
Zengin Baba •• 

irasına Göz 
D· n Oğluna 

/ ·İtalyan Başkumandanı . Ve 
-................... ·-··············---....... __ 

Öz Türkçe: 

Siz, Bizden İyi Kom
şu Bulamazsınız! 

Mükemmel Bir Oyun 
Oynadı 

ir Firka Afrikaya Y o landı 
Anladınız Mı Bul2ar 

" Dostlar ,, 
I 

~ Son zam nlarda ıehrin:izde 
,len büyük bir Ermeni zengininin 
•taktığı gayet garib bir vaaf· 
~etnameden hayretlerle bahsedf· 
\Yor, lstanbul Ermenileri araaında 
•nınmıt ve çok eıki hir aileye 
~t~aub olan bu zenrin atıam 
~ 'k:1Y•tnomeaile hakikatın hiç 
0 e lenilmiyen tuhaf bir oyua 
Ynaınııtır. Bu ıarib hldiH 16yle 

1~•reyan etmittir: 
~ Çok büyUk bir Hrvet aalailal 
\ •n bu ihtf yar ıenıin ıon defa 

8 ••talanıb doktorlar hayatından 
11:ldi ıea;nce bilyllk servetini 
... •ıl taksim edecej'i merak edil..,.,.. b 
~ ge •ılanmıştır. ÇUnkU n111in 
~ hıtnfnin bir tek oiJundan baı· 
• ,• hiç kimsesi bulunmuyordu. 
b Ernıcninin oğlu iae ihtiyar ba· 
İti ••ının hayatından Omid kesilince 
~ t ınUte1&ir görünmomfı, bUAkiı 
t ~ bUyUk bir mirasa konacatı 
~ın ~evlnmiı, bu Hvincini de 
L ç kımuden gizlememif, ötede-
11eride· \ . . 
• - Bizim moruk cublayorl 

lln buaUndUrl. Artık Y•t•mak 
•ırası lzimd.ir 1 • 

lıııı,,,,, ( Deva.mı 9 uoou ytizde ) 

Habetlllerin 
Hazırhkların· 

.d n Yeni Hiçbir 
Haber Yoktur 

Hıulutl izarintl• otur•" 
C•Hr•tl•ril• m•ıh•r D11-

naltill~r 

Habeı hükumeti, ltalyan ••· 
kerlerile her Uirlll hldlseye nlha· 
yet vermek Uu:ı-e keadi huducl. 
larile ltalyan hududları araaında 
bitaraf mıntakanın teaiıl teklifle-

Rahibeler Japongaga Gidiyorlar 

Çünkü Jap~yadan 500 

F 
Rahibe istenmiştir 

ransız Papasları Mekteblerini 
Arzusundalar Satmak 

J•Porı 

De 

l 1-J b Oaga ça w 

"\ttı • er nld .. gırılan Fronsız ralıib ve rdıib•l•ri•dt111 bir frap 

\, ~tl%un 1~1•rnıza &"Öre kıyafet rjnden ba:zıhm faaliyetlerine niha· 
~~~ıt bu s r. Delicesi olmak yet Yerecelderdir. Kendilikleri.1-

"tk· ene nıha t· 1 büyüt F ye ınde ~ehri· dem kapamaya karar verdikleri bu 
t ransız m kt hl . 

e e e- ( Dcv"wı 10 uucu vüzdo ) 

rini kabbul et mektedir. Bu mu
•afakatm fl:t tcairi ne Ctlur ? 
B'linenıeL Çil idi~ ly a lu 'a· 

Jan mütemadiyen Xtrl'iaya rftw 
mektedir:er. Ge!en te~ıraflar 
aıaiadac'ı :. 

Roma 24 (A. A.) - Havas 
ajansı 111ubabirindco: Şarki Afri· 
kaya asker sevkiya.tı devam edi· 
yor. 24,000 tonluk Vulcanis va· 
puru, 29 uncu f .rkanm birçok .............................................................. 

a 
Kurtar n 

Yeni Romanımız 
Bugün 
Batladı 

"Son Po.ta,, buıinJtt11 
ftlbar•n okagacularına 
,.,.ı bir milli roman 
r111cilm t1tli1or. Adı 
" C•n Kartarah ,, clır. 
'{(uvo•tll, r•lctJ11 bir üa
tıii il• g•Zılmıştır. Mt1-
rak o• hcgec11n/11 fakih 
ed•c•J"l11 iz. 

•ugUn B•tlncl sayfamızda 
Okuyunuz 

•' tl~ - '"" "··~··,--\:· ........ r. ..... --=- .. ,:t· ~":·. 
•) ~ .,/ ... , • ' " :.. l, r .,5fj'_ • • ' •" 

... ltalyadan 

Giden Askerin 
Ardı Henüz 
Kesilmedi 

H•h•ıin hittıra/ bir mın
ltıkıı kabul ettiğlni bil-

diren dıı bakıuu 

kıtaları ile General Grazianl •c 
Erkinıharbiyeıinl hamilen Meıi· 
nadan hareket etmiştir. 

Napolide Peloritana fırkaıımn 
yeni kıtalarını ve birçok ·muta

( Devamı 11 loci yüzae ) 

Bu'ı.ı:ırloar diyorlar ki ı 
- Tlrkiye, Balkanlarda dirilir 

düzenli ti bozmak iıti7or 1 Biz var 
hız ımn:la bar.fı kurtarmata 'çaba
larken, komtulanınıı, bunun tuaine; 
ortalığı kııı 19tırı7orlarL. 

Bulrarlara verilecek ıu karıılıtı· 
mıı Yo:r: 

- B iz, Halkao:arı; kana ve ateıe 
botnıalc iatej'ine kapılmıt olsaydık. 
s ı nır boylarında, i'İzli i'l&li yaptıtınıa 
t~plantıları pek kolaylıkla ipucu 
dıye ele a!ırdık. 

.. Ötec!enbui, dirlik dGzenlifc bele. 
çalık ettitim : ıi aöylftyoraak, bu, bizim 
ıerç.~~ten ül.kOm(lz oldutundandı r. 

Sozde bıze sıözdatı vermek için 
gazetelere, göoderditioiz birtakım 
reaimlerde Türkleri, lıa91 faali, yumru
Aunuzun içinde bir ıık mbk ca aı olan 
kimıse' er a-;bi a-öateriyoraunuı. 

Burnunuzun dibindeki bunca yıllık 
kom~unuzu; bu kadı;r da tanımamak 

olur nıu?Biz, o bilditinia ı lvarlı, feali 
Türkler detil iz, roapodinler! 
"Fehamct:u Prenı Ferdlnad Huretle
r ini., !Ala P Pfa eğlendirir ribi, baıın
da kocaman tuk.u kalpaj'ı, gütallndo 
"yaver,, J,ordonu, "B11bıi i,. Ue "Sa
ray,. araaıııda dolııttıran ak aakalh 
sadrazaml.nr.n TQrkiyeal karı ••ında de
tilainiz.Biliniz ki, •zin en iyi komıunua 
biziz. Balkanlarda klmıeye köt8l0ğQ 
olmıyan, kimH iç'.n kötG}Qk besle .. 
miyen, kimıeyi kendisine yan bak· 
tırmıyan bu komıu, ıiz.den buna 
kuı lık yalnız iyi .komıuluk istiyor. 

Bu kadarını da çok glJreeek olur• 
aanır, auç bizim de~ıldlr, sroıpodinler. 

«« 

Bu Adamları Kim Öldürdü ? 

Bulunan ~~~derin Hü
viyetleri T esbit Edildi 

- -----
Maslakta Ve Sur İçinde Bulunan Bu İki 
Cesedin Sırları Henüz Anlaşılamadı 

o·· Maslak Yol•nd• bul•n11n c•ud lşt• ba 
un lstanbulun iki k'' . d I 

lıtıltl•Jir 

b il • • OfCSID e 
uvıyetı pek anla l .k. 

fı amayan ı ı 
cesed bulunduğunu d k Müd-
d . .1. yaz ı . I 
eıumumı ık, polis r v . d . . .. e 1an arma· 

nın ıkı gunden berı' h'' tü .. • . . u n encrw 
sını Uzerınde tekıif ettiği bu 
cesedlerfn tahkikatı dü t . n ama· 
m~n bıtmiı ve ölülerin hüviyet· 
lerı anlaşılmıştır. Moıs) k 1 • 
d ki a yo un 8 

• cesed dün de yazdığımız 
ilbı marangoz Kazaroı isminde 
birine aiddir. PoJiı Kaıarcıun 
Alemdar nabiycuıi NUfua Memur· 
luğuna kayıdlı olduğunu teabit 

., 

Sur içind• /•el 
ıekild• ôldilriil•n 

Mısırlı Bag 
thm•d ti• hadar 

etmiı ve cese• 
din yanında 
bulunan fotoğ· 
raflarla nUfuı 
kU tU ğl1n de ki 
fotoğraf la rm 
biribirine uy• 
duğu anlaşıl· 

mıştır. Polis 
bunu tesbit 
ettikten sonra 

Kazarosun kar
deşini, çırağı 

ve iki arkadaş.il' 
( Devamı J 1 inci 

7Dııde J 
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nzn Güzel Bir , Köprü Yine Çöküyor vu.d. ~~!i~.~.s~ .. dıfo••'' 
Kararı Daha 1oau 15 Şubat 985 de çekihniıtirr 

1886 eıhamının 684 GcıcQ keıtdesindf 
Nafıa Bakanlıjl, Kadıköy ıu 
ıirketlni de abonelerinden aldığı 
fazla paralan geri vermiye mec
bur ediyor. Bununla, hemen he· 
men "imtiyaslı,, denilen hiçbir 
yabanoı ıirket kalmıyor ki halk
tan far.la para almış olmaıın. 
Taaddild eden ltu hAdiıelerin 
halk üzerindeki ttıiri derindir. 
Bakmıı bu ıoilnaaebetle ne 
diyorları 

Bay Murad H üdai (Taksim Sırnııer· 
Tİier 101 ) - Bir buçuk, iki ıene 
eYvel Son Poııta gazetuinde Kadıköy 
ıu tlrkef ndea uzun tikiyetler oku
muıtum. Gazete yazılarında çok haklı 
idi. Ben daha o vakit bu yazıların 
alakadarlar tarafın dan tedkik edile
ceiinl zannetmiıtim. Halbuki varakı 
mihrU vefayı okuyub dinliyen olmamıı. 
Buran razetelerde gördOm. Bayıadır 
(nafıa) Bakaalıt1 ıu ücretlerini pahalı 
bulmuf elli para birden ladirditi 
,.tbi halktan alınan Hki paraların da 
reri verilmHlni kararlaıtırmııtır. 
Demek lcl Hnelerdenberi bu tirket 
halktan fn'a para almıf n bunu 
kontrol nıifuile mtlkellef ola11lar da 
göz yummuılar. 

Baytadırlık makamına tuttuğu her 
baldı ıeyi koparan bir bakan relme
ıiydl. Bu paralar ı:avallı halktan bo
yuna alınacaktı. Bay Ali Çetinkayaya 
teıekkGrle ederiz. 

* Bay Fazıl ( Tophane İmaret sokağı 
!1 ) - KadıkCiy ıu ılrketinin fiatiarı 

elli para birden lndirilmlıtir. Halk 
faala alıaan bu paranın çoktanberi 
farkında idi. Birçok tik&yetler yaptı. 
Fakat bu tikayetleri dinleyecek 
kulak bulunmadı. Yeni ıoyadı ma
ıemmaaına pek yakıtan Nafia Ba
kanı Bay Ali Çetinkaya, kaya albl 
bir azimle bu Hki ıiklyetlerl din
ledi. Ve halkın yerden ıBte kadar 
haklı ol.:luğuou anladıA"ı için de derhal 
ıu fiatlarıoı iodfrtti. Şimdiye kadar 
alıaaa faıla paraların da halka iade· 
ıiae emir verdi. Hakikatl &'Ören ve 
anlayan btlyüklere can kurban .• 

* Bay Nimet Coşkun ( Şehzıdebaşı 
Eminnureddin mahallesi 17) - Kadı· 
kBy Su Şirketi ' imdiye kadar halktH 
birçok fazla parn almıf. Bayındırlık 
Bakan'ığı bunu tesbit etmit. Şimdi 

bu paralar tirketten alınarak halka 
nrilecek. Bence bu it bu kadarla 
bltmemelidlt. Bu fa:ıla paraların 
ıimdiye kadar alınmaaına m01aade 
edenlerin de cezaları yerilmelidir. 

Bu Çöküntüde Eminönü Sahillerinin ~:!'.~~:h~.5 ;;;~··ı~o::·ı:;;:: 
!58674, 286287, 77986, 122847, 168669, 

B .. .. k T . . Ol 148a8J, 346675, 81808, 126418, 171609. uyu esırı uyormuş 262781, 356294, 82574, 125780, 183857, 
i82637, 380961, 874S5, 129712, 195145. 
283469, 886017. KöprllnUn EminönU ayaldannın ıon samanlarda 

yine çökmUt oldutu anlaıılmıttır. TramYay Şirketi 
Eminönü ayakları hakkmda tedklkatta bulunmuı, 
neticeyi Beledi ye KöprOler Mühendisliğine bildir· 
miştir. Tram•ay hattının KGprlle EminônU nlıtımı 

arasında iltisak yapan kısım epeyce çökmDı oldu· 

ğundan, arabalar buradan ıeçerken fırlayan de
mirlere trkılmakta ve durmak mecburiyetinde kal· 
maktadır. 

Bundan birkaç ıene evvel KöprUnUn EmJnönO 
tarafı ayakları terfi ettlrilmlfti. Yine aynı ıekilde 
bir ameliye için ne kadar masraf olacağı tedklk 

edilmektedir. Bu defa, K5prll ayaklarının ytlkıel• 
tllmeal lçla ayn bir uıul takib edilecektir. 

Bize verllea malümata göre, KöprD ayaklarının 
ç6kmeaiade, Y emlı uhlllennin 16kmeli de lmll 
olmaktadır. AIAkadu bir zat diyor ki: 

- Bllhaasa lkl köprD arasında latanbul tarafı 
Halle ıahill beton nhtım yapılarak çökUntUden 
kurtaralma1&a, Galata KöprUstlnU mökemmel bir 
ıekilde sahile bağlamak imkAnsızdır. Ne kadar ça• 
lııılea, aradan birkaç aene geçince KöprUbııı yine çö
kecekUr. Bu, belki mühim ve maarafla bir ameliye
dir. Fakat, ikide bir Köprtinlln terfii de çok maı
raflı olmaktadır.,, 

1903 Hhnmının 413 OncO keoide• 
•lndt 8faQ-ıdald 25 numara yine 1000 
frank alacakbr; 423684, 461610, S7~779 
684652, "712590, 426898, S89084, 635671, 
714896, 434072, 475689, 612096, 656908, 
719978, 452400, 642718, 620607, 664818, 
75511!, 455694, 544374, 121698, 1os2oı, 
783389, 471990. 

1911 eıbamının 312 ncl ketidr 
ılnde aıağıd aki 25 numara 1000 ef 
frank kazanmıthr: u sgs, &26615. 
146599, 273791, 822722, 12744, 10 ı 759, 
224684, 289123, 825946, 20887, 103754 
228666, 291354, 844823, 25827, 114119, 

Plak Sanayii Ölçülerin Kibrit Fiatı ::~~~ ~~:~~!: !:~!~~ 70585
' 
1 209ıJ. 

H. M h M k b . M r B k h"' y .d lzmlrde Hayvan Sayımı ımayeye U taç ura a esı a ıye a an gı eni eQ hmlr, 24 (A.A.) - 934 yılıbnyY .. 
Görülmüyor Muayeneler Hazirana Tedkikat Yaptırıyor u11•1ada l:ımir •ilt;retiade (350.641) 

Plik 1&nayiimi1in daha ziyade Kibrit fiatlannın yeniden koyun, (l86.999) keçi, (5.741) mand., 
himaye edllmHi •e pllk ldball· Kadar Uzatıldı tenzili hakkında henllz verilmiş (ll2.846) •ığır, <41·616> etek, (73) dO"' 

Ölçüler nizamnamesinin 170 inci mua n mühim mikdarda diter hat• 
tının tahdidi yolundaki bir mUra· bif karar yoktur. Maliye Bakan• ı b ı d t b' dil · · 
caat, •poy zaman evvel etraflı maddesi verilen ıon bir kararla hğı kibrit tirketlnln geçen be1ab- .anlar u un u~u eı ıt e mıttır. 

de~iıtirilmiştlr. Deiiıtirilen kısım, larmı tedklk etmektedir. Bu beaab- zmir Köylerinde 
bir tedklke mevzu olmuıtu. Veri- dün alakadarlara tebliğ edilmittlr. Faaliyet 
len bir habere aöre, Ôkonoml y 1 · t ır. h k d lara nazaran, lbtidai madde flat• • en vaııye e gure, er mmta a a lamir, 24 ( A.A. ) _ Vlllyet klSy• 
Bakanlıtı, bugnnktl himayenin Belediye ayar memurluklannca Jarında bir infı vaziyeti olub cll!tlk bG~oıu, köylerin imarı için j 

klff olduğunu ve tahdide ihtlyac yapılmakta olan 934 yıh muaye- olmadığı araıtırılmaktadır. yıllık bir program hazırlamııtır. BO 
g6rDlmediiioJ aJAkadarlara blldfr· neleri Hazirana kadar uzatılmııtır. Bizim yaptığımız tahkikata propamın tatbikine derhal her köyd• 
mittir. Ayar memurluklarında yapılacak göre, lbtidal madde flatlan ytız.. batlaaılacaktır. Bundan batk• k~Y· 

Ol V A yeni muayeneler 1934 muayeneti de (3) ni.obetlnde ucuzlamııtır. lerde, 1 • •hlt lıaaynnlarıa fenni ba-
ÇU 8 yarlar 8a~mUfetfİŞfİQİ ıayılacakhr. Şehrlmizdeld ayar kımca lretllme1i ve bunlardan azaad 

Ö Y Fakat, mukavele hOktımleri muci· 
Açık bulunan lçüler ve Ayar memurlukları. damgalanmıyan ölçll lıtifade temin olunması, 2 - Tavııo• 

Ba,mUfett{Jliğlne Ankara Beledi· ve tartı aletlerinin kontroluoa hince tenzilatı fcab etti.ren mik· cılık n faidelerl ve tavtaııcılıkt,. 
yeei Su itleri Fen Mlidlirll Bay henth ba,lamıılardır. Hazirana tarın yüzde 10 u bulması lüzumlu ne ribi lıtlfadeler temini kabd 
O h T k l t • dil l 1 kadar mllracaat etmiyenler hak· gC!rl1lmektedir. Çünkü, kibrit pa- oldutu, 3 • fidancılık, mevya hastı• 

r an ° ıovu ayın e m ıt r. I hldan •• bunlarla yapılacak mGc•• 
Bay Orhan yeni vazifesine baş• kınd , nizamnamede yazılı ceza ra arım 10 paradan az indirmeye d 1 ha ki b 1 ~ 

hükumlen• tatbı·k edı·ıecektlr. 1 k k e ca fe i gi 1 bir eser de köy e lamışhr. m iın yo tur. daA'ıtılmak Ozere bast ırılmaktadır. 

Damga Pulu 24 Saatte Dayak iddiası Kaatamonu Hap?ahanesınd• 
Mahpuslara ı, 

Kanun Hükümlerine Uy· O/dug"" u Bildirilen Eir Adam Müddeiumumi- Ka.tamonu, 24 (A. A.> - Hapl••" 

I •"' 8 V d nede urgan, demirhane, marangoıhaıı• 
gunsuzluk Gösterenler Vak, alar ıge aş ur u kundura atölyeleri açılmıı ve rnıb• 

V Armıı Dün Halebli Yusuf oğlu Meh· puılar kendi he1ablarına burada ,_. 

1 b d Bekir adlı deniz amelesi kö- med adlı biriıi mUddeiumumilig· e lıımıya batlamıtlıırdar. slan ul aki birçok mluaeae• 

1 mUr taıırken dUtmUf, yarala~ müracaat ederek Karakö\;de bekcl 11.lensucat erin yeni Jamga pulu kanununa J LYI ~ 
riayet etmedikleri an!aıılmııtır. mıf~· Ayespaşada oturan Şerife· Şevket ve polis lbrahim ile iki S . • 

arkadaşları tarafından dayak ve- anagıı 
Maliye &ka,,lıiı ıehrlmiıo huıud nin 12 Malta geçidni çalarak J 

müfetti~lcr göndererek, •IJ& mil· Takıimde, Panorama bahçesinin diğini ıöylemiş ve muayenesini Ankara, 23 - memlekette ti' 
bodrumuna aaklayan bahçe bek- fatem:ştir. Adliye doktorları Meb· alı edilecek pamuk ipllg- i ti 

Balkan Okonom·1 Konseyı·nın e111 P.su prin pula tabi evrakını d 11'°' çisi Kasım tutulmu~, Adliyeye me i muayene etmiıler 'Ye birçok menıucat sanayii hakkında v• 
ikinci Toplantısı tedklk ettlrmiye baılamııtır. verilmiıtir. yerlerinde bere eıeri görmOılerdir. kanlar heyetince kabul edil•~ 

Balkan Ökonomi konıeylnin Netice bu ay sonuna kadar beUl lf. Sıraservilerde bir karpit MUddeiumumtlik iddiayı tahkik talimatnameye göre makine~~ 
ikinci toplanbıına hazırlık olmak olacaktır. Birçok mlleaseaelerln deposu patlamış, amele Hasan ettirmekted~r. lıleteblleceklerlne •e aıgari J'I"' 

Uzere, Be12'radda mllnakale eka- eksik pul yapııtırdıklara, yahud kolundan yaralanmıştır. b l\~ekteblerde Hayvan Himayesi amelenin UcretJnl Terebileceld~ 
Perlerinin iıtirakile yapılacak .lf Samatyada, bir evden öte eri rine dair mUesseae sahlbleri b-• 

hiç yapııtırmadıldar1 ileri slirUI· k 1 Hakk d K f " toplantıya Ökonomi bakar.lığı De- çalan Haaan 'Ye Huri ya 8 an· in a On erans taahhndname vereceklerdir. EcO lr' 
n iz mfislefi'rhğmdan Bay Ayet ile mektedir. Damga kanununa mu• mışlardır. Bunlaarın, 'on zamanda Himayei hayvanat cemiyeti, mllteha11ıa kullanılmasının seb• I' 
Nafia bak ... nhğı müıavirler:nden halif hareketi ıörUlen mllesse- o civarda bir haylı zarar verdikleri mekteblerde konferanalar verdir- leri ye bunların aaydarı da ôlı 
~ay Rifat iıtlrak edeceklerdir. ıelere fada ceza kuilecekdir. anlatılmııtır. rn~ye başlamışdır. noml Bakakbğma bildirllece~ 

l_~_c..._o_n_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_e_s_im _ _ li_R_ik_a_.,: ... V=---es_i_: _________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_sa __ n __ B_._D_i_y_o_r_Kı __ i __ :_J 

Haaan B. - Bir mektub gel· 

miı; okuyayım bakayım neler 

yazıyor 1 

" •·· Biz, bUtUn dünyadaki koç· 
lar ve ku:ıular bi:ıe bas bir tabirin 
yanlıı bir manada kullaı. ı:ma· 
ıından ıikayet ediyoruz. 

" ... Toslaşmak demek, baş baıa 
•urub şakalaşmak demektir. Tos
laşınakta no can yakmak nrdır 
ne de kafa &öz kırmak ... 

" Halbuki otomobiller:n, 
tramvayların biribirile çarpışmalan 
için de bu tabiri kullanıyorlar. Bu 
kelimeyi yeraiz olarak kullanmak• 
tan vazgeçmelidirler,, imza : Koç
lar ve kuzular •• 

H. B. _ Hakları v~r, 
kiınıenın 

koçla toılaşınca b·ı 
otoıno 1 

yanmıyor amma 
Yaralan&Pı mobile çarpıtınca 

oluyor L. 



ŞuJ,at SON POSTA 

H rrıln 
1'iirkün -·
Gösterdiği 
&!isal 

-· 
Lozan<lanberi TürkUn göaterdıği 
Dıiaal, umumi bir örnek gıbi 
röıteriliyor. Bu defa da, Almao
Y•nıo hak müuvatını iıtemeai 
rniıuııubetile .Ekonomiıt iıimli 
lagılız ıazeteei, bu örneğe baı 
vu. U)'Or. Diyor ki: .. v 

lııl eruy muahedu:nin ıilAh· 

Resimli Makale 

tib~nına faalının, tamirat fasla '° bir akibete uğramaaını 
,~ z.•manlarda Frans11. kabul 
\.;; Şınıdi kendimizi Avrupanın •"'4' •ndJaımalarını tad.J için ha· '''1 te geçmiş aayabiıiriı. Esaaen 
"6a lllOzde Lı.r suaJ var: A 'manya 
'-~•tat iıterken acaba hakikaten 
t.:llıavat i.e ikt.fa et11:ck ni· 
~de midir. Yoksa bu müıavat 
'&clt 1111 dijer uluslara faikiyet 
61• · edebı.ımek içi" bir YHıta Şu delikanlı çok iyi bili1or ki fU 1arp ve korkunç 
'"""•le nu arzu edjyor? yo!un biraz at .. iaJe •tık nr, ç:çek nr, bayat ve Omid 
.. Garbı aükunetle ıl):· r.layıp Şar• v•r. Fakat korku ve tereddOd onun 1Drej'ini ia1afaızca 
._

1 
dotru ) .. y.lm:ık r• ıuııoı n>ı ku· pençele111l9tJr. Bir adım daha atabilmek Jçin bacaklarında 

il Zorlulcların Sonu il 

kudret bulamıyor. 
Korkma çocuğum! Adımlarını •ert1ettJr ve ııklathr. O 

t.hlikeli •ol Hna ıtc ıelmeıia. inan ki iç bet aarp ve ı . . . 

d ra hayata ye Gmd ettıklerıne ka•urcakı:n . a ım ıon 

5,,•,., 

-----
Yazı Çok Oldalu için 

Bugiln Konamadı 1 
_J 

····································~························· 

Yeni/(onten;anzn 
Hususiyetleri 

Ankara, 24 - Yeni konten
jan kararnameainde yün ır.•n':ıucat 
içlu kontenjan verilmeml,tir. 

-1.,, Or? Bu takd rd• Almanya -=,_ _______ ;;;;;;;;;;;;_;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;~----------------~ ~ "'P• içi •Je en .k11v.,11tJI devlet .. 
la.; 

1
•e ller~ ... ıarbh komşularına 

Buna mukabil yün ve -tc.ı 
iplikten 7 luOO kilo, limon (Sur:y., 
Mısır, Yunanistan) 300,000, hurma 
600 ( ıımdiye kadar oi.. esl.i 
listelerde yoktu ), çay ı eO.~ 
dövUlmemit biber 18,000, 1'.aput 
bezi ve emsali 00,000, tUI~·~ d 
bezi ve emaali 42.000, srö.,,...., 
ilk basma ve emaali 90.000, ı·.,.r
<lellk tlll 78.000, oluklu .. , 
200.000, demir çiviai 60.000, t•I 
çivisi "24.000, perçin çivili 30.00C, 
Antrasit kömUrl 500 Hr ton, 
toprak boy 28.000 Kilr, 

• gidebilecektir. Yeni .. uıe 16re 

So A BERL ERi •ırada kimln beyannameal varu -ay t •t•iioi etmredehilP-c•k bir va-
'..: elde eder. Bu ıu•IJ•re ce· 
tat •erirken TOrkiye Ua Qn bir 
'-diİ~••l yapılan barıı audlaıma11 
diil Atından ve bu tadilatın ver· 
tok •onuçlard•n öjrıtrııııc•ğlnıiz 
llıaJ· t•y •ardır. O xar.aııki ke· 
aı,~•~erle yakan mfinasııtbetiera 
l'Grk hnıeler tasdik ederler ki 
fıplq lebin o çafJardakl ı:lhnlyetl 
lib· . u gUnUn Nazi dUtUnce!erl 
tı:g~ •di. Zihinltıriu! kurcalayan 
tar nj ıoy mUıavat hakkını tt.k• 
d,,,1 • 

0 aeçirmekti. Eıki ııaiıb 
10 •tler tekrar kendi l.:ttndilerln• 
ı,{uYorlardı. Eğer TUrk ier. b:mlrl 
k •nbulu ve Trakyayı r•ri alırıar, 

N TEL G RA F H verilen kontenjanın heJ>9inl o ala· 
bllecekdir. ._ ___________________________ · Balkan. Küçük itilaf Ve 

Ve Tu••rkı•ye Ruı l\~ümesıillerinin Bulgarist~n 

11~~tuıııyonları atarlar v• :,-enid•n 
lcı blannıa hakkına ashib olurlarıa 
ııa·? • bunlarla iktifa ed•cekler 
k~ 1 A~~ba Arabiatarda ve lial• 

n •r- lca:rbettlklerl topraklan 
tenlden ele geçirmlye kalkıtmıya• 
).•klar mı ? Bu ıuallor 1922 ele 
~~rkler, Yunanlılarla bUyllk aakerl 

1 
.._•rlerlnf kaı"ndıktan JODr• bu· 
1-~t Av~up.a TZl2:_iyetindın çok da· 1 

c;,.,~~keJI ;;;ı~ halıt blr vniy6l olan 
le.ar •lec.ie fogHfı lutaetiyle 
•or:ı k•rr;,·a buiundaidarı ııHda 
l~l"cl:Yordıı. O tehlikeli vaziyet 
~''" S. Cebren kıhul ıilirllmlı 
fdıkJ1 ~ muahedeal y1trine kar• 
lliu•bılıı.a ile yapılan Loıan 
"'U.••at••hıi kabul ettik. TOrkler 
•• bll hakların 61 f•)·•l«ridir 
4- bi llltlıavat talebinin ırkuı11• () n:d bır rlıli mık1ad yoktur. s, ... e1ııberi Tnrklır uluılararaaa 
~ ~•ln deierll azaları olduk
~1 .. ~bat ettiler. Hatta Muıul 
~~lcÇa aibi kendi aleyhlerine 
~ bu •iır baun bir auretl 
"'-.t.ı,, • bUyUlc bir itidal ile kar-
~ · 

~tk" "- TUrldyı komplarana 
la:". ,.••rınlyor, çUnkU onun bl
~d~'•ti, Lozanda kabul ettiği 
~eli rıa dııına taımağa detil, 

General Zlatef "Türkiyeye Ebedi Bir 
Dostluk Muahedesile Bağlıyız,, Dedi 

Sofya, 24 - Baıbakan G .. 
neral Zlatef, hükumetin progra· 
mını okudu. Önce Gorglyef ka· 
bi.ıeıinin niçin dUıtUğlinll anlattı, 
11ki Batbakanm Kırala ald bl1tlin 
11ılibiyetlerl kendi üzerine almak 
.. tedilf, bu Hbeble ordunun iti• 
madını kaybettlj'inl a6ylıdl. 

General Zlıtef harici ılyaıayı 
ıöz. &"•litl ederken dedi kir 

" - Bulgarhtan barıı fikrjne, 
blllün milletlerle ve bilhasaa kom· 
ıu devletlerle anlaıma fikrine 
bağlı dır." 

delerle bahıedilen haklardan 11-
tif ade etmek fikrinden vazge
çilemlyeceğini de ima etti veı 

"Uzun ıl\ren ihtillflardan ıonra 
kardeı Yugoslavya ile lyl kom· 
ıuluk münaaebetleri yeniden 

kurulmuttur.Fakat, iki kard., millet 
arasında yıldan yıla geniıleyecek 
olan bu doıtluk hiç bir devlet 
aleyhinde değildir. ,, dedi. 

General Zlatef ıonra Ttirklye-
Bulstariatan mUnaaebetlerlnl de 
ı&ı ıelfti ederek dedi ki: 

"- Diier taraftaa ebedi bir 

komıumuı TOrkiyeye bağlamalc;: 
tadır .• TUrkiye ile yeni komşuluk mtı 
naaebetlerl, samimi bir doıtluk ve 
barıı içinde yaoamayı en samimi 
bir tarzda arzu edi} oruz . ., 

Baıh-.kan, Bulıaristaaa muahı· doıtluk mualıedeıl bizi cenub 

Baıbakan bundan sonra, baıı 
Terk aazetelert tarafından ara 
aıra Bulgarlatana tevcih edilen 
tlbhelerin ye lallcumlann, Tllr
kiye idare adamlan ile biç 
bir mlnaaebetl olmadıj"laa laan· 
cıaı IÖ) lemlı ve Bulıar • Türk 
ılyaaa mahafiUaln dirayetindıa 
kat'lyetle emin olduiuau HAve 
ıtmiıtlr. 

Bulgaristanda 
Komünistlik 

Sofya, 24 ( Huıuıl m11hablrf. 
mizden) Bulıariataada ıihl ı•t
miyor ki, polil, bir ıehir veya 
köyde alıli komlniat teıkilib 
meydana çıkarmamıt olıua. Mah
pushaneler binlerce komUniıt ile 
doludur. Bir taraftan komitecf. 
lerle uğratmakta olaa hükumet 
meımurla11, dlier tarafta11 da, her 
glln mantar stibi ıUrU, ıfirll lire• 
mıkte olan komUniatlerl takib 
ederek meydana çıkarmak mec-
1.uriyeti kartıaında kalmaktadır. 

Nitekim Haaköyde yenidea 
bir komUniat ıebekeıl meydana 
çıkarı?mış, ve bu t•bekeye dahil 
yUkaek mektcbler talebesinden 
17 kiti mekteblerden çıkarılmıtdır. 

Diğer taraftan Filibe polisi, 
yeniden bir komUniıt ıebekesl 
yakalamııdır. 

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

Siyamda Bir Yeni Posta Ve 
Suikasd / Telgraf Lô..1Jihası 

1 
Bıaıkok, 25 (A. A.) - Bir Ankara 24 - 340 tarihli Poıta 

adam, bir futbol maçınden aonra ve telıraf kanununa zeyl olarak 
otomillne blamek llzere olaa Mil- yeni bir lAyiha hazırlanrnııtır 
dafaa bakanıaa atq etmııtir. Bu liyihaya göre Telgraf Uc~ 
Bakaaıa yaraıı atır olmadıiı retleri bakanlar heyeti tarafınd 
zannediliyor. tayin edilecek, devlete aid t:~ 

Müdafaa Bakanı, Siya• kıra· ıraflar yaram ücrete tabi ola k 
lıaın memleketinden aynlmaıında bir senelik tahmini telgraf ca .' 
büyük roller oynadıi~ı için bu ıu· d t b. J .ıw. varı-

l a ılnm n" ay ı51 .Petin veriline 
iakasde ıeaiı ıiyaai mana ar ve- dev et m ea1eaclerıne kredi 
rillyor. lacaktır. açı· 

Irak Kabinesi istifa Türk • Franıız Ticaret 
Etti Muahed~si 

Batdad, 24 (A.A.) - Hükel· Ankara, 24 - TUrki F 
met bnyllk bl·r sıyaaal mlltk_ uı.ıt dakl r t ye. ranaa 

arnadııdn tf ıca~e muahedesini• 
d • ... 0 .. 1•0 den ıonra iatifa etmıılır. m e ayın y·rm· d ,,. • T kif kt d' F ' 1 ye iılnde bit· Bulgariıtanda Bir ev ~· et ır. il raknııılarla yeniden 

Sofya 24 (A.A.) - Eski ao- tıcare m za erelerı b 1 k 
taat de~okratik meb'uslarından llıeredlr. Bu arada llf .•mbi 

8. Paderof Buraaıda tevkif ıdl!· kllrlng mukaYele.i y 11••ı dr 
6 muhtemeldir. apı maıı a 

mittir. 

Toplantısı 
Belgraddan 24 tarihile yaıılıyorc

Viyanada çıkmakta olan (T efor) 
gazetesinin, Belirad'dakl huıuı1 mu· 
habirinin inanılma11 (Azım gelen 
alyaai mahafilddn öfrenerek bil· 
dirdiğl kaydı he, yazdığına göre, 
Balkan anla ım aı ve kllçilk iti· 
lif hariciye bakanlarile Sovyet 
Rusya Hükümeti mOmeuiJJerJnin 
iştirakile bir konfcranı hazırlan .. 
makta imiş. 

Bay Venizelosa 
Sulkasd Muhakemesi 

Atina, 24 (A. A.) - Dtln ıul
kaad mOcrinılerlne aid muhale .. 
me Hnaıında okunan tahriri 
if •desinde, •ıkt Baıvekil 8. Veni• 
zeloı, kendi aleyhine yapılmıı 
olan suikasdt siyaal ıebeblere 
atfetmekte ve cinayete hakiki bir 
teşvik mahiyetinde olan matbuat 
neırlyatma mllaamaha ettiğinden 
dolayı Çaldaria hUk6metinl mua· 
haze eylemektedir. 

B. V eniHlo1, ııkl Emniyeti 
umumiye mlldllrU olub baılaca 
mlitteblm buluaan Polychronvpou
loı'un auikaaddın aonra dahiliye 
bakanı Ralli• 'in Htimaah harele .. 
tinden iıtlfade ettiifni yazmak· 
tadır. lttihamnamede, ıulkaad ha· 
zırbklarile tatbikini• en •tala 
2,000,000 drahmiye ••loldııju 
yazılıdır. ffjç tllbhe yoktur ki, 
müttehimler bu kadar paranın 
sahibi değillerdi. Mahkeme, 200 
ıahid dinllyecektir. 

Sigorta Tarifeleri 
Ankara 24 - Yilkaek aigorta 

kom:ıyonu bu ay aoounda top
lanacak, yangın Ye nakliye tari
feleri Dzerlnde tetkikat yapa· 
caktır. 

Hatıra Posta Pulları 
Ankara, 24 - lstanbulda top-

lanacak uluıJararaaı Kadınlar -

~ııı~:rdu içinde kurtulma ve 
dt ~ ıau:aycJcriae matufdur. 
tlw~"aide lerle Almanya araanı· 
ı_~,ıtlc,11 •h.barıı mUzakerelerinı 
~t •• h ıç değilse Türkiyenla '( "•k b kreketine iyi bir işaret S\'' 'o a •biliriz. Eaaıen Türk 
~'-hn •rıı~ Al'Danya Polonya 
"' ~ .. ..,0,• ~ır Örnek teıkil etmit 
"I, ')1aa • k u hikayeni11 aonunun 

'~~~t~ıelmosini Gmid /STER /NAN JSTER J NANMA/ 
'"\ Birliii kongrem için yeni poıta 

1 

pulları çıkanlacaktır. 

,~.Komiteci eı. muha,,ı. nkadaı, dil•, rtınlilk kö, .. iod• ,. adecctimlz Y•• bunlard•" 
"•ftla M tikiyetleri haklı olarak ııralıyordu: Neden yapamıyoruz .. ÇllnkG 1aydıtını gibi birtakım 

"' LSoıy, 2 ahküm .. Bu iki tey bana bir tey anlattı: Bizde birtakım ıeyJerl ya1ak ediyoruz kı; y aak denUaeınesl IA d 
~q~t ' 4 - S f k .. ruaklar var ki; uıl ya.uğın kuvvetini karıyor n MeH!a bahçelere ve c;ımi nhısuna r·rnıek 'b• z ı mH ılrk. ~~İ)ı . lbeai, Pe . 

0 
ya aı erı yasakları pekle,tirec~k otoriteleri atındırıyor. Onun d d lmad n b _,.,_ rı ı... 8 '-f •aıof) k trıç hnvalisindc ı ütUnme en ve yoru una •ııakat d" 

~ '• Ornite i . 1 içindir ki, tel çekmedikç~. veya makinell kı pı yapma· maalesef u ;I yasak! r~ da ayni çeı:tten •ayı~ •y::; ve 
'ıı.:t:nekle İtti~anın Jemirlerini 1 dıkp trıo mvaylara yolda inib binmeyi - yank e-.iyoruz, yor. Bizde de birıeyi aıkı sıkıya tutub alltmek a ırmkı· 

1_,-~Yi id m o unan beş fakat • men'edemiyoruz. Otomobillerin didük çalına· . • mera ı, 

~ .. ı .... I arna mabkA ]arın, h • z'ı gitmelerini, satıcıların bo~ırmahr.nı, gece ideli, huyu olmadığın .a.n .yasaklar gevtiyor ve otori· ... er1• um etmictir. • d ] B t ~ 1ro·•, f>et fUn)ardar: lst b"I YT uat ondan ıoora görilltii edilmesini • y81ak ediyor, • teyi atın ırıyor ar. u, ıç ım .. ı nizanı yantınden kulak 
~llt·ı er Efr f 

0 1 
a- 1 mcn'edeıni} oruz. Halbuki uıl ya.ak kuvvetini tatl>ik a11lm;ıya değer lir ıeydir. ,, 

• t a.ı' ~f. Alek~~:d·K Van2"l Paıof 1 •~,. • JN ..&~ l "'~R ı~e AB.M'Jl!J • "'lto ıı· r onatantinof ,,.. .. , .,,.. ~ .t' ,,_. n · 
•.}ef1olof. , jL ____________ _ 

Fransada Fırtına 
Parlı, 24 (A.A.) - Memlelu:tin 

birçok taraflıır . •da tiddetll bir fırbna 
hClkClm ı0rdlj1lne ciair telgraflar ıel
mektedir. Burıoaynda, Burlonda, 
Bor~o ve Mant cİYnrında hayli tahri
b~t• Hbebiyet veren bu fırtına ataç• 
!arı devir .. ıı, baı.ı evleri yıkmış, tel• 
graf ve telefon muhaberatını aekteye 
utratmııtır. Birçok taraftarda t'mea• 
diferler durmuttur. ÔJea yolraa da 
oldukça atır yaralılar vı.rdır. s.ahilin 
birçok yerlerinde deni• mCldhıt IU• 
rette kabarmııtır. MGteaddid Hp~r· 
j,rdan S. O. S i•dad !ta,..tlerl verıl• 
mektedlr. 
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4 Sayfa 

ı Ziraat Bilgisi (") 

Ahududu 
Nasıl 
Yetiştirilir ? 

Tavşancılda BBy Emin Nall Akyolaı 
MeyYaıından pek neffı ıurub

lar yapılan Ahududu kırlarda ga. 
rllb bildiğimiz Böğllrtlen çalıaına 
çok benzer. Meyvaıı, bliyUyUşU, 

her hali onun eıldir. Bi:ıde yetir 
tirilmesine pek o kadar heYea 
edJlmiyen bu meyYa • ihtimal kıt 
oluıundan - piyaaada o kadar çok 
aranır ki? •• Avrupada onun değ•· 
rini bilen bahçevanlar, il:ıerlnde 
yıllarca uğraıarak aoyunu arıt· 
mlşlar, pel çok çeıidlerlnl getir· 
mlılerdir. 

Ahududu, iklimi ıotuktan zl· 
yade ııcağa yakın yerleri sever. 
Topraktan da çok gıda ve ıu kal
dırdığından yetiştifıl yerin derin 
olmaaı, nemini yazın kaybetmemeal 
IBr.ımdır. Bununla beraber ağır ve 
çok nemli topraklarda Ahududu 
tathlaıama:ı. Ahududunun bahçesi 
bundan bııka çok bol gilneı 
görmelidir. Ahududuya renk, ko
ku ye tad Yerecek yegAne ıey 
bol gllneıtir. Gölgelik yerlerde 
yetlıeo böA"Urtlenlerlo de ne 
kadar kokusuz oldatunu kır• 
larda ge:ıenler farketmtılerdlr. 

lıte böyle bir yer ıeçlldlkten 
ıonra yapılacak ilk lı tarlayı de-
derince bellemek, otunu plıllğfnl 
ayıklamak ve eğer tarla 1ayıfca 
IH ıonbabarda iyi çtırllmUt gUb· 
re ile gUbrelemektlr. Böyle bir 
tarla ilkbahara kadar dinlenmeli 
ilkbaharda fidanlar dikilmelidir. 
Fidan meaeleaine gelince: 

Ahududu b6allrtlen glbt dibin
den çok fıtkın verir. Bu fııkınla
nn fazlalan her sene temfıiene
ceğloden ilkbaharda anac bfr bah· 
çeye ıiderek bu f ula ıllrgllnler 
köklerile beraber aöktılUr. içlerin
den dllzgtln köklllleri, ve en gene 
olanlan aeçllerek toplanır. Niha
yet tarlaya gldlllb hazırlanan bu 
fidanlar ııra ııra toprağa dikilir· 
ler. Sıraların arası birer buçuk 
metre olmah ve bu aıralar Oze· 
rinde de fidanlann arası birer 
metre olmalıdır. Böylece dikilen 
fidanların uclarını da bodamah ki 
birçok yeni ve gene ıUrgilnler 
patlasın.. ÇUnkU bu gene sllrgün
ler gelecek yıldan itibaren meyva 
vermiye başlarlar. 

Artık yapılacak lı sıraların t\s· 
tilne iki boy tel germekden iba
rettir. Bu teller gerilmezse yetişen 
çal.lar b·rbirine karıııb bakılması 
güc bir hal alır. Onun için birbi· 
rinden 5·6 metre aralıkla birer 
buçuk metre boyunda kazıklar 
dikilerek bunların tiz.erine iki aıra 
tel gerilir. Ahududu bOyOdükce 
bu tellere bağlanır. 

Yaz gcl:nce toprağı uk sık 
çapalamalı, otunu almalıdır. ikinci 
yıldan itibaren ahududu bahçesi· 
nin mllhim ·itleri başlar: Bu itlerin 
hir:ncisi her vıl dibden gelen fez)a 
fı,kınları k~sib temizlemekdir. 
Unutmayınıt. ki ahududu hep bir 
se:ıelik gene dallar llzerinde 
meyva tutar. B.r defa me) va ve• 
ren d"llar artık ölmUşdür. Iıte 
bunu göz önünde tutarak dibler 
ayıklanırken hep üenc ve sıUrbliz 
olanlnrdnn her kökdo beı altı dal 
bırakı arak diğerleri temiz.lenir. 

ikinci işe gelince: O da bu 
dallar Uzeri ıde iyi bir budama 
) apmakdır. Bu budamada da gö· 

ıctilecek fey drima bir sene:ik gene 
dallrrı seçmek, kartalanları mey• 
'a \ermiş olanlar llyıklamnk, iyice 
p"şmem·ı olan]arın uclarmı almak• 

ME- LE 

On Birinci 
Yeni 

SON POSTA 

.. 
ET HABERLER/ 

Asır Türkleri Alanyayı 
Baştan Kurdular 

Alanya Tersaneleri Devrin En iyi Tezgahları idi 
Alaoya,(Huıu· 

ıt) - Udye kı· 
rallarının uzun 
müddet 1altanat 

makarri olan Taı· 
lık Kilikya Lid· 
yalılardan ııra· 
ıile Iranldarıo, 
lıkenderin, Suri
ye kıralJannan 
eline geçen ve 
bu mıntakada 
ıtmdJ Alanya Is· 
mile anılan Ko
rekıiycn ıehrl 
Perganaen hüklimdarı tarafın· 
dan teıiı olunmuştu. 

Burada korsanlar tarafından 
mOıtahkem kaleler kurulmuş Ye 
koraanlak ıeferlerinde elde edilen 
esirler bu kalede muhafaza edil· 
meye başlatılmııtı. Bu kale Roma 
imparatorlarından Pombeoa tara· 
fmdan tahrib edilmiştir. Kaaaba
nın konanlara merkez olmasının 
ıebebl limanın gemilerin barın• 
maaına mUsaid olması idi. O za• 
manlar Alanyanın baıhca ihracatı 
Side denileo katran ağacı idi. 
Roma imparatorlarından Mark 
Antllrean bu haval;yı kıraliçe 

Kleopatraya hediye etmlı, Kleo
patra da donanmaamı lnıa etmek 
için bu havaUdeki ormanlardan 
iıtif adeye baılamııtı. 

Malatgada 
iki Mahkumiyet 

Malatya, (Huıuai) - Petllrke
nln S;nan nahi) eaine batlı Tek• 
kedere köyünden Cumanın kızı 
13 yatındaki Ayteyi evlenmek 
vadile aldatıb evine götüren ve 
orada boğarak öldllren Amcaıı 

otlu Haaan yapılan duruıma ne· 
ticesinde idama mahkum edil
miıtlr. Fakat yaıı kilçtik olduğu 
için cezası 6 aene ağır hapH 
tahvil edılmftUr. 

Adıyauıanın Akpınar k6yUn· 
den Şeyho oğlu Mebmedi 6ldllr
mekten ıuçlu Mamo oğlu Kabu 
da yapılan duruşma neticesinde 
4 ıene ağır hapse mahkum edil· 
mittir. 

Tirebolu da 
Numerotaj Ve Sokak 
Levhaları Tamamlandı 

Tirebolu ( Husuat ) - Yapıl• 
makta olan iskele caddesi parke 
lnıaah bitm:ıtlr. Şimdi de belediye 
caddesinin parke döşenmeai için 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

Kazanın numerotaj ve ıokak 
adları levhaları tamamlanmıştır • ................. ·-----· ... -............... ...-... .. 
dar. Elhaaıl ahududundan moyva 
almakda en birinci hüner bu te-
mizllk ve budamayı çok bilgili 
olarak yapmakdır. 

iyi bakılan bir ahududu bah· 
çesl 7-8 sene dayanır. Ondan 
ıonra bahçeyi kökletib yenilemek 
lazımdır. 

Meyvalar kemale gelince he· 
men elle toplanır. Sepetlere ko
narak vakit geçirmeksizin aatılır. 
En z.iyadc kırmızı renkliler mak· 
buldnr. Sarı ve ılyaİı renkliler 
lilka olarak yetlıdlrllir. 

Çiftçi 
,.) 7.lrut huıuıundıkl mUtktilerlalll 

ıorunus. Son Poıta'1aın (Çlfttl) .. 
ıllo enab yerecektir. 

Alıınyadan bir görünOş 
11 inci Hırda Oğuz Tiirklerf 

Anadolu i..tilaya baş'.ayınca Alnu· 
ya ve Antalya da Sel~ukllerin 
eline geçti. Selçukiler son sene
lerde ihmal edilmiı, harabeye yOz 
lutmuı olan A!anyayı yeni baştan 
imar ettiler ve adeta yeninden 
tesiı ederek kasabaya eski ehem
miyetini verdiler. Selçuk hüküm· 
darı Aliieddin Keykubad burada 
yeniden bir kale ve bir teraane 
yaptırdı. 

Selçuk hUkUmdnrlığınm inkı· 
razından sonra Tavsifi mlllük 
derebeylerioln eline geçen Alanya 
birçok maceralardan ve bir müd
det Karaman oğullarının elinde 
kaldıktan ıoora F atlh Mehmed 
tarafandan zabtedilmiı ve Oıman
lılann ldareıine geçmlıtlr. 

Alanya 11 in 
cı asırda Türklere 

geçtikten ıon· 
ra hemen hemen 
bUtiln dUnyamn 

gemi ioıaatını 
kendi tezgihları· 

na inhiiar ettlr
mlıtl. 

Zamanın en 

muhkem gemi· 
lerl Alanya tez· 

gAblarında yapı· 
lıyordu. 

Alanyada kadtm Roma, Yunan 
ve Selçuki devirlerine ald birçok 
Asar mahfuzdur. Alanya kaleleri 
resanet ve mimari lôymetlerlni 
muhafaza etmektedirler. Kale 
dahil ve haricindeki ıu ıarnıç· 
ları hali kasal>aoın ıu ihtiyacını 
karşılayan depolar Yaıiyetinde 
bulunmakta dırlar. 

Alanya Osmanlılara geçtikten 
aonra da ehemmlyetlni kaybet· 
mlş, ihmal olunmuftur. Fakat 
Cümhuriyet bOtUn ülkeye olduğu 
gibi Alanyaya da ehemmiyet 
vermiı, ıcn senelerde Alanya 
iktısadt bakımdan bDyUk bir 
inkişaf göıtermiye batlamııtır. 
Alanya portakalları TOrkiyenin 
her tarafmdao rağbet bulan bq· 
lıca mahsullerdendir. 

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

Taşdı 
Bir Adam Boğuldu, Bazı 

Bahçelere Su Girdi 

Dicle nehri üıerindeki Silvan köprüsü: Tavaifimüluk samanında yapılmııtır 
Diyanbekir, (Huıuıi) - Şim· Hacıiaa köytloden bir kadınla bir 

diye kadar düzglln giden hava• erkek ıuyun ınrnklediği ağaçlan 
lar birdenbire bozulmuf, devamlı toplamak fıterken suya kapıl· 
kar yağmıya baılamıştır. Blr mışlardır. Köylüler kadını zorla 
taraftan yafmur yağlı• yUzDnden kurtarmıılardır. Fakat erkek 
Dicle nehri taımıf, birçok bah· boğulmuıtur. Dicle Ozerlndekl 
çelerl ve tarlaları ıu basmıf:1rİ Seyhan k6prüsU yıkılmııhr. Dicle 
Mırdinkapı civarındaki ıe a 
b b l 1 it d k lmıı ve ıu nehrinin uzun zamandanberl bu 

a çe er ıu a ın a a k • · 
i i K t bil kö Une kadar fe ilde taıdığı alSrOlmemııtir, 

aev yeı ı 11 Y • 
çıkmııtır. Su birçok ataçları Dıclenln bu ıekilde en ıon taıııı 
kökünden çıkanb götllrmUıtllr. 20 ıeneJ eYvel Yukubulmuıtur. 

Muş Çocuk Esirgeme Kurumu j 
Muı, (Huıuıi) - Müddetini 

dolduran ( Çocuk Eıirieme Ku• 

rumu) dUo Halkevinde umumi bir 
toplantı yapmııtır, yeni idare hey· 

eti ıeçllmiıtlr. Yapılan lntibabda 
reiıliğe; klSyltı CelAI, kAtlbliğe; 
maarif mOfettlıl Siret YH• 

nedarlıta; husuıt muhaıeb• me• 

murlarından Reıld •e azalıl• da 
mUftU Hasan, tllcc:ar Halli ve 

Vehhab 1eçllml1lerdlr. Yeni idare 
heyeti bir çahıma programı ha· 
11rlam11 ve lıe baılamıttır. 

Kastamonu Umumi 
Vilayet Meclisi 

Kaatamonu, 24 ( A. A. ) -
Umumi vlllyet meclial ilk toplan· 
tısını yapmııtır. 

Kaıtamonuda Grip 
KRStamonu, 24 (A.A.) - Grip 

aalgını burada da baı göıtermlştlr. 
Merkez Ye TaıköprO ilk okulları 
tatil edilmiıtir. 

Ordu Fırka Kongresi 
Ordu, 24 ( A. A. ) - C. H. 

fırkaamın vilayet koniresl toplan· 
dı. Kaza ve vllAyet bUdce ve 
dilekleri teablt olundu. Yeni idare 
heyetinin ı,ıodo iki bayan vardır. 

Şubat 25 -

. ı · Tarihi Fıkra 

Şair 
Baki 
Gibi I 

t 

Eakl Alman devlet adaınl•: 
nadan Baron Humboll adlı birı 
tam kırk dört yıl beraber yaşa• 
dığl kanıı için her sabah bir ,ur 
yazmış ve bu şiirler, zevk ile ok~ 
nur ıeylermlf. 

Şairliğin sayısız tuhaflıklarınd•: 
bir nUmune demek olan bu garl 
inad bana, Oımanlı edebiyat 
tarihine geçen bir fıkrayı hatır
lattı : On altıncı aarm en yUk•~~ 
ftstadlanndan sayılan şair BalP 
Halebde kadı bulunduğu ıırad• 
diyar diyar dolaşan avAre şair' 
!erden biri oraya aelir ve Baki1' 
misafir olur. 

Üıtad o günlerde gönUldel 
alev almıı ve pek havalanıoıf 
bulunuyormuı. Galiba " Yosuft 
görmedim amma seni RAna biliri-' 
diye yanık yanık ıllrler yazdıl 
devir olacak. Bu aebeble b.ı 
aabah, ıöz eri misaflrile karşılafl' 
karıılaımaz ilk ıözll bu olurın~ 

- Azizim, bu gece bir gaı 
yaz.dım, hoşuma gitti. Rahattı• 
olmazaan okuyayım da dinle. 

GeLglnci ıalr, şiiri tabiatil• 
aever bir adam olduğu bald• 
böyle hergUn kahvealtı almad'* 
hatti gecenin mahmurluğuO• 
gidermeden gaz.el dlnlemekted 
sinirleniyor. LAkin, Bakiyi gOcell"' 
dirmemek için, ıeıini çıkarınıY,
rak okunan gazelleri dinliyor. f'lt 

• • çare ki sabah kahvealtıu yerıO 
sunulan gazellerin ardı arası ki' 
ıilmiyor, aeyyah ıairin aabrı ya~d 
yaYaf tükeniyor. Birgün yi11• 
Baki, gUler bir yOzle erkendell 

odasına ıirip de: J 
- Azizim, bu gece bir gaf. 

yazdım. 
Mukaddemesile uzun bit ~ 

okumıya ıiriılnce o aar1ılan ti' 
hammDl, kökünden eriyiveriyor ti 
adamcağız bağınyor: I' 

- Anladık, her gece bir g 
zel yazıyorsun. Fakat sana bo~ 
na ıiir ilham eden sevgilini ,tı 
gece de benim yanıma göo d •' 
on ga:ıel birden yazmazHlll t 

kUr ylizllme!.. dl 
Baron Humbollun karıfl , 

Bakiye her gece bir şiir yaıd·~ 
gUzelin &O} Undan olacak. YB ~ 
ondaki ilham kudretin;n kırk (,; 
sene ıllrmesi garib. Yoksa bat ı 
yeni yeni aıklar besleyib 0" ol' 
ynz:den yaz.dağı şiirleri il se -~ 
için gUlnm ,, diye karısına ti 
tatlı dinletiyor muydu?. Beoc0 

doğruıu budur. ÇUnkD: 1~ 
.aldanma ki vair sözii elbette Y~~~1 ('1 

Diyenlerin haklı oldu.,ıı tJ 
inkAr edenlere henüz te•ıı 
edilmemişt'r 1 1; 

M. 'f· 

Uşakta . 5i,... 
Damirciler Ko1lekt1f ııt 

keti ~: esaisine De"' 

E_ ecek '""~ oıı ·tv 
U9ak, 24 (A. A.) - cJeıı11 ,. 

evvel teşekk\" l etmiş ola11
• t· ıJJ ıJ' 

kolletif ı;rketinin vazi~ eti feıılı .. fl 
mile iyileşm:ş o!duğun . 811 ~e "'ıJ f 
den ıarfınazar edilın1~ 1'il b.' 

d•d" dütl . tı'' ıene daha lern ı ıne 111111.. • 
k 11·er 1 eti umumi yede arar g(t 5 tı 

Maraş Fırka J(on _ c .. , 
Maraş, 24 ( A. A. ~ bele .. ıY ıt 

. ~ kongrcsı 1, 0 ı 
fırkası vılayet o~ " 

1 mıştır. c· salonunda top an utte 1 J( 
· poru ıtl e idare heyeh ra de\'8111 

onaylanmıştır. Kongre 

coktir. 
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t lem· 

Dünya Barışı 
Nasıl 
Sağlamla abilir ? 
t Dünya barııının sağlemlaştırılmaıı 
Çin bntnn ulu11lar birçok çarelere bıı.ı 
"uruyorlar. Aralarında ittifaklar yapı
torJ.r, mıntakavi miıaklnr kuruyorlar, 
~dlaoınalara, a leomalara giriıiyorlıır. 
•kat içleri bir tilrlü rahat etmiyor. 

Çonk lylden iyiye biliyorlar ki bir 
~tıdlaımanın kıymeti, o aadlaımayı 
sllıtalayanın ona vtrdiğl kıymetle 
lçGlebilir. Halbuki pek as ulusun 
lribirine e-Dveni var. fm:ıa alıb ver· 

lllelerine raatmen içlerine ferahlik 
ttlaılyor. Bunun baılıca sobebi ıudur: 

lıluılar, elbirliğile kurdukları uluı· 
~ bi1'liA'inl istenilebilecek tekilde 
ı ""etlendirmeyo yanaımıyorlar. Söz· 

· olar k diyeli : Sar anlıııamamazlı
d bir m11ele çıkma•aaı i~ln ora• 

~ tCSnderll n uluılararaaı askerler, 
n. ıevkedllmek isten iyor. Çllnkll 

:• ln~iltere, ne Franea kunetli bir 
'"let olan Japon1a lle çarpıtmayı 

f"ı• almıyorlar. Onlar ki uluslar 
b~'Urnunun baıındadarlar; onlar b6yle 

llt "azifeyl ylklenmek bte ezlerH, 
ti tlılar kurumu ua difer trel rl 
fıJc •tte ki JaD çizerler, çiame1I muva· 

bulurlar. 

& 
1 

u Ona1ebetl• hatırı a ıu fıkra 
•' lyor: 

'd liindiçintde bir Olke nrdır ki 
ha;o Lao• dl7orlar. Bu memleket 

kının edeat m aubetlerlnl 
t•nıı 
ttıt nı •den kanunun meıru olmıyaa 
bı Ola b ti r tabalı etti 1 ceı f aıh 

1 baylı tuhaftır. 
d ~er bir ad karıınu hoılanm • 
"•tı bir kimııeain beraberi do a-arllrı 
b 

6 
bu, ilk defa vuku buluyorea, ka

k un, Yabancı erkekten yedi buçuk 
h Ut~ı para tabıilinl emrediyor. Ayni 

al •kinci d fa tekru edene yine av . 
F 1 ınlkdar ceza alıamak a-erektir. 

akat bu defa kadından. 
le Ve eter vukuat tekerrür der vl 
adın ualanmak bllmezae o :aaman 

tez.ayı Bd mek koca7n d ı yor. Çlln· 

it , Laoı kanunu, kocanın eaflık ve1a 
>..ı _ ı m haıı an nzuubahı ola llıc • 
uııi ileri sUrftyor. 

e.r Bu ınn asebetle, b n de, Uluslar 
el •ıı anlııamamazlıkJ rın tekcrrürln· 
... '• Uluslar Kuru uaa da bir ceza 
"'1• .. tl llilnı Jr aını muvafık QlSrUyorum. 

e~ iti ae d ne yanılıyorum. 

1 Süreyya 
ip -r::r. da ld m Ve Bir öz 
lda drıd, 24 (A.A.) - Kcndiıiad a 
lttt ~ •hkelm olaıilUlll affıaı ide· 
"ltru. ~~ok ki ıılere Bqbakaa Bay 
~· • Bu, be ı eli de ol aydı, 
dt it:~ did bir • rinld olurduL19 

tr, 

ta 

igasi v; Sırlı 
Bir Cinayet 

Ka 24 ( A. A ) - Kan plAjında 
boA'tJlmuş bir eesed bulunmuı ve Oze
rinde de Pariıte bulunan Uluslararası 
Ticaret Odası Japon murahhası Teisa· 
burhuga'ya ye Tokyo Sovyet sefareti 
eıki ktitibi Tikhmeneff'e ald kartvi· 
ıdtler çıkmııtır. 

Cea din, 2 Şubattan beri esrarengiz 
bir ıurette ortadan kaybolan Belçi
kalı Arthue Guillaume'• eid olduğu 
anlatılmııtır. Ynknk meclislerde par• 
lale bir itibar sahibi olan ve Kontu 
Olga de Brohjuvska ile evli bulunan 
maktulftn bir revolver kurıunu ile 
61dilrilldOğU anlaoılm ktadır. Belçika· 
lanın ceblerinde bulunan diter karhİ· 
zili r Ozerinde tahkikat yapılmak· 
tadır. 

İngilterenin 
Müdafaası 

Fikirler Hep T ereddGd 
içinde 

LoDdra, 24 ( A. A. ) - Scmıtator 
imzaıile, ''Sunday Tlmea., ıaıeleıinde 
çıkaa bir 7azıda, lngilt~renin tehdide 
maruz kalan ada vaziyetini himaye 
için ilzam olan ntıb tte Avrupa i!e 
mukaveleler aktedilmeai lcab ettiği 
anlatılmakta ve aya andlaımaeınıa 

bUtDa Avrupa emniyet meaeleslne ve 
bilhaHa ıarlc meaolesine batlanması
nın ıayanı eııef olduA-u söyl nmektedir. 

Diğer taraftan Obaerver f azet ıl 
iae fnglltcrenia bütGn AYrupn ili ol 
blrllti. yapma11 lüzumundan bahset• 
mcktedfr. 

Paraguvay Cen vr • 
de Ayrıllyor 

Cenevre, 24 ( A.A. ) - Para uvay 
hll.:iimetl, ulu )ar kurumundan çekil· 
mek huıuıunda1d kararını, uiuslar 
kuru u umumi k!tlbli~tne tebliA' 
otmlıtlr. 

• 
Vaıingt.on 24- (A. A.) - Z•nnedll-

ditinc ııöre Birletik Amerika hfikQ
met:I ri, Paraguvay ve Bolivya ara• 
11ndaki ihtilafı h llttm•k için tbıts• 
aut edecektir. Bununla beraber, 
Vatlngton h kA•eil Paraguvay ta.ra
fında• bir taleb vukuunu bekt mek• 
tedlr. 

Londrada Bir Yangın 
Londra, 24 (A. A.) - Şehrin orta• 

11nda bulunan dBrt kath bir e üa 
d poıu da ya gın çık ıı, iki ltfai1e 
neferi yaralaa ııl rdır. At baıka 
bin lara da ılrayet etmek teblikeıi · 
RBıtermektedir. Yangını slSnd rmek 
i~in 300 itfaiye, 50 tulu ba oalıımak• 
tadır. 

rol sal tasile bir 
fen olmıy cak. 

Usteyi il ldım. Lokantada 
list okumak bana bllm m ned n 

rberde s ç kestirmek, terzide 
lblse pr v sı )' pblmak, difcl 

kabinesinde nl>bet b klemek gibi 
zahm tli i lir. Ne kadar karnım ç 
olaa listeyi elline alı ca içime bir 
ııkınh çök r. En A§Bğı yirmi b ı 
otuz tnrlll yemek arasında ilki Dç 
taoeaini seçmek de m &eledir. 
Onun için b ı.ı Ustemi k ndim ç.ix· 

i imdir. M nime g6re muayy n 
yemekler getirtirdi . 

Garson söyl dim ı 

- Bir kuzu ciğeri. 
Ve rk smdan Uive etti : 

- Budu u, m rul alat • 

Lokant dakl çatal, bıçak, 
tabak sesleri kızışıyor. K rşıda 
pepeteaini ida eömleğl albl 
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Almany11nın ilhak Arzusuna, Şimdi 
Bu Şekilde Karş1lık Veriliyor 

Paria, 24 (A.A.) _ Avusturya Bao
&akanı B. Şuınig dUn de Baıbakan ,. 
8. Fland n ve Hariciye B~kanı B. 
Laval ile görOtmüı, iki Franaız deYl t 
eda ına AYuıturyanın liyakat niıa• 
nının birinci sınıf bDyQk 1&liblnl 
nrmiıtir. 

Franaız gazetelerin• beyan tta 
bulunan B. Şuınig AvusturJADID kıral• 
lık r ji inin inkırazından dola7ı bil· 
lıaaaa 8' ~irditl lktıaadi gilçtüklerl 
anl tmıı, dahili ve harici btiklAlinln 
tam men muhafazasının dOaJ• banıı 
için bir teminat olduğunu •liylemfft 
•• Almanyanın ilhak propagandasına 
müıaaad tdil-miyeco ini ibaaı ederekı 

- Memleket iıtiklAlial muhafaaaya 
muktedir olao, Falnız yeni Anıtur
yadır,, demtıtlr. 

"'" Pari•, 24 (A.A.) - Ncıredlleo ,.,. 
r tebliğe göre Avusturya Tu a ı .. 

okını prcnıib itibarile taıdlk et ekte 
ve Loodra glSrlif melerl in eıaımı tct
kil eden akid ye iftiralı etmektedir. 
f,.an•ı• - AYusturya g5rDımelerinde 
Habıburır ban danının 1 oldcn t hta 
getirilmesi mevı:uuba 11 olmamııtır. 

"' Parls, (A.A.) - Avulllurya dev-
let adamları bugno Londraya h rekot 
edeceklerdir. Bu zlyar t basit bir fi
kir teatisinden 'ok al n tutulmak
tadır. Avuıturya - in iliz görllımele
rlndc bilhusa Avusturya o·mendifer· 
lerio lngilis aermayeıi y tırılmaın 
keyfiyeti, İngiliz unayiine malzeme 
ipariıi mevzuubahs olacaktır. S'yasi 

mese.eye geli ce, Romatla dügün len 
i ti ari miea il , Habsbur h n d • 
nıam muhtemel avdeti hakkında na• 
zırJar, fngiliz devlet adam1annın m -
tallalarını r;oracaklı:ırdır. Son V.iyana 

Hılb bur hanedanının mllmeaııili 
Aı tidük Otto fki olurıtı. A vuıturyayı. 

bu kıraJ olacaktır] 

haberlerinde de Habıburg ancdaoı
nın avdetinin milli toplanma gayreti i 
ko'aylaıtırmıı olacağı ihaaa •dilmek
t dir. Londra H k m tinin Hahaburg
ların tahta avdat e•e!eslni derhal 
mevzuubaha etmek latemfyecetl eliy· 
l D ektedir. 

Loyd Corcun Yeni Söylevi 
Manc ster, 24 (A. A.)- Bir ziyaf t 

ıonunda sos aöyley n B. Loyd Corc, 
ıaha a rb at übadel taraftarı 

oldutu alde, bGkQ etin tarife 
poltlkaaıııa, kıymeti i isb t edebil· 
mui için, saman bır kmok liıı:ı 
g ldiJi kaaaatında bulunduğunu an-

latmıı ve cihan siyasetini evzub hı 
ederek demiıür ki: 

- Tehlikeleri dolu, fakat uluıı~ ... 
n bir devred n ıonra vvelce diln-

yayı fc!Akete sllrli1demiı olan ıllih· 

boynuna dolamı bir adam po 
bıyıklarından prinç taneleri saça· 
rak beraber yemek yediği adama 
bir ıeyler anlatıyor. Solumdaki 
masada üniversite talebesinden 
Uç kız, y meklerinl yemitl r, bo· 
yal rını taxeliyorl r. Y ğh dudak· 
lara pat ıUrm•k de pek tem~z bir 
İl değil amma ne ç re. Bır ta
rihte p riide bir lokantad ye
m k yiyordum. Yanımda ki mas~
ya iki gene Parisli kadın geldı. 
Fransızlar çorbayı çok içerler, 
llmnrladıkları çorba geldiği zaman 
dikk t ettim. Çorbayı öyle m • 
har tle i~tiler ki dudaklarındaki 
aekfz kat karmııı boya bozulmadı. 
Onlarda 1apur ıupur yemek ye
mek yok. Yemek yerlerken çene· 
ı rl durmuyor, çok konuıuyor, 
gülüyorlar, fakat çatal bıçak şı· 
kırtı ı, çorba, hoşaf şepı~tısı, 
kahve likör bopurtu u ltitilmıyor. 

N~ ise b nim kuzu ciğeri de 
geldi. 

Tam çatalı uz:abyordum. Ba~ 
ucumd bir ses: 

- Boğazola yahu. Eaı mi 

yapıyor unl 
Başımı kaldırdım. 

lanma yarııı devresi baılamııtı.r. 
Silih11zlaoma tedbirleri ittihaz edil
mi§ o1aa yeg!ne uluslar arası icti aı 
\Taıiog"ton konferansıdır ve bu ko • 
fcrane i tikbaJ için bir nümunedir.,. 

Brest, 24. (A. A.) - Fırtına yUıQ • 
d n dümenınl kaybctmit •• İmdad 
iısretleri glSndermit olan Ott' .. ınge 
v puru, bir romorkor t rafından ı· 

•. 1 • t' ıma-a getm mı ır. 

Biilm eıki lis ark da 
1 

Süleyman... Süleyman amına onu 

a~ca~ gözlerind. n tanıdım. Çün· 
kü lıs de hcpımizi kmb ge· 
çiren bu eski sporcunun çene i 
arılı, sol gözUnün alt 

. ı mosmor 
çtlrUmü§. Burnunun üsttlnde ka-
panmıya yü2 tutmuş bir yara. 
Onu . bu halde göreceğimi biç 
tabının etm dimnı ·1 • h ti 
h k d 

o· çın ayre e 
ay ır ım. 

- Hayro'a h • ya u. Geçmiş o!· 
&un. Bu ne hal Süleyman? 

~arıımdaki sandalyeye yer· 
l~itı. Bana cevab vermeden liste
yı aradı: 

- Sen 118 yiyorsun. Ciğer 
t va ı mı, f na değil. Ganon, 
oğlum b na da bir tane getir. 

- VYahu anlatsana ne oldu, 
dut agacından mı d'· tü B 1 _ d' . uş n. e e 
ıyemn çCSp kamyonu mu çarptı. 

y ?ksa bu yaştan sonra fudbole 
mı merak sardın! 

Goldü: 
- Sen de amma spordan 

~lıyorsun ha, dedi. Fudbolden 
bır adaman kafası gözU yarılır 
mı? bokı d mek istiyeeeklin. 

Ben d h fazl güldüm: 
Aman aslanım o s nin de-

Sa 'a ~ 

--------=-.. 
Gönül işleri 

. 

Para zz Saadet 
Giiç Temin 
Edilir I 

Edirnede (Bay fuad) ar 
Oğlum sana, beklediğin c ıa· 

reli veremiyeceğim. Şnbhe yok 
ld, kanun mllıaf ddlr. Kız da, sen 
d rliidOnUzü iıbnt tmlı sayılır
sınız, yarın ikiniz birlikte Bel dl· 
yeye müracaat ederseniz, nikAhı· 
nız tescil edilir, evlenir iniz, fa· 
kat bedbaht olursunuz, yapm yı· 
nız. Bu un iki sebebi var, birin· 
elsi pık gene oluıundur, ikinci l 
de Edirned hayat ne kadar 
ucaz oluıaa olsun kazandığını 
aöyledlğln paranın bir evi g çin· 
dlrmiye kifayet edecek derecede 
bulun ayı ıdır. 

* Aılkarada Baye.o. (Ş. B.) yeı 
Kızım, b n babsettijin genede 

''olgunluk,. batt "erkeklik,, gıs ... 
medim, kendi l daha ziyade bir 
kız yapıııadodır, y rın t adllfen 
hayatın kUçQk bir rftzgArı ile 
karıılaıaa devrlllb gid c ktir, 
lıtersen ktıçtık bir tahlil yapalım: 

Zeniln olm kten dyade, 
lıgal ttiği mevki saytuioJ çok 
aylık almıı bir babanın oğludur. 
Hayab hep hizmetçi, dadı ve 
mür bbiy ar ınd , kodif ler 
jçinde g çmittir. T hslllnl tam 
olarak y ptığını taıdik derim, 
fak t bu tahsilin neye yaradıf ını 
tedklk edelim. Bugiln yine babası 
•ayesinde bir mevki• g çmlştir, 
fakat cldığı para "mUstakll bh 
ev ,, t'Gtişm z, es sen ip kil men· 
~iline, kolonyasına, lftvantasına 
ve "pudra,. sına gider, yaşaması 
babasından gelen "h rç,, lık sa· 
y indedir. Şimdi farı: delim ki 
babası ölmüş, v serveti de ol· 
madığl için bu "harçlık,. kesil
miştir, bu lAvantah, pudralı erkek 
ne yapar? Nasıl gıçinlr? Bundan 
sonr b cerikllleımesine, erkek· 
!eşmesine de ihtimal verilemez, 
dliıUn ki y ıı "kırk,, a gelmek
tedir. 

Ötekini tercih eti 
T YZE 

u iki ina Hendel için 
Holl, 24 (A. A.) - Mtt ur Alman 

musiki1ina11 Hend lin yıl dlJnüm bu .. 
r da bfiyDk bir tez hUratJn teı'id 
cdiJmi m ra 1 de birçok cnebller 

r zır bulunmuılardır. 

diğin boksu bilirim amm bizdeki 
fudbol enin bildiğin boksdao 
daha tehlikelidir. Hele iddialı bir 
maç ol un da ıeyreyle sen.. Bf· 
zim sporcul r bokı maçım ringn· 
d d ğiJ, pi&tte yaparlar. Ney 
o bize tazım değil. 

Şu seni bu h le etir n vok· 
yı anlat bakalım, 

Onu d yemegı g lmişti. 

ljtihah görünüyordu. Fak t 
hala bana c vab vermiyor ve dU· 
şllnliyordu. Yemeğin yan ına k .. 
dar onu aerbeıt bıraktım. O da 
galiba anlatacağını adnmakılh 
düşündü, t arladı. Nihayet buzlu 
çilek kompo tosu geldiği zaman 
ne lenir gibi oldu. Y avaı ya va 

nlatmaya b ladı: 
- Sen benim mektebden 

onraki maceralanmı bilirsin de· 
ğil mi? 

- Şöyle, böyle, Jiacden çı· 
kınca ben mülkiyeye gittim. Sen 
de denizciliğ heves eltin. Bah· 
riye mektebin girdin. <?nd.an. 
sonra eni bir zaman tıg gıbı 
bahriy zab~ti gördük .. Bir znmon 
b brjyeden çıktığını tıcaret yap
tığını işittim. sonra ... 

(Arkası var) 

1 



Şubat 25--== 

Stüdyolarda Yıldızlar Arasında 
.............. ••••••••••••••••:·ı ..................... , .................. ~ ... • .. ••••••.-.••••••--• ...... •••••••••••••••••••••••••••••+ .. ,•••••••~•~•••~•••Y•••••••••+-4 

~;;;i~~mler 1 Jak -K~tlen ihtiyat 
Güzel Franıız yıldızalrından Ç "' G.. • 

lvon Heber yeni bir filim için agına ırmış 
angaje edilmiıtir. Maruf rejiıör· - ·- · · · · ·-·- · · ·• · · 
J•rdon Serj Polinyi'nio idareıı Daha Dün Çocuk Gibi Görünen Bu 
altında çevrilmekte olan bu filim 
birçok .g.ıenc•Ji sahneleri ihtiva Yıldız Kırkına Merdiven Dayamış 
edecektir. 

Jf. Meflıur Fransız komi ki Mil· 
ton « Herıeye rağmen haydud » 
adında yeni bir kahkaha filmi 
çevirmektedir. Bu flllmde Miltona 
maruf kahkahacılardan Larke 
arkadaılık etmektedir. 

_. Pariıin yeni yetiıme yıldıl.'" 
ları arasında kendiıin• çabucak 
iyl bir mevki temin etmlt olıQ 
LOset Demulen ile Roje TreyiJ 
karşı karııya yeni bir film çevir
mek ıızere ana•j• edllmlılerdfr. 
.. Möıyö Proıper,, adını alacıak 
olan bu yeni kurdelenin, aeylrci• 
lere 9ok hoı •aat)er yaıatacaj'ı 
temin ediliyor. 

-.. F ranıız kadın yıldıı)arı 
araıında zarafet ve ııkbk huıu
sunda Mirey Ballen en ön aafta 
bulunuyor. Uzun mOddetenberl 
istirahat halinde buluaan bu yıl· 
dız tekrar Stüdyeya dlnmnıtUr. 

Y akındn, moda Ye ııkhlı 
mevzuu üzerine hazırlanmıı bir 
filim çe\ irmeye başlayacaktır. 

imparatoriçenin ıstırabı 
Alman atudyolarından biri 

bUyilk bir fılm hazırlamaktadır. 
" lmperatoriçonio ıshrabı ,, lıml 
verilen bu filmJn bir de Franıııca 
kc.pycıi yapılacakbr. 

Jan Kiepura r 
Meşhur rejisörlerden Turjansi~ 

dünyanın en güzel ıeıli erkek 
} ıldızlarından biri olan Jan• 
Kiepura içi.1 bir ıenarye hazırla• 
nııştlr. Yakına bu senaryo filme 
alınacaktır. ............................................................. 

Bir Yılda 1 
f ngiliz Kumpanyalarından 

Biri 45 Film Çevirmiı 
Ondukca imreni yoruı ve ah, 

diyoruz, ne olur bizim de gllzel, 
zen1ıin ve aart bir sinema ıtUd· 
yomuı olaa... lngiJterede ıinema
cılık bundan on yıl önce yok gibi 
idi. Fakat bugllo lngiliz ıtlldyoları 
Amerikaya bile rekabet edecek 
dereceyi bulmuıtur ve bliyUk bir 
faaliyet gösteriyorlar. 

Brltlt Enternasyonal adındaki 
Lııilb ıinema kumpanyeaı geçen 
934 yılında tamam kırk beş 
bliytlk film çevirmiştir. Bu 
filmlerin çevrllnıeai için devamlı 
olarak 800 memur çalııtırılmış, 
dart buçuk milyon lngiliı lirası 
da para harcanmıftır. 

Loadon film kumpanyaaı da 
ı•ç.en bir sene içinde hiç dur· 
mad.n !•aliyete bulunmuı, haf
tacl. Mkız bin Inailiz lirası ıar· 
fctmiftlr. logitizler kendi filimlerine 
hariçte revaç ve rağbet temin 
olmek için de arrıca binlerce 
lira lııarcıyorlar. 

Ernst Lubiç 
Almanyadan Çıkarılan 

Bu Rejisör Kimdir? 
Ernıt Lubiç'I tanıyacakıtnaı. 

DUnya llıeriode rejiıörler arasın· 
da blrinclllğl kazanacak derecede 
çok btlgili bir Uıtaddır. Fakat 
bu aıkın meharetine raimea 
yaıı o kadar ilerilemit deifldir. 
Bu1rUn 43 yaıındadır. Geçenlerde 
Alnianyada oturmak ve Alman 
vatandaıı olmak haklarından 
mahrum edilen bu maruf rejlı6r 
tekrar Amerikaya ıitmeğe karar 
vermiştir. 

Lubiç san'at hayatına 19. ya• 
ıında iken figüran olarak lntısab 
etmiş, fakat çok zeki olduğu 
için artistlik kabiliyetini en kıaa 
zamanda yükseltmeğe muvaffak 
olmuştur. iki sene kadar mUd· 
detle tiyatroda çalııan Lublç 
21 ya~ın<la ikinci derecede. bir 
aktör olarak sinemaya fntııab 
etmiıtir.Bir sene sonra da birinci 
derecede roller temıil etmeğe 
başlamııtır. 

Sinemanın yeni .. ~-;;kl~İ~r;:-·. ~~;~~İ~k-göatermeai bu ıebelY 
meıh1Jr Fransıı: yıldızı Jak Katleni tendir. Bundan baıka bu ıan'at• 
pek iyi tanımazlar. Çünkü kaç ~ar kadın bugline kadar bif 
yıldır bizim sinemalarda görlln· yalan söylemediğini de ifacl• 
düğü yoktur. Fakat eıkl sinema eıtmektedir. 
meraklıları Katlenl çok iyi tanır· Hayatının diğer aafhaları11• 
lar. Bir zamanlar Königımak gelince, Janin, tahıillni bir lisıd• 
filminde, daha ıonra birçok yapmıı, bir müddet te konıervl' 
ıeasiz fllimlerde onu çok alkıtla· tuvarda' çalaitıktan ıonra tiyal-
mıtbk. roya intisab etmittir. Şimdi d• 

Jak Katlen o zamanlar per- rol!erinde kendisini çok beyell" 
dede, on sekiz yaıında bir de· diren bir ıinema yıldızıdır • 
Ukanh gibi görllnllrdll. Fakat Piyer Brasör - Fransız erk•" 
Buglln anlaıılıyor ki Katlen kır· yıldızlarının en genclerlndendit• 
kına merdiven dayamak ıuretile 1903 yılanda doğduğuna gör• 
ihtiyarlık çağma girmiıtir. 1897 bugUn 32 yaşındadır. Boyu 1,78 
yılanda doğdutuna göre, bugün metre, aiırlığı da 75 kilodutı 
38 yaıındadır. Jak Katlen'in boyu Lise tahsilini bitirdikten ıorır• 
1,80 metre, ağırlığı da 72 kilodur. ıan'at hayatına intlaab etmiştir• 
Bugilne kadar elliden fazla filim çok tık giyinir. Okadar ki ııkbl' 
ÇeYirmiı ye tiyatroda da bir hayli hazan zUbbellk derecesine vardı' 
piyeste rol almııtır. En ıon olarak rır. O bugüne kadar birçok ff)l'l 
••Saadet,, adındaki filmi çevir- lerde en mühim rolleri te01•l 
miştir. etmiıtir. Çevirdiği filimlerin b•t 

jauin Kriıpen- Fransız kadın hcaları şunlardır: 
yıldııları arasında aan'atkirlığı Ateı, Duvarda bir delile, Bab•• 
aaye1inde çok şöhret kazanmış Siyah bir rllya ye saire. 
olan Janln Krispln o khdar güzel 
dağlltr. Şöhretini san' atkirhğına 
borcludur. Boyu 1,63 metre ağır· 
lıiı da 55 kilodur. Altın renginde 
ıarı ıaçları, kırmızıya çalan ela 
gözleri vardır. YüıUnün regi çok 
parlaktır. Denilebilir ki Janin 
Franıız kadın yıldızlan arasında 
en as yemek yiyenidir. Sıhhatine 
Çok dikkat eder ÇUnkO kOçükken 
ôltim dereceıinde mide haatalıtı 
çekmiıtlr. Sıhhi kaidelere fazla 

Macera Fil mi eri 
Holivuttan gelen yeni haberle

re göre, son ıenelerde göıd•0 

dllien macera ve Kovboy fillnıl•rf 
ne tekrar rağbet edilmiye baılall' 
mııtır. Bundan ce1ı1&ret alan kuor' 
pany alar yeni mevalm için bfrçoı. 
macera filmi hazırlamaya kar•' 
Termitler ve şimdiden mukavel,ı 
ler imzalamıılardır. 

. . - l ldı•a Gra• Mur '4Bir Aık G•ceaı,, /llminı'll ıuz• !11 
... 
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- GözlUklUnUn HİkAyelerl 1 -
Tutulmıy•n Bahk 
G~b.lüklU evine bir kaYanoz 

itinde bir bılık almıfh. Ba!ıtıa 
Jliıllfll çok hoıuna ıidiyordu. 

Ta uzaklarda, .. 
deniz kıyıları• 

na ıideceiine, 
balık tutmaiı 
burada deneye
bilirdi yal. Eli· 
ne bir kelebek 
ajı aldı, ut· 
raf la, utraıtı. 
Fakat bahtı 

tutamadı. Ni· 
laayet bir olta 

b..ıt1u. Ucuna yem koydu. Yiae 
'-it'-,tı, balık tutuJmadL Hay ca• 
~ Patlıyacakh. Bir kere de 
.... tut.uya h!febb8ı etti. Ne
~ ... ? aafile, tııtaauyortlu. Ar-

pdiNıJGnlln kafaıı l11zmıya, 
-..ı terlemlye, ı&leri lozarmıya 
:-•IDlftı. Bu natıl balıktı? Elin· 

n ••t1euad.n layı kayı.eriyort Giıllldtl elinde olta ltekler-
11 ı. de ne ıirıGn ?. Kara kelli 
~- kaeartmıı, kıatliılaı ba· 
,-ordu, ıolU'a •6zlerinJ bahta 
k'Yirerek tatla tatlı yalaaıyordu • 

._GazJOldtl düıOndl, dlflladl, 
~"'IQucll. 

Mil.ayet Hltr1 tlkeadJ. 

O katlar kızdı ki, eline koca· 
llll•n bir çekiç 1e9irdl, çekid bl· 
ttln b.z:Ue kaldırdı ve indirdi: 

ea.•mf .. 

Salon kedisi - Sın Adi aıçanlardan mııın ?. 
- Evet. 
- Hadi iyi• ise, mutfata fit, Haf biz•et· 

, 
BlyDk fil - Buailnlerdo benim kıamıtl• 

acıldL GUade 86 fiıtık yiyorum !.. 

çt.n kedili yeıin 1 .. 

r 

Ac•n 11ıı1111,l11Tc Mıtlır, 
Dalıa pek llllmiıerıım 
Gl!nılilzler hep ak mıiır? 
D11lı11 pek llllmi*or•ml. 

ACUN 
Gözlerimi 11çı11c•, 
Gin•ı t1•rd• aüzümı, 
S•I• ••la h•kınc•, 
Daha pelc bllmiaor•m !. 

U/tıcılc bir 6e6eılm, 
Acıınd• ••11lcl neılm, 
Kiçiilc bir lcelehelim; 

Tun• 
Dtılao. pek hllmlgor•ml.. ı 

'-------------------------------------------------------.J 
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Göze i Pek Manalı idi .. nın 
Eunlar da beyhude çe e, dib

.slz kile boş nnbnr lAflar. 
Biçare Zişan, karşıma bir er

kek çıktı diye s klambııç oyunu 
mu oynasın ?. • Saçını aörmiye· 
cekler diye teğini kaldırıb ba· J 
caklarru, donunun paçalarını mı 

g<;&tersin... Yoksa ea~ını siper 
etmek için bıllık bıllık, kar par• 
çası kollarını mı havalasın ? 

Kız rıb bozar ıya sebeb ne ? 
Çiğ mi yedi ki knrnı airıyacak? 

Bu birbir sayılanların, sıraya 

dizilenlerin hepai, gene kadını ka· 
ralıyacak f yler değildL Heptl 
Deaikoduculuk, çekememezlik 
alametleri idi. 

Zişan hanımın tam ayarını, 

gradosunu gösteren, yalnız bir 
noktası vardı : 

Gözleri .•• 
Kı:avuzauz görülen k6y, iğne 

deliğinden seyredilen Hindistan 

0 bir çift gözdU. 
Onlar, bukalemun gJbiydJ, bir 

kararda bir renkte durmazlardı. 
LiciYerdimai, koyu yeıll renktey• 
diler... içlerinde elemsairea gibi 
türlü türlll renklerle parlar, et· 
raflarmdakl kıYırcık kirpikler 
birbirine dolanır, herkese · 

- Göze bnkın göze... Göz 
değil birferek. Dedirtirdi. Onlar 
her gören kadın içln çok gilzel· 
di, baygındı. Şarkılardaki mah· 
mur gözlere benzetirdi. 

( Mahur bakışın ) ıarkısı aca· 
ba bunlar için mi yapılmış denirdi. 

Halbuki bir erkek kar11sında, 
onlar okadar ıublaıır, çapkınla• 
ıır, afacanlaıırdı ki .. 

llk abıta, hiç şaımadan hedefi 
vuran bir ok gibi kalbi tam 
ortaıından delib içine işler, 
ıahlbinde de can, derman bırak
mayıp zavallıcığı yere sererlerdi. 
Artık biçare)• takat, can yer• 
meye utraı. 

lıtanbulun, yani ldSprllnlln 
Ltanbul tarafının, zeYk ve aefa 
alemlerinde nice palalar çahaıt. 
ıaçının teli kadar yoıma glSrmUt 
olan Gnrcll Şahin Bey, bu a~z. 

lerl gl>rUnce kalbglhmdan VUl'ul• 

muı, aahlbttslni çeklb nlkihıea 
almadan deva bulamamııtı. 

Yine tekrarlayabm, rfiaıhı da 
kemafiuabık aöyleyeBin boynuna, 
Gt!rcll Şahin Bey maıQka· 
•ını Macu cudaki eYdeıa ai, Kay-

makdan mı, yoksa Mumcudan mı 
çekip Eyübe aötllrmllf, töbekir 
ettlrib batından yedi ta1 su d k
•ürdükten sonra kendiae karı 
etmifti. 

Beı altı aene evveliae kadar, 
Şahin Beyin memuriyeti lıtanbulda 
idi. Atı pqa tarafından himaye 
edildiği lçlD emaallerinl a-eıib ta· 
bayyüz etmiı, mlitemaylz rlltbeaile 
telırafhane kontrol kalemine 
mUmeyiz olmuşdu. 800 kunaı maa-

flndan maada 1000 kuruı zammı 
maaşı vardı. Daire mldUrlerl, 
mecliai idare azalan, mUstqar, 
hatta naur, At& Pqanın adamı 
diye ondan çekinirler, hepsi yl· 
zUne gülerlerdi. 

Şahin Bey Iatanh•lda bulun
duğu zaman, velinimetinin kona· 
gının gediklisiydi. Karıılle beraber 
gece glindilz gelir, haftalarca ka
lır, erkekler seliimlıkd karşı kn
ııya geçerler, çilingir ıofrasına 
oturub eski günleri, tatlı mace
raları yad edib dururlar, hanım· 
lar da haremde yarenliğe, soh· 
bete koyulurlardı. 

Hanımefendi ve ablaıı, Zişan 

hanımı çok ... 
vMJerdi. Ona 
Yekta da bayı· 

lırdı. Herkese 
dil uzatan, bir 
balgam ataB 
Zilhanım bile toz 
kendurmnzdı. 

Arkadan ar· 
kaya, ıu yolda
ld fısıltılar eksik 
değildi: 

- lnnalliha 
maassabfrJn f.. 
Yok ıuradan gel· 
mlı, yok Cema
ılyelevvell 1a1ıe 
lmfı, yok mahur-

•ut. benllymft t 
bize ne?.. Kırk ~ 
lflln ııUnabkir, ,..; 
bir gün töY• J 
bıkir. Cenabıhak 1 

itile kullarının 
gUnahıaı yOzUne . 
vurmuyor, heaa• 
bıaı kltabıaı m .. 
lekleriae sordu-
ruyor... Zavallıcık laurl gibi taze, 
eıi, emsali bulunmaz kadın. 
Hanım, lıanımcıA-ım, eteği belinde. 
Gnzellltin1 geçtik, zira tavuskuıu da 
gUzel olmasına ıüzeldir, amma buı 
~ibl soğuktur; hele o ayakları ... 
Bodurluğunu bir tarafa bırak, 
ispenç t vuğu ea çirkin midir? .• 
Onun orasını sorarsan gUzelilk 
muvakkat ıey. insan bir çiçek 
çıkarıveriyor, beıaretlere dönüyor. 

Bu eaki yaprakları karııbrdı· 
iJmız zamanlarda harem, aellmlık 
Tar; kaç göç var. Kon ğın anım· 

ef ndil rl i,ln bu da aynca bir 
kuvveti kalb ~!uyor, etekleri tutuş
mayordu. Zitan Hanım da bnı 
taçlığındaa indirilmiyordu. 

Ziıan Hanım, cumburcemaat 
neden bu kadar sevliyor ? 

EvYelA o derece nnbız apadı 
ki Hanımefendiye, ortanca Hanım· 
efendiye haklpay ; iÖzlerinin içine 
bakmada; ne eınredecakler de 
aeğirteceğha diye tetikte. 

Daha cıaara kutusuna el atı· 
lırkea hemen ııçrnmalar; kibriti 
çfter çifter çakıb yakmalar. 

- BugiiBktl keşkek fazlaca 
tuzlu imiı; fena hararet verdi. 
GUlfem, bir bardak sul Diye 
aeılenilirken : 

- Ayak turabınız olayım, 
bana emredin; ben aetireyiml 

Diyerek fırlamalar. Bardakları 
elile Jı'kayıb pencere önündeki 
Gök u tcatiıinden ıu getirmeler. 

Hanım fondl: 
- Patlıcan dolması böyle mi 

olur? Ne bahan var, ne biberi. 
Aıcıbaıı Ramazan Ağa da ipe un 
ıermeğe başladı! Diye tutturur· 
ken: .. 

- Hanımefendiciğim, akıama 
ıize bir dolma yapayım, beğen· 
mezseniz elinizi ıürmeyin; kalfalar, 
aiaefendiler yeainl Diye atılma· 
lar ..• 

Ortanca Hanım: 
- Belime kılınç yeli geliyor 

şaliba, kalçamı kımıldatamıyorum. 
EyYalllar olsun, yine o mar11k 

Mumur Zfıan 

ıuratlı Şahnazar herifi mi ~ıtır• 
tacağızl Derken: 

- Hiç llzlllme ortanca hanım· 
efendiciğim, aktardan iki kuru§• 
luk kafuru ruhu aldırın; baıtan 
apjı bir Aiti uvayım, piripak 
olur! Diye yerinden aıçrama!ar. 

Yelrtanımın da etrafında per· 
yane, (küçlik hanımefendiciğim, 
y;ekta sultamm!) Diye esir. Zila· 
nınu bile aradan atma yok. Kaıla 
ııöz arasında bir kenara çeleme: 

- Ah hatuncağız, karabaı mısın 
yoksa terki dünya mısın? .. Vallahi 
olmu a)'oJ, daha gencsin; seni 
evleBdirelim. Bak bizim beyin bir 
ahba.bı var.ıruf, evleneulcmiş; 
yaı1ı, kırmanço falan da değiJmiı. 

( Arkası v11r) 

Nöbetci 
Eczaneler 

• 

Bugeoe nöbetci eczaneler ıunlardır: 
Lt nbul taraflı Şebzadebaşında 

( Hamdi ~. Yenıkapıda ( Sanm ), Ha· 
fızpaınd ( M. Fuad ), Unkapanıoda 
( Yorci ,, Samatyada ( Teof:iloıı ), Be. 
yar:ıdila ( Cemil ), Balatta ( HüıR
meddin t, Eyübde ( Hikmet ,, Sirke· 
cide (Eşref Ne,el), Eminbnünde (Hüs:
nü Haydar ), DalmköyDnde ( lıtefnn 
Terziyan ), Beyoğlu tarafı: Tabimde 
Ttnelde ( Matkoviı; ), l.stiklil cadde· 
&inde ( Kemal Reyol ), Şişlide ( Şark 
Mrır'keı ), Galab.da ( Merkez ), Ka
aımpaşada ( :Merkez ), Halıcıoğlunda 
(Halk ), Kadıköy tarafı: İskele cadde· 
ıinde ( Sotiryadie ), YeHleğirmeninde 

1 
( Üçler ), Büyükndada ( Şinasi Rıza) ı 
'Kczanelerl. 

llskl FranS1z ti
yatrosunda 

Seblr Tryatro.u artfıl· 
leri tarafıadan 

Bu aktam aaat20 de 

DELi DOU 
Operet 

Yazan ıEkrem 
Retld 

Bt1teliyen ı C•mal 
ll•Jitl 

Son Hafta 

D ri Ve Barsak Arttırma ilanı 
Tayyare Cemiyeti latanbul ŞuLesinden: 
Kurbaa Bayramında, teıkiiitımız tarafından toplanılacak deri 

ve baraaklar, pazarlık suretlle ayrı ayrı arttırmaya konmuıdur. 
Marbn ikinci cumarteal gtmU, aaat on altıda, fiat haddi llyik 
görUIUrse ihaleal yapılacakbr. Taliblerin şartnameyi glSrmek Ozue 
C.ğaloğlundaki Şubemiz Merkeılne mtıracaa\lan. (86S) 

Şubat 25 

I ' FANTOMA 
Her yerde olan ve h!çblr yerde gBrUlmiyen 

HAVALi KAHRAMAN 
Bu Perşembe akşamı S A R A Y Sinemasında 
Bu filmde, FANTOMAS'ın maceralarını nasıl yaptığını 

~----.. -..-~:.-. görecekainiz . ------
~ ... TOrkiyede en çok aevimll muhtelif nrtiıtlerl takdim ettitl gibi 

bu Çartamba akşamı da 

SÜMER SiNEMASI 
Sinemanın en yeul ve sevimli Macar artistlerinden 

1 R E N E D E Z 1 L A H Y 'yl 

EN ÇILGIN GECESi 
filmludt MAX HANSEN ve TIBOR von HALMAY ile birlikte takdi~ 
edecektir. Bu aevimli artist bütün şulı1uğile ıöyliyeceği şarkılar ve edtceğı 
danslarla ılzi teshir edecektir. 

Muıiki ve caz: Profesör MAX NICDERBERGER 
~-_. Çarıamba suvaresl için biletler timdiden satılmaktadır • ..--11' 

1 lstanbul Beledlyesl il Anları 
Keşif bedeli 1251 lira 28 kuruş olan Cebeci köy mektebi 

binaaıaın tamiri açık eksiltmeye konulmuıtur. Keıif ve şartnameıl 
Levazım MUdUrlüğllnde görülür. Eksiltmeye girmek için 2490 No. 
]u arttırma ve ekalltme kanununda yazılı veaikalar ve 94 liralık 
temlaatla ihale günU olan 7 /3/935 Perşınbe snnn Hat ıs de Dal· 
mi Encümende bulnıımalıdır. "919,, 

* * 
Keılf Bedeli 2503 lira 49 kurUf olaa Bllyükdere meyve Eor 

tltüsUnde yapılacak amele pansiyonu açık eksiltmeye konulmuıtur. 
Yapmak iateyenler keşif ve şartnamesini Levazım MUdO.rlUğUnd• 
görebilirler. Eksiltme 2490 ıaumarah kanuna gllre Utzumu olaD 
vesalkle 26/2/935 Salı gllnU saat 15 de 188 liralık teminat para· 
siyle beraber Daimi Encllmene mliracaat edilmelidir. "721,, 

Hastab~kıcı Aranıyor 
Çanakkale Memleket Hasta nanesi BaştabibliA'inden: 

Çanakkale Memleket Hastahanesinde 35 lira ücretli Uç ve 25 liri 
llcretH bir bastabakıcılık mlinhaldlr. Tallp olanlann veaalld ile meı• 

kur haatahane Baştabibliğiae müracaatları illn olunur. 

Istanbul 5 inci icra Memurluğundan : . 

Emniyet Sandığı namına 
11 420,, lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup yr 
rninll ttiç ehlivukuf tarAfından tamamına "1046,, Ura kıymet 
takdir edilen Kuzguncukta Kuzguncuk mahallealniu Kamboğlk 
sokak eski ve yeni 6 No. lu abpp bir evin tamamı açı 

artbrmaya vazedllmiı olduğu 2713/935 tarihine mllaadif Çarıaaıb• 
gUnti saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci artbrmaaı ıcr• 
edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammlnenln % 75 nl buı. 
dutu takdirde mUfterlıl Ozerine bırakılacakbr. Akil takdlrd• 
enaon arttırmanm taahbUdll balo kalmak üzere arttırma 15 gllO 
daha temdld edilerek 11/4/935 tarihine müaadif Perrmbe gtbıl .... 
14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikiacl açık arttır 
ma1ında arttırma bedeli kıymeti mebammineain % 75 al bulm,. 
dıiı takdirde aatıı 2280 No. lu kanun ahkAmına tevfikan g.ıt 
bırakılır. Satıı peşindir arttırmaya iıtlrak etmek fltiyenl•!!: 
kıymeti muhammiılenln % 7,S ntıbetinde pey akçesi Yeya dllP" 

bir bankanın teminat mektubunu hamil bulu11maluı llıımd~ 
Haldan tapu aicllli ile aa.bit olmayan ipotekli alacaklarda dlğ 
allkadaranın \'e irtifak hakkı ıahiplerlnin bu haklarına ve buıır' 
sile faiz ve maaarife dair olan iddialarım evrakı mUaplteleri il• 
b!rllkte ilin tarihinden itibaren nihayet 20 gUn ıarfında daireııılı1~ bildirmeleri lizımdır. Aksi takdirde hakları tapu ılcllll ile ••"., 
olmayanlar ıab~ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar mllterakı., 
vergi tenvirlye, tanzifiyeden mUtevolllt belediye rüaumu ve v• 
borçlan borçluya aittir. Daha fazla malumat almak lıteye~ 
5/3/935 tarihinden itibaren her keain görebilmesi için dair• 1 açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 934/3405No. lu doıy•~ 
mUracaatla mezkAr doıyada mevcud YHaild g6rebileceklerl JI 
olunur. (993) 

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

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satıl1" 
· alma Komisyonundan: "' 

Haydarpaıa Ntimune Haıtaneaialn mutfak için orta tazyiki~ fi 

har teaisatı ve mevcud yemek ka&anı ~e teferruatının talll _.. 
montajları, çamqırhan• için yllkaek tazyıkli buhar tealsab ~,.. 
tırhane malzemesinin tamir ve montajları, mutfak Ye çamafl 
nln ıu teıiaatı açık ekıilltmeye konmuıtur. ~.,.,el' 

1 - İhalesi: 12/Mart/935 Salı gilnll saat 15 te Cağaloır 
Sıhhat MüdUrlUi8 binaaındakl komiıyonda yapılacakbr. 

2 - Keşif bedeli 5540 lira 25 kuruıtur. 
J - Muvakkat teminat 415 lira 52 kuruıtur. bili d• tl•f 
4 - Şartname ve keılf •e projeler 28 kuruı 111uka 0 

darpap NGmune Haataneainden alınabilir. "katd1' "' 
5 - isteklilerin cari seneye ald Ticaret Odaı~h::ııijill~ 

bu lfl yapabileceklerine dair lstanbul Nafıa Baflll B ka kef_ı.& 
alıam11 tasdikli fenni vesika, teminat makbuzu Y:r• ko::;•yon• ~ 
mektuplarlle birlikte ve belli sUn ve aaattan evv 
melerL 11 1004,, 



İTTİBAD ve TERAKKi 
S inci kısım N" 209 

Na•ıl Doidıı ? •• 
Nıuıl Yaşadı.,_ Her h•kkı meh~uzdur. 

Nasıl ÔldiJ? Ll~~:~~~~~ 25 • 2 - 935 
,_ I iya fekir · ===========================r 
Ordu Mücadele içinde Yuvarlanırken 
Birçok Mühim Vak~ alar Da Geçiyordu 

Buna ratmın ord11nua biz o ittihadı kendi elimizle par• lamail Canbulat Beye, diteri 
perakende latalanm harlkullde pbyoruz. de Talit Paıaya olmak lıere iki 
~ DIUYaffakJyetle (Rlyık) da top- Diye tee11tırlerlni izhar et- mektub yazmıfb. O acıklı glol.-
tya muyaffak olan {MU1tafa mektelerdl. rln haleti ruhlyeabai blitUn ~plak· 

emal Paf&), kararılluna derhal iki glln zarfında, laer meclis h~I b ...n 
Clialeb) e ukletml1o. E•salaia bir •· e ortaya koyan Ye u ... a• 
..._ Te laer mahfelde aleYleaen bu kadar bllyllk bir ketumiyet Ye .... at ve meharetle bu perakende 
.. taatı tenlik ederek Jepyeal bir dedikodulara dayaaamayaa Ce- mahremiyetle 1aklanmıı olan bu 
"du vllcuda ıetirmlıtl. Şimdi bu mal Paıa, nihayet laare· mektubları, aynen Ye harfiyen 
trdu, tarillla ea f•tia bir Yazife- kete ve mukabil taarrma ı•~· aıağıya dercediyoruz. 
llnl deruhde edecek mllıterek mek llzumunu aala•lf·• biri ( Arka11 yar ) 
.. aWz • Arab orciularama Anadolu -=-----=-==-:::mc::=-=ı::-mı:::::m:oc::ı::11ıaaı:::ıı-..-=-==-ı:o::::-------

~-· .p1 ... ı.ır "" ç•k.- Zengin Baba .. 
Ordu, bu mlcadele lclnde ya

~laaarken, latubalda da çok 
lllllhlm Yekayl cereyaa, ediyordu •• 
~tbaler ıeçlyor, fak at Terilk paıa 
• tl.rll kab&aeafnl teıldl edemi· 
~ordu. Ekaerlıl aıker partitfae 
~.nnb lttihadcılar, ortaya bir 
·~ atmıtJar; Cemal paıaya aada
'-t ••vlıdtne getirmek içia m&hlm 
~bbWere glriımeye baılam~t
~dı. Sivil lttlhadcılar, bunu ha· 
ver alu almaz btıyDk bir hoınud
IU&lukla kartalamlflardı. Bu fikir 
te t.,.bbl., adeti eemlyetba :-'1"Jeti maae'riyHİ•• bir ihanet 

Mirasına Göz Diken Oğluna 
Mük.emmel Bir Oyun Oynadı 

•laldd edilmlıı 
- Ei•r liyuet Mlaauadaa 

rldlmek llz .. ıellrae, hep bet .. 
uer Ç4aldlmelt,lz. 

Sesleri 7lbelmlttf. Ayni ıa· 
•anda S.yrl7edekl meıhur (ipek 
••••l..ı) de Ce•al Papam 
~ ..... hlr propa_. meW. 
Jetinde ortaya atllaYermlftl. Mec-
L lıoridorlannda Arab meb'ua-
1.n, Cemal Pqanın (zulUm -.e 
le17iat) lae dair biablr efaaae 
~b dlklyorJırdt.. bu zatın 
~--~· aleyhinde ılddetli mGa .. 
-..ıara ıebeblyet •eriyorlarcla. 
~erkeıi umumide de ayni 111-

let "-raretll bir cereyan vardı. 
Ptl :ılbah umumiye mlldllri To· 
&.11 11.U Hakkı Pqaya atfedl
d.,b:'1~ıtimalltrden dolayı öte
llti rı bu zat ile mllcadeleye 
,.,•rııı~ olan lımail Canbulat 
~ ' tıandf birdenbire parlıyan 
-~ (ipek nıHeleıi) üzerine bu 
c.._•delelerlne kuvyet veriyor •• 

' 1 Paı 'b· 1c- ~ ""• a gı ı ze ı, Ye unıı 

(Baıhwfı 1 inci ytbde ) 

Gibi a4Szler 1arfetme7e bar 
lamııtır. 

MUıtakbel mlraıyedl ıeac, 
daha baltaaı 6lmedea deva• et-
melde olduju itini bırakmıı; 
tlmdidea lika •• pplı bir lıa· 
yata benlmıemeye bqlamlfbr· 
Hatta otomobil acentelerin• gl
rlb 9ıkarak ıımarlayacajı Ulb 
otomobilleri kararlqbrmaya ko
yulmuıtur. 

Hakikate• de babaıınıa baıka 
Yarial olmadıjı •• biridk ojlu 
lıtulunduju lçln muuzam ıerve

tin kendiıine kalmaaı çok tabii 
s6dha•kt• idi. 

Geac miru1edlye: 
- Za•allı babaaı Anupaya, 

ıınatoryomlara göttıraeael. Belki 
hayatını kurtarıraıal likayıdt:tk 
16ıterl y oraunl 

Diyenlere • ,. cewabları 
Yermekte imlt : 

- Amma yaptınız bal. (Nazik 
bir Azrail) Mbn almayı hiç 
aklımdan geçirmemiıüml. Baba· 
mlD mirHını AuaWe paylqmak 
niyetinde delilim!. Şimdiye kadar 
babam yedi. Şimdi de biraz 
ben yiyeceğim vesıellml. 

Oilunun bu halleri ihtiyar 

l 
mıyacajı için buaktıtaaa lıDk• 
medilmektedlrl Maamafih bu de
likanlının, veraset kaauauaun ahkl· 
mana dayanarak bu taksimin haklı 
bir .. , olmadıjı lddluile mahke
meye baı vuracajı haber Yeriliyor. - - --.-
1 Spor 

TecrUb••lz GUr•tçll•rln 
Te9vlk llU-INlk••• 

1 

lıtaabul, 23 (A.A.) - Glreı 
laeyetl tarafmdan tertlb edilen 
tecrllbeairJer için gUreı teıvlk 
•ftaabakaları Cuma gllntl Kum• 
kapı kulubnnde baılamıştır. 

Mtınbakalar (56-61) kilolar ara· 
•ada yapaı...., •a.abakalara 
Kumkapıdan (9) , Kaıımpaıadan 
(5), Topkapıdan (2), Haliçte• (1) 
ki ceman ( 17} petçi iftirk et· 
mittir. 

Neticelar ıudur : 
(56) kiloda, biriacl Kumka· 

pıdan F eni, ildoci Kasımpapdan 
Ahmed, üçüncü Haliçten Cemal. 

(61) kl!oda, birinci Kaıımpa
.. dan Ba11i, ikinci Kumkapıdan 
Mustafa, Uçlincil Kumkapıdan 

Refik. 
Gelecek Cuma Haliç kulG

bllade (66) ve (72) kilo ıUretçller 
arasında mUıa bakalara deYam 
edilecektir. 

Kayak Müsabakaları 

Sayfa 9 

Bu Hneoin BiTMEMiŞ SENFONi ile beraber en bllyllk muvaffakiyeU 

ViY ANA , AŞK BELDESi 
vıvANA

110

G~'iASi'bii;t:atışı 
BugUn il E L E B le başhyor. 

Muıikiıi : J O H A N N S T R A U S S 'm 
MAG Oyoıyanlar : 

DA 8CHNl!IDER ve WOLFALBACH RETTY 

V ve 
IYANA FiLARMONiK ORKESTRASI 

Bu mllkemmel eser bu aene MASKELi KADIN ffl il b b Anupa nı k 1 m e era er 
er eı erinde en bUyilk mu•affakiyeti lıı:azanmııh. 

Kahkaha ve şataretle tedavi! ... 
Senenin en büyük kahkaha rekoru ! ... 

L A U R E L Ye H A R D Y 
., Şeytan K d 

ç o L A R"KmA 0A·ş·L1

A R 1 
filminde 

Perşambı matinelerden itibaren İ p E K da 

11--=-E~la~k--:~~~;::::::====- m • ve Eytam Bankası llinları 1 

Taksitle Satılık Arsa 
EMı No. Mevkii depozito 

lira 
552 177 Niııatatında T eıviklye mahallesinde Harbiye 

mektebi cİYannda boıtan sokağında 4/8 kapu 
•e 29 harita numarala 230 metre murabbaı arsa 

Yukarıda yazılı arsa 28 ıubat 1935 perıembe ,nnn saat onda 
11kiz taksitle Ye paıarlakla satılacaktır. lıteklileıfo ıöıterilea &lln 
•• ıaatta depozitoları Ue ıubemize ıelmeleri. (40) 

* * Sultanahmet Üçüncü Sulh Hukuk Hakimliiinden: 
E..ıik Ye Eytam Bankam tarafından Beyojlunda Kamer hatun 

aaballuinde Avrupa PaMjı mUftemUlbndan 14 No. h dnkklnda 
mukim Ahllya lıtavrl Hllrmtlı Bam aleyhiae ika•• olanan 
alacak davaıından 200 liranın ynıde on llcreti •ekllet Ye 
10. 12.92.9 tarihinden itibaren y\lz.de 5 falıle tahsiline 13. 1.935 
tarihinde karar Yerllmlı oldutundan lıbu karara milddel aleyh 
Alailya ı.tani Hlrma. Baniala tarih llladaa itibaren on beı 
.... umada temyiz ecHb etmeyeceji laaldaada Bat Kltiblik 
lhbarnam .. ı makamına kafm olmak lbere ilina ,keyfiyet olunur. 

inhisarlar Istanbul Baş 
• 

Müdürlüğünden: 
lhtlau muhakemul Dlmlle idareye borçlu buluaan Setrakın 

Samatyada Sancakdar Hayreddia nıahallulnde Emirler çeımeal 
ıokağı~dakl 27 n~maralı evine konan haciz fiıerlne 2312/935 Cu
marteu ıOall Falı~ Kaymakamba1ndan bir:rıci arttırma yapalmıı 
iıe de alacı ~ıkmadırından tahılll emval kanunu hükllmleri dalrealnde 
on gtın ıonra ikinci ve son arttırma yapılmak Uıere tayin kılınan 
1131935 Perıenbe ıtlntı saat on dörtde alacaklıların teminat akçe
lerile birlikde Fatih kazası idare bey'etlne milracaatlara. (995) 

SATIE 
'-••~ bir arkadaıın, böyle dala
ı..,1;. itlere alet olmHından •ll
'~d hayretini ıiıliyemiyordu .•• 
ili ~il Canbulat Beyin aaabiyetf. 
la.a ;.,rı Cemal Paıa aleyhtarları, 
1.1.. ••ttan lıtif ade ediyorlar •• 
lt..,d ltnıaolar, birlbirlerine Ga 
~ •:en daha yakın olan bu 
....... ~stları buıt!n yekdiierine 
>'Ptbiı llb bıçaklı birer dllımaa 
~ .. dakelc için tahrlkltlanm 
t.lit kı ça arttınyorlardı. Tabi-

zenginin iÖZUnden kaçmamıı. Zira 
ihtiyar zengin oiluna bir daha 
tellfili kabil olmayan bir oyun 
ha11rlaaııtır. Nitekim bir mllddet 
ıonra ojlunun beklecllil netice 
lıaııl olmuı, senıin ihtiyar Yefat 
etmiıtir. 

Zakopaoa, 24 ( A.. A. ) - Bu aabab 
beyoılmilel Lehiatan iki şampiyonluta 
mUıabakaları baılamııtar. Bu mUaaLa• T 
lar• Lehli, laveç Vt Norveçli ıki ıpor- envirat ve muharrik kuvvet 

')'' bunları Cemal Pata da 
1ıMo Or• 
~ .. ,,d j ••nelerdenberl birçok 
Mh.,,t~ıeler balaaaına ka.andıfı 
••dQlc il ••raılmakta olduj'unu 
~ll)o!:~ tee11örden tee118re 

llııL. OttUıad 
....,... ~.. t •• T erakkl) emlyetl• •lcl ,,. •• 'h bi •emab meyzuubabı 
'- Mita.1c r •••anda cemiyeti• 
Srı b •k&aı aruında ahur 
~deıı fecf~I tit•ddltl Te alfakı 
-~ birçok • undan mite....,. 

....... 2 •ald •••l1etc:llerı 
._,,lltlıJ hr bıtacakıalr, bari 
"-lr.. ~~· . •lele •ererek bat.: 
~l't ~erce •W..., (lttilaa. 

Dıçıladık.. Halbuki timdi 

Fakat aeagin Ermeniaha YUİ· 
yetaameai açıldıiı umu hiç 
beklenllmiyen bir mlrH taksimi 
1&-llmUftDr: 

ihtiyar senıf a beklenilmlyea 
bir ellllertllkle hareket etalf, 
en uuk aluabaaını ela klmilea 
katırlamıı. Herblriae (5) Ye (tO) 
\ir lira araıında para bırakmıı. 

Pek uıak akraba11ndaa bir dul 
kıdıacatıza ( ~5 ) bla lira ılbl 
aUlılm bir 11rvet terketmlıtlr. 
Hattı kendi lalz•etcllerlai de 
uu••••ı, laerblrl•• 1000-2000 
• JOO() lira para -.uiyet ederek 
el-.Je"8la Nclakau..lal mllaAfat
laadırltQltlr. 

Aacall, ,... mlraayecUye 
ltuaktıfı mtkdar iH f'ldlll' ı 

- ıo liral 
Z•ıht Jlpaeıı+ ~ ( 10 ) 

... ya ..... mlra11•du ........ 
W. para .,., .. mak .. .ı. ola· 

ovları iıtirak etmiıtlr. . • . T . 
( 18) kilometrelik maçta lurıncı ı.. csısatını veresiye yapar. 

nçli Matko gelmiştir. Mumaileyh bu 

mua~~~ "~"d~ki~~l~•~ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 
aiytdı katetmiıbr. lk ıocı, .üçilncu ve 
dördüncülüğü dı JİDI laveçliler kazan• 
mı,Iardır. , 

Müdhit J;lr rlıgir, Zakopan da Ye 
aa.annda tahribat yapmıt . n aiaçl&f! 
köklerinden çıkarmıı ve bırçok eYltıl 
Ular• uğrıtmııtır. ----

Anonim ••rketlerln 
Toplantllar1 

Anonim tirkıtlıria Mart l~iade 
•• eti u•u•iye toplaatılarıaı J•pma
lı:. icab etmektedir. Türkofiı, bltlla 
flrkıtlır• tebllıat Japarak, 1tnelik 
letl•alarsaı yapmalannı blldlr•İf~"" 

Yurdda9I 
Mutlaka bir kumbaran, bir tuar

nf oildamD olmaWıı. !lu fla mıat
Jalla sfak bir tuamaf Ja.P· 

Kumbaıaa& .. nya taaamıf 
)aeqbıııa , ... , . 

t>eme bet op karqıtan ne olu. 
!it ki damla; damla damla göl 

olur • 
& Lwe T. C. 

itte uykuauzluktan kıvranan ıinfrl ilcrin bitmn tükenmez a lleklerl •••• 
11.tenilcn salah gclmcı. her gün artan ıinirlılıkten gittikçe kuvve( uahr, 
ertesi gün insan yorgun arıın, hiç bir •'Y yapamamak halılı112ilt blkar. 

8romural - Knoıı-
bu felaketten kurtulmak için kullanılacak ilaçtır. Asla zararı yoktur. ıinh
lcri yatıtlırır ve sakin ve d lim bir uyku da\el eder. 

ıo ~~ 20 ~omprlmc)i ha•I tllp-
~rd~ ""'"ncıcrd• reçete il• r.aıılır. 

. L d . shafen s/ Rhin. Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrıkaları. u wıg 
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ESMEB GÜL 
Muharriri: A. R. Tefrika N o. : :19 

El Ayak Çekilince .. 
Fcsad Tohumu Serpilmişti. Münakaşacılardan Biri; 

" Çek Bıçağını Ayırd Olalım ! ,, Dedi .. 

Diye, söylene söylene kapıdan 
çıkıb uzaklaımıştı. 

Aşık lbacH, kapıdan çıkar 
çıkmaz, halk arasında hir homur• 
{u başlamıştı: 

- Canım, fıkaranın kalbini 
kırmakta ne mena vardı? .• 

- Sözleri.. alimallıh, cevher 
gibi kıymetli kelAmlardı. 

- Amma.. cevher;n kıymeti· 

nl erbabı bilür. 
- Ne demek? .. Bizler bu rllt· 

be cahil ve nld&n mıyız.. &tıkın, 
ağzındaki baklaaın ne oldutunu 
bitler de az çok fehmedem gtlru• 
hundamz. 

- Herifin söyleditf ıözler, 

gerçektir. 
- Gerçek amma ey ltirader; 

bojazın da dokuz boğumu \lardır. 
- Hey ajam, lıey... Herif 

burada gök kubbenin cltrelılerlnl 
alıveririz. Sen, daha hlli betaz 
l.oğumlarını Hyar durwr1Yn. Ga· 
Ilba, senin tuzun kuru. Var, lti
zlm semte git dolaı ta .. gör, ltak 
Ummetl Muhammedin h&ll nicedir. 

- Neme )Azım, beniifm ... 
- Zaten, Nemelizım; diye 

dlve yıktık ya, bu dünyayı. 
- Canım ne olmuı?.. Dtbaya 

yıkılıb da altında kalmış değfllz ya? 
- Nasıl kalmamııız, hey herif? 

Sarayın bostancıları terrinden 
pencerelerimizdo perdeler kalka· 
maz oldu. 

- Otuz yaıında bir 111ah
0

du· 
mum var. Zavlh sObyanı dDa 
evden pazara göndermfıler. Ak· 
saray yoku,undan loerkea az 
kalsın, aaHa11rt odtb sMtfe yaz· 
mışlar. 

- Canına artık möpala;a. 
- MU~alağa mı?. Sı~ m•lııııı 

dum da yirmi befkıi İeçell ltlr 
lıayh zaman oldu. Ytızöndoa lbrl• 
tim saçaklı peçeyi niye kaldıra• 
mı yorsun? •• 

Kahveci Ali, ıuımuıtu. Siyi .. 
nen sözleri, büy\ik bir dikkatle 
dinliyordu. Biri!enblre dudakları 
kıpırdadı. Kendi kendi11e: 

- Aşkolsun, Aıık lltadi .• 
Saçtığın tohum, fllixlennalye 
başladı. 

Diye mırıldandı. 
Oturduğu yerde derin cl.rln 

düıUnen Çmar Ahmed, birdenbire 
yerinden fırladı. Adeta, sıçrar 

gibi kahveci Alinin öalhae atladı. 
Dev gibi cü111esl, ltlrde11bire 
yaylandı. 

- Baka yoldaol.. Şu ftıklrl, 
ben yanıma buyur etmiıti•. 
Benim miaafirim ıayJur. Senin 
ne haddine cltiımUı ki, henlm 
miaafirime ileri ~ori lk ıiylecUo. 
Onun, hakkt kellmını keall:t kapı 
dııarı ettin. Elbot bunun lıoaabın 
senden iıterim. Çek btçafını, 
ayırd olalım. 

Diye bağardı. 
Fakat Ali, hiç yerlndea kımıl· 

damadı. Dikkatle Çınar Aluue4ia 
gözlerinin içine baktı: 

- Ne cellallanursun 6yle, hey 
ağa?. . Biçak çekib oyırd olmak, 
dcsta degil, dil§mana yaraıır .• 
13u gece el ayak çekilc!ikten aonra 
buraya buyur da .. Hele bir ıö}le
ıelim. 

Diye, fısıldadı. 

* Perili Kö'k 
Ortaköy aırtlannda, çım •e 

akasya ormanlarinın ıraıında, 
etrafı yilksek duvarlarla çevrilmiş 
küç8k bir l:tina vardı. Bazılan 
bu binanın Cenevizler zamanından 
kalma elduğ-unu iddia ediyorlardı. 
Bazıları da Hkf Bizanı impera· 
torlarınclan bwiain ay köıkn ol
duğu11u ıöylUyorlardı. Bugün bile 
harabeıi göriinen hu binaya, (Perili 
köşk) diyorlardı. (FerabAbad) 
snnyının uzayıb ılden ormaalı· 

tına pek yalc:ın bir mesafede 
bulu11an bu kötk İbralaim Paıa 
tarafından alınarak aarayın ara:ai· 
ıine ilhak edilmek lıtenllmlt 
ise de, batıl itikada meyyal elaa 
kure11ası tarafıadan Yezıeçirll• 
miıti. ÇQnktl hırkH, bu k&ıkln 
şeametlne kaaldl. Geceleri, he· 
yulara hUrline ihtiyar bir kadı• 
nan feryadı figaa ederek kötkln 
bahçeılnde dolaıbtı.. birçok 
ıeceler, aahahlara k~dar ıu 
çaalayııına be11Hr birtakım 
seslerin etrafta korkuDc akiıler 
yaptığı aiylenlb durmakta idi. 

( Arkası var ) ----
ı Memleketin 
Hava Vaziyeti 

Umumiyetle Yafıı Az 
Ziraat V ckaletl meteorolojl 

mliessHeılndea alman malömata 
~öre, soa 24 1aat içinde ceBub 
Anadolusunuıa Adaaa çevrHi ya· 
t•~lı. diğer yerleri yatııaız, fakat 
kesif bulutlu ve kıpah geçmlıtlr. 

Bu çevrede ölçOlea yağmur 
miktan bir mllimetre etrafındadır. 
Trakya, eıe mıntakalırlle orta 
Anadolunua batı kıımı bir alçak 
ta1yık dalıaıı içine ilrmlt bu· 
hfnmakt«dır. Bundan ötUrll bura• 
la~da ha Vfl bir gtta ••vole JJa•a· 
ran 10 derece etrafında yftkHI· 
mittir. 

Orta Aaadoluaun doiu kıımı 
ile doj'u Aoadoluıuaun haya vazl· 
yetinde bir deiitikllk yoktur. Ka· 
radeniz kıyılarıada ha•a açık 
vaıiyettedlr. Ve ııcakLk tloreceıl 
bir glln evvele nazaran 3 dttroce 
etrafıncia yilkıalmfttir. 

Mıkteblırde Dffteri Aftll 
Mekteblerde Djfterl •ııaı tat• 

blklne bu~ndea itibaren ),fttQn 
nunbkalarda bqlanacaktır. latan• 
hul mekteblerl 12 mıatıkaya ay• 
rılmıı ve atı lıtaayonJan kurul• 
mwıtur. Her talebeye iç c:hfa 
aıı tatbik edilecektir. 8 - 12 
yaı ara1ındaki çocuklar >.ııya tabi 
buluDacaldardır. 

EralH Lhtta111 Ve Elaktrlk 
Hattı 

Aakara, 2' - latiliı Vlkera 
ıirketi EretH UmaRı ile l:rej'll-Filyot 
elektrikli hatknı ve Zoagulclakta 
kurul~ak ltDyllk elektlrlk fabrlkaııaı 
çek 111ti1&icl ıeraitle yapmayı de
ruhte edeceiinl lıilkfımete bil· 
dirmlı, mUzakereler mUuid ıaf· 
hada cereyan etmlı Ye 111iiıne11ll• 
ler Loadradan kat 'I teklifleri lıte• 
mitlerdir. 

Elmadal &uyu 
Ankar, 23 - Elmadağ clva· 

rmdakl içme ıular~n Ankaraya 
ıetirHmcsi etrafıadakl faaliyet 
havalar düzelince tekrar haılı· 
yacaktır. 

Mezbahada Hayvan K•alml 
Belediyeni11 neıretliAi ıon bir 

iltatiılite 1'8rt, birinci ve ikinci 
Kinun aylan içinde Meıl:ıabada 
(83,907) hayvan ke1ilmlttir. 

SON POSTA 

Rahibeler 
Japon_l}aga 
Gidiyorlar 

( lhıtarafı 1 i11oi yGzde ) 
mekteblerl hUki'ımetlmiz 1abn 
alacaktır. Bir kıaım Fransız 
mektoblerl bu aeneden itibaren 
kapanacaldarım kendi talebeaine 
bile toblii etmlılerdir. 

Satın alınacak Fransız melı
teblerl hakkında Kültür Bakanlı• 
ğıaca henOz bir karar yokaa da 
bu mekteblerln Türk muallimlerin 
ldareıi altıada yi11e Fran11ıca 
tedriaata devam etmek Uıere 
yenİdeR açılmaları tlıUsııall 
vardı r. Diğer taraftan da FraMıı 
mekteblerlnde tahıiUerl yarıda 
kalacak talehe için Öalataaaray 
liıe1ino l:tenzer bir kıı lfıe1l açıl• 
matı muhtemeldir. 

Bilha1sa kapanacak Franııı ku 
mekteblerlndeki muallim ve m .. 
murlardaa çoiu Rahibelerden 
ibarettir. Bu rahibeler epey hlr 
yekin tutmaktadır. 

Haber aldıtımıza g6re ıehrl· 
mis Franıız mektoblerino japoa• 
yadaki Fraaıız meldobloriaden 
500 rahibe lıtendlji tebllt olun· 
muıtur. Mektebler kaplndıktaa 
ıonra memleketimiıcle bir lılerJ 
kalmıyacak olan Ralalbeler ltu 
Hae nihayetinde Japoayaya göç 
edeceklerdir. 

İngiliz ©rdusunda 
Ökonomi 

Londra, 24 ( A. A. ) - Sunday 
Diapatch, gazeteıinia hahr verdikiao 
g6re, ordu hizmetleri reisleri, kara, 
deafı ve han idareleri itlerinin taa
zimi lGzumunda ve bir "Milli rafidafaa 
Bakaalıtı,, tetkiH hu11u11unda mutabık 
kalmıılardır. 

Bu yeal tetkllAt uye.inde, milyon• 
larca İngillıt lirası ta1arruf edilmiı 
olacaktır. 

TAKViM 
Gaa PAZARTKSI Kaaım 
28 26 ŞUBAT 935 110 

Arabt 
il 

Rumt 
12 Şubat 19SS 

vlıııt Esant jVaut 
fi--~!!-ı~=-~ı~-.oıP'J-~---.......... ----· 

Alqaa 11 - 17 f4 
Yatsı 1 ~I 19 M 

····" il 09 & 03 

j 
Şubat 2~ :Sil 

Türk Müzecisi •. 
·····-····-·····-··· ................... _. .. 

Hamdi Osman için Dün )' .. erinde 
Bir İhtifal Yapıldı 

llaüilde bulunanlar n bııarda 
Hamdi O.man [ıakalbdır] 

Tt.k mtlzelerinin ilk mUdürQ 
llay Hamdi Oımanıa eltlmO.nln 
25 inci yıl d6ntımtl 1110aa1ebotlle 
din eald eserler mUzoılnde canla 
bir ihtifal yapımıftır. 

ihtifale aaat 4,5 da baılan· 
mıf, VaİI ye Belediye Reiıl Bay 
Muhiddin ÜstUndat, Belodiy• 
erkinı, mlzeler mUntHibiaf, mer• 

ltumu HYen doıtları ve Bayan Ham· 
di Oıman hazır bulunmuılard1r, 

Müze müdürü Bay Aılz ihti· 

faldo aöz alllllf, Hamdi Oımanıll 
Ttırk ml\zeleriol dOuyanın •il 

birinci müzeleri halioe ıettrifinf, 
çalıtıtını ve hayatını aaffıa aafb• 
anlatmııd1r. lhtifalden ıonra mO
zodo bu kıymetli idareel hakkı~ 
da haıbıhallor yapılmıı, ıoor• 

çay fçilmişdlr. 

1 inhisarlar U. Müdürlüğündem J 
735 Metre 65 m/m ya111 Genltlikte Hortum : t0/3/93S Paıar 14 

360 " 85 " ,, " " : 
SOOOO Kilo Motorin "Ağır Dizel Yağı,, : 2812/935 Perşembe J4 

idaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince yukarıda yazılı 
hortum ve moterln pazarlıkla satın ahnacağmdao Yermek iıteyen· 
lerln " % 7,5 .. ~Uvenme paralariyle hizalarında yauh günlerd• 
Ciballde Levazım ve mtıbayaat şubesine gehııelerl. " 951 ,, 

.. )f 

Tahminen 5000 Kilo : Kağıt Balyel•riodon çıkan kırpınb anba• 
' llj kliıdı Cibali Levazım ambarında 

olub bir sene zarfında peydorper t11lial 
olunacaktır. 

" 30000 Kilo : Paıabahçe Fabrikaıında yıkıatalard• 
90-100 M 3 : biriken hurda talatalar. 

Yukarıda yaııh iki kalem hUl'da ımalzemo pazarltk ıuretlyl• 
•atılacaktır. lıteklilerln J2/3/Q3S tarihine mü1adlf Sah ,nan aaat 
14 do % 16 ali•enmeleriyle Ctballde Le•azım ve mllbayaat Şu
bealne mllracaatları. "919,, 

Kumbara sahiblerine : 
lı Bankaıının 10.000 lira mükafatlı 
935 kumbara keşidelerinin birincisi 
1 Niıan 935 de ANKARA da noter 
huzurupda çekilecektir. Bu kur'aya 
iıtiıak ede bilmek için kumbara 
•ahiblerinin 1 Mart 935 tarihine, yani 
Şubat ıonuna kadar bankaya en aıağı 
~5 lira yatırmıı olmaları llzımdır. 

~ 

Zaffy•tl umumiye, iştahıııhk Ye kuvvetıizlik halitında büyük falde ve tesiri görOlen J 
FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASAS 

hull1111111ıa. Her aca•n•d• •atlltr. 
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Bu Adamları Kim Öldürdü? ltalyaSevkiyatıBerdevam ö~ Türlcç~ 
-------···--···--· .. ··--..... ·---

1 tal ya Başkumandanı Ve Bir Fırka 
Afrikaya Yollandı 

( Baıtıırafı 1 inci yDzde ) 
bııııa bö.Ukleri yllldiyen bir Ya• 
Pur harekete hazırlanmaktadır. 

Napolide bir vapur amele, bir 
diğer Yapur da mllhimmat yUkle
lllekted.r. 

Spe:ızla'dan gelen Arabiıı •a• 
Puru, yeni kıtalarla malzeme al
llllktadır. 

Roma 24 (A. A.) - Habeı 
lefıreti, Habeıiıtanın bitaraf bir 
~ntaka tesisini kabul eylec!iiinl 

"• J 2 Şubat tarihler:nde teyid 
tttlifni tebliğ etmiştir. Bu mınta• 
~Q teıiıini müzakere etınek lizere 

'-•le mıntakaaında Habet ku
"-ıadanı Wardair'dekl ltalyan 
~lllındaı ile temas için lıUkunıe• 
'lladen talimat almııtır. 

22 Şubat tarihinde, Habeı 
~lndanına, ltalyan hRriciye 
ı., ~•lllıjmm ceYabını beklemeai 
~ •ıııir verilmiıtir. 

Roma, 24 (A.A.) - Bu ıabab 
~ı.1aan kabine apaıdaki liyıha
...,. kabul ve ta&dik etmiıdir. 
t ltalyan Somaliıi ile lngiliz 
•nyaıı arasındaki hududu tahdld 

~tıı ltalyan - lngiltere ltillfJaın 
ba hulUne müteallik kanun lAyıhaaı 
l' Iİltere, Mııır •• ltalya araaında 
~buluıgarbla Sudan hududlarının 
F dicUne aicl ltlllf, ltalya ile 
~~· araıında Afrlkadald milte· 
~il menf aatlarına dair imza 
~ llllt olan mualaede, ltalya ile 

"lllturya araııncla hara mUna
lebetıerlnln inldıafını temin için 
)apılaııı olan anlatma, ltalya Ue 
'1ıcariıtan ara11nda aynı Haılara 
IGre yapılmıı olan muahede. 

Marallya, 24 (A.A.) - Uzak 
Şarkdan 2•len "Por1hos,, vapuru 
F'ra ... z So•allaiade hl Hab .. 
ilabllelerl tarafından 6ldllrUlmOı 
olan Yali Bernardm ceaedini ge
tlr11ai1tir. 

lt•be' Ordusu Hakk•nda Bir 
ltalyan GörUşU 

.a Italyanın Liva kumandanlann
'llQ G 
,~ eneral Kona birkaç gtın 
'-ta;ı Aılone Kolaaiale adım 
ordu-.. gazetede Habeılıtaa 
retu.

111 hakkında bir etnd ner 
G li ' 11•ral bu etUdUnlln bqında: 

•etı •b_eı lmperatorluğu kuY· 
h 'rlııııı bizim blldliiaiz Avru
'clll tipi ordularla •ukayeıe 
10.;ııııyeceğlnl, kaydettikte• 

' diyor ki· 
'- cı H • 

' abeı orduıu kırınhla· 
~· kllçUk derelerin, birlı,. 
~ '' vncude ıetirdikleri bnynk 11•hrt d an ırır . ., 

J:'uL T•tklllt 
fillhı Qtkika her kabUe ıe-
"' Yanında, keadi kuvvetini• 
'faJc Prtıtijiaia derecesine ıöre 
~'tdar "'Y• buyuk hir kuYYet 
.._•tti Bu kuvvetler imparatorun 
~"'-rı nb icabet ederler. Bizzat 
Uttftalc tılcdlği merkezi orduya 
ı-... ~d•derler, kuvvetini arttırır· 
~,)a f ~ta nıliıtaldl birer alay 

il' • halindedirler. 
Ji,, 8111hl•rın cinai 

.toh\ly ınulaaribln, doğrudan 
!'rtı,11 ~lr kabile reiıi tarafından 
"dır. M· tllfeif ve mllhimmatı 

~iıt •llıhilralyöz veya top gibi 
~l.ij~ t f~r. doirudan doğruya 
"tltl • ının . d d" M t,L_ lllltra} 6 •mrın e ır. o-
'b"llilc •il&fu:' t.op, tayyare gibi 

'1t.ında b . r ile imparatorun 
u.unur. 

<:iG * torı rtıınyor k· H 
~· 11iu ord 1 •bet lmpara
L ılttı ~.. Tuıunun umumi ter 
Q't .. , afar"' · 

~. lon 1 nın •vYeli niya• 
~lirıd,nb ra da 1alta11ata aeçtiil . 

•ri bu> Uk bir detiılklik 

geçirmlt deilldlr.' Hahetf .. 
tanın Akvam Cemiyetlae fir-
meainin bir neticHI olarak 
bu memlekete ıll61ı idha• 
lini meneden (Sen jermea) mua• 
bedHindekl maddenin lltvma 
raimcn Hebcıiıtaaın ailihları da 
pek ıslah edilmlı delildir. 

Yalnız birkaç yıl evvel Raı• 
Tafari Avrupa medeniyetial 111em· 
lekete ıokmak hayalini takiben 
(Adisababa) ıehrinde muntazam 
ltirkaç kıt'a vllcuda getirmltttir. 
Bu kıt' aları da Ruı, Belçika ve 
lıveç zabitlerinden mlteıe~kil 
talim heyetlerinin eline vcrmııti. 
Bugün Annpai ıekilde tanzim 
edilmit olan bu kıt'aların aayısı 

üç tabura inhisar eder. Bu tabur• 
ların her biri dört piyade ve bir 
mitralycz bölUğilnden, bir ıuvarı 
ve bir topcu lut'aıından teıekknl 
eder. Bunun haricinde Habeı 
lmperatorunun epeyce kalabalık 
bir jandarma kıt'ası da Tardır. 

Habeıin bUytık ordusunu aartleı
Urmek arıuıu bunlardan ve içeri 
memleketlere bazı muallim zebit· 
ler 2önderilmesinden daha il•riye 
gitmemittir. 

* Habeı ordu5unda, en iyi Ye 
en feaa iter cinı ıilAhlardan birer 
nümune vardır. Bu meyanda US· 
bel tilfeklerl ile tank ve tayyare-
ye karıı kullanılan Oerliken t~p
larını aayabilirlz. Tayyareler1ne 
gelince· aayııı bua-Un 10 taae 
kadar ' ohuahdır. Pilotları iH 
epeyce çoktur, bir kıımı yaban· 
cıdır, bir kıımı mahallinde 
yetiıtlrilmit yerlilerdir. Mllhbnmat 
boldur. Maamafih klffeai iyi cina 
delildir. Feant ·._. ... it iae el'aa 
blrkllli ••lara telald Ue birkaç 
otomobile inbiaar eder. Bu kııım· 
dald teıkilit henUz reşlm halin
dedir. 

Seferberlik uzun zaman ister, 
toplanan ordunun toplanması da 
epey Takt• mllteYakkıftır ve ha
aad zamanına teaadüf eden T •ı· 
rinievvel ayı ile bu memleketin 
yıllık yağmur menimine ter: adüf 
eden Temmuz ayı içinde yapıla· 
bilir. 

lf 
Maneviyat Kuvveti 

Habeı orduıu hakkında pek 
mllaaid malftmatı ihtiva etmiyen 
bu tablo, bu memleket orduau· 
nun yllkaek derecede malik ol· 
dutu . barb kıymet ve kudreti 
babamda bizi yanlıı diitllnceye 
aevketmemelidir. Habet!iler ken• 
dilerinl Afrikanm en eski milleti 
bilirler Ye hökümdar aile!erl 
keadl!erini SOleyman Peygamb~ 
rin torunu aanırlar, büyük bir 
purlan ve ceıaretlerl vardır. 

Habeılilerin cesaretlerinden baıka 
dayanın& kabiliyetleri de fazladır. 
GUnde ıırtsırta 60 kilometre yolu 
kolaylıkla alırlar ve bir az 
bulıur ve ıu lle iktifa ederler. 

)f. 

Ha bıılilerde tabya ve aeYkUI· 
ceyı kemale gelmiı aayılamaz, 
tercih ettikleri usul dUımaaı 
aördtllerml kUtle halinde 
aaldırmaktır. Nizam, intizam, uıul 
tanımular, bUtUn 2eçidJer 
ve yolları tıkarlar, geçilmez bir 
hale korlar. 

Maneviyat kuvyetJerialn iyill-
tine mukabil aleyhlerinde çıka· 
cak bir noktayı da ıayahm: 
Sinirleri zayıftır, toprağı etlld 
etmesini bilmezler, fikirlerinde de 
cevvaliyet yoktur. Beklenmlyen 
mlfkillt karf11ıoda kalınca 
ıaıırırlar. 

Bılmecemız 

BugllnkU Blhnece 
Bot d6rt kö9eleri •t•ild• ya• 

ııh manalara gelen &ı Tlrkç• 
kelimelerle doldurunuı. Bu IA· 

yede hem vakit ieçirmlf, hem 
de öı TGrkçe kelimeleri 6jrea• 
mit oluraunuıl 

Solden •aGa: 
1 - Al'ah-•onu•a lıtir L ıetirlaee 

ıene 

1 - Valde- bir nota 
1 - Zelzele 
4 - Temiz - eerey•n etmek 
6 - Beyi'İr - beyaz 
6 - Kııın yatan ıey-cereyaa etme 
7 - Az akıllı - beyııir 
8 - Su taı yan adam 

Yukardan A,aıı: 
1 - Kecler • 6ruel• beaxiyea 

llayvan 
1 - Hatırlar • l11rm1Zıya lteazer 

bir renk 

S - Bir meyn - ııayıf 

4 - F0r'1ht et. 
S - Az ııcak 
6 - Hatırlamak 
7 - Ral tetmek 
8 - Aydınlık - ced .............................................................. 
lata11bul ikinci lcr• Memur

ıuaund•n: Haczea paraya çevrllme
•lne karar verilen ve tamamına dört 
bla ikl yüz aekaea yedi lira kıymet 

takdir olunan BoQ-a.ıiçiade Paıababçe 
Ye Beykoz Hhili öallnde demirli bu· 
luaan (1873) ıro• ve 788 ruıum toni
l&toluk Albanya nam vapurun tamamı 
açık arttırmaya konmuı oJub 2713/ 
935 çarıamba gtınü aaat 14 den 16 ya 
kadar mezkur ı .. ninin bulundutu 
•ahalde memuru huzurile açık arttır• 
m&11 icra kılınac.ktır. Arttırma bedeli 
kıymeti mukaddereain % 15 tini bul
dutu takdirde mezk6r npur alıc111 
tıatGnde bırakılacaktır. Ak•i halde 
aon arttıranın anlı yerinde kalmak 
lzere arttırma on bet ıtın müddetle 
temdid n 11/4/935 perıembe gUnQ 

aaat 14 den 16 ya kadar 7ine mexkür 
mahalde yapılacak olan açık arttır
masında dahi arttırma bedeli takdir 
edilen kıymetin yDzde yetmit bet'nl 
bulmadıtı •urette aataı 2280 No. la 
kanun alakimııaa tevfikan ıeri bırakı
lacaktır. Arttırmaya ıirmek İ•l•yen• 
lerin kıymeti muhamminenln yüzde 
yedi buçutu ni•betinde pey ak~HI 

, ••I bir bankanın temınat yeya u .u 
kl b U vermeleri IAzımdır. •e U Un , . 

Hakları deniz ticaret daırea.ne 
kayıtlı olmayaa ipotekli alacak-
lılarla dl ter allkac!ar laran bu ha.k-

i hu.uıile faiı ve maaarıfc 
arını ve . 

d . 1 lddialarıaı ilin tarıhinden 
aır •an 

't"b yirmi ıün zarfında evrakı 
ı ı aren _.. l'd" 

Cl bit lerlle dairemize bilaırm• ı ır-
m ı e "d' ti t ler. Ak•l halde ltakları enıa care 

lld .. IQA-Qace kayıtlı olmayanlar Htıf m ur a -
1 bedelinin paylıt•aaına ılremez er. 

D b ok aıaltlmat al•ak l•teyenlo-
a a ç ·r 

rin 21319~5 Cuaaartui ıtıalndea ı I• 

b dairemizde açık Ye Hılı bu)un-aren .
1 d 1 .k olan arttırma ıartaamHı • uru ac 

95411599 No-lu doayada mevcut .ve 

k A vapurun evaaf veHlrHınl mez ur 
• t ir yaziyet ve takdiri kıymet 

ıu• er il& 
au ı6rDp aala7abilece1deri D 

raporu (SS@ı) 
o u•ur. 

Keyıb _ Sima• Ortamektebinden 
aldığım tabadetoamemi bybe~•· ~ • 
ııiıini çıkartacığuadaıı eakid ıın bük· 

mö 7oktur. 
Sima-tın Cama maball11iode 

Kocauıta oilu Balil 

Bulunan Cesedi erin H ·· · 
viyetleri T esbit Edildi 

Baıtaraf 1 Del yllzde ) 

nıda bulmuıtur. Buıılar Kaıaroıun 
bir aydan beri ortada bulunma
dıiını ıöylemlılerdir. Morı muaye
nesi de ceaedln kaf aaıada ayrıca 
bir kurşun yaraıı teıblt etmlıtlr. 
Cesedin yanında iki kurıunu 
atılmıt bir de tabanca bulunmuı
tur. Bir gazete ceaedia llzerinde 
palto bulunduğu Ye ellerinin 
ayaklarının iplerle bağlandığını 
yaımııtır. Bu, dofru değildir. 
Cesedin UatUnde adi bir ceketle 
pantalondan baıka bir fey yok· 
tur. Şapkaıı da o cıvarda bulun· 
mamııtır. 

Yalnız 11ğ bileğinin Ustnnde 
hafif bir ip çiıgbl vardır. Cesedin 
tefesaüh etmediğlao bakılarak 
cinayetin llatnnden ancak bir 
hafta geçtlline hnkmedllebllmek
tedir. Cesedin kafasında kan iz
leri bulunduiu için çakallar yliz 
kıımını tamamen kemirmiılerdir. 

Ceaedin yüzünün bir bıçakla 
yUzUldllğllne ihtimal verilmemek· 
tedir. Kazaroı bir aydanberl or
tada bulunmadığına ve ceıed;n 
de bir haftalık olduiuna göre bu 
mUddct içinde nerelerde kaldı~ı 
araıtınlmaktadır. Kazaros evvelce 
ıeyyar aabcı iken ıon zamanlarda 
bir dlikkan açmııtı. 
Topkapıdekl Cesede Gelince 

T opkapı haricinde kale burcu 
içinde bulunduğunu yazdıj'ınuz 

ceaede ıelince, bunu evnl;ıi alin 
uçurtma uçurtmak lçio kale llr.tli
ne çıkan çocuklar görmUş ve 
jandarmaya haber vermiılerdir. 

Tahkikata el koyan müddeiumu· 
mi muavinlerinden Bay KAmil 
diln de akıama kadar Şehremini 

aahiya merkez.inde tahkikatla 
meıiul olmuıtur. Cesedin llıerinde 
tamam on yara teıbit edilmiıtir. 

Mahzende bir de kanlı kUçUk 
çakı bulunmuıtur. Cesedin başka 
bir yerden buraya nakledildi· 
ğine delalet edecek emmare yok
tur. Çnnkü mahzenin her tarafına 
11çılan ve pıhtılaıan kanlar cina
yetin burada ve botuşularak 
iılendiii kanaaUai vermektedirler. 
Cesedin yanında daimık bir 
halde birçok kağıtlarla beraber 
bir eski Mııır paıaportu ve 
bir de Buraadan alınmıt nUfuı 
k6ğıdı bulunmuştur. Pasaporta 
ve nUfuı kiğıdma göre ceıcdin 
Mııırh Abdulhay oğlu Ahmed 
olduğu anlatılmaktadır. 40 ya
ımdadır. Cesedin UatUodeki 
elbiaeye ıöre temiz alyinmiı bir 
tul olduğu ı:annı haaıl oluyor. 
Batında da kaıket bulunuyor• 
muf. Mııırlı Ahınedin buraya 
bir kadınla •• daha kuvvetli 
bir ihtimale göre bir gene er• 
kekle ieldij'i ve paraıına tamah 
edilerek <SldürtıldüğU tahmin 
edilmektedir. Fakat bu, zaruret 
karıııınd~ , yapılan çok ıayıf, 
bir ıh.tımalden ibarettir. 
Katil çaluıını çekmit ve 
evveli Ahmedi11 kalbi Uı:e-
rine aaplamıı olacak ki hem 
) erde tiddetU bir boğuımanın 
izleri, hem de maktullln sat eli
nin Uç yerinde ve kolunda derfo· 
c• bir yara vardır. Mahzenin 
her tarafında ve duvarlarında da 
fııkırmıı kanlar vardır. Ahmedin 
boiaıının ıol tarafında b:r çakı 
yaraıı Yardır. Bu yara Ahmed:n 
kan damarını keanıiı ve bu ya
radan <Slmlıtlir. Cuediu üzerinde 
fazlaca para buluadup tahmin 
edilmektedir. Katil cinayctial 

lıledikten sonra Abmedln Uıtlinl 
aramıı Ye bUtUn kiiıdlarım çı· 
karmıtbr. Buna rağmen ayrı ayn 
zarflar içinde ve k6ğıdlar aras nda 
bulunan (25) Hrayı g<Srmemft ' lr. 
Meıin bir çanta içinde de (ZOO) 
kuruı kadar bozuk para buluna 
muştur. 

Bay Ahmed Kimdir? 
Maktul Ahmedin ceıedl dlln 

akıama kadar hAdlıe mahallinde 
kalmıı ve geç vakit morga naL:
ledilmiıtir. Fatih jandarma ku• 
mandam Bay Özdemlr ve Şehre
mini komiseri Bay Hamdinin dlln 
gece yarııına kadar yaptıkları 
tahkikatla Bay Ahmedin bUviy .. 
ti adamakıllı anlsıılır.ı,tır. Ba7 
Ahmed .(925) &eneıinde Mııırd• 
lngiliz siyasetine muhalefet ettiiJ 
için Tttrkiyeye kaçmıf ve 926 
aeneslnde de tıb fakültealne d
vam etmiıUr. Fakat fakOlteyl 
lkmil edib etmediği hentıı telt 
bit edilememittfr. 926 aeneaindeo 
ıonra Bahkesirde demiryolu ya• 
pan ıirkete girmio Ye orada aıhe 
biye memurluğu yapmııtır. latan• 
bula da (20) gün evvel gelmittlr. 
Not defterlerinde Bay Menıuf 
namında birlle Doktor Bay Sa·l 
mının adresleri bulunmuştW\ 
Poliı dün Bay Menauru çağıra• 

rak ifadesini almıı, Doktor Bay 
Saminin aon zamanlarda tecennOa 
ettlii anJaıılmıı ve fakat adresi 
6ğrenilememiıUr. B.ıy Ahmecl 
bundan on bef gün eYvel Akıa• 
rayda Mısırlı Bay TaceddiniQ 
evine gitmlş, 12 yaşındaki oğ• 

lunu kapıya çağırarak yedi sene 
evvel Mıııra giden babasındaa 

haber ıormuı ve ıonra oradan 
ayrılmıthr. Bundan sonra da R .. 
mide CUmhuriyet mahallealnde 
Bekçi ıokağında ( 92) numarala 
evde oturan Bay Bekirle ıörtlf· 
mUştllr. Bu ı:at evvelce tapu 
memuru imiş. Sonra Balıkesir 

ıirketinde çahtırken kendiıile 
arkadaı olmuştur. Dinlenen bU• 
tUn tanıdıkları Bay Ahmedio 
ahllkh Ye terbiyeU bir adam 
oldutunu ıöylemiılerdlr. Şimdiye 
kadar T opkapı taraflarında hiç 
görUlmemif tir. Hidlse esrarıni 
bütün inadile muhafaza etmek• 
tedir. ............................................................. 
Botaziçinde Paıababçe ve Beykoz; 

aahillerinde demirli buluna• Albanya 

nam vapurda iken halen nerede bu• 

lundutu bilinemiyen Muatafa Haef 

Oımana 

latanbul ikinci icra Memure 
ıuıundan: S. S. lsperidon ve ınr .. 
klaından temliken Niko Dimo• ve 
Sovyet Ticareti hariciye MOmeuilli. 

tine olan borcunuzdan dolayı paraya 
çnrilme•İ takarriir eden Patabahçe 
ve Beykoz ubilleri önünde demirli 
bulunan Albanya nam vapurua 
2713/935 Çarıamba günü uat 14 dea 
16 ya kadar aç ık arttırmuı bu undu• 
tu mahalde memuru huaurile yapı• 

lacatı ve arttı rma bedeli takc ir olu• 
nan kıymetin yüzde yetmit betini 
buldutu takdirde mezkur Yapur al .. 
cm O•tUnde bırakılacaktır. Ak•i tak• 
dirde ıon arthranın tnh yerinde 
kalmak üzere arttırma on bet ıD• 
mllddetle temdit ve 11/4/935 Perfem• 
be gllnü ıaat 14 den 16 ya kadar 
yine mezkür mahalde yapılacak olaa 
açık artt ırma•mda dahi arttırma b .. 
deli kıymeti mubammincnin ylbd• 
yetmit betini bul•adıtı .urett• ~·hl 
2280 No. h kanun ahktlmın• tn•!ıkaka 

o ·ma ıeri bırakılacaj'ı malumunuz. . · u~ 
ve bu hu•u•ta tarafınıza teblı~ı ~ 
tezi aatıı ilh varaka•ının teblıj'ı ~a· 
k •--·m olmak lzere keyfıyet &•••• -· llloea teblit oluDW• f8502) 



TATÜ 
e Elçilik 

Amerikanın sabık Türkl) e sefiri General SHERRlLL'in 
Attıtürk ve Türkiye hakkındaki hatıralarıdır. Bir yaba.neman 
Bflyük Uduimize karşı duyduj'u bayranhğı ifade ıtmHl 
itibarile l:u kitabı her vatandat okunaalıdır. 50 kuruıtur, 

Ömer Scyf eddin 
Bayatı ve Eserleri 

Ömer Seyfeddinln en candan arl:adatı Alı Canib Y8ntemln 
Ömer Seyfeddinin hayatına aid çok. k~ymctli yazılarile 
hatıralırını lhth a eden bu Htrde f : mdıye kadar Ömer 
Seyfeddi:ıin çıkmamıf hiklyelerl, romanlarından parça!ar, 
mektub!nrı, ıiirleri ve fıkraları vardır. 240 ı:.yfa, 50 kuruıtur. 

Osıı anlı Muahede~eri 
B. mtaliSJO lar ve Loz D 

Ocmanlı devlelinio kurulduğu tarihten Sevre kadar bütUn 
muahedclerin metinleri veya mttin hulAsalar:Je muahedeyi İcab 
ettiren .e~blor :r:ikredilmiıt:r. 

Aynca kapitlUlayoalarla Lozan ıulhU ve Tilrklye Cumhuri· 
yetinin lliema kadar Bliytlk Mıllet Mecl:si hUkümetinin yapt:ğı 
muah~ vo mukaveleler ve bunclan baıka borçlar meEelesi de 

SON POSTA 

YENi 

ÖLÇEKLERi 

SATIŞA ÇIKTI 

A. faik Limited Şirk ati 
Sirk•cl, Limıın han 

Tel. adreai: Kaspol • lstanbul 

NASIR ll.ACI Na91nmı kok0nd9n aorıeız çıkardı 
SiZDE ONU KULLANINIZ 1 

Dr. A. KU iEL 

Zıd şeyler. 

GRİP İN 
81r tek k••• 

G R iP i N 
Bazan 

Baı, dif, ıinlr Ye 
aciale atralarıoı 

diadirerek 8'1ntinllıA 
kurtarır. 

Bazan da 

Nezle bronı"t, ırlpi 
' sr•çirerek bunlann 

cloğurac~tt bOyük 
hut .. hkluı önler ve 
hayat n ı:ı kurt " rır. 

Şubat 

bir araya gelemezler, 

ağrısı gibi ... ile baş 

G I• p •ı N 1 tecrü°h' 
ediniz 1 

[ütün eczanelerde bulunur. Fiyah 7,5 kuruttur. 

G R • p • N R•dyo'in D it macunu fabrikaanıa mittehuııl 
1 1 ı ldmyııg•rleri tarafından imal edilmelııtedtr. 

ilave edUmiftir. Bizd~ eti olmıyan bu kitap 2 liradır. 
r~uaUim Ahmed Halid Kitabhanesi ~f' .::a:ra=lı:~uy:....· _To...:.p . .:..ç1_11•_r_c_a_d_d_eıı_i _N_0 ·_

8_3 _________________________ _ 

LEiPZiG İlkbahar Sergisi 
3 Mart 1935 de başlar 

Alman thn•ndllferleri Ucretlerinde ~o 60 tenz'lıit 

H•r nevi ta!ıilit için Le:pziger Measamt Leipzig 
( Allenıaı.ne) idueain• veya lıtrınbuJ'da Galata'da Ahen • MU ib 
hanında Mfthendis H. Zeck1er'• müracaat o:unması. 

T9lefon : 40163 Poı.tl\ kntıııııu: 1076 17201] 
....................... l ........ ml:ılıml .... B'B .. Bl!UB:!!&~l.ajmJIArllli 

· En büyük zevk 
PERTEV 

DİŞ MAC.UNU 
Ha dişl3ri t~miz1eme!ctir. 

H 

Mikrob öldlh'me 
keblllyıetl 

% de yUzdUr. 

Kartı 

MOBiN 
TABLETLER! 

E.rlleklertle tenaoUlt zafiyeti 

ve bel gev,ekllOlnl 
tedavi eder. 

Eczanelerde bulunur. 

Fiy!!tl 150 kuru,tur. 
Dltktorlara; talep Yukuunda tııfaillt 

ve nümuno ıönderillr. 

AdreG: 
Galata Posta kutuıu 125~ 

'=ım:ı~mmlEm ........... 

ALGOPAN ~ 
Kırıklık, ne.z'.o, ~ ~ 

baş vı dı~ '">f:.[İ /, 
ağrıları için 
en faydalı iJlçtı r. Lfıt f en 
ismine ve marku·na t.ikkd. 

~ ' ' Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acente'ui ı Karak6y Kaprilbaş1 
Tel. 423'2 • S"rkeci MGhGrd .. rz.a . e 

Hu Tel. 22740 
...... ~ ~ıs:m ... m 

iskenderiye Yolu 
ANKARA Yapuru 26 Şubat 

SALI 1aat 11 de lskender:ye'ye 
kadar. "968,. 

~& ........................ -

. ------- ------------

Şl9ll NUfus; Memurıuaund•n ı 
Ş'tli aa.hiyuiaia Meırut;yet mıı h :ı llui 
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