 - Meylettlr - lamlm 
8 - Hafif ınudar llhlkaaı • mem• 

le ket 

lstanbul 4 D ncU icra Me· 
murluıundan: Yeminli ebll Yukuf 
tarafından tamamına 1500 lira hin 
bef10Z lira kıymet takdir edilen Oa
kOdarda Altuniı.ade mahalleainde 
kotu yolu caddesinde eaki 50 mOker
rer yeni 66 numaralı duvar, kuyu Ye 
ağaçları bui bahçe zemininin 56/88 ile 
11/88 hisseıinin tekrar 44/66 hiaaesile 
na tamam kötk ve zemınının 

32/48 hiueei açık artırmıya konulmuı 
.,·ub ıartnameıi '1/. /935 srOnlemecin· 

, divanhaneye a11larak 27-2-1935 
grlnlcmecine raat!ıyan çarıamba gilnQ 
ikinci arbrma11 yapılacakbr. Birinci 
arhrmnda gayn menkule 400 lira ·ıe 
latekli çıkmıştı. Arbrmıya girebilmek 
için yüzde yedlbuçuk teminat nkçeııi 
alınır. Müterakim Yeri'İr Belediye r•· 
simleri ve Takıf lcareai mflıteriye 
aittir. Bu arttırmada hiH•lere isabet 
eden muhammen k•ymetln yil.zde 75 
inin bulunmaıı, ıart o'ub aksi takdir
de 2280 numaralı kanuna tevfikan 
aatıf geri bırakılır. 929 tarihli icra 
kanununun 119 uncu maddesi muci· 
hince ipotek sahibi alacakhlarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı aahib· 
Ierin;n gayrı menkul Ozcrindekl hak· 
farını, busuıile faiz •• mnsrafa dı::lr 
olan iddialarını evraka mOabitelerile 
birlikte 20 gOn içinde daireml:ı:e b"l
dlrmelerl li:ı:ımdır. Akıi halde hakla
rı tapu aicillerll• aabit olmadik~a 
Hbf bedelinin paylaımaaından barıç 
kalırlar. Daha fa:ı:la biJıl edinmek 
isteyenlerin ıartnameye bakmaları •• 
84-846 doıya numaraıile memuriye• 
timiu mGracaat etmeleri ilin olunur. 

(7480) 

NEZLEYE ÇARE 

"GOMENOSTERIL,, 
dir. Derhal iyi eder. Nezle, grip 
Te bu gibi hastalıklardan korur. 
--30 kuruıtur. • (7394) 

Sayfa ıı 

Tiyatro Muhitimizde Şayialar 

Ankarada ilk Milli Devlet 
Tiyatrosu Kuruluyor Mu? 

( Baıtarafı 1 lacl yOade ) 

!erine baılanmaaı için IAzım ge· 
len tedbirler Ye masraflar teabit 
olundu. 

ADkarada milli opera tecrll· 
belerino doğru Uk adım olarak 
verilen bir (feallval) de epey mu· 
yaffaldy t görOldO. Bununl be· 
raber tiyatro, operet ve operanın 
ayrı ıeyler olamıyacağı ve hepıl· 
nln biribirine bağlı ve her oeyden 
evvel muntazam teokilAt meselesi 
olduğu anlaşıldığından tiyatronun 
memleketimizde devletleıtirilmesi 
fikri daha taraftar bulmuş oldu. 

Son şayıalar ise bu tasavvurun 
kararlaşhrdığı ve tahakkuku için 

harekete geçildiği merkezindedir. 
Şcıhir tiyatro11u rejisörll Muhsin 
Ertugrul, bu maksadla Ankaraya 
çağırılmış ve Uç gUn evvel gide
rek dllo sabah ıehrimi%e dönmUt" 
tllr. S6ylendiğine göre tiyatro 

memleketimizde milli bir devlet 
tiyatrosu şeklinde resmileşrilecek, 
opera, operet ve tiyatro bölllmlerl 

olan resmi bir müessese hallnt 
konulacaktır. Bu takdirde Anku 
rada teokilAt yapılacaktır. Bunuıı 
fayd8Bı ıöyle tasavvur ediliyor: 

San'atkArlar resmi hükumet 
memurları gibi muamele görecekleri 
için hayatlarım san'atlnrma vak• 
fedebilecek ve &eçkin san'atkfırlar 
yetiıebilecektir. Ankara • lstanbul 
tiyatrosu gibi • daima anarşi men• 
baı olabilecek ikilik de ortadan 
kaldırılarak lstanbul ıehir tiy t• 
rusunun dağıtılmasının önilne ge• 
çile bilecektir. 

Aynız.amanda blltnn tiyatro 

sanatkarları her nevi tiyatro 
plyeslndekl en yüksek kabiliyet
lerine göre dalma değiştirilebll ... 
cek, bUtUn artistler aynizamanda 
Ankara ve Iıtanbul tlyatrolarmdı 
oynıyabileceklerdir. 

Bütün bu kulağa gelen şayıa• 
ların bu sefer de hakikat olub 
olmıyacağını bize kısa blr %amaa 
gösterecektir. - 1. M. 

,._.SERMAYEDARLARA 
1 VE ZiRAAT MERAKLILARINA MÜJDE: 

Muğla Vıltiyeti Köyceğiz kazaaı dahilinde Dalaman çiftlikleri namile 
maruf ve 10..10-1934 tarihinde yapılan birinoi müzayede ve satıı ilanında 
verilen tafsilat daireeinde hali tadiyede Türk Ticaret n Sanayi Bankasının 
tahtı tııaarrufunda bulunan nıi vo gayet miinbit araziyi ihtiva eden bu 
çiftlikler merbut bulundukları (161) tapu ıenetlerinin irae etbklerl hu.da~ 
ve dönüm üzerine ilan tarihinden itibaren on beı gün milddeUe ve birıncı 
illnda haddi layıkı bulunmadığından dolayı ikinci defa müzaycdeıyo nzedil
miştir. Talip olanlar tasfiye heyeti bilançoıu mucibince kıymeti muhamminesi 
olarak 500 bin liranın yüzde yedi buçuk niebetinde pey akçesi n banka 
kefalet mektubu Türkiye ziraat bankasına tevdi ederek mOznyedeye ietirak 
edebilirler. Yüzde yetmiş beş nisbetinde bedel verildiği takdirde talibine ihale 
olunacaktır. Fazla tafıilat almak isteyenler lstnnbulda Taş hanında Uçünoü 
katta Türk Tıcaret n 1anayi bankası tasfiye memurluğuna veyahut Dalaman 
çiftliği idaresine ve müzayede için ancak Taı hanında Uçüncü katta Türk 
Ticaret ve eanayi bankası ~asfiye memurluğuna müracaatları ilan olunur. 

~-----------·--.-. (7424) --

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden : 

Ankara Motarnnnn tamirine açık eksiltmede ıartlarını yerlerine 
getirecek istekli çıkmadığından aynı ıartlarla pazarlık yapılacakdır. 
A - Tahmin bedeli 2125 liradır. 
B Şartnameler Merkez.imiz Levaz.ımından bedelsiz alınır. 
C - Pazarlık 4 Şubat 935 Pazartesi gUnU ı 4 de Galatada Kara 

Mustafapaşa sokağında merkez daire&inde )'&pılacaktır. 
D - Açık pazarlık olacaktır. 
E - Muvakkat teminat 160 liradır. 
F isteklilerden benzin motörU ve gemi tamiri fşlerinln ehli ol• 

duğu hakkında Ticaret Odaımdan bu davet tarihinden 
ıonra alınmıı bir vesika aranılecaktır. 

G - Pazarlığa girecek olanların peyler ıUrUlmeğe başladığı daki· 

kaya kadar mu•akkat teminatlarını yatırmış olmaları 
ıarttır. "378,, 

DAVA TAKiB REHBERi 
Sattı merkezi : lstanbul, Ankara Caddesi, No. 64 : 

CiHAN KiT APHANESi 
Fiyatı her yer için miıoelled olarak 150 kuruotur. ~\.vukat Bay Şükriinun 

tetebbüat ve taharriyatı kanuniye neticesi vücude getirdiği ( Hukuk ve 
Ceza MUruruzamanlarana ald Dava Teklb Rehberi ) mehakimi 
umumiyemizde mer'iyülicra bulunan kanunu medeni, borclar, ticaret, hukuk 
usul muhakemeleri, yeni lora ve laae ceza Ullulü muhakemeleri, ve Ttirk 
ceza kanunlarında yazılı ınüruruı:am:n müddet, mühlet, batıl, iptal, ilan 
ihtar, ihbar. eakıt haklar, cezayinakdi, h~piı tedbiri ihti7ati, itiraz, temyiz, 
iadel muhakeme, ve ıikô.yeto bağlı davalarla, cezaların tecili, memnu hak
ların iadesi, allı umumi ve .•flı lıususıye aid ohıb her alfı.k.ora~ca bilinme i 
elıem olan kanun huliııalarıle maddeleri ayrı nyn sıra ıtıbarılc yaı:ılmı~tır. 

~------------------·------------------------, Zafiyeti umumiye, iştahsızlık •• kuvvelsidik halatında bUyUk fnide ve telıilri görülen 

FOSFATLI ŞARK MALT HÜ LA SASI 
kullanınız. Her eczanede aatıhr. 



Macera, polis, cınayet, 
•nyuk davalar, 
ad1iye, merakfı 

tefrikalar. hiklyıler ..• 

• 

r resimle • • kuru 

~r hafta Perşembe 
günleri çıkar, renkli, 
reshnti gayet canh 

, 

vı heyecanlt otuz 
mecmua 

7 Şubat Per$emhe günü çıkacak olan ilk sayısındaki yazılardan birkaçı : 
Katil Hrisantos lstanbul batakhaneleri Hapishane Köşelerinde... " Parmak izi,, ~ubesin4J 
nı.: ? lıtanbulun gizli kumarhanelerinde, ••· T ki . d 1 d 1 k tll lstanbul Emniyet MüdUrlDA'ü parmak bi ~rt polCalmlzl nasıl 61dUrdU d ilr ye zın an arın • en azı ı a • ıubesinde muharririmizin ıöYdGlderl ı Katiller, 
Ben onu nasll vurdum? rarket yataklarında, bilet ve abone o• lerin, haydutların korkunç ve iğrenç ser• hıraızlar, karmanyolacılar, yankealciı.r pwm._.,, 

Yazan: Jandmcıları arasmda, sefalet ve ıefahat gUzeıtlerinin, maceralarının 11Parmak izi,, izlerinden nud tanınırlar? Muhtelif parma~ 
evlerinde neler gördüm? muharriri tarafından kaydedilen tUyler izi örnekleri ve resimleri, parmak izi teknfgi. 

TUyler Urperten bu kanii facl· Yazan: Urperticl safhaları: Yaza11 : 
ada bizzat hazır bulunarak Hrl· ••yoğlu Alemlerinde haki· Yazan: Bizzat Enı~iyet MüdBrlütGnde paımık iai 

t 1 Tu k b 1 h 1 d b dairuind• " Parmak izi " m•cmuau itl'.n bir san oau vurmu9 o an r za I• ki mUtahedelerlnl kaydederek Bizzat bu hap • an• er e U• anket yapauı olaa kıymeth mu'taarrlt ar-
ta memuru. mecmuamıza veren lunmuf, o katillerle dUtUb kalk· kadaıımıı 
Çat11lcalı Mehmed Hüs•1ln ,.elrliv11n MUnlr SUleyman mıt arkadatımız: Maskeli Muharrir Nael 9adult.h 
ld•m m•hkOmlar1nın kendilerlnl tildürmelerlne izin vermeli mi? • Amerlkah methur haydud "Dilllnger,, nasd öldUrUldU?·GUndUz kUllhb gece sHAhhhlr • v ... v.-. 

Bayilere: Siparişlerinizi ş·mdiden Ankara caddesinde "PARMAK ili,, mecmuası adresine bildiriniz 

Sabahları 

aç karnına 

bir kahve kaıığı 

N 
MEYVATUZU 

içiniz. Sathtınızıo nazımıdır. HAZIMSIZL1a1, MiDE YANMALA ...... glde1"'9 

MiDE ve BARSAKLARI boşaltmak auretiie KABl3Ltai, A61JIDAICt T~1' 
SIZLICI ve KOKUYU izale eder. Hfçbfr uzve zarar vermez ve alııtır111a• llAfLA 
YEMEKTEN ,.. iÇMEDEN ıonra mide n •ıicudunuzda hi11ettlfhik a~f 
derhal hafifletir. MAZON lamı ve markuıaa çolc dikkat edHmeHtllA ~ 
Maıoa ve Botton ecza depo111. Bahiekapı, it Baakaaı arlıaaında No. 18 

llaaçlarınızı SALiH NECATi den alınız. Reçeteleriniz 1: ilyilk bir FOSFAJiN 
dikkat, ciddi bir istHcametle hazırlır.ır. ' NECATI Çok kıymetli bir bebek ııdaaıdır. Bu9unla b.,_Je~ 

yavrular tombul ve ku-vvetli, neş'eli olur. (7288J 

DiS AGRISI 
Başka hiçbir ağ
rıya ~enzemez 

oı,ıerini2in çUrümemeılol İi :lyGrsanız ağzınızı aabah 
ak9am RADYOLIN ile temizlıyiniı. 

Di,lerinizi beyazlatacak, rrnkropları öldürecek, nefes 
kokusunu izale edecek, dif etlerini kuvvetlendirecek 

•D mUe11lr elit macunu .. 

,.. Cildiye •,e ZUhrevAye .__ 
Bastulık:l111·1 rnlitehueqı!!J 

Dr. Ç i P R UT 
Beyoğlu, A mnhme.ııçit Buna Pazarı 

itf E aliıırfo .Atl:u Han Tel. 48858 

ÜşUtmeıı v• I 
aarll•ra 

geçirecek 
lllcdır. 

dlr 

Her 
eczanede 
vardır. 711/d 76em/i 

GIBBS 

Romatizma 
ve butün ağrılara karşı 

SULAJIL 
Çok faydalı ve tesirli hınici bir 

~-- devadır. 65 1."Uruilur. ~ı 
~· ......... ,..~ ·· '''''''"""'-

... lleattl Matb••&1 
lahlbiı Ali ilueıa 
Neırl7at Mltllrlı Tah~ 

tra~ sahunu. 
lr.ullanırs ını~. 

'7ft11 olma1 IJİr 
zevk, olur. 

Dr. A. u iEL 
Karaköy Topçular cad<lui No. 83 

• 
BiR DEMET 

ÇİÇEK 

ve Çil lekelerini 
izale eder 

ltrlyatın iztihzar edildiği ma
halleri ziyaret ederken veya ek
aeriya yağmura, ıünefe veya r(lz. 
rAra maruz kalmak iatlrarında 

bulunan her yPştaki kadınların 
cild'erinin tazelitine ve gOzelJI. 
tine hayran oldum. Sebebini aor
dııtumda ötrendim ki, onlar çi
çek kop.ırırken, çiçeklerin kei&• 
lerinde meYcud bnlmumu, cildi 
fayanı hayret bir surette beyazla. 
tıp yumuıntm<t hassasına malik 
olduğunu keşfetmiılerdir. Hergtin 
muntazaman istimalinde tenin bil
tUn buruıukluklarını izale eder ve 
yilze yumuıak'ık •e genelik tara· 
vetlnl Yerlr. B.ı aihrengiz çiçek 
balrnuınu ecıanelerc1e '' Cir • A
Hptine,, namile aatılmaktadar. 

Ak4amlorı yatmazda n nvel 
kullanılmakta, cildin ıert aksamı· 
nı yuuıuıatır ve lekeleri izale 
eder. Sabah kalkınca beklcnmiyen 
beya z; ter ve t aze bir cild meyda· 
na çıkar. Bugüne kadar bu dere• 
ce bu it ve şayanı hayret bir su• 
re tte müessir bir tedbir bulun
mamıftır. 

Hemen bu akşamdan "Clr - A· 
ıeptinc,, l kullanınız ve cazip te
a:rinden hı:yrette ka~ınız. Ben de 
ti:ndi boynum lco! cı rım ve olle
rim için ' 'Cir • Aacptine,. kull.-· 
nıyorum ve son derece memnun 
imi yorum. 

Çalışamıyor, devasız bir dorde 
uğram11 gibi meyustur 

ou,unmuyor ki 
Bir iki kate 

GRiPIN 
Onu bu yarım 
bat ağrıaile sinir 

airılarından 
kurtarmağ'a kAfi 

gelecektir. 

• • 
BUtltn ağrı, ıııı ve aancıları derhal dindirir. Soiuk" aigınlıklarına, 

. gripe, romatizmaya, baı ve dit aj'rılarına, n11leye, sinir, adale •• 
bel airılarlle kırıklığa kartı bilha11a müeaıirdir, 

Her eczanede bulunur. Fiatı 7 1/2 kuruıtur. 

BALOYA 
Dans ıtmel< için gidersin~ ... 

Bu pek tabii ve pek doğrudur. Fakat." 
İki danı yaptıktnn sonra oturmak mecburi
yetinde kılır ve artık hiç kalkmak iete.ın' 
ıiniz. Çünkii, ayaklarınız, ıiımiı ııııtıraP 
vermektedir. Nasırlarınız, aizi rahat bı••~· 
madığından müteeıeir olur ve suvarıııi' 
heba olarak keyfiniz bozulur. Büttin bu ~b 
tıruplara mahal bırakmamak için RAD'Y 
SALTZ banyosunu yapınız. Bu ıifabah• 
tuzla yapacağınız ayak banyoları eayeıiol 
heklediğiniz tedaviyi bulaoalt, 11ancı ve ıit• 
kinlik zail olacaktır. Bilba11a naeırJarıo1'1 
o derece yumuşatır ki ıırnak ucile heIJJ•' 
köki.inden söküp atabilir iniz. ---' 

ORFANIDiS 
Zfthravi ve cild haatalıkları mftteheuıaı. Tokatlıyan O teli kar,ıaında Sutrra.ı 
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