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Bir icra MemurU 
Tevkif Edildi 

Bu Memur Defterlerde Tahrifler Yap· 
ı.ı ~ış V • Dün Yakalanmıştır 

•db b~~d~ıumumilik cUiR Kadri I """° • • ' • • ' • • • • • · •· • • • • ' • • • • ' • • 

tevkif ıora memuru hakkıada I'. ; 1 
diğt karan ahm§tır. ldtıia edil- 4aponıarıa 
ren~. göre bu kararı icab etti- •ıonaolıar 
lk' . diıe ıudur : Bay Kadri trl ~ e 

ıncı ic 1 
taafi ra memur arındandır. Son Do .. vu .. secek 'e'· 

yede açıkta kalmıı ve ceza ı~ ı 
hlahkem.ı · d ed'I erm en birine tayia 
~ ı miıNr. iddia edlldlilne ııöre 
• ay Kadri bazı alacaklılarla 88 .. 

1,&fllııştır. Ba anlaıtıtı alacaklıla• 
orçluları icra dairesi•e mll· 

Jlcaat ederek takıitloriai ve
Yorlar. M11ell borçlu icra dal• 

~sine (10) lira yatmyorıa Bay 
• adri bunu (100) Ura göıteriyor 
~ rnuamelesinl de öylece ha

llrhyor. 

. d'Alacaldı icra mulıHebeafne 
:• .. ıyor ve borcluıu on lira yatır• 
t'~.1 halde (100) lira alıyor. Ev· 
• tal ıUn de böyle bir alacaklı 
~uhasebeden para alırken m1ı1ha· 
••b . B lt . ecı ay lsB1etia . nazarıdikka· 
ı.. nı celbetmiı ve cUrmümeılıud 
aat· d ın 6 yakajanmııtır Tahkikata 
llıilddeiumumi muavinleriaden Bay 

........_,, ( Devamı 15 inci yüzde ) 

Meaıoliıtana dofru ilerileyen 
ve Japon zabltlerhıin kumanduı 
altında buluaan Mançukuo kuvvetleri 
ile Monıol kıt'aları ara.ında buıln· 
lerde kaah çarpıtmalara beklemek 
llıııındır. Qtlnkü Japonlar n Maaçu
kuolular, Monıolların, Man9ukuo 
araıiıiae ıirdikleri lddiaaındadırlar 
ve bu toprakların boıaltılmuıaı iıte
mektedirler. Monıollar IH bu iddiayı 
reddetmekte, hatta Japon n Maaçu• 
kuoluların mUracaatlarıaa bile yllz 
vermemektedirler. Bu Hhtble, iki 

1 
taraf ta, o havalide uker yıfmıya 
baılamıılardar, Aıajıdaki telıraf 
vaıiyetia a-ittlk~e nazlkl•ttitinl göı• 
terl7orı 

Hainkinı, SO (A.A.) - Mançukuo 
orduıu ı•n•I kararrihı, MoDıol kuv
vetlerinin Monçukuo topraklarından 

çıkmadıklarını ve ihtilifb mıntakada 
kuvntleri•İ l'ittikçe arthr1nakta ol
duklarına bildirmektedir • 

Uzak Şarkta .Türk Harsı 
l<obl .. Japon• 

ra,. (Huıulı) -
Japon Hnayi 
lllerkezi olan 0-
takanın kapııı 
kobi .. hrhıde 
toplaaan ltiil _ 

Prallı, dindiıtaa· 
~ mUılUmaalar
dan bir ., 1 .o u, 
aralarınd :'l t op-
}adıkları ianeler· 
•, çok ıllıel bir 
~"'iin t b · L emelini 
ır•aç h ı. .. 

v l a"a ev-
e at 

1'927 lllıtlardır. 
b . ıeneılnden 
. erı toplanan bu 
ıaneler4ı k" 
'J() 0. Ye anu 

Ve Varlığı 
,.. 

nıu ın Yeni bul-
ş ve T •ki K•6id• g11111lwı11lıl• .ı.,. c•'"' 

Japon inşa t nagogoy isimli ltir ya ile ııkı f 
dafla nıııtı. a şirketi hazırbklara ltir mUnas.. •• 

G belin bar 
1 eçen ayın b" 
an temel 0 • trlnde yapı· lamıt oldu• 

parlak olm atma me-rasiml çok junu anlat• 
uştur B' 1 l d ~e Hindi' · ın erce TUrk mış ar ır. 

l:aer, Ja ı rnUalUmanla Bundan 
1 Ponyanı T bera· Af n u k spora ga· 
ran, Mııır ıcfirl . r iye, Afgan, nlatan sefiri 
Vetliicrı b trı ve Japon da· beı yllz yen 
1 u ın"rasi d unınuılard m e hazır bu· yardım?a bu· 
Mchrned ~~dü~vv~la reis Bay lun muştur. 
bir nutuk .. l erım tarafından Cami Uç kat· 
b . ıoy enrn· b . ırçok rnUatu ıı, mliteakiben tan i arettır. 

J manlar ·· Altk t t aponyada soz alarak, a op· 
Türk ve M~a1P8ılan hu ilk camiln lantılar için 
ş k 1 man h tanzim edi· 

ar ta te11ıellettirdi"'-l ~rıını, Uzak ( D•;amı ıs inci 
• uı ve Japon ,aadr) 

•"' Abdülbrlrn 

\ 

Edirne •ehrlnln içi, suların çekilmesine raıme11, yer yer bu haldedir. ( Yaıııı 19 noi aayfadadır ) 

Bugün 

16 
Sayfa 
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Dokuz Aylık 
Çocuk Düşer Mi? 

DUn öğleden sonra MUddei· 
uınuıniliğe beyaz bir tül içinde 
bir çocuk ceaedi getirildi. Bu ce· 
sed ArabcamiıDd• Fütuhat ıoka
ğmda 1 No. lu evde oturan Bayan 
Hayriyenlo 9 aylık iken dUn dil· 
ıürdUğU bir çocuia aiddir. MUd· 
deiumumilik cesedi morga gön· 
derdi ve bu dUıUrmeyi ıUbheli 
bulduiu için de tahkikata başladı. 
Tabibladlller buaUn Bayan Hay
riyeyi muayene edecekler ve ra· 
porlarmı vereceklerdir. 

iki Kaçakçılık 
Dlln tohrimizde yine iki ka· 

çakçıhk meydana çıkar1Jmı9tır. 
Suçlulardan biriıi, uzun mlddet· 
tenberl hariçten kaçak e11a ka· 
çırdıiı ihbar edile• Karaden:z 
Ereillsinde vapur acenteliği 
yapan AYnl kaptandır. Muha· 
faza teıkilltı memurları ya· 
pılaa bu ihbar tlzerin• dUn Avni 
kaptaaın evinde ant bir araştırma 
yapaııf, dokuz kutu ıiyah havyar, 
sekiz ılı• ecnebi içkisi, tUy fBP
kalar, Yunan ve Amerikan siga
raları meydana çıkarmıştır. 

Diğer taraftan dUn Yalovadan 
gelen Akay vapurlarından birin· 
den lnegöllll Osmanla Bursalı 
Oıman isminde iki arkadaı şUb· 
heli \'azlyette gllmrUğU geçmek 
iıtemiıler, Uzerlerinde yapılan 
arama neticesinde her ikisinde de 
Hkiz küsur kilo kesilmiş kaçak 
tütün bulunmuştur. 

Aval kaptanla, iki Oıman 
lhtiaa1 mahkemesine verllmiılcr, 
kaçak 1&yılan 'bu mallar ahko· 
nulmuılardır. 

ÖZ TÜ~KCE 
-... Bakanlıfının keı· 

zerine 1enidcn Kargaşaya Yer 
tlrme buyrutu 0-

rikalarındaa bir Yok ! itlemly• baıladılar. 

Pamutun yDk- , 
ıelltini ilerl ılren 
fzmir dokuma fab· 

takımları, geçen- lı ve ltçl J&f&)'lfl 
lerde kapılarını ._ _____________ _. üzerinde çok titiz 

kapayıb iıçilerine yol vermiye kel· ve çok duygulu olan cumurluk ku-
kııhlar. rumunun, birkaç fabrika iıleticiıine 

Ökonomi Bakanlığı bunu duyunca, kartı aldığı bu açık n ıert durum, 
pamutun ·yllkaelitinln fabrikalarla bUtUn iıçl çalııtıranları, u7aaık bulun• 
bir alııveriıi olmadığmı fabrika iti•· duracaktır. •* 
tenlere anlattı ve ltçilerini yeni battan 
çalıttırmazlana, fabrlkalarıma uluıça 
aatın alınarak; ilitiklerlnin keıilee~tinl 
bildirdi. 

~unun anlamı (mana) çok derindir. 
iç eıyasada, kargafa (anarşi)nin yeri 
olnııyan cumurlukta kimıe•e uluorta 
f b ' , a rikıııını kapatmak hakkı verilemez. 

Her fabrika, kurulmut bir düzendir. 
Bu düzenlerden birinin bozulmaaı 
fabrikıuıına .. n l . ' . . . gore, y z erce, bınlerce 
!fçının •okata dökfilmui demektir. 
ltsizlerin "O°"'almanıa • . }' . d 

1 
. ~ 6 11 ıçın • ımız en 

ge enı yaptıtımıı gönlerde hiç yeri 
vokken bir takım . . . .' . ı . yenı ıts ız'erın Ulre· 
me~ıne ıea çıkarmam · zlık edilemez 

= lzrnirdeki fabrikalar, Ökon9mi 

Fransa Ve 
Yabancılar 

Paris, 30 (A. A. ) - ltıizllA'• 
~re olmak Uz.ere, devlet memur· 

larmın para ile buıusi vaılf• gör• 
meleri yasak edllmiıtir. 

Bay Heryo da, F ranaada lı· 
ıizliğln çokluğundan dolayı ecne· 

bllorin Fransada oturmak hakkı 
ile çalışmak hakları arasında 
fark gözetmek IAıım olduğunu 
ıöylemiıtir. 

(2ahte Sakat Dilenciler Çoğalıyor .. - Gueteler • ı 
t 
1 
l 

Diİencl arkadaıına Sabahtanberi para kırayor1uo, uıcık §U 

ayağını bana da ver de aünd•liii doirultayun l .. 



(Halkın Sesi)/ 

Türk - Sovuet 
Dostluğu 
Ve Halkıınız 

Türk - ~ovyet dostluğu hakkın• 
da Sovyeller kongreıinde komi· 
ıerJer meclisi baıkanı Bay Mo
lotofun ıöylevini dün neırettik. 
Bu ıöylev, Türk halkı arııımda 
da derin bir tesir yapmıştır. Bu 
münasebetle dün bazı okurla
rımız. bize dediler ki: 

Bay Nacı (Beıiktaı Ihlamur cad· 
desi 8J) - SoYyetler Rirliği btlyük 
kongrea:nde aöylenmiı ıöz:ler ve biz:im 
ıef.rimiı.e karşı ıröıterllen cemiltklr· 
lığın man ıı çok büyllktnr. Dnrilea 
Rusya boğazlara sıöz koyan Ye lıken
derun körfeı.ine inerek Akdeniı. dev
leti olmak isteyen korkuno bir Şimal 
malı uku idi. Yeni Ruıya devleti 
yık lan !inletin bu ıiyaaetini fena 
bu'muı ve blz:imle samimi bir dost 
olmuıtur. Bu doıtlu4unu fıraat ~Gı· 
tükce iı.har ediyor. Bu •evinileeek 
birıeydir. 

• 
Bay Nuri Çorak (Erenköy lıtaayon 

en desi) - Ruı tfiralarının blyGk 
kongresindeki Mo!otofun bizim bak• 
kımızda s<S:ıleri çok mühimdir. Eski 
Rusya boğaı.ları istiyordu, bugOnkU, 
Rus hilkQmetl Ue o devrin siyaai 
zihniyeti arasında bllyGk bir uçurum 
vardır, diyor. Molotof buau •Öyledik
ten sonra bGtDa koni're az.ası ayata 
kalkıyor ve dinleyiciler locaııında 

bulunan •efiri•lz.l alkıt tufanına lıo• 

tuyorlar. Yani alSzlerini füllerile teyid 
ediyorlar. Hakikaten bizim eaki nHil 
Ruıyayı aaanni bir dOıman taaırdı. 

ÇilnkO Ru•ya lıo~azlara iamek n 
Anadoluyu iıtili etmek iıtJyordu. 
Yeni Ruıya o 1akim •iyasetiai terket
mittir. O halde bial• Ruılardaa daha 
1amlmi doıtumuz olamaL Tarihi Ye 
cotrafi nz;iyetimb de buau lcab ettirir. 

• 
Bay Hakkı Nejad ( Sultanahmed 

BABBRLBB 
-

arakolda Rahat Durma~ 
dıkları için Tevkif Edildiler 

Sultanahmed birinci aulb ceza hakimi bay Reıld 
dUn Emine ve Melahat adlı iki kadın hakkında 
tevkif kararı vermiıtlr. iddia edildiğine göre, bu 
iki kadın Sirkecide bir birahanede kafayı tuttuktan 
sonra rezalet çıkartaıya baıladıkları için poliı 
tarafından yakalanarak merkeze glSttlrülmUfler. 

den merkezde uyumuıum. Arkadaıım memurlarla 
biraz sert konuıtu. Fakat ae yaplıiıaın farkıada 
değilim.,, dedi. 

Melihat lae ıuçunu ıöyle fakir ettfı 

Bunlar orada da sarhoıluklan•a devam etmiıler ve 
maıanın tııtUndeki lıokkaları, kalemleri kırmıılar, 
ayni zamanda da: 

- Dostum olan adam eYe gelmedi. Onu ara· 
•ak için birahaneye gittim. Orada biraz içtim. 
Merkeze götttrdlllor. Ben nıomurların hokkalaranı 
kırmadım. Kolum hokkaya çarptı. Yere dOıerek 
kırıldı. - Anaforcu poliıler, diye memurlara hakaret 

etmiılerdir. Hlkim bunlan sorguya çekti, Emine: 
- Ben birşey yapmadım. Birahanede içtim, 

birlı:nl bekliyordum. Sonra memurlar bizi merkeze 
1ıötürdüler. Bu benim kanıma dokundu. Teessür6m-

HAklm bay Reıid bundan 
- Kadınlar ıizl &erbeıt 

de tevkif ettim. Al polis .• 

ıonra: 

bırakmıyorum. Ildnld 
bunları' teYkifhaaeye 

Yeni Tayinler 
Kültür Bakanlığında Bazı 

Değiımeler Oldu 
Anupada talebe müfettiıf olan 

Bay Cevad Cumnrtesi gt1nü şeh
rimize ge!ecek ve buradan An
karaya gidecektir. 

Öğrendiğimiz göre Bay CevAd, 
Kültnr Bakanlığı teftiı heyeti 
riyasetine tayin edilmiıtir. Bay 
Cevadıo yerine, Almanya talebe 
müfettiıliğlne, teftiı heyeti reisi 
Bay Avni tayin edilecektir. 

Kültür Bakanlığı erkAnı ara
ıında daha bazı değiıiklikler 
olmaaı bekleameld:edir. 

Kim Bırakmış? 
Beyoğlunda Franıız kiliıeat 

a•luıundaki boı bir odaya ter
kedilmit iç aylık bir erkek ço
cufu bıduamuıtur. 

götUr, dedi. 

Nöbetci 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi kalacak ecıane
lcr ıuıılımlın 

İstanbul tarafı: Şehzadebavmda 
(H mdi), Cerrabpıtf'ldıı (Şeref Celfil), 
Fatihte (A. Kemal), Topkapıda (Na
zını), S matyada (Erofıloe), Cibalide 
(.N' ec&.li Ahmed), Deftcrdsrda (Arif), 
Eyubdn (H.krnet), Çemberlita~ta (Sır
rı Ha1ım), Gedıkpaşnda (Asadoryaıı), 
Bnhçeknpıdo (Mtıhmed Kôzım), Ba
kırköyünde (Merkeı). Beyoğlu tarafı: 
Tı&kaimde Kumbaraoıda (Garib), Miı 
eohğındıı. (Liıooncuyao), Karaköyde 
(Asriittibad), K urtulueta (Kurtuluş), 
Kasımpaşada (Merkez), Haek:öyde 
(Halk). Kadıköy tarafı: MnYakkıthane 
caddesinde (Leoa Cubuk!uyan), Kuş
dilinde (Huhiıi Oıman). Uıküdar 
tarafı: lskelebaşında (Meri:t:ı), BO· 
yükndada (Halk). 

Dolandırıcılık 
Bir Delikanlı Kendisine 

Memur Süıü Vermiı 
Tliccardan Bay Şerifi dolan

dırdığı iddiasile Şebab adla bir 
gene diln Sultanahmed ıulh bi
rinci ceza mahkemeıine verilaıfı
tir. Şebab Bay Şerifin dUkklnına 
gitmiş ve kendisini buzhane me• 
muru göstererek !mzhane namııaa 
dükkandan 60 lirahk ufak tefek 
almıştır. 

Şebab lıakimin sorıuıuna 
karıı 

- Aç kaldım, bunu yapbm. 
Aldığım eıyayı satacak, bir mlk· 
tarife hayatımı temin edecek ve 
ıonra da paraaını Bay Şerife ve
recektim. Diyerek ıuçunu itiraf 
etti v~ hakkında tevkif aran Ye• .._ __________ _J rildJ. 

.A.kbıyık malııı.lleai 91 ) - Tarihimiıde 
•ayıaıa Moıkof llarbleri vardır. DOnkll 
Türkiyeaia Moakoflu •&eli dUıman
ları idiler. Fakat o nkit Ruıyanın 

baııada ullm bir Çar, Tlrklerin ba
ııada bir heyüll nrdı. Fakat bua-lln 
bu iki aıtl •illet batlarmdaa çarları 
halifeleri attılar, Halktaa dotan birer 
hllkOmet kurdular. Birlblriai yakından 
anladılar. İtte aoa konrredeki teu• 
birler de bunu ~ıteri7or. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

iki SilAhh Adam 
Sabıkalıl Zeki Kftçllkpazarda 

Hüaeyin adla birini bıçakla ko
va:arken yakalanmııtır. Galatada 
Ihsan adında bir amelede de bir 

iki Hırsızlık 
Hadisesi 

Bay All Rızanın Cen•z•sl 
Merasimi• Kald1rlldl 

Vefatını haber Terdlğ'imiz Kaıta

• 'aa sayla.-ı bay Ali Rızanın ceııa. 
... dh, A7upa1adald evindta 
meraaiale kaldarılmıttır. Ceaaıe 

namazı TetYikiye camliade kılıamıı 
ye oradan alınarak, FerikBy mezarlı• 
tına ır<hnllmGf tGr. Ceaaıuı meraai
minde, ıehrimizde bulunan saylaYlar, 
fırka vilayet idare heyeti azalan, ve 
aair birçok zevat bulunmuftur. 

B•y Hltlerin GUnU 
Dlln Bay Hitlerin dotduğu gCln 

oldutu için ıehrimizdcki Almaalar 
meraai111 yapmıılardır. Alman mekte
bi öt:e vakti tatil edilmif, Almaa 
lrulilbllnde de rece bir meraıim 1 .. 
pılmııtır. 

Sfttiücede oturan •• tuğla 
harmanında çalııan lbrahlm adlı 

birisi, bir alacak yUzllnden çıkan 
kavga neticeainde Hasan adlı 

biriıinl ke1erle batından ağır 

ıurott• yaralamııtır. 

lf. F eaerde oturan Reşad Ye 
Haıan adlı iki kafadar, bir alacak 

ynztınden çıkan kaYga neticesinde 

Hayreddin adi. birini yaralamır 

lardır. 

~ Fatihte Kemal adla bir 

amele tarafandan atalan bir taı 

o civarda oynamakta olan beı 
yaşında Muataf a lıminde bir ço

cuğa iaabet ederek yaralamııtar. 

lf. Şoför R.z:anın idaresindeki 

1888 numaralı otomobil tophane

den geçmekte iken Arınenak adla 

birine çarpar&k yaralamııtır. 

tabanca bulunmuıtur. 

Kirr Oldugu Anla~ıldı 
ETvelkl gtlo Karagftmrftkte 

ıokakta ihtiyar bir adamın kalb 
aektesindeı?. öldUğOnU yazmııtık. 
Bunun mntekaid KaymakRm Bay 
Mehmed olduğu anlaıılmııtır. 

Uluslararası Kadnılar 

Blrllil Reisi 
Enelki akıam Beyruttan ıehrimiae 

gel•n, uluılararası kadınlar birlitl 
reiıl Bayan Korbet Afbi dnn ötleden 
ıonra; İıtanbul Kadınlar Birliği reisi 
Bayan Lltife Bekir ve idare heyeti 
azaları ile birlikte Yıldız urayına 

giderek, rneruim 1alonunu rezınittlr. 
Nisanda ıehrimiz:de toplanacak olan 
beynelmilel kongre hazırlıkları hak
kında ha:ıırlıklar yapılmaktadır. Dlin, 
misafir baıkan ıerefine lıtanbul Ka
dınlar birli ti tarafından bir ziyafet 
verilmiıtir. 

Galatada Gize! Buna otellade 
oturan Mebmed ayal odada otu• 
ran Bursalı Nurinln 16 Uraıını 
çaldıiından yakalanmııtır. 

lf. Sabıkalı Giridll Haan 
Şişhanede Eftim adlı birinin ceke
tini j;fetle keHrek para ,alarkea 
tutulmuıtur. 

Muvazaah lf Yasak 
Gelen haberlere 1ı&re, 7enl 

hazırlanmakta olan gthmlk ko
miayonculan kanana projesinin 
esaalan teıblt edilmlttfr. Kanunda 
muvazaalı it g&realer haldmada 
cezai hnknmler bulunacatı kuY• 
yetle ıöylenmektedir. 

Gizli Evler 
Son bir hafta zarfında ahlık 

zabıta11 tarafıadan ıebrlmhin 
muhtelif ıemtlerinde 4 gizli rast
devt1 evi meydana çıkanlarall 
kapatalmııtır. Evleri lfletenler ya
kalanıb mahkemeye Terilmiılerdir. 

Gliniin Tarilıi 

Altın Kaçakçısı 
Hapse Girecek 
Altın kaçakçılığı yapmak suçi~lf 

llltiaaı mahkemesine verilen • 
ıuçhınun muhakemeleri dlln sekizi• 
lhtiıaa mahkeme.inde bitirilm'4tir. 

Mahkeme, tekerci bay Avro ... 
kaçakçılıkta medhaldar görmDş, seklt 
•1 habıılne ve beıı bin kOıur lira pa1' 
Hzaaı <>demesine karar vermiştir. 

Diter ıuçlulardan Ege vapui 
lklnoi •ftvarlsi bay Hüsameddin 
Naum beraet etmiılerdfr. Mahketn 
albnların muaadere edilmes' ni d 
karar altına almııtır. 

Köy Hocası YUzUnden 
Kavga 

Adapazarı {Husust)-Acıelm .. 
hk köylüleri köye bir hoca tut• 
mak içir. konuiurlarken aralarınd• 
ka-Ysa çıkmıı. köylnlerden Snle>ı 
man oğlu Nahid, Hnseyin ojld 
laayı tabanca ile vurub eğıı' 
ıurette yaralamıştır. Nahid Adili 
yeye, lsada hutaneyo götnrtll• 
mııttır. 

Ereğli Mensucat 
Fabrikası 

Ereğli: Konyada ( Husua!) ...,.., 
Havaların ıoğuk ve yağmurlıt 
gitmesine rağmen Sllmer Bankuj 
bUyllk menıucat fabrikasın inıa• 
aına devanı edilmektedir. Fabr~ 
kanın bazı k111mlarnun bahardall 
enel ikmal edileceği anleıılma1'' 
tadır. inşaatta elyevm 600 ameli 
çahımaktadır. Bu mlkdar baha_~ 
du ıonra iki Oç Emlıll artacalB.l 
br. 

Ayasofya MUzesl 
A1aaofya mlzeaialn laazırlıldall, 

ik•al edll•ittir. Yana a9ılaeakblil 
lllz•I• idarem kapıaıa laiiae MS 
ıiıe J•ptırmııtır • 

TUrkotlsde 
Ôkoaomi Bakanlıtı Mltnlrlerlııtf 

den Bay Hul6•iaia Ttlrkofiı reiılla;.4 

tayin edlleceti aayleAil••ktedir. 

Yuz Lıra Mı 
Almış? 

Ziya adında bir banka memure 

bt. dolaadırıcıhk lddlHtl• Müddell 

amu.Wte nrllmlttir. iddia adildifW 

ae l'lre Oçüacü MOıtaatitin tahkı
kabaa elkoydutu hldiH ıudur : 

8a1 Ziya bir apartımaala alAkaf 
dardır. O apartımanın da Haaan adtı 
bir odabaııaı Yardır. Geçenlerde bl 
odabaııJI o apartımandan çıkarmı 
lar. Fakat arada dört bet yQz liralı 
ta bir meaele varmıı. Bay ZiJ 
odabqı Haauaı 

- Oradan aeal çıkartan beni~ 

.... riae bir it bulacatım, fa~:J 
oradaki bi11endea yüz lira11nı alaca 
tı• der ve ( 100 ) lirasını da alır. 

Bay Ziya bunun iftira olduğuıat 
alyle•ekte n yapılaa lsaadlı::rı tlcf' 
detle reddetmektedir. Tahkikat iddlıt 
aaıa mahiyetini ortaya çıkaracaktır• 

A 

Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 1 ._ ___________ _ Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

1 1 

- Bu ucuzluia ıebeb ne Ha
AD B., daha enelki po elli 
kuruıtu. • 

H. B. - Sebeb mi soruyor
aun aöyllyeyim. Paçalann boyan
maıı menedilmiı •• l ... Paça boyayanlar da oı~ 

kllrcülüğe baıladılar. Rek• 
yllıllndeo İf böyle oldu l 
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Hergün 

Yazı Çok Olduğa için 

Bugün Konamatlı 

..... 
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urk - ngiliz Tica-
ret Müzakereleri 

Lundradan İnkıtaa 
Uğradığı Bildiriliyor 

T Lo.ıdra, 30 (A.A.) - Yeni 
Urkk • Ingiliz muvakkat ticaret 

mu aveles"nin akdi husuıunda 
t~f1lrna~ta olan müzakereler in· 

bn a al ugramışltr. Türk hUkümeti 
zı n T 

yUnl"" gı ız mallarında ve bilhas~a 
kont: .ve parnuklularda yapt,ğı 
itib n1an t~vziatını 14 Şubattan 
bul aren gerı almak tehdidinde 

unmuıtur. 

El .l~giltcrenin Ankara· Büyük 
ta~ısı L?ndraya tel1ıraf çekerek 
Yakm~t ıstemiıtir. Müzakerelerin 
odJJın ka te~rar başlıyacağı ümld 

ıne tedır. 

lngılterenin Bizden 
Alacağı Yoktur 

Londra, 30 - Avam Kama• 
rasında bir mcb'us, Tnrk Hükü· 
ınetinin b b d d"l ar eınaaın a musadere 
:d:bn lngil~~ mallarını tazmin 

. •tm dlgfni ve lngil'ere• 
1110 bu yoldaki teşebLu_ erini 
ıornıuız H · · B k s· ,., arıcıye a anı Bay 
T~~k~' b.u işin halledildiğini ve 

ıyenın son taksiti de geçende 
Vcrdigwfn• diw • k l ı, ger ıste lerln lao 
.. ozau andlaşmasına bağlı oldu· 
r~u, harbden eYvelkl İatek-
~.rın de tesviye olunduğunu 

aoyl · enııı ve Türkiyede ecnebllere 
raaak edilen küçUk aan'atler hak• 
ıunda da demiıtir ki : 
t «- lngllizlerln bundan muaf 
utulmalarma imkin hasıl olama .. 

llldı~tır. Bu mesele dikkatle terlkik 
• diyor.» 

Bakanlar Heyeti 
Toplandı 

ldıı A!ıkara,30 (A.A) - icra Vee 
la erı Heyeti bugUn Başvekil 
t nı~t Inönll'nün reisliği altında 
ı?runnarak muhtelif işler Uzerinde 
• 1 Şmelerde bulunmuı ve bu 
lf eA a!t kararlar vermittlr. 
D YDI zamanda bu toplanbda 
n_~i t işleri Bakam Bay T evflk 
\1er~~. araıın seyahatı. hakkında 
u ıgı izahatı dinlemiıztir 
rıa. . • ~ . r tıcıye Bakanımızın Bul-
ar Gazetelerine Bayanatı 

Ha · · RUşdU rAıcıye Bakanımız Tevfik 

SON POSTA 

Resimli Maka'"·e :J Hayat Mücadelesinin Nizamı a 

Hayat mOcadeleeiain de bir nizamı. kaidesi .ardır. kabul edilemezse ekmek paruı kazanmak için d• yumruk 
umruta gelmek hiçbir zaman do~ru aayılamaz. Kargaıahk, hayat knrasının kabul edemiyecati kötQ 

bir feydir. NHıl ki bir fudbol maçıada bUtllıı oyuncuların 
topun batına lltütmeleri, blribirlerini ezip tekmelemeleri 

y f dl . . • Hayat mOcadeluinde er er, cemıyetın nızamlarına 

uymak mecburiyetindedirler. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Kızıl Ordunun Kuvveti 
~~~~~~~~~~---- ~~~~~~~~~~-

S ov yet Rusyadan Almanyaya Karşı 
Sert Bir ihtar Sesi Yükseldi: 

"Sovyet T oprakfarını İstila E~ek lstiyenlerin Vay Haline!,, 
Moskova, 31 (Hususi) - Sov• 

yetler konireılnde Bay Molotof· 
dan ıonra Bay Kodaçkl ıöz ala• 
rak demiştir ki: 

" - Bay Hitlerin, Sovyet 
Rusyadnn arnıl kapmak tema• 
yUllerloi biliyoruz. ,, 

Ukrayna Baıbakanı Luipcenko 
da ıunları söylemiıtfr: 

«- Alman Faşistlerinin istllA 
plAnlarına Ukraynanın da dahil 
olduğunu blliyorın:. Fakt Ukray• 
naya tecavüz edecek mUstevlilerin 
vay hallerine ! >> • 

Moıkova, 31 ( A.A ) - Baş· 
bakan Molotof, Sovyetler Birliği 
kongresinde Sovyet ordusunun 

müdafaa kuvveti hakkında şunları 
ıöylemlıUr: 

•• - Sovyetler Birliği, öbUr 

memleketlerle siyasal ve ticari 
münasebetleri inkiıaf ettirmekle 
beraber,hududlarının iyi mUdafaa• 
ımdakl ehemmiyeti de tamamen 
anlamaktadır. 

Barıı içinde çahıan ve banı 
temayOIJerinden mülhem olan 
Sovyetler Birliği uluslarının hudut• 
lannı iyi muhafazaya layık olduk
lanna kim inklr edebilir? 

Son yıllar içinde doğu ve bata 
hudutlarımada az sayılamıyacak 
tahkimat ve lllzumu olan teslihat 
yapbk. Bunlar tecavüz kuvvetle• 
rlne mukavemet içindir. Deniz 
filomuz bUyUmUştlir. 

Toplarımız, tanklarımıı ve 
bilhassa Uzerlnde çalıştığımız tay• 
yarelerlmb.: çoğalmııtır. Kızıl Or• 
dunun techlzab dört kere artmış· 

tır. Keza ordu mevcudunu da 
çoğalttık." Bay Molotof nUfusun 
139 milyondan 168 milyona çık· 
tığını da söylemiıtir. 

TUrk Ve Sovyet Ordula· 
r1nın Kardeşllgl 

Ankara, 30 ( A.A) - Iran• 
Afgan hududundan avdet etmekte 
olan Hakem Heyeti Reisi Gene
ral Fahrettin şerefine Moskova'da 
BllyUk Elçimiz Vasıf Çınar tara· 
fından bir ziyafet verllmiştir. 

Sovyet bliyUklerlnln hazır bu· 
lundukları bu yemekten sonra 
Tnrk ordus ile Kızıl ordunun 
kardeıliğl şerefine ye hır iki 
taraftan AtatürkUn ve Stalinin 
sihhatlerine kadeh kaldırılmıi ve 
kardeş Afgan ve Iran hllkümet· 
lerlnln saadetine içilmiştir. 

raaın Ce k . son to ı ' nevre onseylnın 

lr.onuş·ı~u~k~~nda .. Bulgar borçları Son Vaziyet İtalyanın Askeri Uzak Şarkta 
Bulgaristanda sl{Iediğl sözler, Y B 
etmiıtir. Ço iyi teıir hasıl Edirne de Nehirler Hazırlıg" ı eni ir Ç~rpışma 
F Bulgar gazeteleri b Q}d 

~lgaristanın vazl ' . ~ sözlerin, T k y •• k }d• Roma, 30 ( A.A ) - Şubattan U 
müdafaa mahlyet"ınlyebtı!lı hakkile e la r U Se · l itibaren faşist gençlik teşkilat· H · k 

1 k sın ing, ( Mançuko ) 31 -)'azıyorlar. RUştU A aız o duğunu Edirne, 30 (A.A.) - Bugiln farına daha bariz bir as eri Jopon ve Mançuko kuvv tlerJ 
gazetecilerinin bu hraı, Bulgar saat t 6 da tekrar yükselmfye mahiyet veren kanunlar neşrolu· Boer .gölü civarında Mogol kuv• 
iUlauna kar ı <<V . usustald sor· k nacaktır. Fırka umum katibi 18 ti 
Demiştir. Ş azıfemt yaptım.>> başhyan sular son dakikada yli • llA 21 yaşında bulunan ve mik· v~ erme taarruz etmişler ve 

1-1 ı· · tid d k b t • bı' b ı Kılakargol ırma<Yının ş"ımalı" d cıaricı"ye B k se lf ıs a mı ay e mıı ve • darı bir milyona aliğ o an genç· b l k ıı. n o 
au ı a anı d d "b" J t K v 7 bin b·t . u un an . tiçük Kalknmı"zo şehrini a e k mız igv er bir raz urur gı ı o muı ur. araagaç ferin ba-::ına 1 genç za ı 1 arşı da d · Y ışga etmış!erdir. 
l " - Her dmıttir ki: ile Edirne arasındaki mUnakalBt toyin etmiştir. 
ar sulhunu teşe~ en önce Blkan· durdurulmuştur. l\.etr Salemle Leon Fara- Hs"nking, 30*<.A. A.) _ Rea· 

)'Oruz. Sovyet Rın etmeğe çalııı· Evvelki akşamkinden 44 san· cı·nin IVuhakemesi .men .bil.dirildiğine göre Japonlar 
BtılhUnUn t _usyasız bir Avrupa ı ç ı ı 

...................... erninı imkansızdır tim noks n olan aon baıkın gene Ankara 30 - Rüıvet ver- 1 e m 1 er arasında sulh müza· 
A.cık ... 1 •• ı ... B ... 1:·····-···::·00··=··:~....... eıki mahalleleri iıtilA etmiştir. mekten suçlu Metr Salem ile Le• kere~ eri 2 Şubatta Jehol'da Tatan 

Kıyıncu· r ÔI um Her iht;male karoı tedbirler on f aracinin duruşmalarına de· ıehr.nde başlıyacaktır. 
nuıdan "~ve çok eaki matbaacılar:- alınnuıtır. vam editmiş, müdafaa avukatlan 7000 Kişi Ö!dü 
bibi ve B sanan Bey Matbaası sa- [Lutfen 11 nci aayf·ya bakınız) Motr Salemin e}i adam olduğuna • Kol?mbo, 30 (A. A.) - Son 
otlu Bay ~'?1•beyinci Bay o.::ıanın İran - Irak dair ıahid göstermişler ve toh· ikı ay ıçinde Kegal nahiyesinde 
tenbe • aırn ilkbasan u flJd kikahn tamiklni istemişlerdir. Fa· m .. alar~adan 7000 kı·şı"nı"n xtdUg .. ll k rı ttıllbtel& zun m et- k u 
urtulaınıyarak dü olduğu hastalıktan Roma, 30 (A.A.) - Iran ve kat mahkeme tahkikatın tami i so~Jenıyor. Doktorlar, yağmur 
Cen zesi Yarınkııı sreca vefat E:tmittir. frak Dıı Bakanları lu~ün Şigi talebini reddetmif, ıehidlerin y~gdıkç~, sayıları artan sivri 

Sayfa 3 

r -" Sözün Kısası 

Davarcı 
Bay Mehmed 
Ne Yapmış? -

Bay Mehmed davarcıhk yapar· 
mış. Erzurumdan ıllrll ile koyun 
alır, Adanaya g6türllr, yahud 
buraya getirir, aatarmıf. lstanbula, 
yirmi beı yıllık davarcıhk haya· 
tında yeni gelmit ve 525 tane 
koyun getirmiş. Koyunları Hay· 
derpaşada trenden indirml9, Os
küdara getirmiı, bir hanın av)g. 
suna yerleştirmiş. Fakat bu 525 
koyunu satıncaya kadar on ıeklz 
ııUn beldemiı. On dokuzuncu gla, 
bir tesadüf olarak bana tanaştır· 
dılar. Kendisi Kayserili. Çok tatlı 
konuşuyor. 

Ben sordum: 
- Ne yaptın.. davarlarnaı 

&atabildin mi? 
Anlatmıya başladı ı 
- Sormayın, dedi, Istanbulda 

on sekiz gl\nlllk bir roapan hayab 
yaıadım. 

- Nasıl, dedim. 
- Batımıza gelenleri ıorma· 

1

' yın. Erzurumdaıı buraya kadar 
davar getirdim, değerine aataca• 
ğımı sandım amma, ne gezer, 
zarara iİrdik, gidiyoruz. 

- Niçin ? Etin kilosu burada 
45 kuruıa. Hiç zarar edilir mi ? 

Bay M hmed içinJ çekti ve ı 
- Anlatayım da dinle, d .. 

dikten sonra birer birer saydı : 
- On sekiz gUn içinde her 

koyun için 27 kuruı han parası 
verdim, kucak dolusu ot parası 

adedim, 525 koyuna 18 gUade 
nekadar arpa parası harcadığımı 

da ıiz hesablayın. 
- Peki koyunları kaça 

aattın? 
- Kilosuna, diri diri, keJI .. 

si, ciğeri ve yapağııile beraber 18 
kuru~a zor mfişterl buldum. Keı1d 
Adanaya g8türeydim. Orada ns 
han parası, ne de ot ve arpa 
parası var. Akıam olunca davar
ları yaylaya çekhıce bedavadan 
besler, masraftan kurtulurdum. 
Canını aevdiğlm lıtanbul.. Haya 
almak için bile keaeoin ağzım 
açmak !Azım. 

fakat .• bundan sonra1ını iyi 
dinleyiniz. Kay&erili Bay Mehmed 
bu masraf çokluğu karşııında da• 
ha fazla zarar edeceğini dUtllno
rek koyunlara dayBLnış arpayı, 
vermiş suyu, hepıinin işkembesini 
vaaati yirmiıer kilo arpa ve ıu 
ile şiılrmlf. Söz ııraaı buraya 
gelince dedi ki : 

- Baktım ki işler k6tll gidi• 
yor. Davara verdim arpayı, ver
dim arpayı, hayvanın iıkembesl 
Erciyeş dağı gibi şişti. Kantara 
vurulduğu zaman kırk kiloluk 
koyun altmış kilo geldi. Bundan 
ne kazandm ? diyecekıiniz. Ar
panın kilosunu dört kuruta alıb 
onsckiz kuruıa 1atmıt oldum. 

Bu bir masaldır ki lstanbulun 
eti bahalı yemesinin ıebeblerin
den birçoğunu açıkça anlatıyor. 

Bay Mehmedin: 
- l&tanbul mnıraf bolluğuna 

bofculmuı, diye yamb yakıla1a1 ... 
na hak vermemek mUmktın defiL 

fak at Arpa nan kilosunu ko-
yunu o iıkembesine ıokub ıonra 
onsekiz kuruıa satması haklı ını? 

10 buçukta O Curna gilnil saat &arayında budud ihtilifına ait mü• dinlenmesi için muhakemeyi 23 smelderın b:rçok kimseleri yeni· Buna d~ bir parça dlltllndük• 
ten sonra siz cevab verin. •oknğında ıo •nıanlıeyde, Osmanbey zakerelerc başlamışlardır. Şubata bırakmııtır. den aşıladıklarını söylemektedirler. 

kRldırılarak S numaralı hane•inden Hay Maksimos . 
•arn ultanahm d .. ------------------·------,----------------== b . au kılınıb S e camıınde , , A 31 ( H ,,, .. , )-Harlcıye 
eııındeki ·1 ultrn Mahmud T .. t l tina, mıu. . 

tir. liay s~hıı k~~~ne defnedilec~k: 1 s T E R I ft/ A N Is T E R l N A N M A ! Bakanı Makıimoı'un istifaıı ıayıa• 
llleslcl,daıla 1 

•an senelerce Jarı tekzib ediliyor. 
:~lecck bir ::rzr ·'aasın.~a nllmune oln· Meşhur bir kelime varuır ki latan bul gazetelerinde 1 ediyor ve diyordu ki: Düşerek Ôldii 

un o'arak r- 1 durilst ve mOsto.. B ''h . ._.. d f k v d 
Vefatı nıernı k,. ışrnı§ ve tan nmıttır hiç eks·•c ohn :z. u ; • ı tı11ar,, r. .. . . " stanbuldan dışnrı memleketlere ihraç edilen yaf Pangaltıda Çayır so agın a 
hakiki ve ac~ ~~ ve matbaac lık için. Dün de bir gazete meyva "ihtiklr., ını sozgelışı nıeyvnlar oralarda lııtanbuldan daha ucuz satılıvor.- oturan Arif adlı bir amele Kan• 

Ke '•rll ır ı~ayıbdır. JS TER JNA N /STER dillide telefon binasının saçaklarını 
)'Q k aUea·n·n JNA NMA / k "k d kuz metre re tea lttirak d . teeuiJrlerine yapma ta ı en o 

• •rı:a. .J yUkıeklikten düımüı 6lm8ftOr. 



Memleut Manzarası 
l 

Zaframboluda 
Ak viran 
Köqü 

Zafranbolu (Husus1) - Akvi· 
ran köyü kasabaya iki saat me· 
ıa f edeki Kepez tepesi tııerine 
kurulmuıtur. Köy Un mektebi 1926 
yılanda yapılmıştır. Gayet gilzel 
\ e büyüktl\r. Köy Uç mahallede 
"seksen evden mürekkebdir. Suyu 
gayet boldur. Eeş çeımeai var· 
dır. Köyde C. H. F. ocağı vardır. 
Muhtar ve ihtiyar heyeti köyün 
imarı sahasında faydalı çalııma· 
lar yapmaktadırlar. Köy yol ba
kımından çok i:erdedir. BOUln 
köylere otomobil işliyecek mü· 
kemmel yollarla bağlıdır. 

Köyün yarım saat meaafeıln· 

de 3 tane değirmen vardır. Bu 
değirmenler yalnız Ak·. lranın 
değil. civar. köyleriıı de öğütme 

itini görmektedir. Bahçeleri ve 
boıtanları çok gilzel olan Akvi
ranlalar sebze ticareti de yap
makta ve kazancJarı ile mlikem· 
melen geçinmektedirler. Akviran• 
lıların çoğu latanbulda ve aair 
iehirlerdo çalışarak para kazan
dıkta :ı sonra köy~erine dönmekte
dirler. Bunun için köyde ko.ıuşma 
dili ldanbul ıiveslne pek yakındır. 

Kon yada 
Bir Yıllı\: Hayvan Ve Hay
van Mahsul:eri ihracat Ve 

fdha.itı 
Konya (Husuıi) - Bir sene 

içinde Konya dan 396 at, 3 l tay, 
bir eıek, 171 öküz, 125 inek, 52 
dana, 34 manda, 19 malak, 
14851 koyun, 167 kuzu, 1762 
kıl keçi, 1755 tiftik, J 29 tavuk, 
579885 kilo yapağı, 453765 kilo 
tiftik, J 630 kilo kıl, 45548 ki:o 
barsak, 117 kilo sucuk, 2258 kilo 
pastırma ihrac edilmiıtir. Huna 
mukabil 539 koyun, 12 keçi, 
55050 kilo yapağı, 28550 kilo 
tiftik, 5150 kilo barsak, 11150 
kllo koyun ve keçi derisi, 4084 
kilo da sığır derisi idhal edilmlıtir. 

Konyada Doğum Evi 
Konya ( Hususi ) - Inıaah 

noksan kalan Doğum evinin ta• 
mamlanmaaı mUteahhide ihale 
edHmittir. lnıaat ilkbaharda bit
miı olacaktır. Belediye ile mez
baha mUteahhidlerl arasında çıkan 
lhlUif mahkemeye intikal etmiıtlr. 

Gaziantebde Eıektrik l,i 
Gazianteb (Huauıi) - Şehri

miz elektrik tea:ıatının kat'ı kabul 
muamelesi yapılmak Uıere Bayın· 
dırlık Bakanlığından istenilen 
mUtehasaıs gelmekle hazırlıklara 
baılanılmııtır. 

Şirketler komiseri Bay SUley-
. man Osman elektrik kilovat 
meselelerile de uğraıarak icab 
eden tenzilata yapacaktır. Şirketle 
teıbit edilen flat, lnailiz lirası 
bin kuruş hesabile, yirmi beş 
kuruıtan. lngiliz I:rasının artıb 
inmesi, fiatlar nıer~nde de teair 
Japmak lizımge:diğinden, kilovat 
flatlarının, lngiliz lirasının ıukutu 
dolAyııile on bet kuruıa kadar 
indirileceği umulmaktadır. 

Şehrimiz elektrik aaat kiralara 
ilk kAnunun birinci gOnllnden 
itibaren on iki buçuk kurut olarak 
tesbit edilmiıtir. Halktan Eylfıl 
ayındanberi fazla alınan paranın 
da geriye verilmesi görüşülmek• 
tedlr. 

Bayramicte Mahfel 
Bayramic (Hususi) - Burada 

bUyUk bir mahfel binası yapı~· 
mıştır. Bina 30 ır~nde bitirilmiştir. 

SON POSTA ikinci kinun 31 
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1 I Tarihi Fıkra • 
MEMLEKET HABERLERi 

Hasköy Kömür Ma· 
denlerinde Tedklkat 

Nazil] (Hususl) - Nisanda 
kurulacak olan hllyllk do"kuma 
fabrikası hazırlığı devaI&l ediyor. 
Kasabanın timallndekl Haıköy 

civarındaki kömUr madeninde 
tedkikat yapmak, fabrikanın ih· 
tlyacma uygun tukllde madende 
alınacak tertibatı teabit etmek 
için iki maden mütehaS1111 
gelmiştir. Maden ocağı MtldftrU 
Çiçuri ile birlikte madenleri ıo
zeceklerdir. 

Tire Fırka Kongresi 
Tire (Husua1) - Cümuriyet 

Halk Fırkası kaza kongresi top
lanmış, memleketin dilekleri söy
lenmiş ve temini yoluna gidilmiı, 
ve idare heyetinin senelik raporu 
okunmuıtur. 

Aynı zamanda Atatürke, bU
yUklerimize tazimat te!leri çekil· 
mlşlir. Yeni aeçimde: Sabık fırka 
reiai Hikmet Zühdü Baıkanlığa, 
Mehmed GUlcü yazganlığa, diş 
hekimi KAzım hesab itlerine, avu
kat Ziver, Belediye Baıkanı Ali, 
sabık Belediye Başkanı HüınU, 
Sandık oi:u Refik Baylar azalık
lara seçilmişlerdir. 

Ta$köprUde Kar Sporu 
Taşköprll (Huıusi} - Bu sene 

kış biraz fazla olduğu için odun 
fiatları yilk1elmiıtir. 50 kuruıa 
al nan bir araba odun timdi bir 
liradır. Maamafih bu ıeue burada 
kar sporu baılamıthr. 

Kasabanın küçiliündcm büyU
illne kadar herkes kızaklı spor 
yapmaktadır. Kızak sporu yap
mayan bir kitlye raatgelinemez. 
Kadınlar bile geceleri ıokaklar• 
dan elayak çekildikten sonra 
sokağa döktılmekte va kızak ıporu 
yapmaktadırlar. 

Eskişehirdı 50 Yılhk Bir 
Memur Oldu 

Eıkişehir (Huıuıi) - 50 se
nedenberi Eskiıehirde Tapu da
lreainde çalııao tapu memuru Bay 
Hasan vefat etmiı, merasimle 
gömülmUtlir. Bu ölüm muhitte 
büyük teestilr uyaodırmıılır. 

Beypazarında Kadın Kıyafetleri 

Beypazarı (Husuıi) - Belediye kadın k•yafetlerinln daiiımeai ve 
ıalvar ve peıtemabn kalkmaaı için Niaana kadar mühlet vermişti. 
Fakat kadınlarımız bu mühletin bitmesini beklemeden medeni kıya· 
feti kullanmıya baılamıtlardır. Ülktl Biçki ve Dlkiı Yurdu bu har ... 
kette önayak olmuıtur. Yurd Beypazarı kadınlarına yeni 't'e medeni 
kadın liıyafeti temini huıusunda pek faydalı yardımlar yapmaktadır. 

Halıcılığımız 
Alnıanlar Halılarım1za 
Fran~ız İpeği Karıştırıl· 
mamasını f ıtiyorlar 

lzmir (Husuıl) - Berlin Tnrk 
Ticaret odasında oda batkanı 
Bay Mümtaz Fazlının baıkanlı· 
ğında Alman idhalitcı tacirlerinin 
lttirakile yapılan bir toplantıda 
hablanmıııo ıürUmllnU temin için 
bazı görlltmeler yapılmııtır. 

Alman tacirleri Isparta hahcı
larının bir "birlik,, etrafında 
toplanmalarını alkıılamıılar ve 
Türk hahlarına Franıız ipeği 
karııtınlmamasını temenni etmir 
lerdlr. 

Almanya hükumetinin halıla
rımıza vazettiği gUmrUk resmin
den tenzllit yapılmaaına teıebbUa 
edilmlıtir. Bu takdirde halı ibra• 
catımızın fazlalaıacatı kuv•otle 
llmid edilmektedlr. - lf 

Osmanh Bankası Ve Konya 
Konya {Hususi) - Osmanlı 

Bankaıı Konya ıubesini kapamıı· 
br. Bunun 1ebebl halkın ve tnc-
carların en ziyade milli bankala· 
rımıza rağbet etmeleridir. 

Görelede 
Bir Çocuk Yere Düıtii 

Ve Öldü 
Görele ( Hususi } - Çavuılu 

köyUnden m~kteb talebesi Salih 
köy haricinde gezinirken ayağı 
takılarak dUşmUf, ve boğazı yeni 
kesilmiı bir mısır ıapına raıtla
mıştır. Bu sap zavallı çocuğun 
gırtlağına aaplanmış ve o anda 
6lllmüoe aebeb ölmOıttır. 
Görelede Mıkteb Kooperatifi 

Görele {Husuıl) - Merkez 
mektebi muallimleri bir talebe 
lıtfhlik kooperatifi kurmayı ka
rarlaştırmışlardır. Kooperatif in 
temin edecetf kArın yilıdo on 
beti ile fakir çocukl81'ın den 
levazımı temin edilecektir. Koo
peratif talebe tarafından idare 
olunacaktır. 

Göreleda Bir Müsamere 
Görele, (Husual) - Spor ku· 

lnbilnün ve birkaç zamandanberl 
kasabamızda bulunan cambazane· 
nln ittiraklle fakir çoçuklar men
faatine bir müsamere verilmif, 
kulllb binası hınahmç dolmuştur. 
Müsamerede yetim çocuklar he
sabına bir miktar hasılat elde 
edilmiştir. 

Leh 
Elçisinin 
Koltuğu! 

Avrupa'da hayli On alın•I 
profeaörlerden biri frenk gazete
lerinden bir:nde eski Osmanlt
Leh münasebetlerini dile dola• 
yarak direk direk yazı çizikti
riyor. 

Oımanhlarla Lehlilerin uzull 
yıllar dostlaoıb düşmanlaştıklarıal 
hepimiz biliriz. Polonyalılar, Df 
yandan 6ldUrllcU bir çember için• 
alınmak lizere olduklarını sez .. 
mediler, Oırnanlı lmperatorluğu
na dütman yaşamak yolunu tut• 
tular. Tllrk seziti daha doğru 
idi, Lehlilerin boyunduruk altına 

dütmesinden TUrklüğe de zarat 
geleceğini anlıyorlardı. Bu yUzdell 
Lehistanın Uç devlet tarafından 

paylaşılmasına göz yumulmadı,L~ 
histam lehlerden fazla korumak 
yoluna ıldildi. Bu erce davranır 
ta Lehleri Türklere candan ııın-ı 

dırdı. Buınnkn kar11lıklı sevgini• 
temeli budur. 

Gelıelelim ki Bay profealSr, 
bu iti anlatırken mania sapıyor. 
Onun yazdıtına ıröre Lehistanın 
paylaşılması T opkapı aarayında 
derin ve ıönmez bir nztıntll ya• 
ratmıt- HllnkArlar, bir tUrln Lo
hiıtaoı unudamamıı, Bundan ötUrll 
de aarayın elçiler 1alonunda bu• 
lunan •e Lehistan elçisine mah· 
ıuı olan koltuk uzun yıllar kal• 
dırılmamıf. HünkArlar, elçileri 
toptan kabul ettikleri gün o boı 
koltuta aellm •erirlermlı. 

itte bu masaldır. ÇiinkU Top
kapı ıarayanda elçi aalonu yoktur. 
Hllnkarlar, elçileri yanlarında 
oturtmazlardı. Hele onların toptan 
kabul edildikleri, d&rt beı yüz 
yıl içinde, bir kez bile görülme• 
mittir. Sonra, parçalaoıb komıu· 
ları tarafından paylatılmıı olan 
Lehistan için böyle sürekli yaı 
tutacak hOokir, o ocaktan yeti• 
ıemeıdl. Zira Osman oAulları, 
babalarını bile kolayca unutan 
klıilerdll 

Tarih, hele bu çağda masal ola• 
rak dinlenemiyor: ister o bUyük 
ve en1ıin ibret dersini ninelerin• 
den ninni gibi dinleyerek öğrenen 
muharrirler, iıter böyle tlnlU pro
feıörler kaleminden çıksın!.. 

M.T 

Geliboluda Göçmen• 
lere Yardım 

Gelibolu ( Hususi ) - HUkü• 
met göçmenlere yardımını genlı· 
}etmektedir. BUUln büyük mağa• 
zalar göçmenler• daiıtılacak bul 
day 't'e zahirelerle doldurulmuıtuı 
Göçmenler kendilerine lhtiyaçtall 
çok fazla yardım edildiğindell 
minnetle bahsetmekte ve artık 
yardımdan istiğna göstermektr 
dirler. Kereste tevziah bati•• 
mııtır. 

Hafikte fçJle Suyu 
Hafik (Hususi) - Şehre akı• 

blması kararlaıtırılan ıu membr 
ında hazırlıklara başlanılmıştır• 

Borular getirilmiıtir, ilkbahard• 
faaliyete başlanacak ve yaza ka• 
dar ıu getirilmiş olacaktır. 

Tireboluda Domuz Mücadeletl 
Tirebolu {Hususi) - Ziraat 

mücadele memurları köy)erd• 
Ekim itlerini dikkatle takib et' 
mektedirler. )ıl 

Köylüler fındık ağaçlannd• 
kozalakları imha etmiye b•~: 
mışlard . r. Domuzların imhası ıç 
sürek avlarına da haşlanmıtlıt• 
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Bata Avrupanın bOytlk uluılarınt Eıki Baıbakan lı Batına 
utraştıraıa büyüle itlerin hrtın da Dönemez M.i? 
Almanyayı tckur Uluslar kurumuna 

s 

TELG FL 
Fransız Meclisinde •. 

Bir Defa Daha Almanya Ve Fransanın 
Kuvvetleri Ve Vaziyetleri Konuşuldu 

( Gönül işleri ] 

Oku.9ucularıma 
C evablarım .. 

Beyazıt,da Bayan ( Hloran ) a: 

•okmak mHeleai ltaıta aeliyor. Daha Londra, 30 ( A.. A. ) - Bır Loy• 
d • C ı t ., Paria, JO (A. A.) oğrusu lııu ite lııüyQk ehemmiyet orçun aiyaeal hayata dönmea , aç ı •• 

Kızım, mektubunu birkaç defa 
okudum. Her sabrını ayrı ayrı 
tetkik ettim. Bana, pek sabırlı, 
pek tahammlllln, ve temiz kalbe 
malik bir kızın kaleminden çık· 
11111 iibi görllndn. Bununla bera• 
ber hldisede seni bUsbUtnn ka
baha hız 'örmftyorum. Bu ganül 
macerasına pek vakitsiz ve pek 
tecrUbeslz olarak atalm11110, son· 
ra da sevildiğini hlaaeden mağrur 
bir erkeğin bir gene kız için teh
likeli olacağını unutmuııun ve 
kadın gururunu da hiç kullanma· 
aııısın. Asrımız maddiyatın mane
yfyat ile mlltevazln ytlrtimeslni 
emreder. Bu noktayı hiç hesaba 
katmamıtını. Sevme~ yaıak değil
dir •• sevgiıiz i•çen BmDr çorak 
toprağa benıer. Yalnız bu sevgi 
bir aile kurmayı iatihdaf etmezse 
fıaizin vakit geçirmHlne yarayan 
bir oyuncak olur. Sana tav• 
ılyem ıu: maziyi bırak, bU· 
U\n aıkını kltablarıaa ver. lı
Udat ve kudretini ıatlam bir 
makine haline getir. Bugtln sen· 
den kaçan aıkın yarı• aenden 
merhamet dilendiğini a~rllralln • 

1 k ·k - Dıtarı itleri ••ren ıırllteredlr. Bir taraftan Ahle- •leadele, ortaya attıtı 8 onomı 
ık L d · •'-tid bakanı Bay Lanl, 

'" 
8

1 Ö•lr taraftan lnoiltere o!naak plln, aabık Batvekllia yeai ea ıa ar 
t b • b h tf eayln Franklea ı~ere u iki Aaıil•saluon uluı •evkiine reçmea\al menu a • e I• Buyyon'ua: 
• ihları tahelitl itini bir sabit fiki; rccek kadar tuir yap•ıttır. "_ Almaayanın 
::line getirmitlertlir. Uykularınlia bile DOn ve burla Londra gautelerl, ılllhlannı bırak• 

meseleyi sayıklar ohnutlardır. Orta demokratlar önderinin tlıadiki ulueal 
A ..1 h maeı, ona mtlsaa-vrupaaa '° -70 milyonluk bir Al kabine ile birlikte çalıtabihnHI l ti· 
lrtltl · t nıan delerde buluamak-eııın n Hrlııeıt ltir aurette bi!ditl analinden bahaetmekte idiler. 
lllkU d t f la temin ecUleblHr ye • ru ytlrUmulni n1riliz ulu- Fakat ~u huıuıtaki haberler n 
•unun kaltul etme1i ntllmkln cletildir. tallmialer menimıi:r:dir. mi?,, ıualine uzua 
Bu d ırtn .... z bir nutulda cevab n an u h.ı•lr ld bir taraftan Fran. ira uluıal sahada uygunluk Yari& 

•ıayı Ah .. nya ile olan davaeinda da, derJa kanaat farkları ve ıahıi nrmlttir• 
eatekler 1ıı 1 tl k • b k b t d 1 k' f b' 1 ·L Sorıu ulaibl bir 

Alm vr n r en ö lr taraftan re • • uygu arı, i ı tara ın ır •tı• aralık : •' _ la-
~ an.yaya, iıteklerlnde müzaharet de it ı5rmelerlal Jrlçleıtirecıektlr. 

1 ... ıtcrır ol M rilter• o ••ıya-
8u iki k uyo.r. akud iH mahlmdurı U k ş k cak itler p•fin-
altıad :•v•tı fU veya luı ıuretle tHiri za ar detilr ve Alman· 
ı_ • utarak lııir nevi mu•nzenet v 1 b 1 •u le ~ • t~ yadan tutu• i e-L•krına Ve Aftl&fa•amulıklarında azıye 1 ee cek bir aaz bekli-
•• em vaıı1 r de 
l>lr rnanevr: ı~e Alkalmaktır. Gaye, Ve İngiliz - Fransız yor.,, Demit n 
Cene maayayı tekrar Bay Lav&ldan fu 
c •reye döndUrmektir. Fran1a Menfaatleri cevabı almııbr: 

enevrede ku tlid ' 
faatleri Yve ir. Birçok men- Londra, 30 (A. A.)- Usak Şarktaki ''- Biz hakikati 
.11 0 • vardır. inılltere, bir haylı yeni kargntalıklar kartıaında lnriJls mGdrik bulunuyo-
'l rnınyop ı h"lt"d" 
ili a ı 1 ır. Her birinin reyine ırautelerl, Japonyaya kartı teveccGh- rus. Yurdumuzua 
ıfl ve olarak diter ulualıırın kendiıi11- kir n:r:lyetlerinden ayrılmamakta, mOdı>fapaı için ne-
.kl'•n çekinmekte oldutunu heeaba f&yet Loodranın müdahaleai İcab 1 la ld 
atarıak 1 llt . er zım o uğunu 

• ng ereaın kartıaında ederee bunda çok ihtiyatlı dananıl- da biliyoruz, çGnkll 
:nu_n kabuUeadi§'I bir davaya muarı; maeıaı istemektedir. bunu bize, tarih 
..:zıyet al11ıak mO•kln olamaz. Bunu Morning Poıt ganteai, Japon 8ğretti. Zayıf bir Son zamanda ıııyaeal Alemde pek çok kasan kaynatan TEYZE 
\t. en Almanya, Cenevreye dCSnmek- faaliyetinin Çlndea aiyade Sovyet Fransa, doıtlarının Franeıı dıı işleri bakanı Bay Lnal aıçıbaıı kıyafetinde 
dön çekinmekte, fakat davalarını bu Moıoliataaıaa kartı oldutunu yazıyor. indinde yalnız batına kalmıt bir teklife fU suretle m6saherd edecektir: ne dönm&ıl ye . mıntakut andlaıma• 
d nllıten nvel Cenevre kurumunun Diter taraftan Uznk Şarkta İni'il· Franaaden daha değersizdir. Franea 1. - Lokarno muahedHi muci- fer& lttlrakl. 

..................................... _ __... ......... .. 

Altında laalletmek iıtemektedir. Batı tere ticaretinin a:ıaldıtını söyllyen kuvntten düteree, ıulha yardımı bince lnglltereain ftzeriae almıf oldu- 2 _ Franlls •• Almaa ku•ntlerl 
~~~ay~a, lnıiltdere, Franaa, İtalya Deyll Meyi diyor kl ı olmaz.Biz, emniyet temia edilmedikçe, ğu mecburiyetleri tekrar teyld ede• arasında i'eniı bir emniJ•t kurulması. 
L•r d" •ruın a ve bunlarla bera- " - Eıki sadık mOthfikimis Ja• aullau anlamay.z. Bizim aradıj'uıuz da cek ve buna han kuvvetleri He ı ı f ıu ı& b"t" ı • 3 - Nizamın mubafauaı ç n n• " d" a•r mGteferrl dnletlerin •fite- poaya ile ltir harb olurH, Sinrapur u un u uı arın hakkı olan bu emnl- yardım vaidi ilin edecek. 
· a 1Yen zorl b b h il yettir. Biliyoruz, ve yabancılar da ııilterenin filea Jardımı. • &fi azan a etmiı çok k111urhı bir G11Gbabridir. b I 1 k 2. _ fnailtere, Roma audbtmHı· al ıı J 
azan da etm · 6 CI dOkl 1 ' i iyor ar i, Franaa, ıulhu takviye • Birinci nokta fçla ıu ar auy •· 

tle . e•ıı i r n er mt1- japonyanın artan kuvyetinden için ulualar araaındakl her türlll ıay- na prenaib itibarile J'İrecek Ye A•u•· nlyor : 
.!.d. ıılte bu davadır. Bu davanıa, bu mtltee11ir olabilecek •ealae devlet, retlere filen ve hu!Aa ile yardım et· turyanın iıtik\Ali haricden tehdld d b" d ti 
•• 

1
f t dah k 11 ·-

1 
• u Eter Al•an1a, metla • ıt e -\" d a ço •u i'utun•r tarafları Hldl~ialdeki mOatemlekelerl mOaaee- mlye her an hazırdır.,, edildıki takdirde yapılma11 taeavvur b · 1 rl 

ar 
1
'·- SUrcyya B b k 1 t d k tiklik yapıl1Dak ıuretile ir ıat ıa 

----- betile Fransadır. Fakat Franaa, umacı u ce•a ço alkıt anmış ır. edilen lıtiıareye lttirak • ece • d k 
adeıuitecavlb adlatmaeına 6nm~ loyld Corc Ve Al-anya maealları ile korkacak \tir dnle,ı lnglltere ve l'ransa s. - Tauvvur edilen ıillblıırı 

••• L b 1 lıteut, Soyyet Ruıya ile kOçOk itili· 

'"r Londra, -.:ın _ Bay Loyd Corc, detlldlr. " Loodra, SO ( A.A. ) - i era tahdld anlafmasını takviyeye matuf 
"" D S l h k fın bir reddi, bunun naurıdikkate 

'

•y]Al11aan ıazeteıı· muhabirine ÜrUguvayda Dahlll Muharebe .. i tar,, •n•t .. ı, agilter• 6 Ome- kolletif J.iman aiatemine iıtirak 
u Ü tinin Franaaya emniyet meaelHi hak- edecek. alınmuını çok flçleıtirecektir • 

. ~ deaıfıtlr: Montevldeo ( rllguvay ) 30- d lı k Ü d ı n1 n 
" kın a yeai ir te lif yapt ığını zan- Franaanın Askeri lateklerl çOncG nokta, om nyo ara 

•• - Y •al Almanyayı anlıyor" Çcraolargo' da ve T akuarembo' da oetmekt• ve tuntarı ya:ımaktadar. anlatmaların mefhumuaua ancak 
Ofta .J l bl t l "1 i U i b b "- lnıı"ıltere h•ku· metı·, emnı"yet Lon ra, 3o ( A. A.) - Yarı reaml · Ul ılar ru ••r D r ıaym duyuyo- ayyare er, a111 er n zer ne om a u F mevcud teahhldler, yaaı u 

nı Btı •· meaelui ile Almanyanın tekrar aillh- mahafil, ranea tarafından iıtenllen 
l\lk k ylk Almaa uluıu ile doıt· yaidarmaktadır. Aakert kuyvetler, laamaeı n ıulh için uluslar aruı aakeri zimıın prognmı ile alikadar- Kurumu mualaedHi, Lokarno miaakı 
Atnıa~rul•aıını Hıtiraala iıtlyorum. Kolonyada 4 kiıiyl telef etmif, teminat meeele'erinin hep birden dır. Bu programda baılıca ıunlar ve Ulualar Kurumunun keadl kadroıu 
••hıenY•nın hukuk müsavatı için 1 kiılyl yaralamıı, 

0

birçok ta esir hallini teklif etmiıtir." vı.ırdır: dahilinde tenih edUebllecetloe 

lti-ıiiii;;;;;•:U:c:a~d;e:l:~•:t:m:l:ıı::cı:::=:im::d:lr~.,:,.,,.,,,..~~a~lm::ıı~t:ır::·~.....,.~!"'!"!"'l"'~~ ....... ~"""'!!!!!!""""'~~~B:u:;ı~a:z:et=•~Y~•~g~a~re~,~l=nı~i~lt~•~re~=b=u~"==l""""''="""A~lm,._an~y~a-n~ın~U~l~u~ıl~a~r~D-e~rn~•~t~i~-"";"'~d~&~ir~d~ir~.~!!!!!!!l!!--m!!!!~------~9!'!"!!:-
- Hılkate piyango mu çıkmış Pertev Nejad, elini şiddetle hemen yarı dargın duruyorlardı. 

d!evmedlfine 
1e'2İk• A•ık 

ılmıııililiirıfifıi;;;.;...-. ...... ~ v._3~J~/~}~/~93~5....:l ____ ., ______ _..-.ıiiii1i:~ 
ı TUrk&nla HUk 
ltrdı. Bir &lU U atde kalkmıı- 1 
libi bl Y Zl)laretten çıkar 

.. • r ceaaaze takib 
9iJr, yaılı adımlarla •der gibi 
cıktılar. odadan 

~Cevad Galib, onların mınto
L~ nı ıfymelerine yardım d 
~ at e er-
a6ylenıe:~•tlaçıb bir tek kelime 
, H t . 

arun ş· 1 "•ldıiınan f tnas ' oda.la yalnız 
l»ırdata t akrkında değildi; bUyük 

• rar b 
•• bir nefeıte irtll•ra doldurdu 

Bo.. • .. 
~ i•ıı, lllideai d il 

Y•nıyordu E • 1, beynirıin 
taıandı .ı ••• linl ıofranuı or-•Uran . 
dçckftrl tutrn k ÇlfeJdite uzattı, 
•vrildi. 

1 
istedi, çiçeklik 

' H11run Şi 
d&ku:cn ·k naıi, maaa üzerine 
1 k Çıçc lerı ld 

•pra kopardı ~ . '· Yaprak 
larını kardı P ' dıdıkledi· sap· 
" • arçal d ' 'ere atarak 1 ı ve hepisini 

Y o 1 ayaklarile eıd· 
• ru nıuı "b· ı .. 
ııkenı!eye d21 ıydf... Arkasını 
~~ ·· ayadı 
... gus gerfrd· ~ ' uzun UZU!l 
Y.a • ı, ıag I" • 
d 

nan alnıt!a .. ' .ını, ateş gibi 
onuk etrafına aotUrdü; donuk 
. Gôzlerinin ~~~~ndı. 

•tılennıiıti. l<oU onunde, herşey 
l~k7ınleden ka arı Yanına dUştU, 
aıbı IDasanın ydlı Ve bir kahb 

alana 
Yuvar lanı• 

ver dil 
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Kalem Amiri Şevket Yahya, 
bir mesele hakkında müdürle 
konuşmak için odadan çıktığı za
rnan, Pert•• Nejad, karııtardığı 
doıyayı hem•• bırakmııdı: 

- Haberiniz var mı, Beyhan, 
Hılkat ıirketten çıkdıl 

Beyhan, anlamiyarak bakı· 
yordu: 

- Çıkardılar •ı? 
ÇtlnkU hılkat, kendiliğinden, 

kendi lsteiile ıirketten çıkmıya· 
cağını, çıkamlyacak Taziyette ol· 
dutunu biliyordu. 

Pertev Nejad, slnıl ılnıl ınldftı 
- Hayır, efendim... Istifaaını 

veri b çıktı. 
Beyhan, hAlA anlamlyor, bir 

mana veremiyordu: 
- Muhakkak baıka bir yerde, 

daha dolgun maaılı bir iı bul

muştur. 

Pertev Nejad, başını ıeriye 
iterek kıs kıs glililyordu: 

- Yine bilemedinizl Eğer altı 
•Y ıabretmiş olsaydı, çıkarken 
tazminat alacaktı. Bunu bile göz.il 
görmedi .. , 

Eeyhan da aülmiye baılamııtı: 

acaba? masaya vurdu: ikisinde de bir kır11nhk, bir 
Pertev Nejad, kollarını açdı - Bıravo, Nafiz... iyi hatı• çekingenlik vardı. 

ve baıını salladı: rında kalmış! Harun Şinasi! .. Çok Bunu ıı6ren Beyhaa, artık 
- Hem de bUyUk ikramiye... zenginmiş J.. MotörU, motosıkleti, onlara, ealdıl gibi aokulamıyordu. 

Nişaolanayormuf... Belki de nişan· otomobili varmıı.. Hilkat, tam Koridorlarda biribirlerin• tesadüf 
lanmııl turnayı gözünden vurmuı 1 Neme- ettikleri zaman, ıı&llmseyerek 

Beybanın dudaklarındaki gU· lazım, güzel, şirin kızdır 1 •• Sevin- selamlaııyorlardı. TOrkln, lokan· 
IUmaeyif donuvermiıdi, Beynine dim, doğrusu ! tayı değiıtirmiıti. Behice, Hay• 
birdenbire giren fUpheye inanmak Nrıfiı Yusuf, ili.ve etli : darpnıadan G5ztepey• trenle 
istemiyordu: - Tabii 1 Arkadaştır, sevinil- gidiyordu. 

_ Niıanlanmıı mı? Klmin~e? mez mi ? Bir ay kadar da bu Onlarla eıkiıi gibi ııkı fıkı 
Pertev Nejad, ikramiyeyi ken- kalemde arkadaşlık etmlJtik.. dost olsaydı, bUtUa tafıilitile 

diıi kazanmıf, adeta ağzını ıapır- Elbette bizi de unutmaz, dUğünU· öğrenirdi. 
datarak ballandıra ballandıra an· ne çağırır, pilav zerdesini yeriz ı Hilkat, ılrketten ne zaman 
latıyordu: Pertev Nejad, Eeyhana ioru- çıkmıttı? Ona, aOnlerdenberi ne 

_ Belki siz de tanıraınız... yordu : ıirkette, ne de sokakta ra1tıel· 
Belki değil, muhakkak tanırsınız.. - Siz de memnun o'.dunuz ya, memlşti. Fakat Beyhan, bunu, 
ÇünkU bu yaz, ıiıin de o ıatla ıu işe, Beyhan ? tesadüfe hamlediyordu. 
nişanlandığınız, hattl evlendiğfoiz Beyhan, kendini ıorlayıb TUrkanla Behice, her halde 
şayi olmuştu. güldü ı vaktinde duymuı olacaklardı. 

Beyhan, içi ürpererek doğrul· - Elbette.. Hilkat, iyi arka- Yarım ağızla olsun, havadis ıek· 
daıımdır. lı'nde, neye bahsetmemiflerdl? muıtu: · d ı 

_ Kimmit bu? Benim haberim Pertev Nejadda daha havadis Beyhan bundan, ark• 8 f arı· 

k var gibiydi ; fakat odaya Şevket nın dargınİıklarındakl ciddiyet ve 
yo ••• l d Pertev Nejad, boynunu çar· Yahya girmişti ; ıuıtular. derinliğin derecesini anıyor u. 

Beyhan yarı bırakt .. l · Demek onlarla ıakadan kıralmıf pıtmışb: • ıgı şıne 
_ Günahı, bu dedikoduyu başlamıştı. Kafası, tuılar Uzerin- değillerdi? Beyhan, en yakın ar· 

ıkaranlarm boynuna... Ne ise, de sağa sola, ileılye geriye me- kadaılarını da mı kaybetmişti ?. 
~u zat vaktile biılm şirketin de- kik dokuyan parmaklarından da- Kalbinde garib bir yalnızlık hl•-
polarında ikinci ıef mi, ne imiş... ha süratle İfliyordu. selli. Sevdikleri tarafından lb~al 
ismi de durun bakayım... Hilkati kıskanmıyordu ; fakat edilmiş, terkedilmif olmak, ylire-

Parmaj'lle şakağını katıyordu: bir gönül tahbndan inmek, ona, .. . . b"r aurbet acısı gibi ıızlath. 
l d .. b" i gım 1 r- k' _ Harun... an ıyama ıgı ır llzüntU ver· Ar.ak, onun yUıün• ımse 

Onların konuımaaını sessiz yordu. bakmıyacak, onu kimseler arayab 
aeaıiz dinleyen mukayyid Nafiz Harun Şlnaainln davetine git· ıormıyacak mıydı? 
Yuıuf da baıını kaldırmııtı: mediği gtındenberlr Behice ile ( Ark&aı nr ) 

- Harun Şinaal... TnrkAn, ona karşı bir hoş, hemen 



Dünya Hadiseleri 

aris Belediyesi
nin Halka 
Hayırlı Bir işi 

pariı Beledlyeai yeniden mu· 
anam bir hamam yaptır-

Fransada mıtbr. Bu hamam· 
da hem banyo 

•ekiz kuruıa vardır, hem de 
gıkanılan duı, Hat iıe, ku· 

hamam runulacak havlu 
ücreti de dahli olmak uzere bl .. 
zlm paramızla (8) kuruıtan iba• 
rettir. Fakat hamamda askerler• 
den, o &emtln mektebine giden 
çocuklardan para alınını; ncaktır. 
Bundan başka Belediy Meclisi 
azaıından bir zat, iısiz kalmıı 
ameleden de para alınmamasını 
istemiştir. Bu nokta hakkında da 
aynca bir karar verilecektir. Ye .. 
nl hamam haftada 6 gün açık 
temiz.lenmHI için bir aün kapalı 
kalacaktır. 

Franıl.% payitahbnda buluna• 
yabancı devlet ıef aretba-

Parislinln nelerinin en mub-
•evdili teşemi, ıUphe yok 

ki, eaki Avuatur
__ g_at_a_Tc __ ya imperatorluğu-

nunkldir. Muaız:am bir binadır ve 
muaz.zam bir parkm orta&ındadır. 
Hem ıehrin merkezinde kAindir, 
hem de Parlse yüzlerce kilomet
re uzak bir kırda klin gibi aö· 
rllnUr. 

Fakat bu sefaret binaaı Avu5· 
turya imparatorluiu göçtUğtl za
man F ranaız Hükumetine intikal 
etmlıtir vo on beı yıldanberl 
resmi bir doire olarak kullanı· 
lıyordu, fakat geçenlerde Başba· 
kanlık daire~i yapıldı ve döşen· 
meıine baılandı. Bunun için 
lbım gelen etyanın mühim bir 
kısmı (Kompien) sehriode hU'kfı· 
mete aid olan bir ıatodan ıtetf .. 
rildi. Anlattıklanna göre Kom• 
pien şehri halkı kıımen mUze 
olarak kullanılan bu ıato :ile ve 
etyaıile gururlanırlardı. Şimdi 
pek müteeuir bir vaziyettedirler. 
Maamafih billiaasa karyolama, 
pek kUçUk olması dolayısile geri 
geleceği U111ldiai besleyenler de 
çok değildir. 

Gazetelerin anlattıklarına ga.. 
re bu nikblnlere, bedbinlerla 
verdikleri ceYab ıudur: 

- Yatağın geri gelmesine 
ihtimal verilemez. Zira Pariılilerln 
yatağı alıkoyub Baıbakanı de
ğiştirmeleri ve yerbae bir llıaa 
boylusunu bulmalan ihtimali do 
yok değildir. 

Son Posta 
YHml, alyaal, H .. adiı ft H.llc ıu•l•ll 

&ki Zabtiye, Çatalçeşme ıokata. U 
l&TANBUL . . ... 
Gazetemizde çıkan J'Ht 
ve resiml.ırin biltQn bU!an 
mahfuı ve ıaıetemize aiUir. 

ABONE FIATLARI 
1 e a 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. ICr. ICr. Kr 

TORKIV! 1400 7sö 400 150 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 210 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşiodir. Adreı 
değiştirmek 26 kur'1ttW'. 

Gelen evra/c ı•,.i 11•,.llm.a. 
U nl relen mes'uliyet ahnmaa. 
Cevap için mektuplara 10 kuru§ln 

flul ilavesi Jazımdır. 

Posto kutusu ı 741 Utanbul 
Telgraf : Son posta 

el fon : 20203 

--1 da Olup Bitenler Kari Mektabları 

lmaklç·n .. s h 
--------------·~----------- ey ya 

da tika arısı 

Biri 14, Diğeri (2) Yaşınd~ iki Çocuğunu Balta ile Parçalıyarak Tercümanlarında 
Ôlduren Bir Baba .• 

Fransanın Cinayet Mahkemesinde Verilen Bir idam Hükmü .. Bilgi 
Fransallln Şaloa Cina• labnız 1 demfttf. Seyyah tercümanlarının bilıfl 

yet mahkemeal bu hafta E • - - - lerlne bilhassa dikkat etmek '' 
içinde misllne her zaman Maznun ı bunlann ıeyyahlara yanhı m.-
ve her memlekette teaa· - Bilmiyorum, ne yap- mat vermemealne çalıımak il' 
dUf edilemiyecek derecede bj'lm hatırımda detil f de- zamdır. Bir tercümanın lmrab.t 
vahıiyane bir cinayetin mekle iktifa etti. camii hakkında verdiA'I malumll 

muhakemealne bakb. Ma%• ıudur : Hidiaenbı yeaAne ı•· 
nun olarak heyetin buzu- hJdleri komıulardı. Onlar "Birinci Beyazıdın oğlu Ceıt 
runa iotirilon, Pııtınyl da vak'a yerine facıanın Sultan burada hrlstiyan olddt 
isminde 40 yaılannda bir olub bitmeaiodon ıonra burada vaftiz edildi, burada öld~ 
odamdı. yetişmiılerdi 1 Bir de Fatihin oğlu vardır. Ba'ı 

Fransanın Cinayet mah- baaına isyan edib şövalyeletl 
kemelerinde . adettir, reı. Çocuklan yerde, adamı 

d il d b 
kaçtı. ., 

maznunun hüviyetini tHblt a e n e alta ile kapı .. 
için ilk ıtOriUluı ıorar- nın önUnde g~rdllk de- Bu yanlıı olduğu kadar iftit• 
ken, bAdisonin bir hail· mekle iktifa ettiler. olan malumab kafasında taoıyd 
saıını yapar, Poliıln tut• tercllmanın kendi tarihini bılm 
tuiu zabıt varakalanada•, lf- diğl meydandadır. Ancak !>". 
latintak hAkimhıin en kil- idam mıhktlma Pütinyi jandarmaların arasında avukatı Bu vaziyet karıısıuda bilgiılzliğinl yalanla kapamasın• 
çllk notlarına Yanncaya ile kon•ıuyor MUddeiumum1 Rodet'ebliyllk meydan verilmiı olması beni te-
kadar bütün doıyaları okumuıtur, daha en ktıçlk bir seı iıitecek bir it dilşmedi, kendiıl bu Ya%ifeye esatıre aevketti. Bunlarln seyyah' 
üzerinde hlr fikir edinmiştir. Bu olursak lıeplnlzl dııarıya çıkartırım. yeni gelmifti, belki biraz yerini larla temaa etmeıine meydad 
fikre aöre meseleyi hullla eder. Ses kealldJ ve sorgu devam yadlrgıyacakb, fakat bereket yerilmemelidlr. 

Bu defa da öyle yaph : etti. versin karıma çıkan Uk iş bu 
Reis - Adınıs PUtinyldir, 40 * kadar basitti, tabii jüri heyetinden 

yaıındıısınız. Vaktfle zengin bir Maznun bu kadar velıjiyane maznunun mahkumiyetini istedi. 
adamdınız, lradınızla geçlnlrdlnlz. bir cinayet yaptıktan ıonra bak Buna mukabil en ağır vazife 
Fakat ıonraları israfa daldınız, ettiği cezayı aabırla bekler bir •vukata dUşmüıtD, o, maznunun 
neyiniz varaa birer birer satıh adem ıanılmamalıdır. Bilakiı tu- suçsuz olduğunu iabata kalkıı-
yediniz, evliydiniz, iki çocuğunuz tulduktan sonra kendisini bir deli madı, Sadeco muyakkat bir deli• 
vardı. Kendinizden baıka onları gibi iÖ&termeye çahşmııbr, ak- nöbeti geçirdiğini kabul ettirmlye 
da sefalete attınız. Bir taraftan çalııb maksadı biç olma%sa jüri 
da içiyordunuz, huyca btısbtttUn heyetinden bir ( eıbabı muhaffe-
hırçmlaşıyordunuz, nihayet karınızı fe) olduğu karanm elde etmekti 
döğmeye baıladınıı. Bu kadın bu takdirde maznun mUebbed 
uy1al bir kadındı, uıun ıamaa hapis cezası ile kurtulacak, glyo-
tahammUI etti, fakat ıoaraları tine çıkmiyacaktı. Fakat muvaf· 
dayanamadı, ayrılma1a karar fak olamadı. CtırOm o derece 
verdi, mahkemeye müracaatta vahşiyane idi ki jüri heyetini te-
bulundu. Muhakeme kadını haklı reddüteUıı 
gördü, talika htıkmetti Te çoc11k- - Maı:nun suçludur, suçunda 
ları da annelerine bıraktı, yalnız esbabı mubaffefe yoktur, kara• 
h r Wta Paıar günleri nnelerl rını verdi. 
çocukları 6ğleden evvel ılze aöa
derecekti. 

Facia Nasd Oldu ? 
MazBun bqkanın bttttln bu 

hulbaıım ıesılz dlnleyordu, baıını 
önüne lğmlıti, h.areketıl:1 duru· 
yordu. Baıkan de•am etti: 

- Geçen yıl Ağustoaun, par
lak, gtlaeıll bir Pazar gDatl kadın 
mahkemenin bu kararına tebaiyet 
ederek çocllkları gf ydlrih lruf attı, 
elele yerlb size yolladı. 

Sabah ıaat ondu, çocuklar 
ıiıde ıaat on ikiye kadar kala· 
caklqrdı, fakat yanmda da dnn
medllderlne bakınca anneleri 
merak etti, alsln erialse geldi, 
kapı kapabydı, camlı peacereden 

. baktı, iki yaıındald yamı yatatın 
llıerlne uıanmıı, uyur gibiydi, 
kadın blraı ayaldannın uc11nda 
ylkaellnce 14 yaııadald çocufuau 
yerde 11ördft. Didlıtll ç&kmtııttı, 
o da anne.lal g~rmlı olaealı ki 
kollarını uzatmıı : 

- Anne, a1anel Diye batın· 
yordu. 

Bu sırada siz de a6rllndhlı, 
elinizde bir balta Yardı, 9ocuta 
indirdiniz: 

" - Annen bana kaydud, 
diyordu, iıte timdi naydud oldum, 
diye bağırıyordunuz. Kadın lmd d 
diye bıığ'ırmaya baıladı, lcomıular 
yetiıtiler, ıizl [tutub polise Yer• 
diler.,, 

Bu hullsadan itiraz edecejinls 
bir nokta yar mıdır? 

Maznun baıını kaldırdı: 
- Ba kan, ben ber zaman 

iyi bir adamdım, diye a~ze bat· 
ladı. Fakat mahkeme aalonunu 
dolduran dinleyiciler 8zerlnde bu 
ldılia o kadar fena bir tesir 
yapmıı olacak ki salondan boğuk 
bir uğultu yllkseldi. 

Baıkan çnnım çaldı: 
- Bu adamın bagı tehlikedo

dir, aleyhinde tezahüratta buJvn· 
mnktan ıizi menediyorum. Bir 

Müddeiumumi Bodet 

törlllk yapmııtır. Fakat Adliye 
doktoru kendlainde en knçllk bir 
delilik bile görmemiıtir. Buna 
rağmen mazn•n mahkeme ıalo
nunda da ayna rolft yaph, Baıkan: 

- Hadlaeyi olduğu gibi an• 

• 
Reis bu kararı kanuna tatbik 

ederek: 
- Giyotin ile kafanız keıil· 

mek ıuretile idam edilecekainiz, 
ıeklinde mabkiima tebliğ etti. 

* Mahkemede verilen idam bil· 
kllmleri alkıılanmaz. Halk kusuru 
ne oluraa olsun arhk hükmen 
6lmfif bir adamın önündedir Ye 
ölllm de merhamet hl88i Yerir. 
Fakat buna rağmen halkın ara• 
sında bu hnkmll alkıılıyanlar 
oldu. - >f 

Arabistan Harbinin 
Verdiği Neticelerden .. 

Y emeole Hicu, dana dojnlıu 
imam Yahya ile lbni11uud ara
aındald ton muharebede Nlr 1 

dUıen Y emon aıkerlerl, laila, 
sefil bir ltalde ötede, beride 
dolaımaktadırlar. Son aaıadı, 

Taksimde Smııervilerde: Ali Saiıı& 

Beykozluların Elektrll 
Şirketinden iste.., i 

Elektrik şirketi Beykoza elek" 
trlk veriyor. Evlere tesisat yr 
pıldı. Şirket te Yalıköyllne kadat 
direkler dikti, teller çekti. Şubatıll 
on beşinde tenvirat bnşlayacakmı,. 
Beykozun en mUhim yeri Y alııııt 
köyUnUo Çayır mahallealdir. Bll-' 
tun evler çayırın kervısmda to~ 
lanmııhr. Şirket şimdi buray• 
hat çekmiyor. Herkes direğini 
dikerse cereyan veririm, diyor• 
Daha evvelce buraya elektrik 
vereceğini söyledi. Herkes evin• 
teılsat yaptırdı. Bugün Beyko• 
gibi bir yerde hangi kabadayt 
bir direk için elli, altmış Ur~ 
masraf edebilir. Burada kırk, e"' 
ev ayni vaziyettedir. Şirketill 
direk dikme masrafını halka ynk" 
letmemesinl lateriz. 

Beykoz Ynlıköy Çayır cııd' 
desinde Hakkı ve S nbibl 

Gülnihal Vapuru 
hmir elektrik mllteabhidi ti; 

Geçici, Malatya Uk Tedrisat Mil' 
fettiıl H. O. Aktebirli tUccar ~ 
Şarlak, Avukat ŞükrD, Ahmedt 
Celil, Salih lmzalarile ye daht 
okunamıyan dört imza ile görl 
derilen bir mektubda DeYlet. o-. 
nhyolları idaresinin Bandırıo• 
batbnda iıleyen Gülnihal vap_. 
rundakl ikinci mevki kamaralar~ 
intizamsızlık ve bakımsızhkt9' 
tfk&yet edilmekte, allkadarlataf 
uazarı dikkatı celbolunmaktadd' 
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Gla PERŞEMBE Ka 
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bir takım tavaasutlarla bunlatj 
Hndeydede toplatılmasına ıınlı' 
baaıl '°!muştur. Kısım kısım ~~ed 
leketlerine gönderllmektedıt 

11
_. 

L 

Bunların arnsında açlık ve ·~ 
lumeızlıktan hastalık çıktığı .:,,,, 
pek çoğu ölmUı, pek az kal 

br. 



31 ikinci kAnun 

Kollarınız Nasıl 
Giizelleıir? 
elb·T8f11cLklannızın içinde kapalı 
ç.ok~e larle güzel olanlar pek 

. ur. Fakat onları birer açık 
ıaelerle gördünüz mtı derhal 

ho Zlinlizd n. dilferler. Enıesinde 
rın caınan hır yumruk yağ, kolla· 
"V"Ukn etleri sarkık, vey hut ta ta· 
butt derisi gibi pütllr plitllr, veya• 
~a ben k benek kırmızıdır.Bütün 
onun ar .vllcude bakılmamasmdmı 
111 gUzellcşmesine veya hiç ol
Ya~~a gU~elliğlnl uhnf zasına 
anlat m eğdılmemesindendir. Şimdi 
2 il 

0 f8 1!11 usulle kollannızı gn
batç~ .~~blJ'b ~e açık elbiaelerl ra· 

E • 1Ye lhrsinlz 
vv ıa b · alıb P•; Iraz tatlı badem yağı 

kollarını:•ki ~clarınızln bunu iylco 
ldka bıraia çırin. Ve bet on da· 
de glis rlnıf12• Sıcak auyun için
bu köptıkıu •abunu köpUrtiln ve 
kem ı k su ile kollarınızı mli-
11onra ıai~k at~nız. Bu d bittikten 
haniİ ıırt b:r fırça ile Yeya hv 
Sıcak ıu fi rıeyle fırçalayınız. 
bir parça bad çalkalayını:ı, Yine 
karıtbrark L enı yaA'ını kola kremle 
M oununla nıa . 

asajın tanı b" saı yapınız. 

SON POSTA 

Elbise er Ve 

B ugün de slıe gu resimdeı 
son · moda şık vo zarif ov 
elbiseleri modeUcrile şapka 
örnekleri gösteriyoruz. Bu 
aradayaklaşan ilkbahar için 
iki ıoknk elbisesi görü
yorsunuz, 

Bugün 
Ne Yemek 

·;:;:~::· .. ~:; .. ~:~··~·~~;·~:~-;:~~:· ı Yap sam ? 
deYam ediniz. 

l .. bem:;. bl~. -ye~ek hazırlamak 
__ .,....,., mecburiyetinde iseniz ıunu yapl-

nız, hem hafif hem de lezzetli 
olur. Bir mikdar pirinci ayıklayıb 
yıkadıktan sonra knynar suyun 
içine atın ve pişinceye kadar kay• 
natın. Suyunu sUıUn. Bir tabağın 
içine boıaltnı, diğer taraftan lıte
diğinlz kadar yumurta haflayın. 
Bir taraftan da bir knıık unu 
yemek yağında biraı. kızdırdıktan 

EA'er cildim tavuk derisi gibi 1 ., 
pfttiirlll ise yine kremle kol1an• 

Ev Kadınının 
Bileceği Şeyler 

Beyaz Ketenden TentUrdlyocl 
Lekesi Nasıl Çıkarabr 

Ev\'eli lekeliyor ılık su ile 
ıslatılacak sonra üzerine bolca 
bikarbonat dö aud dökülecek. Bir 
miiddet öyle bırakılacak. Yıkanır
ken leke kolayca çıkar. 

K dlfe Yasbkları Nasıl 
Temizlemeli? 

Evvela epeyce vurup tozunu 
çıl.a rmalı ondan sonra da ara 
sıra ıUngerl benzine batırıp sil
meli.f Eğer astarı zayıf ise ve tüy
leri dışan çıkıyorsa o zaman 
ince bir kumaştan bir daha kılıf 
yapınız. 

PerşUmen Abajurlar Nasıl 
Temlzlenlr? 

Bir parça pamuk alıb yulaf 
ununa batınnız ve bununla aba· 
juru i:ylce siliniz. 
Beyaz lpeklllerln Sararmaması 

için Ne Y •pmah? 
Beyaz lpeklilerinin yıkanınca 

ıararmaması için, az aabun kul· 
lanmalı, su sıcak olmamalı ve 
bol bol çalkalamahdır. 

Etior Eviniz RUUlbetll ise 
RUtubeill evlerde en çok za· 

rar gören şeylerden biri de du
vara dayanan raflardaki kltab· 
lnrdır. Çilnkll kağıt rUtubeU ça· 
buk çeker. Ve kitablar bozulur. 
Eğer eviniz rUtubetU ise rafı pek 
duvara dayamayınız. ve arasıra 

kltablan indirlb rafı iyice hava· 
landınb kurutunuz ve kltabları 
ondan so. ra tekrar yerleıtlriniı. 

Kararmış Yaldızh Şeyler 
asıl Temizlenir? 

Yumuşak bir fırça lle iyice 
toıu alındıktan &onra bir fanlli 
parçaamı amonyaklı ııcak ıuya 
batınlır ve bununla hafif hafif 
ıltinlr. Amonyakın ıuyun ölçUıü 
ıudur: Bir çay kaşığı amonyak 
dokuz çay kqığı aıcak ıu. iyice 
ıUindikten aonra yine yumutak 
bir bezle kurulanır. .................................................... -... -
ıonra yarım kilo ıUt koyub kay· 
natın. lndireceğinize yakın içine 
blr mikdar da rendelenmiı kaıer 
peyniri dökün ve bir taşım da 
onunla kaynadıktan sonra indirib 
pirincin Ozerine dlSkOn. Yumurta• 
lan da soyub bOtlln bUtfta en 
ftatOne yerleıUrin ve sıcak aacak 
yeyln. 

için horn darei.:: hasaj olabllrnell 
hem de ya a d, :U •t•iı J'U1ran 
m OıslU hare.ketler 

nm çimdikleyiniz. Acımaması için 
de bitirince biraz zeytinyağ ve
yuud tatlı bademyai sUrünUz. 
Ejer baloda partönerinidn yan 
bakmaıından kurtulmak lstiyorıa• 
nu .Wu pudra kullanınız. ÇUnkll 
bu & pudradaa daha geç. çıkar. 
Ve partönerinizin ıiyah elbfaeılnl 
bayoa boyamaz. 

işlemeli Sandalyeler 
Evlerde Işık Bolluğu ~, 

Bademli Bahk 

Eğer lake l 
ve ağacı =-elerlnidn yliztı uki 
hiç dUtünrn ~l~ınaa yU:ı almayı 

eyınız B· 
muhtelif renklerd~ . ıraz kaneve 
deki ôrnekler . Yiln alıb resim· 

gıbi i§leyinlz. Ve 

lıkemlelere kaplayınız. Ayni renk· 
lerle iflcnınit yastıklarla da kol· 
tuklarmızı da süsleyince odanız 
bir çiçek babçeal ııibl renkli ve 
ııUzel olur. 

Bu yemek için pek ufak ol· 
mamak iartile istediğiniz cina 
balık kullanabilirsiniz. Yalnız 
Levrek veya Kefal olursa daha 

lenetll olur. 
Balıklar i~lc• temizlenib yıkan

dtktan ıonra geniş bir kabıa 
içine yerleftbib fü:erine çiy zeyUn 
dökülecek ye ateş• konulacak. 
Balıklar ıolmağa baılayınca ka· 
butu çıkmıt ve iyice döğtUmUt 
bademler ıu ile kanıbnlıb balık· 
lann UıtOne döktılecek ve balık· 
larıa gözleri dıJarı fırlayıncıya 
kadar pitirilecek. Balıklar bu 
bademR ıuyun lçlnden çıkarıhb 
tabağa sıralanacak. Diğer taraf
tan terbiye hazırlanacak. Bir kilo 
balık için bir ç.aykaşığı kadar un az 
mikdarda ıuda ez:Uec le, içine iki 
yumurta ve biraz limop karıştırı· 
larak bademli ıalçanın içine dö
kftlecek. Soğuyunca yenecek. 
Terbiye için bir kilo balıja iki 
yumurta ltifidir. · 

Plrlncll Yumurta 
Akıam Uıeri etiniz yolaa ve 

RHimde oturma odasının bir 
köşul gösterilmiştir. B.,ada tim· 
di yapılan evlerde ıııta nekadar 
ehemmiyet verildiği derhal nnla· 
tılır. Bunun için ıimdiki evlerde 

k . tnl 
bol pençcrelerinde atıyen 
perde yoktur, iıtorlar vardır. 
Yalnıı. bir yanda toplanan kaim 
perdeler vardır. Bt•nkr da yalnız 
aecc kullanı "maktcdır. 



DavraR•ayıaız? 
- Ne Yar, paramı •ı lıtl

yoraun? 
- Hayır kızııuzla tYlenmek 

lıliyorum 1 ,-
A~GALIN BAŞINDA 

Bulalım H11iale yer, 
Şu. marıcalın batında l 
Oturalım beraber; 
Şu mangalın baııoda 1 

Oitıneaene haydi kal, 
Minderi altına al; 
Sôyliyelirn ~ir maaal 
Şu mangalın baıında. 

Bot görüntir bakınca, 
Kıvılcımlar çakınca ; 
Ieıoııl11n yakınca, 
Şu manıalın batııtda 1 

Seninle beaim yalnız 
Ben erkek sen de bir kı, 
.Alevlenıin aıkımız I 
Şu mangalın baıında 1 

Mlz•h91 

pralta izin Ye· 

riyonua; 

Haıta aerd•; 

- Kaç el.ki· 
kada bir bardak? 

Ne Ol•cak 
Kecası kar111• 

aa Hrdu: 
- Siz ele er

keltler ıiltl paa• 
ta!ea rf y•rHalz 
De yapacakııaız? 

- Elimiz ce-

O Aldı 
Serıeri ıöyledf: 
- Eyvah yine 

yirmi beı kuru~ 
kaybettim! 

- Cebin de
lik mi? 

- Hayır be

nim cebim de'ik 
değil amma, fU 
geçen adamın 

cebi delik; fakat 
yirmi het kuruıu 
düıürllace 1tıinl 
duydu, benden 
evvel yerden e 
aldı. 

Benziyor 
Hizmetçi ıöy• 

ledi; 

Bayan, bir 
bayan geldi, adı· 
aı ıordum ılyl .. 
miyor. 

- Benim bue 
dala kardeti• 
olacak! 

- Olabilir 
hayan, ıfze çek 
benziyor. 

hlmiıde ılıio ~· - Sld çok HYiyoru•. 

SON POSTA 

. j,) - , .. 
( ( ,, 

•• - · 1 , 

- Seal dedikoducular kıraliçeıl yapıyoruz • 
- Ne o, sen lıtifa au edlyoraua ? 

Baba oiluna anlatıyordu: 
- Buraları etkiden hep de-

aizmif .• 
- Olabilir baba itt• lıbatıf 
- Ne e? 
- Aiacın altıada bir ıarclalye 

kutusu buldu•) 

Hiç 
Reaaam a6yledi ı 
- Bea yUz liradan aıatı hiç 

tablo satmadım. 
- Şimdiye kadar kaç taae 

Y•nhthk 
Kapıyı açtılar, 

içeri bir kadua 
airdl: 

- Hizmetçi 
iıtemitaiaiz beni 
gönderdiler 1 

Evin bayanı 
ayaia kalkb: 

- Yanhılık 
ol mut kızım, 
eviıa ltiai ken• 
dim yaparım. 

- Yaahtlık 
olmam19, ben de 
böyle bir yer 
arıyordum; 

NUmune 
Bay Subblaln 

koltuiunua al· 
tında bir talata 
parçuı Yardı. 

- Bu tahta 
nedir? 

Deye ıordvlar: 
- Hiç, dedi, 

blı.lm ••I aataca· 
fım da; alacak 
olaaa bir parça 
•tim11ne ıötlirB· 
yorum! 

l 

iki ıci kanu ı 31 
~ 

- Acaba ne Yakit t:yı o!up 
haataaeden çıkar ? 

- Çabuk eyi olur amma ne 
•akit ha1taoedea çıkacağını bi
lemeyiz; haıta bakıcıdan kol., 
kolay ayrılamıyacak 1 

ÖHÖ ÖHÖ 
Gribe t~tuldurn ıimdi, 
Sevıtlim öhö öhö; 
Bir türlü de ıetmedi 
Sevgilim öhö öllö .. 

Gribim amma yok zarar, 
Gezeceğiz bu pasar; 
Biraz b-oı tamaııım nı 
SeYgili m öhö öhö .• 

Mikrobu deme ıa9ma, 
Bu banıi Mo te açma; 
Herkes ka9•a aen ka9ma, 
Sngilim öhö ö.hCS .. 

~
el 9öyle biraı yakın, 
zaklaıma hio •akın 1 
e de güıel•in 9apkın 

Sngilim öhö öhö .. 

Mız•hçı 

E•et, piya• 
dUfGrllb DO)'U 

kaybetaeml 

Ş.9ıyoru111 
- Petrol ılya

Htl ae demektir? 
-~Ne demek 

oldujuu bilmi
yorum, amma 
bayi• bir llya
ıetln bu aaırda 
da de•am etme· 

hıbğınııı seyr.. - laaa•a• eğer beal H••lt olaayduuz, haaa tablo aathnıı? 
- Hiçi 

Müe11ueı:i1ue kaaadar lık yapacak ciddi bft' ılne ıaııyorulll• 
adam arıyormuııunuı. Bea c ddl bir ada•ım bu Her taraf ta elelr 
vazifeye talibim 1 trlk Yarkeal., decetlzl bir koca ~ .. hardHu& 1 

~~ ...... ~~~·.,·· , ...... ~~~~~'1"'"..,,...,..~._,..-~ ... ~---~~-1"Ww .................. ~.....,.~ ....... 
Oburluktan -t--------t •ot llıler 

" Acınacak Hal 
1 

- Bana bet lira borc yerlD, 
aaıoacalı bir la.ideyim! 

- Dotru a•ma bt1 parayı 
•erirsem ı•ri alacatım diye ut· 
raıtaiım zaman bea acıaacak laale 
dU9ece;im. 

Viti 
Vl9ide ıeçlrdltfadea Yaııı 

bahl.eden 
aolatıyordu: 

ldbarhk meraklııı 

- Viti tok gUzell 
Kansa U.ve etti: 
- Biraz kekre•ıl, 

,a.ı ecaaaeden bir tiıe 
de tadına baktım. 

Korkutmak 
Dadı ıiSyledi: 
-Bayan! çocuiunuz uyumuyor. 
Ôyleyae ıidib bir ninni ıöyle· 

rt•: 
Nafile bayaa uyumazaan annen 

relib ninni s5yler diye korkuttum, 
amma yine uyumadı. 

Zahmet 
Etme 

Lokantada ı•r
ıon bir peçete 

ıctirdl. Bakb• 

peçete delik de· 

ıikti, ıarHD da 
baktı: 

- Deiiıtlre• 
ylm, dedi, delik· 
ıiz bir peçete 
ıetireybnl 

- Zahmet, 
etme, dedlm,aiç 
olmaua bu p•· 
9etcde kirli ol-
1111yaa yerler var. 
Delikleri. 

Hayır 
Bay Suplai 

kulalı az ııı· 
ten kadına sor• 
du: 

- Siz söyle
diğimi duyuyor 
musunuz? 

- Ha)ırl 

- Beolnıle ••l•niraeniz aıkuıı ve aenetlm ılztn olacak 1 
- Aşkınız çok büyük buaun için aiziale evlenirJlm, fakat 

nemiyeceğim ! · 
- Neden? 
- Servetiniz çok kllç&k 1 

•• 1 .. 

. Kadıalarıa el· llzel Fdlralar 
leri 6püldlljil bir 
aalonda el öpen• 
lerl 1_ölterdf: 

- Bualar ne
den el öper bt. 
Hr al•la? 

- Nezaket· 
teal 

Bileme
din, oburluktaa, 
kadınların eHwl 
yemek kokuyor• 
dur da o kokuyu 
alabilmek lçia 
öperler. 

Sevine 
OtomobilıizJn 

çocuğu, otomo
billlnin r çoculfl• 
konuıtu: 

Babanın 
otomobilini çaldı
lar 6yle mi? 

- E-.et am
ma babam bu ite 
çok Hvlndi; oto
mobili takıitle 
almıf, daha tek
ıitleri ödemeye 
l>atlamamıştı. 

M•O•r 
Baktım denlzia Uıttıad• 

bir kadın batı görlalyor, hem•d 
atladım •• kurtarcltm. 

- Kim bilir .. kadar çek 
teıekklr etmlttir. 

- Aiıuu açı b bir kelim• bil• 
a6yle111edl. 

- Dilıiı miydi? 
- Caalı bir kadıa dej'il, bit 

taı be bekmlı 1 

G6rür Görmez 
Avcı atıyordu: 
- Ben bir kilometre uzak-

taki ta•ıa•ı Yururum. ..: 
- Ben bir kilometrede., 

taYt•na kurıun atmam. 
- Neden ? 
- Beni g<trlir görmez, kelleli 

kendine gelib teslim olur. 

' Eyvah 
- Saat kaç? 
- Tamam onaltı buçuk 1 t 
- Eyvah, karıma aktarn ... 

•ltı buçukta eve geleceğiınİ. -3_! 
lemiştim. Tam OD saat aecıkllP 
ıim 1 



• 
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Sa ,. ' · 

j 1Şarlodan Niçi~ Korkuyorlar? 
Cihan . Kahkahalar Kıralı, Ortalığı 

Altüst Et~ek için Çalışıyormuş 
Komik Şarlonun yeni bir fili~' .. . ·-------~= ~·-· ıelecek itin ne olduğunu bllme-

haıırlamakta o!duğunu, ba.tta ~~'~ .:T - mekle beraber, timdiden ŞarJoya 
kııını sahnelerini de çenrdlgını f 

1

• ..iit~i4 kartı mukabil harekete geçmiye ka 
haber vermittik. Cihan kahkaha· ~.IJ~ rar vermlıler ve bu huıuıta bir de 
lar k1ralı 1 bu filme ald bntnn ba- toplanh yapmıılardır. Glizel yıl-
ı:ırlıklarını gizli kapaklı yaptıiı dıılardan Silviya Sidneyin evinde 
için Holivudda ve Amerikanın yapılan bu toplantıda birçok 
dii•r ıincma mahf ellerinde eara· yıldızlar bulunmUf, Şarlonun ke• 

• rensiz ve korkulu bir laava lıaaıl dilerine kartı ne yapabllecefi 
olmuıtur. Bu ylb:dendir ki orada etrafıada konutmuılar, fakat ~ 

1 
1 

herırGn yeni bir fayla çıkıyor •• heniz bir karar Yerememfılerdir. 
Şarloaun, ai4ema dUnyaaında cid· Ç&nktl cihan komltinln yapacatı 
dl hir karıaıa:ık cıkarmak için itin eauları hakkında hiçbir haber 
ı;zliden ıizllye hazırlıklar yapbğı aızmadata için kat'ı bir karar 
On• aUrOIUyor. Yermek mtlmklln olamımaktadu. 

Yalnıı 11ldızlar, kendi batlanna 
it açmak için çemlen mınevraluı 
hafiye kullanmak ıuretlle 6jren
met• karar vermltlerdlr. 

Diler taraftaa bu ıaylalH 
etrafıoda maliimat ıalmak iıtlyea 
Amerika ıazetedleri Şarlonua 
evine •e ıtlldyoıuna ujrıyıb du ... 
dukları halde kahkahalar kıralıaın 
yUılinll bile görmemiflerdir. 

ÇUakO Şarlo haftalardanberi 
hariçten klmaeyl kabul etmemek• 
to ve kendi yanında çalışanların 
da lıariçte bqka kimselerle temaı 
etmelerini yaıak etmit bulunmak• 
tadır. 

Rekabet Başlıyor 
Almanyada Sinema için 
Yeni Bir Karar Verildi 

Almanya hlildimetl, Almaa 
ılnema aanayliDI, diler devletle.,. 
den lıtln tutmak huuıunda çok 
m6hlm bir karar Yarmiıtir. Al
manya Propaıanda Nazan Ba1 
Gabbell ılaema Ye tiyatro ıan'at
klrlarlle rejla6rlerl yanına çaiı· 
rarak hOldimetla bu yoldaki 
kararım anlatq Ye demiıtlr ki: 

.. - Almanya ılnemacılatam 
çok lleriletmek, bu aahada bDtla 
dbyamn fe•kine çakmak mecbu
rlyetlndeyil. Çtlakt aiaema bu
aDn, 6koaomlk fayda Ye kazaac
ları pek cömerd olaa bir var
bktır. Htlkum•t. bu DstUnlOjl 
temin itin ıinema lrumpanyalanna 
ıeniı mikyaata para yardımı ya· 
pacaktır. ,, 

Ernst Lublç 
Maruf Alman ılnema rejiı6rle

rlnden irnat Lublç Alman tablt
yetindea itkat edilmiftir. Bu ta• 
nınmq rejbör lnsiltereye veya 
Amerlkaya aid•cell •• orada ça
h9acakbr. 

Mis•isipi 
Filmindt1 

W.C. Fleldı, Mı11lıalpi lıimli 
yeni bir filmde Mllllalpl nehrinde 
itllyen bir ıeminin kaptana rolOnl 
yapmlfb. Bu rol artlıte çok ı. .. 
yecaa ••rmlttir. 

'#- Ylztı hiç ,aı.eyen ,kahka· 
hacı yıldız Bu.ter Keaton un ıon 
çevirmit oldup "Şanzellze kırah,. 

d dald filim Pariı ıinemBlarm• a ın , k-
d bir haftadan beri gösteri.me 

Şu rHİmde aördüiünilz _ 1Uzel kız, bir lspaD)'Ol dal!aÖzüdür. Şimd,ye kadu b:rka ~ t :.r.de rol a:fmıt
br. Ada ıumar: Deoa Marya Maraarita Guadalupe Baatado Kamtilla. 

teadir Birçok yeni sahneleri ihti•a 
eden' bu filim dolgun bir rağbetle 
karıdanmıı:ır • 
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Sporda Kuflvetli Olanlar Her Yerden istenir 

Milli Güreş Takımımızı Avrupadan, 
Mısırdan Ve Filistinden Çağırıyorlar 

, l Hü . -Gür .. takıaımızın '119 kıymetli elem.anı: Salın, Çoban Mehmea "Ye .Ankara ı ıeyın 

Sporda mbar kazanmak için nıpadald amatör gUreı itibarımızı 1 gelen bir ikinci davet karıııında 
galibe gelmek llzımdır. Boyuna ç.ok ytlkıelttijial ıon davetlerle kalmıttır. Mısırlılar da Balkan 
yenilenin iamlıd ktmıe aizına bl- anlıyor vo çok blyi\k bir iftihar ıamplyonlarmın aırtlarını birer 
le almıyor. Komtuluk •e TDrldlk duy~yoruL blnr ı~v~n Türk b irincilerini 
dolayııile çağarıldığuaız Balkaa- Bu 7az baıl•n2ıcında yapıla· f6rmek ıstiyorlar. . 
larda yapllaa fudbo~ atletizm cak Anupa birfnciliklerlae Tirk Mısırdan 'cl~n dave~eu bıraz 
mllsabakalarmdan baıka turnu· takımının girmesi için bir davet sonra ~a F.lliatin.den bır davet 
valara buradan bir takım ıeldiAinJ baber aldık. Gllreı aelmlıtır. Mu~C:\ ı~er de b~ 1ane 
istemek Avrupalılann hatmndan Federaıyon• AYnıpa birin· yapacakları Fılıstan ~ll.mpıyadla· 
geçmiyordu. clliif davetine tıtirak edib rında Ttırk gtireşctlerınm bUtun-

Oıtüste üç kere kazandığımız edemlyeceif miz hakkında dlıtlln- .f:-1:1 arm tbnişl~?J~· kı Yalnız 
Balkan gftreı tamplyonalan Av- lmlye vakit bulamadan Mısırdan .ı 11 ıkn ıpotrlicu ahlrrı ~-'nıb at km ye-

lspanyol Milli Takımı Fransızları 
Nasıl Y enmit 

20,000 kiıi önünde oyııaoan tıpauya • Fraaıa maçından 1'ir •mtan\ane 
ispanyada bllyftk bir seyirci ı 

kalabalığı ~nünda yapılaa ve la· 
panya ml111 takımının 0-2 galibi· 
yeti ile neticelenen maçtan sonra 
gelen Avrupa gazeteleri mllsaba• 
kanın netice&i ve cereyanı aak
kında edindikleri kanaatlerle iki 
milletin fudbol dereceaini tedldk 
etmektedirler. 

Evveli, ekaeri münekkidler 
meşhur kaleci Zamora 'nın ilerı .. 
mit olan yaşına rağmen bu maç• 
ta çok muvaffakıyetli oynadığuıı 
ve neticenin 2-0 olmasında bil· 
ylik bir rol oynadıiıoı ta.dik 
ediyorlar. Bu h ükümden sonra, 
iki tarafın aöstcrdiği kabiliyet 
itibarile de ispanya ve Fran1a 
futb oJünU ıu ıekillerde hula&a 
•diyorlar: 

lsp nya futbolu belki gerile
memiştir. Fakat ilerUediğine ve 
istikbalde daha k U\'vetli olacağı· 
na dair büyUk itaretler ver .. 
memiştir. 

Hücum hattında çalııanların 
tarzında zihniyet ve taktik ayni 
'iekilde devam ediyor. lspanyol 

'\e . iııin csaa seciyelerinin par-

lak bir lnkipfı bu maçta mey
dua konamamıfhr. Birinci dene
de lapanyol takımının umumi 
ıiir' alt• f alk slbl glSrllntiftl de pek 
devam edememlftlr. 

Halbuki Fraamılana iki une 
içinde epey meaafeler aıllllt oJ
dukJannı i"lSıterecek gUzel hlcum
lar yapı1mıthr. Fransız fudbolca. 
leri kendilerini oyunun heyecaaına 
kapbrab fudbol kombinezoıllannı 
şabıalarına feda etmek hataıım 
çok bırakmıt gözüktüler. 

Mulıacimlerinin aniliği hiçbir 
mlllete nuib olmıyacak tekilde 
idi. Y ahuz muavin ':e mUdafaa 
hatlarındaki oyuncular telifh 
görilndüler. 

Bu tarihi maçın gelecek aenekl 
tekrarında Iapanyol kaleainde 
bir gene Zamora daha olaıaıya
caina ve F:ransızlann bir hatYe 
dana ilerlemİf bulunacağına göre, 
neticenin Fransız doatlarmıza 
daha ıaliaaid _çıkması ihtimali çok 
kuvYetlidir. Onun içla lspanyol 
fudbulllalln rulauna Ye atefine 
haıka bir çaıni vermek &zere 
tek seçici yeni 1eyler dlfftnme-
lidir. 

r.ıne uvve All1 a ımını 

çaj'lfmışlardır. 
Federaıyonun bu fiç da~tten 

haaıi•lni kabul edeceiini lbile..
yiı. Yalnız tarihlerinin biribirine 
yakınlığı dolayısile birinden birini 
tercih etmiye mecbur kalacalc olan 
glire,t idarecilerimizin Ba1kan1arın 
ftııında yapacağımız bu mfiıa'ba· 
kalara çok ehemmiyet ••recek
lerlal zanaediyonız. 

Son Balkan gürq ıampiyo
aaaıaı bile tam hazırlanamadıiı 
ıUbheaile lıtemiyerek yapan gft· 
nı federaıyonunun Auupa bl
rlnciliifnin btiUin küçlülderini 
g~zlSDline ahb .f&mpiyon1anmızın 
hamtaama ihtimallerini de lae
aablayarak bu davetlere ftimize 
gelen bir ceYab vermesi beklenir. 

AvrupatJ.an veya Mısırdan al
dığımız teklifleri kabul edebilme
miz fçln eneli ıaplyonlarımııa 
lılerlodea abaacak mtııaadeler:I 
dllılinmek lcab ediyor. 

Glr91 fedarasyonunun iter 
m6ıabakadan ev:vel ye sonra kar• 
ıılaşbğı mtıtktllibo batında ge. 
refcilerinin izin meselesi :aellyor. 

ldaredlerimlze, dıpndan ae~eu 
daTetlerden herhanl'İ birin• ceYab 
Yermeden evvel, pmpiyonlan
mızın çalııb'ldarı yerleilıı müdllr
lerinden izin iti hakkında bJr ce
ırab almalarını taniye ederek 
neticeyi bekllyonı7. 

Yarınki Maçlar 
Bu Cuma Üçüncü Küme 

Maçlan Yapılacak 
BeJiktaı stadında (Doiaıaıpor· 

Sftmer:spor), (HaJiç • Feneryılmaz), 
(Karaglimrtik - Ortaköy). 
Uzun Bir Otomobil Seyahati 

Viyaaa, 30 (A.A.t - O, 
Awaturyalı. Nisan ayı içinde 
Beyrut, Afganistan, Iran 1olu :ile 
Viyanadan Pekine bir otomobil 
•eyahatine teşebbüs edeceklerdir. 

Maksadlan Hindistan ile Çin arası• 
da ea iyi kara yollarını aramaktır. 

Zabitler Arasında Binioilik 
Mosabakalırıı 

Berlin, 30 (A.A.) - Franmz • 
Alman zabitler araaıada'ld J•ntl• 
Franıız yUzb&flil Dllran, "Baron 
Von N~rat,, manialı at koıusunu 
kaıanmııhr. 

Memlekette Spor 

Her Şey llerliy or, Yalnız 
Spor Geriliyor 

İzmir mıntakasında fudbol yüzttn· ı 
den kulübler araBlllda çıkan ihtilô.ftan· 
•onra spor idarecileri Türk sporu hak· 
kında kanaatlerini ve fıkirlerini aöylü• 
yorlar. Arkadatımıs. !'Uetizm heyeti 
reiıi ile göril§tükle.rı.nı bize 111 mek· 
ıtubla bildiriyor: 

·lzmir ( Husuıt ) - Sekis yıJ. 
daaberl hmir mıntakaaı atletimı 
heyetinin baıkanlığını yapan Ye 
)ıendial de uzun seneler bir ( at• 
let kompll•) olarak pist Ur.erinde 
sahtan Bay Hftseyin Fikri, yurt 
•lldafaaıı iılnde -.ı :ziyade fay· 
dalı olan atletizmin ele alınma· 
aına kuvYetle taraftardır. Atle
tizm heyeti baıkanı bana bu hu
austaki dUıUncelerinl ıöyle lıah 
etmi~r: 

- lakılAb Tllrkiyeainde yapı· 
lan baıarıcı l§lerla kar111ında 
ı•rİIİngeriye giden biricik mUes• 
sese, esefle aöyt.lyebillrim ki spor ..l ı.: ,01>ora hakkında fildrlerinl ıöyli-
müesseaemizdir. Blly1ik bir inanc.. )en lzmir a'1etızm baıkanı 
la kendimlii verdiğimiz fudbula Bay Hüaeyin FiDi 
paydos borusu çalmak ve atlet yetiıtirmek im.kinaııdır. Bu iti 
yettıtirmek, atletizme ne bahasıaa aiYil tepkldıllerden ziyade asker 
olursa olıua kunet Yermek il- ocaklarıaa bırakmalıyıı. Çünldl 
zımdır. Türkiyenin hiçbir yeriade doğru 

Fudbol sahasında yer alan Oll anrnst hlr piıtimiz, bir kapalı 
bir oyuncudan onu futbolu ıpor sahamız, atleti ,alıpuya teıYik 
ruhile kavramıı olabilir. Oıı edecek dut yerlerimi&, antrenman 
birinci oyuncu bu gayeye aykın focalarımız yoktur. 
ufak bir hareketile yakınında yer Herkes fudbol oynayabilir. Fa-
alan on arkadaşının muvaffakı- kat herkea atlet olamaı. Atlet 
yetine bir hamlede mani olabl- olmak için ıporda artist olmak 
lir. O zaman btitnn bir ~ahıma lizmıdır. VOcudlin te,ekklllib, 
hede.r olabilir. Halbuki atlet için tabiatla verimleri atlet için göz.. 
h&yle bir telılik• _.yzual>.W. de- 6nlbade tutulacak • aslardır. A.-
ğlidlr. Atlet, yapbğı f daklrlığın ker ocajıııda, kunetll b1r dbip-
feragahn mükifabm arka- lln allWa içi.de bBylyea fera-
sından kendisine yetişmek aatli bir gene eyi çalıımak pr-
için koşanlara ınal toptatmak1a tile e}i bir 1ltlet olabilir. 
elde eaer. Atlel; evveli fera• Netlce şudur: 
gate, •oııra nefsine lti•ada, Spor aaha11oda kuvvefll bir 
daha aoara ahlakını k<JDtrola, en clialplln kurabilir.Mk atlet, yurd 
ıonra da iradesine hükmetmlye müdafaasına yarayan yeni Ttı:k 
kendisi alııbrır. Eyi bir atlet fikra .adammı yetifllreblllL Dilnyamo 
ve klilttire bliy'tik blr 4crymet 'Verir. en meıhur spor antrenörleri bu 

işte bizim .öldllrdllğümUz, hll· ıart altında memleketimlıde it 
meden nefesini durdunluğumuz g?Sremu. Aht yapmak için silah• 
atletizm budur. Bana kalırsa an- tan önce barut lizımdır. » 
trenör ıwe boca getirterek atlet .A. Bll .. t 

·llilliiileiİi~--------llJiil!!!lliiiiiill--iMii!iRiiiiiiilliiiiiiRım----İİİİllill--

Dinarlı Mehmed Vatana Dönüyor Mu ? 

Dinarlının gazetemise el yuıaile gönderdiği bir fotoğrafı 
Aıaerlkannı ea kuvyetll ser· .sık aık maç bulmak imklnı azal-

beıt preıçilerile kapışan Dinarlı- mlf!ır. Bu ril&den Dinarlının Pr 
nın Amerikadan Auupaya ora- rlae gelerek oradaki aerbeat gO-
dan da bir an evvel vataıaa dön· reşçllerle de saYaşhktan soDr• 
aıek llıere Parlıten yapılan teklifi vatanına avdet etmeıi beklenildi 
kabul ettitl hakkında çıkan kıaa bir neticedir. 
haYadiaten aonra Anupa gazete· Oinark bu yaz avdet eder,., 
lerinde aynca bir telgraf 1fÖreme- memleketimizde Amerlkaoyan bl-

dlk.Maamafih Pari Suar ıgazeleıİDİn yük bir gllrq turnuvası tertib 
verdifl hu haberin doiru o1maaı ederek serbest güreıe başlarn':k 
ihtimalinin lkunetli bulunduğunu imklnı basıl olacaktır. Onun:: 
da d!lıttnllyoruz. Çttnkll Aoıeri· ,.vrupada Türk gltrqinin '9 ~ 
kanm hemen bttth ıpehli•anlarile ak eden bu pdıli•amn geri d6elll 
kartıl&fan Dlnarhya bundan 80Dr'A haberine iki taraftan ... ioiy.,..s. 
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a tanın ı mecesı Aradan 0a9mak Haftanın Hikayesi 

Bu ıotuk srDnlırdı ıoba ba· 
11nd oturmakla ıaınamaı••D••· Tıngır 
H m de ılze ıoba bqında otur• 
mak yakı maz. Ben ılıe bir lkJ Tıngır Mın21r 

Hokkabazın Hilesini Bulunuz 

b 1 
Gliı: b ğcının bileainl kim 

u <ıak? Oh . K r anın yaş gUn ıdi. 
1~' erkek birçok arkad şiarı 

g 
1 

1 ti. A n ai babaaı eğlen· 
n er diye bir de hokkabaz. 

getirt itti· H kk 
f 1 

• o nbaz ıapkanın 
ç nden bi k ı t h f rço ~ey er çıkarıyor, 
u a tuhaf ıeyler yapıyordu. 

Biraz 
Güieli 

a 

Uzun akalla Aksakalın 
Marif et!eri 

Bir gUn k· 
şam UatU ur.un 
sakal arkadaşı 
Ak11Bkala mi· 
anfir gitmişti. 

Fakat Aksa· 
kalın yUzU ça• 
tıkdı. Arkada
ıını görUnce, 

Uıun k "aman kuzum 
tanı a al bu gece bir yere ak-

Yeıne"' d bir tOrltı gın avetliylm. Fakat 
ğı 1 h yakamı nereye bıraktı· 
itte b t~lamıyorum. K yboldu. 
bir en öyle tallsidm ne ıaman 

Yer gltnı k 1 , 
k lllk k e stesem ep bir 

ıuradan ta::· b~man ne olur, 
misin? 46 ııu r Yaka alıverir 
U%unıakal nıkara olaun amma 

· pe l dl •• ,, 
Bıru ıonr elinde )'erek koıtu. 
döndii: iki Y•ka He 

- 46 bula d 
ftç buldum. iki ~~: a:ma, yirmi 
Yana koyun 46 a un. yan• 

Zavaıı ca olur. 

1 
1 Akıakal Mk çat ay caktı. t1lnden 

- y hu beni ile 
Yok ki bir b m 1 boynum 

oynum B Y ar da be var. u ufacık 
• 113.l\ b ı n gelmez. Gördün 

torb •uı~ı... Bari ldrll çamaıır 
t k Yun. an bir kirli yak çıkarıb 

Anun d KUçUk 
. koc kulak b 

nım kUç.ük t en de buıUn bo· 
götüreyim ba::ta tanıı mekteb 
kuçncnk taht .,, Diyor. H d 
kulakların 81 v r diye aA-r.ı 

gidiyordu. 

oy n öğreteyim. Onları oynayın çiçekler memle-
Hem ı ınır hem ığlenirıiniı. Bir ketinin poıtacııı 

mlyorum. Ne ya .. 
paylm ben onlan? 

taneai aradan geçmektir. Bu tıpkı idi. Bir &abah 
kovalamaç ,.gibidir. Yani bir ki i 

Karakulak butS 
ları duyunca aklı 
baıına geldi. ebe olur. Otekilerln hep fal ko- kalktı giyinince 

lar. Yalnız bunda bir çocuğ UzllntlllU Ur.llntUin 
kovalamıya baılayınca onu bıra· papuçl rana bak· 
kıb ötekini kovalıy maz. A ncak tı.. korkarım ki 

-Peki am~ 
biz ne konuşuya( 
ruz? Diye ıordu. 
Tıngırmıngır: 

Udsfnin araıindan batkeıı geçerse rtık gi}•emiye• 
o zaman ebe kovaladığı çocuğu ceğim, bu defa 
bır kır aradan geçen çocuğu ko- pek eakimiıler. 
v 1 mıya başlar. Yine bunların Ne yapayım bil· 

- Ben pabut 
lan konuıuyorulla 
diylnce Karaku
lak da. 

da arasından biri geçers bu miyorum. Acaba 
ıefer de yine aradım geçeni ko
yalar ve birisini yakaloymcaya 
kadar oyun böylece devam eder. 
Yakalanan ebe olur. 

Fakat b.r ara Orhaı ın annesini, 
bnbuını, iki dizi sucuğu, bir kuşu 
bir de far~yi odanın birer t r ra
fına soktu. Çocukların· hiçbiri 
bunları bulamıyordu. B kalım aiz 
bulalllecek mi1;iniz? Eğer siz bu 
saklanan feyleri bulur. Hokkabazı 
yenerseniz biz de size bu yaş 

günll deki hediyelerden yollarız. 

Birgün annesi Pamuğa bUyUk ı 
bir p 11ta uzattı. B k balan ne gön 
dermiş. Al da karde~lerinle payla9. 

Ş pkoya Is kambll Atm k 
Eski bir şapkayı yere koyar· 

ıını.1. Bir dute de iıkambll kA· 
iıdı alır, ıapkadan iki metre 
uı:akta durur ve elinizdeki iskam· 
bil kiiğıtlarını birer birer şap
kanın içıne atmıya uğraşırsınız. 
H rkeıe ttç fırsat yerilir. EvvelA· 
biri uğraşır. Üç defa atınca öte
kine ııra geçer. Herkesin şap
kanın içine atabild iği kağıtlar 
sayılır. En çok kağıd atan oyunu 
kazonır. 

Pamuk pastanın üsiilndeki ki· 
raılardon birer tane kardeılerine 
verdi. Kendisi de bahçeye koıtu. 

Öteki mnzlbler de gelib sıra• 
aın öteki ucuna oturdular. ı 

Pasta vız diye onlara doğru 
aitti. Pumuk tutmıya uğraıtı am
ma nafile .. 

- Hayır canım bir. 

bana 
papu· 

mırıl· 

- Peki amma birde beş yok, 
on alırız.. Tıngır Mıngır Karaku· 
lağın cömerdliğine şaşırdı kaldı. 
On papuç birden veriyordu. 

- Fakat ben on tane iste· 

- Ne... Ben de hesabdan.J 
Amma ne çıkmaza glrmiılz. Diyt 
söylendi. Ve her ikisi de glilmek• 
t•n katıldılar. 

Bunun herine Tıngırmınlb 
Vurdumduymaı:a gitti. Kapıda• 
avazı çıktığı kadar bağtrdı fakat 
Vurdumduymaz: 

- Biraz daha bağır ne ıöyl_. 

diğini anlamıyorum deyince zate-. 
vakit t epey geç olmuıtu. Tıngıf 
Mıngır mektub torbaiını sırbne 

ldı, yola çıkb. Kasabanın öteki 
t a rnf ına geçmek için bir dereden 
geçmek laıımdı. Oll9lindU1 taşındı, 
çare yoktu. Paçaları sıvadı. Zatea 
yalmayaktı, kartı tarafa geçmiyı 
bailadı. Tam yolu yarılayıoca 
arkadan bir ıes duydu. - Tmgır 
mıngır, dur nereye gidiyorsun. 
Beni de al. 

Arkasını dönünce, aarışın ktı• 
çUk bir kız gördü : 

- Ne istiyorsun, ne ~·apa• 

caksın? Diye sordu • 
- Karıı taraftan çiçek top

lamak istiyorum. TmiJr mıngır 
çok eyi bir adamdı. 

Bnşmı salladı. Döndü nrııın. 
Pastayı sıranın üstüne koydu. kızı torbaaının Ustune oturttu.1 

Derenin öteki tarafına geçirdiı. 
F akal sarı kızın iti bltmemitti• 
• Şimdi ten beni burada bekit. 
Ben çiçekleri topladıktan sonra 
beni tekrar ISteki (tarafa geçirir
sin. Sonra aen de gidersin. dedi. 

Halbuki Tmgırmıngırın bekle
meğe vakti yoktu. Sarı kızı ~ 
kırmak istemiyordu. Aklına baıka 
çare geldi. Gitti çabuk çabull 
1 ini bitirdi. Dönerken de aan 
kızı alıb öte tarafa geçirdL 

<--..JMı------.;;..-..::;;_ __ _.ı ı Birkaç gün ıonra Tıngırmıngtrı 

odiyorlardı. o:ıunla a ay l Sarı kızın baba11 ona hem teı~ 
Vah ~ah. Pamuk sana 

0 
kil· kUr etti, hem de bir çUt )'•pyenl 

1 

Şimdi kardeşleri 
1 

I &arı kızın babaıı çağrıyordu.Gi~ 

çlicfik parça kaldı. papuç verdi. Amma Tıngırmmgtf' 
~~~=~~=====~======s~========== B~~ninhaıta Id dere~ g~~~ ~u~bu~m~ 

A k d Orun uz• t me iz de . 0 uğunu la· çıkarır, koltujıınun altına sı r a aşınıza . e } • onun lçın öyle yaptık. tınr, paçalanm sıvar 8yle geçer 

Kolay 
Aranızda ha· 

z n öyle çocuk· 
lar vardır ki on· 
lara heriOY ko-

Görünüyor Amma!. d.~!~~;~~::;~.~;;te'!!~~~-ii~'*:,=c~:f :r ~ 
bol topunu Edirne muı~t ~it lnkılab l1kmektebi 

l y görUnUr. Ne 
söyleseniz hemen 
.. ben yaparım ,, 
derler. lote on
lardan birine ıu· 
ou sByleyln. Ev· 
v la iki elini 
yUzyllz g Hre· ....... ~ 
cek. Sağ bat 
parmağın ucu ~.;:::==:!!!~~~!i~::::::....:::;;:::::::::;... __ _.. .... ,,, 
ıol ba, parm ğın uclle, sağ :r;a bat parmaklarını ayırmasını 
lin ikinci parmağın ucu ıol elin ıöyl yin. Gayet kolaylıkla yapa• 

ikinci parmağının ucile blrleıecek. cak. ikinci parmaklarını d öyl • 
BUtlln parmaklar öyle. Y alnır. Ondan sonra yalnız yllzUk par• 
orta parmısk aıağı doAnı bUkll• 1ı1nklarım blrlbirinden ayırmasını 
Iecek ve sağ elin orta perma2il• ı8yloyln. O yine ,.ayırınm,, di· 
ıol elin ort p9rmaA'I rka arka· yecek amma.. Ne kadar uğraıır-
ya gelecek. Oteld parm•kların fJ uğraı11n öteki parmakları bi· 
hepsi yUzyU:r;e. Şimdi arkadaılnı· tltlk iken onlara ayıramaz, 

ort mektebi c _ 1 d n 290 b ~ın~f 2 den 714 
Y er kazanını tı 1 Y Neoıp Koynn Bay 

ş r. ııt!lobulda bulu- Ye Baynıılar. 
~uu ~·ger oku~ ucularımııın lrndiycle· birer kutu oyun 
rıoi I azartesi, Perşembe günleri öğ· cak alacak lan 
leden 11onra idarenemizden al 1 Soma Altıotaı 
lazımdır. Biriuci ikramiye . . 1 ma arı 1~ mektebi 5ınıf4den 

k mıtı 8 an ta l ı 129 Hicriye 11 
~ ~ruc1u~uıla, taşrada bulunanların tanbul 44 ü~cil 

c ye erı po ta ile gönderilir. mekteb A-S den 
~lrer albUm lac klan Bul- 62 .Mihriban. Dev 

garısta~da Razgro.d ıekerci bay Alı- rek bir.inci m•~t~b 
med oglu bo'-'acı H d' 1 4 llncü 11ınıf Zil 

k k 1
. . J am ı, atenbul beyde Karadayı 

er e lbCSı A-1 den N d t A k Ça k . ec e , n ara Boy ve Bayanlar. 
0 aya Başbakan General lemet Birer losyon 

İnönü otlu Ömer lnönü, Jstanbul alacakla~: Be· 
Franıır.ca. lieesinden yolanda M ynzııl 5 ınoı llk• 
Uzunköprü Mimarhayreddi 1~1reb~ mektep J8 .S:aıan, 
132 R · ·· 0 mex e 1 İstanbul ~4 UnoU 

üknu, Balat llkmektebi Ester llkmektebB-S den 
lıevl, Ueak MOjde mcktobi talebesin- İsmail, l\lchmed 
den 407 Beyhan Celal letanbul Mu- lııtanbul kız lisesi 
sevi liıeei 4 üncü sınıft~n EliozP-r Ko.- F-1 den GlO Mü 
me!çero, Dursa Hoca Allzade llkmok- eddl'b Ou:zey Day 
tcbı smıf ı d 1 n 6 D 't d A k ve Bnyımlar. en ,., ı §8 , u ara 1100u yar!D 

Ticaret mektebi or· 
ta kıımından 10i8 

İrfan 
İkinci Unumu' 

Oçüncü tarılıli '! 
yımızdaki bilmece 
en iyi halleder• 
l irinci mukaf at ol 
bir mallR saatini 
kazanmı!J ve al• 
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B R OLUNCA .. 
Samanhk &eyren Olur ! 

Mektep n talebelerin vaki mUracnatlt.rı ve sinema rnüde;vlmlerinin arzulan 
üzerine bu film yalnız iki gUn daha gösterilebilecektir. 

HiND ESRARI 
Earar Ye muamma diyaranın icyüzünü gösteren Türkçe eözlU &flyyahi film 

Ayrıca: G A B B 4 H ii C U 1\1 iki Kalfa Şerbet Dağıtıyordu •• 
Hımhım hatun, llfı klmHy• 

kapt.rmıyor: f Amerikan macera filmlerinin kahramanı RİCHARD DlX. tarafından 
- işte, ya o kar, kıyamet 

senesinin Kurban bayramında, 

ve yahut erteıi sene... Diye de-
Yama başlarken, kapıdan içeri 
iki kalfa aökUn etti. 

Başlarında hotozlar; aöj'Uıle• 
rinde altın saat köstekler. Göz• 
leri önde, adımlarının ucunda; 
ayak UıtUnde, tavşan uykuıu va• 
Eiyetindeler. 

Koskocaman bir iUmllt tıp· 
ıinin, biri bir kolundan, dijeri 
öbür kolundan tutmuı. T epıinla 
Ustünde, 30-40 bardak; içlerinde 
ahududu ıerbeti. 

Bayram şekeri, daha evvel Ye
rHmiı; timdi de t•rbet dajıtı· 
la.yor. 

Kalfalar, kannca yuvalan 
arasından geçiyormuı gibi, ya• 
vaı yavaı yUrliyorlar. "Peı de 
patinoura,, dan11 yapıyormuı gibi 
ayak atıyorlardı. 

Baisedirin önüne gelince bir 
kumanda almıı iİbi durdular. 

Evveli sağ taraftaki koltuk; 
anı mUteakib mUtenaıırındald 
koltuk.. Sonra, ailıilel meratibi 
gözeterek, tekrar aaja, yine ıola 
ıerbetlerl verib çekiliyorlar, p•.
lerl sıra ııirmiı olan diter iki 
kalfa da boıalan bardakları ahb 
tepsiye koyuyorlardı. 

Yukarı kademedekiler 1avul· 
muı, ortadalara gelinmiıtl. 

Kapıdan iki kiti girdi. Kart, 
kul cinai halli, kadana kılıklı bir 
Hanım arkasında kızı veya ıelioi 
bir taze .• 

içerideki kerliferlilerln ve ka· 
labalığm halinden al çuha keall• 
mit halde, ayakları t•ııra ıaııra, 
ıerbet daiıtanların eteklerine ba· 
ıa basa, yUrUdUler. 

Evveli, taht bozuntuıu kane
pedekilerin ~eklerine vardılar; 
•ımsıkı yakalayıb önce dudakla· 
tına, sonra alınlarına yapııtır
C:lılsr. 

Bermutad, o yarım ağız: (Es· 
tağfurullahlarJ.. Öpmeyin kifi 
lerl .. Karııda yer var efımlerl .. ) 
tekrarlandı. 

Şerbet dağıtanlar misali, baı· 
ta sağ kanape, sonra sol kanape, 
yine sağ, ardından sol taraf, yani 
mertebe silsilesi gözetildi; cüm
leye arzı huluı edildi. 

iki dakika geçmeden, iki ha
Dim daha salondan içeri buyurdu. 

Biri, elli elli beılik. Zerdeçala 
boyanmıt saçlı, "eni boyu bir 
ulema beygiri,, teıblbine tıpatıp, 
etepati yani ecece bir hanım .• 

Öteki, on on beı yaı 
daha genç, kara kuru, " Kaıla 
göz, kusuru s6z ,, meseline uy
ıun, arazlar ıribl bir kırklık. 

Her halde ortakdılar. Neden 
mi bildik? 

Zira kıyafetce ikisi de bir 
araba beygiri. lkiainin de başında 
saz boyamaları. Büyüğünün ki 
yaşlıca harcı, koyu fındıki; kUçil· 
ğUnUn ki açık çividi. 

ikisinin de kulaklarına arka
dan iplikle bağlanmıı salkım kU· 
peler; göğUs~erinde at nalı kadar 
kalay boroşlar; kollarında Halep 
işi altın bilezikler. 

Her halde Üsküdar'da o u u

y o rla d ı, Neden mi ke~fettik? 
Zira boyuna dilleri.1de: 
- Acaba saat kaç? Üskildar 

vapurunun vakti geldi mi? 
- Kardeş, geç o:uyor; Üskil· 

dar va!Jt;runu kaçıracağız! 

I 

tflmeil edilmiı büyiik film. 
BuiUn talebe matineleri vardır. lliveten 2 kııımlık komik 

Bu akşam S A R A Y Sinemasrnda 

KiMSESiZ ( Eski Bikes romanı ) 

HECTOR MALLOT'nun meşhur romauından iktib&1 edilen en ıttsel 
ve muhtetem bir melodram 

Oynıyanlar: Y ANNI MARCOUX • DORVILLE - ROBERT 
L YNBN BERANGERc • MAD. GUITTY ve PIERRE DARTEUIL 

MA UR1CE YV AlN'in nefil n cazip şarkıları ve musikiıi 
( KiMSESiZ) romanı, Muallim Ahmed Halld kltaphaneslnde 

""" ... aalllmaktadır. , Bugün Pangaltı ~--... 

KIYAMET GüNLERi 
iki saatte görUlebilecek 

40 senelik tarihçe 

T A N Slnemasmda 

BİTMEMİŞ 
Üıküdann methar 41 numaralı yandan oarklm f 

Bu buyuruıun acemisi olduk· çeniilerle, boynu bağlı, keaik ,.41111---~ Bu hafta 4m ___ ,.._ SENFON 
ları, adımlarım attıkları aaniyeden saçlı makuJelerle haıır neıirllktir. 5 Ü M E R ~MARTHA EGGERTH TeL43374 
belli idi. Kapıdan sıirer girmez, ( Muhatabının kulağına gizli ............................................................ .. 

erkAn mlnderlerindeld cavalacoı bir ıey ıöyledikten sonra: ) Sinemasında 5'tlrıhf 911141d 
gUruhtan tutturmuılar, etek öpe - Dediğim çıkmazsa dUnya· HAROLD LLOYD SthirTU,,afroıct 

Tepebatı Şelalr 

Tlyatroıunda 

öpe fırdolayı dolatmıya baılamıı· ytOakdUarJpaaaparolQ olmazsa yUzüme En ıon Fransızca komedisi 111111111111111 

lar, baı sedirin önüne sıelinco K E D • A y A G 1 
dizleri yere koyub ve ayaia Bilmem ne paıanın valdesile 1 il ili 

Bu akıam ıaat 20 dı 

INSANLIK 
KOMEDiSi k b d bftı' •ı'ğfndeki hanımefendı', ağız . apanı , a eta saçağa varır gibi ır 

yapmıılardı. ağıza: filmi emsalsiz muvaffakiyetler ... 
HJç kimse, hatta minderler• - Öp babanın elinll Bu kukul· kazanmaktadır. 4 pırde 

Yazan • Balsak deki kağıd kavafları bile bunlara yRcılar da kimler? Öndeki basdiba· llAveten: FOX JURNAL JlllJJlll 
yerlerinden kıpırdamamışlardı. cağın haline içim sızladı, yüreğim 

Ev tabibelerlnden ve birinci ıahrem şahrem oldu. Baksana, 
mevki koltuklara yayılmıı kalantor eğilirken zavallıcık belini doğrul-
sınıftan tut kapı yanlarındaki tamıyor, kalçasını alamıyor. 
paradi takımına kadar, her ağlıda - Ötekinin kaşı gözU pek 

fena değil amma atlı hasas!ığı 
sıvırya mırıltılar gf diyordu: 

- Ah fU Zilha karı Ah, pek fazla... Bunlar taşradan gel· 
baktana yine ortalarda yok. .. Bu me olacaklar, ricacı galiba 

bam efendiciğim! 
böyle ıökmlyecek, artık bıçak Hımhım, Peltek hatunla kınar 
kemiğe dayandı... Bunu dehle· koltuktaki, kafa kafaya: 
mekten Naktidil Hanımı aetir· -Hımhımla burunsuz, biribirln-
mekten gayri çare yok. den uğurıuzl.. Ayol bu rüküşler 

- Naktldil dediğinin ne mal kim böyle? Biri eclçbüçftç, öteki· 
olduğunu da unutma... Iıi gUcU de yalı kazığl. (Arkası var) 

Feyezan Vaziyeti 
Ekspres Ve Konvansiyonel Trenlerinin 
İntizamsızlığı Epeyi Devam Edecek 

Su basması hidise1i yüzünden 
intizamını kaybeden Avrupa 
postaları düzelmek üzeredir. Ana 
hattın Yunan arazisinde bozulan 
235 metrelik kısmı tamir edil· 
meğe baılanmııtır. Konvansiyonel 
ve ıkprH katarları hat yapılın· 
cıya kadar tarifeden çıkarılmıı 
bulunmaktadır. Yalnız Karaağac 
ile lıtanbul arasında hergUn 
Avrupa yolculannı getiren bir 
tren iılemıktedir. Bu tren saat 
(20) ile (21) arasında Sirkeciye 
varmaktadır. Bundan baıka Kara-

ağac • lıhmbul muhtelit katarı 
eskisi sıibf ltlemekte, Edirne 
yolcuları Edirne - Karaağac şosa
sından otomobillerle nakledilmek· 
tedir. 

Edirne hattındaki 200 metrelik 
bozulan kııım ancak on günde 
tamir edilecektir. Şarkdemiryolları 
kumpanyası malzeme tedarikine 
baılamııtır. 

V aıiyeti todklk etmek ilzere 
giden Şark demiryollerı Nafıa 
BaımUfettiti Bay SalAhaddin de 
dün şehrimize dönmüştlir. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Ekılltmeye konulan it: Aaabi emraz hastanHinde yapılacak 
Lepra paYyonu ikmali inıaatıdır. 

Keşif bedeli: 5019 lira 73 kuruı olup bunda• = 4484 = lira 
83 kuruıluk kısımdır. 

Bu ite aid şartnameler ve evrak şunlardır : Ekailtme ıartnamesl, 
mukavele projeıi, Nafıa itleri ıeraiti umumiyeti, fenni ıartname, 
keşif cetveli ve projedir. 

lstiyenler bu şartnameleri evrakı 22 kurut bedel mukabilinde 
asabi emraz hastanesi Baı Tabipliğinden alabilirler. 

Eksiltme 19 Şubat 935 Salı gUnU saat 15 de Cağaloğlunda 
Sıhhat MüdUrlüğU binasındaki Komisyonda yapılacaktır. Eksiltme 
açık yapılacaktır. Eks;lltmeye girebilmek için isteklilerin 336 lira 
38 kuruş muvakkat teminat vermesi bundan batka bu iti yapabi· 
lcceğine dair latanbul Nafıa Baı MUhendisliğindın. vesika alıp 
getirmesi lazımdır. (464) 

___ ..._._ ......... . 
Eski Fransız tiyatrosunda 

Hu aktam Hat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 

Yazanı Ekrem Re,ıd 
Besteliyen : C•mal R•ıltl 

KIYAMET GüNLERi 
( 1914 • 1918 harbi) 

Aırımızın en bUyllk politika 
ıahılyetlerini göreceksiniz. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye · 
Merkezi Baştabipliğinden: 

Ankara MotörUnlln tamirine açık eksiltmede ıartlarfnı yerlerine 
getirecek istekli çıkmadığ1ndan aynı ıartlarla pazarhk yapılacakdır. 
A - Tahmin bedeli 2125 liradır. 

B - Şartnameler Merkezimiz Levazımından bedelıis alanır. 

C - Pazarlık 4 Şubat 935 Pazartesi gUnll l 4 dı Galatada Kara 

Mustafapaıa sokağında merkez dairealndo yapılacaktır. 

D - Açık pazarlık olacaktır. 

E - Muvakkat teminat 160 liradır. 

F isteklilerden benzin mot8rtl ve gemi tamiri ltl~rlnla ehli ol
duğu hakkında Ticaret Odaaından bu daYet tarihinden 
ıonra alınmıı bir vesika aranıl•caktır. 

G - Pazarlığa iİracek olanlann peyler ıtlrlUmeğı baıladıtı dakl· 

kaya kadar mu•akkat teminatlannı yatırmıı olmaları 

ıarttır. "378,, 

Üniversite Arttırma ve Eksiltme ve 
Pazarlık Komisyonundan: 

Takım 

168 Takım Erkek elblaeal .. Caket, Pantalon, Kaıket,, 
52 ,, Caket, Etek 
15 Adet Erkek Paltosu 

Madde 

Mahammd 
Bedeli 
Ura 
18 
18 
15 

t - Üniversite kadın ve erkek yardımcıları için yukarıda miktarı 
ve parçaları yazılı elbiseler kapalı zarf uıullle ekılltmey• 
konulmuıtur. 

2 - Yukarıda nevileri yazılı ihtiyacın kumaı ve harçları yerli 
malı olacaktır. 

3 - Yaptırılacak elblaelerln dikit biçimini v• bunların lmallnd• 
kullanılacak harçlar ile dlkilmlı ~lbiae, Palto, Caket ve Kaı
ketin nllmunesinl görmek ve umumi evsafı 1ıösterlr ıartnam•Y 
parasız almak ttıere istekliler hergUn komiıyon kitabetin• 
müracaat edebilirler. 

4 - İıteklllerln u333,, Ura olan muvakkat teminatları ile eksiltnı• 
sıUnU olan İkinçi kAnunun 3ı inci Perıembe gUnll öğleye 
kadar Üninrsito muhasebe vezneslıle teminatlarını yatırıp 
makbuz teklif ve zarflarile birlikte saat 14 ta komisyon• 
vermeleri. 
lıteklllerln merkezi mağaza veya Atelye sahibi olmaıı v• 
Ticaret Odaaında yaulı bulunduğunu son makbuzle isbat 
eder vesikaları zarfın içinde bulunmaıı lbımdır. "181,, 
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İTTİBAD ve TERAKKİ Yeni Soyadları 
Okurlarımız Ayni ismi Sık, Sık Alı

yorlar. Buna Dikkat Etmelidirler • 

Osmanlı Binası Artık Yer Yer Çök
Başlamış Bulunuyordu •• 

• 
mı ye 

Bir zamanlar, ( tebeai aadıka ) 
ur 'a ırıı latıyan bu kfttleler, bir 
taraf dan yer yer iıyan kaynakları 
ba~rlıyorlar, diier huafdan ela 
yenı hlmt ve ıuetbu'larını istikbale 
hazırlanıyorlardı. 

A1ırlardanberl idareıizlik y8-
~Unden-damından temeHne kadar· 

arab bir hale gelen koca Oı· 
maala bin '-
1 ası, artım; çökmeye baı· 
amııtı. 1327 3 

doiurd .. • 1 28 Hnelerillin 
bu kxlıua-u . feliketler esnaıındı, 

u ne bınao Afr'k nıellndekl . ııı ı a ve Ru-
Ancak A I~ ldSteıi çökmoıtB. 
1 na olunun kudret Ye 
manına dayan ik 

itikle an 1 köıe, rflç• 

l Yatıyordu. itte timdi o ka-
te erden bl l d L ' 
•e · d . r e canll, barlı, anucl 
Y ı areıız ellerde harab oluyor 
olurdwn cllıan hazinelerine bedeİ 

an o f oy k d yaz ve ••metli köteıi 
e Yavaı yavaıl ökli d B acık) 1 h. ç yor u... u 

y d 1 n ıdam yalnız, bu k&..-
,: ~ ~Uahasır kalnııyacakta. Hiç 
l ~ eıız ki bunun korkunc aldı· 
erı ana t 

' va anan son köteıinide 
•arsacak O 
listln v ·• •mania binasının Fl-
Çat • Surye Ozerine uzanan 
c.~·ı da, hak ile yekıııın olacakta. 

1 
, eral Falkenbayın getirdiji 

t e arnet Ylizünden acı bir felike-

(~ na._ıed olan Filistin cepht11i 
•rıera) L F z • pa eyman on andrem, 

Pe~a)f hın idarealne geçtiti zaman 
ldı. a:zıa bırpalanmıı bir halde 
llevı Yle olmakla beraber, ma· 
lbı ~atından hiç bir ıey kaybet· 
td'Illlıı.. Şeref ve namusuna tevdi 

1 •il y 'f 
lbittl k •ıı eyi tamamile ifa et• 
talı · •adi idari Ye fenni ha· 

rıru: 

._ - TUrk k · 1 Kabili . aı •rın n, taarruza 
Ytti Yok 

Söılerile Ö 
Deraı F alke rtmek lıtlyen Ce· 
Yalan idt1· llha) m bu çirkin ve 
rab, yo •asına rağanen, bu ha-
.. r2un Ye p · d 

gılııJerin b •rııan or a, la• 
ıaftfe •U- ~~ tlirlU kuvvet Ye ve• 
rine karııcC9 ~z olan • kuvyetle-
6n&nde harika ~t 334 de]Tel'azur 
ret ve fecaati ~nllecek bir kud· 
lırce •ftren b • k arbetuıiı.. gtln• 
ailizlerin tah u anlı barbde Ia-
d 1 1 arnnıUlferıa h 

a ga arına karıı b llcum 
ve •kaerlya da t azan müdafaa 
du aarruz ed k 

Şnıana müdh. . ere 
llllf •• • ayni ıı zayıat 'Yerdir-
teri Al zamanda da bu mUf 

anan Ce 1 • 
ıib eyleınfıt• nara ını filen tek-

F k ı. 
a at... bliynk b. 

da kaydetrnek il ır eıefle ıunu-
ıabitan ve k zımgelir ki; efrad 
terdiai umandaalarının glS..: 
Y ·r fecaat di aıı •Perver} .. , rayet Ye 
bu ordu da hge rairnen artık 
ı· arab b" 
•ne gelrniıtl V ır rnakJne ha-
Zandera pa • akıa Mtitir Fon 
h~ınUnil et •'a~ibiterniı: kalpli ve 
dırayet!i b" k , aynı zamanda 
b ır urn d 

u havalideki rnan andı. Fakat, 
•urlırını k· uvaffakıyet un-

den titreye titreye haıtalanan 
efradın adedi, hergQn btlyUk blr 

yekun teıkil etmekte idi. Her 
tarafta acı bir ye'ıüflltur bat· 

lamııtı. Lakin bütün bu maddi 
ııtarablar, Türkün varlığında kök· 

leımlı olan ezeli ruh ve lmaaı 
saraamamıştı. 

[ Martın 27 inci gOnO ) ( Am· 
man) kaaabası önündeki 48 iacl 
fırkaya karşı büyük bir ıllvari 
hücumu yapan lngillıler, bu kah· 
raman fırkanın ceaurane muka· 

vemetine dayanamıyarak ric'at 
etmlılerdi. (Şerla gr.upu kuman· 

dana. miralay Eaad Bey) in tam 
zama11mda taarroza geçmesi lize· 
rlne de (Salt) kasabaaını terke-

derek periıan bir halde (Şeria) 
nın ıarbına çekiJmltlerdf. Bu 

muvaffakıyetler, iyi kumandaMar 

elinde TDrk &1keriain ne büyük 
kıymet Ye kabiliyet g&ıterdiğlnl 

lıpat ediyor; bDtftn mahrumiyet· 
lere raimen kazanılan bu parça 

parça zaferler, mağlüb Falken· 
laaynı bilfiil tekr:ib eyliyordu ••• 

lngilizler, - zahire bakarak harab 
Ye periıan zannettikleri ordudan• 

yedikleri bu acı tokatlardan ser· 
semlemişler. Fakat bunun lnti· 

kamını almak ıçln bOyllk ha11r
hklara 2iri1mi1lerdi. 

[ 324 seneai Mayııının 1 inci 

gUnti] Filiıtin cebheıt harb tarihi, 
ıereflerle mallmal bir ıayfa ka· 
zanmıştı... Amman Ye Salt'ta 

mailôb olan ve kaçan lngilfzler, 

pek faik kuvvet ve vasıtalarla 

tlddetli bir taarruza baılamışlardı. 
(30 Nisanda) 8 inci kolordu ceb· 

hesine.. ve bir ılivari fırkasile de 

Şeria vadiıi üzerine baılayan bu 

taarruzun ilk devresinde (Salt) 

kasabaıını istirdat etmiılerdi. 
Arkaa nr) 

·•···························································· 
Açık Tefekkür 
itimadı Milli Türk Siıorta 

Şirketi nezdinde ıixortah olub 
Ankarada Kayabaıanda Saraç 
Sinan mahallesinde kain ve bir 
yanım neticeainde yanan eYİmin 
hasar bedelini ödeme ve icabeden 
muamelenin bitiramesi huauıunda 
göstermlı olduğu kolay!ık ve ça• 
bukluktan dolayı mezkur ıirkete 
ve tirketin Ankarada acentaaı 
bulunan çocuk sarayı cadde1inde 
Gençağa apartımanında Bay 
Kazım RiltdUye açık tttekkllrlerf· 
mi sunmağı manevi bir borç ıa· 
yarım• Aukarada inoaat miiteahhidi 

H11llt 

Tuna Donmuştur 
·------------

Buz Üstünde Arabalar, Kızaklar 
Ve İnsanlar Gidib Geliyor 

Galab:dan bil· 
dirildiğine göre ~~~ 
T uaa nehri adam· 
akıllı donmuı· 
tur. Buzlar o 
kadar kuvvetli· 
dlr ki llöylll ara· 
baları ve buna 
benzlyen nakn l· :&..1 .... •• ........ 

YHıtaları tehli- ·~~r, 
keaiıce buı Oı· 

ttınde dolaıa bil· 
mektedlr. 

Tuna Uıtllnde 
dolaıan küç llk 
vapurların gidit 
gelitinl mUmkDa Tunanın 1•• meT1iminde bir ıöriinüıü 
kalmak için S01lnada bir kanal ı kıran makinele.r vaııta&fle 
yapılmıştır. Bu kanal ancak buz tutulabilmektedır. 

açık 

AŞKIN, GÜZELLİG[N VE BEY AZ PERDENiN KRALiÇESi 

MAR.L&NE DiETRiCH 
Bugtıne kadar yarattıtı filmlerin en gftı:eli olan 

KIZIL ÇARiÇE 
Şaheserler şahcserlle kalplerinılzi teshire geliyor. Paramount filmidir. 

GUmrUk ko-1 
miıyonculann- \ 
dan Bay İlha· 
mi Ahmed 10y• 

adı olarak Ôr
aekal'ı ıeç
miıtir. latan
bulda ticmrl 

UDYanını ıoy· 

adı illYe ede-

rek ilk defa 
ıenileyen Ye 

J{ omiıyoncu 1lhami Ticaret Oda· 
Ahmed Örnekal sına tescil et· 

tiren, Noter tasdikını yaptanb 
nüfusuna geçirten Bay lıbami 
olmuıtur. 

* lstanbulda 
Yavuz muzika muallimi bay 

Ibaan, Divanı Muhaaebat mura• 
kıbi bay Ali G6rk, topçu zabit 
ukill bay Ferid Ôcal, Harbiye 
sınıf lıtihkimında bay 

lnkılab llıeai talebelerin· 
den kay Haaib Omuztq, Kara• 
man sabık varidat kltibl bay AH 
Tünrer, latanbul GtımrUk bat çe
vlrienllj-1 evrak kaleminde bay 
Sabahaddin Albayrak, T f'lefon 
Şirketi makine mühendisi Arab
klrli zade bay Muıtafa TuYar, 
lıtanbul idhallt gümrüğOnde am• 
bar memuru bay Ahmed Hikmet 
•ti bayan Saffet, kardeıl bayan 
Bahriye Şenol, Marpuççularda 
Emlroğlu Hanında trikotaj Ye 
çorap~ı Hoca otlu Halil H kar
deıi çocukları Mabmudpaşada 
trikotaj fabrikaaı aahiblerinden 
bay Oıman ve bay Rıza Karaca 
ıoyadını almıılardır. 

Samsunda 
Samsun - GUmrUktan mua· 

yene memuru bay izzet Attila, 
muhafaza mUdUriyeti baıkltlbi 
bay R•ılm Karul, mmtaka imirl 
bay Ali Rıza 0ıtürk, anbar me

muru bay Muıtafa Özen, muhafaza 
memurlarından bay Ahmed Refik 
YUcetUrk, bay Ahmed demirel, 
bay Rıza Varol, bay Ziya Günay 
bay Nazmi yılmaz, bay Hakkı 
Boztepe, bay Muıtafa Özdemlr, 
bay Muıtafa Çevik, bay Tayyar 
Görgün, bay Tahıln Ôımutlu bay 
Salih Tekin, bay Muharrem Kay· 
nar, bay Rıfkı Oğuz, bay Salim 
Sayın, bay Alamed yıldırım, bay 

Şevkı Akıntürk, bay HüınU Tu
ran, baz Ahmed Mualu, bay Salt 
Sayan, bay Abdürrahman Kande
mir, motör kaptanı bay Ismall 
Yılmaz, tayfa bay Baarl Ôzu 
ıandal reisi bay Ali Yalçrnkay.' 
tayfa bay Ahmed Arı, bay All 
Uygun ıoyadlarınl almışlardır. 

Kul•d• 
Kula, (Hususi) - Aıkerlik fU· 

beıl Hisi bay Osman SUner, aa
kerlik ıubeai muamelat nıemuru 
bay Mahmud Bora, maarif me· 
muru bay Tahir Sümer, muhaae
bei buıuıiye M. bay Tevfik Div
rlk, tahsildar bay Mehmed Tüzlln, 
Sakarya mektebi baımuallimi bay 

d d\'rayac k 
ası •ltın· . 
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hidiaelerle dolu 

Avni Tuncay, inhisar memuru bay 
Reşad ÜnYer, aatıı memuru bay 
Hasan Uysal, kantarcı bay Durak 
Evruk, maliye Yarldat katibi bay 
Ali, Kardeıi inhiaarlar ılraat koa
trol memuru bay Edib, Hocaca 
ıade ba7 Mehmed Ye otulları baJ 
Said, bay Ahmed Ural, tQccar· 
dan Softa ıade bay Muıtufa Ye 
kardetf bay Fehmi Sapmaz, fab
rikatlSr Beyzade bay Tedik, bay 
Şerif, bay Esad, bay Ziya, bay 
Hayri Sungur 101adların almı.
lardır. 

Katta 
Kaı, (Husuıi) - Kalkan polla 

memuru bay Sabri Onal, Kq 
ıtımrlk memura bay Harun Özer, 
Çukurbağlı bay Sllleyman yılda
nm, A11a ormanı muhafaza me
muru bay Behçet Baydar, illmrlk 
muhafaza kumandanı yUzbaıı bay 
Hilmi Atillli, Çukurbailı muhafıı 
bay Kadir Kebya, AkörUden bay 
Mehmed Ali • E.ld ıoydı· Hopa, 
Kasabadan bay Duralı eski soyu• 
nun adı olarak Y ağcl, Kalkan 
muallimlerinden bay Hasan Altan, 
Çukurbaila bay Mehmed Yücesan, 
Kalkanda tllccardın Koca Muı· 
tafa Kocakaya, kahveci bay Ra
gıb Hazer, Göyreli bay Hasan 
Karacol soyadı almıılardır. 

An karada 
Ankara Devlet demiryollan 

lstaayoo ıeflerlnden Eıkiıehlrli 
bay H01eyin F eni, eıi bayan 
Zeyneb Nadide, anne1i bayan Fat 
ma, oğlu bay Muıtafa, kızları 

bayan Fikret, bayan Aysel, bayan 
GUlser, kardeşi bay lbrahim, eıi 
bayan lllıan, kı:ı.ı bayan Neriman, 
amcaları bay Ali Naci, eşi bayan 
Rahime, oğulları bay Burhan, bay 
Ihaan, bay ilhan, kaıı bayan Ttir
kin Görkey, Ankara Kurtulut 
mektebi baımuallimi bay Halid 
Akpınar soyadlarına almıılardır • 

SöOUdde 
SöğOd muhtan bay Abdürrah• 

man ÖztUrk, muallim bay Ali 
Ertuğrul, aza bay Ahmed Kanca, 
aza bay Ali Türkmen, aıa bay 
Abdurrahman Karakaya, aza bay 
Ali Bayrakdar, eıraftan bay Mu• 
rad Firat, bay Ahmed Şahin, bay 
Hliıeyin Ôzdemirkaya, bay Meh· 
med Bnlbül, bay Mehmed SöğUd, 
bay Ahmed Çelik ıoyadım almış· 
lardır. 

iz mitte 
lzmit - inhisarlar batmUdU· 

rlyeti muhasebe memurlarından 
bay Cemal, babaaı bay M. Nul"i, 
annui Bayan Hayriye, kız kar· 
deıl Bayan Milıerref Vural, lzmit 
inhiaarlar başmildllriyetl sicil şu· 
beai memurlarından bay Nured· 
din Matay soyadlarını almışlardır. 

Tirebolu da 
Tirobolu, (Huıuai) - Belediye 

baıkanı bay Sıdkı Karakaya, 
hususi muhasebe kltibi bay Muı· 
tafa ve kardeşi zabıt kitibi bay 
Ahmet Akın, belediye yazganı 
bay Salt Ye kardeti bay Jhsan 
Bayrak, mUbaş:r bay Ali Erdem, 
C. H. F. idare heyeti reiıi bay 
Ihsan Dincer, Hacı Şaban oğlu 
bay Halil Rifat Köksal soyadla· 
rını almışlardır. 
Okuyucular1mıza Cevablarımızı 

Kehrübacı zarle Bay lıJ. · ur.ye: 
_ .. Kelırüba,, nm öz Türkçe-

leri çöp kı:ıpan, kıl kapan, kobık, 
kubık, ıaman kapan, 1ama 1 ka· 
pıcıdır. Bizce kobık veya kubık 
kelmelerinden birini soyrtdı al· 
manız daha oıOnaaibtir. 

/ 
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Çırağan Alemi! .• 
Herkesin Kalbinde Tatlı Bir istiğrak Vardı. Lale 

Kokuları Hepıini Mestediyordu .. 

lbrahim Paııya, yanındaki 
yeri işaret etti: 

- Gel lbralıim1.. Gel, benim 
1evg:li vezirim. Şöylece yanıba· 
ııma geç... Kızım sultana selim 
ederim. Nerkiz gözlerinden öpe
rim. Istirahata •armadan evnl 
kendisile aöyleıUrUz; laıallah ... 

Dedi... Ve sonra, çadırın k .. 
nann,ta elpençe divan duran htı
kümet erkanına da ellle iltifatta 
bulunarak, oturmalarını lıaret etti. 

)#. 

Artık eğlenceler baılıyacaktı.. 
Saraydaki kadınlar, tarayın ej'
lence meydanına karıı olan ceb
hesindeki odaların kafealerl arka· 
ıına sıralanm11lardı. Bahçede ya• 
nan binlerce kandil •e fenerden 
akseden ıııklar, kafeslerin içine 
kader giriyor.. Kadınlarıa elmaa 
gerdanlıklanna, yilıftklerine, bile
ziklere.. V • nihayet bunlardan 
daha kıymetdar olan gözlerine 
aksederek bedii pırıhlar huıule 

getiriyordu. 
Eğlenceye, lbrahlm Paşanın 

hususi saz heyeti ile baılanmııtı. 
hanendelerden, neyzenlerden, tan
burtlerden, aanturtlerden, kemani· 
lerden, dlldUk, nefir, cenk, miskal 
çalanlardan mllrekkeb altmıı ki
ılllk saz takımı; ya•aı ya•at ça• 
dırın önüne doğru llerlemiı .. 
Hepsi bir sıraya dlzilmlı.. Bir 
anda padf ıahın ön Un de diz çöknb 
yer öptükten ıonra kendilerine 
tahıis olunan klSıeye çekilmiı •• 
KtıçUk erkin minderlerinde diz· 
llıtu oturarak bllyftk bir halka 
çevrilmişti. Hepsi de zamanın en 
meşhur hanende ve ıazendelerin
dcn mllrekkeb olan takım, fU ıar
kı ile eğlence f aılına giri~mitti: 

Çılob ikbal ile gülzue şehinşll.hı oihan 
tltif atile eder gülleri eadll handan 
Lale zare gelir elbet yine ıultanı zaman 
Müjdele: gülşene ki vakti 9ırağan geldi 

Herkesin kalbine, tatlı bir 
Yecdn istiğrak gelmişti.. LAieler
den taşan kokularJa mest olan 
kalblcr, ıazların ve ıeslerin bir 
anda başlıyan coıkun ahengile 
titremişti. Bir anda baılıyan bu 
coşkun ahenge, arka taraftaki 
korudan yine bir anda yükselen 
binlerce bUlbfil şakraması, cevab 
vermişti.. Bu ılık :y az gecesinin 
durgun semasında, beıerl nağme· 
lerle bu ilahi blllbfil zemzemeleri 
birbirine karııı) or.. dalga dalga 
etrafa· yayılarak kartı sahill~rde 
derinden derine akiıler yapı· 
yordu. 

Padiıahın önünde hllyllk bir 
altın sini getirilm:ıti. Bu sininin 
orta! ına yakuttan oyulmuı küçük 
bir kase içinde (cevahir macunu) 
yerlcştirllmlı ; etrafına da en kıy· 
mettar çini ve billur takımları 
içinde muhtelif içkilerle mezeler 
dlzllmişti. Eski Iran minyatürle
rinde tenim edilmiş kız reaimle
rini andıran.. ve zavallı ( Şair 
Nedim) i: 

K.z Oğlan nazı nuik, 
Şe hle vend i vazı avazın .• 
Belasın ben de bilmem ; 
J<ız mısın, Oğlan mmn kMir. 
Diye ( hayran ve dembeste ) 

bırakan iç ağaları ÜçllncU Ab
medin önllnde c iz çökerek bu 
ıin;d n aldıkları (bade) d lu ka· 
dehle i sunuyorlar.. bir ucu bo
yun rı a asılı i ci diılemeli peı· 
kir er uzalı) orlardı. 

( Destfır buyuruldu ) ğu için. 
daYetliler de bu zevkten ( mUte
na'im ) oluyorlar.. iç ağalarının 
sunduldan kadehleri bir hamlede 
DÜf ediyorlar.. Kavuldarını bas
brarak: 

- Yaa Hayyy ... 
Diye inledikten sonra lıaflfçe 

ıilkiniyorlardı. 

Mecliı, teı.ce kıyamını 
almııh. Oçllnctı Ahmedfn 
ikinci bir ( destur , u ile 
artık her tnrltı merasim Ye teırl· 
fat kalkmıştı. Bağdaılar kurulub, 
sırmalı yastıklara teklifsizce daya· 
nılmışh. Harem tarafından da 
arasıra şen kahkahalar gelmiye 
baılamııtı. Altkattaki mumlar ıön• 
dilrillmüv odadan, ıOçlUkle ı:apte-
dllan neı'eli gülllılor iıitiliyor: 

- Ab, zalim.. Beni yaktın .• 
Nlraları, kınalı ellerle kapatılan 

ateıU dudaklarda boğuluveriyordu. 
Bu gece, çen&i ve raks işlerini 

idare etmeyi bizzat Uzeriae almıı 
olan Amber Ağa ortada görlln• 
mUyordu. Her zaman sarayı11 
koca aofalannda, dar koridorla· 
rında ınraylıları hatır haşır ha .. 
lıyan baıkaplan ağ111, bu gece 
meydanı zavallı kızcağızlara 
terketmlı., Kendine sadık olan 
gene: bir lıaremağaaını kapının 
önllne nlSbetçl bırakarak usullacık 
çengilerin bnlunduğu odaya gir· 
miı.. Kolbaıı yosma Nigirla eşi, 
Baygın Aytenin arasına yerlef-
miıti. Ağanın bu teklifsizliği, 
öteki kızlara vı kadınlara da 
cesaret vermittL Artık kadehler 
dolub boıalıyor, eılerile başbaşa 
vermiı çiftler araıındakt neı'e, 
arttıkça artıyordu. 

Zilkıran Kamerle Kelebek 
Fitnetin fılardaşmalarındn sinir
lenen Benli Hacer, Sedef Zebranın 
kulağına eğildi: 

- Elimden gelse ıu kanlan 
bir kaıık auda boğacağım. 

Dedi. Zebra, dişlerini gıcır
datarak: 

- Civanım J.. Hazırladığım 
oyunu sana söyledim, ya.. Hele 
biraz sabırla ol. 

Diye ceYab vermişti. 
Bu sırada, kapı araJanmıı .. 

Amber ağanın kapı önllne yerle~ 
tirdiğl gene haremağaıının başı 
içeri dalmış.. T elaılı bir sesle: 

- Lala.. LAJo.. Tez gel.. Seni 
arıyorlar. 

Diye fısıldamııtı. 
' Arkuı nr ) 

······················································-······ 
( Toplantılar, Davetle;-) 

FarmakoloAların Yılhk 
Kongresi 

Türk Farmakoloğ birliğinden: 
1·~·1935 Cuma günü saat l4 dı 

lııtanbul Halkevindı birHğin stınelik 
kongresi yapılacağından bütiin dıplo
mah mealekda~larm gelmeleri rica 
olunur. 

Cumhuriyet Geneler Blrll· 
ğlnln Temsilleri 

Cumhuriyet Gençler mahfelinden: 
Her onbe'1 günde bir verilmt: si sö:t 
birliği ed len paruız halle temsillerinin 
Uçüncüsü 1-2-985 Cuma günii saut tam 
JS de mnhfilın beyoğlunda Tokatlı~an 
arka.eındn O. H. F . binasındaki müsa
mere salouunda verilecektir. Du tiyatro 
oyunlarına herkes gelebiJir. Kapılar 
salon dolunca. kapanacaktır. Çocuk 
alınmaz. 

Fransızca Dersler 
Halkevi Beyoğlu şubasindo Pazar

tesi ve Perşembe günleri saat 18,30 da 
franıııca dersler nrilmiye başlnnmıştır. 

l İııtiyenler idareye müracaat edebilirler. 

SON POSTA 

Bir Kıdem 
Ih ti lafı 

' • • ( ) 

- Hey, dursana be, kızı ev· 
veli ben gördüm! • 

·······-····················································· 

Dünya 
Piga•alarında 

Romanya Malları 
Romanya hllktimeti, Ticaret 

Birka, dev- ve Sanayi Bakam 

l t da B. Manelesko ta· • a;••1
",. rafından diğer ıi-

an aşm ra1 Anupa dev-
t•ı•hhll•lerl letleri ile mUıte-

reken Romanya zirai lıtlhsalAtının 
ve haSBatan Romanya buğdayının 
dllnya piyasalarında satııının bir 
11izam altına alınmasını ıözeten 

teıebbUalerln• ltblA haaıl edil· 
miıtir. 

Lehistan Ziraat Bakanı B. 
Radzclnıkl •e Cekoılo•ak Ziraat 
Bakanı B. Hodıa'nın mUaaadesfle 
Romanya Ziraat ve Sanayi Bakanı 
Macaristan hllkfimetine, gerek 
kendi namına ve gerek Lehistan 
ve Çekoılovakya namlarına Ma· 
caristanla bir it birliği andlaımaıı 
teklif etmlıtir. • 

YuıoslaYyaının da gireceği ı.an· 
nedilen bu it birliğinin eaaılan 

ıunlardır: 

1 - Onaya zirai istihsal 1ah1 
piyasalarını, bu bet memleket 
araıında blribirlerinin menfaatle
rine halel getirmemek ve reka· 
betin önllne geçmek makıadile 
taksim etmek. 

2 - ihracat fiatlarında müı· 
terek bir ılya&et takib etmek. 

3 - Müıterek sabş flatlannda 
hububat satışı ılyasa&ında müş
terek vaziyet alınması. Bu sJyasa· 
nın gayesi Okyanos ötesi reka
betine karıı Avrupa hububatı 
vaziyetinin her cihetçe korun
muıGır. 

Yunanistan bu yıl içfode ayrı 

Yunanlatan kontenja-:ılarda ol
mak ilıere mühim 

ipek kozası mikdarda ipek 
alacak kozası alac :ıktır. 

ilk parti 50,000 kilodur. Yugo1-
lavya geçen yıl Yunanistana 

232,000 kilo koza ibrac etmişti. 
Yugoslavyanın bir yıllık koza 
rekoltesi af ağı yukarı 1000 tona 
ulaşmaktadır. .. 

Romanya T. ve Sanayi bakanlığı 

Suiistimale idhalat kontenjan
larının ıureti lsti

Y•' flBl'me· malini kontrol et-
mek için mek ve idhalat 

mUsaadelerinde yolsuıluklann önn .. 
ne geçmek ftzere bir kontrol da .. 
iresi kurulmau hakkında bir ka· 
rarname n•ıretmlitlr. 

lkiacl klnan 

-
BİKAYI 
aa satanda Bergin 

.._·------------Yazan: Valıid Yasufolla 

DEGIRMEN PAYI 
Harman çağı geldi mi; köyden 

uzakta, kolları uıun, tuhaf bir 
oyuncait andıran bu dört köıe 
tahtaya can gelir; bezler kımıldar, 
ağır taılar takırdar, değirmen 
dönmeğe başlar. Artık değirme• 
nin bayramı aylarca sürer. Bu yıl 
değirmenci Memiş, öğütmeğe 
getirilen buğdaylardan alınan 
değirmen payını çoğalttı. Değir

mene bakılmak istendiğini söyli· 
yor, kaplamaların eıkidiğinl, de
mirlerin çllrlldüğilnU anlabyordu. 

Eğrlboyun köyU, toprağı kıt 
verimli bir yerde kurulmuıtu. 
KöylO, hemen bntnn yıl, tarlalar
da uğratır, ırgadlığa gider, bo
ğazı ancak doyardı. Üstelik bu 
yıl değirmen payı da arbyordo. 
Bu cimri adamın beyni yokmuydu? 
Bu kıtlıkta nasıl pay arthnlırdı. 
BlltOn köy ayak dlremeğe baıladı. 
Pay verllmlyecek, değirmen de 
IÖkUIUb yakılacaktı. Cem Ali, 
bu elebaşı; köyU fırıl, fırıl dönll
yor, bırakın fU clmriyl, köyll ha
raca kesmeyi ona öğretirim 
diyordu. 

Değirmenin kollan durmuı, 
köye ktısklln, ktıskDn bakıyordu. 
Memlı de, elleri cehde, bot lal 
pay torbaları önUnde dolaııyordu. 

Kö7Jll kahvede, değlrmenlıa 
dedlkoduaile glln geçiriyorlar •• 

Blrglln Ceviz Ali; ı6ylene, 
ı&ylene ıeldl, öfkeU, öfkeli 
bakındı. 

- Siz dedi, durun blSyle •• 
SDnepe Memiı, ılli sustursun •• 
Deiirmene timdi karı da getlrtmlfo. 

- Kan mı ıetirtmlı, vay 
domuz vay, o karıaı 6lell azdı 
bUabütila .• 

D .. eae kanyı da bize besle
tecek, onun için bu yıl çok pay 
isliyor. 

Ceviı Ali artan kızgınlığı 
gördll, bir palavra daha savurduı 

- Memiı bizden bıkmıı, de-. 
ğlrmenl sabb gidecek. Alan 
olmazsa tahtaları sökecek de
mirleri çıkaracakmıı, köylll 

' laterse taıları alıın diyormuş. 

KöylQ bu alaya dayanamadı. 
Bir çoğu Ce•iı: Alinin arkaaına 
takıldılar. O giln muhtel' Mehmed 
çavuı da köyde yoktu. 

• 
Köy ertesi glln kara, kara 

gerinerek uyandı. Horozlar acı bir 
aeale 5ttlller. ıylaloklar, bUkUk 
bir boyınıla çitlerden baktılar. 
Memiı artık saa değildi. Ceviz 
Alinin dayağı, yaılı adamı bir 
ınn ancak yaıatabilmiıti Değir· 
mendeki kadını da varalamıılardı. 

Muhtar köye dönünce çıldıra· 
cak gibi oldu. Eskidenb eri o, 
Ceviz Allyi ae~mezdi. Onu, köy 
için koyun ağılında bir kurd gibJ 

a-örlirdll. Jandarmalar Ceviz Aliyi 
uzun, uzun aradılana da bu'.ama• 
dılar. Delirmenin kapı&ı ardına 
kadar açıkb Ka~m Ye ıoğuk tah· 

talar, kara toprak, kirli bir yor
gan, eaki çarıklar, kırık testi bir 
kaç kabkacak vardı. Kırık sandı· 
iın dibinde biraz tarhana, kliflfi 
soğan buldular. Memiş'in Uzer:n
den de bir lira çıkmıştı. Muhtar 
da köyllllere inanmış, Memit'in 

gömUIU parası olduğunu sanıyor· 
du. Öyle ya... Çuval, çuval pay 
buğdaylan.. Bunlar nereye gidi· 
yor, satılıyor da parzsı ne· 
reye 1&klanıyordu 1 Giı.lice de-

ğirmene gidib para arayanlar dl 
oldu. 

* Karakııa giriliyordu, sert bit 
yel değirmenin kollanna vurur~ 
buzlarını parçalıyor kar, de~ 
zatıdan değirmenin içini ka~ 
yordu. Değirmencinin görDnıod 
çanı, sanki orada buz gibi dıl' 
daklarile haykmyordu. Korkud" 
değirmenin lSnllnden köyinlel 
aeçmez oldular. 

"" Bir akıam muhtann ka.,.-
çalındı, yırtık urubalı bir ad•• 
Memiıl ıoruyordu. Bu adam MI' 
mlıin canciğer arkadap imlt 
Değirmeni boı bulan Durıu" 
k6ye kadar gllçlllkle gelebllmtştlı 
Karlar daha erfmemlı, kırlar .,.
taklı ktan kurtulamamııtı. Dursul 
o aece muhtarın evinde kaldlı 
Memlıin ölUmUne çok llı.UlmUşt8ı 
Dalgın ve göz.O yaılı oturuyorclJI. 
Bir iki kaıık çorba içebildi. YI' 
mekten ıonra muhtarla blrJiktl 
kahveye çıktılar. Kah•ede otd' 
ranlar ıelenl ~ğrenince sustulal• 
Yüzler aararmış. lasııhk kahveyi 
kaplamııtı. Dur&un aiır, ağır art 
!atıyordu ı 

"Bir gün değirmene arkadal 
Memlti dolaımıya gitmiıü. Memll 
tuhaf tuhaf düıUnllb duruyord• 
Pay torbaları boşalmııb. Tabii 
aandıktakl tarhana tllkenmif' 
ti. Kan koca o akıam, ya- · 
rım bir ekmekle sofradan kalk" 
mıştılar. O akıam Memlı, Dut' 
ıuna dönmll§ te: 

- Köylnyo ödllnc buğdaf 
veriyorum. Verimsiz toprak, bul' 
dayları yetişmiyor borçlarını v., 
remlyorlar. Üstelik yardım fıtl
yenler de var. Bilmiyorlar ki b-' 
onlardan daha dUıkUnllm, aldık' 
larını vermeılerae ben neyle gl' 
çinirlm. işte fU yarım ekmekte' 
başka bu akşam ylyeceğimh 1" 
demli ti. 

Karısı 6ldllkten ıonra; bet ol 
gfin efendi kendisine baksın dit; 
huımlarından bir kadını yalvarı 
çağırtmııtı. 

Dursun ağa geçmlıl andıkc' 
köylüler bUsbUtUn eziliyorlar~ 
Ah domuz Ceviz, ah ele bir gtf 
se blltllnn köyU atefe yakan ~ 
du. Memiıln içyiizll şimdi aydıd 
lanmljtı. O gizil bir iyilik kayoİ 
imiş.. na kadar yazık .. o glln il 
ğlrmende onu döverlerken, Y~ 
varmııtı. Şimdi onun titrek ıel" 
duyar gibi oldular ... 

"" KöylU artık duramadı. (,il__ 
Jerce Ceviz Aliyi aradılar. , 
gece gizlice damına geldiğini JI 
yarak onu baatırdılar doifll" 
deiirmene götürüp kalın t.b~ 
lara bağladılar. Ertesi glln g! 
onu jandarmalara verecekl•~ 
Değirmene gelince ıaıırdılar. I 
pı açıktı. Cevlı Alinin yUzU '1, 
rarmış, batı sarkmııtı. Kayl~ 
yanma toplanıb öteıini betOt': 
çekiıtirdiler. GöğsünU açıb Y -1.,. 
ğioi dinlediler. Birisi: «oyna.o' I 
artık dedi. Belki ölmüş, bedl 
korkusundan.. oıl_ 

Yaşlı bir köylü de söylenlY ~ 
-. fakın kapı da cç.ık. ôl,J 

rin gezdigi de olur. Onu M 
boğmuıtur çocuklar.. ~ 

Köyluler dağılırken k / 
rında yaşlı köylünUn sasi ~ 
yordu: 

- Onu Memİf 
çocuklar! •• 
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Uzak Şarkta Türk Harsı 
Ve Varlığı 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

' Battarafı 1 Jnci yiizd• ) 

lecek, ikinci kat ibadete tabaiı 
olunacaktır. Bunun Uzerinde de 

kadınlara mnhsuı ayrıca bir 
ibadet yeri aynlmııbr. iki mlna· 
reli ve tahminen bin klıl alacak 

bUyUklUkte olan bu camiln yanın· 
da da ayrı bir bina olmak Uzere 

bir de mekteb yapılmaaına ba19 
lanmııtır. Bu melctebde alb aımflı 
yOz talebelik tedrisat yapılacaktır. 
T Bugün camiin mUtevellileri ve 

ürk. Mllslllman cemiyetinin bai· 
lıca llyelerl Bay Abdülkerim 

:uçya,. Bay Firµzeddin, Bay Bey, 
ay Mıdyar Hazreti Şem'uni, bay 

Hacı Iı111etullab Eğerci Bay Ab-
dullah G ff ' 

. a ardır. Bundan başka 
cenııyet için B .. 
lb ay Omer, Ahmed 
r~hhn kardeıler, Veli Nur Meh· 

me ' Rah111an Meb d 
dülh ille Han, Ah-

- acı Iıbi, Bay T&rabe Ali, Bay 

1 
Beşir, Bay Vıılf, Bay Mqlr, Bay 

Aılz Ali, Bay HD11eyln, Bay 

Mithad Eğercı bDyUk gayretler 

göstermektedirler. - A. 1. 

Bir lcra Memuru 
Tevkif Edildi 

Baıtarafı \. mel ylbde ) 

Muhlis el koymuı Ye dna geç 

vakte kadar tahkikata devam 

edilmlıtir. Bay Kadri eski bir 

memur olduğu için blttın defter

ler tetkik edilmektedir. Dk tah· 
klkatta Bay Kadrinin baıka icra 

memurlarına ald defterlerde de 

yapbğı tahrifat hlerlne tesadüf 

edilmlıtir. Defterler tamamen ted· 
kik edilmediğl için ıuiiıtimalln 
hakiki miktarı henOz teablt olu· 
namamaktadır. -

rı~r-;;::-::~==-
- n Posta [JI in Tho Matter of 

'~ 

lıtanbul BORSASi 
30·1·193& 

ÇEKLER 
kuruı 

Leııdra • 61 -7 -
N ,-
•• • 1trlıı o 7DtYT 
P~1 , ""''~ 
llııt:ıo 12,03 
Brtııuel 9,2914 
AU•a 3,4025 
C. M,0112 
,.:..·"'· 2,4j32 
.... ,. 67,8568 

-•terdaa 1,17'19 

kurut 
Prago JS,9857 
VJ.ru-. 4,2814 
Madrtt 5

1
8061) 

Berlln 1,976' 
Varıov. 4,tO 
Petlo 4,!318 
Btlknı 79,08.'S 
Bel.rat i4,V78S 
MoıiloYa 1091,00 

ESHAM ve TAHVlLA T 
ı. '- Lira Lifa 

k.fNaaaa) 111,- Boıaoıatl 12,~ 
: ~Uo) ıo, U 1133 lııtluan 97,-o..._ •) Wl,- l.t11&raa Dahili 84.25 
•·ıa.~ .... !&. 23,'° oa,ıana llu. 00,
ltrlıeu tt. • 1,- Bajdal tertip ı 47,60 
...... '"" 16,- " • u 47,60 
Alla40ı 0,17 Reji 2,20 

• .. ıı tuıev. 76,- Tra•n1 00 -
,. llt P. 211 

Aaado'1." -- Rıhtım 14150 
ı.rlı D. ~ 100V.4!S,~ OakUdar 111 10~-
leı, tr • 00,- Terko• COOO 
f\ • • .... , 311,.,. 
"91il•ar 111 '"" llı•ırKr.Fo.188' 113--
l'erıı.1 J 1,- • • • IPOJ 93,00 
lta'•ı... it, • • • llH ~00 
1'.&of.. 17,- j llektrlls -,-

14- 1 

. .:::. . . . 
l_!nı Neı~irü ~ · · ·~ - ' ~tıbb• Od 

çıkarııaQ 
1 

ası - Bu, ayda J:,ir 
••1111 bı•y ık tıbbi mecmuıaıa 3"n il 
. . 'Cok d k u c 
ıat.,., ~tıniıt· o torların yazılarile 

V 
ır. 

•rltk A 
beı ltn1Gk-fi•_.1•karada çıkaa ltu on 
lla ••r a • •c11auaıınıa 39 

1 
a~ •t Ye edebiyat 

lllG•derecatla •cı Hyı•ı ıenl'İ• 
•derla. çık111ıttır. Tauiye 

b ç,..,. - )'· 
d

u l•ncli&c nı •ne Ankarada çıkarılan 
• el ec .. ua• ıu •tıtılaıakt d •nın av ıncı ıayııı 

lnıperial Ottoman Dockı, ~ 
Arıenahı and Naval Conı- ' 
tructıons Company and 
in The Matter of The Com· 

panıeı Act, 192S 
(Osmanh GUmrUk, Tersane 
ve bahri lntaat kumpanya• 
elle bu kumpanyanın 1929 
hlasedarlar1) hakkında : 

Yukardakl kumpanyanın hlı· 
ı:_arure mutazarrır olmuı bulunan 
bUtlbı alacakhlarınm nihayet 28 
Şubat 935 tarihine kadar l•imle- " 
rint, adreslerini, iddialarını ve 1 

alacaklarınm mufaıaal bir icmalini 
•• (V arA) ••ukatlanaın t.im •• 
adrealerinl zirde yaziulimza 

Mesarı. .Viney, Price and 
Goodyear, Empire House, St. 
Martını - ~ • Grand, London I', 

E. C. L adresindeki muhaıibl 
., 
:, 

mea'ulU ve taıflye memuru ,, 
Fraaciı Wllllam IA Blount ,! 

Lea•, namına g6ndermelldirler. 
Ve eter taaffye memuru tarafln· 
dan taleb edilirse bbut kendi .. 
!erinin veya ••uktlarınıa tayin 
edilecek mahal Ye tarihte gelip 
alacak Ye lddlalanoı lıbat etm .. 
lerl lazımdır. Akıl takdirde bu 
claı borçlar lıbat edilmedikçe 
bu Kf bllere hiçbir teniat •e tedi
yatta bulunulmıyacatı ilAa olunur. 

... 

. 18 lkiııoi Klnun 1935 
" F.W. LE BLOUNT LEAN, 

Tufiye memuru 

Oenizyolları 
iŞLETMESi 

AcHteleri ı Karaköy Köpr6batı 
Tol. 42362 - Sirkeci MGh6rdarude 

Han Tel. 22740 ........ ... ...... 
Trabzon Yolu 

GÜLCEMAL vapunı 31 
ikinci Klaua PERŞEMBE sn· 
nft Hat 20 de Hopa'ya ka· 
d "463,, ar • 

·'·------ı• ..... ~-~-..-......:.:·::·~~------ ------.:ac"""""~--=-~,,...,--------

BOVOK 

! ~ JYARE PİYANGOSU 
8

· cı tertip 4. üncü çekiı 11. Şubat. 1935 eledir. 

tlytık lkraınıye 25.000llradı:r. 
A)r~ ı 1 

O.OOQ, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeleı 
.. _ Ye 20.000 liralık mUklfat vardır. 

DUnkU Bilmece 
1 214667 

BugUnkU Bilmece 
Boı dart k61elerl aptıda ya· 

adı manalara gelen 61 Tlrkt• 
kelimelerle doldurunuL Bu aa· 
7ede lıem vakit geçlrmlı, hem 
de ISı: Türkçe kellnaelori 6ğrea• 
mlı olursunuz 1 

1 2 
ı 
2 
3 
41-+-•I• 

s 
6 
7 
8 
------~-..&.--:. 

Soldan ••Ga: • 
1 - Fabrika 
2 - Mauet - haneye 
J - ilerinin zıddı 
4 - Sonuna bir 1 sretlrlllace ttft 

• cedid 
5 - K11bileler 
6 - HlkAye 
7 - Kahve fineaaınaa anaD ftJ 
1 - Kıyafet • llhe 
Yukardan apau 
1 - İmal etmek 
1 - Gayret 
a - Eımek maadanadaa earlhuır 
4 - Derdll • 1rarb 
5 - Ceketin lçiıae •l11lea 
6 - Um-.mi 
7 - Hane • latiflaam aldaaı • blle 
8 - idare etmek 

1 . Staviski Rezaleti Tahkikatı 
Parla, 30 - Staviıkl re1aletl 

tahkikatı, kuvvetli ihtimallere 
göre, 10. na 15 Şubata kadar 
bitirilecektir. Q zaman bu tahkl· 
katı idare eden hlklmler cumhur!· 
yet müddeiumumisine 61 doıya 
devredecek ve Şubat nlbayetina 
kadar da mUddeiumuml mahke
meye ıe•k talebnameslni tanzim 
etmiı bulunacaktır. 600 aayfadan 
aıağı tutmıyacaA't ıanılan bu 
talebname ile milddelumumlnln, 
takriben 2000 kiti hakkında suçlu 
muamelesi yapılma11nı lıtemt1I 
bekleniyor. 

lf 
Sen •lllyetl ıabık mtıddelu· 

mumiıi bay Presaar dlln -aabah 
69 yaııada olduğu halde ~lmDı· 
tur. Bu zat Staviıkl rezaleti 

mllnasebetile ılddeUl bllcuml:a 
uğrayan sabık baovekll 
Şotanın kayın biraderi idi. o 
yine bu rezalet tahklkab mllna.. 
ıebetlle vazifede gevşeklikten 
dolayı geçen senenin Şubatında 
azlolunmuıtu. Bay Pressar ayni 
zamanda Staviıki tahkikatında 
gareze kurban gittiği iddia olu• 
nan temyiz azasından Bay Prensi 
öldürtmekle de itham olunuyordu. 
Bay Pressar'ın bu «SlUmU, &OD 

zamanda iyi gitmiyen sıhhi ahva• 
linin bir netlceai olmakla beraber 
bu ölümün buı sırları ortadan 
kaldırmak için ıehlrlenme suretile 
kasden yapıldığı şayialarına kartı 
Madam Preasar hllkQmete mOra• 
caat etmiı Ye kocasının cesedinde 
otopsi yapılmaamı lıtemiıtir. 

G. Mübadiller Komisyonunun Toplantısı 

l.Ja) rı mulJal l.lere a d .şlere ı 
takmak Uzere Maliye Bakanlığın· 

ca tqkll edilen komisyon dun 
çahımıya baılamıı ve ilk toplan
bıım yaplBlfbr. Komlıyona, iay• 
rimtlbadiller namına eıki Konya 
Yaliıi Bay Subhi ye cemiyetin 
eaki umumi kltibl Bay Nnı:bet 
ayrılmıtlardar. 

Komlayon, dinkti topJantı11Dda 

t> "'· ... ubadillert' aid bütün işleri 
umumi ıekilde gözden geçlrmiı 
Ye bir çalışma programı hazırla· 
mıya başlamııbr. Öğrendiğimize 
göre, bonoların kıymetlenmesi, 
nakid ve bono tenlatı meselele• 
rinin halli f çin baza eaaıb tedbir
ler almacak ve teıebbUılerde bu• 
lunuJacaktır. Reıim, komisyonun 
toplantıııada alınmıtbr. . 
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ilaçlarınızı SALi H NECATi den alınız. Reçeteleriniz bUyilk bir 
dikkat, ciddi bir istikametle hazırlanır. FOSFOTiN NECATi Çok kıymetli bir bebek a-ıda11dar. Bununla beaı~.,: 

yavrular tombul ve kuvvetli, n.,'eli olur. (1~ 

AZ TUZ 
MiDE ve BARSAKLARI BOŞAL TIR, KABIZLIK,· HAZIMSIZLIK, MiDE EKŞiLiK ve YANMA" 
LARINDA, HAMiLE kadınların gaıyanında faydalı ve zararsız bir ilitdır. M A Z O N iıim ft 
Markasına dikkat. Depoıu: Mazon ve BOTTON ecza deposu, it Bankası arkaamda No. 12 (7110) 

--~~ we Romatizma ve böbrek 
•lrdarından belirnl 
dolrultamıyordum, 

Nevrozln imdadıma yetlttl• 

--------------------·--
Yün Ve Pamuk ipliği VeAkmişe Ve 

Saire İmaline Mahsus Türk Anonim 
Şirketinden: 

Şirketimiz Has mukavelenameainln 24 ünott maddeai muoibince hi11edarlar 
umumi hey'eti awalıda yazılı ruznamedekl maddeleri müzakere elmek üzere 1 
J!Jart 1935'Cuma!tcsi gönü. aaat. 10,1/2 da Yenipo_:ıtane arkasında, fetanbul ham~d~
~ı idare merkezınde ıuretı ldıyede toplanacagından esas mukanlenameıının 
25 inoi maddesine tevfikan llakal 10 hisse ıenedioe aahlb olan hissedarlar hey'eti 
umumiye iotimaında hazır bulunmak: hakkını haizdirler. 

Umumi hey'et içtimaında aııalelen nya vekil.eten hazır bulunmak isteyen 
hiısedarlann hamil oldukları hiHe Hnetlerlni iotima gtlnüne lakaddtlm eden 10 

l ön zarfında idare merkelimlze ve yahut İltanbuldaki bankalardan htr hınıl 
irine tevdi etmeleri mecburidir. 

M'8zakere Ruznamesi 
l - ldate meclisi n murakıb raporlarının okunmuı, 
j - 193il ııentai billnooıunan n he1ablarımD ludikl, 
3 - İdare meclisinin ibruı, 
4: - Mecliıi idarenin tı.metttl tenil hakkındaki karınma taıdikı, 
ö - ld,re meoliai aıalıfindU 91kuı iki zatia tekrar intibah n yahud yerle· 

rine başkalarının intlhab .Yı taylııi. 
8 - Memuriyeti hitam bulu marakıb Ba1 Mlfidla tekrar murakıbliğe 

ta_YİDi. (I~ 

aa, ve dl' 
ajrılarana 

en teslrll 
illcdır. 

Her 
eczanede 
vardır. 

Her akşam I 
NOVOTNi'de ı 

i\i • 1 
Jvecıp VE, 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSEru , .. , ................... .,, 

l!leyo§lu dördUncU sulh hukuk 
Mahkemesinden: Terekeaine mah
kemece elkonulan ölü Mihaloğlu Ko
çonun uhdesinde bulunan Feriköytlnde 
birinci kıaım mahallul Fran• 
• z 11tezarlıtı caddesinde eaki 6 
yeni 183-185 ve karakol ıokatında 
eaki yeni 2 numaralı maa bahçe iki 
bab hanenin 1/4 hiueıi açık arttırma 
auretile 25-2-93:> pazarteal saat 
14 satılacaktır. Tamamının kı1metl 
( 8000 ) liradır. Dellaliye ve ihale 
reaml mOıterJ.hte aiddlr. Almıya 
ıatekJi olanların kıymetlnin ytlzde yedi 
buçutu niabetinde pey akçaalle ıöate
riJen gOn ve aaatte Beyoflu OardlncO 
ıulb hukuk mahkemesinde huır bu· 
lunmaları Ye faıla malumat için 
931-46 numara ile mahkeme kaltmi
nı bat vurmaları ilin olunur. (7530) 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞIRKEl 1 

TESİS TARlHt · 1868 

Sermaytsi: 10.000,000 lugiliı liraıı 

Türkiyeuin lıs ·lıca fehirlerile 

Parie, ~Iarııiiya, :\ie,Lond.ra ve 
Mauçeeter'de. Mmr, Kıbrı s, Irak, 
lran, Filistin VE' Yuııanistan'da 
Ş bel eri, YugoRla v ya, Romanya, 

Suriye n Yunanistao 'd~ Filyafüui 

vardır. 

Her tUrlU banka muamıleferi 
yapar 

• 
1 

En Buyuk sergilerde 18 diploma 
48 madalya kazanmıftır. 
Böyle gUzel di,ler yalmz 

AD • 1 o 
kullananlarm 

di,leridir. 
Dif tabipferl diyor ki : 

- .. Dişlerin ve atııın aıhhatl aabab ve 
akşam günde ı defa dfılerl temizlemekle kabildir. ,, 

l._ __ E __ mıA_k_v_e __ Ey~m __ a_a_n_k_a_•_• _ı_ıa_n_ıa_r_•_..,.] 

SATILIK TARLA 
186, 187, 188 esaslarımızda yazılı Beylerbeyinde Aziziye araba 

ıokağanda eski ve yeni 4 No.lı 226 627 metre murabbaı tarla sr 

tılmak Uzere aşağıdaki ıartlarla artırmağa konulmuıtur. 
1 - Artırma {kapalı zarf) uıuliledir. 

2 - ihale 11/Şubat/935 Pazarteai gUnll aaat onda Babçekapıdakl 
Şubemizde yapılacaktır. 

3 - Artırmağa girmek için 1135 lira teminat Yerllecektir. 

4 - Talihler bir Ura mukabilinde alacakları ıartnameyi teklif mtk

tubları ile birlikte ve orada yazıh ıekllde ihale ıaatfo..1 ... -
eYvel tevdi edeceklerdir. 

5 - Satıı bedeli peıindir. 
6 - Bu babta daha fazla tafailAt almak iıtfyenler Şubemize mlt

racaat etmelidirler. ( 18) · 

~ ....................... ~ 
Takllm Alllda karpuadl 

Yeni bir ıekilde tanzim edilen 

AY 
SALONUNDA 

Münir 
Nureddin 
GÜRSES'l 
Bu ak9amdan 

itibaren 
dlnlly~cekalnl• 

lıtanbul Millt Emllk MüdürUlfünden : 
Mulaa•m•n 

Kıymeti 
Lira K. 

,, BONO~~ 

l M&Hıadil, Yurtluk, Hazine ~ ...... a3 ...... ---~ 
8alıkpazar 6 lıtanbul, Vasfi PEKTQRİN 

BlllNôNO ,. • : Bahkpuan lerh Melamet Ge1lhl 
mallallHl Meyhane Ye kafeacl Hkak• 
lan etki 21, ti .,_ 11 M, 11 M, , .. 
nl ı ı, 11/1, 11, ın, ıt, 19, 19/l, 
19/i, i, 4, Q, 8 qumaralı laançerU ben 
•• mliftemllitı dtlkkialar 12\10657/ 
663552000 payı 

KAMERHA TUN ı Dudu odaları ıokajı esiri lS yeni 

M[RCAN 

YENICAMI 

31 numaralı dOkkAnıa 3164 payı. 
ı Tığcılar ıokaiı eski 45 yeni 41 nu• 
maralı dökklaın 40/ ı ~O payı. 

ı Hacı Köçek Malamutpaıa caddHi 
eaki 169 yeni 148 aayılı havasız dUk· 
kınan 12011800 payı. 

DIVANYOLU : Kaliçecl Haaan Makaacılar ukt 1, l, 
7 yeni 1, S aayılı ev ye dllkkinın 

447 77 

ii2 75 

246 00 

180 00 

3/120 payı 76 95 

Yukarda yazıh mallar 3/2/935 Pazar ıünU 11at on dörtte 

Dairemizde mUteiekkll Satıı Komlıyonu marifetllo peıln para Ye 
aç~k arttırma ile &atılacaktır. lıteklllerln yllzde yedi bu9Uk pey 
akçelerile Komisyona gelmeleri. ''f.,, "2~4,, 

t'fA~I{~ 
Müsta"z&ralı 

HUBUBATIJNlA/lft) 
SıHHAT 

vs 
Kuvvat'ı ] 
Menbaıd"J ' 

Zafiyeti umumiye, iştahsızlık Ye kuvv•tıizlik halltnıda blblk falde Vf t11lrl rrlllen 

OSFATLI SAR M~ L L SASll 
kullanın~. Her ecz•n•d• aatllh. 

PBKTOBl1' jfl 
• OkıUrliDllnUı mu var? 
• Nezle mi oldunuz? 
• Buron,ite mi tutuldunuı? 

PEKTORIN'den 
taımayınız. 

PIKTOB!N 

PEKTORIN 
Kutusu 35 kuruttur. 

Beılr Kemal • Mahmud Cevad 
Eczanesi, Sirkeci 

ITALYANA 
i~rmfyHİ tiret too,ooo, 
Dıliyal akiııli " ~000, 

Merkeıi idare ı M 1 J;, l tf O 
ttalyan~ blıP. l'f'"na• 

İ?gllterı~ iJv~re, ~ı&qrya, Mao" 
rıilan, vekoılova Yu9oıfaTf" 
Lehiıtan, Romd a, Bulgari•~ 
Mııır, Amerjka ÔJ_mabiri Müttehid~ 
Brezilya, ŞiH, Urugu.a1, Arjaııti" 

Peru, Eknt.ör n KoJUmbiyadı. 
Afilyaayonlar 

ISTANBUL ,ua• Ml!RKd 
Galata Voyvoda caddeıi Karak6! 

Palaı ( Telef. 2641 /2/B/4/5 ) 
1 

••hlr dahlllndekl acentel~ 
lstanbulda: Alalemoiyan han!~ı.ı 

Telef. 2821. Beyoğ~unda : İl~ 
caddeıi Telef. 1048.Kampiyo dall""'" 
Borsadt Telef. 1718. 

İZMIRDE ŞUBE 

Zayi - 1748 No. lı ıof8r ••'~ 
mı ve 5 - Mart - 1934 taadikli 11 

1 
Doktor cüzdanımı kaybettim. Haki~ 

HORHORUNi yoktor. 

Emjnönii "\r alide k1raathane1i yanında. -----~ 
~ ... Tel . R4131 • (6591) --

80ll Poeta Matb••• 

lablWı Ali Kkr•• 

Nıırlrat Ml41,. TaWr 

-f Dr. KEMAL NURi 
Cilt Ye Zührevi hastalıklar aıüteh 

Beyotluı Ru111ell h•11 1• 
' ,. Tel s 40153 


