
ingi terede Mecburi Askerlik 
İngiliz Yüksek Müdafaa Komitesi 

Çok Mühim . Kararlar Almak Üzere 

S 1 
Avıull'al•• iıt'alar1111" 6/r 6~çldl 

on ı yasal • t 
lngiliz imp~rat 

1 
v~zıye tlzerlne usultınlln kabuln dnınnülmektedir. 

lngiliı büküme~·r ~g~n;n emniyeti, Şimdiye k~r ordu yaziyetini iÖ-
ıul eden bir m~:~t•d. ıy9e~le met- nnllU~ük es&11na eöre tanzim et· 
ta • ır. ır taraf· ı. 1 1 b 1 • n ana ~atan kuvveti 

1 
t . m~ o an ngllterenin u yo a gır-

tdilib bava fl .olarını:r k enaıt meai bUyUk bir hadisedir ve acun-
ırttırılırken diğer taraft ~vve dald •ilah yaraıının vahimleşme-
ratorluğun bütün parça~n mpa- ılno en bUyük delildir. lngiliz 
ıındaki askerlik bağları as~ğl~:: do~in~omlarının bu meylini gelen 
laıtınlmaktadır Ş'md' d b aşagıkı telgraf glSıterdiğl aibi bu 
...._.,__ · · ı e azı -·-,ı..._da mecbtnf ~ket'lllı J&rlflD nerede duracaiın• kealir-

D••••• tt lltel~ 

Tramvayda Bir Torbada 
Unutulan 5 Bin Lira 

Paranm Bir Polis Merkezi Maaşı 
Olduğu Anlaşıldı 

EYve!al gtın, 
Ortak6y - Aksa
ra, lıatbnda İf le
ren bir tramv.ay 
lt'abaaıoda. bir 
cılan P•ra bu
huadu •• bunu 
biz yazdık. Ya.,: 
biımız tabkikd 
bu çıkında zan~ 
n~dildiği gibi (2) 
bın lira değil, 
(5,532) lira oı. 
duğunu göster-
111i1Ur. Zabıta, 
( 5,532 ) lirayı 
tramvayda unu
tan yolcunun kim 
oldujıuıu bulmuı 
Ye para kendioo 
ıh.e teslim edil
miıllr. 

k 
Bu ıayanıdik-

at hldise · 
iÇ)'ÖzU ,.. 1 dlllD Para E,,.in6n• ••rk•zln• l••ll• •ılildl 

oy e .r. 
257 numaraİ t 1 Sabri, aıralann birisinde unudul-

•vveliai nn
11 

alt 1 ramfvay .•rabuı muı bir çıkın g6rmUıtnr. Bu çıkın 
k 

6 .. ıncı ae erlnı yapar- .. _ 1 1 •n biletçi l lSS aıger yo cu ann mtldahalelerile 
- numaralı Bay • ( Dnamı 11 inci yüzde ) ' 

·--.. ···--············· .. ·····------· ................ . ,. 

' Yunanistanda 
Sıyasal Didişmeler 

Atina, 2 ( Huıuıi ) - Ça!dariı 
kebineainden iıtifa ederek ayrılan 
Z:raat Nazırı Bay Teotokiı'in yeni 
bir fırka kuracağı ve bu fırkan ·n, 

Bay Metakaasın bafkı?n'ıtı altındaki 
Hür Fikir fırkaıile birlikte hareket 
edecetl ıöyleniyor. Bay Teotokiı 
dGne kadar Çıl:lariı prrtiı"nln ileri 
relenlerindendL Şimdiki halde yeni 
bir farka kurmıya utraııyor ye 
bGkQmete kırgın olan bazı meb'ua
larla birleıeceti anls911Jyor. Söy!en· 
C:ltine göre, yeni fırka, meb'aalar 
nıecliıl aç :lınca B:ııbakan Bay Çal
dariıla aiyasetine kartı tenkidlerde 
bu:uaacak ve itimad reyi vermiye· 
cektir. Bu ıureile kabineyi mOtkill 
Yniyete dütürmek ılyantl gGdü
lecektir. 

Bay Metakaaı iç ı\yaaada tiddetll 
tedbirler ahnmaısna .-e hatti dikta• 
tör~Gk kurulmaaına taraftar o:duğu 
ifia; Çaldariı lfabk ,.,. bir aııuıala 
a•clr•eektir. Fakat bna karıı, 
muhalif fulcalarclan blriıinin bükQ
metle birlik olarak kabinenin mn
kiinde kalmasını temin edeceti de 
ıöylenmektedir. - A. v. ._ __________________________ ..J _____________ __.., ____________ _ 

Bir Arab Kongreal için 
Be)·rut 2 - Şam'dan gelen 

baber:ere göre, Arab lşlerile 
uğraıanlar, btıyllk bir Arab ku
rultayı kurmak için teşebbtislerino 
de·vam etmektedirler. Müteıeb
bisler kurultayın Mekke' de ve 
6n0m0ıdeki hac mevsiminde 
Arafat'ta toplanmasını kararlaı· 
brmqlar Ye bu kararı Hicaz kralı 
lbniasuud'a bi:d:rmlılerdir. Kurul· 
taya Surye, Irak, Mı11r ve Filis· 
tin Arab yatanileri namına mu· 
rahhaalar ft:lrak edeceklermiş. 

Arnavudluk İsyanı 
Meselenin Esası Ne imiş? 

Tiran, 3 (A. A.) - Arnuudluktaki 
kanııkhk ıayialarınıo tamamen uy
durma oldutu l:urada beyan ediliyor. 

Kar tıklık şayiaları Bayraktari 
namında birisinin, polisçe aranılan 
bazı 1ah11Jan Ulmiıt• köyünde aakla
yıp, hOkQmete teılimden imtina 
etmealnden ileri gelml9tir. 

HOkQmet, ortaya çıkmıyan bay• 
rııktariye karft tedbir almak mecbu
riyetinde kalmııtır. 

Hlndlstanda Bomba Patladı 
KalkQta, 3 ( A. A. } - Bir evin 

babçHinde bomba patlamall Gzerin• 
ıı:abıta bir zorba teıkilitı meydana 
~ıkamrıf •• iki kiti yakalaamııtır. 

Hava Va~iyeti 
Eskişehir, Kütahya, Kay
ıeri Ve Uşak Kar içinde 

Ankara, 3 (Hususi) - Kay· 
teride ilk kar yağmı2hr. Orta 
ve doğu Anadoluda kar, Kara .. 
de.oiz .kıyıların.cla. yağıpur yağmak· 
tadır. Faklşehir, Kütahya, Uıak. 
Isparta ve civan temamen kar ile 
ktlllldlr. 

İdare işleri telefontıı 20203 Fiab 5 kuruı 

1 
Küçük Lindberg'i Kaçıran Adam 

Suçlu Ile Lindberg Mah
kemede Karşılaştılar 

- ------
Küçük Bir Şehir, Muhakeme Yüzün· 

den Büyük Bir Akına 
Uğradı 

Hatırlıyacak· 
ll':llZ : Bundan 
birkaç aene evvol 
yalnız Amerikayı Kaçırala• va öldil'iJlen ıavrrı 

değil, bUtiln dünya efkinoı heye
cana dllşUren bir hid:se oldu : 
Me~hur Atlas Okyanoıunun galibi 
tayyareci Lindbergin kilçllk ço
cuğu, eararengiz tartlar içinde, 
bir gece babasının evinden kaçı· 
rıldı. Amerika zabıtaaının gerek 

ı 
çocuğu, ee. 
rek suçlu- S•çlrı H•opl••• 

ları bulmak için J•pbğl eayretler 
boşa gitti. 

Bu arada, belki asıl auçlular, 
belki baıkaları, Lindbergin 50 

( Devamı 11 lnc:i yllı.de ) 

Öz Türkçe 

Akropolis'ten Yükselen Bed Bir Ses 
Atinada çıkan Heıtia gazeteal, 

elindeki paa!anmıı baltHile, TOrk • 
Yunan andlatmaaına nldırdı: 

.. Türkler, l.izim kendileri içtn kan 
d8kecetim·zı umuyorlaraa aldanıyor
lar 1 " diyor. 

Yalçın Ankara, Atinadan ytıkıelen 
bu 1eıe kulaklarını tıkamak iıter. 
ÇilnkO, bir ıazete aaldıntının, bir 
~luıun dütllnUtO (fikir) olabilecetine 
ınanmaz. 

8:z Türkler, içi cJııı bir olan 
inaanlarız. Ôzllmüz de, ıazOmDz gibi 
aağ:amdır. Batlandıtımıı kimıelere 

candan bağlanırız. Batları çözdilğü

müz gün de, bir!e9lklikten, aram ızda 
•u s·zınadıtından ıöı açmayıı. 

Yunanlı komtularimıı araaında 
bizim gibi dütünenlerin az o1madıtına 
inanıyoruz. Fak~t, ıon ıgiınlerde orta
ya çıkan bu kckrimsi aöz:er, yakın
hğım·zın, karşıhldı gOvencimizin 
tadını bozuyor. 

Yunanistanın t8rG ( hOkOmet ) 
adamları, He,tia gib.ler~n, bu ara 
l:oı.uculuğunu, iyi karı:ln111amıtlardır. 

Biliyoruı ki Yunaniıtan parti knga• 
ları içinde bocalıyor. Şu veya bu 
gazetenin falan ve falanca komf• 
için yazdıtı bir 1az•, törGnün a-Ottnat 
aıyaaayı değittlremez. Ancak, biı 
iıtiyoruz ki, komıumuzla olan batlı. 
lıtımıı ıllrGb giderken, arayere 
buna benzer, dit gıcırtıları kanımaı:a. 

Eski gUnleri unuttutumuzu yeı 

yllzQnde l>rnek olacak ka.-rayıcı bw 
g8rüıle her yana yaydık. 

Türk n Yunan birlili, AYrUplDlD 
Uluslar aruı kaynaımalannda adı, 
aaygı ile anılan bir görenek oldu. Ba 
bir.iği, kurdutumuı gibi yaıatmak da 
iıtiyoruz, bu göreneti, çocuklarımıza 
anak (yadiglr, hat:ra) olarak bırak .. 
matı dütünllyoruz. Ancak diletimlı 
ya nıa bizde kalına, kurdupmua 
ç~tının, çok geçmeden 71kılm111ından 
korkanı. 

Uz; ğı g8ren Yunan t8rD adamları, 
Akropol:a yıkıntılarından yük.elen bu 
uğurauz baykutların ıeıini, Yakit , .. 
çirmed•n ıualurmalıdırlar. 

- Bayrama haıırltk yapıyor musunuıY 
- Ba1ır, pmdilik ancak knguuıı yapayorusl 
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[Halkın Sesi) 

f(zrtasigecilik 

ikinci kAnuii 4 

Ve Halk 
Kırt iyecilık hakkında geçen 
gun bir yazı yazdık. Brr de hnber 
lltı,ıe tti k. Bu yavaşlığın halkta 
Lırukt ğt intit>at da Lugün teıbit 
e ı ) oruıı 

B 1y Tulıir Oiilen ( Deş'ktnş akaret
ler 38 ) - Gümhuriy t n diğer r j m
lcrdcn :: yır· ıcı vas fl~rınd n Li ~isi d~ 

h kçı olm sı ve h.rılk hakim"yefni 
kalr.ıl etmesi 'ir. Eğer talirlcrim 
doğru 'se hnlk h::kim Ye efendi, 
hfikuınet adam•aramı:r. da bunlann 
meınurhrıdır. Memurlar:n mıııı~l nnı 

lıa k verir, onl r n refahlar na halk 
temin eder. Şu he1lde memur'ar m ·z n 
cümhu iy te tam fii•ık o!duk'annı 
isb t edebilmek iç'n lıalk n işini 
sür'ı:tl:ı görme'eri Jiiz mdır. fstibd "d 
ve salt mat id resinin kırtaısiyec:Jiği, 

bugÜ!l g't, yarın ge:icil'ği halla 
us ın.dırmış!ı. Bugün gaı.cteJcrde bir 
h· ber okudum. Fakat luna in nmak 
istemedim. Bir dükkAn nçma müa:ı.• 
ııdesi EpıinöoQ kaymakomlığından 

F .. titı polia merkezine hn 34 günde 
g:tmiş. Bu silr'at devrinde bu teahhUJ' 
rekoru cidden enterasandır. 

* Bay Nuri Koçak ( Sirkl!cl Kemal 
Bey iııemıısı karşıııınıla 43) - Ben 
bir tebliğ emr;n:n 34 günde Em:nönü 
kayınakam'ığ odan Çcnbe.lit;.ıt ·ki 
Tavukpa:r. r na gittiği halcLmdaki 
h:ıberi b:r fantazi zannettiJP. Mc~er 
h;ıkik:ıt ımış. 8. 9bakanbtm lç 
lş1eri b"kanlığ ının biı çok tam·m .. 
lerjnde halkın itinin d1r tle görn:. 
mesi emredildi§"i hal<le bir vatnn
dat o dükkan nın ( 34) gün ka
pıı!ı ka'maıu çok fecidir. Bötle buh
ranlı bir zamanda ekmek par sı ka
:tanac1k h:r mOtckaid.n dükkAnını 

b r ihmal yüzünden bu kadıır mllddet 
kapalı tutm .. k doğru de§'ildir. 

* Bay Nahid ( Fatih Çarşamb• cad-
dı>si 21 ) - T.-Yukpa:r. rır.da bir dük
le.in kumar oynatt.ğı için kapatılmlf, 
kiraçı beraet kar< rı ııhnca po.:ise 
dükkanın ııçılm~sına milaaade edil
mesi yaıı'mış. Fakat bu em' r mal 
... hibino tam ( 14) günde Ttsıl olmu• 
(49) ıaatta Amerikadan insanlar l.st n• 
bula gelirken bu kağıt kaplumbağa 
yürüyüfünden de dıtha sğır bir yü . Ü• 

y· tle oh~ste haste Eminö liln:!en Çem
b rl"taş:ı kadar (~) günde g"tmİf. 
Eğ:r l:u haber doğru iıc mea'ullerin:a 
ko"ağını çekmek lixımdır. 

iki Ölüm 
Cezası 

S:vaı, (Huıusi) - Bundan bir 
müddet evvel U.aı nah:yeıinde 
Artin iım:ncle birisile karısını, 
kızı veşikteki küçük ço:uğunu 
paraya tamaan balta ve kazma ile 
parçalayarak öldürmekten suçlu 
Hampar, Ohannes ve Tarık ismin
deki üç kişinin muh: kemesi biti
ri mittir. Neticede Hampar i:e 
Ohannes ölüm cezasına, Tarık da 
yatı küçük olduğu İçin 24 ıene 
hapse mahkum edilmiılerd:r. 

Çöplerden Para Kazanılacak 
Beled·ye Süpr··ntü erden Gübre 
Yaptırmak için Teşebbüse Giriş • 

ı 

Be!ed'ye, ıehrin çöplerini denize döktürmek için 
blldçesihe her sene mühimce bir para koymaktadır. 
Belediye şehrin çöpler.nden ist;fade etmek iç'.n 
yeniden Italyada tedkikat yaptırmıştır. Bü~ ükdere 
vilayet fidanlığı mütehasnsı lt.:ılyada Roman:n ve 
diğer büyük şeb:rlerin çöp vaziyetlerini gözden ge
çirmiş, planlarını almış ve tedkikatmın net:cesiai de 
bir raporla Beledi} e reisliğine bildirmi~ tir. ltal~ ada 
be:edi; eler çöplerden mühim varidat temin etmekte
dir. Evvela çöplerin iç:ndeki camlar, mukavva ve 

kAğıtlar ile deri parçalan ve bezler ayrılıyor, bunlar 

ayrı ayrı mUteahhidlere veriliyor kalan kısım da bazı 
kimya usullerile (40) gün içinde gübre yapılarak 
satı:ıyor. Kadıköy tarafında bahçeler, bostanlar çok 
olduğu için belediye evvela Kadıköy tarafında ı~

tanbul çöplerinden gübre yapılması usulünü tecrUbe 
edecek, faı.la bir para temin ettiği ve muvaffak 

olduğu takdirde bu usulü lstanbul tarafında da 
tntbik edecektir. 

---------------------- - - ------------------
Açıkgözlük 

Eir Çocuk Yanan Mangalı 
Kaçırırken Tutuldu 

Evvelki gün Kumkapıda bir 
hadise o!muf, açıkgöz bir çocuk 
sokakta yanmakta olan bir man· 
galı çalarak &avuşıırken tutu~muş· 
tur. Hadise ıöyle o:muştut: 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu ger.e 
vunlardır: 

nöbetçi eczaneler 

A• •f (ŞPbza<lcbaşı), M. Fuqd (Hn
fızpn.ştı), ŞcrE>f Celal (Oerrahpa~a) 
Erofılo (Sıımatya), A. ll8mdi (Şch
rerııiııı), 1 J üattıneddin (Bulııt), Yorgi 
(Ualutp m), Cemil (Beyazın), Hıkrnet 
(Eyli •), 1':::Şref ~eşet. (S rk"C ), Bensa
aou (Yenıış), Alcrkt'z (Unkı.köy, 1s
h~yon), Sotıryadie (K dıköy, İskele 
caddPsı), Uı;lcr (Knuıköy, ieldı::ğ.r
meni), Ahrnediye (Üsküdar, Alımedi· 
ye cadde i), Şıııa'3i Rızıı. (UÜ) ük-dıı), 
T.ı ksiın (Tuksi •r), llPyoğlu ('l'ıikc:ıim, 
Mııs sok ık), Mişd Sofıonyatlis (Ga
lııts, Mahmudiye cadde<ı ), llulk 
(Ş şli, Hamam), Merkez (Kaımııpa~a}, 
Halk (llahcıoğlu). L. __________________ __ 

Otobüs 
'Sirkeci ile Rami Arasında 

f şleti!miyecek 
Beyazıt ile Rami arasında 

iş'iyen otobüslerin Sirkeci ile 
Rami arasında işletilmesi isten· 
m:şti. Belediye buna razı olma• 
mış~ır. 

Bakırköy ve Büyükdere hat
farında işliyen otobüs.erin de kışa 
mahsus olmak üzere bir şoförle 
iş i; ebilecekleri kendilerine bildi· 
r;lmiştir. Kışın bu hatlarda az 
l olcu olduğundan, bir ıoförlo 
idare edebilecektir. 

Tehdid Etmiş 
Dolmabahçede oturan Şahin 

adb b:r.si Ahmed adlı bir tamdı· 

Rnhl adlı bir çocuk, Kumka
pıda dolaşmakta iken, hayan 
Hatice adlı bir kadın.o kapısı 
önünde bakır bir mangalın yan· 
makta olduğunu görmüştür. Rubl · 
mangalı aşırmak için yanına ıo· 
kuldağu sırada Hat:ce meydana 
çıkmıştır. Ç(jcuk mangalın yanmda 
ısını:- gibi bir vazil et almış, fakat 
kadın içeri girince mangah kap
tığı gibi kaçmıya ba,lamış, görü
lerek ya1<alarımı4' •e po!iae tes:im ,, 
edifmişt:r. 

ğmı ölümle tehdid 
Esnaf Camivatlari - yakalanmıştır. 

Esnr f cem 'yctierinİ.l dört sene
lik h .. sab ve muamelelerini göz, 
den geçirmeğe başl.yan Es af 
Mürakaba bürosu bu işi yarılamıı 
gibidir. Her esnaf cemiyeti in 
dört senedenberi geçen faaliyetine 
nid d fter:er birer birer tedkik 
edi:mektedir. Bu tedkilder daha 
bir ny kadar sürecektir. 

ettiğtndcn 

Altı Suçla 
Bir 
Arada 

Dlln İkinci Ceza Mahkeme
sinde bir kösele hırsız!ığı dava• 

sına bak.ldı. Andon, Manuel, 

Ismail, Kirkor ism"nde dört kafa

dar, Kirkor ve Istepanın kösele 
deçosundan çuvallarla ve araba

larla kösele çalmışlar, bunların 

bir kısmını da Fmncıyanla Koçoya 

salmış'ardır. Dün mahkemede 

ıaçlular mevkuf olarak bulunu· 
yorlardı. Fırıncıyanla Koço da 
hırsızlık malı bilerek almaktan 

, 
Bayram 
Bayram Namaıı 

s. o. 
Zeva11 8 6 
Eun1 S 13 

İıtımbul Müftülüğünden ı 
geceai ve altıo<·ı Puzar 
Bayram olduğu iliin olunur. 

6nto3S 
guuil 

Dnğday 
Arpa 
"OzUn 
Hurma 

Sadakal Fıtır 
Eu iyi İyi 

K. J(. 
13 11 
20 16 

104 78 
Slt 260 

Son 
K. 
10 
00 
65 
00 

suçlu idiler. Suçlular cürümlerini 
inkar ettiler. Muhakeme ~ahid· 

lerin çağrılması için başka bir l 

güne tehir edildi. '"-------------

24 
Saatin 
Hadiseleri 

Evvelki giin Galatada şübhe 
Uzerir.e çevr.len Koço ailı biri ıde 
bir mikdar esrar bu.unarak yaka
lanmıştır. Koçoya esrar satan Ziya 
ad.oda bir:si de tutu:mt.ştur. 

Jf Ortaköyde oturan Nusret 
adlı biri kendisine gümrük me· 
muru süsO verdığinden yakalana• 
rak tahkikata başlanmıştır. 

Jıl. Eeykoz kundura fabrkası 
amelesinden Ali günde:iğini artıra
madığı için ustası Burhaneddini 
fen1 halde dövdüğünden yakalan
mışbr. 

Yangın Başlangıcı 
Beykoz.da Yalı köyü.1de Gül

danenin ev;nden yangın çıkmış 
ise de sira~ ete me} dan verilme
den söndürülmüştür. 

Günün Tarilıi 

Balıkçılığın İnkişafı 
Hazırlıkları 

Ôkonomi bakanlığı, l iitOn mem• 
lekette balıkcıl ğın ink"faf m temle 
edecek yeni ve mühim kararlar ver
mek Qz"rcdlr. Bunun içi , bahkcılık 
enıt.tllgOnden, lzm r ticaret odasın
dan .t ., diğer a iikrd rl rdan umumi 
mahiyette Llrer r por istenm'ş'ir. Bu 
raporlar yakında h :r.ır!ıınacakt r. 

General Kazım Özalp 
GUneş KulUbUndo 

Bil}'ilk U.us kuru' t y brt'<anı Ge
neral KAzım Özalp dün akş m, Tak• 
• :mde • raservilerde Gırneş ku.ilbünll 
teşrif etmişler ve hulup 1 afkao1 Bolu 
•aylnvı Ce\ad Abbas Gürer tanf n• 
dan knrşılnnmışkrd r. B r müddet ı,._ 
tirahatten sonrn ku ü bü g ezen Gene• 
raJ, çok beğend.kler;rıi ıöyliyerelc 
memnuniyetlerini izhar etm 4'er ve 
kulüpte asılı k Eodi fo oğrdileriniı 

•'Değerli günel!ere üktü'er di!er,. 

Sözile imzal·1arr k Gııneşalero 7ük
••k iltifatta bu uomuşlıırd ır. 

Bay Receb Peker 
Şehrimize Geldi 

Cnmbur:y·t Halk fır~uı renel 
"Atibi lay Receb Peker dün sabah 
Ankırradan şebrimizı> gelmit ve ak• 
ıam Ünivers:tedc in"ı ib tarihi der.,_ 
!erine devam etmişt r. 

Hamallar Arasında 
Meyvahoşd<ki hamallar arasında, 

it taksimi yüzünden bir ibtl af çık .. 
mııtır. B'.r kısım h ma 1 ır, kendileri
ne it verilmediğ'indc ı şikayet etmiş
lerdir. Be!ec.iye bu iht lafa el koymuı 
Ye tetkik etmeğe baş!am ıt r. 

Atineya Bir Seyahat 
Hukuk ve Tıb fakülte.eri talebe

lerinden bir kaf :c ayn J5 inde Atin..
ya bir seyahat teıtib edeceklerdir. 

Fakülteler o taril.ten itibaren 20 
giin muvakkat tadil yi>pacakt r. 

inhisar ldareal Pjyasadan 
Afyon Alacak 

Uyuoturucu mad. eler. inb · ıııırı lda• 
reıi bu ayın on beoş n 'e piyaudaa 
yeni aene mahsul Afyonl rınıa ab
mına başlıyac:akt r. 

C. H. F. 
Kongreleri 

Muğla, 3 ( A.A) - Cümbu
riyet Halk Fırkaası Vilayet kon
gresi öbür gün öğleden ıonra 
encümen seçimi yaı.tıktan sonrr. 
encümenler müzakeratı devam 
etmiıtir. Bugün de ara vermeb 
ı.z.n çalıştıktan aonra aqam 
geç vakit kongreye son yeriimit' 
tir. Kong.e encümen n görllıme
lerine son verd.kten t.onra kaza 
ve vilayet bütçe erini onaylamıı, 
ondan sonra yeni idare heyetlıal 
ıeçmiştir. 

Maraş, 3 ( A.A ) - COnabart
yet Halk Fırkasınm nahiye ve 
kaza kogre~eri bitn:iştir. Y akmda 
vili.Yet kongresi olacaktır. 

j_A.J_~_o_n_R_os_t_a_'_n_ın_R_e_s_im_l_i _R_i_k_ıi.=y_e_s_i _: __________ R_a_z_a_r_O_la_R~a_sa_n_B_. _D_ig_o_rKı_i_:-:!!J 
Gazeteler ( Şehtr Tlratroau Salı GUnlerl Halka Paruız Olacakmıt ) 

- Sinemaya mı? Kat'iyyen 
Hnsnn Beyi karımın, kız.ımın git· 
me f rme taraf dar değilimdir. 
Ahlaklarını bozar. 1 

... Spor mfisnbakaiarına mı ? 
Yok olmaz, heyecan sioirlerioe 
dokunur hastalanır~ar. 

Hayır, lıayu ı olmaz, olmu. I 

1 

... Eaıka eğlence yerleri mi? 

l 
... Bak Hc.>ıan Bey 1 Tiyatro 

başka, bütün ailemi aiır her Sdlı 
oraya giderim 1 

H aan ney - Ş ınun dolro••• 
•Öylesentı doı.um; tiyatroyu tweilt 
etmene HbelJ lıted va arke b.J.Jıi" 

tatla o.ur dGfüııceaİ•e dl'A'il mi f 



j 

Kırtasiyecilikle 
Mücadele 
Ediliyor! 

... 
Bundan otuz yal önce.. bir 

~emuru bir derece yUkseltmek 
çın imtihan etmek gcreklenm · f. 
Şundan, w bundan soruşturmuşlar, 
ııra cograf yaya ıelmiı, mUdUr 
ıormuı: 

-- lstanbuldan Parise ne ka· 
dar vakitte gidilir? 

Memur şöy~e bir dUıünmUt ve 
yapıştırmış: 

- Üç saatte gidilir yal. Fa· 
kat yolda bir tanıdığı görllrll7. 
de beraberce oturub kahve içeriz 
belki. O .n:a için de bir ıaat koy 
ttti dört saat. • 

b Müdür, memurun bilgisizliğine 
ay~et etm'ş, amma biç çaktır

ma an tekrar sormuş: 

- Ne ile gidilir dört saatte? 
Memur, bun bir piıkinlikle 

cevab verm'ş: 
- Eşekle. 

Mildür artık lçerlemlı •• ba
farmıı: 

-Senin buradan Parise gitmek 
için haylı otlaman liıımdır de . , mıı. 

B * 
Faka: ::r~notuz yal önce içindir. 

d g Ltanbuldan Parise 
6rt ıaatle değils~ b'l b' t 

d k ı e ır gUn-
en ço az bir 'Vakitte 't k 

mUmkllo ve ok k 1 gı me 
d .

1 
ç o aydır. Tayyare 

cnı en y· · · 
aafel . ~rmıncı asır vaııta~sa, me-

era h çe indirebiliyor T 1 • 
denilen keramet f . c ıız 
- fb 1 • m•aa e ve zaman -.e um arını · 

V ınıana lnkAr ettiri-
yor. e telev:zyon adı ·ı 
m • • verı en ucıze ııe g<. zleriml . f 

b ıı eraahların 
Ye mer alelerjn öteıine u 

F le çuruyor. 
a at her nedense küçük b. 

tezkerenin EminönUntlen F atibır 
rötllrlilebil:nesl içlıı 34 ....n 1 ~ 
mQddet az geliyor. • .. n ü 

* DUnkn •• So p 
ınuı olacaks n n O!ta ., da oku-
mUtelcaid bir .z •. F at.hte oturan 
IAzım g~len -b. bınbaııya tebliği 
mUdUrlüğü d ır tezkere emniyet 
otuz dört n .. en ç,ıktıktan tamam 
biJ . tun S()nra tebliğ cd'l 

mıı. Bu, tübbe~i ki . ı e-
aı teaadüf edilen~ b. • 4i:ıne pek 

Niçin b .. 1 ır re ordur. 
nlz. Sebebt! ek oblm~~? dlyeceksi· 

,.o asıt· O il tezkerecik E . .. · zava ı 
gidinceye 'k ·d mı~.?linden Fatihe 
icara koli ' ~ ar ut ün irili uf akla 

arca is•a 
ve " Menzi.i m k . syon yapmış, 
ıUnde a k a suda .. otuz dört 

nca varabilm:1. 

Belki ya * 
bir haber ~ın gazetelerde töyle 

u K OKUruz· 
ırta~ i ec Tkl 

••aslarını h ' 1 e mücadele 
48 inci to l aıırlayan komisyon 

. r anhs· nı d 
Yenıdeu b · a yapmıı ve 
mi4ti~ azı esaslar tesbit et· .... 

Askeri Barem 
Ankara 3 

IÖre askeri b - Söylendiğine 
Y•pılacak b 12~r;~. derecelerinde 
illet y·ıı egıtikliklerle biz· 

auarına ·· • 
zabitlerinıai gobre maaı alamıyan 
leceklir. n aklara temin edi-

SON POSTA 

Resimli Makale a Zekanın Kudreti a _________________________________________ ._.. ________________________ ___ 

Akıl b Ffta değil, yaıtac?ır, derler. Kuvnt te vücudiin ir:!iğinde değil , 
bOnyentn utlaml·ğındadır. Nice iri cü::seli, çam yarma ıı gibi adnmlar 
ıöriırüı ki bir fisk ~ de yere yıkılırlar. Fakat öyle afak tefek adamlcr da 
Yardır ki kendilerinin iki misll iriliğindeki pehlivanları l:lr el ve ayak oyu
nile alt ederler. Kllçllk bir kurdun koıkoca bir mandayı bir pençede yere 
devirebileceği hakikatini unutmıyahm. Zekanın bu:ucu ve yaratıcı kudretine 
dayanmıyan kuvvetlerden fazla birtey bek enemeı. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

AHna, 3 (A.A.) - Balkan and· 
laşması ökonoıııi konseyi bu sa
bah açılma celsesini yapmıştır. 

Elen d:ş işleri bakanı B. mak· 
simos, ce · ıeyi açarken, milletle
rin hayatında ökonomi meıelele· 
r:n:n ehemmiyetini kaydetmiş 'VO 
demiştir ki: 

" - Atina paktının imzası ile 
memleket~miz için açılan yeni 
devreye girerken, paktın tabak· 

Kazı mi H an 
Bugünkü Ekspresle An
karadan Buraya Ge:iyor 

Ankara, 4 (Huıusi) - Ko~ 
~muz Iranın Hariciye Bakanı 
muhterem miıafirimiz Kihımi 
Han, dUn akşam, eksprese 
bağlanan hususl bir vagon 
ile lstanbula hareket etti, istas~ 
yonda biiyük ve samimi mera• 
simle uğurlandı. Misafirimiz. latan• 
buldan Cenevreye ı;idecektir. 

General Nuri 
Burada bulunan Irak Hariciye 

Bakam General Nuri dUn bazı 
ziyaretler kabul etmiştir. General 
Nuri ile Khımt Han arasında 
şehrimizde, Iran - Irak hudud 
ibti:afı hakkında görüşmeler ya
pılacağı haber veriliyor. 

Ucuz Bilet 
Demiryollarında Tenzilat~ı 

Tarife Tatbik Ediliyor 
Ankara 3 - Samsun Sıvaa 

demiryo!larında yüzde altmış, Ma· 
0:11 • Bandırma hattında yüzde 
elli tenzilatlı tarife bir Marta ka· 
dar devam edecektir. 

kokuna çalışanlar, dört devleti
mizin bütün ökonomi kuvvetleri
ne, gayretlerimize ilf hak ederek 
tecrübeleri Ye dehaları ile kuv· 
vetli teşriki mesailerini iıtemek
ten başka bir şey yapamazlardı. 
Biz, mevcud olmadıkça bütün 
gayretlerimizin petinen muhakkak 
bir akamete mahküm olacağı iti
mad ve tcsanüd havasını baz.ırla· 
mağı bild.k. Ş'.mdi, uzun müd· 

Bir Haydud 
Öldürüldü 

Kırklareli, 3 (A.A.) - Şaka· 
vet ve soygunculuk yapan Vekil 
oğlu Hasan jandarmalarımız ta
rafmdan öldürülmüştür. Bu zorba 
926 da şakavet yaptığından 
dola}'l sıntr dışına atılmıştı. 

Zehirli Su 
Vasil isminde bir Yunanla bun· 

da!l alb ay evvel İstanbul ber
berlerinden baza!anna kadın saç
larına altı a: lık ondUlisyon te
mia eden bir ilaç satmıştır. 

Bu ilaç çok ucuz olduğu için 
berberlerden bazılara bunu kul
lanma!•& başlamıtlardır. Halbuki 
bu suyun zehirli olduğu, saçları 
döküp başlarda yaralar yaptığı 
anlaşılmış Vasil takib edilmeye] 
bqlanmıştır. Fakat adam ortada 
yoktur. Tahkikat devam etmek
tedir. 

Emd en Kruvazörü 
Emden adındaki Alman kr~ 

vazörU yakında limanımıza gele
cektir. 

dettir istedikleri refahı temin için 
milletlerimizin muhtelif faaliyetle
ri arasmda yeni münaaebetler 
kurmak üzere bu itimadın nasıl 
kullamlması lcab edeceğini gö .. 
termek ı:ze düşer, nihai olarak 
Aı.karada müzakere edilerek gele
cek 10 Mayaata Bükreıte Balkan 
andJaıması toplantııına arzedile
cek raporun eaaslannı haz.ırhya· 
caksımı.., 

Mareşal Fevzi 
Büyük Erkinıharbiye 
Reisimiz f atanbulda 
Ankara, 3 ( A. A.) - Eüyük 

Erklnabarbiye reisi Mareıal 
Fevzi refakatinde ikinci re· ı 
General Asım bulunduğu halde 
Anadolu ekspresine bağlanan 
busesi bir vagonla buglln lstnbula 
hareket etmiş ve istasyonda Baş• 
bakan ismet lnönü i.e hariciye, 
dahil:ye bakanları, bllyUk Erkanı• 
harbiye ve Milli Müdafaa bakan
lığı erkana tarafmdan uğurla~ 
mıştır. 

Hariciye Bakanı 
Mi]etler Cemiyetinin Bu 

T oplantasıiıda Reislik 
Edecek 

Ankara 4 (Hususi) - Harici· 
ye bakanı Bay Tevfik Rüştü Aras, 
Milletler cemiyeti konseyinin önü

müzdeki toplantısına reislik etmek 
üzere buradan Cene\ reye hare
ket edecekt:r. 

Saylav Seçimi 
Ankaradan gelen haberlere 

göre ikinci mlintehiblerin seçimi
ne bu ayın 15 indt başlanacaktır. 

s.,,. 3 

Soka ki arı Geceden 

Süpürmek Gerektir 
•« 

ftiniıe erkence gitmek i ~et'niı iıe 
ıık ı ık t.aıın Zil gelmi9tir. Sabahleyin 
üıtünüzü başın ızı iyice aüpOrdükten 
sonra yola ç karamız. Geçtiğiniz bir 
ao kakta ıüpürücü elinde ıüpDrg~ 

ortalığı toza dumana bu!uyor. Si:ı:in 
oradan gediğinizi hiç aldırış etmeı. 

Süpiirgeı'nl ıize dotru aallıyarak , 
toz arı üzerinize savurur. 

Önce, iç:nizden öfkelenirsinz r 
- Şu adam, dersiniz., yrı plıfıı ite 

biraz d ,kkat e tsel Zaten bu sa&tte 
~okaktan g eçenler pek ıeyrek, bir 
k imse geçerken biraz duruverae o~ 
olur. 

Fakat blraı aonra lnaaf edersiniz., 
yine içinbdenı 

- Bu adamcağ·ı. okadar ince dO
tünOr kafalı olsaydı, sokak aüpürü• 
clllQğQne girmez de daha ince bir İf 
bulurdu! 

Der ve yolunuaa riderılnlL Vakii 
böyle insaflı dOtünerek ıüpDrücOye 
çatmamanız: bir yandan çok doğrudur, 
dotrdur amma, bir yandan da, aiz 
ıokaktan geçerken tozlara bulaDm&
manız. da br.kk ınızdır. 

Nasıl yapmalı ? 

* Frenklerin, anlatırken biraz çirkin, 
fakat manası rüul bir hik&yelerl 
vardırı 

Avrupanın bir Glkealnde, bir büyGk 
muharebe a ·raıında, bir apartımanı, 
alay kumandanı bir Miralay İfgal 
eder. K?pıya bir nöbetçi d :ker. 
Nöbetçi UltOn çiğner ve baımı a ık 
eık bir tarafa çnirerek yere ... tllkG
rilrmDf. 

Apartımanın krpıcııı, lııopıaıaın 
6n0 böyle daima kirli olmaaına canı 
aık l ır, amma nöbetçiye bir fCJ' 
ıöylemekten korkar. Aklına, tabtaden 
bir kutu yaptırarak içine talat dol• 
durduktan aonra, nllbetçinln blr ya
nına koymak relir. 

Öylece bir kutu yaptırarak, DÖ-
betçi her vakit br ı·nı banıi tarafa 
çevir:yorıa, o tarafa koyar. 

Fakat nöbetçi kutu geldikten 
ıonra, batını öttki tarafa çevirmiye 
b r tlar. Kapıcı erte1i aabab kutunun 
tertemiz, yerlerin yine kirli olduj'unu 
rörDnce ı 

- :Galiba nöbetçi öteki tarafa 
dönmeyi tercih ediyor .• Der n kutu
yu öteki tarafa yerlettirir. 86ylece 
llrkaç gOn geçtikten aonra, en ıo

nunda nöbetçinin kafaaı kız.ar, kapı• 
cıyı kutuıu elinde görünce: 

- Bakaana bana bemterim, diye 
batırır, ben o ıenin kutundan artlc 
bıktım, onu getirir l ura ya l:ırak ·raan. 
dayanamıyacaAım içine tükürecetim 1 

~ 
Kendi kendilerine birtey BDlamı

yanları terbiye etmef< uıulü böy edir. 
Anlr m ıyıı nların ka rı:ı ·nda çok sabırlı 
olmak, onları bıktırac&k kadar tekrar 
etmek lazımdır. 

lıtanbul.:laki aokalc ıDpürücil'er de, 
ellerinde ıüpilrge ıokağa aalıvermezler, 
Önce, elbette onlarn sokak aOpürme 
uıulllnil öğreten bir kimse bulunu 
gere ktir. Köyün 'en yeni gelm·t o 
zavallı, bir tehir ıfipilrülllrken sokakta 
geçenleri toza bulamamak lbım 
olduğunu kendi kendine anlayama:&, 
bir kerre ıı nl tmak ta yetitmez. Onu 
bıktır ncaya kadar ıöylemek, tekrar 
etmek liıımdır. 

Fakat gr liba, ıokak ıllpOrllcO'erinl 
terbiye "decek kadar 1&bırlı a ~r mlar 
lıiçbir 'ehlrde bulunmadı.a-ı iç:n, birçok 
tehirlerde ıokaklar geceden ıllpürü
lilr, temizlenir. 

Memuriyette 'k • r 
olanların ı· k ı tıdarı görUlmUı /STER /NAN iSTER f NANMA! 

""'- Acaba l..tanbulda da öyle yapmak. 
l erkenden itlerine g:tmete mecbur 

o'an'arı da ıokııkta toza bu1anmaktan 
kurtarmak mümkiln o'.ur mu? için de bt ıya atlilerin terfilerJ 

azı )' · k nılacaktır. e.u 8) itler kulla-

S a msu n un 
ihraca il 

Samau:ı 3 IA 
içinde Sa~;Sl n' .A.) - ilk kAnun 
lcrc 5SS ton b d~d Yabancı Ulke-
1? ton nohud, u~2 a; 200 ton ?rpa 
1233 sandıl· yu andık cevıziçi 

. ~ rnurt:ı 170 • rnercunek 320 • çuval 
c.~•i~ 'Ve 400 \ uv:İkdık kabuklu 
'filrniştir. epek ıönde-

- 1 - 1 Daha ertesi gün haberlerin mahiyeti tekrar değişiyor: 
Dirkaç aründenberi gazetelerde okuyoreunuıa Pariıı, 30 - Arnavudlukla kral ıarayıouı etr"{ıııda 
Londre, 28 - .Arnavudluğuıı bilmem neresinde bombalıtr patlamııtır. 

isyan ~ıkC:ış. Loııdra, 30 - Arn,vudlıık iıyanının ehemmiye• 
P~arıs, -B - Arııavudlııkta iıyan çıktığı, çarpıjmalar kesbettiğl öğreniliyor. 

olduı;11 haber verılıyor. 
Ertesi giin haberlerin mahiyeti değişiyor: 
Berlin, 2!l - Arnavudlukta iırıyan çıkm•mıttır. Hadiıe 

çok ehemmi~·etsizdir. 
'!'ıran, 29 - Arnavudlukta iıyan çıktığına dair ~cnebi 

meruleketlerde ıleverıın eden 'ı&yialar taı · :.men yalandır. 
Her tarafta sükunet nrdır. 

I 

Dirgiln sonra yine değişmelerı 
Atina, 31 - Aroavudluk badiaeleri çok biiyiimüştlir. 

Kralın yaveri bilmem lıangi wıntaktlda iktidara ele 
geçirmeğe munffak olmuştur. 

Ve yirmi dört aaat sonra yine bir tekzibi 
(Sonu yarın) 

• 

Düşüb Öldü 
Ortaköyde oturan Mebmed 

admda bir ihtiyar, dün k5FrU 
üzerinde b:r tramvaydan atlarken 
yere düıerek 1\ğır sıırett~ yara
lanmış, biraz tonra ölmUşUir. 

ihtikar Mı Yapılmış? 
Kok kömürU satıılaranda ~üz~e 

6 pahalılık olduğU beledıyenm 
yaptığı tahkikd neticesinde anla
tılmıt ve pahaLLi• ıebeb olanlar 
haklnnda takibata baılaamııtar. 
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~'tafranıbo "'u 
Köylerinde 
,J. ... on Posta 

Zafra.,bo\u ( Hususi )- ulak 
köyü esl.i çağlardan beri yaşamış 
tarihi b "r köydür .. Bu kö} ün, kuruluş 
tar:bi bilinemiyorsa da köy ihtiyar 
heyeti dosyalan ~ç1nde, s•~h bir
kaç eski hür.cet ve vakıfnamelere 
göre köyün dört yüz yıUık geç
m;şi göz önünde can1anır g~bi 
oluyor! Vaktile bu köyün dört 
yiiz yıl tasarruf ettiği üolU Doma 
ormanları haklmıda Töril ile 
Bulak küylüleri arasında bir dava 
~kmtf, ormanların c iheti aidiyeti 
hakkı ıda çıkan bu mühim dava· 
nın biti ;i:mesi '%ımnında tapudan 
bazı lcayıd suretleri, eski hüccet
ler meydana çıkarılmıştır. 

Bulaklılar bidayeten kaybet
tikleri bu davayı Bo"u kadılığına 
istinaf etmişıer., Bola mahkem~i 
davayı (1143) yılında Bu'akhtarm 
lehinde bitirmiştir. Bu höccete 
göre Dorna yaylağnıın otlakıyesi 
Bulaklılara veri: miı ve bu hüklim 
o çağda tapuda tescil edilmişt:r. 

Eu:ak kö) ü oduında aldanan 
La höccetler köyün dört yüı: yıl
Lk geçmif :ni meydana koyması 
itibaril:e tetkike değer bir ıresi
~adır. 

Bulak köyünün Zafranbollular 
ile balen görülmekte olan yeni 
b:r davası vardır. Bil' bö:ümö 
o~vbt Şüra11mn karanna dayanan 
bu dava da epey meraklıdır : 

Bulak köyü sınırla . ı iç~nde 

çıkan bir kaynak vardır. Pek bol 
nebean ed,b üç yere akan bu 
SU) un üçte biri Bulak bahçderine 
ve köyüne, tiçte biri de Eu·ak 
rleres:nde değirmenlere ve geri 
kalan kısmı da Zafranbol:ularm 
yazlığı o1an bağlara akar. Zaf
ranbo:Julann bu sud.an intifa 
hakkını BUiak ayam Mchmed ağa 
vermiştir. işte o ı:&mandan bu 
zamana kadar Znfranbo1u bağla
rına akan bu au Bulak bağ:armı 
da sularmıı. 

Zafranbollu~r Bulak bağlarma 
akan suyun kesilmesinJ istemi~Jer, 
Bulaklılar da ba su keaiiirae 
bağlarının harab ol::ıcağını ve 
6tede.ıberi bu sudan ortaklama 
bir şekilde ist fade edildiğini 

i!eri sürmüşler. Bunun üzer:ine 
Zafranbulu Beledjyesi memba 
çevres"nin bir haritas:nı yaptıra 

rak membaı ıeb~r sınırları içine 
almıştır:. Karan Vilayet idare 
Mec:isi d~ tr• :iik etmiştir. 

Köy:üler Devlet Şürası Deavl 
Dairesine bir dava cıçmışlar, \e 
villiyet kararının bczulmasım 

iıtemişlerdir. Devlet Şürası da 
Vilayet idare Mecl:ılnin kararını 
kökten bozmuş, •e membaın ıe
hir hudutlar için girmiyeceğine 
karar vermiştir. 

Bulak ahalisi uyanık ve Bulak 
köyü de (altı) mahalle;i içine alan 
(üçyüz) evl.i biiy~k bir köydür. 
Köyfin (1672) nüfusu vardır. Bun
ların (835) i erkek, (7 l l) ı kadın, 
(65) erkek (61} kız çccuktur ••. 

Bu köyde eskiden "'300,, tale
besi olan büyük bir medrese 
varm·ı, bu medresenin metruka
bndan " 147., cild ldtab variır. 
Bu kitablarm çoğu: f,kıh, t::.r;b, 
kur'an, divandır. Kitab!ar kısmen 
yazma ve kısmen basmadır... Bu 
kltab!ardan isti:ade mümkün de
ği:dir. 

~ Köylüler bu kitabJarı da kata-
ra. · k küçlik bir kütübbane ve kö}
lüleiaı:"' için bır okuma odası açmnyı 
<.Üj ·ö':· ti> o· I r .. E asen kcye Göylü 

ar 
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Körler, Sağırlar Ve Dilsiz er Mekte-
bine Yeni Bir Pavyon llive Edildi 

lunir, (Husu
si) - Karşıya· 
kada aağır ve 
körler er.stitüıll 

için yeni alınan 

pavyonun a~l· 
ma donağı }8· 

pıldı. Esenlik ve 
soysal yardım 
çcvirgenl doktor 
Cevdet Şakir baı· 
ta olmak ıizere 

lzmirde mevcud 
doktor l'e ai;e. 
lerile İzmirin a
yılı a:maları da· 
v .:tli id.ler. Da· 
vetlilere çay vo 
his kft vi ikram 
edildi. Eseni.ık ve ~l Jardtm 
çe\·i~ni doktor Cevdet Şakir 
k sa bir hitabe ile müessesenia 
kapısındaki kurdeleyi keserek ıaçım 
donağını yaptı. 

Doktor Cevdet Şakir hu1l!· 
satan eledi .ki: 

- " Uluslar içinde en bed
baht ı•lltandaşların; görmek, du; 
mak ve İli d- iinebilme'l1:en mah
rom körler, di -sizler, saiJrlar '\ie 
iyi düşünebilmekten geTİ yaradı· 
lışta olan• arın teş'kil ettiği her· 
kcsçe mal\Lmdur. Cümhur.İ) e~n 
fe}z.i ve AtatiWkün i amilo mil
letin her sı d tabakasında yük· 
selmo yc?unda yapı1an saveli vo 
varlıklarm SCJYSai yardım bakımın· 
dan en değerli v.e verimli ve yerin
de olanı şüp'he yok ki böyle sakat 
insaruan himaye e tmel< ve on!arı 
halratlan kaza ab lecek bir 
Yanma ulafbnnaHır. işte hükU
metimiziD liitfile pndcn giine 
telıı..aaıül edan b• miieuae 
yakın bir gekcekte daha ~k 
genişleyecektir. Eo yolda pek 

Körlerin orkeıtra ta~nmı 
b&yllk yarib!dan gCSrWen Esenlik 
Soysal Yardım Bakanı Bay Refıtc 
Soydama da telekküdi bir borç 
biliriz. 

Müessesenin, baıında bulunan 
Müdür Dr. Necati Kemalin büyilk 
b:r leragatla cal:.ıtığmdan dolayı 
göze çarpııcak kadar olgunlaştı00 

ğını görmekteyiz • ,, 
Yeni p:ı' yonc!aki talebeler:n 

el i~leri, d:kif , un ş ve örme 
işleri d~vet: lerio t akdir ve mem
nuni) et:erile gözden geç.irilm "ştir. 

Yüz:ercc d~"et.ilerin gözleri sanki 
çizik bir harıtacla kliçücUk bir köy 
i.mi arıycr ,sı~bi idi. Gö.rm~dcn 

ve d uymadan mahrum olan bu 
yavrucuklar dört senede.nberi bu 
milessesede çorablarından, giye
ceklerinden &l1akkapfarrna •e 
şapkal,.rına vannc.ıl a kadar ken
di e:lerile yapmaktadırlar. Prag 
beynelmilel sergisinde teşhir ecil
mek üzere bu müessese el iı:eri 
gönderm"ştir. Dokuz Eylül ser-
gis:nde takdir edilen müessesenin 
el işlerinden ev e~yalara görülmi-

ye değer birer 
aan'at eser:idir. 

On sene c:vvel 
açılan müP.sse
ae bugfin her ihti
yacını bu san'.at• 

ler sayesind" te
min etmektedirler. 

Müessesede 60 
aağır, 20 kör 

vardll'. Bunlar 
kabartma haritada 

mükemmel mem
leketleri bolu) or. 

daktilo ya:zıyor, 
demirci, maran-

goz, dokumacı, 
tesviyeci, döküm• 

cO, ıterzi, kunduracı olarak yeti
şiyorlar ve Eao'atlerinde açık 
gözlerden daha muvaffak olu
yorlar. 

Müessesenin atölyeleri pek 
mükemmeldir. iç çamaşırı ve dış 

· elbisesi o!an kumaş:arı burada 
lpLk oluyor. Burada <!okunuyor 
ve burada biçilib burada diki
liyor. 

Müessesenin k8rleT' tarafından 
idare edi en iki bü} ük orkestra 
takımı vardır. Bu takımlar en 
yüksek ve güç kılas:k!eri çalmakta 
ve bestekar yetiştirmektedir. 

Şemsedd:n isminde tersanede 
bir amelenin bunda:ı üç sene ev· 
vel 23 yaıında iken iki gözll kör 
o!uyor. Bu adam üç senedir bu 
mnessededir. Kendi bestelediği 
bir eseri açdıı merasiminde çal
mış, pek fazLı takd:r edilmiş:ir. 

Bu orkes~ra 250 k:asik parça 
çalmaktadırlar. Orkestranın ıefı 
mı:ı:ld muallimi M. Yeğer:n mu
vaffaki; etini yüzlerce da•etliler 
takdir :e karşılamışlardır. 

~~---~-~--- ~----~~~~~~~~---A~--

Adapaza~ında Bir Köy \ Soma'nın Tarhala Köyünde Adet~er 
• vesınde Kavga , 

Adapazan (Hususi) - Kaya
la. ı.ı Reşid bey köyü kahvesinde 
e . numara'.an mese:esinden ahatl 
ile Köy lht"yar Heyeti arasında 
kavga çıkmış, e5ki muhtar Tevfik 
ile yeni muhtar .Ali bi.ibirlerine 
sald rmışlardır. 

Eu kavgada birkaç kişi de 
araya g:rıd~t r. Y:eni muhtar Ali 
bundan muğber olarak bıçakla 
Rüs"em isminde bir adamı yara
lanu~t.ır. l\~ubtar yakalanmı1 ad
liye)O verfanq:.ir. 

Armutluda Zeytin 
Armudlu (Husnsi) - Kasnba

mııda ze} tin mahsulün Un loplnn
ması n:hayet bulmuşaır. lstihsalit 
geçen senekine nispetle çok fu· 
ladır. Bir müddcttebcri kömllr 
yapılması yasak edilmişti. Şimdi 
ormanda ko}lüye b:1:alık ayrı.mış, 
kömür yakılmnsına müsnnde edi.
m;ştir. ............................................. ·---·········· ... 
gazetesi, Bart.n, Zonguldak gaze
teleri geliyor. Köylüler bu düşün
celerini meydana getirebilir lerse 
okuma odasına zira ata mütea:lık 
kitablar getirtecekler ve Kültür 
Bakanlığından genel klitübbane
lere gönder.len değerli kitab1ar
dan birer nusha isteyecekıerd;T. 

Köylülerin, bu düşüncesi çok 
yerinde ve değer:idir. Bütün u u 1 

sevgi] eri, kuşku ) oktur ki köy· 
lüler~ bu yo:da gictfik dilerler-

Tarhala. köyil ihtiyar heyeti ve mekteb talebeleri 

Soma (Husost) - Tarhalıı kö- imar aabaaında olduğu gibi iç-
timaı sahada da çok çal.şmakyünün bazı garib Adetleri vardır. 

Bu köyde odalar iki kısma ay· tadır. 

rılmııtır. Eirioci kıum odalara Kayseride Athspor Ocağı 
8 ado bekar:ar ve evlenmemiş B" 

Od Kayseri ( Hususi ) - ır ay.· g eneler devam eder. anın dü (il 
danberi açılan ve geceli gün ı 

reisi köy düğünlerinde bayrak çahşmalan ile pek kısa zamanda 
çeken adamdır. He kar olan elli büyük muvaffakıyetler gcsteren 
)'aşına bile gelmiş olsa bu odaya Atlıspor ocağı aza mevcudu art-
devam eder. Bu odaya evlilerden maktadır. Bugün ocağın yetmişe 
kimse giremez. yakın azası vardır. 

Tarhala köyllnUn buna benzer Her hafta iki manej ve bir 
daha bazı adet:eri \'ardır. Bu kır gezintisi }apılmakta ve mu-
köydeki oda teşkiIAh geneler ayyen gecelerde ise binicilik ve 
aras.ndaki tesanüdü ve bir.birle- at bakımı ve hast:ıfılcları hakkın· 
rine yardım istekler:ni kuvvetlen- da Halkevinde konfer.anslar ve-
dirınektedlr. Köy ihtiyar Heyeti rilmektedir. 

± Balkanlarda 
1 

Yunanislanda 
Ulusal Müdafaa 
Konseyi 

Yunauistanda teşkil edilecejl 
evvelce hnbcr verilmiş o:an uluul 
müdafaa konseyi, Kara, Hava v• 
Deniz Nazırları ile Erkanıharbiye 
Daireleri Ba§kanlarmdan tqekkDI 
edecektir. 

Memleketin müdafaası baka
mından yapılacak programın 

tesbit ve tnkib.nde bir birlik 
vücude getirmek maksadile ko., 
r.ulmakta alan l:m daimJ konseye 
fırkalar rllesası :ve ordunun ileri 
ielen erkinmdan General Oto
neos, General Ts:miskalis, GeDr 
ral Kamenos ~e General Manetd 
dahil olacaktır. 

Helimkon Me!on gazetesfm 
yudığma göre:, u:usal müdafaa 
konseyine Baıbakan B. Çaldarlf 
Başkanhk edecek~i:-. Ko.ısey, bil
hassa, altı yıl üzerine tert=b edll
miı o!an ailihlanma plinım 16J• 
den geçirecektir. 

Tip<>• gazeteainin haber •erdi
iine göre donanma Ali medi.I 
yakında toplanar.ık herb"ri 1.378 
tou.Litoluk iki torpido mubribiniD 
sabo a"ınması kararını taıdill 
t:c!ccektir. Bu torp"do ve muhrib
lerinio herbirinde 12 tik dört top, 
iki torpil cihazı \'e üç tay) are top• 
l:u~unacakbr. Bu torp:do mubriJ>. 
leri on sekiz ay zarfmda aabP 
alınacaktır. 

Bulgaristan Ve Romany• 
Arasında 

Sofyada çıkan Slovo gazete• 
sinden: 

"Milsteşar B. lamand"nin ekaı. 
liyetleri me.se:esi hakkındaki be
yanatı Romanyada bazı mahalil• 
d" hoşnutsuz.uk doğurmuıtur. 
Fakat B. Vladescu - Rokoasaa gibi 
bazı zevat da van ır ki bu.ılat 

Balkan uluslar.nın ara:aranda ar 
}aşmasına taraftar ve Eu!gar ., 
Romen anlaımHmın bala bJr 
neticeye varmamasından mlltr 
hayyirdirler. 

B. Vladescu • Rokoatsaya g&ı 
re, Bulgıularla Romanyahlan bir" 
birindeıa ayuaa meseleler ıar 
lardır. 

1 - Zirat lnkıJibın Balpt 
tebealanna da tatbiki, 

2 - Mektebler meselesi, 
3 - Umumi af, 
4 - Tuna lizcrindekl k&p~ 

nlln yapılması, 

5 - idari makamlenn daral
bcı tedbirler a!masını ı men'J, 

6 - Eulgar ahal sin:n mallr 
rmın zabtedilmesine mini olma._ 

B. Vladescu - Rokoassa net~ 
olarak di. or ki : ·Hu meselelef 
derhal halledılmelid r. Çünk• 
Bu:gar ulusu ile bükümeı;.Jd 
başında bulunanlar da geçmitl 
unutarak bir anla~maya tar8" 
tardırlar. ,, 

Romanya Petrol ihracata 
1934 yılının ilk en i.ci ayı iç

0

11" 
de Romanya, 4,825,699 ton pel' 
roİ ihraç etrnişt.r. Geçeı yıl• 
nazaran bu mikdar, 319,335 to• 
daha f adadır. 

Bu mikdarm iç"nde 1,5 milyoll• 
ağır ve haf.f be ızin, ı ,5 m"lyo~ 
mazot' 800 bi.ıi gaz yağı ve 8V" 
bini de motör yağıdır. 

ihracatın 4 mİ.) <>n tondt-J 
fazla kısmı Köstence yo.ile, 5 ~ 
bin tonu Tu,a yol.le ve ger i kıs,.. 
da demiryolu i.e yap.lmı~tır. 

Armpaludd Kar 
Armudlu (Hususi) - K<ll~ 

ve Kaz dağlarına kar ) ağı» j 
tadır. Karın ka~mJciı 50 sanki 
geçmiştir. 



4 ikinci kAnu• 

( Siga•el Alemi J 
Amerika, lngil
tere Ve Japon 
Donanmaları 

V iugton au l şmaaın n Japonya 
t~rafındnn feshi art k bir emri vaki
~ır. Bu ancfü: şmanın ehemmiyetini 
ııe ntntmıya lüıum yoktur. Çunkil 
: • tır. rda b:r'kaç defa anlablm Ş• 

. ~m~b ısaca t krar1am ' 
olmak tçın dıyebiliriıı: ki eğer bundan 
SOllr.a b. 1 b U' cu ı:-omeya varıfomtzaa 
~n'!'1 ıonu gemı yarııınn deyanır \•e 
uuDa~u da düny n·n • r • r't-46tG a l .ı mıs ını ender 

•. ~vaı rulln biri çıku. 
Bu l oy e olunca timdi ıiki tarafın 

kartılıklı donıu~malar.ını gözden i-
telnn: geç 

hnrb g-emisl 
AmCJ"i\m 373 1 092 ı . , ,025 ton 
•tittra ı: 27' l,lSS.659 ,, 
Japo ya: 2tO İj6,S61 
Y•plmakta •• 

hu devletler ~ey~ yapılacak -olan 
gemilcrı do <111nlar4'iır: 

harb gcmiai 
Amerika: C8 
logTilere ı '82 234,000 ton 1-pod,.. 1 45 171,410 •• 

1936 124
·'()00 

hY!etl !ılının •onuna kadar yiue "bu 
rem· er~~ yapılı nıu bitirecekleri 
a ' nu an da tudarı 
"•erı"kn ı 16 ha · · l .. ıwe rp ~emısı 1., 6,'000 ton 

ıc 44 13~L!l" Japo.ya • 1 " ,, &.;uu] ,, 

Bu mlkda J " • l,SOO 91 

batında V . r ar, 19l2 yılının 6 Şuh. 
f&nılaı ~lf!n,ıtou.da lcıraflar aras nda 
.,. ıı o an and ı>fm k 

HARİCİ 
!Fransız j 
ltalyan 
· onuşmaları 

Paria 3 (A.A.) - Bay Lava\ bu 
ııkş m Rom ya gidecektir. Katine er· 
kadaş arıodnn bu seyahati mucip o an 
müı kerelerl neticelendirmtıal iç"n 
t .. m bir scluhiyet alm1şbr. 

Esl:i Avusturya - :Macar lmperalor· 
luğunun halefi bulunan d vletlc.rin de 
teminahna k rf1 Avuaturyan n lt l"az
lnn lmlkmışhr. Frsnsız - İtalynn :anl .ş
maunın ruhuna a-elinca hiç bir tey 
aı:r.dırılmıyor. Öyle gfüO!üyor ki .Ü· 

solini • Lnval konu§malıırından evvel 
a.çıl çn hiç b"r ıey öğrenilemeyecek
tır. Anc k Lilinen ıudur ki, Frens z • 
ltnlyan anlaşması, iiki m~mteketi all
k:ıdar e e rnilatemlek~lcr meselele
rine ta lük et!ijl ... bi, Avua\uryan·n 
istikll'ini ı·e .orta AYrupayJ da ali
kadar ıetml''ktedir .. 

lngllterenln Bir Tebll.A1 
Lont ra, 3 {A.A.) - Hariciye ıneu

retinden tebliğ edilmlftir: 
22-12-934 tarihinde, Pariat• Bay 

Flnnden n !Uınlin AYl"Dpa waziy~tl 
hakkında'ld 2örllrmeleri ıreailtaile, Sır 
Coıı S-mon, lbu g~>rü1melere 7ak nda 
Londradn da devam olunaca~ı ıGmldinl 
izhar etmi4tir, 

lnğiltere hllkürncti, ltalya-Frıınsı:ı 
ko 1ma1ann1 çok yakından takib 
ediyor. 

TELGRAFLAR 
Sar Kimin Olacak? 

Rey Toplanmanın Neticeleri Üzerinde 
Şimdiden Münakaşalar Y apıliyor 

SarbrUk,3 (A.A)· 
Hav a ajası ıbi dl
ı-iyor: IMoeueı ga· 
'2.ctui " S r rcyi
mının net ederi ., 
bat ığı a:tında yaz• 
mıı oldutu 1ı·r 

maka'!ede, .Sarın Al. 
manyaya dönmeal 
leh·nde hllfif bir 
cluerjyet .el e edii· 
diti lakdfode 1bu· 
gunku ~niyetin 

~ürilp ;gitmesi ;m. 
kanından ahı et
mektedir. 

Bu caz.et~ ,.. p -
lacak plehisiatin 
alellde ıl;lr ekae
riyetin kan-etli bir Sarda re1 toplanma iti için bulunan beyoelmUel kunetin 
akalllyete iraduiaü kumandanları bir arada 
kabul ettinnea'i ıteldinde tecelli ıeden 7a lehinde çı'kaıaaı üzerine - ara:r.ioin 
normal lntib bat mahiyetiade edde- taksimine karar vermio~ir. 
di:emiyecec~jini !beyan etmekte.dlr. Gaz.ete, aetice olarak, Uluslar 

Aynı gazete, eYvelce yukarı Silez• Kurumu ra:ılnin taksimi mea'uliye-
yadn yapı'mq olan plebsiati habrlat- tini berine alamıyacağmdrın dolayı 
maktadır. Bu plebiıiat eanaııııda adalete ea ziyade uygun olan hal 
U"uslar Kuruma - rt!yiamın ,.üzde 40 a •uretinin 11tatükonun muvakkaten 
muk"lbil )'Üzde 60 niabetinde Alman- uhafazası o'acağmı yazmaktadır. 

Amerıkn 1 i 4 • anın oyduğu 
J ~ 0 {5), ıngı!tero için 'S) lif. cı:onı; 1I,1ndde (3) n1sbetinııs uygun t Londra, 3 (A.A.) - Bay Lavalın Ha vanada Salgın 
•,..·.,,.. •. u~ e cain. fca1h h.r!L'nd-~ R -·- ıç ıı.ca ..u - onu aey.ah ti i> r.ııBa ıderia blr mem-
karan ktı/~e :,c:!e~! decilti111 ribl nu iyct llJandırmııtır. Nizam Çok Boı.ulmuı Seylan Adasında Malarya 
na aitmektedir. - su.':e~~:çlıule doğ- Röyter ajana DUi Öğraıdi,tiA• :göre Havana,, 3 (A. A.) - Kar şili'ıkla:r Dehşet Saçıyor 

Avusturya me.eleai lıakkında F.r~ nan korkunç bir tekil almaktadtr. Ş::.ki:" er Kotom l o, 3 (l\.A.) _ S:ılgın ılau. 
Miidhiş ve itnlya nnl·1m1.4lar ve mOstemleke- l'İllyetlerde cUreti artırmıf,ardır. Be- tahkw eıon nda fed..Jtirlıklar •ık 

ler 1Deae1esi hak'klnda da ya anlaş• lediye ubıtlırrı ço'k 1>ozuhnuı o1du- sık o1u ... Bir dok or, burada huküm Bir Zelzele ... ., r, ynhua •n1•ı;aları pekynkındır. tundan lba11lar meı'keiio emri 11ttın'l 5 ren Sıtma "Ye Maiarya salg-ın mn en 
" ko ulmuı'•r çok o duta bir re.de pka1andığı 

AliKalkUtıı, 3 ( A.~} - Saat ~,22 de Pıaria, 3 ( A. A. t - Avaaturya i... lrlanda - lngllte~• Ökonoml be.J'ıı mafaryl!Alnt'an ölmilf ve basta 
rd "· - Wda · · olın :sına ırzığmen son dnkikaya kadar 

a merketl EverA•t d ~ının rıoo nuı ıtemioal ıaltına alınması An11atmaaı d • t U k ...... 6 • b kk 1 tedavilerine evam dmt§ r, 

"

m.aa ı:.. d r §İmalinde tclımin edil 
0 

a ında Frruua .ile ltaJyanın ;F•pl\ğ'ı ıLondra, 3 ( A. A. t - lrlenda i e Ağızlar n 'kadar o. olan 6Ucn-
ıw • .ıı bir J 1 anl ,ma, bir nrolo'kol ıeldiui 1 cak f 

,.. ve Fran81S .. •1e•;y1111 çli'ıınıa 'beraber- .J ' 

1( l _ Gönül lıleri 

Hürriyetini 
Kaybeden Ada
mın Düşünceleri 

Epice tahsil görmliş, biiyiikce 
bir servete de sahıb bir genç, 
kendi anlattığına bakılırsa, fenn 
bir arkadaŞlD peşinden sUrfikle· 
nerek bir kaçakçılık işine karı§· 
mış, bir buçuk sene hapse mah· 
hum olmuş. Bana yoHadığı bir 
haberde .artık bütün ümidinin 

üddetinl bitirerek çıkhktan son· 
ra evlenmekte olduğunu söylü or. 
Bir fransız hekiminin sözüne ba· 
'kılırsa evlenmek değil, evlenmeyi 
düşünmek dahi, saadete varan 
lbir yolun başlangıcına adım at• 
mak demektir. Kendisini tebrik 
edrim. Y almz temizı, pak bir Ha· 
mm bulmak içi11, :ne gibi -çarelere 
beı vurması IAzımgeldiğioi soru· 
yor ki, daha müddeti epeyce ol· 
duğuna '8''öre bua.a biraı ecelo 
•aıu y.oru m. 

lf-
M. Ş. ıimzasını kulltwan bir okuyu. 

cum baoa yolladığı bir mektupata 
diyor ki: 

Bundan üç yıl önce onu eşsiz 
bir sevgi ile sevdim ve ona bu 
aevgimi hiç.bir pçten çek.inmeden 
anlattım., kendini aevdiiim kadar 
beni seven o kızdan acı bir ihtar 
aldım; bu ihtar beni okadar çe
kind:rdl ki kafamdaki ona aid 
intibalardan bile makla~mak iste• 
dim. Böyle "Olmakla beraber o, 
beni seviyordu. Bu lllç yıl ~inde 
muhtelif vasıtalarla bu sevgisini 
bana ima etti. Fakat onun, bun· 
du ikl sene evvel başka ıblr 
genç.le nlşaolandıj'ını da duydum. 
Ben bu kızı ilk günlerde olduğu 
gıbl ş:ddetle seviyorum. Bnmn 
bu .zıd bidiseler karşısında nasıl 
hareket ede)im?., 

M. Ş. 81 
ze :r.e e knyded ilmi•tir. t!_._ D.ıtüte.r.e ..-as da bir •nlnıma •apil4 dib tı ..tan• er"ne · uce asta tıer-

P 
_troan FabrJkasında li,ti tedricen gıea:jktilerek Anupa mııtar._ .lrland-. laırihe.rede.a .atın iÜn müracaat etm ktcd r. 

arıı 3 (A.A) kıt' d ki d~· ..ı 1-""' a aldı,ğı kömürleri arttuacak, lnzi:tere S lgın n • ncak y Q-mur }·ağdığ'ı Bu okuyucum mektubunun 
'bU hıaa1İtlı~ 

1 
: - Sitroen otomo• :ıı a ...... uev c.uer.e e ttflhİl lıe lrla!1c1fadan getirdtl cau'ı hayv.an takcH de nafacağmda llrorlmluyor, 

rar lte 
1 
~e erınde Gç bin lıçi tek- olunl!caktır. Bu protokol :iki a,y • iudı kontcnpnını yukseltece'ktir. çı nkıl ta1r eh y,-flmur ıpek ınadir sonunda, yazıamın sütunuma ay• 

birto'k :_ •~mııtır. 'Pd:tarteu gUnG daha n.er'.iycte girecekt.r. .. .... -····-.. -· .. --.. ·--··- yağrukta r. nea derciai rka ediJor, huna 
Y "9çı alınacaktır. 'Müstlm ekelere sre!ince; Tunusta Romnya seyahati l.aberi Ma~::;-;;,-;:~·· ıKolombo,, Hindislanın cenubun· bakarak tahmin ediyorum ki 

B 
uAoslavya Kabinesi otUl'n talyanlann •a~'fye\l lfle ıso- mabafilinde '.büyuk bir alaka uyanaır- dak Se.Y an adaaındlldır.ı b d ci v 1 b k 

elgraq. 
3 

(AA.) t malideki Fraaaız imtiyazlan laakk1ada mışbr. Bu mehdil Franaız • ltaıy~n Hayat Sigortalarında ln'klşe'l en eo aor ugu ıçarey • u me • 
(lle'bu.Jal' }" • - akopifsinanın daJ.a ~Zl turiaatta il>uluaa}m•ı v.~lun18flDUll11 bııraretle .. ta.1111ıy•rl ır. tuban bu 8ill'UD8 dercinde .bul• ınec ıai) buo" ILO ~· Londra, 3 (J\.A.) - 1ngı'liz ıriıorta d Li Ö 1 
•ncla Baıb k n .un toplanta.. icab ediyor. Çünkll bu, Macar;.taıma herkaiıa rk muştur. Temenni e elim ,K: y • 
tlDL L-~ .. a8.: .ay. Yevtis lıUkume· Maca-•standakl Akisler b b -~-ı- ti t ·ı fİ e~lerinden ço~, hrıyr.t ıtıigortamı o\ 11 • ıua~-·· ..... eıını k " ildiji arıı .....-a arlfta aaaamı e tab.eımde ~1934) nnes"nde nak fazla sun 1 

~;::::::::::=:==:•:u~y~a:c;•K:b:;:r·~!!!!!!!"~::c:""!"'""B~u!d~ap~eş~t~e,~3~1A.A ...... -..)~-=--B~a~y~L-n_v_a_ll~n=7'~u~y=g~u~odu~r~.~==~~==="""'"""_,,.~.....,,,~=l~n~k=~~a~f=o~l~~u-.ğ~u~a~u~b~ild-.i~r--~~e~k=t~~d-=ir=le=r=.!!="~~~,,,.._===-=~~~r==ıı=9!!!!!T~E~~Y.~Z~E~ 

Sevmediilne 
F.dan .A 

T3r;ka ;a •ık 
~iiilıQ~-----. 4 " 1l i/ '915 ....., 

- 1'~bri1c ~aer- -~-----~-----~~z:e~ 
d&zealik Yera:u 1 ız, ah dirlik 1 - Nedea Ali? 

Beyhan, Behice lle Trkl Haaeme_, tutu'k tutuk ıöylendi: 
:dıklannın .hepsinin aoğru O~: Cftyc:rla~J~}«i!~~n İstifa etmİJSİDİz, 
paa;a aıi!:~b; fakat bunun ka· ı -Kim1er7 
yordu : ..aıkaetme.slne , 811.. - Memıırlar,, taemar'e'ler Jtte ••. 

Be)UW. ıkalem odaMDU1 ık..-
~Hayrola Sadılç, ne var 7 mm ·~k.en bir dakika tereddUd 

d k. aarıta ısant. eller.iDI ~ird.i. 'iakat tereddüdünün ha· 
........ yord•: deme tarafM1da.ı türlü feldllere 

s::ir haywlı habw tfittik t... ~:~nmesinden lrGrktu., kapıyı 
~ : an, ma'bı.un ma .... ··n -"1· G 
QU n- gu ene kız, lçerl glrlnce, oaa-

- Ne t 'b f ._ aalöler, yerlerınclen ııçramıılardı. 
ber.:ı u a ' ou havırh ha· B b 1.1eıı. ı # eJ an, gayrıihliyaı1 evve!I Hil-
y-•- ıl ya nu benim baber·ım k iL k .. .._ et-e "Da tı. nilkatin bi~n ka11l · 
~ ....... 1 çelcitnitt. yalnız göz1emdeld o 
- y aİa;;;:?amıştı • ÜÇ ı&ımlyen kıvıkaml...parlıyorda. 
S.,ını iki . P.eıtev Nejad, yetkumry.orpt 
- N 1 lana sallıyordu" idi. ıŞevket Y.ahy-. -ta ~ar.1 

hi ibi ~er e.uy.duru,.Yorlu? Sa· ~k baluyordu. Makayyld Nafi& 
~ h ınıan, &nanl'veriyor l Yud .. kendimi toplamışb .ı 

de e.Yk an, yürlidü, merdiven1er- - O, buyur111alar... Daj 
1• ~!llft~\~~~~orda .• hademe Ali- _ı_ v ·'-

- ~•"-u. 11. •~ B h Wl.&& ..a:•VUf&Daz, .inRD insana rlace,. eı:ı- ... ... l"W ey ll1U aB- , __ ..., -a.unı ka d -..~, derler. Ho.ı seldinl:ı.. sa-
- Gayrı 'burA pa 1

.: falar .getirdiniz! 
mazsnnz san uraya biç ayak at- ş 

B :ıı' •Yorduk. evket Y ahyaDID da din çZS. 
._..ey an, dt:ralamışb. Acaba zlilmtittii: 

nac,, .kyıcıaııa ..:ı .. yd v d - Ayağımza ~aıc •u mu 
Gcetlal r<J uu •&a e- Rğu"k au mu? ' 
L; .. wil~? an daha bafblaraı t1H Hilkatle Pertev Nıtjad, bir~J 

Gen L.- söylemiyorlardı. Beyhan, eldiv.en-
- .. ..a... 

1 
c a&&, yllreği titreyerek -"'- lwiai pk.arMak iJwiledl, j@Pket 

Y alıyanıa, 'Nafia Y uaufun Hilka-

tin ve Pedev Nejac1ın ellerini 
sıktı ve 'bepSlne, baıını jğere'k, 
kısaca: 

- 8onjur1 Deaı. 
Oda da, ağır bir ıllktıt bqla

mıjtı. Beyhan, 'bir misaTir gibi 
11yA'kta dunıyel'(!u. 

Nam Y..i, •e•• ,..._ 
aen 'kalktı, iılcemlesini verdi: 

- Bu,yanulw~ ollJrunm! 
Beyhan, baıile teşekkür etti: 
- lume'te1meymız, aiz ayakla 

bldınıil 
- Ric• .ederim, ıben, hade

meye bir iskeaıle getirtirim. 

ıGe~ ıkız, utm:wwwı, .uçlu ıuçlu 
etrafına !bakmıyor&ı. '8ir ay ara
larından ayrılmakla esld dostluk
ları byôol•UI• timdi Te8lllf mi 
konu.§acaklarai? 

Fakat bu, bir aylık ayrılıktan 
iiy.acle, dedikodW.nn tesiri idL 

Şevket Y alıy•, ezilip bilzl. 
lerek ıt.atlı, ınazik olm11S1na gay
ret ett4i'i bir 1:avurJa söylGrmd11: 

- 'N ası1sınıi? Görmiyeli beri 
lylıinb tnıa lab? 

Beyhan da, .r.e&mt duruyorduı 
- 'l~elddir ıederim. 

'Şevket Ya'hya, y&lltm&'ftyordu: 
- Hen'ti:ı bize resmen teb1iğ 

eclimedisede .,Ukelleıı JsU!a .eW· 
ğiniı: şay.ima var~ dejnı mu'? 

Genç kız, 4iddetle .b&fl•• 1re· 
riye ;twiiftl : 

- ~ Ne .maksatta çıka
n1Cbiıaı anlıyamad\j.m, idi hlr 

dedikoau ... Evve1a kapıcıdan duy· 
dum da iı4yret etllm. 

Kalem imirı de bu 'kat'i ce
vab karşısında şaşırmıştı: 

- Vallahi, biz de hayret 
ettik, Fakat mu.m prdik f 

Beyhan, likırchnm :nereye da
yaaacağmı .anlamııh, fakat yapma 
bir hayretle aorilu : 

e "tibaria maz•r pdUnüz? 
:Şe:vket Yahya, tereddad için .. 

ele idi: 
- 'f eebİltil ettiğiaizi de haber 

aldık... O itibarla ... 
Ge~ daktilo, Hilkat te yan 

gözle bakarak kesik lcesik güldü: 
- O da yalan, Bu ya1anı 

da ne maksatla uydurmuşlar, 
bilmiyorum 1 Ak1ım da ermiyor ... 

'Beyhan, açık açık ıı5yleaiji 
halde, 1Pertev Nejad, gene kızın 
parmakbırma bakı)'Of', ai.tan yU.. 
züğii arıyordu. Beyhan, eyice 
görllnriR. .diye, elW.-lni, diıleri
ain Ustilne kıoymuıtu : 

- Maamafib, arkadaflarımıo 
bu ı1ekildc dahi olaa, benimle 
mqgul olmalar111a .evindim. 
Uoutuluver:se~ daha atıcenir<lim. 

Nafiz Yuauf, birden söıte 
ataldı: 

- Hi~, sizi unutur muyuz? 
- T e,ekkUr ederim. 
Hılkat, glizleriol kırpıştırarak 

bak.yordu. Onun alikütundan, ae
aiııi 11e .hareketlerini akord etmi
ye uğr.aşlığı belli idi: 

-Ôyle de sa'bl sılbi aöylilyor-

lardı ki Beybanaiım, ben.. bil• 
ioaodıml 

Beyhan, gülmiye ha1lam11b: 
- Sen 1d çok gOç inan:rsııı.. 

artık aedikoduyu çı'karanlann 
mehec!etlerindeld maharete gel 
c1e şaşma ... 

Hdkat, ancak ifitillr bir enle: 
- Dojrul Dedi. 
,Sevket Yahya, daha vad

y.etl Jyice kav.rayamamıflı; .mulı· 
telif dliiünceler aruında bocahoo 

yor eibiydi: 
- Demek höyle •.. Hemen va-

zifeye başlıyacak mısınız? 
Hılkat, birden yerinden kalk· 

mıştı: 
- Oh, pardon! gelin, yerlnl-

ı.e otunıa... Size, diaıdeld ._rakı. 
bena devrettiP,iz do.,aları tee
Jina edeyiıni 

Bey!ıan, ona, oturması için 

elile işaret etanfti: 
- Otur, rica ederim. Acelesi 

yok, wrikUldi pıwylm; h&bederi 
ols1111, ıbakalıaa, ne emrederJer? 

Kalktı, ine• fÜD nuuito.unu, 
aeora .fapkaımu çıkardı " odada-

IWere: 
- Şimdi gellrlm J 
DıeCli .-e dqan çakb. 
Mndtir Sinan 'T.alulD, onu 

mutad ciddiyetle karşılamıştı: 
- Hoı geldiniı., Be,ı.-. .. 

SeyalaalinizdeD mesnaunm~ 
- 1'qel&lir tderim Vücudca 

ço'k istifade ellim. 
(Arkası uı) 
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·Tavsiye ile Adam 

~agrıla~ıgan 
l('J em/ekeli .. 
'~ Geçenlerde mahkeme huzu-
runa çıkan bir suçlunun Oı.er:nde 
Fransanm bUynk devlet adam· 
lıarından birinin bir ta.siye 
mektubu bulundu, bu ı-ata bu 
mektubu ne münasebetle ver
diğini sordular, düşündü, hatırla· 

·)'•madı: 

- İşe yaramıyacaklarını bil· 
diğim için okadar çok tavaiye 
mektubu veriyorum ki, her birini 
ayrı ayrı hatırlayamadığım için 
Umid eder~m, beni mazur gö
rürsünüz., dedi. ,, 

Bu bldiıe mUnasebetile bu· 
gUn!erde F ranıada, tauiye ile 
adam kayırma usulllni\n önUne 
&eçmek ıçın ne yapılabileceği 
dllşünUlmektedir. Bu münasebetle 
fU fıkra anlatılıyor: 

Geçen aaırda meıhur diplo
mat T ale~ ran kendiıine tavıiye 

ile müracaat edenlere pek kııar
mıf, fakat dıp!omatın bu karak• 
terini bilmiyen bir gene lt Lul· 
mak için ona baı vurduğu zaman: 

- Efendim, beni bllUin dost· 
larıoız tanır, ıorarıanız hak· 
kımda iyi not verdiklerini gö
rürsü ıUz, der. 

Taleyran genel sıkıştırır, Ye 

anlar ki hakikatte, ne tanıdJğı 
vardır, ne do tavııye mektubu. 
memnun olur; 

- Oğlum gelecek ay mnra· 
caat et, sana hariciye bakanlı· 
qında bir it bulacağım, der. 

lf 

Şimali Amerika ile Cenubt 
Amerika arasında işle· 

_D_e_n_i_z_u--z-.-.-· mokte olan tayya• 
ref erden bir tane

rinde dört ıi, motürDndo çı• 
gün kan bir inzadan 

dolayı denize dütmUıtUr. Tayya· 
renin içinde bulunan yedi kftl 

boğulmamak için tayyarenin tltt 

kanaaına çıkarak bağırmıya bq

lamıttudır. Fakat koca Okyanoı 
Ozerinde ıeslcrinl kime lıttirebl· 

kecekler? Bereket nrain, 6 aaat 

aonra oradan geçen bir diğer 

tayyare bunları görml1ı, kendisi 

esasen ylikln olduiundan denize 

lnib kaı.azedelerl alamamış lae de 
etrafa telsizle •aziyeti haber ver
miştir. Yolcu'ar iki iÜD deniz 
tııtUnde ça.kandıktan ıonra bir 
yfik vapuru tarafından kurtarıl• 
mıılardır. 

.......................................................... _ 
&il Adil 
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HERCtÜN 
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Tarihi Mlsababe 
-

Gene Tutsaklar 
Adını 

Alır? 

1560 yılının llk aylarında Ak· 
deni:ıln k\\çük adalarından biri 
önü.1de o denin on bUyUk do· 
nanmaaı demir atıyordu. Bu ada, 
Cerbe adını teıır. Trabluagarb 
ile Tunuli araaındedır. Toprağı 
cJlız ve susuzdur, kıymeti, asker
lik noktasındandır. Bu bUyUk do· 
nanmayı ouun öncne ılirUkJiyen 
de l9to bu kıymetidir. 

Cerbeyi almak için gelen filo, 
iki yüz geneden terekküb ediyor
du. Bu biiyük kuvveti lıpanya, 
Papa, Ceneve, Fıoransa, MeHa, 
Sicilya, Napoli devlet!er! elbirlı ği 
yapıb vllcudo getiroıiş~erdf. Met· 
bur deniz kurdu amiral Andrea 
Dc:yanın kumandaaı altında bu
lunuyordu. Maltalı komandör Ki:
yom, ispanyalı komandör Don 
Sant1yo dö Lcvya, Ceneviıil ami· 
ral Çıkala, filonun tanınmış ku· 
mandanlarındandı. Kar.aya çıka· 

cak askerin baıbuğiuğunu da 
ispanyalı ceneral Don Aivaro 
)apacaktı. 

Cerbe adasını ele geçirmek 
bu büyük donanma için sekiz gün· 
lllk bir zahmet oldu. Adadaki 
A Ab Emlri, bir haftalık kısa bir 

avemetten ıonra teılim bay· 
raJ{.dı çekti Ye adada dalgalanan 
Oımanh bayrağı yeril'e lspanyol 
bandıraıını aımayı kabul etti. 

Fakat mUtteflk devletlerin 
adaya hikimiyetlerl de iki aydan 

fazla ıürmedi. Çünkü Türk amiralı 
Piyale paıa, Cerbeye hücum edil· 
diğ:ni duyar duymaz lslanbul· 
dan denize açılmıt ve birdenbire 
Cerbe önll.1do görünmUştü. 

Yapılan deniz savaşı ke.nh ve 
Türkler için tanlı oldu. Müttefik
ler filosundan y:rml kadirga ile 
yirmi nakJi~1e gemid battı, bir 
o kadarı karaya vurdu, yirmi 
otuz taneıi Türklerin eline geçti, 
r.ıt tarafı da kırık, dökiik, birer 
tarafa aavuıtu. Başkumandan Don 
Alvnro, bir kayıkla kaçmak ister
ken yak-lıındı. Koma'tdör Don 
Sansi~ o, Sicilya ve Napoli filoiarı 
Anıir.:ılı Dük Branje de yaka) ı 
ele verdi, kllre~e vurt•ldu. 

S::yısız eairler lç:nde Don 
Bra: jer.in damadı Baron dö Kur· 
doDa l ia!yau dlikları~<laa bfri.ri ıı 

• 1 

oğlu Gaaton Ye amiral Çıkalanın 
oğlu Eıikpiyon da vardı. Bunların 
Uçü de henüz gencdi. Hele Gas· 
tonlR Çıkala on ıekiz )'BflDJ 

bitirmi' delikanlılardı. 
Pjya:e Paıa, kendi yurdlarmda 

büyük fil' ıahibl olan tutsakları 
bir'r birer göı.den geçirdi. Bu 
delikanlıların dfo deiiştirdiklerl 
\'ti eyi bir terbiye gördükleri 
takdı rde değerli liirer insan ola· 
caklarıw anladı. hor llçünll ka· 
mHaaına geHrtertk fÖylo bir 
teklifte bulundu: 

- işte gözünüzle gördUnUz: Yer 
yUıDnde şeref, Türkündür. Gelin, 
ıizl Türk yurduna maledoyim, o 

ıereften hiase alın, denizdo ve 
karada yUkselin. 

Branjenio damadı, ,. dn 
tüneyim ,, dedi. Gaston, 0 b.,ni 
yurduma yollayın. Size 6lunciye 
kadar dua ederim,, diye ıızlandı. 
Gene Çıkala "son ıözUmO lıtan• 
bulda söylerim,, demekle iktifa 
etti. 

Piyalenin lıtanbula girlıl, gaı 

Son Posta 
\'eYml, ılyHI, H .. adiı •• Halk saaett•i 

J::aki~abtiye, Çatalçefme aokaiı, 25 

ISTANBUL 
&Oz - .. 

CaıetemiıJe cıftao yuı 
ve resimltırio bUtüo haklan 
mahfuz ve gaıeteaUze aittir. . --

ABONE FIATLARI 
1 6 3 ' 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kt. Kr. Kr 

TORKIVE 1iiO 7SO 400 Ts0 
VUNANlsTAN 2340 U20 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone lıedeli peşindir. Adrn 
deği~tirmek 25 lum'.ıttfu. 

Gelen nr•k ıeri fl•~ilmea. 
UAnlardan mes'uliyet ahnmaz. 
·cevap için mektuplara 10 k•ıu~luk 

pul ilıivesi lazımdır. 

r Posta kutusuı f'41 lttanbut """l I 
Telgraf : Soopo,ta 

"" Telefon : 20203 

,, ~ 

' İki!!inin dı akıbeti ayn çıkmııta 

kamaıtıran ve heyecan Yeren bir 
vak'a idi. BlltUn tehir halkı de· 
niz kıyılarına dökülerek iki yllz 
gemilik bir filoyu bir hamlede 
tarumar eden galip donanmayı 
a!ktı!amıya haı.ırlanmıştL Bizzat 
blinkAr • Kanuni Süleyman da • 
halkın bu heyecanına iştirak ede
rek sarayın aahilde bulunan köık· 
lerinden birine 2elmiıtJ, muz.af· 
fer denizcileri seyrediyordu. 

llkin Piyalenin baştardeıl, 
Sarayburnunu dolaıtı, Beıiktaıa 
doğru ılizUJdU, geminin arka ta· 
rafında Don Alvaro, Ceneral Don 
Sansiyo, Don Branj görünüyordu. 
TUrk filosunun ardında ıapto
lunmuı Kadirgalar • direksiz 
ve dUmenıiz • ıUrllkleniyorlardı. 
Halk, bu perlıan gemilerde ka· 
zar.ılmıı zaferin bntun kanh maf· 
halarım canlanmq görerek •llrekll 
alkıtlarlarla avuç patlatıyorlardı. 

Don Alvaro, arkadaşlarile be
raber tersaneye gönderilmiıtl. 

Onlara tahıiı olunan yer, alçak 
kapılı bir zindandı. Eıir amlzade, 
teusUrUndeu ve tatkınlıiJndan 
dolayı batını eğemedi, aloanı ka· 
pınm llst tarafına çarptı. Bu çar• 
pıf, ona bir nllkto ilham etti ve 
ağzından ıu ctlmleler döklildU: 

- TDrk amiralı, asil baılan 
mermerlere mi kırdırmak istiyor? •• 

Belki on binlerce lira kurtuluı 
fid}•eıl ödeyecek olan Don Al· 
varo, işte bu ıözle kendiain ve 
arkadaıt Don Sanıiyonun hll~ iye
tlni kurtardı. Piyale Paıa, ·astl 
başları mermerler• kırdırmıya 
Türklerin teneııül etmeyeceğini 

' ~e TUrkUn yalnız. har~ meyda· 
nında düıman kafası kırmaktan 
:ı.e-.ık alacağını söyleyerek hor iki 
yUkıek değerli uiri memleket· 
terine yolladı. Don Branjenin· 
damadı da, bir yo!unu bulub 
Piyaleden serbeıt ka:mak mUsa• 
adeslnl almııtL 

Fakat Piyale, gene Gastonla 
Çıkalayı brakmak istemiyor
du. Onlardan birini, Çıkalayı zeki 
ve işe yarar bir deJ:kanh olarak 
Sultan SU~eymana takdim etmişti. 
Gaatonu b:zznt terbiye edip ye
tiıtlrmek fikrile yanında ~lıkoy· 

muıtu. 

Sultan Süleyman, Çılc11la otla . 

ikinci klnua 

Kari Melctabları 

Biga da 
Francala Yok 

Türklyenin nahiye merkezle
rine yarıncaya kadar nereye 
gidlJae beyaz ekmek ve hatta 
francala bulmak mnmknndftr. 

Bigada ise ekmekler çamur 
gibi karadır. Fazla olarak bura
nın ekmekleri irmik vo kepekten 
yapılmakta, bu da bakımsızhk 
yüzünden hamur çıkarılmaktadır. 

Fırıncıların eleklerine dikkat 
edilıe bu halin öı•tlne geçilebilir. 

lıtanbulun komşu kapısı de
mek olan ıehrimizde haata için 
olsun francala bulunmamak bO· 
ylik bir noksandır. Şoförler her 
posta Çanakkaleden birer kllfe 
beyaz ekmek get:rmekte lıo de 
bu da memleketin umumi ihtiya• 
cına kifayet etmemektedir. 

Bıgıı: ŞP\'k~t Ayd\iz 

( Cevabi ar ) 

Bulancıktnu Hıza imzaaiie mektub 
gönderen okuyucuyıu 

Yazınızı okuyamadık. Daha 
okunaklı ve yahud daktilo ile ya
zıb göndermenizi rica ederiz. 

* Eekitehirde Bay Halil Tuğrula: 
Bilge Türk adıdır. Erkek de 

kullanabilir, kadın da. Ortamek· 
teb bakalorya imtihanları meıe
lesi hentlı. iyice anla~ılmı, değildir. 

"" Keskin İkinci mekteb ikinci ılnıf 
muallimi Bay Saded(Jioe: 

- Mekteblere kayıd açıldığı 
mevıimde Maarif Bakanlığına mU
racaat ederseniz meccani liselere 
yazılabilirsiniz. Bugünlerde de aı• 
kert llıelerin 9, 10 ve 11 inci 
ıınıflanna talebe kabul ediliyor, 
hiç durmadan bir istida ile mil· 
racaat edi11iz kabul edllirsiniı. 

........ ·-··-.. ···············--·············· 1 ...... 

Eıkipıyonu Enderon mektebine ver· 
di, adını Sinan yaparak terbiye 
albna koydu. Bu gene çocuk, ar
kadaıının dııarıda kabb kendinin 
ııkı ve pek ııkı bir cendere içine 
konulmHma teeasllr duydu, kendi 
baıına gelen ıu halin ona da ya• 
pı)masını istedi. Bir yolunu bulub 
hllnklra fU haberi g6nderdi: Aml• 
ral Paıanın 7anında bir de 
Gaston varl 

Bu haberi hnnkira veren adam, 
bir taraftan da Piyale paıaya ki
çük bir pusula yollamayı da ihmal 
etmedi, htınkArdan saklanılan ıenc 
Hlr ylidlnden bir f elikete utra• 
yacağını bild:rdi. Piyale, timdi 
telif ve ııhrab içlnde idi. Cuto
nu yanında aLkoyamazdı, elden df 
çıkaramazdı. Hünkar bu ribi 
ıeyleri affetmezdi. Bu ıebeple dö
nüp dolaııyordu, işin içinden aa• 
111 çıkacağını dütünl\yordu. 

Bir aralık hat rma Gaıtonu 
görmek ve onunla anlaıarak de· 
likanlıyı uı.ak b:r tarafa aıırmak 
geldi, hemen onun bulunduğu 
odaya gitti. Hayret 1.. Gene dok, 
yatakta ve ölüm ateıleri içindeydi. 

iki Hat ıonra vebaya tutula• 
rak ölmllş o'.an Gaa!o:ıun cuedl 
bir çuvala konularak denize ab· 
lırkeo Hnnkirın gönderdiği adaır· 
lar, Piyale Paşanm konağım 
inceden inceye araştırıyorlar ve 
fakat ne aradıklaram E.öylemiyor• 
lardı. Onlar, elı bot döndüler, 
Gaıtondan l:ir iz bulamadılar. 
Sonralan ıilahdar, Yali, amiral, 
ıadrazam ve serdar olan, lıtan• 
bula "Ciğaloğ'. u,, adlı b'r arma· 
ğan bırakan Cene\ izli Esklpyon, 
)"eni adile Sinan Paıa da, öl6ncr 
ye kadar Gaslobun ne olduğunu 
anlı yamadı. 

Cerbe'de talileri mlıterek ffbl 
gartınen iki ge:ıc tulıağın Akıbet"' 
lerl ifte bu kadar bqka çıkm&fb 1 

M. T 
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Çilek 
Nasıl 

Yetiştirilir? 
Karamanda muhacir bay Rifataı 
Geçen yazımda çileğin nasıl 

yerlerden hoşlandığını, tarlasınm 
n.asıl hazırlandığım anlatmıştım. 
En son tarlanın tahtalarını da 
hazırlamıştık değil mi? 

Tahtalar hazırlandıktan 
•~nra ııra, fideleri dikrueğe gelir. 
Çılek fideleri, anaç bir çilek 
tarl~sındaki sürgünlerin toprağa 
deyıb köklenmiş yerleri ve diple
rinden ayrılacak olan parçalar 
o!.ub .bunlara [ çilek piçi ] denir. 
P.ıçlerın her birisi bir f idedir. Bu 
pıç.ler güzelce temiılenib ayık· 
lo.ndıktan sonra ayrı bir yerde 
bı~er karış ara ile dikilerek bir 
lkı ay kadar beaiye çekilir. Ora
da azıcık canlanıb kendine gelin· 
ce kökler zedelenmeden çıkarılır 
ve bu sefer aaıl yerine göçfirülür· 
ler. Fideler tahtalann enlllemesine 
40, boylamasına 50 1anllm ara• 
lıkla dıkilir. Dikilen fideleri 
hemen ıulamalı ondan sonra da 
tutun.cıya kadar dibini ıslak değil 
nemlı tutmalıdır. 

Çilek dikme mevsimi N' M . ıan, 
ayıs aylarıdır. Ilık yerlerde 

Martta, sıcak yerlerde Şubatta 
da 1 b... D o a ı.ır. aha iyisi bu lti 
havalara gör.e kestirmekt' 

ç·1 k ır. 
ı e ler bUyüdükten ıonra 

ıık ~ık ~lle otları alınır, araları 
temızlenır, arasıra Ç . r· . . .... epın veya 
ırp tıl dedıgımiz kUçtik çapalarla 

arllları kazılır, kurdlan ayıkla~ır 
ve bu sırada çok mtıhim olan 
(fil!1 koparma) işi yapılu. Çilek· 
daıma uzun ıilrgünlcr ve filizler 
vererek kol salarlar ve bu kollar 
~~praia deydikçe köklenip yeni 
b ır piç meydana getirirler. BUtün 

u ıllrgllnler aaıl gövdenin ıuyu• 
nu emerek k i k onu uvvetten ve 
~::ı açmaktan ahkoyarlar. işte 

an dalma koparmalıdır ki 
~l~k ve meyva tutabilıln 1 yoksa 
e l f l~~k yemek kısmet olmaz. 

fili• u el ıveren çilek çeşitlerinin çiçtkli 
.. Ç annı Mayı d H . la ki L 8 a azıranda ahr-

turta l u] ıayede Sonbaharda meyva 
r ar. 

Çilekleri erken yetişdirmek 
ve ça.buk meyva verdirmek 1 i 
ıecelerl liıtüne i.. ç n 
ıermelid' B grell hasırlar 

d ı~. öylece gecenin a a· 
zın an eıırgenen ·1 ki y bu çı e er pek 

. k sreliıcrek m~yvaya yata )ça· 
Çıçekleri de dökülmez. Suya ;h;~ 
yacları oldukca sulamanın yolu d 
bulu~uraa işi tükellenmlş olur. a 

Bır çilek tarlası ilk ıl 
mahıulünii ikinci Y en ız 

h ' &ene en çok 
ma ıulünU, GçilncU 

h sene orta 
ma ıulUnn verir O d h • n an IOnra 
beri gelen yıl gittikçe azalmıya 
aş ar. Onun için dört 

~olduran ttleldikleri bozub y;!~~~ 
emek gerektir. Buna da çare bir 

taraftan anaç ,.i' kl'kt • .e ı en meyva 
toplarken öbör taraftan d d a mey· 
l'~n~ gelen piçlerle yeni bir çilek-
tı urkimaktır. Böylece beri taraf· 
an es çilekr v l k l' ıg sö mek zamanı 

ge .nce öteki yef · 1 ç·ı k ışm~ş o ur. 
d ... 1.e fideleri nekadar yer 
.•gııt rerek beslenir ve biçlenmlt" 

ııne meyda .1 k u verı mezse çileklerde 
o a~ar bcreketli:ve iri olur. 

nutmayiniz k' ·ı ki 
ınbahl . ı çı e er daima 

eyın \1eyabut ak amle in 
toplanmah ve konul kşl Y aca an llt" 
petler mutlaka kUçllk 1 1 d oma ı ır. 

Çiftçi 
~) Ziraat ha1Uandald •ltklllerlald 

-.--.. ... P .. ta'ıua (Çiftti) .. 
.... __ \ı ......... 

SON POSTA 

Dbyada Olup Bitenler 

Yıldırımdan Korunmak 
Yıldırım Nerelere Düşer, Buna Karşı 

Nasıl Tedbir Alınabilir 
Fen ilerledik-

ce bizim bilgisiz· 
liğimlzin hudutları 

da geniıiiyor. Bu 
bir hakiknttir. 

Mesela etrafı
mızdatc:n ·yıp bll
mediğ;miz bir ta· 
kım kuvve ler. 
Bunlardan telsiz 
dalgaları, ısı '" n 
ve ayd1 11Iatan, gö· 
rünen, görllnmi
yen şualarda bile 
bildiklerimizdir. 

Fakat gerek 
yaşayan her mah· 
Ilıktan ve gerek 
her eşyadan bir 
takını şuaların 
intişar etmesi de 
bir hakikattir. Bir 
şairin dediği gibi, 
yoksa bunlar, ca· 
mit cisimlerin ruh 
lan mıdır? Hat• 
ti lizerinde yaşa· 
dığımız toprağıo 
blle fayda ve za· 
rar veren inti· 
faratı o~duğu id-

dia olunmaktadır. 

* Her ıene dll-
şen yıldırımlar 
birçok zararlar ve 
rirler. Ev yakar, Ağao dalı şeklinde bir yıldırım dü~erken 
adam 6ldllrllr, drtllerl mahv .. ı 
derler. Dikkatli insanlar, bu nevi 
kazaların münakale hatlarile elek· 
trik tevzi şebekelerinin fazlalaş• 
masile mebsutan mütenasib bir 
ıurette arttığına dikkat etmiş

lerdir. Bu hatlar elektriği çek
mezler. HattA bunun aksi bile 
sabit olmuştur. F21kat böyle bir 
hattın nzerine düşen yıldırım, 

evlerin içine kadar kendiıini 
sevkeden bir kılavuz temin et· 
mit oluyor. 

Meseli 1929 Ağustosunda, 
F ranaanın Korroz vilayetinde dn
şen bir yıldırım, elektr Ik telleri
nin ıevkile bir evin içine girmi,, 
on bir kitinin ölümüne ıebeb ol· 
muştur. Maamafik yıldınmın dnş
mek için ıeçtiğl noktalar bulun· 
duğu da muhakkaktu. 

Bir ova ortaıında mOnferid 
duran ağaçlar, dağ tepeleri; ara· 
zi sivrilikleri yıldırımın dOşmek 
için aeçtiği mevkilerdir, denilebi· 
lir. Maamafih orta Fransa rasad
haneainin fenni bir surette te,bit 
ettiği eaaalara göre, yıldınmın 

bir noktaya 11k ıık dtiımesi o, 
noktadaki toprağın huıust tefek· 
külünden ve ayrıca yaptığı gizli 
intişarattandır, bunu tesbit eden
ıer profesör Dozer ile Bujedir. 
Profesör Dozere göre yıldırım, 
havaaımn nakıliy eti fazla olan 
noktaları tercih etmektedi. Ha· 
vasının nakıliyetl çok olan top
raklar ise, radyo aktivite neşre
den radyom, tiranyom ve toryom 
bulunan topraklardır. 

Bu maddelerin toprakta bu
lunması hazan radon ve toron 
gibi gazlarm karışmasiie mtimkUo 
olmaktadır. Granitli ve kilai olan 
topraklann bu nevi radyo aktl· 
vitesi fazladır. Buna mukabil 
klreçll topra~larda bu lnt:ıarat 
ıayıftır. Binaenaley yıldınmın en 
çok dtlt.tl\tl J•rle~, panitli •• 
ldlaU mıatak•l•sm .... T •,.ı.d kulf 

Yarık ıeJdinde bir yı)Jırım dGşerken 

ıurette kireçli olan dat tepelerine 
ıiç bir zaman yıldmm dllşme-

miıtir. 
Toprağın radyo aktivite neş

reden maddeleri, havaya salıver· 
dikleri radon ve toron gibi suda 
eriyen gazlarla bilvasıta tesir 
yapar ve meıelA pfalı haısalar 
doğururlar. Bu iazlann karıştık• 
ları ıu membalanna yıldırım çok 

1 
düşer. ÇUnkn o mıntakanın ba· 
vasının dakiıiyeU yukarıki sebeh· 
lerden dolayı çok artmıştır. Ay
rıca yer altı sularının ağzı, )ler
altından geçen ırmaklann top
rakta hasıl ettikleri yarıklar yıl
dmm düşmesine çok müsaittirler. 

Bu hadise, yine bu noktadan, 
en tehlikeli mıntakaların, tabakat 
teşekkiilll itibarile iki ayn topra· 
ğın birleıtiğl mahal olduğunu bize 
göstermektedir. Filvaki, menba 
ıuları, umumiyetle hüviyetler ayrı 
iki ayrı toprağın · yetiştikleri hat 
boyunca uzanırlar. 

Çünkll buralarda toprak alb 
ıularının akmaaı kolaydır. Bu su• 
lar aktıkça radyo aktiviteli mad· 
deler bırakırlar, bu maddeler, 
etraflarındaki havanın nikiliyetini 
arhrırlar ve bu nakiliyet te yıldı· 
nmı çeker. Bundan çıkarılan ameli 
netice şudur ki Sovyet Rusya beş 
senelik plan mucibince yaptığı 

elektrik sevk hatlan tesisatını, bu 
tehlikeden uzak tutmuttur. Fran· 
a:ıda ise bu iş daha evvel yapıl· 
dağından tehlikeli noktalarda ibti· 
yat tedbirleri artırılmıştır. Bunun 
için aynca, bir de Fransanın 
yıldırıma maruz kalan noktaları
nın haritası yapılmaktadır. Bu 
haritanm bir faydaıı da yıldırım 
tehlikesi olan yerlerin dolu tehli· 
kesine de maruz bulunduğunu 
sıöstermesldir. 

* 1932 senesinde, Fransada 
yapılan bir kongre, tesiı 
edilecek " kanser tedavi evleri ,, 
hakkında hararetli görüşmeler 
yapmıştı. Bu hususta mühim bir 
ketif yapmıf olmanın şeref.i payı 
Fransız ilimi Jorj Landovskiye 
dütUyor. Bu zata göre topraktan 
lntiıar eden radiyo aktivitedir ki 
lnaanlarda umumiyete kansere 
ıebeb olmaktadır. Profesör Lan· 
dovski yaıayan hücreyi, elektrik 
ihtizazı yapan bir varhk olarak 
tellakkl etmektedir. Binaenaleyh 
bu hUcre elektrik dalgası veren 
ve alan bir merkezdir. liu hncreyi 
teşkil eden unsurlar, bava ve 
toprağın intişan ile mlltemadiyen 
ihtizaz halindedir. 

Eğer •llcudu teşkil eden hOc
relerden biri, aksi bir intlıarın 
tesiri altında kalırsa vllcudda ih
tizaz muvazenesi bozulur. Bun
dan dR kanser doğar. Bu naıa· 
riye ltalya ve Almanyada büyük 
araştırmalara aebeb olmuştur. 
Almanyada profeıör Rambonun 
tetkikatı iıe daha mühim netice
ler vermişt:r ve: 

Böyle bir akıitesire tabi bir 
evde yaşayan insanlarda müte
madiyen kanser hastalığı tesbit 
edl!mittir. Binaenaleyh ev yaptı· 
rırken bu cihete çok dikkat 
etmek l~zımdır. 

.:h.,fa 7 

+ Bilmecemiz t 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer muhbra defteri •••· 
caklar: Eıkişelıır Sılkarys mektebi 
2 ıuci ımıf CıOô Makt>u]e, Gedikpaşa 
Ermeni ilkmektebi 51 Serkiı, SultanU
med Akbıyık Kupacılar No. 2 de 
Güner. Konya Akıf pllfa mektebi tale
beeindan Tonguç, hınıt Ulugazi mek· 
tehi 102 Mdımed Ömer, letanbul 
mubtelıt rum kız ilkınekt~bi 5 inci 
ıınıf Zoi Yigcıntu, Samııun İnönü 
mektebi sınıf o ten 200 .Milnir Akgün, 
lstanbul erkek lisesi 4/A dan 1251 
llhami, Sivaı dişçi Bay A. Naci oğlu 
zihni, lstaoLul kız lisesi ö85 Selime 
Bayan ve Baylar. 

birer mUrekkebli kalam ala· 
caklar: Gelenbevl oıtamekteb B-1 
den G40 İhsan, latanLul 49 uncu mek· 
teb 95 Semahat, lstanLu] erkek Jiseıi 
C-1 den 803 :N ıhnd, Jstaııbul kız Jiaeıi 
1441 Semiha, İstanbul 44 üncü llkmek· 
teb 8 1 Tacünmsa Hayan ve Baylar. 

birer boya kaleml alacaklar: 
Samsun Dumlupun11r mektebi sıuıf 6 
ten 92 Hikmet, Istanbul 3 üncü mekteb 
sınıf B- 4 den 478 Aılnan, 1 taobul 
erkek liıesi A-1 den 8:;7 Yılmaz, Edime 
liıesi eıoıf 4 den 159 Ahmed, Kadıköy 
Aramyan mektebi 1 inci ıınıf Armaıa 
lzmirliyan Bay ve Doyanlar. 

birer lastlk top alacaklan 
Oazioamanpaşa ortawekteb 590 Sıt• 
mabat, lı:ıtanbul 12 inci mekteb 
ıuııf 5 ten 279 N. Naci, Istan• 
bul erkek lisesi 2 • B den 1053 
Refik, İstanbul kız Jiıeıi 2!16 Nermin 
Hamdi, Feyziiiti lıseai 195 Şehim Ke
mal llayan vo Baylar. 

birer bUyUk sulu boya ala· 
caklar: Paşabalıçe incirli köy No. 16 
da Bay Zihni kızı Zuhal, Edirne Lala-
oahinpaşa 11kmekıeb n inci 11ınıf 74 
Nazım Haydarpaşa litıesi 1413 Müfid, 
Konya' Ortaınekteb 2- E den 69 Gıin· 
düz, İstanbul Kumbaracı yokuşu No. 
51 de .Moska Negri Buysn ve Baylar. 

birer kUçUk sulu boya ala
caklan Küçükpıızsr Ahlat sokak No. 
4 de Giineri, E:ı"işt:hir Mıllizafer mek
tebi 8 üncü sınıf 146 Zt!hra, Fatih 
l3 üncü mekteb 6-A dan 792 Türkan, 
Üsküdar muhtelit Ortamekteb ııınıf 1-B 
den 168 Hayri, Konya Akif paf& mek
tebi 27 Kadrıye Atay Bııyun ve Baylar. 

birer kart alacaklar: Denizli G. 
M. Kemal mektebi sıuıf 6 den 326 
Orhan Ural, SaJıhli Altıoordu mektctbi 
sınıf 4 den 608 AJ. ... bwed, Zongoldak 
Ortamckteb ıınıf S den 44 Oktay, İa· 
tanbul 49 uncu mekteb 167 Muammer, 
lıtanbul Aynalıçeşme Gıka apartımanı 
No. 4 de Suna, KHdıköy erkek Orı.
mekleb 726 Ali Cazıb, ~laniııa nskeri hu4 

tabausi cildiye koğuşu lzmirli Bay Mus
tafa oğlu Muamw1::r, Zonguldak Ort•
mekteb ıınıf 2 den Abdullıth, Akhisar 
mahkeme başkatıbi oğlu Dürrü, Samsun 
lstikli.l mektebi sınıf 6 den 240 Vedia, 
Devrek llkmektebi talebesinden 196 
Selahaddin, 1{oııya Akıfpaşa mektebi 
623 Yusuf, Cağtlloğlu Daşmusahibleı 
ıokıtğı No. 19 da litihmi Tuna, Salihli 
Namıkkemal mektelıi 3 üocü ıınıf 169 
Ali, Beyoğlu 21 inci mekteb 2 inci 11nıf 
Tnfjk Necdet, Sahhli Altınordu llk· 
mekteb 5 inci sınıf 6:?0 Mustafa loık, 
lstanbul erkek li11eıi 819 M. Ragab, 
Kouya Porçuklu mahallesi No. 28 de 
Münir Zeren, Ankara İltekinbey llk· 
mektebi ıınıf C-2 den 252 Hatice, :ı.. 
tanbul erkek liseııi A-4 den ~96 Sa
mim Ankara lç İşler Bakanlığı bl
rinci1 ıube tahsis kaleminde Bay Rizıı 
Alatan kardeşi Tevfılı:, .rtdana kız lisesi 
birinci 11nıf 3~0 Mtdilıa, Bursa lobi· 
aarlar ziraat memuru ll. Erkal yeğeDİ 
Çetin, Salihli Altııılrdu mektebi 5 inci 
ıınıf 61 Muıtafa Cım, Adana topçu 
alllyt 4 tincü lıatarys K. Yüzbaıı_ Bay 
Nazım oğlu Nevzad, J{onya Alneddın 
ambarı müdürü Bay 'l'alat mabdun. ıı 
lteıad Ozdil, Adapazar mektebi 4 ~ı -
cü sınıf 44 Suuıim, Aııknra Atatmk 
me-ktebi ıınıf 3 den 41a Te\•fık, Kiitab-
a lisesi A-2 den ~17 l~ık, l\ouya Al<ıf· 

~aşa mektebi SiO Adıl, Merımı ort'!.n" •· 
teb amıf 2 den 161 Niy ızi, hon~ a 
Akifpaşa mektebi sınıf~ de.o 862 .lRle, 
lzoıit askeri hastıuıeeı ımann llfty 
Halıl kızı Muzı1fier1 Çırnakkı.le Ynlı 

dd a· Kö!ıecı .Alı yananda 
O.:ım:nı Kamil, J3ursıt J) •mirtaş Jık
mektebi ııoıf 5 ten 199 ~erıı~l, Uz!-1 11

" 

köprü Mimar llnyri m~ktel ı 13 .. Hukıyo, 
Aksaray Sıntklıbnkkul No. 68 do Ik 
Ba Edhem kızı Necılli, lımıt ortRme~· 
teby ııuıf 3 den 14.:l Süleyınaıı,.,Balıkl'.sır 
kız ortamekteb ııoıf 2 de~ 2.0 II.alıd~ 
T D Çanakkale Cumı urıyet meıdebı 

uzu , t> • Adapa
ııoıf 6 den 139 Httdıa >e"ım, 
zar ortamekteb aıoaf 3 .&en 14' A. 

1 
OiiT9P. bmit ortam(:ldeb ••Dıf 1 de1a 
219 KiziiD Bay •• BaJUlar· 
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Şehir Tiyatrosunun Ope
ret ısmında: Deli Dolu Localardaki 

Tanaş, parmaklarile para sa· 
yal' gibi yapıyor, yine ıözU 

kesiyordu: 
- Sen trelo vre kardly amul. 

Sari sari bu sayıyorsun, knra, er
kek eps"ni sana us k yapıyorsun. 
Osurmnnli, Ster.ing, Napolyon 
Kremis liralan hrınk tırınk ed yor, 
ah panayamo d iyorlar, akil kat· 
ıiriyorhır. Demin statu oumcıra 

görmedin, oyle taa oluyorlar .• 
Bolses: 
- Yakalıkswm diye canın 

sıkılıyorsa caketiu yakasını kal· 
danver Vebbiciğim.. istersen 
ıen benim tabakaya da vereyim. 
dayandığın yeriu görllnecek bir 
tarafma koy, fU altın kalemi de 
eline al, bir ıey yuıyormut gibi 
yap 1 Derken Tanaı, pUrtelit 
susturuyordu : 

- Haydi ne zevzek. rahat 
dur. Sen ber ae7 bilir:, primo 
kalite mOzikantlık anlar ma frenk 
kafa ilsinde ne var onu bilmez. 
Frenk matma1eller, madamalar 
ne zaman bir neglize Umokondu· 
rOI görUyor, alhpatlak (altıpatlar) 
yemia gibi vuruluycr... Negli:ıe 
ne demek ıoraraın? Neglize de-
mek bir kisi ki D;yazeniı kafada. 
Bakmıyor dısarda kibar durmak. 
1.atemiyor galanteriya, tefarik, 
kokot tuvalet... Kostum, pardeaU, 
mak ferlan alamod uymıyor; zarar 
yok... GUmlek pis, pantalon bu
ruauk, pabuç aamur itsinde bat· 
mis, genem yok zarar... iste bu 
gibi etranzedeI} gelmiı artist ka· 
rilar boyle bil' erkek karşısında 
(Ah kaymenJ, oluyorum 1) ba
ğınyor.ı 

Direktör hazretlerinin kerimeal 
muzikamn tutturduğu mazlirka ile 
yine beygir iiıtünde ııçramıya, 

bltoz evvelki çocuğun yaptığı 
ıibl çemberlerden atlamıya, gerili 
kordonlardan, mrıldardan aşmıya 
koyolmu,tu. 

Vehbi okadar kendinden geç· 
...qtı ki b:tişik locayı ayıran 
bölmenin llstüne oturub ayaklannı 
aaadalyeye dayamıf, bir kolu ile 
aradaki direğe sarılmıı, bir elinde 
dürbün, öteki elinde Tahainin 
altm tabakua, ağımda kalıp 
ıigarası, ara Yermeden Bolıesin, 
Kadrln'n, Tanaf&Jl 11rllarına dirsek 
TI&ruyor: 

- Yüz lira mr lizım, iki yüz 
Myacağım. (ki yftx mfi yeter, bir 
tahtada dört ylUQ çıkacağ'ım; ıo 
t.aYUs kutunu elde edeceğim •• 
O.st dliıman görsün, 6ç dükkAn 
da bunun uğruna g:tsinf diyordu. 

Bitişiktekiler, kuyumcubaıı, 
11rmacıbaıı, ebe.rcib~ kılıklı, 
ker halde bilmemoeyanlar likablı, 
Pangaltımn kibu &meni fıımiı.. 
1alarmdan kimselerdi. 

Ön tarafta, kır kaşlı, pos 
bıyıklı, gaga burunlu bir kıranta, 
yani reisiaile ile boyala saçlaı:ı 
ördek baııoa dönmüf, tallağa 
f•dık kadar el benli, ter 
btyık.L, bafil aakaUı lcanaa 
oturmuı, geri?ere de ofuUarile 
ıelioleri yahud kızlıırile damat
lan yerleşmi9~i. 

V ehbinlo l>a mtınsebf!taiz hal
lerine acaip acaip bakıftyorlar, 
fı•ldaşıyorlarcL : 

- Zo inç belaya pt•uflz. 
K6poğlu burnumu%un k8k6nde 
kazık kaktır •• 

- Kaw. be ne balkabafı 
kafa. bu ne davlumbaz !.. Polka 
eden ~arıyı aeçmişim, atın lcur
yağanu bilem pnmorum .. 

- Mayrik cm puı at!.. Kıyak 
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adınlar Da Şaş ışlardı •• 
seyretmek istersen Aznifin yerine 
gel 1 

Yer yerinden oyn r 
gibi oldu. Vehbllerin loca 
kapısına bir teltme indi. 

Kapı zaten horoz işi, 
çerden çöpten.. aı·kas n 
çakılmıı olan 
saç firketesl ka
dar çeııgel, ye· 
rinden kopup 
fırladı. 

Kara, kıllı, 
kemikli bir el, 
bir denıir kıskaç 
aibl Vehbinin 
ceketini göğaUn
den kavradı. 

Taıı ııksa su• 
yunu çıkaracak 
bir ıırık hamalının, gUmrftk nbtı-
mına cıkmıt koca bir balyaya 
IAsUk top gibi yuvarlaması kabi• 
linden, Tombulu Locadan dışan 
alb. 

Bir naraı 
- Mehmed, Hasan, Ali, ne 

bekliyorsunuz be, hergelenin ge
çirin kaf a~ından aşağı ıu pelerini! 

Sürüklenirken yere yıkılmıt 
olan Vehbi, ayağa kalkacağı 

esnada, bir çelme yiylp yüzükoyun 
kapaklanmıı, pelerin yetmiyormuı 
gibi aynca iki gocuk da kafasın· 
dan aşEığı geçirilmiş, kııkıvrak 
kalı vermişti. 

Bu saldıranlar, demin bahsi 
geçen hünkar yn veri kolağası ile 
iki arkadaşı idi. 

Tombulun üzerine çullanmışlar, 
sme tokat, muştn tekme, pateklite 
patnküte, veriştiriyorlar, Al.ah 
yarattı dimeyib pestilini çİkarı
yorlar, kafa göz, surat burun, 
karın, kasık bırakmıyorlar, kaput 
dayağının en domu:ıuna11na abyor· 
lardı. 

Pelerinin ve gocuklann altın· 
dan, Vehbinin bağuması bile 
dışarı çıkmıyor, o kadar yumruk, 
tekme savurduğu halde, kolağası 
bir turlu hırsını alamayıb, çiı.me· 
lerinin mabmu:ı.larmı batıra batıra, 
ökçelerini vura vura tepiniyor, 
adeta bora tepiyordu. 

Oyun yerinde, Mazfirka alabi!· 
dfğine çalınıyor, Antuanet at U•
Ulnde hoplaya hoplaya sekiyor, 
kimse bu iıten haberdar clmu
yordu. 

Yalm:ı cıvar localardakilu, 
bilhassa bitişikteki ermeni aileıl 
kapımn tekmelenerek arkası!la 

de•rildiğini, delikaDlımn palas 
pandıras dışarıya ıUrUklendiğinl 
görmüş'.er, nelerine gerek, belayı 
nstleriİıe mi a!acaklar, g~rmemez· 
lige gelib yerlerine ıinmiılerdi. 

Paaknl Tanaı, çoktan yok ol
mu4tu. 88 Kadrinin de yerinde 
yeller esiyordu. Bolseı ise, köşe
de korkuaundaa zaaıır zanı•r 
titriyordu. 

Yaverihuaal paıa, hana! tl
yatroyo, hangi kafepataaa slbe, 
Tepebap kıt'ık tiyalroaundald 
veya Odeondaki maıkell balola• 
rın hangisinde bulunaa, Nar p. 
çeği renıiadeld f eaiai yılab, r&i
•üadekl altın imtiyaz ye Uya• 
kat madalyalarını. mrma kordo-
nun ıöatere ıhtere. pannakJa.. 
naı yalayıb bıyıklanm bura bara 
otaror, fakat ıözll kalatı ldrift6 
bulunurdu. 

Bir lkı.t yaaıadan aynlmıyaa. 

Uç beti de etrafa dağda• adam
ları. ortalıia ıısa kulak o!urlar, 

Tel füıtünM kayan 
nneuin küçuk 

Allıoın örneğıdl 

olanı biteni pqalarına yetiştirir
lerdi. 

Bu haraza da, ııcağl ııcağına 
yaveri husult papya haber veril· 
mif, paşa duyar duymaz yerin• 
den fırlamı~, mtıir zade ile arka· 
daşlannın f aaliyetlni görlince, 
alttakinin de, karşıki locada sar
kmtıhklar eden katır oldoğunu 
an!aymca: 

- Yaşa be kolağaa L.. Erkek 
herif yanıma gel, alnını &peyim. 
Bizim yüzümuz , iÖ:tilm zil, ıenin 
gibi yiğitler ağırtacak. Aslan 
babnn n 6z evJ crnf. Hnıımrnn· 
da kar ı khk yok. O merdin oğ!u 
olduğonu timdi anladım .•• T emizJe 
hergeleyi, leşini Hr mel'ununt. 
Diyerek elindeki m kuyruğu kır
bacı da, Gç beş kere, yere ıer:li 
olan Tombula yaplfbrarak, mem
nun memnun dönmüı, locasın-

dakl yerine geçip feıinl bir kat 
daha yıkmıştı. (Aram var) ..... 
== TAKViM== 
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DELi o·oLU 
Operet S perde 

Yuan r Ekrem Retlt 

Opereti yazan Ekrem Reşidle 
best liyen Cemal Reşid Şehir 
tiyatrosunun mecmuasında: "Deli 
Doluda mevzua büyUk bir pay 
ayırdık" diyorlar. 

Deli Do nun mevzuu hafif bir 
operet için güzeldir. 

hakla, jo>zef iki ortak Kilyos 
plajında bir otel açarlar. Otelde 
bir Albn gecesi tertib edecekler, 
Alt n gece.J de Moris Şövalye 
farkı söyliyecektir. 

lzak otele fatta mllşteri gel
mesini, otel~n rağbet görmesini 
istemez. Biitün arzusu oteli iflas 
ettirmek, iflat edince ucuzca ke di 
almak ve oteie tek başına eahib 
olmaktır. Bu yolda muhasebeci 
Ue de anlaşmıştır. Müşterilerin fi· 
kiyet etmeleri için ne yapmak 
lizımsa heptini yapar. Hatti 
Moris Şövaliyeye gelmemeli için 
el elbndan telgraf çektirir. Jozefin 
bu işlerden habel'I yoktut. Otel 
mtışteraeri arasında bulunan Mar• 
lene fişık olmuştur. Marlen de jo
zefe mütemayil g8r6nftr. Marlenin 
bu temayülüne bir sebeb vardır. 
Gençlik a~ısı yapan Doktor Zil
berıtayna müşteri arıyordur. Mar· 
len Jozefi tesiri altına alacak ve 
onu gençleşmeye teşvik edecektir. 

zamandır oynanıyor, epey zaman 
daha oynanacaktır. Deri dolunun 
gfizelliği mevzudan çok mevzuu 
canlandU"an tiplerin iyi seçilmiş 
olmalarındadır. 

Ba ta Jozef rollinü yapan Ha· 
zım vardır. B;r operette acem 
bir operette külhanbeyi olan b~ 
aktör bu sefer de Yahudi olur. 

Ve piyesin aras nda Moris 
Şövaly.e kılığına girer, Moris Şö
valyeyı takl d ederek şarkı eöy· 
ler. iki taklld yapmasını bilen 
Behzad da lzak rolünU almıştır, 
Vasfi ağzile zurna çalar. 

Bedia ile, Şevkıye rum fİv~ 
•İle konuşurlar. 

Bunlar kolay lıler değil, san· 
at'karlann ıahsl 'kabiliyetlcrJ var 
kl bu işleri haıarabiliyorlar. Deli 
Doluyu oynamak yazmaktan daha 
gtiç. Bir Behzad, bir Hazım, 
bir Vasfi bir Bedia olmana Deli 
Dolu bir feye bennmez 1 

Deli Doluda nnktcler blraı 
açık. Cinaslı sözlerin bazıları faz.la 
dekolt~ Uverter yok. Ortada bir 
Prima Donna görGnmüyor. Şar .. 
kı!ar hafif, bunlara rağmen eser 
tutulmaktadır. 

Bu arzusunda muvaffak da olur. 
Jozef gençleımek için Zilberştay• Yukarda tıimlerlni aaydılda .. 
nm odasına gider. nmdan baŞka bu sene ilk de.fa 

Otelde, Jorefl g6rmiyetıler Deli Doluda rol alan Feriha 
onu aramıya çıkarlar. Ararlar, geçen seuelere aiabetle çok iyidir. 
ararlar bulamazlar. Denize düştip Muammer irfan rolünde Lüklil 
boğulduğuna hükmederler. Hayattaki Memifa aratmaz. Umu-

Jozcfin ölümüne sevinenler m"yet itibarile hepıi iyidirler. 
çoktur. Karıaı Ma11ka, cığlu David, / 6 met Hulüsl 
kızı Kathıa, ortağs bak sevinç -·---.. ---·---·-.......... ..-
içi dider. Mar'' a, DnYid, Kati
na 81'tık ke di e}iflerine ya§ }S
bi!eceklerdir. 

lzak ta başka turıa dOttlntlr. 
Mari.ka ile evlenecek otelin ıahil>i 
olacakhr. 

Jozef genc;leımfı bir halda 
meydana çıkar kendisini kimae 
tauımaz. O blitün olan biteni 
görür. Morls Şövalyenin gelmiye
ceği haberini alır. Kendial Zilber· 
ştaynın tcşvikile Moris Şövalyenin 
yerine geçer. 

Marikanm, Davidin, Katinanın 
hallerine kızar. Marika fle konu· 
f1Jf. Kadtn kocasına Morla Şö•alyo 
diye iltifatlar sanrur. 

Ba arada ote!de bir vak'a da-
ha geçe.r. Sabiha adla bir icadın, 
oğlu Finz, renç. lfltı lrfallla 
berabu otele gelmifl.-rdlr. 

irfanla bir AT-rupa seyahatin
de tanışmış ohm Peniwı de bab~ 
ıile bir:lkte otefdedil'. Pervin irfanı 
seviyordur. irfan orah deiil, Flnn 
Pervine acır. irfanla Pervini bir
leştirme kiste&; halbuki irfan daha 
evvelden otelcinin kızı Marika ile 
anlaımıt ve nişanlanacaklardır. 
Pervin bu sefer Firuzdan hoşlanır 
ve nişanlanırlar. 

hak da joıefln lcarısını aJabll· 
mek için gençleşmek arzusuna ka· 
pılır doktor Zilberıtayn onu da 
aençleştirir. 

Bu işi öğrenen Jozef bakın 
&ldOğUntı, lzakım diye ortaya çıkan 
adamın bir ıaktelclr olduğunu 
ılSyler, onu koğar, otele 1ahib 
olur. 

* "Dell doha,, gUzeldlir. Epey 
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fTTİBAD ve TERAKKi 
Na~ıl Doğdu ? .. 

J inri h:ı1m No. 159 Nasıl Yaşadı? •. 
Her llaklo mahfuzdur. 

4 • ı . 93,) Nasıl Öldü? ti 
~=====::ıı.z·ya "d.:irc:::::::::=:::================:= 

Dahiliye Nazırlığında 
Dikkate Şayan Bir Vak'a 

..... radan az bir zaman geçer söyliyorum, Hacı. Bana bir lira 
geçmn, • lcendiaine bir itan 
mücleh:dı daünü veren bu ada· 
mtD -{Eski~ehirli lbrahim) isminde 
bir ıerseri olub vaklile lrana 
firar ettiği ağre:ıflmiş, artık ya• 
kası sa:rverilmişti. Bunun Uzeriae 
lbrahim işi azı tmış, rakıya başla• 
mıı, gene bir kızı iğfal ettikten 
sonra mub:tinde bcrgür. bir reza· 
let çıkarmış, zilzurna sarhoı ~ 
rak ~kaklarda yalıb ka:luın~tL 

cıgara knğıdına ıararak • bin bir 

ibt:male karşı sakladığı • çil bir 

yarım ı:rnaı olduğunu batırlamış'ı. 
Fakat, Tailt beyle aralarındaki 
Eamimiyele rağmen, bo parayı 

cebinden çıkanb Nazırına vermiye 

utaomışb. 

Boyle serserilere avuc dolu'.an 
para ıarfedilirken, bunun aluini 
~hterea •baller de eksik değiidl. 

•rbsa en laahranlı zamuında, 
~aı'Jye nezarelinin muhtelif f\lbe
lerl ıde. otuz efendi askere P.I n
mıfh. Ba efend.lerin kendiJcrl 
p~ram ve aile!erl de açtı. Ken
dı;eriııe alelhesab (birer ı:ra) (I) 
Yedlmeıi içla • o zaman • dah.liye 
nazın olan T-ht b h b , cwı eye a er 
y~ıla.m~tlardı. Bunların içinde, 
aı.eıını hasta ve perişan bir haf de 
bırakıb • • ki . _ gıc.ece er.oden dolayı 

!iilayanhr da vardı... Talat bey 
bu haberi alır almaz acı b'' 
tee~•:ir gösterm·ş; fakat: ır 

- 0,amaz. 

Demişti.. Eu ricaya tavassut 
eden zat Tala~t B •· 1 eyın bu kat'ı 
ifadesi kartısmda daha 
lees Ur Iı ssctmiş: 

acı bir 

- Aman efendim... Merha
met bu) urun. Bunlara hiç ol· 
.. Da tahaiaah meatureclea ~ 
tra ver:Isio.. Dom:ıti. 
" ! alit Bey, detim deria 

dutunmüt: 

- Olamaz.. Tahsisab 111estu• 
reden bu ·bı • 1 d il iŞ ere para aarf e-

1 
emem •.. Git, muhasebeciye söy· 

e.. Benım m d edil k aa111n an mahsub 
me Gzere ba arkadatlara 

Yarmtıar lira Yel'ıin. 
Cevabını Yenniıti O t ·L&-er o M• anu~~ 

•11111 altıada (tam otuz bir bio 
albn lira) tah.:aab . 
r ld 

.. aaes.ure pa-
a• o ugu halde . 

kAb°bl • L.. • maıyellndekl 
eru uuyle mühim bir İhti· 

y. clanaa bu paradan b' 
Yermek istem:yen TaL:t B ır ıbey 
ı.. f d"'- ey aca a 

e en ıacr& kendi k.eae • d 
Y•rdım edeeek kad ·~ •n 
"di? B ar uagın 1IÜ ı ı .. unu da IU • 
d • . DUaaalle arze-
ecegız. 

Bu nıcseleden bir mftddet 
~~· _Dahi.l,, e nezareti evrak :: 

urn Hacı Nuri Bey(21 bir aa bah 
erkenden T alit Be . d 

· · yın o asına 
gırmı,, o gece gelen t"freli td-
araflan takdim etmişti. Ta'lt 
be7, Hacı Nuri beJi k 
6turtm T &rflSuaa Uf·:· elgraflar hakkında 
konuşacaır nı konuşmu• S 
Haca N • b ... - onra, 
•---• urı ey gitmek için kal
ııwuxen: 

- Hacır.. Bana bir lira v..-
lelle. 

ver. 
Hacı - Beyim, beni bi!miyo~ 

maıunuz. Bende bir lira ne arar. 
- Yarım olsun. 
Hacı Nuri bey, TalAt beyin 

ciddil eti karıısrnda durmuş, dü· 
ıfinmeye mecbur olmuştu... Para 
çantasının en derin köşesinde, ( Arkaıı •ar ) 

lngilterede Asılan Kadınlar 
-

Koca Katili Misis 
Marcoriden Sonra ••• 

--·----
Londra Hapishanesinde, En Şefkatli(!) 
Bir Oğul Katili Ana Akibetini Bekliyor 

lngfliz adliyesinin makan:zması 
ve çLlf ma:ı hakkında bu sütun• 
\arda bir hayli yazı çıkmıt ve 
Son Poıta, okuyucularını bu hu· 
•usta bir mikhr aydınlatmıştır. 
log:liz adliyesinin çalışma ıekll 
o t>Uretlcdir ki, her lngiliz, ayn 
ayn hem buna itimat eder, hem 
cie onurla kıvanç (iftihar) duvar. 
Bu sebebledir ki bundan birkaç 
gün evvel lniİ:iZ gazeteleri Hull 
şehri hapfabaneı:nde MiiiS Marcori 
isminde elli.lk b · r kadır.ın asıldı· 
ğını haber verdikleri zamau hiç• 
hi{ lnailiziıı a.kLadau e~ ufak bir 
Adll h•ta ret-mı. alm•k ihtimali 
geçmemiıtir. 

Vak'a ıudur: 
Mhls Marcori::ıin kocası bir 

kamyon şoförüdür, sarhoıtur. 
Kansına bayab çekilnıez bir 

hale getirmiştir. Bir siln, bu 
tahammllldz yaıayııa dayanamı• 
yan kadın lrocasını aldürmtlftDr. 
A Yakah, lılklmler, hatta Adıiye 
Nazırı dahi bu kadının doaye• 
tinde e.&abı muhaffefe g8rm6f
lerdir. Fakat loral dahi kanuni 
hakkını kullaaıp kendisince bir 
« ikinci bidise • yaratmamak 
için af salab'yetiııi ku lanmamıt· 
br ve M:a:S Marcori, gece yuttu
rulan afyonun hali tesiri albnda 
iken sabaha karşı idam aebpa· 
ama çıkanlmqlır. 

Bu sun: tle 1000 den beri lngil
terede idam edi!en kadınların 
adedi sekizi bulmuştur. BunlanD 
haricmda Londra hapishanesinde 
bir diğer idam mahlcümu kadın 

vardır ki onun HZİ) eti bnsbotün 
büzünlndnr. Evvelce kıaaca vaziye
tini okuttuiumuz bu kadın da, 
dava cwak na ve cereyan eden 
muhakeme ıekane ııörG, Dnnya· 
nın en ıafkat i analarından biri 
imit. Adı Miıis Brovnhild:r. Bu 
kadııım bir oğla vardı. On ıekfz 
yaşı:ıa kadar çok ilerf bir zckA 
kabiliyeti gösterdi, fakat on ıe-

Asılan Milis .Maroori 
binci yqmda birdenbire kafı ı 

işlemez cldu, anki beynini ç-:s• 
hftaan bağlardan biri kopmDftu. 
O aaretle ki aauım bile tanım.
yordu. Bu ana, OD iJd ıene ~ir 
dakika olaun oiluou yalnız bırak· 
madı. Geçenlerde kendiaine bir 
ameliyat yapılmak icabediyordu. 

Arkrıaında oğlunu kimsesiz 
bırakmamak için bir akşam evvel 
çocuğuna fazla miktarda aspirin 
verdi. Ertesi glin hasta delikanlı 
bir daha gözleri ıi açmadı. Kadın 
mahkemeye verildi. Avukatı In
gilterenin en meşhur vekili idi. 
~ir defacık olsun, • rf iyilik için 
kaoanu durdurunuz diye hakime 
rica ediyordu. Hakim: 

- Böyle py olmaz. Kanun 
kanundur. Dedi Ye kadın idama 
mahkum oldu. 

O da, timdi, mukadder akfbe
tini bekli} or. 

EMNiYET MESELESi 
Maruf Teksayt prezervalif eri 

kapalı ( birlik), (üçlük) Ye (altı· 
lık) zarflarda eczane!erde satılır. 

Soyadları 
Alan Okurlarımızın Yeniden Soyadı 

Adlarını Bugün De Yazıyoruz 
Tokat Sıhhat MftdUrQ Dr. bay ret işleri muhasiblerinden bayan 

ŞiHcrü Maral, Tokat hükumet ta· Rub1ar Ye bay Pertev Gökçe, 
bibi bay Behçet Nez~hl Eerkkam, Ankara D. Damiryolları malzeme 
Tokat seyyar tabibi bay Cemil dairesi memurlarından bay lhıaa 
Ünal, Tokat Stlıhat iş!eri katibi Diken, ayni d airede bay lamail 

Karınca soy adlarını almışlarda. 
bay Kadri Özen, Tokat sıhhat 

Antalya'da Soyadı Alanlar 
memuru bay Lütfi Oral, bay Ha· Antalya ( Hususi) _ Cümhu-
lid Doğdaı. ıoyadlannı almıtlardır. rlyet Halk Fırkası reiı: bay Şe-

~ refeddin Karacan, Anta'.ya mek-
Kadıköy ilfaiye grupundan tubcusa bay Fuad Türkdoğaa, 

Amir bay İbrahim Çetin, baıça· Emniyet mftdilrü bay Tevfik Kot· 
vuş bay Hasan E:> üp Ozan, on• tan, ubil sihhiye doklaru ba1 
başı bay İbrahim Kara dayi oğlu, Vaafi Cankatan, emniyet biriad 
onbaşı bay Şaban Ilık kan, grup komiseri bay Baha Vural, iJdad 
yazıcısı bay Halid Bahaeddin komiser bay Emin Pa}lt, ilriaci 
Göksu, toför bay Mustafa Tl.tUn komiacr bay Kemal Yılcbrım, 
oğullan, onbaşı bay Mebmed A:I ikinci komiser bay Ömer Ali Alµ, 
tc.blike, Ercnköy telefoa memuru Uçlincli komaer bay Tevfik Ycr-
bay Fehmi Sarracoğlu, ıoför bay dakul, OçGncll komiser bAJ H. 
Muhiddin Coşkun, gı up bölükemioi Hllseyİll Gunay, emniyet 7ar1cı-
bay Musa lbrahim Yıldız, ıoför lan bay Raiıb Yavu~ bay ~ 
bay Saim Tunç, grup borazam mal UrKI, bay Ziy'l ilhan. Lay 
bay Ali Muatafa Erduğ, grup Tayyar Urgun, bay Emin Artaıa, 

bay Ali Riza Pclat, bay H. Ali 
borazam bı:y Halil lbrabim Akbu- Arslanoğlu, Nafıa BaşmDheadW 
lut, bay Eyüb Osman Boztepe, bay La.fi Ataç, Batkltib ba1 
grup anısı bay Tah;r R.za Gü• Ismail Atay, kitib bay Haldia 
Ulataıa, bay Ali Muatafa loil, Aboy, ambar memuru bay Nllİll 
şoför bay Ahmed Kuıltui 10yad- TDzlhl 11e>yadlannı a)m 1 arckr. } 
larını almıı:arC:ır. Katt. ~· Alanl• 1 * Kq (Huauai) - Bay Al ff 

Konya iatasyonu kımm hareket Ekrem Bayaaa, bay Avni ve bar 
Mehmed Raif Erdem, Bay Remzi 

mlifetlİfİ bay Mustafa Zeki De- Atalay, bay Halil Acar, haf lb-
mirel, gar müdüril bay Hilmi Tan, 

rahim Aksoy, bay Hulki ve baJ 
bağaj ve mesejeri memuru Bay Hamid Cankaya aoy adlan• aJ. 
H. Fevzi Acar, depo müdürü bay mışlardır. 
Hakkı Ertürk, kıaım ıefi bay OkurlarHnıza cevablanınm 
Ruhi Tucca, muhabere memuru llaydnrpaşa liı:ıcsı feu şube11Dden 
bay Manastirli Hamdi Martonalb, Bay Ilıfzıya: 
Alemdar belediye tahsil ıubed - Kaptan kelime•İnia alla 
tahakkuk memumur bay Züh_di Ça· Capitane'dir \'e lilince bir ke!i-
kar, Norveçte Langesum Tello va· medir. Bu kel.menin bizde karıa-
puru kcmandam bay Nezihi Vural, lığı yoktur ve birçok ecnebi ke-
BedirhalJ a:Jesi Çinar, Urolog ope limeler gibi bunu da kullanmalı 
ratör Dr. bay Sam, Avukat bay mecburiyelinde)İz. Binaeııaley~ 
Ih.an °•-do, Tıb fakültesi ikinci "Kaptan oğlu,, olarak aoyacla alll-

·~ bilirsiniz. 
&1nı~an bay Ertuğrul Oıman Eif. Maliye memurlanudaa S., A. 
gin, Müskirat depocusu bay Kamil Cndete; 
OjJmen, meyva hali hamalları - SIJ61dain 3z tlirkçe u...-
kmedarı bay Mehmed, eşi bayan bldan ıunlard.r: Könilmek. Pli-
Meryem, oğla bay Ramazan, bay mek, girilti, girmek .• 
lamail, kazları bayan Sebahat,~__.::_: __ _;_.:_, ______ _ 

bayan Nebahat Dem:rb"'' KBçük
pazarda Hacıkarlın caddelli No. S3 
de baJ Ahmed Saffet, eşi bayan 
Mukadder, oğla Deniz lisellinden 
bay Ömer Nureddin, bay Mehmf'd 
Ziya, kızı bayan Emin& Enise, 
HalAaı bayan Latife Gülen, Şeb· 
zadebaıı Taksi mahalleai No. 
22-23 de ıoför bay Abdülkerim, 
kardeıi bay Yaşar, bahsı bayan 
Nigar ve yeğeo~eri Mebmed Şerif 
Altınova, Ankara jandarma umum 
kumandan'ığı muhaa. be milmcy· 
yizi bay Ziya Demirtaş, Eskişehir 
defterdarlığı varidat kaf bi bay 
Kazım, Ynzöyük 2 nci mek· 
teb başmuall· mi bay Reıad 
Taıcan, Tabi aye Rumeli mınta· 
kası Moloz meykü im iri bay E ü
ıey n, kardefi BüyOkdere ItaJyan 
Ta)yare firketi gümrük muhafaza 
memuru bay IV)ehmed Emin, ve 
aileleri Maly, Ankara Ri .. aaeti· 
cumhur bandcsundan mütekaid 
bay Mustafa, e(i bayan Ayşe, 
oğlu bay Halil, bay Rauf, kızları 

BASAN 
ÖKSÜRÜK PASTiLLERI 
Öksürük, Nezle, 

Brontit, Boğaz ve 
Göğüs Hastahklarlle 

Sesi Kısllanlara 

şifai tesirleri çoktur. 
30 kuruştur 

HASAN DEPOSU 

BASAN 
KUVVET ŞURUBU 

YellD~ .. Hacı Nuri bey, _. 
L d' . kcea Dahiliye nazınnm 
&e11 ısıle ala tt• -" _ Y e ıg.ne bamletm:f. 
: UY~r?1ek IRıreU e cevab vermek 

etnıftj. O zamaa aralanacla .. 

Bugon M E L E K Sinemasanda ....... 

bayan Muammer, Muzaffer Engin, 
Pendik muhafaza memuru bay 
Alaeddiıı Dönmez, arkadaşı bay 
Cafer Karan, muhafaza memur- ' 

Zaafı Umumi, 
Kan&1zlık ve Kemik 
hastalık'arın:ı şifai tesir
leri çoktur. Çocuklar, 
gençler, genç kız•ar ve 

IDuha•ere ge~ 
!•fit bey - VaDaM, ahi 
111 N~ı•lll laı En lıı:dekr .,c" la '-1& ••k'a ı..~.a ~ 

bMlkatU-. albr.ra letia.ct edca '* 
rıı lokılab.a ilk -. J . lttiW 

Terakki ~illiyeti Ev 
1 :1' ~ 

vaz fcsiai iJa edeıı ba :t, -:.ı~1te 
küdar~ bir tGtüıı deposu !'nd~tiılür. 

BRiGiTTE HELM - PiERRE BLANCHARO 

ALT 1 N 
Sinema telaıijinin 61mu hlr eıeri. FRANSrLCA SôZLO 

U. F. A. Bupn ,..t 1 ı ele tean1•t& matine 

lanndan bay Fuad Bi) raç, arka· 
dafl bay Rahmi KızılgOn, Y ozgad 

ihtiyarlar her Y0 ft& 

istimal ed !bili 1 r. 

jandarma mülizimi bay Nureddin 
Bayt&rk, Yozgad pi) ade alayından 
y&zbap bay Emir, babası Tokatlı 
koJUmcu bRy Etem uata, kardefi 
bay Ali, Ye aileleri efraC. Ka) umcu, HASAN DEPOSU 
kmir A1dm demirylloada b~ ·----------" Mltmtas, kardetlerl lataabul Uca- '-



ıo Sayfa 
!i& :a::::w a::::ı>> .. 

laııaı . ve. Zambak 
BUvDk Tarihl Roman 

Muhaıriri: A. R. No.ı 132 '. 1 .. 835 

Süleyman'ın Sözleri .• 

Fransız Setri, Sultan Süleymana, Kırahnın Dilekle
rini An!atıyor, Yanayakıia Şikayetlerde Bulunuyordu 

Sefir R inson, kıralmm istir· 
hamını ıu suretle, kıaaca arzetmit: 

- Şevketmeabl.. Şarlkımin 
Fransayı her taraftan ta:ıyikı, 8J"" 

tak dayanılmıyacak bir hale gel· 
mlıtir. Fransa gemileri Akdenize 
pkamıyor. Fransız ticareti, gün· 
den güne ö:üyor. Aynı zamanda 
Şarlken'in dcnanmaları, Afrika 
sahillerindeki la!iim!arda da rahat 
vcı huzur bır.:ı kmıyor... TUrk or
dularının azameti karşııında, bir 
köıeye ıbtn Şar:ken'i denizlerde 
do aynı akıbete uğratmak için bir 
tek iradeniz kf.fidlr. Franıa sa· 
billerinde görfinecek olan bir tek 
Türk sanca~ı, biıim halAskArımız 
olacakbr. 

Demit:I... O zaman Birinci 
Süleyman hzflfçe gü:nmsemiş: 

- Pekili.. Var, kıralına se.o 
lim eyle.. Donanmamı tez ı.a· 

manda o canibe gönderirim. Am· 
ma kıraan da kıral!ığım biraz 
bilain. Ordularının ba§ına g~çıin .• 
Bak, bizler bur.unla tamam bet 
defadır ki buralara geliriz.. Şarl· 
ken'I tehd.d ederak onun rahatı• 
nı temin edeı iz. Fakat Kıralm 
taraf mdan biç bir hareket ıörme
yiz. HükUmdarl:k, sadece sara· 
yanda oturub nedimlerile hoıça 
vekit geçirmek değ;Idir. Bunları 
da keodüye böylece söyle. 

Cevabım vermi~ti. 

• Bu sferki harb planı, (Viyana) 
)'& muhasara ve zaptetmek değil; 
bilhasıa Şar:ken ordusile açıkta 

bir meydan muhare:besi vermekti. 
Hatti bunun için bilyük muhasa· 
ra topları get:rilmemiştL Vakıi 

Şarlken, kard~şiniıı ricalarına 
dayanamamış, Viyanaya gelmi~ti. 
Fakat Bir:nci Süleyman taraf.o· 
dan gönderi en haberlere rağmen, 
kaleden c' ışan çıkmaya cesaret 
ıcs :erememiş ti. 

ihtiyar til~i, bu hareketini 
parlak bir nümayişle setretmek 
istermişti. (Kont Palaten Fred· 
rik ) ı en güzide askerlerinden 
mllrekkeb bir fırka ile TUrk akın· 
cılarına karşı göndermişti. Yirmi 
iki bölük zırhh ve mızraklı ıüva· 
riden mürekl<eb olan bu fırka. 

yer yer g:r:şllği muharebelerde 
kimilen Tü, kler tarafından kılıç
tan geçirild:. 

Avusturya ovaları, baştan 

baıa yanıb tutuşu}ordu. Türkün 
kılıç ve ateşine mukavemet ede· 
miyen kalelerin altın anahtarlan, 
Türk ordusu karargahında toP'" 
!anıyordu. Bir $Üvari kolu ıimale 
doğru ilerlemiş, Almanya toprak· 
larına kadar girm:ş.. oraları da 
haraca kesnıişti. Biltiln bunlara 
rağmen, ne kıral Ferdinand ve 
ae de Şar:ken, kapanıp kaldık· 
ları Viyana kalesinden dışarı 
çıkmayı göz erine kestirememi~ 

lerdi. 
Nihayet lbrahim Paşa ( Logo

vlç) e kendi eme ltalyanca bir 
mektub yr zmış, esirler arasında 

bulunan ( Stav:er ) lınıinde bir 
ltalyana \'ererek Viyanoda bulu· 
nan ( Şarlken ) e göndermişti. 
lbrahim Paşa bu mektubunda 
Şarlkeni korkaklıkla itham etmiş, 
aon defa olarak harbe davet 
eylemiıti. Fakat imperator, bu 
mektuba cevab vermek cUretinl 
bile gösterememişti. 

Bu vaziyet. Birinci Franıuva 

için bUyUlc bir fırsattı. Eğer 
ordusunun başına geçib de Şarka 
doğru yürümüş o'.aaydı, hiç 
şllbhesiz ki Şnrlkene arkasından 
bliylik Lir darbe vuracak.. belki 
de onu esir ederek ( Pavi ) mnğ· 
lubiyetinin intikamını alacakta. 
Fakat bunu yapamadı. Yine atıl 
ve mef .fıc bir halde kaldı. 

• 
Türk ordusu, unutulmaz zafer 

hahralarile fıtanbula avdet etmişti. 
Geniı bir nefes alan Şar!ken, 
bu mağlubiyetin acısını, yine 
Elrincl Franauvadan çıkarmak 
istem 'şti. Türklerin Macaristanı 
çiğneyerek Almanyanın merkezine 
kadar ilerlemelerinL. her geçtik· 
leri yeri yakıp yıkarak yUzleıce 
kiliseyi hak ile yeksan etmelerini 
hep onun teşv:kine atfediyor; 
bütlln hıristiyan Alemini Birinci 
Fransuvanın aleyhine tahrik edi· 
yordu. 

Fransamn vaziyeti cidden fena· 
laşmışh. Hele Fransanrn cenub 
sahillerinde barınmak imkanı kal· 
mamıştı. Birinci Fransuva, İstan· 
bula (LAfore) isminde l ine bir 
sefir göndermiş; İmdad istemişti. 
Türkler, büyük fırsatları kaçırdığı 
için Fransa luralma azçok kızgın 
olmakla beraber bu seferde, bot 
görmüt~er; istediği imdadı gön· 

cerm~ye karar vermiılerdl. Bir 
fıı ka TUrk askeri, gem.fere bin· 
dirilmiş, (Av:onya) ya gönderil· 
mitti. Bunlar, oradan da ltalyaya 
geçecekler.. (Ankona) ve (Otrant) 
yolilo Napoliye doğru llerliyecek· 
lerdl. 

Şarlken, bunu haber alır almaz 
derhal papaya müracaat elmiı, 
papa vasıtasile de Venedik c•ım· 
huriyetini harekete getirm1ıti. 
~smanlı hUkümeti o esnada Iran 
ıeferi ile meşgul olduğ için tabii· 
d ir ki fazla fedakarlık edemezdi. 
Buna binaen Avlonyadaki askerin 
Italya sahillerine geçmeai, tehir 
edilmişti. 

Birinci Franıuva, bunu duyar 
duymaz fena halde telaş etmiı; 
bu sefer de Şarlkene bir sefir 
göndererek aralarındaki husumete 
nihayet veri:mesini rica eylemişti .•• 
Birinci Süleyman ile Ibrahim paşa, 
bu haberi almakta gecikınemi,. 
ler •. Eh-inci Fransuvaya fena halde 
gücenerek o } olda da kendiıine 
haber gönderm~lerdL 

Şaşkınlıktan ne yaptığını bil· 
meyen Birinci Fransova, fikrinden 
tekrar ricat etmiş.. Yeni den Şarl· 
ken ile muh&samata girişmiıtl. 

Aynı 1.amanda, bu iki yUzln ıiya• 
setinin esbabını hikiye eden bir 
mektubu .. evvelce Birinci Fran
auvaya yo!ledığı • (Rinson) a v .. 
rerek Istanbula göndermiftL 

( Arkau var ) 
._ ..... ___ ...................... _ ............... ..... 

Ölüm 
lstanbul Şehir Tiyatrosu Mil· 

dilrü Bay Memduhun babaaı kendi 
ecelile vefat etmiştir. Cenazeıl 
bugün Fatih Nişancaıındaki 
hanesinden kaldırılacak ve cenaze 
namazı öğle namazından sonra 
Fatih camiişerlfinde kılınarak aile 
kaf,riıtanma defnedilecektir .Allah 
rahmet eylesla. 

SON POST .A. 
:s an:rz · 

Hapishane 
Kackını 

Hapis kaçağı elbisesini naaıl 

değiştirdi?. 

Dlnga Jlctı•ad Haberl•rl 1 
ı r 

Yunanistan 
Buğday 

Alacak 
Son zamanf arda Yunan pi yasa· 

1 

Arjantinden l 11nda Arjant:n huğ· 
idlıaldt da,Jarı r~kibsiz 

kalmıştır. Evvelce 
gapıgor Fas ve Cezairden 

yapılan buğday ithalatı f ransa 
ile Yunaniıtan arasında çıkan 

kliring güçtiklerinden durmuştur. 

Arj antin ile Yunanistan arll'" 
aında ticaret anlaşması bulun· 

madığı halde Yunanistanın Ar
jantinden büyllk ölçüde buğday 
almas:nm ıebebl, bu memleket 
mallarının ucuz teklif edilmesin· 
den ve Arjantinin malları taşı· 

mada lcıımen Yunan gemilerinin 
kullanılmasandan ileri gelmektedir. 

Memleketimizden yalnız Sisam 
adasına az miktarda buğday 

lbrac olunmaktadır. Bu adanın 
memleketimize )·akın olmasından 
ötürll buraya giden buğday ta· 
kasa tibi tutulmamaktadır. 

Yunanistanda un değirmenleri 
yarı yerli yarı yabancı buğday 

kullanmak mecbur~yetindedır1er. 

Yakınlarda dııarda:ı 100 bin ton 
buğday alınacağı kuvvetle söylen· 
mektedir. 

Diğer taraftan alınım haber
lere göre Aynaroz için 400 ton 

buğday alınacaktır. Buğday tica• 
reti ile meşgul ihracatçılarımızın 

bu huıuaa ehemmiyet vermeleri 
lazımdır. 

~ 

Londra, 2 (A.A.)- 11Taymls,, 

Diınga iktı· gazetesi, dUnya 
sadiqa tı t1e ikt.ıadiyatmı göz· 

J den geçirirken, 
nttil izlttr biten ytlın lngil· 

tere, dominyonlar ve iderling 
blokundaki mem!eketler için tica
ret bakımından bir kalkımı gös· 
terdiğ<ni yazmaktadır. 

Bu gazete ayni kalkınııan bu 
yıl da devamını ümid ediyor. .............................................................. 

Ankara caddesi 167 

BEB EV BADiNi iÇiN 
Lüzumlu bir ,aheser 9ıkardı. 

Alaturka t1• Alafranga - _..... 

YBMEllveTATLI KiTABi 
• 

Cildsizi 100; 
Cildliıi U?5 Kt. 

--
BİB.İ.YE 

Ba Stltanda Bergin 
---------- Nakle~'!n: lsmel Halü•l -

iNKAR ....... .................................... -. 

Nihad, Beyoğlu caddesinde 
cemakanlara baka baka yürüdü. 

lstanbu! :ı daha o g;.in gelmişti. 
Beı senedir Diyarıbekirde bir 
bir bankanın muhasebeciliğini 
yapıyordu. Beı ıenede kafa&ının 

içinden pek çok şeyler ailinmiş, 
silintilerin yerlerini zimmet, mat .. 
lüb, yevmiye, mizan doldurmuş!u. 
Beş senelik hayatının bir planço
sur.u l &pacak o:ıa, bu plançcda 
muhakkak bir eksikl;k bulunacak· 
h. Dü} unnt tarafile me\·duat ta• 
rafını b;r:birine uygun gelirmiye 
imkan yoktu. Hayatın plinçoıunda 
tevazün etmeyen no idi; beş ıene 
evYeline a :t hatıraları onda çok 
ıeylerin ekı:lmit olduğunu ortaya 
koyuyordu. Amma eksilen ıeyleri 
kendi de bilmiyor, tayin edemi· 
yordu. 

* Bnyük bir binanın 6nnnde 
durdu, kapıcıya: 

- Doktor Cihadl 
Dedi, biraz sonra zengin bir 

muayenehanede idi. 
- Sen misin Nihad ? 
- Eenim Cihad f 
Muhasebeci doktorun boynuna 

1arıldı: 

- Demek lsanbula ge'din ha; 
ge!eceğ~ni haber do vermezs:n 1 

- Böyle ansızın daha iyi 
değil mi? 

Cihad, 
iki l<ardet 
müldüler: 

Nihadın karde4lydi. 
şık koltuklara gö-

Görmiyeli ne var, ne yok? 
- Bende bir ıey yok Cihad; 

sende var, evlendin, mektubla 
tebı ik etmiştim amma, timdi do 
b.r kere daha tebrik edeyim. 

- Ne eyi ettim de evl-endim 
Nihad, görıen öylo eyi, öyle eyi 
b~r karım var ki ; dfişün bir kere 
fevkalade gUzel, fevkalade na· 
muslu, fevkalide zarif. 

* iki kardeı Maçkada bir apar· 
limana ğirdiler. Kapıyı temiz gi· 
yinmiş b.r hizmetçi açtı; Cihad 
kardet ini bir sa!ona aldı. Biraz 
ıonra yirmi yedi yirmi sekiz yaı· 
larında kadar görünen gür sarı 
saçlı; muntazam vücultlu, berrak 
)üzlU bir kadın salona girdi: 

Cihad tanııtırdı: 
- Karım! 
- Kardeş:m. 
N~had gene kadını hörmetkir 

bir baş selamile selamladı: 
Kadın bir koltuğa oturdu. 

N;had baktı, glSz göze geldiler. 
N.bad kardeş.oin karısını ılk defa 
görmliyor gibi idi. Fakat nerede 
görmüştü. Hatırbyamiyordu. 

Tekrar göz göze geldiler •• 
"Defteri kebir,, yekununu yevmi• 
ye defterinin yekfınile tutturama· 
dığı zamanlardakine benzer bir 
can ııkıntısı duydu, 

- Acaba bu kadını nereden 
tanıyorum? 

On ıene evvelini dUşUndü: 
kendisi o zaman güzel san'atler 
Akademisine gidiyordu. Arkadaş· 
)arandan biri vardı. Necmi? Necmi· 
nin nitanhaı.. evet kardeşinin 
karıaı Necminln niıanlısı idi. 
Hopba, hafif meşreb bir 
kızd,. Aleyhinde birçok şeyler 

ıöylerlerdi. Necmi ile de pek 
geçinemezler; ikide bir kavga 
ederlerdL Ayrılmalarına ıebeb dec 
Yine biralln aralarında bir kıa
kançlık kavgası çıkması idi. Nec• 
mi çok fazla hiddetlenmişti. 
Elinde pergel vardı. Pergeli 
kaldmb atmıı, pergel niıanbsmın 
bileğine aaplanmııtı. 

N&had ıaa .a6de kadının bile-

gine baktı. Evet yaranın izi 
duruyordu. Kardeıinin kendine 
methettiği pzel, zarif, namuılu 
karısı on aeno ev\'elki mll:ıase
betı ~z hopba kızdan bqka birisi 
değildi. 

* Bir .zil aeıi duyuldu. Telefon 
çalıyordu. Cihad Bllondan Ç!ktı: 
H er halde telefona cevah vermiye 
gitmişti. 

Nihadla Cihadın karısı odada 
yalnız kaldılar; kadın Nihada 
baktı: 

- Siz f.. 
Dedi. Ürkek bir hali vardı, 

soruyor, fakat korkarak sorg. 
yordu: 

- Siz, rtaim yapmıya merak 
ettinh miydi ? 

Nihad: 
- Şu mesele mi, dedi, ha 

evet; ıiz de mi öyle zannettiniz? 
On sene kadar evvel Güzel 
San'atJer akademis:nde çalııan 
Nihad isminde biri varmıtt ismi, 
iamimin eıi olduğu gibi yüzU do 
biraz bana benzerm!ı, çok kiJ1 
beni o zannederler! 

Genç kadınan gözlerinde bir 
sevine parıltısı belirdi. 

- Tuhaf benzeyiş.. Arkadaı· 
farım, bir resıam Nihad Beyden 
babıetmişlerdi de.. 

Onlar sustular.. Cihad tele
fonla konuşmuı 1alona dönüyor
du. Nihad, kardetlnio .aadeti için 
tam zamanında ve usturuplu bir 
şekilde inklr etmiıU. O gün. 
bugün bu sır, onun kardeşine 
karşı lş~enmiı tek gllnahı idi • 
Kadın aldanmıı. kardeıi kanmıı 
VP hayat, inıafsız hayat eskisi 
gibi akıb gitmittL 

fstanbul BORSASI 
3·1-1935 

ÇEKLER 
kuruş knruş 

Lonılra 61P,00 Praı 19,0 ;S) 
NeY • JOrk o,79H vı,.,. 4,:ı!t 

Parlı 1~,0:i MadrU 5,8!l<&S 
M ı l ıo 9;l.il7 B•rllıa l,97a:t 
BrUk.Hl ll,JJ.;D VaıtoY• 4,'tO 
Atlaa ti3,96 Peıte 4,17 
Conet're ~.4'75 lHlk.ret 7l<.8.WD 
Sof ya 66,cı78J Bclııat 34,!17 
Aınıtordaa 1,170 14oı"o"a 109.ı.~ 

ESHAM ve TAHVlLA T 
Lira Lira 

it Baıalr.(Nama) it>,- Bomonll l'.l,OJ 
,, IHlmlleJ 10,- 1931 lı lkran 97, 
" (MUe11. ) 95,- ı.u t Ull D.ıhllt 91,25 

Oıma .Jı bı.ıa,. 2J,J() Düyunu Mo.ı, 00.
Sellıa.:C • 5,- Bai at terl ıp 1 46,2J 
Şl.koU Ha7•l1• 16,- " • U 46,ıC> 
h~ ll~ 0.11 Rej i 2,23 
l\uaıJoJ ı '6 OOV. :.ıs,- 1'ramnJ 00,. 

• tt 6J i'. 28,- R•htım 14,5h 
Aaıu•o'u" IOU V. 4:5,GS OıkUdar '" liW.,-
Şark D. Y. 00,- Ter .• o• ( 0ıJt 
lı. Tr.ıınYlJ 30, j{) MııarKr.Fo.1886 12)•-· 
O•kUdat ı.a 11,- • • • l!IJ.J 9J.-
T •· k.oı ıs.1s • • • lıH J 92,~ 
Hauıasl ~T,- E.ekltlk -,-
., ılofo• 10 60 ı 

MESKUKA T [*] 
Kuru, 1 Kuruş 

TIMı allana llj8 (Ham' t) 49)J 
lııı. • 1039 (Re ıat) ~25' 
fr. ., 839 (Vahll) 47t>J 
~ıu • JO&t lace betlblr'lk a tt .ı 

a..cıdtr• 4~uo (Cümbıulr•-) t7JJ 
bPk~ot (O•. B. ı :'40 (Ham ti ara•I& !.50.ı 
a..aı a beılblrl ., aıtu (R t•l) • SUJ 

\\..Uuah .. n1u'J ı\7i)J ,Vahlt) • 520J 

(AZ·•) 4t.5J \•) lioraa haılct 

Hayvan Borsasında 
Önümllzdekl aylar içeriıinde 

hayvan borıasında yeni bazı 
değişiklikler yapılması kararlaştı• 
rılmıştır. Bu ôeğiı:kliklerin ve 
illvelerin tatbiki içl:ı, borsanın 
hazırlanan yeni blidce:.lno mllhlıD 
bir tahsisat Uive edilmiftir. 
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l!OSTA 

Lindberg'i Kaçıran Adam (~_To..&...;,pl.....;.;an~t·~-0·-v•_tı_ai__,)j Tram_vayda Bir Torbada 
Tayyare Cemiyetinde 

Küçük 

Suçlu ile Lindberg Mah
kemede Karşılaştılar 
C BaıtaraC. 1 inci yüz:!e ) •00

••:•••
00

• .. ·-··-··--·--·-•• ........... _ 

bin dolar.mı dolannı dolandırdı· Öz Türkçe 
l~r ve bır gün, çocuğun cesedi • • 
Lindbergin evi civ<ırmda, bir ça· Bılmecemız 
lıl.k içinde bulundu. Aradan za• 
man geçlı. N.bayet e!e Havptmao 
isminc.e biri geçtı. Ş mdi bu ada-

mın mt hakemesi baş!amıştır. Çok 
bey~~anlı ve •on derece fec: şnrt· 
l~r~ ıçmde açılan ilk celsenin taf
&1.atı aşağ.dadır: 

Flemington, • Amerika. 3 (A. 
A.) - Lindberg'in çocuğunu öl· 
durmüı olmak~a maznım Havpt
man davnsı, 6 erkekle 4 kadın· 
~an mürekkeb jüri heyetinin in• 
hbabım müteakıb talik ed"l .... L" db ' ı rrış~ır. 
ın erg de duruşmada hazır 

bulunmuştur. Gerek Lindb k H erg, 

b
gekre avptman biribirlerine h"ç 

a mamışlardır. · 

Muhnkeme celsesi ço·k h . ' eye-
can ı şartlar içi:ıde açılmışhr. 1:3u 
ıırada Hav t k P manın arı112 ku- .··k 

w ·ı • çu 
çocugı e mahkemede hazır bulu-

~l yordu. Hatırl~ rda olduğu üzere 
1. a vptman eski b. Al d ır m<?n lopçu· 
il~ ur. Muharebeden sonra Ame· 
rıkaya ge:miş ve Nev Jersey'de 
m~ran~ozluk yapmıya baş~amıştır. 
~-el hındeki del.ller çok kuvvetli-
d.r. Çocuguv k k 
d açırma için evin 

uvanna daua 
• J nan ve ele geçen 

merdıvenin tahtası ile Havptma-
nın kuUand1mı - 1 b" agaç ar aynı cins-
ten olduğu gibi me" dana k • 

J çı an.-
m~şt ~· A} rıca Lindbergın kom
şu.arıle bir §oför taraf.ndan ço-

cu~ katır.ldığı gece Lindbergin 
evı dvarıad d l a o aıan adam ola-
rak t-hiı ed"J . ti' -.ı ı mış r. 

k A~nca, l..indberg tarafından 
açı~lanlara fidyeinecat olarak 

veri ıb d 
b. d e numaraları alınan (50) 
ın olarda b' k 0 ır ısmı Havptma· 

nın dükkanında b"ır w k 
v • d ' agacın o· 

ugun a bu!unmuştur. 

b Bunun haricinde Llndberge 

t 
u l mUnasebetle yazılen mek
up nrla surlu, • ..,. ı.un yazısu:m aynı 

y .. zı oldugu ··t h mu e assıslar taraf ı:ı 
dan tesbit .. d·ı . . 

· .. ı mıştır B'T" b del.l:ere ragw . u un u 
M Ra U 

men suçlunun avukatı 
• Y ile M. Le . Fi 

l k yıt ııer buıı-
ann lffeıini bir b" 
teceklcrinl b er ırer çürü-
D cyan etmişlerdir 

ava mlinasebclile F.emingto~ 
tehr• kalaba!ık b. h ld . 
M hk ır a edır 

. n .eme bi,ıası bu ve aile ile e: 
n şleblmiş ve (250) ı_· 1 1 b~ 

k . "'t a a ıle-
cc bır hale et' ·ı . . 
kat daha . g. ,, m.şt.r. Fa-

ş,mdıden, kasabaya 
(~) gazeteci gelmiıtir A 
bırkaç bin kifi • Jnca 
hatJnı takib e m~hakeme aaf-
ş.tu.iD tmek lilemekledir. 

'eıloe et.U ı,irfok ... 
man •vvel mahkeme bikiml ri 
De jD • be e 

fi yeti •• "11katla 
fından b ' tar .. 
&· •tt-nba§a ldralanmqhr. 

ır~olc evi• PADIİycn laat •-
ınuıtu B ne •OD-
d h '·. a IDftnaebetle ıehirde 

e şetlı bir ihliki b 
mitti M b r aı &öater
blr rd a lcenıe binasımn ~abaı 
L ra yo •e telgraf merkezi haline 
•onm111•ur Bü 
men aaıİ aıİk tltı bu hararete rağ-
gayet saki adar suçlu Havptman 

resinde k:~bc~rünmekted:r. Hüc-

t • S I e gazete o'kumak-
ac.ır. uç unon Adama A 

BugDnkU Bilmece 
Boı d .. rt köşele:J aıağıd;t ya· 

zılı manalara ge· en öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
)ede hem vakit ge~i,.rniş, hem 
de öz Türkçe keameleri öğren
miı olursunuz 1 

Soldan sağa: 
l - Daire 
2 - M ~r iven • flii...esı 
3 - Se\ mek mnsdarmdan 

rihazır 

4 - A zu • 

em· 

S - H lis - ıonuna bir T ıctiri
lince c'efa 

6 - Mümanaat 
7 - K· bi'e - l atına bir A gctl-

ri:ince beyn 
8 - f.• fb m n d •ı · ÔelD 
Yukarıdan e9agu 
l - S da • köswle 
2 - N çi ı 
3 - Müdiir 
4 - İlave - kabile 
5 - in izama koy 
6 - Bir nota 
7 - Ç ft - ic r 
8 - B r no~a - vekil 

lngi:tere:!e Mecburi 
As1{er:ik 

( Br ştarafı 1 inci yiiz 1 e ) 

mek de müşktlcür. Telgraf şudur: 
Londra, 3 (A.A.) - Bfiyilk 

Ber:tauı a imparatorluğu mü da! aa 
kom:te~i katıbl dr Mahankry, 
neıredilmiş olan bir raporda, 
Avuıturalyanın müdafaa& nı yeni
den tr nzim için on Eenel.k pt ~ 
gramla mecburi eeker:ik hizmeti
n n yeniden kabulünii teklif et
mektedir. 

.. Dr. lbrahim Zati 41' 
Cata:ot·u: M:ıJınnud:y:t caJleJİJ 

Çatalçeıau sokatı No S 
Herpa it.M•• aOAıa bu.ai.&:111 
il.bul eder. 

SMANLI BANKASI 

TESiS TARtllt c 1863 

OQlu::rM: 10.008,0M İqiliz linn 

'!Urkiyenia baıhea ıehirlerile 
Paria, Vanilya, Nis,Londra •e 
lılamf88ter'ie. Mı!llr, Kıbns, Irak, 
İran, Filiıtin Ye Yuoaaistan'da 
Şubl leri, Yugoslavya, Romanya, 

&ıriye n Yuaaniataa'da Filyalleri 
vardır. 

Dün Tayyare cemiyetinde kadn!ar Unutulan 5 Bı·n Lı·ra ko!u bır toplanb yapmıttır. Bu top-
lantıda tı•yyare ba!oau hrz•rlık"arı 
garüııılmGf, bu buıuıta daha fayd. b 
faaliyette bulunmr k için bet kitilik 
bir komite ı çilmişt·r. 

Hukuk Talebelerl 
Hukuk fakiılte.i talebe cemiyeti 

l:ugO:l Hat 9,30 da Halkninde fn
k< lAde bir kongre yapacaktır. Hu 
kongrede i 'are heyetinin yeniden 
seç lmeıi göriışü!ecektir. 

Albnordu kongresi - Ekseri
yetin toplanomam· ıı yüzünden tehir 
edilen A tınordu ltoogre11i 11 Kanu-
nur nl Cuma günü ı.ut lS de y pı!a
c:ı.ktır. Üyelerin gelm~leri dilenir. 

Fransızca Kursları - Hl'kcvı 
Beyoğ u şubesinde Fransızca kursları 
ı çı acakt r, Bu ku·s'ar:\ g rmek iı;ti: 
yen'.er.n hergün B yoğlunda Halltevı 
iç"ş"eri Bnkanlığana müracaatları la· 
z m'"'ı·. 

......................... ~ ..... --- :!911~ıl!t· .~ • •• 

L Spor -ıı ' __ _ıı 
BugUnkU Maçlar 

Bngün öğ eden sonra Şeref ata• 
d·nda Brşiklao i:a Gııht:s ray ara
• nda husuıi ınalıiyette birk ·Ç m ç 
y p.lacaktır. Her iki tak m lu nıaç 
iç n çok iyi h z rlanm f'ır. 

Bundan brtka, y ne Şeref stadında 
Ort ıköy - B k rköy, Doğanspor ,. 
Haliç ara 'atında lik maçları yapıla
caktır. 

( Baıtarafı 1 inci 7üı "e) 

Gülhane parkı ()nllnd'!, zabıtaya 
teslim edilmiı ve o sırada orala 
gelen 131 numarab kontrol bay 
irfanın ve diğer yo:cuların bera
berinde olarak zabıt varaka1ı ya• 

pılmışbr. Fakat, içi ıde iki b:n 
lira kadar bir para bu'unduğu 

tahmin edi!en çıkın açı.ıp ta sa• 

yılınca, orada bulunan:ar hayrete 

düşmüş~erdir. 

Çünkü, çıkından tamam (bet 
bb beş yüz otuz iki ) lira pora 

çıkmıştır. Yolcu~ardan baz.l&rı 
bu kadar parayı unutan l o!cunun 

herha!de bir piyango talihlisi 

olabileceğini öne sürmüşler ve 

fazla sevincin tes"rile bırakmış 

olması ihtimalinde ısrar etmişlerc'.ir. 

Paranın miktarı z~bt varakası 
ile tesbit ediledursun, bir yandan 

da meçhul yo!cunun aranmasına 

başlanmışbr. 
Nihayet dün iı bütün tef erru-

"e1 

atlle anlaşılmıştır: 
Tramvayda unutulan para, 

EminönU po:is merkeı.i memurıo 
larmm ikinci kanun a·ylığıdır. 

Çıkını unutan da, Emin6nll 
merkezin'.n mutemed.iğini yapaa 

polis memuru Bay Cevaddır. 
Bay Cevad, aylığı kaza veznesin

den almış, yolda tramvaya bin
miştir. Fakat yanı.ıa koyduğu 

para çıkanım, büyük bir dalgın· 

!ıkla bırakhğı yerde unutmuştur. 

Biletçinin görmesi, yolcuların 
aJakadar olmaları gibi iyi tcsa• 

düflerin yardımi!e (5) b:n kümr 
liranın bulunması bay Cevadı fev• 
kaliide memnun etm:ştir. 

Bu para, drn Eminönü mer
kezinde memur!ara tevzi edilmiş• 

tir. Bay Cevad, dalgınlığın bu 

aşın derecesine kendisi de şaşmak· 

tadır. Fakat tesadüf.erin İ}İ.iğint 

ayırdığı sevinci bu şaşkınbktan 

kat kat Ustündür. 

e~f\/44/ 
'"' '<4.s, 

·DAo.A 
~ 

BiRiKTiREN 
RA~T-bD~Q 

~ • • ,.. .... ' . • .... ~. t • • 
... .. - . . . ... :"".......... . ......... . ' : .. 

. -

ş K A E 

MİNA NE OKA ed'l .. . mahkum 
. ecegı r.an: ı kuvvetl'd' F k 

umu t fk ı 11'. a at 
rn e ar, delil era.' bö 1 b' 

aıahkuın· e • • Y e ır 
Y t açm kafi buJaıuyor. 

Her tnrto banka muameleleri ı G • 
, yapar rıp • Nevralji • Bat ve • Artr"itiı:.n • Romatizma 

Diş ağrlları 

i 
I 
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Yaln1z birkaç dakikada 
sabit olan hakikat; 

O iPiN 
En t~ddetll bat •lrllarını 

derhal keser 

GRIPIN ln:nn ağra, eızı ve sancılan dindirir, neııeya, 
gripe, diş, bel, sinir, adale ağrıların?, romatizmaya, 
UşUtmeden mütevellid ıatırablara karıı bilha11a müessirdir. 

Ri • 
1 

i tecriibe 
ediniz. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: -
Yaprak tn tiln imalithanelerimhde mevcut nilmunelerinin ayni 

olmak üzere beı adet Çırgananın pazarlığı 5/1/935 Cumarteal gi:nU 
aaat on beşte yapılacağından taliplerin % 7,5 muvakkat teminat 
paralarile birlikte Cibalide Levazım ve mObayaat Şubesine mUra• 
eaatlan. (8731) 

,---J~ 
L.T.PİVER 

• 

PARIS 

~ARİF HAMIM EFENDİLERİN .. 
YEGANE 

DUDAK ALLIGIDUl 

Parfümöri L. T. P 1 VER A. Ş .. istanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon =43044 

- MOBiL YA, KARYOLA va SANDAL YE~ 
Ataca~samz istan~ulda Rıza Paşa yokuşunda 66 No. h J 

ASRI MOBiLYA Mağazasına uğramadan almayfnız. Tel. 23407, AHMET FEVZi 

Memure Aranıyor 
Ankara Ziraat Bankasından: 

Ankarada yetmişbeş liraya kadar ücretle muhasebe maldnala• 
nnda çalışacak dört Bayan mekanograf ve bir daktiloğraf alınacaktır. 

Müsabaka 20/1/935 pazar gilnil Ankarada yapılacaktar. Müsa· 
bakaya girebilmek için enaz orta tahsil görmUş olmak ve 18 ile 
2S yaı arasında bulunmak ıarttır. 

isteyen: er 15/ 1 /935 gününe kadar Türkiye Ziraat Bankası 
Genel Mulıaaebe MüdürlUiUne bizzat veya mektupla mllracaat 
etmelidir. 

Şapkası 
.ODnyanın be, kıt'ası•da en fazla ratbet bulan 

ŞAPKADIR 

SON POSTA 

60Tl'Jrrt KADl~LAR 

KUllANIYORLARl 
RUJ VENOS 

Dudak!arda 24 saat aa• 
bit kalır. Çok cazibe:ldir; 
etrafa yayılmaz aıhht ter
kib ve son moda renkle
rine rağmen fiaU do ucuz.-
dur. 

Umumt depıu : Bahç~ 
kapı, Hamidiye Türbesin· 
de ( Evliya Zade ) Nured· 
din Eren eı.ca alit ve ıtri· 
yat depoıudur. 

Dikkat: Depomuı aynı 
mahalde 6oldaki 28 numa· 
rah büyük mağazaya onk· 
ledilmişlir. 

Bilumum Veni'• markalı 
mlbtabzar atımıı, Sllmer 
Bank Yerli Mallar Pazar• 
larıoın bütün ınbelerinde 
ıatı!maktadır. 

www 

Denizyo l la rı 
1fLETMESl 

'ı 1 

Ae .. t•lerl ı Kl!ra 'd'y Kll ~J'tf-,,tı 
Tel. 42561 - Sirk · • Mii\ıllrdnrude 

HH Tel. 22740 
.......... ~·se•a·~-.... ıı 

Karabiga Yolu 
ANTALYA vapuru 5 ikinci 

Kinon CUMARTESi gUnil ıa· 
at 20 de T \)phaneden kalkacak 

gidilte Tekirdağ, Marrr.ara, 
Erdek, Karabigaya dönfişte 
l:aveten Mürefh:yo uğrayacak 
Marmaraya uğramıyacakt· r. "27,, 

Bartın Yolu 
ANAF ARTA vapuru 5 ikinci 

Kanun 935 CUMARTESi saat 
19 da Sirkeciden kalkacak. Gi· 
dit ve d6nilıto Akçokoca, Ereğli, 
Zonguldak, Filyoı, Bartın, A· 
maıra ve Cideye ve yalmz 

gidişte ili Yelen Kurucaıileye de 
uğrayacaktır. "50,. , ______________ _, 

iLAN 
lııtanbulda Bnl kpaı.arında Makıu· 

diye hanında 8 No da çay Ulccara 
Cevad zade Alinin vukubulftn talebi 
fi:ıerlne konkordato akdi için icra 
iflas kanunu mucib:nce lıt anbul icra 
h:ıkimlitinden kendisine iki ay müh
let yerilerek komıer tayin o"unduğun• 
dan aıajtıda yazıla huıuılar alacaklı
lara karıı ilin o~unur. 

1 - 935 senesi Kinunuııaniıinin 
9 zuncu gilnGnden itibaren 20 giln 
içinde alacaklılar Galntada Karaköy 
PalH hanında 1 No h yazıhanede 
bana müracaatla alacaklarını kayıt 
ettirmeleri ve vesikalarını te.lim 
eylemeleri. 

2 - MezkGr 20 gön içinde ala
caklarını kayıt ettirm. yenler kanunen 
konkordn.to müzakeresinden hariç 
kalıp rey hakkına malik olamazlar. 

3 - Alacaklıların kaydından ıonra 

alacaklarmı kayıt ettirmit olanlar 
tarafından konkordato mOıakereai 

yapılacağından alacaklıların toplan· 
maıı için 935 senui Şubatının 16 ıncı 
Cumarteıi gOnü 1&at 14 te me.ıkür 

yazıhanede alacaklılar toplanmağa 
davet olunur. Borçlu da toplanmada 
hazır bulunmağa mecburdur. 

4 - Tarafıma Yerilecek alacak 
vesikaları toplanma için tayin olunan 
mezkiir tarihe tekaddüm eden 10 gün 
içinde yazıhanemize müracaatla nla. 
cakblar t rafından tetkik olunabilir. 

KOMSER ı MAZHAR (6611) 

1 

lkiad klnaa -t 

iÇİN 
Makbul ve raydab BedlyelerlD 

Zengin ve müntahap çeşitleri 
Yeni bir ldsre altında yeniden tanzim edilen 

Rf':rn,i?lu•vhı J .. ıik l iil <·n ·~d · ı; i nrl·• ~14 No. 

EN SON MODA MALLAR 
PEK EL VERişLI FiYATLAR 

DAlMi MEVRUDAT 
Çocuk oruncaklıin • Valizler Mobilyalar • Kotlyonlarda 

Dikkat I o/ O 5 0 Tenzilat 
Eski Stoklar UCUZ FiY ATLARLA elden çıkarıbyor. 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Şeker Bayramına tesadüf eden ikinci KAnunun 6, 7 ve 8 inci 

Pazar, Pazartesi, Salı günleri Kadıköy • Haydarpaıa •Adalar • 
. Anadolu hattında Cuma tarifesi tatbik edilecektir. "55., 

B0YÜK 

TAYYARE PİYANGOSU 
1

18. ci Tertip 3. cü çekiı 11. 2. ci Kanun 1935 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000llradır. , ________________________________ ., 
Herkesin beklediği ..._, 

Öz Türkçe liıgat 
ÇIKTll 

OSMANLICADAN 

Türk Dil:ndekl kelimelerin 
menşelerinin izah ve tahlili 
20000 ıeçme Öz Türkçe 
karşılık nefiı bir cilt içinde 

Zayi: Pederim Hacı Muıtafa efen· 
diden kalma ve fstıınbul Evkaf mü· 
dGrlOğünden elm1kta olduğum maeıa 
a.t (174) aumr ra ' ı cllzdanımla ailfuı 
tezkeremi kaybettim. Yenilerini ala
cağımdan hilkOmleri yoktur. 

Betiktaıta Ihlamur caddesinde 100 
No. da merhum Hacı Muıtafa kızı 

Hafize Selime 

Zayi - Galata İthallt GilmrO· 
ğilnden aldıQım 11399 numaralı beyıın

nameye aid 49064 numaralı n 18· 11· 
33 tarihli makbuzunu kaybettim. 

Yenlıi ahnaeağındaa ıtayiln bllkmG 

yoktur. Yümni M11ırlı , ' VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
lıtanbul Acentalı~ı 
Uman Han, T elefonı 22925 

Trabzon Yolu 
SAKARYA vi!.u:aunı6 

PAZAR 
ıDnO saat 20 de Galata rıhtımından 
kalkacak. Gidlıteı Zon2uldak, f ne. 
bo 'u, Ayancık, Sam1Lın, Ünye, 
Gireıun, Vakfıkebir, Trabzon n 
Rizeye dlSnilıte Of n Zonguldak 
iskelelerine uğrayarak avdet ede-
cektir. ,1 ................... , 

&en eterin 
Cilde 
repbtı 
fenahaın 
en gUzel 
tamircisi 

~~ARIYORUM 
% SO tenzilatla Do J6& liralık 

dürun ilmllhaberl alacatun. Adre· 
ıime mllracaat. 

Eliiziıde lf ık terzihanesi 
ealıibi Fethi 

Dr. A. KUTiEL 
Knraköy Topçular caddesi No. 33 

Nezle ve 
•oluk 

algınhlı 
için en 

teslrll lllçllf' 
Her 

eczanede 
vardır. 

latenbul Tapu MDdUrlUIUll" 
den: Beyoj'lunda Tatavlada Ycı•I 
mahalle ıokatında Mimiko ve helll" 
ıireai Zoiçi uhdelerinde bulunaa 4 
No. ı. bir bab hane tapu kaydı bulll" 
namadığından bu kerre 1enet1il 
taearrufata kıya1en muamelesi yapl"' 
lacatından bu yer hakkında taurrJ 
iddiasında bulunanlar nr1a vesaiki 
tuıırrufiyeler.He birlikte tarihi ilind.
on bet gün Z"rfında 934/218 No. ll• 
Beyoğlu Tapu Baımemurluj'una mir"' 
caatları ilin olunur. (216) 

··" ·······-················"(····························· 
Son Posta Metbaasa 

Sahibi: Ali El<Hm 

Neırl1at MQdGrQa Tabir 


