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Seçim Yarın Yapılacak . 500 Milyon Levalık Türk 

Müstakil Namzedlerin E k f y "' 
S Y. a • G t• v a 1 agmaya Uğramış 
ayısı ırmıyı eç ı / 

General Refet Te Namzedliğini Koydu, Trakya Cemiyeti Mensubları, Türklere 
Müracaatlar Devam Ediyor ok Kötülükler ya ıy rlarmış 

Müatalcll r1amndl•rd••: Stırp, Nulh• Jl•ltlddlıa, C•mal Dl.,n.z 
BugUn yurdda yeni ı•ylaY cıyan, Ta· 

•eçfnılnin arif esindeyiz. Yarın Hm ve}T er-
•a bahtan itibaron yurdumuzu• lıer biye Relıl 
t~rafında aeçime baılanacak ye • Ihıaa, dok· 
ıtirllecektir. tor Taptaı, 

, Diğer taraftan ıaylavlığa mUa• doktor Ab-
tllkil olarak namzedliklerlal ko
ranların lay111, iÜD geçtikçe ka• 
barmaktadır. Dün akıam ı•ı 
\'akte kadar mOıtakil aaylaT 
narnzedlerlnin say111 yirmiyi .,. 
nıııtır. Bunların lıimlerlnl ve 
llleıleklerlnl toplu olarak yaıı· 
~oruz; 

Midhat Bey oğlu Ali Haydar, 
:-.ukat lbrahim Nom, eaki tarlh 

8~calanndan Ihsan Şerif, Kadınlar 
, rlltı eski Reisi Nezihe MW.lddla, 
~ulcat Dlyamandl Keçeoğlu, Ziya 
df~lla, deniz makineleri mBhen• 
bı~~ Ali Fethi, avukat Palyatf, 
~ mUtekaldl Mihran Boya· 

ravaya, Ke· 
reateciyan, 
!tomlsyon· 
cu iNecml 
Günco, c· 
h ... \. tri k cı 
Sedu~, us· 
ki Maarif 
MUdllrll 

Eılctı•Jıır ıe••nıli Saffet, tUc· 
avakaf B•• cardanSarp, 

Hasar1 •a•rl Mürettlbler 
Cemiyeti Reiıl Cemal 95nmuı. 

Dün ıon daklkad9 eıki lıtan
bul aaylavı General Refet te 

( Denmı 14 GnoG yüzdı ) 

ıs Bin Kişinin Derdi 
Atabacılar, Hamallar Ve Kamyonların 
~•kabetindenKurtarılmalarını İstiyorlar 

lat Yük arabe/arı ttı~ımak için •iJk belcl•rlut" 

ltıe•lek~nh.uı arabacıları, ' kendi meğe batlamışhr. Alakadar bir 
'•ltkl edrınin korunması için bazı zatın anlattığına göre, arabacı· 

. er e b ~ 
ltııtlerdı ulunmaga . karar ver- !arın mllracaatına esaa olacak 
lltk)f" tr .. AH arabalarla yapılan nokta §odur: 
l>' .dl ışl . 
ır hayli erı son zamanlarda YUk nakliyatında, bilhassa 

azal ... ' 
~•ılyet· mıı ve durgunluk ağır eşya taşımakta arabalarm 
inşaat 1~'1 .girrni9tir. Ötedenberi yerini kamyonlar doldurmaktadır. 
a •t ennde "k ~ l k k rabala b yu taııyan at Pek fazla agır o mıyan yU na • 
b rı azı • b bl h h il U ı~ hud d e e er yib:Unden liyab iıe, terci an ama ara yap-

a a fazla it ıröreme· ( Devamı 15 inci yüı.e ) 

Sofya, ( Husuı - Birkaç l 
ıtl• önce ıukut eden Goraf yef 
httktimetinln Hkfs aylık iktidar 
,amanında, Bult,rlıtanda yaıayan 
bir milyona yakın Türklerin bU· 
tin hakları ayaklar altına alınmıı, 
~ok ağır darbelere uğramıılardır. 
Türklerin, kllnun ye nizamlara 
uygun olarak kurulmuı olan btUUn 
kBltUr ve ıpor teıekkUlleri kapa· 
tılmıı, bu teıekkUllerln ileri ge· 
)enleri de ıUrgUn, haplı ve dayak 
gibi çok ağır muamelelere maruz 
kalmıılardır. Bu vaziyet burun de 

erı:=ı • • • 

Bugün 

Sayf 

On iki '"ltıları• ... ,.kezi 0/1111 
Radodtın bir 61rinlı 

On iki Adada 
Ihtiıaı . 
Büyüdü Mü? 
Atfna, 7 (Husuıt) - Alınan •.n 

yeni haberler• göre, ltalya idareaın
de buluna• on iki adalardan Ka· 
limnoı adasındaki yerli Rum ahali· 
nln fıyanı, diğer adalar halkı~a 
da sirayet vaziyeti göıtermiıtır. 
Bunun Uıerlne Italya hUkümeti, 
aldığı tedbirleri ıiddetlendirRJlftir. 
lıyanm adalara ıamil olmak ilzere 
umumi bir mahiyet almasırtdan 

korkulduğu ~l!~l.r~y~r:.. . . . . ... .,.. 

r·KARAGöz' 
14 Şubat Perşembe gunu 

Tilrklyenin en eski gazet11ı olan 
KARAGÖZ yepyeni bir ıekilde 
renkli tablolarla 9ıkaoak ve Türk 
gaıetecilikinde bir inkılap yapacaktır 

r •• , a., •• ,. ka6l11••lıd11 l>tıılıctı eztıl•r• .,,. .,. •• 

devam etmektedir. Y eal Bulgar 1 mire yanaımamiıbr. Traky• kıoe 
kablne1f, 11kl kabinenin Türklere mltHI tarafındaa btltfta Türklere 
kartı yapbiı fena işleri henOı ta· ( Dnamı 15 inci ,a.de ) 

ÖZ TÜRKCE 
Gazetele,., ikide C 

::İar1::.rmaklarına ihtikarın Batı yok, 
gelfaee 50-85 ara· 
•ıada oyıauyor. 

Uzaklık arttık· 
ça, malın yllkael. 

- .. tbukar ,, • K ki V d r ' ortadan kaldırmalı, uyru arı ar 1 • mHladen, aradaki 

"ihtlklr ,,ıa batını -------------- eller çofaldıkça, 
ez;qıelil. atıımanın da kendini daha çok belli 

Ru ıöılere bakılına, yurdda. atııma etmeafnden bis tunu anlıyoruz: Malın 
(lhtik&r) yı meydaDa a-etlre·• btlyilk bir yetiıtltl yerlerde atııma yoktur. 
bat oldutu ıaaılır. Atııma, ıdncirleme, elden ele i'•Çitt•· 

Ancak; malların ilk çıktığı yerle, dir. Ve zincirin ıon hallraaında, atıı· 
ıoa aatıldıtı yer ara•ındald dalgalan- ma en yllkHk kerteıine ııkar. 
maları, a-8zönllnde tutmakla, atııma- · Buna a-öre, ihtiklrın bir baıı oldu-
{lln ·daha çok elden ele a-•çerek art• tunu söylemek yerinde dGımeı:. 
htını rlSrtlrllı. Bizce .. herkese•, ihtlklrın batı 

Sö:ı a-ellıi, Rizede kiloıu toptan 8 değll, kuyrutu, daha dotruau kuy-
kuruıa aatılan fHulyt, lıtaabu}a ft• rukları Yardır. Ve bu korkunc yılanın 
Unee, birden lS kuruta fırlayor. bot yere batını aramadaa1a, dallı 

Ama1yada klloıu yedi buçuk ku· budaklı olan kuy1ukların1 ele ıeçir· 
ruta alıoı ıUc bulan elmo, buraya mek a-erektlr. - •« 

Yeni Tefrikamız Batladı: 

Geceniz Ha.qrolsun ! 

"Ssrv-r Bedi,, in Son Poata için yazdığı bu geni roman, 
•izi hayatın hakiki sah11elerlle utırablarllt1, z.eokl•rll• 
lc11rıııa,tırac11k, ağlalaca'lt., giild~irecek, bütün z:ıd ihtiras
lar 11ra11ncla h•g~canınızı lcwrandıracaktır. 

d 
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al kın Sesi 

Et lşi 
Tedkik Ediı e 
iyi Olur 

lıtanbulun, uman zam&n taıe
leneo bir et meıeleai ..ardır. 
Belediyenin mezbaha resmini 
kilo üzerine almak kararından 
eonra bu meeele tekrar taze
lendi. Bazı kaaablar, meı.baha 
re.mi lndirildii! takdirde hem 
etin •cuzlayaoağıoı, hem de mez
baha nridatınıo çoğalacağını 

iddia ediyorlar. Bu huauede. 
mütalaalarına muracaat ettiii· 
miz kimseler de et ieinin bu 
noktadan tedkik edilmesinde 
fayda görüyorlan 

Bay Bican ( Eminönü Valde hanın
da ) - Et meıelesl, lstanbulun belll
baılı mueleai anyılır. Mexbaha para
ımıD kilo Gzerinden alı•acağı haberi 
Qzorine tazolenen bu it, hakikaten 
tedklke deter blr mesele laallni alıyor. 
Bir kero kneablarıo mllhim iddlaluı 
nr, Bunlar diyorlar iri ı 1

' Mezbaha 
paraaı yarıyarıya · ucuzlablııo, laeın 
ffatlar dOıecek, hem de ıabı arta
caktır.,. Bu iddia kar 111nda it birha7ll 
eiddi bir mahiyet al ıı demek oluyor. 
Bana kalırsa, Belediye bu iddiaları 
pek yabana atmamalı, tlzerlnde 
ehemmiyetle durmalıdır. Eter, halkın 
lehine bir vaziyet va11a, Belediy nin 
fedakirlık etme1l bUe lbımdır. 

~ 
B y lmadllddin ( Sütlioe, Bademlik 

i8 ) - Kaçak et keallmeslni 7aaak 
et ek, bu Iıe dadananluı cezalan• 
dırmak bu mevıuun en •G hn nok
taaıdır. Gazeteler kaçak et keaimlain 
ıGndem gila• artmakta olduQ'unu 
yazıyorlar. Geçen ay, ( 600 ) kilo ka
çak koyun eti yakalanmıı. Bu tirli 
harekete mGaamaha g3ıtermek, hem 
tehir varldabaıa aıal•aaına Hbebl
biyet nrlr, hem de ııltlai mahzurlar 
doğurur. Belediye zabıtası alzamaa
meeiode et knçakcılıtıoı 8ole7ici 
hOkDmler bulunduğunu ıannediyoru• 
Bunların ııkı ıeklllerde tatbik edll
meai auretile, kaçakçılık 8aleamiı 
alın. Ydn11:, 11ln bir koatrol ve mu
rakabe gerektir. .. 

Bay Hilmi O.ıen ( Fatih Kııtaeı 
caddoıi ) - Et ffatlerlal indirmek, 
ıabbe yok ki, Htıtın artmaaına ya
rar. Satıı çoklutu da, et ke1I· 
mi ytbünden belediyeye temla 
edilen bugDakO varidatın detiırneye

eeğiıai ve hiç dej'ilae aıalmıyacatını 
röıterir. Bu, tabii bir neticedir. Be. 
ledlye, lti ehemmiyetle ~edkik etmeli, 
ba11ra ucua et 7edirmek i111klalarıaı 
aramalıdır. 

SON POSTA 

• BE E 
• 
ır 

• 1 oan ırıcı ık 
iki Kafadar, Posta Çantasını Soy
muşlar, Bir De Elmas Çalmışlar 

Polfı, Ayetullah ve Abdurrahman Ziya adlann• 
da iki arkadaıı, muhtelif Jursıslık ıuçl.rfle yakalıya• 
rak adliyeye Yermiıtlr. Albncı mUıtantik tarafından 
tevkif edilen bu iki arkadaıa lınad edilen auçlar 
ıunlardır: 

hk IAzım olduğuau söyledi. Ben de kefil ıaıterdltl 
takdirde kira ile bir baılık •erebllecetiml ı6yledfm. 

Abdurrahman Ziya bu ıartı kabul eder gibi gö
rllndll Te çarııda bir kefil aramak için çıkıb gitti. 

1 - • Bu iki kafadar, Y alovadan lıtanbula gelea 
vapurda poata memurunu lliçlı bir ııgara ile uyu• 
tub 400 Ura çalmıılar. 

2 - Yine lldal latanbul poıtahanHiaden 26 
lira 9almıılar. 

Aradan haftalar geçdiğl halde bir daha ıörUnmedi. 
Bir kaç ıthı eyvel Bedestendeki itimi görmek için 
dükkanımı açık bırakarak ayrıldım. DUkkinıma 
döndUğUm vakit ramaıan içinde bana gerdanlık 
için mUracaat oden adamın dükkandan çıkmakta 
olduğunu ıördUm. Bu adam beni görllnce bir az 
ıaıaladı ve ylirUmeye başladı. Bir kaç defa arka
ıandan ıHlendim. Ben ıealendlkço o adımlanııı 
hızlaıbrdı ve ortadan kayboldu. DükkAna döndOk· 

3 - Bu iki arkadaı Kapahçarııda kuyumcu 
bay lsmall Tahıioia de ( 350) lira değerinde bir 
elmaı baılığını çalmıılar. 

Bay lsmafl Tahsin bir muharrirlmlze batılla ıo
leal 16yle anlatmıjbr : 

u - Ramazan içinde dDkkinımda me§gul iken, 
ıonradao Abdurrahman Ziya lıminde bir aabıkah 
olduğunu Gğr ndlğim bir adam dUkkAnıma gelerek 
Ercnkayde yapıl cak bir dUğUn için bir lmaa baş· 

ten ıonra 350 liralık bir elmas baılıiın çalınmıt 
olduğunu anladım ye hemen polfıe haber verdim. 
Tahkikat yapddı ve Abdurrahman Ziya ÜfJ arka
daıı Ayetullahın bu başlığı çalarak Niko isminde 
bir kuyumcuya 50 liraya sottıkları anlaııldı. ,. 

Talebe Yurdun
daki Hadise 

Birkaç gQn evvel Kadlrgadald 
talebe yurdunda bir b!dise olmuf, 
talimatnameye eykın hareket et· 
tikleri ıöyleneu üç talebe yurddan 
çıkarılmışlardır. Bu talebelerin 
ıiklyeti Uz rine mesele allkadar
larca tedklk edllmlı, talebelerin 
zabıtaca da tHbit edilen uygunsuz 
hareketleri yilzllndan çıkanldıklan 
aeticesine vanlmııhr. Maarif 
Cemlyotl lıtanbul mUme&1illiği. 
yurddald dij'er birkaç talebenin 
de var.iyetiai tedkik etmektedir. 

PIAn Tedkikleri Henüz 
Bitirilemedi 

lıtanbulun planını yapacak ec• 
nebi mlman tayin edecek olan 
jllri heyeti dlln de toplunmııbr. 
Dnnkli toplantıda da birçok mn-

Grib Hastalığına 
Tutu anlar 

Son gllnlarde ıehrimizde grlb 
hastalığına tutulanların ıayııı art• 
mıştır. Baz.ı fabrika ve lmalAt· 
hanelerde de grlb vak'alarına 
tesadUf edilmektedir. 

Şehir tiyatrosu aan'atkArların· 
dan bir kıımı da ıribe tutulduk
ları için operet temılllerl birkaç 
ıece için tatil edilmiıtir. 

Grlb, fazla itina edilmek 
isteyen geçici bir hastalıktır. 
Korunma çaresi, kalabalık yer
lerde bulunmamak, griblilerle 
yakından temas etmemek •• sre- . 
ce!eri sokağa çıkmamaktır. 

Gribe yakalananların, kendi
lerine çok dikkat etmeleri ve 
hast lığın ihtilat etmesine meydan 
vermemeleri ge!ektir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Oıman adla biri Çarııkapıda 
bir yapıdan öteberi çalarak ka· 

çarken yakalanm11br. Yapılan 

tahkikat neticesinde Oımanın, ıon 

zamanlarda bu cıvarda yapılan 
blrçak hıraızlıklarm faili olduğu 

anlaşılmışbr. Oıman dDn Adliye

ye teslim edilmiıtlr. 

lf. Karabet ve lbrahim adh 

iki kafadar, Sirkeci iıtH)'Onuada 
bir vagondan Gç küf• kömtlr ça

larlarken clirmümeşhud halinde 

yakalanmışlardır. 

)#. Hikmet adlı bir kadın 
Beyoğlunda Muhıin adli birinin 
35 lirasını çaldığından tutulmut
tur. 

nakaıalar olmuıtur. Jtiri heyeti 
bir hafta aonra, tekrar toplana- İ · T f 
rak kati kararını verecektir. Fa- stanbul intihabı Mebusan e tiş 
kat evvele yazdığımu gibi, utan- H . d . Bllytik Millet Mec:isl beiİnci intihap dev-
bulun planının profeaör Erg6çe eyetın en• resi lıtanbul saylavlarının ıeçiml 8/Şubat 
yaptırılması çok muhtemeldir. 93.5 Cuma günü yapılacağından iki!1ci mfintehiplerin aıağıda 

SilAh ra,ıyanlar gösterilen ııra ile Beyazıtta l.tanbul Üolver&itesi konferans aalo-
ETTelld gece Kadıköyllnde, nunda bulunmaları ilAn olunur. 

Bir Esrar Fabhde, Sirkecide, Galatada, Ka- Saat 

ıımpaıada Te Fenerde yapılan 10 dan 11 kadar Eminönll kazaıının ikinci mtlntebiplerl 

Şubat 1 

arihi 

Meclis Başkanımı
zın Seyahatı 

Dayak Millet Meclisi Reisi General 
Khım Özalp, dOnkQ akıam trenli• 
Aıakaraya gitmiıtir. KAzım Özalp Ank.radan fımire ve orııdan da AY" 
dın, Denizli, Isparta, Burdur yolild 
Aatal1a7a gidecek, ıı7ın 25 ind• 
Aakara7a nvdet etmiı bulunacaktır• 
General Kbım Özalp dGn kendiıil• 
•Brnıen gazetecilere ıu izahatı 'ot' 
ınittir ı 

"- Seyahatim huıuıidir. Fakat bf 
arade temaslar yapacafım, halk•• 
dilelderlni dinliyeceğim." 

Fakir Çocuklara Yardım 
Tire, 6 - Sayııı artan fakir ço• 

cuklara bakmak Oıere teıekkOl edeıl 
komite Yazifesine muvaffakiyetle df" 
vam etmektedir. Halkımızın bu iıt• 
g3at•rditi allka g~A-Oı kabartmak• 
tadU'. 

Tirede TUtUncUIUk 
Tire, 6 - Pek iyi olan Ultllnleri• 

mlıin bu 711 gördilğ{l rağbet tütGd 
çlft,Çlaiai gelecek yıllnr için fimld• 
düıllrmOıUir. Bu münaaebetle nefisli• 
ği•i muhafasa etmek flzere çokç• 
titan ekilmesine teıebbila edilmek• 
tedlr. 

Samsunun lhrac il 
Samsun, 6 - Limanımız.dan ikinci kbun içinde yabancı limanlara yük4 

lenen ıeyler ıunlardır: 
1,300,00 kilo rpa, 200 bin kUO 

bu~day, 70 bin kilo mercimek, 50 billo 
kilo nohut, 253 aandık yumurta, 'J.74' 
1andık ceviz içi. 

Adapazarımn PIAnı 
Adapazarı, 6 - Belediye MecUıl 

perıe•be günl toplanarak mimaf 
Yanaen'in fehir piliinı hakkındaki 
teklifini mUrakere edecektir. 

TUrk Hahlar1 Sergisi 
Berlindekl Türk Ticatet Od8'1ı 

Berlinde bir 11 Ttirk halıları nOmuneıl 
meıheri ,, tesisine karar vormiıtit• 
Meıber için ııönderilecek halı nümu• 
neleri, ıehrimiıde hazırlanmıya bat• 
laamııtır. 

Marsilya Seyahati 
Marailya Ticaret Odaıının ziyar~ 

tini lade etmek üıere tertib edileda aeyahat Niıa•da yapılacaktır. Bu mfi• 
naaebetle Manilyaya gidecek ola• 
heyet, beynelmilel Brüksel aeraiıio• 
de giderek tedkiklerde bulunacaktır. 

Tabancah Adam 
Ev•elki akıam Beyoğlundt 

ıObbeU bir vaziyette dolaşmakta 
iken yakalanan Halid adiı birioiıl 
berinde bir tabanca bulunarak 
mliaadero edilmiıtir. 

Sigara 
V k arama neticesinde barı klmaelerin F f h 

l\.QÇQ Çl$l lzerJerinde taıanmuı yaaak kama, ~! " !~ " ~:lar "e B~kırköy k~zalarıoı~, ikinci mUnto- Iablaar idaresi, ılğara paketli' 
Kumbaracı yokuıuada oturan bıçak, tabanca ve ıafre buluna· " " bipleri rlnin kapaklarını değiştlrmiye ka• 

Paketleri 

Hani adıl bir Alman Yeniıehlrde rak müsadere edllmiıtir. B k 1 'k" · Q t rar Termiıti. Bu karar tatbik edlt 13 14 Sarıyer ve eykoz aza arının ı ıncı m n o- la 
9Ubhell bir vaziyette dolaımakta Muayeneden Kaçanlar " " hipterl mlye baılanmıı ve ilk olara 
ik k l mı'tlr Ha.sin 

Ustlln· · ._ 11 hanım ,, ve 11 onali ,, sigaraları" en ya a an • Ahlik zabıtaiı son zamanlarda t Üsküdar n. Kadıköy kazalannın lKincl mtlnte-
d b' "kt a bulunmuıtur 14 

" 
5 

" bipleri nın kapaklan yeni biçimde değit Y:pı~~mı t:bktka: neticeafnd~ bazı umuaıt kadmlann muayene- Ur'ılmlotir, Yakında di<rer çecitl~ 
d kaçdlklar t bit d k b 15 16 Beyoğlu kazaımın ikinci mllntehinlen • ,.. Hanım uıun';camandanberi e1rar en ını ea e ere u " " ~ de yeni kapaklarla ıatııa kon11' 

kaçakçıhğile m•tiUl oldutu an· gibi kadınları tlddetle takib et• 16 ., 17 ,, Beşiktaş ,, ., " lacakbr. 

~·i,=··ı=mıı;;;~~n=~R~o~s~ta~~,n~ı~n=R;m~:~~~:~~,ıa~;:;·:~:·::~k:a:y:e:s:i:::~~~~~~~~==:::::R~:a:z:a:r:~O~l~a::n~:a:sa:n:::B:.::D:ı~'.g:o:r::K4::ı·::;1 

Hasan B. - Şu bizim Bay 
f ekin, nstnoe pek dllşkllndDr 
•esıe.am 1 

ilmım ne paf 

l 
... Bir giiıı bakarıın 

, ıık bir çay elbiaeai ... 
liıcrinde 1 E t · aünU bakarsın aüzel ... r csı • • 

bir simokin .• 
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Hergü11 

Yazı Çok Oldağa için 

Baglin Konamatlı " 
........ --·-··· --························· 

Resimli Makale a Ôlen Kuvvet il 

Müstakil Namzed 
General Refet 

ikinci Müntehible:in Rey 
Vermeleri iltizam Ediliyor 

A ~u~huriyet Halk F rkası Genel 
Katibı·tınden tebıiğ o'u ımuştur: 

Mutekait General Refet'in F.rka- H .. }van kuYvetinin, it .,.örme a haaındakl hakimiyeti, yllrntmektedir. 
lrlıı n latanbulda bot hır kt ğı mlis- • 
lad idi aay)aylalc için n .. mz.ctliğini koy- ilk inunların zamanlarından on «! oA:uzuncu asrın aonunM Şu C5ki1ı kervanının, yerini otomobil ve kamyon 

UA"unu ağrendik. kad&r -fevam etti. Yirminci Hlr makin• ve makinelcıme katarlarına bıraktığını dOıününDz.: Birinde ağırlık 
t'b· Fırkamızdan ayrılık .fikirleri ta- asrıdır. Her tey ve her 7er makine'eıiyor. Artık bayvan•n ve it yapma kabiliyetinin ez.lığı, ötekinde ia.. sonsuz 

1.
1 1 1lı z.de belgeli olan bu zatın Mec- canlı kuvveti yerine, makinenin canaı• kuvveti hllknm bir çabukluk. 

ı/•te aradıfıımız. serbea mOnakaıa için ~===--==-=========-=====-=====~=========:======= --- ----.,,.----=_, 

Cır süje olacağını umnr..z.. Bu maksatla 
,Ornburiyet H. F. Umumi Reislik 

dıvanı fırkanın latanbul ikinci mlln· 
tehiplerinin mütckaid General Refete 
tıy vermelerioi iltizam eder. 

Bay Noş'et Ömer 
. COmhuriyet Halk Fırkası umumi 

rdıslik divanından tebliğ o!unmuttur: 
Profesör Dr. Neııet Ömer lrdelb 

CGınl uriyet Halk Fırkasının lstanbul 
•ay}ay namzedi olarak teabit edil-
l>:liştir. İlin t!ıdilİnit olan latanbul 
11•ınzed liateaindeki Yuauf Akçura 
1<.ra vilAyeti fırka namzed liateaine 
~:ıklo:unmuthır. 
B Kara llsteıindeld eakl .ayin Faik 
.errnek Tokat vilayeti ııamıed liste• 
•ı.ndc açık bırakılan yere hrka nam• 
ltdi olarak konmuıtur. 

Bir Günlük 
HavaVazı!Jeti 

Ankara, 6 ( A,A) - 6·2-935 
de TUrklyede haya vaziyeti: 

Ziraat Bakanlığı Meteoroloji 
'1nstitllsUnden alınan maUlmata 
.,,öre, son 24 saat içlnda yurdun 
Akdeniz sakilleriterile Karadeniz 
kıyılarının Trabzon ve Samsun 
ç~~relerl hariç tutulduğu halde 
dıger yerlerde hava yağıılı geç
Mitt~r. Yağq lstanbul çevreıile 
.~nıaa ve lzmlrde yağmur ve 

Edıger y rlerde kar aeklindedlr. 
o fazla yağıı Bandırmada 8 

nıilimetredlr. Diğer yerlerin yağııı 
1-5 milimetre arasında ölçnı. 
lnliştür. 

Hava SuhuneUnde dllne naza• 
~an Trakya ve Ege mıntakalannda 

derece ve doğu Anadolusun
da 1 O derece etrafında bir dUtlik
lllk kaydedilmiıti. Buna mukabil 
0 rta Anadolu mıntakaaında hava 
•uhunetl 3-10 derece arasında 
0ltnak tizere yftkselmiıtir. En 
d1nşuk suhunet sıfırın alhnda 
0 tnak lizere Karsta 22, Enu
~~rnda 18, Boluda 16, Esklıehirde 

• Sıvas ve Kırı~hirde 10, Ço
~nı ve Ispartada 9, Y ozgad ve 

llstamonucla 8 derecedir. En 
~Uksek subunet sıfırm tıstUnde 
tn~rtyolda 13, Antalyada 12, lı
b •rdo l O derecedir. Ankarada 
t ~iün saat 14 de termometre 
d •1rıo tlstnnde olmak (lzere 3 
•rece kadar yükıelmiftir. 

Kar Çoaaldı 
~ Bolu, 5 ( A.A) - Üç gUndllr 
R~·an kardan, her yıl olduğu 
p ı, Bolu daği şosası kapandı. ,:•la hayvanla gidiyor. Kazalar 
lt~.sında otomobil, araba, yolcu 
•tt:~ gidişi durdu. BugUn hava 

,, Adapazarı, 6 ( A.A) - Dun 
bb-ian kar durdu. Bof u dağında 
tlek ':b•tre kar olduğundan posta 
llıe•~ıyatı hayvanlarla idare edil· 

"tcdfr. 
~ Malatyada Kar 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Uzak Şark Çarpışmaları 
Nasıl Başladı, Nasıl Bitti? 

Moskova, 6 (A. A.) - Mogol 
ctımhurlyeti Baı ve Hariclye Bakanı 

B. Gendun Ta• ajansının Ulanba
tordaki muhabirine ıu beyanatta 
bulunmuıtur: 

u - Kalkfnıum mıntaka1ında 
24/ I tarihinde vukubulan hadise
den ıonra birkaç gtin ankuiıetle 
geçmiıse de 31/l aabaln aaa~ Sde 
hududa yakin Mogol topragında 
nöbet bekliyen bir Mogol hudud 

Ziraat Bankaları 
Kazanc Vergisi Verecekler 

Ankara, 6 - Ziraat Bankası· 
nm 1932 dea itibaren kazanc 
verglıine tlbi tutulması Ye banka 
ıubelerindcn ruhsatiye aranması 
Maliye Baknıllığından VekAleUere 
bildirilmiıtlr. Yalnız kredi koo· 
peratifleri Ue yapılan muameleler 
kazanc vergisinden mUsteına ola· 
caktır. 

Yeni Kontenjan Listesi 
Ankara 6 - 20 Şubatta ilin 

edilecek olan yeni kontenjan lia
teıin1n 6 aylık veya bir yıllık 

olmasına ihtimal verilmektedir. 

Adanada Bir Ölüm 
Adana, 6 - Hukuk HAkiml 

Bay Hamdi ansızın öldn. Cena· 
zesi merasimle kaldırıldı. Bu ölüm 
muhitte derin bir teesstir• yol 
açtı. 

Kültür Bakanlığı Erkanı 
Arasında 

KUltür Bakanlığı erkAnı ara• 
sında bazı değişmeler olacağı, 
Avrupa talebe mllfettitl Bay Ce
vadın Teftiı Heyeti Reisliğine, 
Teftiş Heyeti Reisi Bay Avninin 
Avrupa Talebe Müfettijliğine, 
Mnfettişlerden Bay Te,•fiğin Orta 
Tedrlsnt Umum Mlldtirlüğilne ge
tirilecekleri ıö}leniyor. A}'nca 
Talim ve Terbiye Heyetinde de 
bazı değfımeierden bahsediliyor. 

1 
müfrezesi, 50 kadar •llvari refa- ı 
katinde Mançuri tarafmdan gel· 
mekte olan aıker yüklü kamyon• 
lar görmtııtllr. Bunlar Kukiroboyu 
iıgal ettikten sonra Mogol top-
rağında llerlemlye başlamıılardır. 
Kan d6kUlmeainden kaçınan 
Mogol mllfre:ıeai, biraz içeri çe
kilmit ve bu suretle mukabil ta
raftan da ateı açılmadığından 
mUsademe olmamııbr. Mançurl 

makamab, yolsuz hareketlerini 
iıah için bu mıntakanın daima 
Mançurfye aid olduğunu ve ecnebi 
memleketleri inandırmak için de 
Mogol cumhuriyeti htıkümetile 
müzakereye hazır olduklannı bil· 
dirmlflerdlr. Bu toprakların asır
lardanberi Mogoliıtana aid bulun• 
duğundan emin bulunan hllkiime• 
timiz bu müzakerelere baılanma· 
sına muvafakat etmiştir. 

Atatür 
( Bulgaristan 
l lnfirad Siyasetinden Vaz-

c11m1uır Rttbl Kaıruil Atatilrlc geçmek İstiyormuş 
J•n A,aaofga lftDzHini teırlf bu- Sofyadan yazılıyor: 
gurub tedlcikat gapmışlar, bir ora- Bulgaristanın infirad ıiyasetin• 
lılc A11a•oJ•a klltiipl&aR•sind• d• den vazgeçib Avrupada tebellür 
m•ıgal olmaılardır. J eden siyasi zUmrelerden birine 

l.__ ____________ -a girmek arzusunda olduğu bber 

Kaymakamlar alınmaktadır. 

A d "" Yeni Polis Teıkilata 
raszn a Ankara, 6 - Emniyet lılerl 
Ankara, 6 - Y enlıehir kay• 

makamı Bay Mahir Bozkır kay• 
makamlığına, Emniyet l~leri ıube 
6 mUdürll Necmeddln Y enişeblr 
Kaymakamlığma, Adepaıanndan 
.AgAh Zlleye, Zileden Ihsan 
Adapazarına, eaki Gölpazarı 
Kaymakamı ŞUkrll Blnatepeye, 
eakl Bilecik mutasarrıfı Rauf Si
livri kaymakamlığına, Seydiıehir 
kaymakamı Ferit Çideye, Çideden 
ŞllkrU Akçaabada, Akçaabnddan 
Hazım Ofa, Ofdan Hamdi Çar
ıambaya, Devrekten Fuad Simave, 
Simavdan Avni Kozana, Ilgından 
Talfıt Nevıehire Karapınardan 
Salahaddin llgına &3 bık Ovacık 
kaymakamı Neş'et Karapinara, 
emniyet işleri ,ube_ 6 ıefi ŞU~D 
lnccau kaymakamlıgma tayin edıl· 
mişlerdir. 

Y alovanın Yeni Şekli 
y alovanın en asri bir su ıehri 

halin• ifrağı için Paris be!ediyeai 
baımiman Purost çağınlmıttır. 

Umum MUdUrlUğU 1935 yılı içinde 
şimendifer gUzergibındaki kazalar 
ile bllyUk kazalarda polis teıkilAtı 
yapmıya karar vermiştir. Yeni 
poliı teşkilatında da yalmz ko
miserle merkez ve emniyet me· 
murlukları bırakılmaıı, ikinci, 
Uçlincll komiserliklerin IAğvedil
mesi muhtemeldir. 

Tramvay Şirketine Cevab 
Ankara, 6 - Nafia VekaJetl 

tramvay şirketinin itirazına karşı 
ikinci cevabını Devlet şurasına . ~· verm.ı.ır. 

ihtiyar Bir Kadın 
Yandı 

s.~ğiid~den yazılıyor ı Burada 
Camııkebır m

0

ahallesinde oturan 
65 yaşında bır kadın, oturduğu 
el'de çıkan yangın neticesind 
kendis-ni kurtaramamlf, yanara~ 
ölmnşttır. 

Sözün Kısası 

Tayyareye Binmek 

/sterseniz .•• 
• 

J 
Bilet verirl·en, t:-yyare ılrketlerin

den bazıları, kazaların neticelerine 
kartı bir de hayat sigortuı temiD 
ediyorlarsa da, tayyare ile havada gl· 
derken mideden rahatsız olmayacağı
nıın ne tirket ne de pilot temin 
edemiyor. 

Bu iti de hekimler Gzerlerine al· 
mıtlar. Tayyare yolculuğunda dokuna• 
cak ve dokunmayacak yemekleri 
ayırd etmek için derin tetkikler ya• 
pıyorlarmıfo 

Şimdiye kadar elde edilen netice-
lere göreı Bir kerre, pitmit aebzelerin 
hepsi - yalnız patates mnıtı.-ına - in
sana havada rahatsızlık vcriyormufo 
Anlatılıyor ki bu tetkikleri yapan he· 
kimlerin memleketlerinde et içi 
mazbaha resmi lıtanbuldakl gibi 
değildir. 

Bereket veraln ki, biz.de tayyare 
seferleri daha çoğalmadı, Ya, çoğ J. 
mıı olsa da, tayyare ile gidebilmek 
için kendimiz.l yalnız etle beıılemeğe 
mecbur olsaydık, ifimiz nereye 
varırdı? 

Sonra, et yemekleri arasında ayırd 
etmek llıım geliyor. Çünkü tayyare 
yolculuğunda koyun eti de pek iyi 
gelm yormuı, aığır eti ondan Oıtnıı 
imiı. 

Bu yllnden pek te diyf'ceğimiz ola• 
maz. Kenarında gOzel, nar gibi kızar
tılmıt patates ile gOsel bir parça 
ıatobriyan doğruau, yalnız tayyare 
yolculuğunda de~n, her vakıt nefis 
bir yeınektlr. Bunun için in1ao koyun 
pirzolasından da vazgeçebilir. 

Fakat, kahvenin tayyare yolcuları 
için büabüttın yasak edilmesi lüzumu 
can aıkıyor. Yemekten ıonra, insan 
güzel kokulu bır sade kahn içmeden 
tayyareye na1ıl biner? • 

Daha ıonra, tayyare yolculuğunda 
renk meseleain\n de ehemmiyeti var• 
llUfo Meseli siytıh ve Hn renk doku· 
nur da, yetil He kırmızı renkler mideye 
dokunmazmıf. Yine anlatılıyor ki bu 
tayyare hekimleri yalnız bayanlar' 
hizmet ediyorlar. Öyle olmaaaydı, 
erkeklerin hatırı için grl rengi de 
tayyarede makbul renklerin araaına 
ahrlard•. Bayanların tayyareye biner• 
ken, kırmızı btr kosU1m tayyör giy .. 
meleri pek güzel olur amma, erkekler• 
bekim giy dedi diye nasıl olur da 
kırmızı kostilm giyebilirler? 

Zaten bana öyle geliyor ki, tayya• 
rede deniz tutması da, Yapurda denla 
tutmaaı gibi ancak bir kuruntu neti• 
ceaidir. 

Ömründe deniz ve büyük gemi 
görmemit lıviçrelinin deniz bikAyeaini 
bilirsiniz.. 

Denldn lakırdısından bili hasta• 
!anarak rahatsız olan bu fıviçrell 
Amerikaya kadar gitmeye mecbur 
olur. lniçre ile Amerika ara11nda, 
her ~edenH, timdiye kadar bir kara 
yolu bulunamadı~ıodan zavallı luiç
rell çaresiz kalarak Amerikaya de• 
nizden gitmeyl!ı katlanır. Hamburg ile 
Amerika arasında bilyilk vapurlar 
iılediğini haber alarak, oraya gider 
ve limana Yarınca hemen vapura 
girer. Yatağına yatar. Biraz sonra bir 
çark i1leme11i aeai duyar. Bunu duyar 
duymaz kendisini deniz - bildiğiniz 
bütün nlametlerile • tutar. 

Vapurun ltOçOcük kamarasında 
pek bunaldığından, bir aralık hnva 
almak üzere, kamaranın penceresini 
açar. Bir de görOr ki, vapur hAlA 
rıhtıma ba~lı duruyor. Meğer Öm• 
rilnde biç deniz ye büyllk gemi gör
memlı olan laviçrellnin duyduğu çark 
.. esi, geblinin vinç makinesini iıleten 
çarktan geliyormut ! 

Sonradan gemi lngln denize 
açıldığı vakit, koca kocn dalgal81'1a 
_sarpııarak gerçekten ullandığı halde, 
laviçreli bir daha denizden rahataıı 
olmaz. 

>f 

atlnd alatya, 6 ( Huıuıt ) - iki 
)llrı Ur f aıılasız yağan kar şehirde r 
Y oJ~' civarda bir metreyi buldu. 
A ar kapandı, nakliyat durdu. 

~ nkara Umumi Mecliı 
A Azahkları 

llıtcfi ~kara, 6 - Ankara umumi 
ara81:~ne seçilecek namzedler 
Bunlarda 4 .. kadın aza vardır. 
teku an hırı Polatlıdan seçile· 

.fSTER iNAN /STER I 1VANMA! 
Ak d H ı 'd k ır. d n 2 da oturan 1 defa posta iatilaın odaaında tedkiknt yapılıvor, Gnrıaoın saray a a ı ao aısm a 1:. numara . :J 

k 1 d H M . t kt b ldıkı S3 ve daha evvelkı havale kayıdları bulunuyor da 34 
0 uyucu arJm•z ıın . erıç en fU me u u a . 

" 2 ,112193• t ·h· d G d 80 liralık numaralı bızim havai• kaydına tesadilf edilemiyor 
ı ~ nrı ın e namıma arz.an an · 

t b l 1 ·ı· M kt b 1. b·ır hafta Hatta 85 u So n ili hanle kayıdları bile mevcud 

Ben de bu hikAyeyJ öğr~nmeden 
CSnce, lodos baYalarda köprüden Hey· 
darpataya kadar ıiderken bile d;}. 

' ai.r.den rahataız oldutum halde, hikA· 
yeyi okuduktnn ııonra, Karadenizde 
Akdeniz.de • adalara, yahud Kavak• 
lara kadar !.?ğll, Trabzona, Beyruta, 
Marsilyaya kadar • büyük fırtınalı 
havalarda ur.un uzun yolculuk yaptım 
Hiçbirinde d niz beni tutmadı. . • 

Onun için ben de, laviçreh gıbl 
deniz. tutmasın n bir l.uruntu neticesi 

r. 

n ~ir Sandal Battı 
tlvi n~k1ı~ğlu Çivi fabrikasından 
liaı çte b mekte olan bir sandal 
lturtarıl atrnıı, aandalcı Ahmed 

nıııtır. 

bir pos a avn es Yeri ıyor. e u u ile ıyor, • 
d b ki. h 1 ,_ 8 . t t mu"düriy•· Posta idresi "tılzce yapılacak bir i• kalmndı diyor ka ar e ıyorum, a W"a e yo&. utz. po• a . Y , ,, • 

il t d. t .bil 'i••m ceva- Mursılln Garzandald mllracaatlerine de 'biz glinderdik tine m racea • ıyorun:ı, an e aumaraaı ı ... • • ., 
bı nı alıyorum. Garzana mektub yazıyorum ye 18 gün~e cevnbın~an baoka bir ceYab verılmiyor. Bir buçuk aya 

b aellyor. Garz.an postanesinden f}.2/l'!./ 934 tarıh yakın hır zamandır postane kapılnrındayım. Du ~iditl• 
ceva ' o B b' · h 1 · d k ve 34 ha.vale numarasile gönderildiği bildiriliyor. u mm an cnın mey ana çı acağı yok •.. 

JSTER /NAN iSTER iNANMA! 

olduğuna kanant geitrdim. . 
Tayy re yolcuları için yemek lıs• 

tesi ve esvab modası haz.ırlall!ıya 
çalıfllnlnr da, daha önceden bırer 
tayyare yo:culuğu yaper k öfırc•••J'".': 

Tay,t·aıcde hava tutması dıı, ·•• 
'b' b. •- . ,~.. l•\. •i batması g. ı, ır .ur ...... 

olmııaın ? 



4 Sa~fa SON POSTA Şubıt 1 
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: 1 Memleket Ma~zarasıı: 
Bıga 
Köylerinde 
Son Posta 

Biga, (Hususi) - Y olindl klS· 
yil 50 yd önce Filibe göçmealerl 
tarafından bllyUk bir ormanın 
içine kurulmuı 40 evli mütevazı 
bir k<Syceğizdir. 

Bu köyün diğer köylere ala· 
betle çok hususiyetleri Yardır. 
En ıiddttli kıtlerda bllt burasını 
soğuk tutmaz ve clYanndaki bil
tün köylere kar yatdığı halde 
bu köye yağmaz. 

Damlarının liatll tahta Ilı 
lSrtülil olduiu ve bu tahtalar 
eskidikçe toprak rengi bağladığı 
için karşıdan bakılınca köy oldu· 
au belli bile olmaz. Hele siıll 
havalarda köye gelen bir misafir; 
orada köy o:duiunu, damlarından 
değil, hayvanların çan ıeslerieden 
veyahud horozların ötUıUnden an• 
hyabilir.Ar, gibi çalııkan kuzu ılbi 
yumuşak hu} lu olan ahalisi gerçi 
biraz fakirdir, lakin kalpleri zen• 
gin ve gll!cr yüzlO insanlardar. 
Fakirliklerine rağmen mlıafirlerlne 
ne dürlü ikram edeceklerini bile· 
med~r. Evleri hep temelsiz çit 
duvarlı binalardır. 

Taştan yapı!mıı ev pek azdır. 
Binanın dört başuıa gayet btiyUk 
dört taı koyarlar ve bunların tlı• 
tUne gayet kaim ağaçları yontub 
geliil güzel yatırırlar, bunlann 
llatline de direkleri dikib çit du· 
var örerler. 

Bu evlerin ömrü anca yirmi 
beı otuz &enedir. Fakat onlar 
adam ıen de dünya evi değil rnl? 
Yıkılıraa yine yapl\rız derler ve 
böyle'ikle mUtcvckkilAne yaıayıb 

giderler. 
Ev:erinln listlerlne örttükleri 

•'pedavra., tahtasını da kendileri 
yaparlar. Yıllanmış meşe kütUk· 
lerinln özlerinden bir metre uzun· 
luğunda ve on ırmtim kalınlığında, 
muntazam bir ıekilde ysrılmıı 
olan bu tahtaların enleri darcadır. 
Llkin blribiri ilıtline bindirilmek 
ıuretJle mıhlandığı için çok aağ· 
lam bir dam örtUıUdür. 

En birinci IAmarlney• tanı· 
karan bu yırtma pedanalarla 
6rtUlmUt olan evler aala akmaı 
Ye odaları çok ııcak tutar. 

Rençbcrllkle pek gUzel karın• 
larını doyuran bu köyön ahaliıl, 
ıebzelerini dahi köyiln kenarından 
akan Armutcuk dereainin yardımı 
ile çok bol olarak yetlıtlrlrler ve 
kimseye muhtac olmazlar. 

Bu derenin ıuyu çok tatlı Ye 
yazın el dayanamıracak kadar 
ıoğuktur. 

CiYardaki köy ve kasabaların 
yolları hep bu köye uğrayarak 
geçtiği için adına Y olindi demiı· 
lerdir. Hava11 çok güzel olduğu 
için bu köyde çocuk ölümü yok 
ıibidir. T enaalU bereketi bu 
köyde pek bariz bir ıekllde gebe 
çarpar. 

Her sabah iılerine dağılan 
her aile, ara kovanından uğrar 
gibi keaif bir kütle halinde ıo
kaia farlar. Her evin aile efradı 
bir düzineden •ı•iı deiildir. 

Yakın Yakitlere kadar bu köy 
oa saat uzakta olan Gönen ka
zasına bağlı idi. Uğraşa uğraıa 
kendilerini Biga merkez kaza.sına 
çevirtmiılerdir. Hükumet fılerınde 
Gönen'• gitmek ı:or olduğu için 
Bigaya bağlanmalarından çok 
mcmnundur:ar. 

Bu köyün ıen yavrularını gOr• 
büz genclerini her görenler, bu 
köylü olmayı özenmeden kendinJ 
alamaz. 

hn•m n• paıama çea 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

İzmir Hafriyatı Or aya 
Umulmadık Neticeler Çıkardı 

İzmir hafrlyatındıA meydan çıkan bir ıaha 
lzmlr ( Huauıi ) - 11l1te Ro- 1 bebl: bu tepede bir aömU bulmq. 

ma lmparatorlarmdan Tituı Do- Sonra Iraz oğullkrı iellr. Iraz 
miıyanoı .. ., ne kadar da kibir ve oğlunun da bir glln Koıtl gibi 
azametle bizim bulunduğumuz köyden göçettitl, Iımlrln Karıı· 
tarafa bakıyor .. Domiayanoı evvel& yakaaıdda ba~, bahçe aatın alarak 

. . . . . . . . .. oraya yerleıtığl görtllUr. Sebebi ı 
timıd verıcı ıılerılt kendııını goı· o da aömü bulmuıtur. 
teren ve Romalıların kalbinde Vak'aoın sonuncu kahramanı 
ıevgi yaratan bir adamdı. BOyUk 
Roma yangınında yanan Ogtııt 
mabedini yaptırmaıı umumi ali
kayı uyandırmııtı. Ancak bundan 
ıonra o derece tlddıtll zulüm 
gösterdi ki tebeası onun g6lge
ıieden bile llrkllyordu. 

Zalim Domisyanoıdan kurtul· 
mayı kuran halk imparatoriçe 
Domiaya ile birlikte hareket etti. 
imparatoriçe, aadık kölelerinden 
Eticn'e bir ölUm pilanı ha:ıırlata· 
rak imparatoru öldürttü .• 

lzmir ölil medeniyetler mUzeai 
müdürU Bay Salahaddin hem bu 
mağrur lmparatorm parçalan· 
mıı heykelinin kırık başını göı· 
teriyor, hem de izahatına devam 
ediyor. 

rin çalındıiı anlaıılmııtır. Asarı· 
atika hıraı:ılığma mani olmak için 
tedbir almak lazım geliyor. 

Mimari Müze 
- lzmlrde muazzam bir mi· 

merl mUze tesisi edilmiştir. Mi· 
mari müzenin tesiı, Türk kültür 
Aleminde başlı başına bir hadise 
aayalabllir. lık mimarl müze Ber· 
Unde Almanlar tarafından teaiı 
edilmişti. lzmlrio mimari müzeai 
dünyada ikinciJiğf almakla bera· 
bar çok kıymetll eserlerle doludur. 

Bu sene yalnız Efes harabe
lerile Belevl moıoleıinden mimart 
seçme eHrleri müzeye nakledildi. 
HenUz pek yeni olan bu müzede 
mlliddan evvel Uçüncll ve dör
dllncll asırlara ait eıerler, acaibl 
aeb'al alemden olan Diyana ma· 
bedinden parçalar, lmperator 
Teodoıyoı tarafından lıtanbulun 
Ayuofyaıına nazire olarak lnıa 

edilen Senjan kiliıealne aid Ved· 
yua jimnazından, Agora meyda· 
modan, kızlar jimnazmdan Selsuı 

imparator Doımlyanoı çok İzmir ölü medeniyetler müzeııinin biı ıalonu 
mairur bir adamdı. Heykellerini 
ibadet evlerinde balkın lSnUne 
bırakır ve önllnde iğilmiyenlerl 
blebir iıkence içinde 6ldllrturdll. 
imparator aldnkten ıonra halk 
heykellerini paramparça etml§tı .• 
Bu heykelin parçalanmıı bir va· 
dyette olması, halkın bundan 
1750 yıl lSnce bu heykeli Efe1 
mabedinden parçalamaımdaa ile
ri gelmiıtir. ,, 

lzmlr ve havaliılnde yeni bası 
araıtırmalar yapılmaktadır. Bay 
Salahaddin bu husuıta da ıu ma· 
liimatı vermektedir : 

- " Knlttir Bakanlıtının g6a· 
derdiii buyruk tlzerine bizzat 
yeni Foça'nın Kozbeyli köyüne 
ıiderek Kahveci ali tepesin• 
de hafriyat yapdık ve 22 mezar 
meydana çıkarıldı. Hafriyat 
yaptığımız yer civardaki Eolyen 
Kimen ıehrine aid Grod kaleaidlr. 
V • ıehrln BalylSıOnc ald mezar
lardır. Altın kolye ve 1airenin 
çıktıiı mezar d6rt tarafı kapan 
ateşli çevrill bir kadın mezarıdır. 
Altınları bulan köylO Ahmeddir. 
Ahmed bunları tesadllfen bul· 
mamışbr . ., 

- Yıllardanberi b&tün eakl 
mezarlıklarda ıoygunculuk hAdi· 
ıeleri allregelmektedir. Bu civar• 
dakl ıoygun hldiıelerl araıtırıbr 
lıe önce ortaya bir Rum çıkar. 
Yeni Foça ahallıinden ( oa kurut 
Koıti ) adındaki bu adamın bir· 
denbire zeng:nleştijl ve memı .. 
keti bırakıb ıittiil ıörllllr. S.. 

köylü Ahmed geliyor. Muallimlik 
yapan, billhara bir otomobil 
alarak ıoförlüğiln& de kendiıi 
gören köylü Ahmed zeki bir 
ıencdir. Yukarıdaki hldiselerden 
ilham alarak Koıtl ve Iraz oğlu 
gibi tepede g6m8 bulmayı aklına 
koymuıtur. 

Bir çukurluğun kılaYuılujile 

Yeni yapılın mimari müHıioin bir yQzl 

ite baılayarak önce bir lAhld 
bulmuı, bu IAhld ite yaramadıtJ 
için Ozerlnl toprakla örtmUf, 
ıoara tepenin lbaıka noktalarında 
araıtırmalar yaparak bUtUn allan· 
ları ve mtlceYherab ele geçlrmlı 
•• bunlan satarken yakalan• 
mııtır. ,. 

- Son aenılerde memleketin 
dört tarafında bqbyaa &it me· 
denlyet eterlerl araıtırmalannda 
ayni aıarıatika ıoyıunculuğlle 
karıılaıılmaktadır. Nitekim bundaa 
yirmi glln evvel Ödemfı civarın· 
da Halkıvl ıeuclerl tarafından 
yapılan tetkiklerde bir höylli&n 
açılarak içindeki kıymetli eaerle-

kiltllphanealnden birçok eaerler 
mevcuddur. 

Gelecek 11nelerde Prlyen, 
Milet, Didim Ye Traul harabele
rindeki mimarı deitrll parçalar 
mimari müzemize taıınacaktar. 

lzmlr hafriyatı 
İzmir hafriyatı bir mtıddetten· 

beri durmuı gibidir. lımir hafrl• 
yatı, lzmir ıehrlnin ( Aıyanın bl· 
rlnci ıehrl ) olduğu dene ald 
eaerlerl meydana çıkarmıı, Aiu
ra • ahali meydanı milAttan sonra• 
ki ikinci yllz seneye ald medeni· 
tini canlandırmışbr. lzmir hafriya• 
tı yapılırken milattan evvelki 
eleniıtik devre ald bazı duvarlar 
bulunmuştur, Ağura lzmire mah· 
ıua mimar! tarzında inıa ediJmiı· 
tir. Üç katlı olan Ağuranın alt 
kata kemerler, dehlizler ve tonoz· 
lardan mUrekkeptir. ikinci katı 
bir çok binalar ve abidelerle do
ludur. Üçüncü katında 166 mette 
tulllnde betik kemerli bir tonoz 
yardır ki misil yoktur. Hele ildncl 
kubbenin inşa tarzı hayret •erici 
bir ıoklldedlr. 

Aaarıatika kadar ıehircilik 
noktasından ba bUyllk bir kıyme· 
tı haiz olan bu hafriyattan büyük 
lıtif ad eler temin etmek mUmkOn 
olacaktır. Dünyanın en tanınmıı 
Arkeolui ve alimlerinin eski iz· 
mirden ye Jımlrln ağorasmdan 
hiç bir eıer kalmadığı ıöylemele
rlne rağmen bulunan bu muaz• 
sam eaerler lzmir tehrıne yeni bir 
huıuıiyet verecek ve seyvah ka· 

Tarihi Fıkra 

Dühati 
Erbaa il 

-

Kliıelerf hayrete değer bir 
kertede çok olan tarihlerin ha• 
~ında lsJam tarihi vardır. Arab 
dilinin kelime oyununa pek elve• 
riıll oJmasından dolayı o tarJh• 
birçok kll§e girmiıtir. Vaku,lar 
gibi ıahıslar da çok yerdo birer 
kliıe ile ifade olunur. Harbi aba• 
dile Zinnureyn gibll.. Bunlardan 
birincisi birkaç Abdullah adla 
kumandanın iıtlrak ettiği bir 
harbi göaterir. ikincisi de Pey
gamber Muhammedin bir;biri ar
dınca iki kızını alan, yani ona 
iki kere damad olan Hatif• 
Osmanı bildirir. 

Bu kliıelerdenbirl de DUhitl 
erbaadır. lsliim tarihinde bu ta• 
biri görünce Muaviye, Ziyad ibnl 
ebih Mu gayre ve Amir ibnil' Asdan 
terekknb ettirilen dört dihllfk 
grub hatıra gelir. 

Dun tllrkçe bir kiteb elime 
geçti. Orada dUhab erbaa tabirini 
görllnce gUlUmsemekten kendimi 
alamadım. O kliıenin türkc• kar· 
ııhğını kullanmak Yeyahud arab .. 
larca bir az cömerd davranıbb 
dibi ilin olunan o adamların ad• 
farını sıralamak mUmkUn iken bir 
bilmeceye benzeyen tabiri yazı• 
vermek bana glllUnc aeldi. 

Aynızamanda ıu fıkrayı da ha• 
tırladım: Namık Kemal, birgllll 
heyecana kapılmışdı, k6ptlre kıs. 
pUre bir fikir mUdafaa ediyordu. 
Ateıll edibin o dakikada ağzın• 
dan çıkan her aöz, kıvılcım kud• 
retlnde birer inciye benıiyordu, 
dlaliyenlerln ağzını ıulandmyordu. 
Mecllsde hazır bulunanlardan blrl 
anıuım abldı, Kemalin heyecananı 
baltalayarak ıordu: 

- Ahlab erbaa ne demekUr? 
Baıından aıağı bir kova aoğuk 

ıu dökUlmOıe dönen Kemal, ~· 
bucak kendini topladı, ıu cevabı 
Yet dl: 

- Dört kerrt haltetmek d.
mektir: Senin yapbğın gibi 1.. 

Dllhatl erbaa da aıağı yukarı 
bunu andırıyor! •• 

[ Notı Ahlatı erbaa, eakl h.
ldmlerln hayati unsurlar olarak 
kabul ettikleri kan, balgam, aafra 
ye suda adla dört sudur. Bunların 
azahb çoğalmaaından, yahud blrbt 
rine karıımaaından haatahk çıktı·• 
tana inanılırdı. Bu ltikad, eakl 
Garb hekimlerinde de vardı, ah
latı erbaaya Leı quatre humeurı 
dorlerdL - M. T. Tan 

Gaziantebde Muallimlerin 
Toplantıları 

Gaıianteb (Husuıt) - Maarif 
mlldüril Bay Cemli Gökdeniı 
Muallimlerin her pazar akıaDl1 

Muallimler fürliği salonunda toP" 
lanmalarını temin etmiştir. ToP" 
lantılarda mesleki ve ilmt mUo• .. 
kaıalar, haabUhaller yapılma1'-
tadır. _..,-

················-············-··················· ... 
filelerini celbe vesile olacaktır. . ., 

166 metre uzunluğunda, yera 
90 metre altında bir muıikh01• 

·ııo muazzam bir bar veya gaıı 
yapmak suretile belediye Jsnıir• 

der•• seyyah celbine ltlfebbUs e 'dl 
'bı r. 

i} 1 neticeler elde edecek gı lı 
Öyle zannedilir ki Radosla ufa b 
bir tamirle her ) ıl b:olerce seyya 

hanıaDI•• 
celbeden küçük Roma k a&' 
lzmirin Ağorası yanında ço 
nük bir eaer<ıir. - A. Bilg•I 



[ Siga~et Alemi) 

londra 
Anlaşması 

HARiCİ TELGRAFLAR 

Ve Görüşler 
ı_ londnda F ıan11z Ye İngiliz: Bııkıı n

ı 11; ı>raunda yr pılan anlatma, bGtün 
' ııya raııeteleriocle ve umumi efkAr 
io•rinde derin akiıler yaptı. Bu ar: da 
• "Yet Raıraoıa, bu anlaıma karı:· 
j lQd-.(d ditGncelerini öğrenmek, kem
~ •• doıhamua bulunmak colayı-

·ı P91t faydaJı ve yerln :'e olacaktır. 
-

1"-..tiya i'aıeteai, bu huıuıta yaz
,,:. •Afup uzun bir makalede 

-ea 4iyor ki· • • 
~ l.o.4ra aolaımaaı i'arb için nun-
ttıı.. bir mlaak akdini tavılye 
'- ~lctedir. Bu snlaak Fraaaa, lnıil
~ Belçika, ltalya ve Almanya 

•nda411ır. 

hlt ~u mlaakı bir han lokarnoıu 
~,1111nde tefıir teıebblıü lteyhudedir. 
._;ıco, Lokarnoda ltalya, Belçika ve 

ltere, bir Almaaya taarruı:u kar;::da Pran•"Y' ve bir Fra•ıız taar
~ lcart11ında da Almanyayı tutmak 
hı.ı~Udl•de bulua•uılardır. Bu aa
ty • laerhalde yardımı• her ttirlO 
• "-ta yapılaoatını taumwun edi
~o~ . ~ Bınaeaaleyh eter Lokarao Mevzuu· 
~ olHJdı, haYa taarruzu hakkında 
et '1111 bir anlatma yapılmuı•a IGzum 
~~•4iı. Keyfiyet ıudur ki Londra 
'~~IUlıo derpit ettitl mlHk mu• 
µ 04t Franaa, lnailtere Ye Belçika, t::! A•uıturya 111Hele1iaden do~ayı 
'1~ R. Almaaya aruında bir lhtllif 

t •e Almanya hayadan taarru• 
~ ı...tyaya yartiıaa etmek mecltu
J..~d• kalacaklardır. Yiae FranH, 
~ fftt.ereyi bir Almaa ba•a taarru•una 
,

1 
rıı hlltiaf aa edHektlr. GlSrililyor 

ı1 bu miaak, Franıaya hiçbir yenilik 
lt•tlrlll•mektedlr. Çlnldl laılltere •• 
'llo. •l1a, bu mink yokken bile, Lok&rılo 
Alıakı Hularına 18re, Fran1aya bir 

iman taarru•u karıııında yardıma 
llaie?burdurlar. 

Halbuki Londrada lSae ıürülea 

tlaalıalc Funıa lçia Almanya ile ihtlllf 
akdh·hule 1 -'l 1 f •a• tereye ve talyaya yar• 

\ 
1~ •tmtk mecburlyetlal yQklemtk· 

.. ~ lr. Gayet açıktır ld bu MI.ak mi• 
ı 11b bir yeal •lyHal •alua teıkil et
~•ktedir. AlmaayHıa bu mi1aka 
•rtı da tark •iaakı laakluada ileri 

"1rdOttı anldea dellller orta1a atıb 
;trnıyacatıaı bHmeti çok ••rak edi· 
t Oruz, Bir ıok taraflı bir taahbtt kar• 
_. 

1• 11ıda buluauyorua. Halbuki AlmH• 
--~ 15ledenberi ancak iki taraflt uslaı
,· ;rdan hoılaadıtı•ı ılSylemekte idl.,, 

l1a 0 •yet ılyaHti 5/12/1934 protoko
l '• B •rıı ve alkan aalaıma11 ile kOçlk 

1 ., • •1&lb lllanın mlıaheretıoe dayaaarak 
._, dun knvetleadirilmHİ mileadelul· 
.,,it tvam edecek n bu huıuıta ha• 
'1, •t noldHı olan ıu preHibl ele 
C-:~ktır : Sulh takılm ,.atarmeı. 
~çla •J" n ıark için de ayn 

•ulh yoktur.,, - • 

'-.., -

Af manganın 
Vereceği Cevab 
Bekleniyor 

Londra, 6 ( A.A. ) - Liber~l me
buılardan blriıi, ıon Franıız • İDfilll 
anlr ıması üzerine ıöyle demlttir: 

-'' Bu anlaımv, genel emniyet 
davaaı için mGhim bir yardımdır. Biı 
bunu ıevincle karıılar Ye bu itte 
l.GkQmcte mlbaheret ılSzf •erlri:ı. 
ftÇl meb'uslırı da lu ı•!aımadaa 
memnundur. Fakat bir lcıımı endlıell 
d r. nan:yor. Ancak anlatmanı• A•am 
Kamrraaında 1nilzaker .. in'n, umumi 
bir tan:b ile neticeleneceti ılSyleniyor. 

Almanya Ne Diyecek? 
Berlin, 6 ( Havaı ) - LondradAD 

Almanyaya yapılan teblit, Hitler'in 
f:atkanlıfınc.'akl bir toplutıda tedkik 
•dilıniıtlr. Alman ıiyaul mahafill 
dlndea d ııha az: nikbindir. 

Teblltdekl bazı formlllerin ıG· 
mu~Gne dair Almany.:ının Pariıtan •• 
Lon~ratlaa yakında lıtizahta bulun· 
ma11 memu'dlr. 

''Ahtur Abendblat,, ıu~teai, Rea 
nehri ıaf 1ahlllndekl elli kilometrelik 
bfr k11mın ve bOtün ıol aahllinin ıay
rl aakert mahlyetinla llıaaını lııte• 

mektt-, zira buraların Hkeri hiçbir 
ehemmiyeti haiı bulunmadıtıaı, ilkin 
teref kıymeti bilen ve kayledllmit 
bfr harbden mtitevellit yabancı ipo
teklere taha111mülil olmıy.ıın bir de•
letln hOlc:Omrani haklarına terau et
tltlnl ı8ylemektedlr. 

Loadra, 6 ( A. A.) - Fraaaa - fn
gHtere milıterek tekliflerine knıı 

Ahnanyanın Yerecetl cevabın, oa bet 
f{inden e•vel, allkadar devletlere 
tehlit edilemeyeceği zaaaediliyor. 

Berlln, 6 (A. A.) - " Deyll Meyi ,. 
muhabirlae l'are, Alman ffaya Bakanı 
Bay Garinı'ia ban ml1akı projeainl 
mGzakere etmek üzere yakında Lon
draya a"ltmesi müte1av•erdlr. 

ltalyaya Göre .. 
Roma, 6 (A. A.)- Giyoraale d'italya 

df1or kl: 
" Loac'ra konuımaluı, Franu .. 

ltalya uıı:laımalarıaı dn•am etlirmlt 
Ye ku••etleadirmittlr. ltalya .. Franıa 
aruındaki it birliti bu ıuretle ilç 
taraflı bir iıtirakimual oluyor. Vo 
ltalya, Almaayanın da dofrudaa do§'• 
ruya lltihakilt ltunun dlrt taraflı 
olmaaıoı temen•i et•ektedir •• , 

Bükreşte 
Bir Hadise 

Buk;.,, 6 (A.A.) - SoYyet 
Ruıyada çevrilmlt bir filim ıöı· 
terlldiil ıırada, ılnemalardan bl· 
rlnln içinde Y• dışında SoYyetler 
aleyltiae bir nllmaylf yapılmııtar. 

Talebe, ıinema binaaının met· 
halini yıkmııtır, hadiH yerine 

GECENiZ HAvnolsuN ı 
l!ii ~ Yazan : Server Bedi 

9"k 'Milli Hlkig• 7. 2 - 985 

Birinci Kısım 
- 1 -

.-.~ s.ıına banyodan çıktıktan 
o.t~11• boylu boyuna uzandı. 
ttçf 11

' ınavl ipek ptjama11nı 
41\1\t raııııu. Kollarını baı ucundaki 
, ara 
.tlbı11 ayaklarmı da ı•rldeld 
lltllt~ d~labına doğru alabildiğine 
•u iç-' vUcudUnUn biraz ev•el ılık 
t•rdı'.llde gevşeyen yaylar1n1 iyice 
ti11 ' ellerinin parmaklarile kire-

neınli 
l>llrnıakı . soğuğunu, ayaklarının 
hafif llrılc de cilalı tahtanın 

Ah serinliğini ara yordu. 

ftyJ li' nıaıaj, masaj... Bayıldığı 
di\1a111:r &ünku 2"fbi Halime kadm, 
Selnı Ynnanda diz çökmüş 

. anın a ki • 
licudun.. ya arından haılayarak, 
llkat u oğmıya koyulmuıtu. 
ıı • arada b " l uderı d 

1 
ır, e leri duruyor, 

S a •yordu. 
elına a ki ya • arından diıkapak· 

No._1 

larına ve beline doj'ru ytırayen 
tatlı uyuıukluiun arada bir ke
ıildtğinl duydukça ııçrıyorı 

- Hadiıene, kuıum, Halime •• 
Ne dmuyoraun? diye bajrıyordu. 

ihtiyar hizmetçi, ellerinin zo
raki bir bamlesile masaja deYam 
ed.rek ce•ab verdi: 

- Hanımcığım.. Artık bilek· 
terimde kuv•et kalmamıf... Eıkl 
Halime nerede?. Ôtöygtın masayı 
pencerenin önllne çekeyim dedim, 
inall olıun başım döndü. 

Sonra korku ile alçalan Haini 
gayretle yUkaelterek llive ettiı 

- Şöyle eli ·kolu sa~lam, 
kuvvetlice birini bulıak da seni 
ouğaa •.• 

Yan gözlerle hanammın yUı:ftne 
bakıyordu. Selmadan hiçbir Hl 

çıkmaymca derece derece artan 
bir ceaaretle söze de•am etth 

lngilterede Bir Gürültü ! 
Müfrit Bir Saylav, Makdonald Kabine
sini Dolandırıcı- ı 
lıkla itham Etti 
Londra, 6 (A.A.) _ Din nam ka• 

marHında irad eyledijl bir autukta, 
mGfrid ıol ceHb ftcl meb'•ıu Mak 
Gover, ltıiılere yardım tahıiHtı bık· 
kı•da tuarlana• nizamları teaktd 
ederek, kendilerin• muha11u aidattan 
dolayı kral alleıine kartı tahkirlmlı 
ılzler ku!laomıı •• bir aı ıoara da 
Makdonald kablne1l hakkında " ulu• 
Hl dolandırıcılar htlkOmeti • tabirlDl 
11rfettitinden relain tiddttll llııtarına 
maruz kalm ı ıtır. 

Mlıakereyi dialemek için boıu bo
tuna beklemit olan otuz kadar kadı•· 
h erkekli bir cemaat, hGkimet aley• 
laine n komftaizm lehine bafıranaya 
baılayınca mecliı korldorlarıadan tar• 
ded 'lmiı'erdir. lngiltere ba9bakanı B. lrlakdonald 

--=-~-----=---...---------------
Lindberg Davası 
Meraklı Safhada 

Flemiarton, 6 (A.A.) - Lln .! bergln 
çocutu davasında din mGdafaa ıa-• 
hitlerin 'en biri, İzidor F"ı'i fidyei 
•ecatın ödeaditl akıam, Bronkı me
rrlık dunrını aıarken rlSrdilğünB 
ıöy!emittir. 

Takıi ıofarlerin :! en Moıo adlı biri 
de, .ııyni . akt ıı m, Bronkı meı:arhtına, 
esrarenıız üç k it i i~tllrmtiı o~ dutunu 

n b~r .dördüncU ıahaın da orada bun. • 
Jara ılt ıhak eyleditini ifade etmlftlr. 

Havptman'ın yeğeni Marya Müller1 

maznunun fldyef nf'catı teıkll e ·'en 
paralardan birini ılrmekle lttiham 
edilditi gOnOn akıamı, evinde kendi 
dotum yıldönümtlnl kutlulamakta 
bulundutu hakk•nda Havptmanın ve 
ıahltltrin nrdikleri ifad•yi tey:d ey
lımittir. 

Parlata Bir NUmaylt 
Pariı, 6 (A. A.) - Bu a-ece dHrt 

kiti "Konkord,, 1neydanında bulun n 
Te Franunın baılıca Hki• ıehrinl 
temıil edea heykelleri kırmızı renge 
boyamıt1ardır. Bunlardaa biri yaka• 
lanmııtır. 

ispanyada Örtr idare 
Madrid, 6 ( A.A. ) - Ba,ba· 

kan, 6rfl idarenin, cari bulunduğu 
eyaletlerde daha 30 glln temdidi 
bakkmda, reis'.cumhura bir karar
name lmzalatmııtır. 

--···--··• .... •••-••••••••-•H••••••••••Men••IMI ... 
yetlıen zabıta memurları havaya 
ateı etmlttir. Bunun UHrine 
bldiı olan panik neticesinde 
bir kaç kiti yaralanmııtır. 

- Blrt•Y ıöyliyeceiim amma 
1akın kızma hanımcığım... Ben 
Hni gOzel gUıel oğacak, bilekleri 
çelik zemberek glbl kuvvetli birini 
buldum. Hem biç blrıey lıtemez. 
Ne para, ye hediye... Sen ona 
atızçıtızınla bir teıekkllr et, 

yetlılr. 
Selma başını hafifçe yukarı 

kaldırarak, öfke ile merak ara· 
ıında parlJyan yan ıözlerl• ıordu: 

- Kimdir o? 
Halime yutkunarak cevab verdb 
_ Benim lbrahim, banımcıj'ım, 

benim oll••··· Omu.1cuklan sa· 
kattır, amma parmakları, lıtako
ıun kancaları ııibldir. Hem ıenln 
için canını verir o, hanımc!ğım, 
aevdahdır 11na .•• 

Ne ıöylOyor bu kadm? Çıldır
mış mı, nıdir? Selma Halim enin 
0Ttımaek lbrahhn,, dedikleri kan· 
bur, kel, pis oA"lunu gözllnUn öntt· 
ne getirine• birdenbire ııçrayıb 
oturdu.: 

- Senin aklından zorun mu 
var, Halime? Diye bağırdı. 

V • tekrar yllıBkoyun yatarak 
lbrahlmln ljrenc hayalinden kur-

Kitab 
Servet 

Değil, 
Hazinesi! 

Londra, 6 ( A.A. ) - Bir çok 
aa·rlık eski ve çok ungin reaim• 
lerle bezenmit el yazısı Iran ki· 
tablan, dün mezatta aatılmııtır. 

Bunların içerainde, 500 yıl 
önceki hattatların eaerl olaa Fir• 
deva'.nin tahnameılndea mllteaddlt 
nüshalar vardır. 

I: ir saatin içerıindı aatış 2420 
lnııiliz llraaım bulmuıtur. 

Nefis surette tezhib edilmiı 
600 ssyfalık bir ıahna.me 300 
laterHne ,., 480 aayfalık diğer 

bir nUıha da 160 lıterline satıl
mıştır. 

Arnavudluk 
yadan Borç 

ltal
Aldı 

Tirana, 6 ( A. A. ) - Arnııvud :uk 
hükumetinin rHmf naıirl efklrı Bua 
ıneteıinin yazdıtına a-öre, maaraf 
aç·tının bir k11mını kapatmak Qzere 
ltalyıo n hUk6meti, Araavudluk hGkO
metinin emrine üç milyon altın frank 
vermlıtir. 

Gaıı:ete, kıral Zoi'onun, B. Muaoll• 
niye bir minnettarlık telya• ıll çektl· 
tioi llive etmektedir. 

Amerlkeda Yine Bir Zelzele 
Faciası 

Y ohannuburg, 6 (A. A.) - Ger
ınindon mıntakr.ıında zelzeleler ol
muıtur. Vihater1 \re Geldenhulıdep 
maden ocaklarına kayalar dGımOt• 
tar. 5 a a birçok ta yaralı vard ı r. 

tulmak iıteyormıı gibi batını 
ıilkeledi. Kendi kendine: "Çıldır
mıt bu karıl,, Diyordu. Tnmıek 
lbrahim ha?.. Bu da nereden 
çıktı? Aman yarabbll •• Saçsız batı 
çıbanlar içinde, kulaklarının Oı
tUndokl iki tutam ıaç yığını bir 
çirkefe batıb çıkmıı yabani otl 
ıibi diken diken, vıcık ncık; aı:: 
daıdaracık: çil ve ufarak aöılerl· 
nin ne rengi, ne mana1ı belli; 
ucu morarmıf, yasın burnu t k 

• 1 ıp l 
anaaımnkıne benzeyen Ye tahta 
kaşık gibi aarkık alt dudağı • ıır-
tanda koca kamburu, llıka mı 
ııska, bUcllr mil bllcUr, kemik mi 
kemik vUcudlle lbrablm, kadınla
rın değil, çocukların, hattA evdeki 
hayvanların bile kendlıinden ka • 
tığı çirkin, gudubet bir mablii~ 
adeta bir korkuluktu. Gelib Sel~ 
mayı uğacak ha? .• Sahi bu Halime 
oynatmıı ayol! .. 

ihtiyar kadın ıırar etmedi. 
Masajı yarım yamalak yapıb bitir
dikten ıonra dizlerine basarak 
ve inleyerek ayafla kalktı. Oda 
kapısma doğru yUrllrken Selma 
arkaaından seslendi: 

( Gönül 

Bir Gelin 
Kaynana 
Hikayesi .. 

işleri ] 

Bir okuyucumdan aldığım 
mektub: 

"Bir buçuk senelik evli bir 
kadınım. Kocamı çılilD bir aıkla 
Hviyordum ve b6yle ilelebed 
mea'ud olacağımı sanıyordum, 

Neı' •, •ilence, 1Ulmek hep benim 
için yaratılmııbr, diyordum. Fa· 
kat aı ıonra bunların birinden 
eaer kalmadı. Kaynanamın beal 

çekememezlflderi , hırçıahkları , 

ka vıaları ve bu yetmlyormuı ai· 
bf kocamın aa bana kartı ihmal· 
klr hareketleri beni yuvamdan 
da, kocamdan da ıoj-uttu. lıterik 
hırçın bir kadm oldum. Yuvam
dan kaçmak, eski aileme kavuı· 
mak iıtiyoru•.,, 

Bu okuyucumuR anlattıtı derd
lerden blrlnciılnl kolaylıkla kabul 
ederim, ıcllniDl çekemlyen, lçla· 

den bir anne kııkançlıfı hlJseden 
• elbette çok deiil, mtııt11na -
anneler •ardır, fakat bu anneleri, 
kayınvaldelerl demek iıtiyorum, 

yumutakbkla, tatlılıkla, kııı yeri
ne geçmit g6rt1nmek kumaılıtını 
göstermekle yola ı•tlrememiı iae, 

hatti kendisini kocasıadan fazla 
aevdirernemit i1t kabakat ta g•· 

lindedlr, İf, muamele mlzacıirlik 
bllmeyitindedlr. · ~ 

Bunun harlclade, llı'tiyar kay• 
nanaya kısmalWl kocada• ıoğuma 
neticeıiol nrmesinf anlamam. 
Kaymvalde muvakttar, mlıaffrdfr, 
cğlebiihtimal gelininden evYel 

Allah.na kavuı:ıcakhr, buna mu· 
kabil koca, hayatını sevdiği ka· 
dınla birlikte bitirecektir. 

Okuyucum bana lıterik oldu
ğun•ı ıöylUyor, anlıyorum, bu 

ıeçims:zlik deiil de bu yuvadan 
ıoğuma bu haatahğın bir neticeal 
olacaktır. 

TEYZE 

OrUguvay isyanı 
MonteYideo 6 ( A.A. ) - aal

Ier, ülkenin her bucatında tep .. 
lenmiılerdir. Hnkftmete aid dört 
tayyare, yaralı kumandanlan Mu• 
noz'u Brezilyaya ıeçirmek istiyeıı 
isi kuvvetleri bombalarla tenkil 
etmişlerdir. 

- Halime( 
SHlnl ıon derece alçaltarak 

sordu: 
- Nejada... Nejad Beye ne 

zaman gidecekıin? 
Halime kadın dardu. Zorla 

gUlUmaemeğ• çalııarak: 
- Bu sabah gittim, dedi, 

Beyefendi çıkbktan ıonra ben de 
Nejad Beye gittim . 

- Demlndenberl ne haber 
vermlyoraun ayol? 

Selma bnyak bir merakla dot· 
rularak oturmuı, ıık ıık nefH 
alarak ıoruyorduı 

- Blrıey ıöylemedl mi? 
- Söyledi hanamcıtım... DUa 

buluımuııunuı ... Bilirsin ki benden 
blrşeyclkler aaklamaı, geveıelik 
etmeyi sever benimle... Sonra da 
oturdu yazmaya baıladı. 

- Demek bana mektub yazdı? 
Ben dedim ki onas "Neden 

Selma Hanıma geçen gllnkU gibi 
tuhaf tuhaf mektublar yazıyor· 

sun? .. 
( Arkası var ) 

Sevmediğine aşık tefrikamızın ıonu 
bugün 15 inci ı.ıayfadadır. 



-

Dünga Hadiseleri 

Musa 
Bir Evlô.d 
Kazandı! 

BilyUk ve zengin Roçild alle· 
Pariste sinin en kunetll 

uzuvlarından Ba· 
bügük bir ron Henr/nin oğlu 

düiün.. Baron Phillppo dö 
Rotbıchild Fransanın eıki aile· 
)erinden Kontes Theres dö Cham· 
brun ile evlenmiştir. Yalnız Roçild 

ailesi Musevidir, Chambrun ailesi ise 
kato:ik, SÖ} lendiğine göre bir Mu· 
sevinin diğer bir dine geçmesl 

enderbir vak'a olduğuna görefzdivacı 
mümkün kılmak iç:n Kontes Tehereı 

dö Chambrun katoliklfği feda 
ederek Muıanm dinine ieçmiştlr. 

>f. 

Geçen gih Saksonyada bir 
Belediye reisi evlenir, ve ev· 

Bir belediye lenmesi mUnase
betile dostlanna 

reisi kadın ziyafet verir, fakat 
arıyor ziyafetin sonuna 

doğru bir de bakar ki karısı mey· 
daoda yoktur, telAşa düter, sağa 
ıola koşmaya başlar, •e nihayet 
karısını (Bertin) e gitmek Uzere 
olan bir trenin içinde bulur. O 
vakittenberl bu kadın bet defa 
daha eeden kaçmıı, kaçışlannın 
kimisinde Şimali Almanyada, ki
mia;nde Cenubi Almanyada bu· 
lunmuştur. Bu kadın doktorlara 
gösterilmiş ve bir nevi (Somnam-
bul) olduğu anlaıılmaaı tlzerlne 
Belediye roiıi ile nikahları f esh
edilmlştir. Şimdi bu Belediye reiıi 
kendisine somnambul olmayan bir 
eı aramaktadır. 

~ 

A lman bllgfalerfndea bir 
tanesi 100 yıl yaıamak 

--1-o-0- 9-,-1- isteyenlere y o 1 
ııöateren blr kltnb 

,gaşamak için yazmııtır. içinde 

bol bol öğüd vermektedir. Bu 
kitabdan ôğrendlğlmlıe göre bu 
glla Almanyada 100 yaıını geç• 
kin 127 kiıl yaıamaktadır. Buıı· 
lardan 84 tane1l kadındır. Hepsi 
de evlidir. Yekünuoun 465 tane 
çocukları olmuıtur. Behtrine v&1a· 
ti S,6 tane laabet etmektedir. 

Alman bilgininin yazdıtJ bu 
kitabta kadının erkekten fazla 
yaıadığı neticeal çıkanlabllir mi 
bilmeyiz, fakat muhakkak olan 
ıudur ki, bu yaıhlafHI arasında 
bir tane hile ıehirli yoktur, hep
si de lıtisnaıız rencber ıınıfına 
menıubdur. ...................................... -............... -... . 

İl 

.. 

Her akşam 

NOVOTNi'de 
Necip ve 

· Zirkin 
ORKESTRASI KONSERi 

:llil 

uSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞIRKE11 

TESlŞ TAR1H1 ı 1868 

Sermayeıi: 10.000,000 lngiliz lirası 

Tilr]dyenin baıhoa eehirlerile 
Paris, Mın11ilya, Niı,Londra n 
Mançeeter'de. Mııır, Kıbnı, Irak, 
lrao, Filistin n Yun nistan'da 
Şabelerl, Yugoslo.vya, Romanya, 

Suriye n Yunanistan'da Filyalleri 
vardır. 

' ... 

Her turlu banka muameleleri 
yapar 

ilınom ne paıanm ~eaell m 

Şubat 7 

nya ... IIA 1 p Bitenler . __ Kari Mekt ubları -----
• v & 

ıgı le e]e ·n Ve 
• 
ır . Netice! 

Altmış Yıl Kendi Halinde Sükun içinde Yaşadıktan Sonra Katil Olan Bir Yhtiyar! 

iskanları 
Temenni Edilen 
Muhacirler -~~~~~~~~~--~~-------~-

T e 'cil Edilmek Şartile Verilen Bir Senelik Hapis Cezası .• Manisa'da Dramalı Celal 5,. 
hlr Keskin oğlu gönderdiği blf 

Pariı Cinayet mahkemesinde, 
60 yatında bir lhtiyuı, maznun 
sıia&ına oturtan vak'a kadar 
manasız bir hAdise, Adliye tarihi 
araştırılsa belki bulunamazı 

Jan Kuda aslen ltalyandır, 
40 klisur yıl evvel Parite gelmiı, 
sakin bir sokakta, sakin bir eve 
yerleşmiş •• } arım asra yakın bir 
zamanı hep ornda geçirmiştir. 

Jan Kuda hayaUan çok şey 
beklemeyen bütUn adamlar gibi 
mea'uddu. Akşamları erkenden 
yemeğini yer, erkenden yatağına 
girer; rahat, rtiyasız bir U) ku 
uyurdu. 

Fakat ieçen hnlramn 17 inci 
gecesi ıaat on bire doğru, kom· 
ıuları Mösyö Andre ve Mf;syıs 
Fredier ile Madam Vana_' Jen 
mürekkeb bir grubun, sokakta, 
tam penceresi 
altında yaptık· 
)arı gUrUitU 1 h
tiyarın uylcu
ıunu kaçırdı. 

Jan Kuda 
llçüncll katta 

oturuyordu, pen
cereyi açtı, bal
kona çıktı ve 
herkeshı uyku
ıuna hürmet 
edllmeıl hak· 

kında belediye

nin arasıra yap Müddeiumumi mua-
makta oldutu vini Rey 
tavsiyeyi tekrar etti, Ye kimbillr 
belki de bu tavaiyeyl 7aparken 
edebi olmayan bir Jisan kullandı. 

Yalmı aıağıdckiler yine ıuı· 
muyorlardı, Jan Kuda içeriye 
girdi, bir ç6mlek ıu yakaladı, 
qağıya boıalttı, kim bilir, belki de 
bu su da temiz değildi, çünkü 
tu•alet maıaaından geliyordu. 

O zaman aıaiıdakl Uç kiti 
gUIUımeyl bırakarak kOfUre baı· 
ladılar. 

- ihtiyar bunak, ıel qağı• 
ya da ıUnUnli ı~ıterelfm, diyor
lardı. 

Jan Kuda'nın uykusu Yardı. 
Bu meydan okumalara omuz ıllk· 
tı, fakat Madam Kuda ıevcl ka· 
dar ıabırlı değildi. Pijamasını 
omuzlarına atarak apiJ. indi. 
Fakat iner iner lnmeı: de Andre' 
nin kuvv•tli iki tokatını yana
ğında buldu, batırmaya koyuldu. 

- Imdad 1 lmdad 1 beni 61-
dUrUyorlar l 

Koca&ı derhal revolverfne aa· 
rılarak aıağıya indi, Andreye 
çatb ı 

-· - Bir kadına tokat atmıy a 
ut~puyor musun ? 

Ve cevab yerine tam burnu• 
nun üıe~e blr sopa yedi. Bunun 
mukabele.s~i tahmin edebiliralnlzı 

Jan Ku'd 'nın revolverin· 
den çıkan Oç • aded kurıun• 
dur. Neticesi de Andre'nin 
Dç gDn ıonra hastanede t\lpıesidir. 

* -
Jan Kuda mahkemenin maz• 

nunlara mahsua sırasında düşUk 
,ooı bıyıkları, kulaktan takma 
gözlUkleri ve beyaz saçları ile 
merd bir nilo babaıına benziyor• 
du. Hakikaten de öyledir. Bunu 
biızat Rei11ln ağzından dinliyoruzı 

Ba§kan - Siz, tam 44 yıl· 
danberl ayni evde oturuyorsunuz. 
Zabıtanın hakkınızda aldığı ma· 

JllnKud maznun ııraeande, ••ağıda 
avukatı 

IQmat çok mükemmeldir. 
Maznun - Evet efendim, ş m· 

diye kadar hiç kimse ile kaYga 
etmedim. Zevcem de dahil oJ mak 
Uzere 1. 

Batkan - Bu, tab'an halim 
olduğunuzu göıterir. Çüu .U yine 

· zabıta nın a' d ğı maliima~a göre 
ze-vceniz pek yumutak başlı 
değildir. 

Muhakeme hadtsenln anlatıl· 
maaı aafhaı odaydı, Jan Kuda 
yukarıdan aşağıya döktüğU suyun 

1 cinsi Uıerinde münakaşaya girişti: 
Maznun - Bir defa mikdarı 

çok değildi. 
Baıkan - Ne o ursa olsun 

Madam Vandek o d erece ıslandı 
ld gidib elbiselerini def §lİrmeye 
mecbur kaldı. 

Maznun- Oh .• O daha evvel 
lslanmışh, içmek ıuretile, içinde'l J 

Dinleyiciler arasırı<la derhal 
kesilen hafif bir gülUime oldu. 
Sıra bu münasebetsiz hadiıenin 
buit tahidlerlnl dinlemeye gel-
mlıtl. 

* Madam Vandek henUı gençtir 
ve çok zarif glvinmiıtir. Buna 
rağmen mahkeme huzurunda 
kullandığı llaan öyle çapraııktır 

ki baıkan aormıya mecbur kaldı: mektubda vaktlle Adapazarınııl 
- Buraya gelmeden ev9 el SerdiYan köyüne yerieştirillp bl-

kl5şebatmdaki meyhaneye uğramıt 11. k" 
lihare iskan edilmek Uzere ~ ı. 

olmayasınız! U• 
Madam Vandek _ Zannet· hisara gönderilen 72 hane S 

miyoruml Drama muhacirinden ancak 3 
Batkan - O halde bildikleri- ine ha.ıab birer ev ve birer ar" 

nizl anlatınız! verilmek suretile iskAn edUdik-
Madam Vandek - Bu meaele lerini, mUtebakisinin ıefil bir v•' 

hakkında mı? zlyetto meydanda kaldıklarıııı 
Başkan - Elbette! yazmakta, bunların acıklı halin• 
Madam Vandek - Sokakta nihayet verilmesini temenni el" 

durmuı konuıuyorduk, birdenbire moktedir. 
bqımın üzerine bir kova ıu Tamiri istenilen Cadde 
d~knldü, « oh, la IA, bugUn galiba 
dut gUnU » diye bağırdım ve Topanede Karabaş Tuluınl>' 
hemen elbise değiımek nzere ıokağının Ynksekkaldınma daya• 
e•ime gittim, o sırada da revol- nan ucu geçilmez bir halde< it• 
ver sesini işittim. Çamur ve çukurlarla doludt r . Bd 

Baıkan - Oturunuz! caddeqf n diğer kısımları da dah• 
Madam Vandek - Nereye? iyi vaziyette değildir. Çok iş!ek * ve bergUn binlerce kitinin geçtijl 

Caketinfn llıerinde, mun bir yol olan bu caddenin tamir:ol 
mtıddet 1&da- rica ederim. 
katla hiımet Karabaşta bakkal Ali Sım ö r.el 

edenlere mab- Cevebfer Al1 
ıuı ro.ıeti taıı· ._.( ____________ ~,. 

yan Madam 
Kuda belki yu
muıak haıh bir 
kadın değildir, 

"" f cikat zenine 
ıefkatle, muhab

betle bağlıdır. 
Bunu ver~iği 

l. ifadede gös
J'/ terdiği heyecan 

Madam V anaek dan anbyoruı:, 
Muhakemelerde, bele cinayet 

lılerindo Mnddeiumumtlerin ceza 
taleb nde bulunmamaları ender• 
dir. işte Müddeiumumi Mua•inl 
Rey bu hltdisede o, ender taleb
lerden birini yaparak mUdafaal 
nef s halinden bahıettl, avukat da 
bu talebi genitleterek süsleyerek 
mUdaf aada bulundu. 

Neticede "ihtiyar katile bir 
Hne hapis cezuı verildi, o da 
teci:e tabi olmak şartile.. ve Jan 
Kuda hemen tahliye edildi, ıimdi 
42 yıldır değiştirmediği edaaında 
ayni ıakin hayatı yaıamaktadır, 
maamafih bu fena hat.rayı unut• 
mak için evi değiıtirmeıl lbtimall 
de yok değildir. 

Fatihde foadethnno sokağında B»1 
Huana; 

- Nafıa fen mektebine gir~ 
mek için TUrk tebeasmdan olmak 
17 yaıla 25 yao arasında bulun4 
mak, iyl ahlAklı ve bastalıksıı 
olmak, ortamekteb tahsilini bitir' 
ml~ olmak, riyaziye notları iyi 
olmak, hfiYiy•t cUıdanı, ilhhat 
ve aıı kiğıdlan, 7 tane vesik• 
fotağrafı ve bir istida götürmek 
aynca cebir, hesab ve hendes~ 
den müıabııka lmtiham vermek 
llzımdır. Lise mezunları imtihan• 
ııı alınır. Ç 

Mülkiye mektebine girmek 
için de 18 ile 25 yaı arasınd• 
olmak ııbhatli olmak, liseyi bitir' 
mek, lyl ahlaklı olmak lazımdıt• 
Kabul ıamanları eylül aylarıdıt• 

• 
Tar.ıııtnde Cllmhuriyet apartılll1'• 

nında Yalova belediye reisliği hnkkıtl' 
da mektub gönderen okuyucumuza: .. .t 

imzanın ye mektubunuzu 17• 

okuyamadık. Daha açık Ye k•
bflse makine ile yazmanızı rlc:• 
ederiz. 

Fransa Atiyi Tehlikeli Görüyor! ···""" .. -................................................. ""' ....-----······ ................................ . 

Franıız hUkumetl mllıtakbel 
muharebelerde tayyarelerden atı· 
lacak bombalardan en ziyade 
ı~vll halkın müteessir olnc:ağmı 
dUtUnerelc, bundan ıonra yapıla· 
cak eYlerln bombadan ve zehirli 
ıazdan masun kalacak ıekilde 
tertibatla techlz edilmolerloi latı-

ı 
mekte, halkı elinden geldiif 
kadar teıvlk etmektedir. Iıte bu 
istek ve teıvik neticesindedir ki 
birçok mimarlar bu şekilde ev 
modelleri yapmıılar, teıhlr etmii• 
lerdir. Resim bu .modellerden 
birinin muayeooai HDBilnda 
ahnmııtır. 

Son Posta 
\'..al. el1aaf, H"adla •• Ha1k raut•,ı 
lellıl.zabtıye, Çatalçefmt ıokağt, '' 

l&TANBUL . . ,.. 

Oazelemiıde ~akan >'1~ 
ve resimhırio bütün ha~:~ 
mahfuz ve gazetemize ili 

1 8 
S ne Ay 
Kr. 

Abone bedeli peşindir. Adre• 
değlıtirmek 28 ~ructut· 

-Gelen ewalc geri 011rlfnıeı. ,,. 
Unlard 11 mea'ullyet 11111•":1.,v 
Cenp için mektuplarB 10 kurıJ. 

' pul iliıveın li'ızımdır. 
" uJ 

f:eta kutu uı 'i41 t.taııb 
elgraf ı Son posta 

~ 
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ugün Ye ek 
Yapsam? 

lilndlatan cevizi pastası 
fi Lazım olan şeyler ; 1,6 çay 

3 ııcanı l}i un, 7 - 8 ffcan şeker, 
il Çby kn,ığı Beyldn paoder (kutu 
fı~ akkalda satı:ır ) 4 çorba ka
Ça erimiş yağ, bir yumurta, bir 
•at1kaıığı limon bulöaaaı (hazır 
tı ır) 1/2 çay fincanı snt, yali.f ~ay fincam rendelenmiş taze 

8e .0~ıstan cevizi, un, şeker ve 
,l~n paoder bir araya kanşhrılıb 

1 y '.. en gcçirilec k. Slltlln içersino ,.:2 ile ve iyice döküldükten son· 
, Yumurta konacak. Bu Uçn bir 
krade iyice karııtırıldıktan sonra 
ll~bu .feylerin, yani un ve şeker vo 
l 1 ınce dövülecek. Hep beraber 
( ce hallolunacak, bu mahlutun 
~!~e de limon hülbnıile rendelen• 

'! Hindistan cevid atılacak 
r~glanmış yuvarlak pasta tepsinin 
Çıne dlSkfip orta derecede bir fı
~n.da kırk beş dakika kadar pi· 
r:•lec.ek, fınndan ç.ıkarılınca Us· 

ne ınce çilek ıeker ve Hindis· 
tan c · · h evııı serpilıb yenecek.. Bu 
l m ırafsız ve hem de çok 
tzzetll bir pastadır. 

liindl t n cevizi blakUvlsl 
fbı Lazım olan şeyler; 1/4 çny 
~canı yağ, 1/2 çay fıncanı ıe-1!2 1 /2 çorba kaşığı limon anyu, 
k sut, 1,5 çay fıncan un, 3 
'k.,Y ~aşığı Beykin paoder 1/8 çcy 
ı, tıR'.1 tuz, 2 çay fincanı rende-

ıırnıı taze Hindistan ce•lzl. 
t,'k Evvela yağ d6vlllüb kabartılc.
)ll içersin~ şeker, kabarhlmıt 
~ lalurta ve limon suyu katılacak 
et~lctuz ve Beykio paoder bir kerre 
iti ten geçirildikten sonra evveı. 
tdi~ahlutun itine azıcık ili•• 
ktr ~celc:, bir a:r. alit katılacak va 
bir 1ıtır1lacak. Böylece bir ondan, 
ttlc: 0 ndan koyub hamur yapıla
tl k en sonra da Hindistan cevi· 
•lah atılacak sonra kUçOk kaıılda 
~ktJağlanmıı blr tepelain içine 
lçitı ecek, kabanb yayılmama1& 
a.ıak aralarında bir az yer bırak
fırı lizımdır. Orta hararetli bir 
tin tıda on beş yirmi dakika pi• 

........ c'l biskUvller hazır demektir. 

···············----·-··---···················· .. 
Şık Bir Yaka 

işte · 
ok Uı •ıze •on moda ıık ve 

g el yaka öroe2i. 

-~ 

.- - : 

Avrupa terzileri, daha kıı geçmeden flkbakar modellerini hazırlamıya haıladılar. Bu reıtimlerden de 
imlaııhyor ki önUmUzdekl ilkbahar için ha:ıırlanan ıapkalar çok %arif ve tıkbr. 

Çocuğun 
Hayatını 
Tanzim için 

Çocuklardaki ııhhatsi:r.lik ek· 
aeriya hastalıktan detil, lnti
nmaızbktan doğar. Eğer çocuk 
bir program dahiJinde gezdirilir, 
oynatılır, yedirilir, çalııbrtlırıa öm• 
rü haatalıkaız geçer ve sıhhatli 
olur. Bunun için hir defa çocuk· 
ları havadan kat'iyen kaçırma• 
malıdır. Sım sıkı aiydirmek ve 
eye danlince yaı şeylerini derhal 
dejiıUrmek prüle en köto, en 
yaimur)u havalarda bile çocuğun 
sokaia çıkmaaında hiç bir m•h· 
zur yoktur. Çocuğun gerek vü
cuduna gerek maneviyatına fazla 
kayidler koymak onu tımarık 
v• sıhhatsiz yapar. En kUçOk bir 
yorgunluğa ve en küçUk bir üzün
tüye tahammül edemez hale ge

tirir. 

Mllmkün olduğu takdirde ço· 
cuğa derslerini hazırlamak için 
ayrı bir oda veriniz. Zira kalaba
lık içinde ders çalıımıya mecbur 
olan bir çocuk faz.la vakit sarfet• 

Güzellik Meselesi 

1 
Yüzünüzü Kışın Tesirin

or ak iç· 
Soğuk gUnlerln vncod tlzerinde l 

ilk tesirl mor bir renk, kumızı bir 
burundur. Kendinizde bu anzaları 
görünce en evvel akla gelen şey 

hazım bozukluğudur. Eğer hazmı
nız muntazam ise o zaman bunla· 
rın soğuğun tesiri olduğu anlaıılır 
ve izale çareleri düşUnUlOr. Bol bol 

jimnastik yapmak, açık havada 
yUrUmek, sıcak odaya girince he
men sobanın yanına yaklaşmamak 
gibi tedbirlerle bazan bu huıuıta 
pek büyük faydalar görUlllr. Fakat 
Bazan da bu morluk ve burun 
kırmızılığı o kadar muannld olur ki 
bunlarl geçmez. O zaman husuai 
çarelere baı vurmak lazımdır. 

Vücudum.Uz ıibi cildimizin 
de kıfln fazla ııdaya ihtiyacı 
vardır. Binaenaleyh kışın ylbll· 
müze krem ye yahud badem yağı 
aUrmek hususunda daha cömerd 
davranmalıyız ve aabah ak.fam 
olmak llzere ıUnde iki deıfa 
aürmeliyiı. 

Bol krem böylece ylb:e iyice 
içirildikten sonra beş dakika ma· 
aaj yapılacak. Kanı hareket• ge• 
tirmek için en iyi masaj yalnız 
iki parmakla çimdikleme uaulU
dlir. Buna çenenin ucundan ltaı
lanacak ha!"if ve çabuk hareket· 
lerle çeneyi takib ederek kulak· 
lara ve oradan fnkaklara kadar 
çıkılacaktır. Yanağ"m etli yerleri 
biraz daha kuvvetlice çimdiklene-

cek, sı8z etraf
ları için iae 
daha hafif ha· 
reketler yapı· 
lacaktır. 

Mnaaj bitin· 
ce sulanılmıı 

kolonyayı bir 
parça pamuk 
ıılatılıb çarpa 
çarpa btitUn yUs 
ıilinecelc. Krem 
yüzden ılllne• 

cek ve yllz 
eyveli serince 
ve sonrada ıo· 
ğuk su iJa iyi
ce çalkalana• 
cak. Hasaa.t •• 
kuru cildi olan
lano katın yüz· 

]er.ini ıık sık 

yıkamaları doğ 

ru değildir. On
lar ytnlerlnl te• 

••• 

miı.lemek için bir parça pamuğu 
zeytinyağına veyahud bademyağıoa 
batırıb ıileceklerdir. Muhakkak 
au kullanmak lıtiyorlarsa 0 zaman 

•u ( tatlı olmak ıartlle ) evveli 
kaynatılacak. içine 2liserln veya-
bud kafuru konub yllz bununla 
yıkanacaktır. Gelecek hafta elle• 

rin muhafazasından ve burnun 
lormızı~ığının naaıl giderileceğini 
yilzacagn:. 

............................................. -............... . ...... . ····- .............................................. . 
~ de mecbur olur ve çabuk mege 

yorulur. 

Çocuğnn gözlerinde bozulduk 
olmaması için çalışırken soldan 
ziya almasına dik~at edi 1 ve ma· 
•"sım 0118 göre bır yere yerleş
tirin. Kanburunu çıkartmamak 
için de iskemlesinin ve masasının 
kendi boyuna iÖre olmasına dik· 
kat etmek lazımdır. 

El İşi 
Bu şık mar 

kayı hemen 
kopye edib 
işletiniz. 

Bu bilhassa 
erkek göm· 
leklerine çok 
yakııan bir ıeklldir. 

Ev Kadınının 
Bileceği Şeyler 

Kristal Veya fildifl Boncuklar 
Naall Temizlenir? 

Kristal boncukları temizlemek 
için bir parça bezi metilan ile 
ıslabp boncuğu ovunuz. Fildiıi 
için metilAn yerine perofsid idro
jen kullanınız. 

Duvarların Bozulm11ması için 
Duvano önüne masa, koltuk 

voya sandalye koilunca ekseriya 
duvara çarpar ve duvar bozulur. 
Buna mani olmak için masanın 
duvara gelen taraf ma iıkemlelerin 
ve koltukların arkalarına birkaç 
parça mantar takınız. Mantar 
duvarı muhafaza eder. 

Çlçeklerl Naall Tanzim Etmen 
Hem kendilerine yakışan va· 

zoları bulmak, hem de bu yazo
ların Jçlne çiçekleri yerleştirmek 
pek te her ev kadınının elinden 
gelen iı değildir. Onun için bu 
hususta burada bazı fikirler ve
receğiz. Evveli menekşeler: Me· 
nekşelor geniı ve derin olmıyan 
beyaz bir vazonun içine konmalı 
ve etrafına da bir sıra konmaz 
yapraklan yerleştirmelidir. 

Sofralar için kullanılan vazolar 
ekseriyetle krlataldendir ve ylikıek 
değildir. Daha fazla kayık hiçi· 
mlnde ve pek derin olmıyan 
vazolar tercih edilmektedir. Bun· 
ların içerisine çiçekler yapraklan 
ile beraber konur. Başka aiise 
ihtiyac yoktur. Eğer çiçekler uzun 
saplı ise ıaplarmı kesmek lcab 
eder. Çiçekleri pek ıık koyma
mıya da dikkat etmek lazımdır. 

.............................................................. 
Gece Ziyafetlerinde 

Kullanılan Mücevherler 

'~ 
,,-~' .. ~) 

I •' J 

Bu senenin dllı, baait elbis~ 
)erinin en bUyllk sllsD parlak ku· 
maşlardır. Elblıenln dllğmeleri 
taşlıdır. Önünde veya kemerinde 
tnılı bir iğne vardır. Bundan bat· 
ka ta~h bilezikler, küpeler, ger· 
danlıklar da bUylik bir mevki 
tutmnktadır. Bazıları resmimizd• 
görllldilğil gibi bunlann hepsini 
hazan bileziği, gerdan!ığı, dDj
meyi, kilpeyi ayni örnek taıtan 
yaptırıyor. O zaman tabii hepai 
daha ıöaterifli olur. 



- Bu piyanoda hafff parçal1r 
çalacaklarmıı. 

- Bu piyanoda mı ? 

1 
Bot S6zlır 

1 
Neye Yarıyacak 
Makine mUhendiıi bir maklae 

yapmııtı, bu makine ıayet bOyUk, 
~ayet karıfıktı; görenler ıordularl 

- Bu neyo yarayacak? 
- Sa bun kaliblarını ikiye 

ayırmıyal 

Fakat 
Bayı kllçftk oğiuna bir çift 

boks eldiveni almııtı. Üç sıtin 
ıonra aynı dükkena tekrar girdi! 

- Benim ellerime röre bir 
çift boks eldiveni veriniz? 

Sizde mi bokaa merale et-
tiniz? 

Hayır, fakat kendimi ot· 
luma karşı mUdafaa edeceğimi 

Nasıl 
Franıızca muallimi çocuğun 

ayağına bastı; çocuk ıordu: 

- Bay muallim bir t•Y ıora· 
caiım. 

- Sorbakahml 

- Ay diye bağıracafım; 
Franıızca naııl bağmhrl 

Kurunuvustada 
Kurunuvuıtada böyJe kon~ 

f uyorlardı: 

- Silahııı:tlanma konf eran1ın· 
dan ne haber? 

- Zannederıem; kalelerden 
kaynar zeytinyağı yerine ılık zey• 
tlnyagt dökUlmeiine karar •er
miıler. 

Olur 
Tiyatroya bilet almııtı; içeri 

ılrdi; yerine oturdu; önUne bir 
direk teaadaf etli; ubneyi röre
miyordu, tt:krar giıeye gitti: 

- Bana bir baıka numara 
verin bu yer iyi deği.I 

- Zarar yok, eaaten piyet 
iyi dcjil, ıeyretmeaealı de olur. 

- Ne acaib köpek, ınsan ilk 
bakışta domuz sanıyor, halbuki 
k• talvğ d _: da bek y.ızılı .• 

Yok 
Muallim çocuğa darıl

dı: 

- Saçm1 taramadan 
mektebe gelmişsın. 

Tarnğımı kaybet· 
tiRl! 

Babanın tarafile 
tarasaydın!.. 

- Bab.ımın on sene· 
dir tarağı yok. 

- Saçını hiç t cıramaz 
llll? 

- Tarağı yok! 

Allaha ısmarladık 
Hasis ıckakta 

keat.rdiil bir 
yaklaıtıı 

gözüne 
kadına 

- Bayaa yemek yedi-

11lı rai? 

- Hayır! 

- Öyle ise Allabaıı· 
marladıkı 

Radyoda Cambaz 
Cambaı: radyoya müra· 

caat etti; radyoda numa· 

ralar yapmak istiyorum! 

d~dl: 

SON f'OSTA 

Öyle ise 
Ragıb büyük bir mağa· 

zanın mendil dalrea;nde 
çalışan kıza ltık olmuıtu; 
bir glin bütün cesaretini 
topladı, kıza yaklaştı: 

- Sizi, dedi, ıevlyo· 

rum; benimle evlenmez 

mls:nlz? 

- Hayır ıialnle ev• 
lenmeml 

-Öyle iıe yarım düzü· 
ne mendil verini 

Taliim Olsaydı 
Kapıyı çaldım; ıtlizel 

biımetçi açtı; ıordum. 

- Bay evde mi 1 
- Buyurun bir daki· 

kaya kadar gelecek! 

- T ıllim olsaydı; de

dim, bir dakikaya kadar 

geleceğine bir 1aate ka· 
dar gel:rdi. 

· vanlldın 
Bayan çocuğuna ıöy· 

ledi: 

- Ben ne derıem he· 
• 

- Naııl numaralar ya
pabilirsin? 

- Son takıitl vermcıaek, otomobili haczede
ceklermiı. 

men yapaca~sın. 

- Yanıldın Hnne, be

nimle konuşuyoraun, ba· 

bıımla değ. il - ip liatUnde yürUrllm. 
- ParçalandıiJ yeri 6Öyliye'fm de parçaları 

toplasınlar 1 

r -°' 
' 

KOMŞUMUN KIZI 

- Karım güzel yemek pİfİri· 

yor deail mi ? 
- Evet ; mey•alarla, içkiler 

çok nefis f 

Değiştirdim 

Hlklm hırsıza sordu: 

- Ayni kum111cı dtlk
kAnına birbiri arkasına 

iç sefer glrmitsinfı. 

- Evet amma yalnız: 

hir seferinde hırıız:lık 

edib bir maatoluk ku

mat çaldım. 

Ya 6tekl ıeferler-

de? 

- Karım kumatı be· 
yenmedi götUrtıb değİf· 

tirdim. Yiıae beyenmedi; 

Jine g6türtlb değf ıtlrdim. 

Anhyamadım 

Hkmet9i kapıyı vurur 
vurmaz içeri ılrdi: 

Gl:bJümQ alc.ı, 
Vermedim çı::dı; 
Komşumun kızı, 
Yanımda kald ı. 

Sarı uıç lar ·, 
Çapkın hafarı; 
Gazel görmed m, 
B. n ondıın g r yn. 

Gülüşü ince; 
GiUer gelince; 
Sevinir zıplar 
SevC.: im deyince: 

Yapı>rım ~ütün, 

Ömrümce biHfin, 
Yuzilnil biraı 
Ok9asam bir gilnf 

Mizahçı 

- Affedersiniz. Dedi, 

gir mi; yokıa girme mi; 

dediniz; anlayamadım! 
- Parasızlık aşka çok benıer. 
- Neden? 
- insana ne yapacaiını şaşırhr 1 

J 

- Kaç yafınoasmız? 

- Yetmiş 1 

- Evli miıiniz ? 
- Henüz hayır 1 

Fena 

Bay Subhi ıemaiyeciye 
girdi: 

Bir ay evvel sizden 

bir ıemsiye almııtam, 

geri ı•tirdim çok fena 

imlıl 

- Fenalığını nereden 

anladınız? 

- Vapurda unuttum da 

kimse almadı; erteıi a-la 

yine ayni yerde buldum! 

Yanh,hkla 

- Dün akıam ılzln 

tt•de içtiğim ıarab çok 

\yl idi. 

- Olabilir, hizmetçi 

yanılmıı benim içtiğim 

ıiıeden koymuıtur. 

Şubat 7-=' 

Kaptan Şimd ye kadar hiç 
ıemlye blnmedlnlı mi ? 

Yolcu - Ya ıiı? 

Dizel Fıkralar 

Ahtık Değilim 
iki arkadaı ı•ce kırda kaJ. 

mı,:ardı. Biri otları keslyordt1° 
Öteki sordu: 

- Otlara niye keıiyoreuu? 
- Yumuıak yatakta yalmıy• 

alışık değilimi 

Şimdi 
Kuyumcu dükkAnıaa girdiler, 

dükkan &Rhi bi gUler yUzle kal"" 
ııladı: 

- Ne emreder ainlz? 
- Dükkinmızda bir ıey yok 

ki bir fey iatiyeliml 
- Biraz beklerseniz her ıoyl 

bulursunuz; karım bir dliğUn• 
gitti de dllkkdnda ne var n• 
yokıa hepaini taktı; ılmdi nerod• 
ise dönecektir. 

iyiliği 
Ayakkabıcı, kadınlara ayak" 

kabı göateriyordu: 
- Bu ayakkabılar danaı içi• 

çok iyidir. 

- Yüzleri biraz fazla sert. 
- Bilhassa b5y1e yaphk, ace"' 

mi kavalyelerle dansederken ı,+ 
llğl vardır, ayağa ba&ıldığı bil' 
aedilmezl 

Dönsün 
Ahretten konuıuluyordu: 
- Günahları o kadar çok 1'f 

cehennemde ne kadar azab çok•' 
yine az ıelecekl 

- Öyle iae tekrar diluy•Y' 
dönıünl 

Çocuk 
- Çocuğunuz biraz zeki fi' 

kat çok yalancı; 
- Benden ziyade anneıl111 

benıemişl 

"" O t .. - Eyvah yauhf ,., pe.a or ktr' 
lı gördüm galiba, kolu~u 

1 cekken bacağını keamlşım 
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anıdığımız Yıl- Almanyada Sine-

dızların Hayatları :!".~· macılık Hareketleri 
Fcrnan Grave, Rene Sensir 

Ve Harri Bor 
Bugün Franıız ıt6dyolarıoın 

•n nıeıhur erkek yıldızlarından 
18Yılan Fernaa GraveyJ ıtıpheslz 
tanıyorsınır. ·n birçok fllimlerinl 
rördünUz. Bu töhretll yıldız a•· 
en Fransız değildir. Belçikada 
~o~ınuştur. Babaaı lıe Pariıto 
ogmuı olan bir Belçıkalıdır. 

GUzel bir erkek tipi canlandıran 
Grave, 1905 yılında doğduauna 
sröre bugUn tamam otuz yqında
dır. Tahsilini lngilterede yapaııı 
olan bu gene yıldız daha mekteb 
ııralannda iken bile çok tık ve 
temiz gezer, güler ylizU ilo arka
:aşlarıuın muhabbetini kazanırdı. 

ernan Gravenin boyu 1,77 metre 
olduğuna göre uzunca boylu 
kayılır. Gözleri elA, aaçları koyu 
umraldır. Eğlence sporlarına çok 

~eraklıdır. Otomobil, at, av ve 
h •yak ıporlarım çok ıever. Bil· 
B aısa aycıl ğı çok kuvvetlidir. 
lJ 0~a ve yüzme ıporlarında hayli 
Gtıded'r. Bununla beraber Fernan 
li r.ave muzUdo de hayll kuvvet
la~ır. Esasen boı vakitlerini avcı
' • ata binmek ve muıik yapmak 
, \lretlle geçirir. Bu gene yıldız 
.: çok tariht Ye aıkerl eserleri 
ltı Ver. Evindeki kUtübhane ca 
d ~'bur mUverrlhlerin eserleri ile 

11 ° Udur. Bugün için kendini ıi
h~nıaya adamakıllı Yermlı olan 
bu Kene adam ölünceye kadar 
ltı k meslekte kalacatını ıöyle-

e tedlr. 
)t} Rene Senıir - Franıız kadın 
·~~ızları arasında caıibcıl ile 
Ft tet bulmuw olan Rene Senıir 
ela ~tııanın Boıoley kaanbaıında 
doinıu,tur. Fakat hangi ıenede 
oldiduğunu ve bugün kaç yaıında 
t,d~~unu kimseye ıöylememek-

ır. 

hirA.çık ela göılere, açık kumral 
~ok •~ça ıahib olan bu caıib kadın 
atı ıncedir ve ancak elli kilo 
t,d':11ektedir. Boyu da 1,63 met
~,._•r.R Etlence ıporlarını çok ae· 
laıer ene Sensir bisiklet• çok 
''tıd •klıdır ve kadın yıldızlar ara· 
klQ:ı çok maharetli bir bisiklet 
)liznı:~nudur. Ata binm~ıini Ye 
)ıldıt sın{ de çok sevan bu genç 
'-alıd htnelıı: hususunda çok it:
ltti ır. Aı, fakat en iyi yemek-
h,1 ~·~eyi tercih eder. Hiç tem
h1 İdde~f~1.dir, fakat çok 11;nirli ve 
er ka ır. En ehemmiyetsiz ıey
lıiznıet~ 8 nda ş· dde· le kızar ve 
l(·tab ç~kri ıi fena ha'de haşlar. 
li"lll n h Umaktan çok hoılanır. 
bir saat e~. gece yattıktan soııra 

R rnudde:Ue kltab okur. 
V t ne Sen 'r ilk olarak "iki 

me fil '' minde rol almı,tır. 

Robt1r Puçt1r 
----=::ıı=:ı-==-===--=-==============:-.r ========-==-=---====-===========================-oc::ıı:==:==--=--====--

Holivud 
Stüdyolarından 
Yeni Haberler 

Senelerdenberl Amerika da 
Holivudda çalııan güzel Alman 
Y ıldııı Marlen Dltrlh yeni bir fi· 
llm daha çnlrmek suretile re· 
korunu genişletti. Marlenin bu 
yont filmi " lıpanyol kapriıi ,, adı· 
oı taıımaktadır. Fakat bu filim 
gilzel } ıldıza çok uğorau:ı gel mit 
filim bitf ği gUn hastalanarak ya· 
tağa dUtmUştUr. 

Bir hafta kadar ha•ta yatan 
Marlen Dltrih, ilkbahar havası 

içinde iıtirahat etmek Uıere Mi· 
yaml plfijlarına iİtmiştlr. 

Bundan ıonra birçok filimlerde 
baılıca roller ifa eden glize! Rene 
on beı aene daha sinema haya· 
tında kalacağını ıöylemektedir. 

Harri Bor - Franııı erkek 
yıldızlarının töhretlilerinden olan 
Harrl Bor ağır başlı ve çok aı 
gülen bir artiıtir. Pariste doğ
muştur. Boyu 1 ,80 metre, ağırlıtı 
100 kilodur. Gözleri donuk mavi 
renktedir. Tahsilini Sen Nazer 
ko!lejinde yapan Harrl Bor bir 
çok mesleklere girip çıkmıf, niha· 
yet tiyatro ve sinemada karar 
kılm·şt r. Sinemada ilk olarak 
Evaz.yon do Vidok iıinıli bır fi· 
timde rol a~mıştır. David Golder 
ve " Mcskovit geceleri ,. isimli 
filimlerde bcışlıca rolleri temsil 
etmiş ve çok beyeui)mittir. 

uUzeı""') ı.dıı Janct Makaonald 
1.n çevirdiği "Şen Dul,, filminde 

bu zarif ve şık kı) afette gözük· 
mektedir. 

Yeni Çevrilen 
Filim/er 
Ve Yıldızları 

GUzel yıldızlardan Nanıl 
Karol, uzunca sUren bir istirahat 
devrcainden sonra yine ıtUdyo 
hayatına atılmııtır. Bir muharrir 
karısı olan Nansl, kocası tarafın
dan hiç kıskanılmıyan bir yıldız 
olarak tanrnmaktadır. Bu gUıel 
yıldız timdiki halde yeni erkek 
yaldızlardan Jorj Mürfi ile birlikte 
" Seni her zaman seveceğim 

d bi 
il 

adın a r ıevda filmi çevirmek-
tedir. 

)#. Hollvudun yeni yıldızların· 
dan Franal Lederer ile Katerln 
1:f~pbtirn. kendi ~ralarında, birkaç 
filım çevırmek liz:ere husuıl bir 
mukavele yapmıılardır. Bu iki 
yıldız, menıub oldukları kumpanya 
beaabına çevrilecek filimlerde 
hep karııya karıı oynayacaklardır. 
Yakmda ilk olarak .. Kırık kalb 
adıada bir filim çHlrmeye ba~~ 
lıyacaklardır. 

lf Glenda F arrel ile güzel 
kadın yıldızlardan Jon Blondel 
bir aene içinde beraber olarak 
Uç filim çevireceklerdir. 

""' Almanyada Nöbabelıberı 
stlld~ol~rm.da "Barkarello., adındaki 

yem fıl.mın son ıahneleri çevril
mektedır. Maruf rejlıörlerden 
Gehrnrd tarafından idare edilen 
bu filim yakında bitecek ve bu 
mevsimde 'inemalarda 1ö11terl· 
lecektir. 

Hitler Hükumeti Etekler 
Dolusu Para Harcıyacak 

Almanyada Hitler hUkfımetl 

sinemacılıktan çok ıeyler bekle· 
mektedlr. Kültür ve Propaganda 
Bakanlıkları, Alman sinemacılığını 
birinci dereceye yükseltmek 
makıadile milyonlarca lira hart'.ı• 
mak kararını vermlf, bu hus..ıı a 
bir de program hazırlanmı§tır. 

Alman gaıetelerlndo okuduğu· 
muza göre, tinUmtizdeki yıllar 

içinde Almanyada çok asri yeni 
ıtüdyolar kurulacak, Amerika ve 
Inglliz fillmlerine rekabet edecek 
derecede bUyUk flllmler çevrile
cektir. Diğer taraftan dUnya 
umumt efkArını Almanya lehine 
çevirmek maksadile de çok mU
hlm propaganda fllimleri yapıla· 
caktır. 

Alman Propaganda Bakan
lığında kurulan buıuıt bir komiı· 
yon propaganda filimlerinin mev• 
1.ularmı ve aenaryolarını hazırla

mııtır. Bu çeıld filimlerde en 
meıhur artiıtler rol alacaklardır. 

Diğer taraftan komik filimle
ro de ehemmiyet Yerilecek, } eni 
yeni komik aan'atkArlar yetiştiril
mHlne çahıılacaktır. Bu sayede 
Alman ıinemacılığmın, dünya 
ılnemacıhğınm Uıtünde bir yer 
tutmalı temin edilecektir. 

lf. Eıkl yıldızlardan Pola 
Negrl'nln yıllardanberl ıesi çık
mıyordu. Herkea bu eıkl ıöhretin 
artık sinemadan çekildiğini aanı• 

yordu. Fakat öğrenildiğine ıöre, 
Pola Negrl, bir Alman kumpan· 
yaaı hesı'lbına çevri'ecek olan 
yeni bir filimde baırolll temıil 
etmek teklifile karıılaımış ve 
bunu kabul etmitlir. 

lf Almanyada filim aanıürü 
deYam etmektedir. Herlindeki aan 
ıUr heyeti, ıon olarak "Mo11ko
vit Geceleri,, adındaki bir Fran· 
•ız filmini açık bularak Alman
yada gösterilmesini yasak etmiıtir. 

'JI. Maruf erkek yıldızlardan 
Gabriyel Gabriyo, bir Alman 
kumpanyası hesabına çevrilmekte 
olan Çingeneler Kıralı filminin 
harici kısımlnrını çevirmek lizere 
Raguz ıehrinJe çalışmak~~c:~r. 
Bu filmi meşhur Alman rejısor

lerinden Kari Harel idare et• 
mektedir. 



JO SON POS'J A 

ıntakası ikinci Başkanı Bu iz mir 
Yoldaki 

• 
Düşüncelerini Bildiriyor 

Son zamanlarda çıkaıdığımıı Millt takım bdrolanndan •1rı 
lzmir (Husuat) - 9!5 Balka• 

olimpiyadının Ankar da yapıla· 
cağı haberi Jz:mirde, ıporcular 
arasında buyuk bir alAlıa ile kar· 
ıılandı.. ıon yıllar içinde ıporcu• 
larımızın uğradıkları kötU maAlfa.. 
biyetler, halkımız üı.criode hı, te 
mllsaid bir ıekllde kar11la1amadı· 
ğından 935 olimpiyadına ittir&• 
ldmizin faydaıızlİğını daha ti~ 
diden ileri sürenler de vardır. Bu 
husus hakkında lzmir mıntakası 

spor merkez heyeti ikinci baıka
nı Bay R şad Leblebioi oğlile 
görliferek düiUnOşlerini teıblt et• 
mık iatedim. Bay Reşad diyor ki: 

- u Güreşçilerimizi ayırıraak 
ne fudbolda, ııe de atletizmde 
" Milli ekib ,, diye ortaye çıkara• 
cağımız derli toplu takımlarımı• 
yoktur. Devşirme usulilo tezelden 
Millt takım çıkarmanın da her 
halde iyi neticeler vermlyeceğlni, 
çok defalar tecrnbelerlle gördük. 
Benim fikrimce Miltt takım hazır· 
lamak için muhakkak surette mu• 
allim antrenörden lıe baı amak IA
zımdır.Milll takım hazırlanmaaında 
yalnız Iıtanbulun atlet ve ha"1bol• 

cuları deiil; Anadolunua mulıt .. 
Hf köıelerlnde ceYberleri•i bil .. 

mediğimlz birçok kabiliyetleri 
16z önlnde bulundurmak lizundır. 

Bu it bir antrenörOn bir mııı
takada bq. on gün misafir kal• 
maaile laalledilemu. Memlekete 
ıetirilecek ea az oa utrea5r laer 

11Uatakada uzun mlddet arafiır
malar yaparak laakiki kabiliyet· 
lerl keıfetmelidir. 

Bizde sporcu moralini detı.
tlrmek Ilzım... Baau yaphi>mız 
ıln dlıipllai sağlam, tekniği Yar, 
iyi sporcu ve iyi takımlar yeti.
tirtceğiz. Ondan sonradır ki ıpor 
sahasında TiirkUn milli ferefinl 
ytıce:teblliriz. 

Ben Milli Fudbol takımı için 
tutulan devşirme usulün aleyhin· 
deyim. Filin ıehlrden iki fud· 
bolcu, bir başkasından Uç 
fudbolcunu:l lltihakile spor var• 
lıiımız tcmıil edilemez. 

Mil!i futbol talıımı seçerken, 
adları yıllardanberl hepimiı.ln dil· 
)erinde dolaşanları bir tarafa bi· 
rakarak yeni kabiliyetler, yeni 

·.._manlar aramak zar .. retini iÖZ 

Arkadaıımıza beyanat nren amir 
mmtakan ikinci baıkanı Bay Reead 

Leblebici oğlu 

6Rthade tutmak gerek.. Hatıra ve 
göaWe bakmlyarak memleketin 
uzak k6ıelerinden toplıyacağımız 
elema11lan bir araya toplıyarak 
muntazam çalııtırmak autetile iyi 
bir takım yetiıtirebilirlz. Ben ph
un buglinkl ıpor ruhunun yeni 
elemanlarla değfımeslni iıtiyo
rum .,. 

lı:mlr mıntakatı baıkanının 
ı&yledlklerlnl biraz daha geaitle
terek ıu noktada topJıyabilfrfm: 

Bay Reıad, 924 de Ankarada 
7apılan TOrklye birinciliklerinde 
yt1z metre koıan atletin 934 TUr
kiye birinciliklerinde yine Türki
yeyi temsil etmesini kabul ede
miyor. Ve 17 milyonluk Türk 
ktttleslnin içinde ondan başka 
yti:ı metreci yok mudur? Dem.ek 
istiyor .. Bu mühim nokta Uzerın· 
de bllhaua durmak icab ediyor. 

A. Bilget 

Memlekette Spor Hareketleri 
-

Adanada Lik Ve Balıke-
sirde Kupa Maçları 

A.daaa ( Huıuıt ) - Cuma 
gUaft Adana ıeau alanındaki lik 
maçları Seyhaaapor Merıin idman 
Yurdu ve idman Yordu Toroı 
ıpor arasında olacalc:h. 

Mersin Seyhan maçı 4· 2 Sey• 
han ıporun galeheafle neticelendi. 

Gnnlln en heyecanlı maçı id
man yurdu Toroı spor maçı idi. 
ÇünkU Toroa epor bu maçta 
ıalib ıef ;rse biriacf devre tampt
yonu olacaktı eğer mağlfıb oluraa 
birinci deneyi idman yurdile 
beraber bitirecekti. Onun için 
herkeı bu maçın saahnı aabırıız
lıkla bekliyordu. 

Takımlar alkışlar arasında 
aabaya çıktılar. Oyuna siyah be
yazlılann akı:ıiyle baılandı, fakat 
bunu Orhan kaleden uzaklafbrdı. 

Yurdluların forları ırene tehli· 
keli akınlarla Toros kalesine aık 
sık İlliyorlardı. Fakat bir netice 
elde edemiyorlardı. 

Birkaç dakika sonra hikimi• 
yeti ele al n T oroı ıporlular da 
bir netice elde ede eden birinci 
de\reyl O·O bitirdiler. 

ikinci devre baılar baılamaz 
iki taraf ta muhakkak bir netice 
almak için canla baş1a çalışıyor· 
Iardı. Bu çalışmada yurdlular ilk 
ıoller:ni attılar. Top ortada, 1urt-

lular rene hDcumda. 25 inci da~ .. 
kada ikinci gollerini de Şerefıa 

. ayağile attılar. 
T oroslular 2·0 mağliip Yaxiyetten 

hiç mllteesair olmadan tehlikeli 
hllcumlara ıeçtiler. Sağ iç Emi· 
ol de aağ açık mevkii~• attılar 
Eminin aağ açık mevkifne kon
maaile oyun bnıbütün baıkalaıtı. 

Emlain her akım bir tehlike 
yaratıyordu. Yine Emin bir h&
cumunda taç cizıfai meYkilnden 
çektltf bir tfttO Vurt ağlanna ta· 
karak, takımına ilk goln kazandır
mıı oldu. Bunda ıonra açılaa aan 
llclvertliler Mustafa ve NecaUola 
ayağlle iki rol daha yaparak 
oyunu 3-2 kendi lehlerine çevir-
diler. 

T oros ıpor da bu 1Uretle 15 
pu•anla birinci dene şampiyonu 
olmuı oldu. 

K. Yılmu 

Bahkesirde Tayyare 
Kupası 

Balıke•ir, (Hu&uıl) - Bu cg,, 
ma idman GftcU ile ldmaa Blrlitl, 
Tayyare cemiyeti tarafından lco
nulan kupa maçJarınin birincisini 
yaptı. Bunlardan eYvel oynan· 
ma11 kararlaıan idman Yurdu, 
Alay takımları maçl Alay ta· 

- -
F ranıızlarda Milli Takım Meselesi 
Franm fud· 

bol il prof uy o
n elli ti kabul .. 
dalldenbcri epey 
Herledi. Bu ller
leyf ı aon Hneler 
yapılan milli te
maslarla elle tu· 
tulur hale ııl
diğl halde F ran
aız mliıaekkidle
ri bili ya:ıiyet· 

ten pek memnun 
def illerdir. 

Son yapıla 
ispanya· Fransa 
maçından ıonra, 
F ranıız takımı• 
aın Fransıı. ıe
clyesine göre bir 
oyun ıiıtemi ya
ratamadığı için 
yenllditinl iddia 
edenler çoğaldı. 
Böyle iddialarla 
federaıyonu mD· 
temadi tenkid 
edenler Fransız 
millotinla ırki ka
biliyetine en uy· 
ıun gelecek tarzın 
fimdiyo kadar 
meydana çıkarıla
mamasını idare· 

ellerin kıaa görüş- J ı nsıılann ağıdarıa

1
~.~~.~~!:!?.!.~~~.~~.?!.~!:~.~~~~.~~.~~!: 

lerİıle hamlediyorlar. • 
Fudbol yazılannda keskin gö- Yarınkı . 

rtıılle tanıamıı Haarl Peferkorn 
neşrettiği bir makalede; bugUno 

kadar Fransız milli takımııu yal· 
nız dıt ıeklile, görDnUtft ile ted· 
kik edib aııl kuvveti çıkaracak 
ruhi ve manevi taraflarile uğraı· 

mamış Ye uğraımıya iktidar his· 
setmemiı olan spor idarecilerine 
çatarak, oyuncuların ırki seciye· 
lerlni en iyi anlamıı oldukların· 
dan ltalyanların Fransızlardan 

çok muvaffak olduklarım yazıyor. 

kımının ç.ıkmamaaından ötUrt\ ol· 
madı. HaYanın güzelliği ve bil· 
hassa kupa maçının alAka11 bütün 
apor meraklılarını erkenden sa· 
hada toplamıfh. Son zamanda 
•aziyeti feoalaıan idman Birliği 
ile vaziyet! iyilqen Gilçlln maçını 
ıeyretmek iyi bir alAka membaı 
olmuştu. 

Birinci denede Birliklilerin 
seyircilerde eski nzlyetl canla ... 
duan muvaffakıyeti görOlUyor ve 
ıuııf ıahalarının daima haricinde 
oynuyorlardı. Bu Taziyet Hi iç 
Necdıtin attığ'ı bir golle kendiıal 
ıöıtordi. Fakat bu rolün temadisi 
ikinci laaftaylme kadar kendini 
g8steremedi. Ikiacl haftayime 
GUçlUler dana fazla hir imanla 
çıktılar. Birinel devreye naxaraa 

Maçlar 
Yarın ıehrimizde ıu mnçlar 

yapılacaktır: 
1 - Taksim alanında Kaıım· 

paşa-Anadolu ıaat 10, SUleyma· 
niye • Beykoz 14.45. 

2 - Beıiktat Şeref alanında 
Fenerbahço • lstanbulıpor Genç 
takımları •aat 10, Fenerbahçe-ls
tanbulapor B takımlan 1 l,15 Al .. 
tınordu - Beylerbeyi A. 13, Fener"' 
bahçe-lıtanbulspor A 14,45. 

3 - F enerbehçe alamndru 
A - Bllyllk alanda Beılktaş"' 

Vefa Gene takımları 10,30, Hilil
Eyflp A 11,45, Beıiktq - Vefa 
A 15. 

B - Küçük alanda Bepktar 
Vefa B. aaat 12. • 

.. ;j;lı; .. ;&;.T~;~~;~;, ... hi~-~i;;~·~~ 
beraberlik temini için çalışıyor~ 
lardı. Fakad biraz sonra Celalin 
ayajile olan ikind iol Birliğıı> 
vaziyetini daha fazla aigortalaroı~ 
oldu. Oyun tarafeynin mütekabil 
hlkimlyetl ve kıımen sert oyun" 
ile devam ederken bitmeaine bet 
altı dakika kala Gllçun attığı 
bir golle oihayeUendi. Bu aurotl• 
tayyare kupuınıa ilk oyunun• 
Birlik 1 • 2 ıalebe ile bitirdi. 

R.~ 

• . . la d bir enıtantaPe 
MtrllD İdman Yurda ıle SeyhanBp'lr tRkımlarının lik maç rın an 
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af tanın 

Doğanla Üner sabah mektebe 
liderlerkea bir ajacın UıtUade 
ltdı bir ıemalye rördlller. He
bıen ikiıi do koıub ıemsiyeyi 
•ldılar ve çadır gibi bUyUktft. 
Evirib çevirirken iç tarafta Ha· 
•an dayının ismini ıördtiler. Ha· 
•an dayı da çocuk gibi bir adam· 
~· "Aman çabuk göturUb nre· 
nı. ÇUnkO yakar veyahut ta 
Yağmur hemen gel ek lixere .• 
SokaA"a çıkaraa barı zavallıcık 
lalanmaz • ., 

Fakat tam kapının 6aliae ıe
Unce Hasan Dayıya bakan ihtiyar 
kadın telAıla kapıyı açıb ıokağa 
fırladı. Doğanla Ünerl aörünco 
Lağırdı. Aman çocuklar Hasan 
Dayı kaçtılar. 
K Çocuklar ıaıırdılar kaldılar. 

oc adamı naaıl kaçırabiliyor• 
lardı. ihtiyar kadıa aalatmıya 
bnıladı. Dnn akıam Hasan dayı· 
Ja bir misafir geldi. GürültO, 
Patırdı. Kıyamet kopardılar. 
kavga etmiş olacaklu ki.. Bu 
•abah ta yine Hasan Dayının 
~da11oda bir gUrUltü bir allrlllt8. 
enıen yatağımdan fırladım. Oda· 

••na baktım, yok. Şimdi gidib 
J>oliıe haber vereceğim. 

Fakat çocuklar poliae gitmeden 
t~el bir defa da kendileri eYI 
•ranıak iıtediler. Haaan Dayının 
Od )[ aıına gittiler. Herfey karma· 
) lltııık, masalar deuilmlı, kitablar 
) •tde, vazolar kırık. GUner hemen 
Ardekl ldtablardan birini aldı. 
çık Yerini okumaya baıladı : 

h 1 - Her sabah bir dakika 
•ıınııı lbtünde durmak, 

t,lt 2 - Hor ıabah on beı kere 
1• atmak, 

le 3 - Bir meydanlıkta bin metre 
0ııtıalc. 

ltı Gnner bunu okuyunca llemen 
~i •nladı. " Haaan Dayı timdi 
)altı htUr hangi meydanda koıu
~nt,, dedL Doğanın elinden çektL 
t>a Yakın meydana gittiler. Hasan 
~0:'Y1 orada gtcellk kıyafetlle 
ltıekrken görtınce ikiıi de glll· 
fia ten kahldılar. " Hayır ola 
.._ •an O d' "a' ayı ,, diye 1e&len ıler. 

l(at li 
hy, aao Dayının gözU dün· 
ltıarn a<srnıUyordu. " Durun; koı· 
tırııtı hitsln de ıiı:e hepılnl anla· 

N·b diyordu. 
tolu~ ayet koımaat bitti. Soluk 
•ttlat a Çocuklann yanına geldi ve 

tnıya haıladı ., n • 
oen· \tard ım eski bir arkadaıım 

hlrıb~·. Mektebden çıkahdanberl 
Jı tırnlzi ·· 
vğren • gormemlştlk. Adre•lml 
"lllın rnış, dün akşam geldi. Geldi 
,.... a, ne d 
'-l(l.Y• k ese betenlrsiniz ? 

ıne tebde iken o benden 

A e 

ayesı 

daha iyi koıarmıı. Bir kızdım, 
bir kızdım ki.. Peki öyle fH, 
kolay dedim. Cumarteal ıtınn 
ıeninle yanı ederiı.. Ben de 
bugftn yarııa hazırlanmıya baıla· 

dım. Iıt• bu •• 
Çocuklar katıla katıla ıemıi

yeyl Hasan Dayıya verdiler. 
Kendileri de mektebe gittiler. 
Haaan Dayının hikayeıtl mektebde 
çocuklara bir hafta eğlence oldu. ...................................... -............. -....... . 
Fa.1Jdalı 
Bilgiler 
Bah§'ın Kaç Y aıuıda Ol
duğu Nasıl An!aıılır? 
Balıkların yaılan bakınca bir

denbire a•laıılmaz. Onun için 
herke1 tar. Kimi yttı yaıında 
der. Kimi iki yw yaç:IDda der, 
Bir baıkası bilmem elli yaıında 
der. Der, der •. Halbuki bahklann 
yqlannı anlamak hiç te ıor 

delfldir. 

Anlayanlar, okumaıını bilealer 
için balıkların da tıpkı alıin gibi 
aüfuı tezkereleri vardır. Hem de 
aizin blr nllfus ter.kerenlsf olduiu 
halde bir balığın pulunu, sayısı 

kadar nüfus tezkereıl vardır. Her 
pul bir nUfuı teıkereıl 1ayılır. 
ÇünkO balığın pulunu alıb dik· 
katli bakınca Oıtünde tıpkı ağaç 
kUtUğOnde olduj'u aibi birtakım 

halkalar vardı. 

Bu halkaların her biri balığın 
bir yaıını gösterir eğer pulda 
on beı halka varsa demek ki ha· 
lık on beı yaıındadır. YUz halka 
varsa yilz yaşındadır. Bundan 
baıka balıklarm batında her iki· 

tarafında gözUnUn arkasında ku· 
lak kemikleri vardır. 

Eier balığın baıını yarar da 
bu kemikleri ~ıkarır bakaraanıx 
bunlarda d bir takım halkalar 
görUrsUnUz. Bu halkaların da yine 
her biri balıA'ın kaç yaıında oldu· 

ğunu gösterir. O halde herkesin 
zannettiği gibi balıkların yaıını 

anlamak pek te ıor bir l•Y detU· 
dlr. Bir deneyin. 

Hoşunuza 
Gidecek 
Oyunlar 
D\)ğru Mu, Kambur Mu? 

Arkadaıınızla oynarken ona 
ıu resmi göıterln ye ortadaki iki 
düz çizginin doğ- _ _.r!M5._..,.....,.. 
ru mu, yoksa 
k•mbur mu ol
duğunu sorun .. 
Aarkndaıınız rea· 
m• bakacak ve: 

- Ortaya doğ· 
ru kamburlaı· 
mı§, diyecek.. 
Halbuki o çizgile- ~-'-1~_....,..,,. 

rin ikisi de dümdüzdür. Onunçün 
ıiz arkadaıınııa karıı dllz oldu
tunu iddia ederafniz. O ta bli 
lnanmıyacak. O zaman bir ced
velle o iki çizil araaıodakl 
açıklıiı bir yukandao bir aıağı· 
dan, bir ortadan ölçerainiz. O .ıa• 
man çizgilerin dllz olduğunu, fa· 
kat bizim g6r.ümlbUn öyle gör
düfUnU, onunçiln her zaman gö
aUmüıe inanmanın doiru olma• 
dıj'ını o da anlayacak. 

Yarım Murabbaı 
Bütünlemek 

Arkadaılarınııla hep bir ara· 
ya toplanınca bir kAiıdm Ur.erine 
yarım murabba çizin ye .,-kadaf" 
larımı:a biç kağıd kalem kuJlan
madan bu murabbaı tamamlama· 
tarını söyleyin. 

Arkadaıl rına dUwtinecekler, 
tııınacaklar •• Fakat klğıd, kalem 
kullanmadan murabbaı tamamla· 
manın çar< a:nl bir tOrlD bulamı• 
yacaklar, nihayd ılıe: 

- Aman kuzum, ıunu ıöyle· 
ylver haydi, diye yalvarmaya baş· 
byacaklar. O zaman siz ufak bir 
ayna alır, resimdeki gibi yarım 
murabbaıo önUne tutaraır.ız. Yarım 
murabba tabit aynaya vuracaiı 
için tamam gibi görünecek. Ar· 
kadaılarınız da bu kadar kolay 
bir ı•ye akıl erdiremedikleri için 
kıııb duracaklar .• 

Bir Gözle MI Deh• Çok 
GörUrsUn iki Gözle MI ? 

Arkadaıınır.a ıöyle dlyecekıl· 
nlz " Ben bir gözUmll kapayınca 
ıenin iki gözünle g~rdüğün şey
lerden daha fazla ıeyler görü· 
yorum. O elbette bu ıör.e ıaşa· 
cak " haydi haydi hiç öyle şey 
olur mu ?,, diyecek ı:z ıırar eder
ıiniz. O elbette yine inanmaya· 
cak. Artık kız.maya başladık nı 
görOnce s6ylersinlz. ,, Sen iki .. gö· 
.ıUnle benim yalo11 bir göıumO 
1ıörüyorsun amma ben bir g(). 
zllmle ıonln iki göıUnU de gö
rüyorum,, bu kadar kolay bir ıeyi 
bilmediği için arkadaşınız kendi 

kendine kızacak. 
Dlllnlz Döneblllr MI ? 

Arkadat1nııa biriblri arkuı 
aıra biç durmadan " keıkekcinin, 
keıkeklenmlf keıkek kepçesi " 
cllmleılni tekrar etmesini 1ıöyleyin 
bakalım dili d6necek mi? Tabii 
dlJnmlyecek. Siz de glllmektcn 

katılacaksınız. l 

Haftanın Bilmecesi 
Bu Kov yı Acaba Hangisi Devirdi ? 

Bir sılln ovin bütUn hi:ımelcilerl birden temizlik yapıyorlardı. Çün
kü ertHI gUnü kUçUk bayaıun yaı günüydü. Fakat içlerinden blıt 
kazara koyayı devirdi. Zaval'ının korkudan ödil patladı. Acaba bu 
dört biımetcideo koYayı deviren hangisi?.. Bulmak için devrile. 
kovanın yanındaki ok.tan baılayıb çizgiyi takib edin. O yol sbl 
zavallı hlzmetclnin ta önüne çıkaracak. Halledilmiı bilm ceyl k slb 
bize gönderin, biz de, ıb:e gllzel güzel hediyeler yollnyacağız. 

Geçen Haftaki Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

94 lldnol Kanun tarihli biJmeoe
mJade birinci ikramiyemi& olan bir 
konaol saah oı latanbul luz 
ortamekteb A·1 den 432 Bayan 
Mellha Al Tan almıştır. Talili oku• 
yucumuzla, !stanbulda bulunan di~er 
okayucumuıların hedıyelerinl Pazartesi 
Per embe günleri öğleden aonra ida.re· 
hanemizden almaları lbımdır. Taıra 
olrurlanmııın hedıyelıri poıta ile 
gönderilir. 

Birer kutu oyuncak alacak· 
lar: .latanbul 2 inci mekteb 11nıf 4 den 
Cemal Özdemir. Ef Azi:ı ziraat müdürl 
kızı Tımugln Aykut, KayHri Oümuri• 
yet mektebinden 290 Celllet Al&ay, 
Saınıun battı Kurealan utuyon mü· 
duru bay Rauf oğlu Sel9uk bar n 
bayanlar. 

Birer albUm •lacaklan An
kua lıtikli.l lllımektebi ıınıf 8 de 157 
Lemanur Denizalp, SıYRı haataneıi 
inzibat ulıiti KD. Yüıbııtı ha1 İbra-
him oğlu .Fahreddin, İstanbul 12 inci 
mekteb ~inci 11nıf 279 Naci Yalçın 
Menin ldhallt gümrüğü birinci katibi 
bay .Eaad km Tuna, la nbul erkek 
Jiseıi C-1 den 803 Oz Nihad, Eekııehir 
Sakarya llkmektebi ıınıf 4 den !S4 
Emine Günseli, İstanbul kız lİll!ıİ 886 
Melahat F•hri; İnegöl hükumet civarı 

Yeıilköprü ıok ... 
No. 10 da bay 
~ustafa kızııiü• 

zeyyen, ÜtanbuJ 
erkek liseıi D-1 
den 1468 F eriduh 
Aruo, Konya kıı 
muallim mektebl 
A-1 den 268 Ha 
oe r bayan n bay 
lar. 

Birer losyoll, 
Geçen bilmecemiz· alacaklar: Moda 
de yan takımını 8 inci mekteb il• 

kazanan latanbul) nıf 4 den Gül91Q 
kı& Jiıeslnde 1406 istanbul kız liıe( 
numaralı Bayan ıoos Beria Hak-

Falihı:ı. Sadık kı, lııtanbul tioa• 
ret mektebi 1028 İrfan bay ve bayanlar. 

Birer bUyUk sulu boyd ala· 
caklar; Beyoğlu 30 uncu mekteb 
Pepo Y eru§almi, lzmir Bornova 9 

EylOl llkmelctebl N. Aytekin, Alpull11 
llkmekteb talebeıindtn ıınıf 8 de 67 
Llmi, latanbul Fe.Uh Gelenbevi orta 
mekteb A·l den 852 Kadri Tumaoğlu, 
İz.mir Kuşıyaka ortamekteb 284 lzıet 
bay ve bayanlar. 

( Sonu yann ) 

Biraz Da Gülelim 
Uzun Sakalla Top Sakal 

l 

BirgUn T opsakal elinde koca
man bir ç nta giderken yolda 
Uzunsakala rastladı. lki1ıl gayet 
iyi arkadnşdılar, Uzuosakal Top 
nkah görlince: " Aman 0 koca· 
man çantayı n aıl taııyorsun. 
Sana ar.ıcık yardım edeyim mi? 

" Topaakal ıevindi. 11 Aman kuzum 
Uzunsakal. Hiç durma. ÇUnkU 
ıu treni kaçırmak istemiyorum.,, 

Uzunsakal arkasını dinlemeden 
hemen yerinden fırladı. Koıa 
koşa tren köprüıllne doğru gitti. 

Şu bizim Topsakala yardım 

edeyim. Treni kaçırmak istemi• 
yordu. Şimdi tren köprllnlln albn• 
dan ıoçerken ben onu yakalanm. 
Lokomotifler kömUrU çok aevermif. 
Yutar gibi kömUr yermiı. Ben de 
ağın ucuna ıu kömOr parçasını 
takayım. Geçerken kömUrU yiye
yim derken ağa takılır kalır. 

T opaaknl da trene yetişir.,, 
ZavalU Topsakal da inleye 

inleye geliyordu. Amma tren de 
çoktan gitmivti. Uzun akalı gö
rünce kııdı. 

« Yahu ben sana azacık 
yardım et te ıu çantayı taıı diye• 
cektim. Böyle mi }Bpacakbn? » 
Uzun sakal da hemen cevabı verdi. 

-Zaten sana iyilik yaramaz ki. 
Ben de sana yardım etmiye gel• 
dim. Tireni kaçırmamak için ya• 
kalnmıya geldimdi. Kömüre ku• 

lak asmadı. Geçti. Gitti. 
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_ H_A_Y __ A_T __ K_U_R_B_A_N_L_A_R_l_j 
Anne ıefkat n mub2bbeti ilkasile ynpılmıt caıip bir ıaheaer 

Tilrkiyede pek ziyade sevilen bOyilll aktör CLIVE BROOK aehhar yıldıı 
ANN HARDiNG n dehakAr yumurcak DICKIE MOORE tarafından 

Ayak ayak Ustüne atıb olur· ı 
duğu mUddetce, Zati Paş;mın 
Hanımefendinin ağzından - ıay1a
nız • 20 laf çıkmamııtı. Onun 
da yarıs~ türkçe df'ğildi. Söyl~ 
diklerine hep fransızca, lngilizce, 
almanca kel:me!er karıftırıyor, 
yahut suıuyordu. 

Bu kadar iıkemle bolluğuna 
rağmen ayni ıandalyeye ıık17mı1 
olan kızları iso boyuna (vıyf), 

(yes!), (yal)lar sarf 6diyorlardı. 
Y e!da Hanımla matmazeli de 

kar.,ıdan mukabelede. O zavallı· 
cıklarda (yeı), (ya) yok; y•lnıı 
(vıy). 

Şaban Paşa takımı, yeni i•· 
(enlere arkaları çevrik, yüz bu· 
ruşturarak, burun deliklerini aça· 
rak, lahavleler çekerek bitltikte
kilerlo fııılaııyorlar, diğer kana
pelerdeki ve koltuklardakiler, a• 
fızlarına mendilleri ıiper derek 
yavaştan yavaıa ıöyleılyor, lkl 
cami arasında kalmıt binamaz· 
lara dönen Ata Paşanın Hanımilo 
baldızı hab yutmuş gibi etrafa 
bakınıyor, bohçacı madam bile: 
(Porka Madonna!. Douner W etterl 
Hols der T eufell diye mırılda· 
nıyordu. 
' Erkin mlnderlerindekl katıd 

kavafı, kurşuncu, kolcu makuleıl 
cavalacoz takımı da Ahllvahda idi: 

- Vah batımıza gelenler •ah, 
ne gllnlere kaldık?. Bunlar kA· 
firden de beter ayol! 

- Ahulu Tanrım, bizi blSy• 
lelerinden aözet, terlerinden Irat 
otl .. 

- Uıulcacık baı örttUerinld 
artnn kardeıler. Bunlara açık 

,akmak haramdır. Yarın ahirette 
vallab, çayır çayır yananı. 

- Rabblm ıen esiri•; bizleri 
dinden, imandan ay\rmat 

- Ne diyeyim, boyları devrit. 
-"1; yumurcaklar çıkarsınlar ltal· 
lahl.. 

Sazende cariyeler aaılarını 
yanlarına koymuılar, elpençe dl
vandaydılar. 

Şeker tepsiıl, ayni ıatafatla 
ISne getirlldL Zati Patanın Ham• 
mefendl tabaklara bir ılSz atb. 
Bir Ultimatom verir gibi: 

- Bekir (yani Hacı Beldrln 
ıekeri) sevmiyorum. Bir polre 
alayım! dedi. Yemlt ,ekerlom~ 
ferinden bir armut aldı. 

Kızları da annolorlnl taklld 
ettiler: 

- Bekir prehlıtorlque bir 
bonbon. "Hemıireslne:,, Lola 
Nichtwar?. Ben bir praline ala· 
cağı mi 

· - Beıi de Bekir istemem •.• 
1 Will take a Nota, Schokolatel.. 

- Şaban paşanın hanım, dur• 
du durdu duramadı. içinden: 

( Bu Zablzibalar var diye ne 
oluyorum, niçin auauyorum?) mı 
dedi ne dedi, sanki etrafdakilerln 
kulağı duvarmıı ta 1ağra ı5yllyor
muş gibi, var kuvvetlle giriıtil 

- Ne güzel ud dinliyorduk 
değil mi?.. Kalfa hanımların faaal
lar1 dersen daha curcunalldl. Ku
zum niçin susduk, paydos ettik; 
ipimiz çekilmiş gibi dillerimizi 
tu:tuk? Her ıeye gelirim, hatır 
ipin çiğ tavuk bile yerim fakat 
dilsiz orucuna tahammliltiqı yok· 
tur. 

Zati paşanın karısı, fil dişi 
kaplı gözlüğünün altın kordonu• 
nu, can sıkıntısından parmağında 
ç öviriyor, kızları (vıy) le kine, (yes) 

lerlne, (ya) larına devam ediyor• 
lar, Yektanımla madmazeli fan
finini ıllrdürlib gidiyor, ortanca 
hanımla hemşiresi göz pınarıyla 

blribirlerine bekıııyorlar, kanape· 
lerdeki hatunlar, yDzlerine renk 
\'e ıevk gelmiş, kemali vecdiyle 
abhyorlardı: 

- Hay eksik olma kardeı!.. 
Yiae saz baılaaa yok mu ya? .. 

- AIJah paşcıcıiını, evladcı· 
ğını, anneciiini bağıılaıın gözüm, 
ne kadar da doğru ıöyledin. 

- Vallahi ben saati 'itile unut· 
tum. Daha kaç yere gidecekken 
adam sen de dedim. Bir fasalcık 
daha dinle.em ba§ka bir ıeyclk· 
ler fatemem •• 

Minderdekller birbirlerine: 
- Tef çalan tazelerin aarııı 

yok mu, öyle bir oynar, lSyle bir 
titrer ki tıbkı bizim çengi Binnaz. 

- Kara gôzlilıll do pek yoı· 
ma. Dediğin aarııınla kartı kar· 
ııya bir çobana çık1alar, gel de 
aeyrine doy. 

Bu aofer, bohçacı madam H· 

ılni çıkarmadı. O ne hinoilu hin.. 
Kar111ındakilerln bağırsaaındald· 
ne agfi.h.. böyle ıivillze, eklere 
kimHlere kartı gaf yapar mı hiç? 

Şaban paşanın Y anıak karııı· 
nın tekrar tekrar ısrarı, kayna· 
naaının da fazla arzuıu fizerlne 
çir nAçar saıendelere emir aav• 
ruldu. 

Sazlar akord edilirken Zati 
paıanın banımefendile kızları, b .. 
rapeze atlayan bfr canbaz gibi 
yerlerinden fırladılar. 

Salondakilerin artık sevincini 
dllıUnUn; parmağında ı:illerl ekıik. 

- Aman oh diyeyim, üzerim
den aank1 bir çeki taıı kalktı; 
ıeniı nefH aldım. 

- iki tlaklka daha otursa· 
lardı gık dlyiverocektlm. 

- o datların aelin ablaaı 
karılan karıımda aördökçe 11r• 
tamdan kuyruk ıokumuma doğru 
bir tlrpermedir baıladı. Kırkın
dan sonra llatllme haYale llletl 
mi geliyor diye az kaldı oynata• 
veriyordum. 

- Ben, sanf aaon, dobra bobra 
adam. Bu orgöy görünce ne ener• 
ve oldum biliyoğıunuz? Az kalıin 
bana biğ apopleksi ı•liyoğmuı •• 

Kemasat kalfa, hicazdan bir 
taksime glritirken, Şaban paıanın 
ki, nğ ellnlo iki parma~ını şıkır· 
da tarak: 

- Kuzum evlAtcıj'ım, dedi, 
canını aeveylm öyle Dedefeudl, 
modefendl klrl ıeyler tutturub 
bizi bilmem nesini yemiı ispinoz 
hallne ıokmayın; n•ı'eli, curcu· 
nalı bir şey çalın... Nı idi o 
Şadmend, paıa babanın çok sev· 
diii, her akıam çaldırttığı tllrkU. 

Şazimend Hanım, göz kapak· 
ları inik, esirci evinde mUıteriye 
cevab verir bir vaziyette, muka· 
bele etti: 

- ( indim gittim Diyarıbeldr 
dllzllne ) efemi 

Anne anneıl de aıka geldi: 
- ( Bulbul olaam, ağats da· 

linda konsam ) aarklsinl da tsalin 
kızlar! 

Her taraftan çeneler işliyordu: 
- Aman tazeler (Atımı bağ· 

ladım ben bir ormana ) yı da ıa· 
kın unutmayınl 

- ( Ukbahar olunca ıen olur 
dağlar ) a bayılırım; çalınınca 
kendimi tutamam, tıkır da ııkır 
oynarım. 

- Oyun havası, oyun havası!. 

Ayol unutuyoruz, ( Hoppala zey· 
bek) de var. 

Sara> la kılıkla, Çerkoa di:ll 
biri: 

(Arkaıı var) 

Teşekkür 
Sevgili ze•c• ve valdomlı:in 

ölUmll ha1eblle bizzat cenaze 
merasimine l~tirak ve tifahen Ye 
tahriren beyanı taziye liitfunda 
bulunarak acılarımlza ortak oJan 
bilcllmle akraba ve dostlarımıza 
ayrı ayrı teıekkUre lmkinııılığın· 
dan dolayı on samimi teıekkilr
lerlmizl muhterem gazetenizle 
iblAkını rice eyleriz. 

Zevcesi Oğlu 
Ernut Hoffer Emanuel Hoffer 

Kızları ve Damadları 
Nelli n Davud Motola 

Eleonor ve Selim Dwek 

1 
Bu film, hissi, mUesalr ve beşert mevzuu ltlbarlle her 
gösterlldlğl yerde bUyUk muvaffaklyetler kazanmı,br. 

İlaveten Nuhun a-emiıl: Hak'İkibir harika olup renkli Ye wayet gtısel 
J ir SfLL Y SENFONf'dir. FOKS JURNAL 

,..411111.--... -----~· Şehzadebaşında 

MİLLİ HiLAL 
1 J Şubat Pazartesi gününden itibaren iki sinemada birden 

Türk artistlerinin Türkiyede yaptıkları Tıırkçe söı.lü ve oarkılı 
biiyük memleket filmi 

AYSEL 
(BATAKLI DAMIN KIZI) 

Bu akşam T O R K Sineması 
Dünya filim HDayiinin ea yilkıek ve en hiui eserini takdim ediyor ı 

S A F O 
( ALPHONSE DAUDET) nin unutulmaz 1abe1erl 
( Komedi Fran1eı ) in un'atklr trajedi artiıtlı 

MARY MARQUl!T 
ile JEAN M.A.X ve FRANÇOlS ROZET 

A Rejia6r LEONCE PERRET - ( Patbe Natan filmi ) 
llanten: (Hayvanların kralı ASLAN) calibi dikkat fil•. 

~---• Yerlerlnlzl Gnceden tutunuz. Tel 40690 ._ __ _.,. 

DUn ak,amdanberi S O M E R Slnemaımda 

KIYAMET GÜNLERİ 
( 1914 • 1918 harbi ) 

88y0k harb filmi gartllmemlı bir muvaffakıyetle devam ediyor. Bu hakiki 
barb filmiade ; en bOytık politika Ye aakeri adamları glSrOlmektedir. 

Tenkidi, ıureti huauıi1ede CLAUDE FARRERE tarafıoden yazılmııtır. 
lliveten: F O X JURNAL 

r- Şehzadebaıı 

H 1 L A L Sinemasmda 
Bu Haenin iki bOyOk filmi birden 
Sinema ileminln li:ıymetli n anlmli 
yaldısları RAMON NOV ARRO ve 
MAGDA EVANS ribl iki blytlk 

aan'atk&rlar tarafından temall 
edilmiı olan 

ASRi TALEBE 
Neıe, Gençlik n ıpor filmi 

Bu filmi bllhaaaa talebelerin 
warmeleri ıayanı taniyedlr. 

Ayrıca: LILY DAMİTA • HENRI 
GARAT aibl ikl bllylk artiat 
tarafından pek yOkHk oynanmııtır. 

ÇALINAN ADAM 

""""" 811"'"" $thirTiyatl'aıa 
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era filmi 
Buınn 

rdır • .J 

Tepeba ıı Şehir 

Tlyat roaunda 
Bu akt am 20 de 

UNU TUL AN 
AD AM 
6T ablo 
Ya ıanı 

Nazım Hikmet 

artiıtlerln hastalığı dolayıailt 
eski Franı z tlyatroıuodaki operit 
kıamı birkaç giln oyunlarına devam 

edemiyecektir. 

lstanbul birinci lfll• memur• 
lulundanı Zındaakapıda Buğdaycı· 
larda yatcı ve Cihangirde Sormakir 
aokatında Ahmed Remzi apartıma· 
nında oturan Rlga Miıtakidlıln İ•taa
bul aallye birinci hukuk mahkeme. 
ıinee 24/10/934 tRrihiode ifJ&ııoa ka· 
rar verllmlttir. MOflialn mevcudn mas-
rafı korumıyacatın dan icra ve lflla 
kanununun 218 inci maddesi mucibince 
tasfiyenin baait ıekilde yapılmlllı ka-
rarlatmııtır. Alacaklıları bir buçuk ay 
ııarfında alacaklarını bildirmiye çatırı· 
yorum. Bu müddet içinde alacaklı· 
lardaa birinin masrafları peıln vere
rek tasfiyenin adi ıekilde yapılmasını 
iatiyebileceğinl de ilin ederım. (7835) 

ASRI Si NEMA 
Vaadinde duru7or ve dalma 2 bGyGk 

film blrdea ıöaterlyor. 

Bu akıamdan itibaren 

GARSONLAR 
ŞAHI 

TRAMEL ve SUZY VERNON 
tarafından 

CEHENNEM AOASI 
JACK HOLT, RALPH GRA VES n 

DOROTHV SEBASTiAN 
tarafından temall edilmit ,aıan 

esrarı ara11nda cera7aa eden 
blr macera. 

Bu akıa.m ı BÜYÜK TOMBOLA 

Bugün 

MiLLt SiNEMADA 
Bu aenenin en güzel iki filmi birden 

1 • DEMiRHANE MüOURü 
Oynıyan ı GABY MORLA Y 
Hayatın perde üserinde görGleotk 

naftı bir aksi 

2·ÖLUM KERVANI 
Oynıyaıı ı KEN MA YNARD 
~ Battan aıağa heyecan filmi. 4 

~ 1 Şimdiye kadar işidilmemit •e gör11l· 
memiı bir güıellikte olan ve mev• 
simin en bUyllk muıiki filmi ıayılaD 

SOPEN ve ASKLARI 
BUyllk bir muvaffakıyetle 

Y 1 L D 1 Z Sinemasrnda 
devam ediyor. 

,. .. Dr. lbrahlm Zati 4IA 
CaQ'aloatu ı Mahmudiye cadd••I 

Çatalçeıme aokatı No S 
Herıiln 6j'Jedea ıonra baataları111 

kabul eder. _.......... -

~LA DAM O KAMELYA 
-(ALEXANDRE DUMAS Fils) in ölmez şaheseri. • b 
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ve 
Nasıl Doğdu? .. 

8 inci kısım No. 191 
Her hakkı mahfuzdur. Nasıl Yaşadı? .• 

il:~~~~~~~ 7 - 2 - 93 ı Nasıl Ôldiz? 
~ ,. Ziya ~akir <=============================ıf? 

Vahdeddine 
kate Şayan 

Verilen 
Sözleri 

Bir. Arize Dik
lhti va Ediyordu 

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

k Şu &uretle, bir memle· devrel ihtilAliyede görülen suiistl· le retirdl. Ve ittihadcıları tevlid 
etti. Binaenaleyh onlar, büyük 
bir kuvvei inkılibiyedir. Gayet 

derin, köklü ve memleketin derin 
damarlarından bayat alan bir ta· 

etin tekamül ve inkişafında, malit Ye tiddeti hutunet yUzUn- 1 
laYrikablll def bir merhale olan den Ittihad ve Terakki c~miyeti 
•e nev'ima bir ( ne9vU nUmayı aleyhine bUytik bir cereyan vardır. 
laıaraıi ) tumiyesine aeza bulunan Yine 9Ubhe edilemez ki bu cere· 
~t~ref lhtililiyeden, inıallah mem· yanda bulunan adamların birçoğu, 
tk~liıniz, )'edi hUmayunlarlle tiddetle arı:u ederler ki, zatı 

:e hayırlısı ile çıkmıı, Ye ( Res· hümayunları bu babda icrAata 

kım ağaçl~rdır. Kat'iyen katedi· 
lemezler. Ancak memieket için 
hayırlı bir ftkil ve surete getiri· 
lebiiirler. oraayon ) denilen hali tabiiye kıyam buyuraaınız. Ve tarihte 

leçıniş olur. Patrona Halil ve Kabakçı Muataf a 

D h 1 l l b · d l gibi türedilere karşı yapılan ıe-
d evrei 1 tl A iyen n 1 ayet n· did icraatla, lttihad ve Terakki 

İttihad ve Terakkinin kulları 
gibi muhalif eri, muarızı siyasiye· 
lerine karşı kati} en hak \'e h.safı 
elden bırakmak filcrinde değiller
dir. 

e, memlekette, gGya hemen 

llrıeırutiyet tee11üa etmlı ye inlnı cemiyetini hUkllm Ye nUfuzdan 
dareyl eline alabilecek bir ekıe- fıkat buyuraıınıı. HalbukJ tid· 

tfyet fırkası ve hem onu, icabı detl teair ve infiale bağış• 
~tfrutiyet murakabe edebilecek lanmak lbımgden bu kabil 

( Arku nr) 
._ ....... 

._. ......... _...... .... ·--- • · - •• ·- • 1 

hır ekalliyet fırlcaıı da derhal temennlyabn lcra11, memleket için 
b Uauı bulabilirmit gibi, kullan da hayır şöyle dursun, bilikiı yeni• 

TEŞEKl<OR 
6 1kincikanun 1935 tarihinde roağa• 

ıamın bıtişiginnt> vnkua gelen v~ngı~
dan mutazarrır olnıuklığ nı üzerıne ıı

gortalı bulunduğum ltımndı Mıllf Türk 
Sigorta Aoooım şirkt>ıınin Bursa anen
tau Adapnzım Türk Ticaret Bıtnka&ı 
Buna §tıbesi derhul lnmn gelen mua
meleyi ıkmnl ederek yangından ileri 
gelen urarım derhal tazmin edilruit
tir. Hakkımı dtrhal teııvive ımrt•tile 
gösterdikleri çabukluk ve kolaylıklar-

lrçok zevatla beraber o vakit bir çok felaket ve mcıibeti celp 
~lnıayrihaddln ekalliyet fırka· ve tahrik eder. ÇttnkU tee11ür Ye 
~rını temsile teıebbUı etmlıtik. teeJIUm ile tamikımadde edeme· 
ı· albukl, bilahare denel lhtill· yen bu bir çok kimselerin ıannı 
ı?•nln sadamatı müdhiıeslle gibi lttihadcılar kat'iyen tarihi 

8~tUn bu teıkllit altliıt oldu. Osmanide a-örtllen türediler ka· 
b ırçok kimseler, bu uj'urda kur· bllinden, esassız gelip geçici kim· 
tan oldular. Hayatlarını kaybet· aeler, değildirler. Onların menşe-
tiler. Kulları gibi canlarını kur- lerini, memlekette aınrlardanberi 

dan dolayı gert>k İtimadı Milli Sıgorta 
şirketine ve gerekle mezkftr şirketin 

•rabiJenler de; dahilde ve hariçte, devam eden tahakkllm ve lstlb-
Buna acentaeı Adapazarı Türk Tica• 
ret Danka11 Hııua şubesine burada 
alenen teşekkür etmeği bir vicdan 
borcu bilirim. 

ıurada burada IAIUebkem Yaka· datta aramalıdır. O tahakk6m Ye 
tle lntizaren durub kaldılar. lstlbdad nihayet ıaman •• ah· 

Hacısabit oğlu Kemal 
Uzun9arıı :No. 137-139 aktar 

Bursa 
Bugün meşrutiyet padiıabı Yalln bütün muhitımaddi ve ma· 

olarak ıab hümayunlarına teret- nevinin yardımı ile akıitesir husu· 
~b edenn~fi m~~deuden ~=====~==~================~= 

biri, meırutiyetl idarenin mihveri ı 
•e Ussülesası o!an şu ekseriyet • 
~e ekalliyet teıkllabnı ihya •o 
tanzim etmektir. Arz Ye beyan· 
dan mUstağni olduğu Uzere meı· 
rut:yet, hiçbir vakit bUtUn hukuk 
'' ıalAhiyetlerin makamı 1alta• 
1lattan alinması, ve bir ( blzb ) in 
hdi tahakküm ve tatalltıbOne 
•erilrnesl demek olamaz. lttlhad 
le Terakki Cemiyeti, iddiası 
'hçhlle, memlekette ekaeriyet 
'
1 
alinin efkArını temıil eder 

~ •a bile bu ancak, sorhHt bir 
l~ihab neticesinde teıahllr etme
~ lr. Binaenaleyh, bllAif atol .:r:a• 
h •rı, bOtnn tebaal ıadıkai hUma· 
) llları, Kanunu Eıasi ile mUey· 
, 'd olan hukuku alyaaiyelerinl, 
h~Y•I fahanelerinde ıerbestçe ve 
'llhblr kimseden havf ve ictinaba 
l11a ~ftıaksızın icra edebilmek 

EmlAk ve Eytam B n ' ili Darı 1 

kanını iıtlhsal etmelidirler. 

... lier hızbi siyasinin mutlAka 
~e~k" iild ıı iktidara gelmesi, ıart de-
ti1l lr, Ancak, 93yei müliikanele
lt de, hukuku esasiyemize sahih 
1'ı ltı~llik olmalıyız. Memlekette, 
ftr~kiirniz hakikaten bir akalliyet 
dtiillaı olmak derecesinden fa:r:la 
a,r,1•e, biz o daire dahilinde de 
"ıt le ıatı hümayunlarına ve rerek 
"1tihltkete, arzı hizmete hazır ve 

tyyayız. 

tlri\Ş\l rnaksada vnaıl olmak, yani 
ct,11 l'i rneşrutiyeti tenıin ve halel
titı "1kaye etmek için, efendimi· 
~aa:.tdl hüm.,yunl:ırmda Kanunu 
~lltd 1 

ile rnücyyed birçok veaalt 
ttı,rn1ı'\Ahnssı amali haklranemiz, 
te,81 eb~tte meşrutiyeti idarenin 
~ ı ... 
~l.!nd surette tahk.mi oldu· 
... an ve . . k 
"''lt h ' . . s ıtı mefnıa ve anu• 
tı, ef arıc nde bir tedbiri bittabi 

tnd·rn ·z h t h , 
getitirl ' a 1rJ ilmnyun!ar.ına 
ley er, ve ne de biz böy.e bir 
bl!lu arzb .~e. teldif e~mek Ct retinde 

ne ıl.rız. 
Şiibhes z b ·· • ugun memlekette, 

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

ıokağmda eski ve yeni 4 No.lı 226 627 metre murabbaı tarla aa.• 
tılmak tız:ere aşaaıdaki ıartlarla arbrmağa konulmuıtur. 

l Artırma (kapalı zarf) uıuliledir. 

2 - ihale 11/Şubat/935 Pazarteai gOnU saat onda Babçekapıdakt 
Şubemizde yapılacaktır. 

3 - Artırmata girmek için · 1135 lira teminat verilecektir. 
-' - Talihler bir lira mukabilinde alacaklan ıartnameyi teklif mek· 

tublara llr blrlıkte ve orada razıh ıekllde ihale aaatlnden 
eYYel tevdi edeceklerdir. 

5 - Sabı bedeli peıindir. 
6 - Bu bahta daha fazla tafıillt almalc !stiyenlet ŞubımiH mO· 

racaat etmelidirler. (18) 

* .. 
latanbul Dördüncü icra Memurluğundan 

Emlak ve Eytam bankaaına birinci derecede ipotekli olup tama· 
mına (16835) on altı bin ıekiz: yUz otuz beı lira kıymet takdir 
edilen Galatada Azab kapusunda Şehid Mehmed paşa mahalle
sinde Kalatatyeri sokağında 'fe aenıde mUıtenlden (640) metre mu
rabbaı arsa ile bir kısmı Uzorlne mebna Ye ıahll kısmı galvaniz 
ınçla tahdit edilmiı 6 - 8 No. lı maa mUıtemilit e11ki fabrika bina· 
ıı açık artırmaya konulmuı olup ilin tarihinden itibaren ıartna· 
meai herkes tarafından sıBrUlebilecek ve 12/3/935 tarihine raalayan 
sah gUnU ıaat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık artırma ıuretilc 
ıatılacaktır. Artırmaya iştirak için yilzde yedi buçuk niıbetinde 
pey akçeai veya bu mikdar üzerinden milli bir bankanın teminat 
mektubu alınır. Bh'iken vergilerle çöp Ye fener resimleri Ye Yakıf 
karesi mUiteriye aiddir. . 

Artırma bedeli muhammea kıymetinin yOıd• yetmlt bışanl 
bulduğu takdirde ihalesi yapılacak akıl takdirde en ıon artıranın 
taahhüdU baki kalmak tartile aatıı on bet alln daha uzatılarak 
27 /3/935 tarihine raılayan Çarşamba gllnü aynı yer H aaatta ikinci 
artırmaaı yapılarak artırma bedeli muhammen ~lymetlnln. yOzde 
yetmit beı·ni bulmadığı takdirde 2280 numaralı kanun hükümle
rine glire geri bırakılır. icra ve lflla kanununun 126 ıncı mad~esl· 
ne te\'fikan ipotekli alacaklılarla diğer alikadarların YC :rt;a~ 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve huıuıile fab 'fe maara a a r 
o'an iddialarım ilan tarihinden itibaren yirmi ıUn içinde evrakı 
~lisbitelcrile birlikte bildirmeleri lizımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sic;llerl!e sabit olmadıkca ıatış bedelinin paylaşmaıından ha· 
riç kalırlar. Alakadarlann lıbu kanun maddeıine göre hareket 
etmeleri ve daha fazla malümat almak lıtlyenlerin 934/930 doıya 
numarasile dairemize mUracaatlan ilin olunur. (23) 

Yeni 5ıoyadları 

Okurlarımız Ayni İsmı 
yorlar. Buna Dikkat 

Sık, Sık Alı
Etmelidirler 

lstanbul'da 
TUrk Anonim Elektrik Şirketi 

neşriyat tefi Cevad ve Küçük 
Y ozgad' da Barut fabrikaları kim· 
yageri Kadri ve valdeleri Bahriye 
Gültekin ıoyadını almıılardır. 

Yozgadda 
Y ozgad (l-. usu si) - Kura oğlu f 

bay Abdlllkadir ve oğlu bay ha- ı 
lil, bay Bilal Ün\·er, tahıildar bay 
Hiiıeyin yıldız, Hoca Tahir otlu 
bay Ali ,.. oğlu bay Mehmed 

Akduygu, ekmekci bay Akif Tuz.
kaya, ipek oğlu bay ŞUkrU, bay 

Oıman, bay Ihsan ipek, Abdullah 
oğ:u bay Salih Erman, HUıeyin 
oğlu bay Ali Rıza Ertan, Sabık 
avukat Hariton ve oğulları Turcan, 
izzet ağa oğlu bay Tevfik Ye oğul
ları D:nçel, berber bay Faik Tu
ran, terzi bay Hüseyin ve akra• 

bası Gür, hamamcı bay Yusuf 

Kan, Molla Ahmed ağa zade bay 
Kazım ve kardeşleri Timur, fotoğ· 
rafcı bay Ahmed Canbulao, Ta.-

kıncı oğlu bay Bekir ve kardeı· 
leri Oıtaşgın ıoyadlarını almıt· 

lardır. 

Gerede'de 
Gerede ( Hususi ) - Maliye 

tahsildarı bay Mustafa Şahin, 
maliye tahsildan bay Yusuf Ata• 
lay, maliye tahsildarı bay Celi· 
leddin Kııa, maliye odacııı 
bay Seyid Mehmed Şahin, 

Demirciler mahallesinden Ömer 
oğlu damadı lsmall oğlu bay 
Tevfik Alkor, Orta mah~lle· 

den Çakır oğullarıncan Mus· 
tafa oğlu bay Ali Çakır, Selviler 
mahal!esinden lly&1 oğlu Mehmet 
F ebrettln Öneri, Kezler mahallo
ılnden Ömer oğ\lllarından ibra• 
bim oğlu bay Ömer Kutlua-On 
ıoyadlarını almıılardır. 

Teklrdalında 

Tekirdağ (Husuıt) - Vail 
bay Hatim Cevdet Iıcan, Atar 

MUzayede ile &atıf 
fevkalld• Mecburi &atıf 

1935 Şubatın 8 inci Cuma günü 
ıabah uat 10 da Beyoğlunda Taksim 
Ayazpata cadde1ind• Alman ıefare\
banesi yanında Aı.aryan Apartıaıanın 

2 numaralı daireainde mevcud n ma· 
ruf bir aileye ait müzeyyen ve kıymetli 

efYalar müzayede suretile eatılacaiı 
ilin olunur. Viyenna mamulatı tenfUme 

ağacından 15 paroadan mürekkep 
nefiı yemek oda takımı, F'ranıı~ (Pa• 
ris) mamulA.tı zarif küçlik bir ıalon 
takımı, Franıız mamulatı marketri 
ıalon ve oyun maaaları, verni marten 

bombe camlı vitrin ve çay maaaıı, 
hakiki avrupa marokenl 3 parça kane
pe n koltuklar, ipekli eski Hereke 
ve kadife perdeler, sakı Ye dreıden 

biblolar, bronı ve albatn avizeler 
zarif ve kıymetli kriıtal 'ekerlikle,' 
nı.olar, gümüı çay takımı ve tepıiler: 
Fransız porsileninden tabak, çay "fe 

kahve takımlan, galle ve kristal vazo
lar, kristal kadeh takımı, büyük tam 

taburesi, viyana mamulatı güzel bir 
kütüpane kıymetli kitaplarile, limon 
ağacmdan ~ parçadan mürekkep gilzel 

bir yatak oda takımı, ingiliz mamulatı 
güzel bir dolap, büfe, masa ve etajer
l•r, mükemmel fransız 9ioi ıobalar ve 
aalıımıındra, ainger dikit makinesi 
vampir (A. E. G.) termosifonlu emay~ 
banyo takımı, Colombia 1alon gramo· 
fonu, portmanto, yeni halde muşamba-

lar, saat, mutfak eıyalan veaaire lü
zumlu e91alar. Emaalıiz yeni halde 
(Beoheteın) kon&er piyanoıu yarım 

kuyruk (Dimi-kö) Horasan, eski Tebriz 
ve Ferahan halıları ve seccadeler pey 
ıürenlerden 100 de 26 teminat alınır. 
Satıı peıindir. 

Ceza r~isi Necmeddin Başaran, 
E\•rak memuru Mehmed Arda, 

tahrirat katibi bayan Nimet Öı· 
can, Osmanlı bankaaı memurla· 
rından bay Receb, kardeşi bay 
Kemal ve bay Mebmed Türe, B .. 
lodiye memurlarından bay Muhıin 
Sanal, Kamer fotoğrafhanesi 18• 

bibi bay Vasıf Kızılay, Vi:Ayet 

ıoförll bay Mebmed Taner, Dö
kümcü bay Cemal Akgün, torna· 
cı bay Mehmed RliıtU Çolakoğla, 

Evkaf memuru bay Nazmi Onat, 
Ticaret odası baş yazganı bay 
Fehmi Ünal, Evkaf başyazganı 
miltokaid bay Maruf Sallık, mu• 
allim bay Necib Balkar, VilAyet 

baaımevi dizicisi bay Süleyman 
llter aoyadını almıılardır. 

KUtahya'da 
Belediye Baıkanı bay Etem 

YUcel, idman mıntakaıı Ba9kanı 

bay Asım Katan, Muhaaebel 
Huıuıiye mUdi.!rU bay HUaeyin 
Glilmez, baıkitib bay Cevat 
GUnalay, varidat yazganı bay 
Cemil Ayden, m&1raf yazgam 
bay Fuat Erkan, evrak memı.ru 
bay Osman Yilçmkaya, daktilo 
bayan Yaıar GUnay, Daimi en .. 

cllmen başyazganı bay Kamran 
Germen, ziraat bankasında bay 
Hakkı Çolpan, matbaa mUdürU 
bay Halil Erdem, matbaa maki· 
niıti bay Taldt Altun, mlicellit 
bay Mehmed Çolpan, ziraat me• 
muru bay Bekir T olon, maliye 
me. dan bay Hamdi Erkan, voz· 
nedar bay Hilmi YUcelen ıoyad· 
larını almışlardır. 

MUteferrlk 
Edlrne'de Halk yazıhaneal 

1&hlbi bay Ahmed Kadri Y eıilny, 
Gökılin askerlik ıubesl reiııl 
Binbaıı bay Yunuı Araabaycan, 
Çorlu llkmekteb muallimlerinden 
bay Ihaan lklı:kaya ıoyadını 
almıılardır. 

BASAN 
GÜLYAÖI 

İıparta ıllllerinden büyllk bir 
itina ile elde edilen Ha.an Go:yafı 
bir damlaıı bir ıül bahçesidir. 
"Bir ıramhk f~teti 50,, "6 gram• 
lık 200,, "10 ıramhk 375 kurutlur,, -. -BASAN 

GÜL SUYU 
DOnyanın en nefiı gOlsuyudur. 
Şitesi 40, yarım 50 1 kiloluk 60 
kurutlur. -. -BASAN 
ÇİÇEK SUYU 

H.ıliı turunç çiçeklerinden yapıl
mıt olup bir damhısı bir cennet 
bahçeıidir. B aygınhk, ıiııir ve 
helecanı kalb z· manlımnda bir 
kahve katığı Hasan Çiçek Suyu 
h yat ve ruh Yerir. 
ş:,eei 40, yarım 50, b!r kiloluk 
60 kuruştur. -. -
NEROLi 

H san ç:çek suyunun e •l\nli dır. 
"Bir gramlık şişe ı.i r.011 "~ -grnm
lık 200,, ''ıO grcın ·ık 3ı.) ku
ruştur. 

HASAN o::F OSU: An:<ara, 
lstanbul, Beyoğ!u. 
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ESMER GÜL 
Muharriri : A. R. Tdrıka No. : 21 

Patrona'nın Sözleri .. 
Zülali Zade ile fsp:ri Zade Yerlerinden Sıçramışlar, 

l aşlarındaki ·ı akke!eri İyice Y €rleştir.miı1erdi •• 

Has::ın Efendi bu gülliıte 2iıli bir 
mana sezmiş : 

- Seni köftehor, seni. .• Tatlı 
tatlı gülüyorsun.. Galiba, tatlı 
tatlı da haberler getirdin. 

Demitti. Halli, omuz.lnrı sarsıla 
sarsıla gülmekte devam ederek 
kısaca cevab vermişti: 

- E, bir iş yaptık ki, Kadı 
efendi.. Ne sen, sor.. Ne, ben 
söyli) eyim. 

- Hal ırdır iniaallah, Halil 
ağa, oğlum. 

- Arhk.. Hayır, ıer.. Ancak 
onu AIJahO teali bilir. 

Ne yaphnız?. 
Taşladık. 

Ner.,yi taıladınıı?. 
Sarayı, be yahut .• 

ZülAll zade ilo ispiri ıade. 
yerlerinden ııçramışlar, başların
daki terlik takkelerini sıla ıılaya 
baatırmıılardı. Sabık lstaJlbul ka· 
c:b.ı, iki diz tlatUne oturarak elle
rini dizlerine koydu. Baıını Halile 
uzatnrak sordu : 

- Sarayı taşladını.z., haaaa.. 
- E, hem vallahi.. Hem bll· 

IAhf.. Hem tallahi taıladık. 
ZUIAU zade ile ispiri zade, 

blrlbirlerine baktılar. Alt dudak· 
larmı kıvırarak baılarını ıalladılar. 

- Aman, Mevliina.. Bu ne 
cllret .. 

- Elhak.. Takdire aeza bir 
ıeçaat.. Doğrusu; pes, derim ben 
bu işe ... Amma .• Hemen cenahı 
hak, encamını hayır eyllye idi. 

ZültUi zade, epeyce tellt 
hlssetmivti: 

- Aman, Halil oğlum .• Anlat 
bakalım, ıu işi? .• 

Dedi. Halil de esasen bunu· 
anlatmak için gelmiştL 

- Anlatacağı ıu, Kadı Efen
di.. OUn akşamdan, bizim Alinin 
kahvesinde oturuyorduk. Gelen, 
giden ahbaplara; sizin tenblh et• 
tlğiniz gibi; üstil kapalı örtUlO, 
9lan işleri anlatıyorduk. Derken. 
bizim manav Musli geldi: 

-Abe, ne otururauauı: burda? 
Dedi. 

- Eh, ne yapalım, be yahu! .. 
Dedik. 
- Aha. budalalar.. Oturun 

bakalım, daha bal4 bu küflenmit 
köşe!erde .• Dünya yerinden oynar, 
sizin haberiniz yok mu?. 

Dedi. 
- Yok vallahi, bre Muılu .. 

Anlat bakalım, fU dUnya yerinden 
nasıl oynar. 

Dedik... O, anlatb... Meğerse 
aar&} da yine, çırağan varmıı .. Bu 
sıece cUmbnıler, aafalar yapıla· 
cakmıf.. Koca lat~nbulda, ma• 
navlarda ne kadar yemiı, yiyecek 
varsa toplanmış.. Bahçekapıdald 
Yahudi evlerinden tulumlarla ıa
rablar alınmış.. Sirke lıkele
ıinden köçek oğlanları, ç~ngl 
kızlar kayıklara bindirilmlf.. Be
ılktaş Sarayına geçirilmif. Ba 
sıece sarayda karı erkek topla· 
nılacak.. Hnnl bize iftira ederler 
ya, hiişA Bektaıiler mum ıöndil· 
rlirler; diye.. Halbuki bu gece 
sarayda onlar toplanıp mum sön· 
dilreceklermiş ... 

Koyu bir Arnavud bektaşisl 
olan Zülali Zadenin yUzU tiksinen 
bir hal aldı. Başını iki tarafa 
aallndı. 

tan edenlere. 
Dhe mın'd ndı. 
Halil ; iki e'ini omuz boıları· 

na koyarak başın) önOne eğdi : 
- Eyvallah Sultanım. 
D;ye tarikat erkAmnca baı 

kesdi. Ve ıonra sözlerine devam 
etti: 

O a dan ıonra, Kadı efendi •. 
Bire Mus!u, dedim.. Giremez mi· 
yiı, biz de şu cünbilflin içine ? .. 
Muslu dedi ki : 

- Hay, budala Arnavud .. 
Sen de kend'ni fasulye gibi nl· 
metten mi sayarsın, be .•. 

E bakdım, Muslu doğru a6yler. 
- Hadi, dedim .. Dediğin gibi 

olıun. .• Demek ki, onlar.. Altın 
anadan, 2"fimfiş babadan peydah· 
lanmı,Iar.. Bizi de Allahütaala, 
topraktan yaratmış.. Eh, günUn 
günü var .. Saatin ıaati var. Bu 
mum, ıabaha kadar yanmaz ya, 
be y•huu._ · 

Dedim, demedim.. Kahvenin 
kapısı açıldı. Bizim Deli Veli içeri 
ilrdi. 

Zülali Zade, ıordu : 
- Bu, Deli V eU d• kim ? .. 
- Bakma, ona.. Deli Veli 

derler ; Kadı efendi.. Amma. hA· 
şA huzurdan, senden benden akıl
lıdır... Bir kabahati varsa, çok 
içer.. içtiği zaman da, dereyi te-
peyi, dUmdilı eder. Bizim 
eandan ahbaptır. Ara ııra 
ieUr, bize lçiain derdini d&
ker.. meret, haline bakmamıf, 

bu yakında bir ç ngi kızına sev· 
dalanmıı.. kız da, bari sevdala· 
nacak ahım, şahım birJey olsa .•• 
Hani yok mudur, ıu elekçi Çinge
ler .• tıpkı .ona benzer. Bir defa, 
bizim hamamdald yanaşmalar, 
alını• külhana getirmişlerdi. Ora· 
da ona zlJ d6vdDreceklerdi. Yüz· 
lerlne tnknrdllm. Ulan, çamaşırcı 
kafeslerinde kahbe kalmadı da 
bula bula buau mu buldunuz, 
d.dim.. ne ise, buraları liı.ım 
defiL. i11te, bizim Deli Veli, bu 
kara kanya yanar tutuıur.. Bak
tım, Deli Velinin suratı kokoroz 
altüst olmuı.. Anladım iri, bunda 
bir İf var. 

- Gel b kalım,Doll Vali. 
Dedim. Şöylece yanıma çek

tim. Geldi, oturdu. Belinden tü
fün kesesini çıkardı, ortnya 
koydu. 

- E, ne var, be koca Deli ?. 
Dedim. Hay, keşkl demcaey• 

dlm.. 
Halil, birkaç saniye, sözlinQ 

kestL Derin derin lçin1 çekti 
Baımı bir tarafa eydi. Birdenbire 
hfiıttnlenen bir sesle aözlbıe do-
Yam etti: 

Deli Veli ne yapsa beğe-

nirsin, bre Kadı ba&a ? .. 
Bilmem. 

( Arka81 nr) 

lstanbul birinci lflls memur· 
luAundan: Kadıköyilnde Neı'e ao· 
kaA" ndn 10 num~rada mukim ve 
O~uukapıda Abncılarda 49 numarada 
yağcı Koço Liminidisin istanbul asliye 
birinci hukuk mahkemesine• 24/10/934 
tarflıindo if.iaına karar verilmiştir. 

Mnf isin m~vcud mesrnfı koruynm yı
e ğ ndan icra ve if.Aa kanunun n 
218 inci maddea\ muc~binee tasfi3 enin 
bu•t §ekilde yapılması kararl.eımlft r. 
Alacnkhlan bir buçuk ay zarf.oda ala
coklarını ve iddi-Lırını bildirmiye 
ç ğır yoram.Bu müddet içinde nlacak
l.lard ım birinin masraflar~ pefin vere
rek tasfiyenin Adi tekilde yaplmaaını 
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Satılık Ev 
Boğaziçinde EmirgAnda Mu· 
vakkıtbane caddesi 46 No.lı 

'Baıtarafı • inci yüzde • 

müstakilen nam:ıedliğlni 
muıtur. 

koy· 

Müstakil saylavlık için bugOn 
de mfiracaotlar yapılacağı tahmin 
ediliyor. 

Milatakil namzedlerden Kadı· 
köyünde ticaretle uğraıan Bay 
Sarp bir beyanname kaleme 
almıştır. Bay Sarp, hayabnda biç· 
bir fırkaya girmemiş olduAunu 
bundan sonra da girmiyeceğinl 
bildirdikten sonra diyor ki: 

« - Burada glSıetlenecok ve 
tenkit edilecek program ve umde· 
ler değil, programa aykırı ve 
engel görUnen ıeylerJ özden ten· 
kit ve fırkalı arkadaıları uyar
makbr. Zira Fırka saylavlan her 
ne de olsa Fırka prensip ve dislp
Unlerine sıkı bağlılıkları y6nUnde
dir. 

Bunun için eğer lstanbul Halk 
Fırkasının ıeçmenleri fırkalarının 
bu okuntu ve isteklerinde blrleolk 
ve benimle duygu ylSnllnden 
anlaıık iseler ben bu yardımı 
yapmalrtaa ve yerinde taıı ge
diğine koymaktan çeklnmlye
ceğime saz •eriyorum. ', 

E:skl,ehirde Bir Namzed 
Dnn Eskiıehfrden aldığımız 

bir mektubda, eski Belediye Reisi 
aYUkat Bay Hasan Bnsrinln de 
Esldiebir namına mtiııtakll olarak 
• ylavlığa namıedliğinl koyduğunu 
öğrendik. Bay Hasan Basri, sıra· 
ıile gazetecilik, hAkimlik, Belediye 
Reisliği yapmııhr. Şimdi de avu• 
katbr. Bay Hasan Basri tahsilini 
lıtanbul Hukuk Faldllteainde 

yapmış, milli mücadeleye iştirak 
etmiş, Eskiıehirde bir aralık 
" IstiklAl ,. gazetesini çıkarmış, 

milli mücadeleden ıonra Eıklıehir 
Belediye Reisliif n• seçilmiş, bir 
müddet sonra da avukatlık ıtajını 
yapmak Uz.ere Balıkeair MUstan• 
tikllğinde, Ankara Hukuk Mah· 
kemesi azalığında bulunmuı, bir 
aralık ta tahıilinl ikmal için 
Parise a-ftmiştir. 

Yeni Meclis 
Beıincl BliyUk Millet Meclisi 

ylı:mi giln ıonra, yani martın 

birinci gUnil açılacakbr. ilk cel· 
seye de usulen en yaşlı . aza reislik 

hane sahibi tarafından aatı· lstanbul DördUncU icra Dal-
lıktır. iskeleye pek yakın içi reaindenı Yeminli ehli YUkuf tara-
dışı yağlı boya on iki oda fından tamamına ( makinelerden 
iki bölük sokak ltapı ve ari olarak) kırk bin beş yGz lira kıy-
mutfnkları ayrıdır. Hamam met kesilen, Boğnziçinde Çengelk6· 

k 1500 yGnde kuleli caddesinde eski 55 yeni elektrik ve ter os ve 
arı:ın bahçesi vardır. G6rmek 49-49/1 No. lu kAg'r kemik, vejetalin 

7 ve soman fabrikaaı kazan yeri ile 
istiyenler Emi.rganda bakkal aran H depolar dairemize• açık ıı r-
Bay ismete müracaatları. ....._. ____ ----••••••••rıl'" tırmn auretile satılığa çıknrılmıt olup 

,.._ ıartnameııl 25-2-935 gOn!emecinden 
w 

BUTUN ULKE.Yl 
HERGtUN 

"' 

itibaren divanhaneye uılarak 11-3-
935 gilnlemeçine raııtJıyan pıızar
teai günü saat on dörtten on altıya 

kadar dairemizde Htılacakbr. Arhr· 

maya girmek için yüzde 7,5 teminat 
akçesi alınır. Bir.ikmif vergi belediye 

dlaumluı •• vakıf ieareai mGıteriye 

aittir. Arbrmada tahmin edilen kıy

metin bulunması ıarttır. 9.29 tarihli 
icra ye ifliı kanununun 119 uncu 
mnddeıi muclbioee ipotek sahibi ala
caklılarla diğer alikadarların ve irti
fak hakkı ınhiplerinin gayrı menkul 
6zerindeki haklarmı hususile f aix ve 

Fırka namzedleriııden: Elbiı belıdljf 
başkanı Day Hürrem 

yapacak, aonra reiıllk dlY,_ 
intihabı yapılacak •• bu ıuretl' 
meclis tekemmül ettikten ıoo,. 
Cümhur reisi intihabına geçili' 
cektir. 

Dnn seyahate çıkan Mill•' 
Meclili Reisi General Kazım ôı"' 
bu hususta ıunlan ıöylemiıür: 

0 
- Meb'uslar içla bir kıyaftl 

mevzuubabı değildir. Kadııı1" 
bazı huıusl ictimalarda ıapkalar.-ı 
çıkarmular. Bu, kadınlara kaıf 
göıterUen fazla bir nezaket eseti" 
dir. Fakat mecliste bayan aayla1' 

ların da bay saylavlardan farkb 
olmaması için ıapkalarını çıkar' 

.!!.~!!~.~!~.~~~~!.~:::_ ..................... / 
( Toplantılar, DavetıeU, 
A ar y eneler Birli' 
ğinin Bir Müsamere~ 

Aksaray Geneler Birliği tarafıpdll-' 
bug6n akşam aant 20,30 da Cerrıılt' 
paıa Birlik bina11nda bir te .. ,ıı 
verilecektir. 

ŞlşllGenclerlnln MuslklllÇ-1' 
Halkevlnden ' 
Halkevi himayesinde $itli Gıaci" 

Birliği, yeni aaylavlarımızın .. ,~ 
güoGnli kutlulamnk içi• 8 ıubat 19 eJI 
cuma gOnO sut 18 de Park ol 
salonlarında vereceği musikili çsf' ,,, 
snyın 11BylaTlarımızın da onurlanıll 

nnı ye adrealeri belli olmadıti•d~ 
bu illoımı:ıı davetiye yeriDe k• 
etmelerini diler. 

lstanbul OçUncU Hukuk r.1•_. 
kemeslnden: Emineniıı mahk•os; 
miza mGracnatln Hakkı aleyhine 9S"7 
numaraya mukayyet açtıkt D~ 
dava11ının icra kılınan tahldkatııı J 
mllddetahıyh 31/1 935 tarihli c"j, 
muhakemeye gelmcmif ve hakk•11 

gıyap kararı nrllmit olmakla t•!! 
kılınan 26/2/935 saat 14 tahkikat r 
nünde de mahkemeye a-elmediğl 1 
bir Yekil glSndermediti taktirde ~ 

hen deYam olunacatı ve bit 'tılf 
mahkemeye kabul eôilmiyeceğl t• ill' 
makamına kaim olmak Uxerj 
olunur. / ...................................................... ~ 
maaarife dair olan iddialarını 111f ~ 
evraktarll• birlikte ve 20 atın iç~,ı 
da~remize bildirmeleri lbımdır. ,as 
takdirde hakları tapu sicUlerile ~ 
olmadıkça. aatıı bedelinin payl•~ 
ıından hariç kalırlar. Daha faı.'• tJO'f.' 
edinmek i11teyenlerin 33-266 . ~ 
No. ıile dairemize mllracaatler• 

o unur. 

DOLASAMAZSI NI Z ÖKSÜRÜK· GRiP, 
FAK~TI 

~nPosta 
OAKi eiR. iL.&.N 

f>UTUN ÜLKEYİ HEA c;.UN DOL.AŞIR 

D:ğer korkunç. hastalıklara yol açar 

• 
1 şurubtl u 

sıbbatlnlzl korur. 
- Lanet o'sun, bizlere bllh· iatiyeblleeefiai de ilin ederim. (7834) İl-----m=---111•1C•••••-
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- Varsa, buradadır... Abb 
••lnıe götürmedim ya... Şimdiye 
lıadar benim elimde, bir tek kA· 
iıd zayi olmamııtır. 

Pertev Nejad, çil çiyan yUzll, 
lteyfle parlıyarak girmişti, elinde 
doıya yoktu, muzaffer bir tavırla 
lnaıaa\nın başına oturdu. 

Biraz sonra, kapıdan mlidli· 
tGn hademesi görllnmUştU. 

- Bayan Beyhan, müdUr ıa
baliııizi çağrıyorlar. 

. Beyhan, bunu tahmin et-
lbııtı ve Pertev Nejad'ın tanın
dtn, hiç t e gUler yllzle karşılana· 
'•kanı ummuyordu. 

L· MUdt.ir, gene daktiloy~ aaık 
1
' ıuratia kabul etmişti. Üzerine 

•hıaı koyduğu dosyayı gösterdi : 
L - Bu dosyadaki mac!iai fdııre 
lllllrarı sureti siıde lnıiı 1 

Beyhan, sinirden boğuluyordu. 
~ . - Hayır, Ben, o kiğıdı, Bay 
~Jada verdim. 

L "10dür, gene kı.zın ıertlenfşlne 
•natıe bakb. 

- Hiddet buyurmayınız ... Ko· 
llUtuyoruz. 

~ Beyhan, kulaklarına kadar 
•tarnu tı- bu adetn : 

' ' 
- Kimin karşısında olduğunu 

hatırla... Haddini bU, yokıa bil· 
dirirlnı ı 

Beyhan, kekeledi: 
- Estağfurullah, 
Mndnr, hiddetini, tatlılıkla ört· 

lllek iıtiyormuı gibi gUIUmıiyordu: 
- Elinizden birçok eArak a-e· 

Çfyor .•. Unutmuş olabilirıinlz .... KA· 
iıtıannıza bir kere bakıveraeydJ• 
diniz!.. 

Gene kam, ıeai titriyordu: 
- Bakarım, biraz mliaaade 

•din, dedim. 

- Zannedersem, mnıtac~l 
'"rakın, geciktirilmesi doğru de
lildir. 

Beyhan, yutkundu; mUdUre 
haktı. MUdftr, onun bakııındaki 
"•nayı anlamamıı göründü ve , .. 
iır bir ıesle: 

- Beyhan, dedi. Bilirılnlz ki 
:ıı çok aeverlm, lıörmet ederim, 
~, teveccUbUm vardır. Daima 
~n iyiliğinizi istediğim için ıöy· 
Yoruın. Daha çok gencıiniz, 

:•abıY•te kapılıyoraunuz... Arka· 
'tlarınııla ne kadar iyi geçinir
~n· 

l ıt, hakkınızda o kadar bayırlı 
C> Ur . 

Beyhan, kendini tutamamııtı: 
dlrıc- Ben, geçim.siz, değilm• 

1 ••• 

MUdür, boynunu çarpıtmııtı: 
btr - Vallahi bilmem... Y afnız 
tillı fey duydum, çok hayret et· 
ta • Geçende hasta olduğunuz 
''illıan, arkadatlarımzdan, biri 

llıe ı ·b b J btlb &•ıı atırınızı ıormamıı , 
ltr( ukı eakiden çiçekler, hediye
tut' 

1 
•rarlar 'Ye ıizi el Uıtünde 

tit~ •rdı... liatır kırmak, zıd 
Çtk '~· iyi deiildir. Zararını ıiz 

•rııniı ı 

Çık~i;han mlldllrUn odaaından 
lı,d . 1-nıan, yUzll öl Um sarıh

ı ld' 
dakik, 1

•• Artık bu ıirkelt• bir 
~tı duranııyacakh, duramazdı. 
._ ~rtın hademesine yalvardı: 

lbe AU• •ca •derim, bizim hade
toıtıla Ye •öyle~ iniz, benim man· 
t•ını l•pkanıı, ıemsiyemi, çan-

li 2etlrıin ... 
lldeme, alık alık bakıyordu: 

::: Gidiyor muıunuz? 
iti "ar ~'Vet... MUdUrün acele bir 

liadenı k 
ra Ali il e, .. oştu ve biraz ıon· 
han k e blrukte ge'miıti. Bey· 

orldorda ıırtındaki ı:yah iı 

g8mleğlnl çıkardı ve buruıturarak 
yere attı ve hademenin tuttuğu 

mantoyu gf ydi, ıapkaaını bqma 
geçirdi, jemıiycsinl aldı, çaataı~· 
Dl koltuğuna ııkııbrdı ve merdı· 
Yenlerden koşar rfbl badi 1 

-22-
Beyhan, lıkelenln aatında 

duran aandallardan blrlal çağırdı: 
- Kalamııta bir saat dola· 

ıacağım. 

Sandalcı, laemen ıiya etmfttl: 
- Elli kuruş verecekainiz. 
- Bir lira vereceğim, amma 

bir ıartla... Sandalı yalnu baıı· 
ma kullanecw 1- ... ,. 

Sandalcı, bir gene kıza, bir 
de den:ze · haktı. Sular durgun 
akıntılar ölü ıdi. Fakat yine ıor· 
du: 

- Sandal kullanmaaını bili
yor musunuz? 

- Biliyorum. 

- Yalnız körfezden çok açıl· 
ma... Açığa doğru çıkayım der· 
ıen, nekndar yavaş olsa, yine 
akıntılar sllrUkler, kolların yoru· 
lur. 

Beyhan, sandala atlamı~tı : 
- Okadar kullanmasını bili

rim, sen merak etme.,. 

Sandalcı, karaya çıkmıfb, 
ıiıan sandalJa likeJeden ağır 

~ğ;r a~lırken sandalcı, ona dik
kat ediyordu. 

Beyhan, küreklere kuvvetle 
asılıyor, ağır aiır çekiyordu. O 
gün, bUtun insanlardan ve iaaao• 
ların seılerindea, gUrUltilleriaden 
u:uklaımak iıtiyordu. 

Sandalın başını Fener hlzaaı· 
na doğru çevirdi, biraz açı§'a 
çıkb. Bu ıeaıiz aeaıiz, ısla 61U 
akan ıular, onu, nereye götD.re
c~l, nereyf" ıötUrllrCi 1 

Adalara doğru açılmııtı, kn
rekleri bıraktı. Denizin artaıında 
kendini yalpız 1anauyordu. Kal
bindeki boıluk, okadar derindi 
ki hiçbir yerin boıluğu ve yalnız
lığı, onu Urkütemlyordu.. Bilildı 
bundan tatlı bir zevk duyuyordu. 

Beyhan, bu sesaiz denizin or
tasında, bu geniş boılujıın içinde, 
dolaımak ebediyen dolaımak 
iatiyordu !.. 

* 
Marmarada balıktan dönen 

btıyUk bir balık kayığı, Fenerle 
Hayıraızada açıklarında devrilmiş 
bir sandal gördüler. Sandal ter
sine dönmUı, denizfo ilıtUnde iri 
bir karpuz kabuğu gibi ken<!l:ıi 
akıntılara vermiı, salına salma 
yüzüyordu. 

Sandalın döıeme minderleri, 
kürekleri, dümeni yoktu. Bahk-

cılar, sandalı yedeie alıb Moda 
lıkelesine çektiler. 

Beyhanla pazarlık eden un
dalcı &aadalını tanımıtb : 

- Sandalı aJıb kaçacak bir 
kn: deii:dı o... Bu k·adar ge
cikmeaioden, ben, başına bir ka
za ııoJmittir, diye korkuyordum ••• 

Zabıtaya haber verilmiıti, 
ıenc kızın cesedi, ırUn?erce arat
tırıldı, bulunamadı .. 

Ve bu kazama, durıua deniz· 
de, nasıl, ne zaman, ne t•kilde 
olduğu, bir ttlrlil anlaıılamadı ! 

Bitti 

Doktor 

HORHORUNi 
Eminönü V ıılide kmı.nthanesi yanında. 

\')ı, Telefon • 24131 

SON POSTA 

15 Bin 
Kişinin Derdi 

( Baıtarafı 1 inci yüsde ) 

bnlmaktadır. Arabacılar, ıe1ıll' 
dahilinde kamyonlarla arabalann 
iı alabilecekleri mıntakalarm tef.. 
rlkloi vo araba ile taıınabilecek 
orta aAırlıktaki ytlklerin sutla ta
ıınmaama mUaaade edllmemeainl 
btemektedirler. 

Bu dileğin, kabul edillb edil· 
mlyeceğl henllz belli deiUdlr. 
Araba aahibleri, arabacılık hima· 
ye edllmediği takdirde bu meslo· 
ğin de faytonculuk gibi tarih~ 
karııaca§'ını ve bu yllzden ı•çı· 
nen (15) bine yakın esnafın zarar 
göreceğini öne sllrmektedirler. 

Nöbetci 
Eczaneler 

Bugece nöbetoi eczaneler tunlardır: 
İstanbul tarafı: Şehzadebaıında 

(İsmail Hakkı), Edirnekapıda (Arif), 
Şehremininde (A. Hamdi), Sama~
yada (Teofiloo), KUçükpazard~ (H~· 
ıeyin Btisnü), Fenerde (Emılyadı), 
Eyübda ( Hikmet ), Cağaloğlunda 
(Übeyd), Lalelide (Sıdb), Ba_hçeka· 
pıda (Mehmed Klıım}, Dakırkoyllnde 
(utefan Terı:iyan). Beyoğlu tarafı: 
Takıiınde (Garib), .Miı sokağında 
(Limonciyan) , Galatada Ok9umusa 
oaddeııinde (Asri lttihad), Kurtuluıta 
(Kurtuluş), Kasımpaoada (Merkez), 
Haııköyde (Raik). Kadıköy tarafı: 
Modada (Faik İ•kender), Pazaryolun· 
da (Namık B ebcet). Üsküdar tarafı: 
Çarşıboyunda (Ömer Kenan), Büyük· 
adada {Halk) eczaneleri, 

Sayfa 15 

j 500 ilyon L 
Evkafı Yağmaya Uğramış 

k 

( Bacıtaarfı 1 inci yüzde ) 

karıi ılddetll bir boykot hareke· 
tino glriılJmlı, Tnrk eanafdan 

alış verit etmek, Türk ameleye 
Bulgarlar tarafında it Yerilmek, 

Trakya komitesinin, el albndan 
yaptığı korkunc propaganda ha
reketi neticesinde )aaak edilmiıtir. 

BulgarJıtanda meYcud (500) 
milyon leva kıymetindeki Türk 
evkafı, eald baıvekil Gorglyefin 
fıteğile Türk dUvmanı ıoftaların 
ellerine verilmiş, Türk çocukları
nın kllltUrleşme itine harcanmaaı 
!Azım gelen evkaf varidatı adeta 
yağmaya uğramııtır. 

Diğer taraftan bir lo11m sof
talar ile ana yurd firarllerinln 

kurmuı olduklan "Mltılllmanlıjı 
koruma cemiyeti,, vakıf varida
tının mnbim bir kısmını alarak, 

TOrklerin kUltUrloşme hareketi 
aleyhinde propaganda için öte .. 

ye beriye bol keseden dağıtmak• 
tadır. 

Bunlardan baıka, e•velce yeni 
TUrk harflerlle çıkarılmakta 
olan bütün tnrkçe gazeteler ka• 

patılmıf, yalnız bafmllftinin kolu 
altında eaki bartJarla Uç gazete• 
nln çıkmaıın• • bu da Türkler 
arasında yenilik hareketlerine 

karşı gelmek maksadlle - mü&afl• 
de edilmiıtir. 

Bugiln Gorgiyef kabinesi ta• 
rihe karııbğı halde bu vaziyet 

henüz devam etmektedir Ye 

bulgariıtan Ttırklerini içten &lz· 

latan bu vaziyetin ne zaman 

aonu geleceği de henüz belll 

değildir. - lf >f lf 

K A ' E 

A 
Grip· Nevralji· ea, ve dit ağr1ları • Artrltlzm • Rom t lzma 

.,, . . . " .. ~~.. .·:~. .f h,.•. .• . • • ' • • 

UMBA 

' 



16 Sayfa 

Çocuklara ve hastalıktan yeni 
kalkanlara mahsus çok nefis 

SON POSTA Şubat 1 
= 

Kutuau 

Uz MiDE ve BARSAKLARI BOŞAL TIR, KABIZLIK, HAZIMSIZLIK, MiDE EKŞiLiK ve YANMA· 
LARINDA, HAMiLE kadınların gasyanında faydalı ve zararsız bir ilacdır. M A Z O N is·m "' AZON MEYV A T u Markasına dikkat. Depoıu: Mazon ve BOTTON ecza deposu, it Bankası arkasında No. 12 (7110) 

~·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıo••• .. 
Yalnız bir kaç 
Dakikada 
lalllt oıaa 
Baklkat 

GRiPIN 
En şlddetll b•ş ağrll•rını 

derhaJ keser 

Gripln bütün ağrı, 1111 ve sancıları dindirir. Nezleye gripe diş, 
bel, sinir, adele ağrılarına, Romatizmaya, iltUtmeden mütevellit 
11tarablara karıı bilhaau m(iesi irdir. 

Radyolin diş macunu fabrikaamın mütehasaıs kimyagerleri 
tarafıadaa imal tıdilmektedir. 

Maarif V ekiletinden2 
21111/934 tarih.iade ihalHi icra edileceii llia edilen Erzurum 

Muallim mektebi ikmal iaııaatı milaakaaa~ı ilir'11ea lOzum üzerine 
iç ay temdit edlhaittir. Hıale 21/2/935 Perıembe gllall saat 145 te 
V ekil~t luıaat kemisyoauada kapalı zarf usulile icra edJlecektir. 

l 

ALGOPA 

NASIRLAR 

Ayağınıza kundura. gıymek imkn
nıııı selbederler. Yürüyüşünüz size 
azap verir. Işte; nasırları kökü nden 
sökecek pek kolay ve az masraflı bir 
tedbir: Akşamları derununa kilfi mik
d ıırda R DIO SAL TS ilılve edoceği
niı ıuda ayale banyosunu yapınız bir 
kaç giin zarfmda bu azap veren nasır
ları kolayca çıkarabilecekeiniı . 

Hemen bu skşam oczanenizden bir 
kutu RADIO SAL TS ieteyiniı. 

~ ....... BUl:lllE!illlllllll•~ 

Ölçü üz rine 
Fenni Kasık B ğfarı 
Mide, barsak, böbrek 

düıkünlüğiiııe 

re anı 
Borsal r 
1stiyenlere vlçü 

tarifesi gönderilit 

_ '!'alipler ıartaame ve teferrHaiıaı ln9aat dalresiade yerebilirler. '·8138,, 

EmlnönU 
İzmir sokağı 
Tel. 20219 

ZAHARYA 

1 

I 

KS LI 
Neler yapar ? 

SEKSOUN: Gevı••lt ainlrleri çelik gibi Hrtleıtirir. 

fEKSÜLiN : Yorıua be7lalerl zahmet •ermedea çalııtırır. 

SEKSOLiN: Kana ıeaçltk hararetini iade eder. 

SEKSOLiN: Bel gevıekltjlnl, u•umi safiyeti giderir. 

SEKSOliN: Yorıunluk aeticHI, zıhirleaen 
mükemmel ıekiJde ta111lr eder. 

Kutusu 200 kuru,tur. 

uzviyeti en 

BEŞiR KEMAL - MAHMUT CEVAT ECZANESi, 8'.rkeci 

inhisarlar U. M~dürlüğünden: J 
500 kilo çuval dikmek için ip şartname ve nuınuneai veçhlle 

pazarlıkla ıahn alınacağından vermek istiyenlerin 18/2/935 Pazar· 

teai gUnU saat " 14,, de 11 % 7,5,, teminat paralarile birlikte Ci· 
balide Levazım ve Mubayaat Şubesine müracaatları . "627 ,, 

Oreopulos 
Taklitçilerden 
sakımmz. 

• l 
ltf ICEM 

Halis ve hakiki t abletleri 
sıhhatin izi soğukt ~ ve 
bUtUn ağrllardan korur. 

······························································ 
on Posta ~~ta!baaaı 

-= -
Snhıbi : At: E ctrem 

N ırlyat Mi.idüril: Tahir 

Zafiyeti umumiye, iştahsızlık ,e kuvvets izlik halatında bUyilk fr.ide e t :.iri görülen 

FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASASI 
kullanınız. Her eczanede satlhr. 

llml ..... lilll!lml!Ellliml:EC3:3i~E:D~l!E:~· 

ÖksÜr•nlere: KATRAN HAKKI EKREM 

run buııına,"liiillii191Fr••-----

R 
En buyuk sergilerde 18 diploma 

48 madalya kazanmıştır. 

Böyle güzel dişler yalnız 

RADYOLiN 
Kullananlarm 

oı,ıeridir 
Diş tabiblsri diyor ki: 

Diılerln •e ağzın sıhhati sabah ve 
akıam günde ika defa dişleri temizlemekle kabildir. 

Radyolln bllklmya ••f kalayh tUblerdedlr. 

lstan l:>ul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
ErenköyUnde, Suadiyt mahalleıinin Bağdat caddHinde, Kara• 

kol sokağında 15623 metre arazi üzerine yapılmıı iki k6ık, bilyttk 
blr ahır, uşak od&11, mutfak, bUyUk bir hamamı, çiçekliji, takriben 
60 metre uzunluğunda rıhtım meyva ve sebzeliği olan eski 6 yeni 
2, 2, 3 No.h köşktın 3 hisse itibarlle hazineye aid l hl11eal mu• 
hammen 9644 lira üzerinden 12 Şubat 935 Salı günü saat 15 de 
kapalı zarf usulile satılacakdır. Parası Birinci taksit peıin, ikincisi 
bir sen• sonra olmak üzere iki müsavi ta k11itte alınacaktır. istekli· 
lerin 2490 aayılı kanun hükümleri dairesinde muhammen bedelin 
yüzde yedi buçuğu nisbetlnde temlnRtlarilo teklif mektuplarını 
arttırmayı açma ıaatinden bir saat evveline kadar Istanbul MilliEnı· 
lak MUdUrlUğUndeki Satış Komiıyon Reisliğine vermeleri. "M,, u417,, 

Taksim Abide kar111ında 

A y SALONUNDA 
Çok bUyUk takdirlere mazhar. olan 

Münir 
NuTeddin 

GÜRSES 
muvaUakiyetli aeanslarına devam ediyor. 
Her Cuma gUndUz saat dörtten 

beş buçuaa kadar 

ZENGiN PROGRAMLA 
ÇAYLI MUSiKi 

DUHULiYE YOKTUR. 

...l _l_•_t•_n_b_u_ı _:_v_k_a_t_m_u_d_u_r_ıY_•_t_ı _ı_ıı_n_ı_a_r• ___ ] 
1 EminönUnde VaJde H!nt içinde 9 No. h odalar. 
2 - Beyoilu, Hüseyin Ağa, Kapan sokağında 10 No. lı Ev. 
3 Galatada Mehmed All Paşa Hanı müıtemiJitmdan 144 No.lı 

iki oda. 
4 Sütlüce, Mahmud Ağa Hamam sokağında Hazne mahalli. 

Yukarıda yazılı mahaller 936 senesi Mayıı bitimine denlU ki .. 
raya verilmek üzere arttırmaya konmuştur. Tutmak istiyenler 
13/2/935 Çarıambaı günü saat on beıe denJU Evkaf MUdUriyetinde 
Vakıf Akarlar kalemf ru, gelmeleri. ıc532,, _____ __.,, 

BANKA KOMERÇiY ALE ' ri. 
i T A L Y A. N A . '-# PA 

Sermayesi Liret 700,000,000 1 
İhtiyat akçesi , , 580,000,000 

~lerkezi i-Jure : M 1 L A N O 
İtnlvanın başlıca şehirlerinde 

. Ş~BELEP. 
lngil tere lsvıçre, A vust!l ı ya, :\lnca 
riıtnn, Qekoıılovakya, Y 1ıgosl~vya, 
Lelı ietıın, Romanya, Bulgarıstan, 
.\Jısır Ame rika Cemahiri Miıttehidesi 
Brez;lya, Şili, Urnguay, J\rjantin, 

Peru Ek,·ator "'~ I\olııınbıyada 
' Afilyaeyonlar 

iSTANl3UL UBE MERKEt?I 
Onla.ta Voyvoda caddeı;İ K~raköy 

J>alas ( Telef. 26 U 1-21814/e ) 
Ş~hlr d ahlllndekl. oc: ntelerı 

Ietanhu!Jn : Alnlemcıyan hnuında 
Telef 2821. Beyoğlunda: lstiktaı 
cııdd~ ııi Telef. 1046.Kampiyo dai resi 
Borsada Telef. 1718. 

. İZMIRDE ŞUBE 

f'1A~J(A 
Müılahn.r~l ı 

HIJBIJBAT UffLAlll 

SıHHAT 
vı:: 

t<uvvıf 

Menba ıdı~ 


