
muhtelif kurum1ar 
kongrelerini yaptılar. 

Dün de 
yıllık 

kongreıi gü-Tıp talebesinin 
rültülü oldu. 
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Almanya ya ihracatımız (!mtii sistemind: 
Bir değişiklik ürk-Alman 

lış verişi 
Geçen yaz ökonomi bakanı Bay 

Cetal Bayar ile Alman ökonomi 
~ı arasında yapılan 'bir idi· 
'iııg anlatmasından sonra Alman· 
lı. ile alım satım işlerimize iyi bir 
iUıen veri!mişti. Hen iki ölkenin 
le dileklerine uygun olan bu an-
ı 

~ına bir yıldan beri iyi yürümek-
~ iken, geçen eylülde Alman öko
~ bakanlığının koyduğu bağ
~la çok zor bir yola girdiğini öğ
~lı.İyoruz. Bir aydır Almanya ile 
i Yapan alım satnncılar ibu zor
~ğu bize anlatacak yazılar gön
leriyorlar. 

Alım satrmcıların aöyledikleri. 
dur: Geçen yıl yapılan kliring 
ltıl~ı ile Türkiye' den Alman
l'ya mal çıkarma ve Almanya
dln Türkiye'ye mal getirme bü-
.. bir genişlik içinde yapılmak
idi. Türkiye bu genişliği daralt

' değildir. Herlı::es Almanya' dan 
ediğini alabilir. Aldığının pa
mı ödemek için de hiç bir zor
yoiktur. 

Ancak Almanya 24 eylülden be. 
Yaptığı bir düzen ile mal getir
yi arkı bağları albna almıştır. 

lJJıarlanacak maim nereden gel
iğini, kaça alındığını, kimin sat· 
ğını, ince uzun araştırarak, gele-
ilir veya gelemez diyen bir ku-

yapılmıfbr. Çok kez Türki
e'den getirilecek malın değeri 

ğrr olduğu ileri sürülerek, alım 

tımcı o malı ısmarlamaktan alı 
onulmaktadIT. Sonra alınan ma

ödenmesinde de bir çok zorı
ar yapılmaktadır. 

Gerçek her ölke ökonomik işle. 
İne iyi bir düzen vermek için is

iğini yapabilir. Ökonomik sı

tı içinde bwıu yapmak her tö
," için bir borçtur. Ancak başka 
~lkelerle yapbğı anlaşmaları 
~mı<il.m.ak gerektir. Almanya'nın 
eqj düzeni bizimle yaptığı anlaş
yı bozmakla kalmamakta, onu 

İçe aaymaktadır. Alım aatımcı· 
Almanya'ya mal götürıemez ol

Götürenler ödenemiyorlar. 
"yle giderse Almanya'ya mal gö

'rnıe ve Almanya'dan mal getir
e duracaktIT. Bu, kliring anlat

ı yapılırken gözönünde tutu. 
olmıyan bir 

1 Son Klering anlaşması 
Almanyanın da lehinedir 
Almanyanın Türk tacirlerine çıkardığı müş .. 

kilatın manasını anlamak kabil değil 

Galata nhtıınmda ihracat mallamnız 
Dünkü sayımızda Almanyada cirlerimizi müşkül mevkide bırak. 

tatbik edilen yeni ithalat sistemi· bğrnı yazmrt ve Almanyanm Tür-
nin Almanyaya ihracat yapan ta- (Devamı 2 inci aahifcde) 

Yeni kıgaf et kanunu 
--------~-----------------------Sörler ve Frerler de kıya-

fetlerini değiştirecekler 
Kanun hic bir istisna tanımıyor 

imam ve papaslarm 
ruhani kisvelerini yal
nız ayinlerde, mabet
lerde ve cenaze gihi 
merasimlerde giyebi
lecekleıine dair hü
kUmetin Millet Mec
lisine sunduğu layiha 
bu hafta içinde gö
rüşülerek kanun ola
rak çıkacaktır. Öğen· 
diğimize göre kanun 
hükümlerinin tatbiki 
için imam ve papas
lara hazırlanmaları 
maksadile krsa bir 
mÜhlet verilecektir. 
Kanun hiç .bir iatisna 
tanıınıyacaktır. Sör
ler ve Ererler kıyafet· 
)erini değiştirecekler-
dir. Bir pafHD bir si ı:ıil bir hoca .•• 

Bundan başka milli duyguyu 1 izcilik, aporculuk, avcılık gibi 
rencide edecek kıyafet ve alamet- maksatlar için ~l etmiş ce-
lerin men'i için kanuni tedhirler a-
lınması mukarrerdir. Esasları ha- miyetlerin kabul edecekleri kıya,. 
riç memleketlerde olan teşekkül- fetlerle memleketimize misafir su-
lerin Türkiye dahilinde ferdi veya retile gelecek ecnebi ordu mensup· 
cemaat halinde elbisesini giymek ları ve ııporcularrn hususi kıyafet. 

Sonu c, d, b ile biten 
sözlerin imlası 

İmla sistemimizde fU değitik
liklerin yapılması kararlaşmıf • 
br: 

Sonu b, c, d harflerile biten 
kelimeler, tek ba,larma yazıldrlt
ları zaman fimdiye kadar son 
harfleri p. ç. t ye . çevriliyordu, 
(Arap, ağaç, at gibi ••• ) 

Bundan böyle bu kelimeler es
ki imlada bittikleri son harfleri 
aynen alacaklart:lır. (Misal: ki
tab, tunc, ind gibi). Bu yazış tar
zı kelime mesela, (kitaıba, ina
dım) gibi tekiller aldığı zaman 
değifIDemeeine yardım etmekte
dir. .. ................ ~ 

Basın kongresi 

Yakında Ankara
da bir Basın kon
gresi toplanıyor 

ANKARA, (Telefonhı) - Ya
landa Ankarada bir bat m kongre
ei toplanacaktır. 
Kongrede görü
tülecek itler tes
bit edilmektedir. 
Merkezi Ankara
da ohnak üzere 
bir Türkiye Ba
am kurumu tet
kili kitap ve ga
zeteleri dağıtma 
ıtı gazeteciler 
için açılacak kurs .L-._, _ _ _..._.-

dil işi ve gazete. 
dil iti ve gazete- Basın U .M. Bay 
!erde çalışanları VEDAT NEDiM 
koruyacak tedbirler alınması gö
rüşülecek işler arasındadır. Kon
greye Türkiyede çıkan her ga"Zete
den bir müıneNil ve muharrirler 
çağınlacakbr. 

Mebus seçimi 
__J 

Mecliı bu hafta içinde 
karar Yerecek 

:ANKARA, 30. (Teiefcda) - Mec-
"'- L-.._ !..:.....:I. meb' • • • - bu oaıuı ..,......... ua Jle\•••111 ,.... 
aileıııek kaıauw -a.m. Bu'--

ta bir tekrir ba=lemnıYo". Mec:lis ı.a.. 
nnm .... diloııen ...,... dahi birinci ım. 

DUDa kadar topla cıiarak acele ve mühim 

iıieri çıkarac:ekbr. 

Bay Muammer ERİŞ gitti 
Bir kaç günden ıberi lstanbulda 

bulunan iş Bankası genel müdür 
vekili Bay Muammer ERiŞ, dün 
akşam Ankara'ya dönmüttür. Bay 
ERIŞ'i bir çok tanıdıkları uğurla· 
mıtlardır. 

alamet veya nitanını takmak ya- !erile gezebilmeleri de hiikfimetin Hakimiyeti milliye 

Japon hariciye nazırı harici 
sıyasadan bahsederken Rus -
Japon münasebatının gün den 
güne iyileştiğini söylemiştir. 

Tel: { Müdür ! 24318. Yazı ;ıleri müdürü : 24319. 
idare ..-. Matbaa: 24310. 
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Fenerbabçe -Galatasaray 
ı sıfır sıfıra beraber 
Beşiktaş - Istanbulsporu O - 2, Beykoz 

Vefayı 0-1 mağlup etti 

Fener - G-alatasar ay ~ı b<Zflarken 

Ticari mallar vardır; mesela: 
"Bilmem ne kahvesi", «falan traf 
b - " "fil" ku kal .,, ıçagı , ı an l"fllll eJDI ••• 

Bunlar yapılan mütemadi reklam
lar kadar, bidayetteki iyilikleri 
yüzünden yıkılmaz bir töhret ka
zanırlar ve aeneler geçtikten ııon
ra, fenal&f&alar bile, şöhretlerini 
ve müşterilerini kolay kolay kay. 
betmezler ••• 

Dünkü Fenerbahçe - Galatan
nay maçını aeyrettikten sonra bu 
maça gelen beş altı bin seyirci -
ve muhakkak bir çoğu piflllan ola-

rak - atadı boşaltırken, bu ticari 
malları düfiindüm ve kendi kendi
me: 

Galatasarayla Fenerbahçe se
nelerce ıbize o kadar güzel oyunlar 
göstermişler ve kendilerine öyle 
bir töhret yapmışlar ki bugünkü o
yunlarile hala seyircilerini kay • 
betmiyordar, dedim. 

Yazık, gönlümüz bu hale razı o
lamıyor, bet altı sene evvel oyna
nan güzel futbol tarzını görmek is
tiyoruz. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Dünkü maçta heye canlı bir an 

Oz tür. yazı örnekleri 

Dil yapısı 
Dil yııpnı İ§İnİ ben, kendi ııörü

fiİmle, J<;yle anlıyorum: 

\ 

Alım satımcılarm arkası kesil
" yen dileklerini törümüze bildir
yi bir borç saydık. Kliring an

r"JUU!~ı bozulmadığına göre, Al

ya' dan huna uyglm bir yolda 
·· rümesi istenilmelidir. Yoksa ken
yapbğınm karşılığını kendisine 

Pmak gerektir. Umanz ki ilı:i 
lke arasında bir alım aatım sava. 

sak olacakbr. müsaadesine tabi olacaktır. 

D . .. t•• d k 1 ~\ ~ULıu.--s., 
enız us un e a an yer- Hakimiyeti Milliye arkada,ı-

Gözüıaiiziin önüne bir çocuk ııetiri
nİ2: Bu çocuk temiz bir soydan gel
miı, ~bir ana babadan doğmu,. 
tur; omm beşiğini çifte çıifte dadılar 
&allıyor, clö§eğini takını takmı halayık
lar topluyor; evinde süsü şa1ıaiatı, kapı
•mda arabası atı vardır; parası boldur, 
ııeveni çalı.tur. Sözün kısası bu çocuiun 
biç bir ekağıi yoktur. 

Şimdi soranın size: Yalınız hu soy 
temizıliğıi, yalnız bu ana baba zenginli
ğıi, yel.ruz bu dadı uşak bolluğu o ç<>
cuğun yolile geli§ip gürbµ.,lepnesine, 
adamcılayın büyüyüp yetiıaıesi.ne el
verir mi? HayD"! Bunlar yalnız o ço
aığun kuduluğunu gösteren birer k<r 
layhkbr. Bu kolaylıklar sağlam bir bil
gi, erdemli bir g~ ile kullanıhnaz
H çocuk belki boylanabilir, fakat özle
neınez. Gerektir l<i onu doğu...ıı ana· 
dan beşiğini ıallıyan dadıya, ona ilk 
adımı attıran bahadan son sözü ö,:re
ten hocaya varmcayadeğin b;Jc.ın yar
dnncıları bilgili olsun ..• 

Dil arafbnna kurumunun dört bu
caktan topladığı Türi< .özlerini dil ya
pxı için getH1ilmiı çeıit çeşit, boy boy 
hvçlara benzetebiliriz. Bunların ~e 
yararı var yaramazı vaır, iyisi var kö
tüıü var, çürüğü var dayaruklısı var, 
kabası var süslüsü var , harru var iılen .. 
mişi var. Güçlü bir bilgi bunları bire.
birer elden geçirip ayıklıyaaık, ite ya
rarlarmı ayn-rp yapıda lı:ullanacakt.... 
Ocak bacasını tuğla yerine tahtadan 
yapacak olursa gıinün birinde çatı tu
tutur, temcli kuraııken bl§ yerine ker
piç kullanacak olursak çok geçmede.n 
yapı çarpılır. 

çığır açabilecek böyle bir yo
baş vurınakaızm bu it bafBMlır. 

:A.. Şükrü ESMER 

Sübakan 
illi müdafaa vekaleti 

bu sözü aldı 

Dairelerde kulla
nılacak tabirler 

ANKARA, 30 (Telefonla) -
ı_ Milli müdafaa vekaleti Süba
'llln adını almıştır. Sü eski türk
Sede asker demektir. Bakanhklar .. 
~uvafık" aözü yerine Onay keli-

~esini kullanacaklardır. Onay O• 

llaınaktan gelmektedir. 

Yine dairelerde "Dikkat" yeri
'1:.ay, «ret» yerine « 1bam» kelime-

siz yurtsuz Yahudiler ::1=~~~!~:i~:ı::~~ü~k-
Yukarıdakı klışede yem ısını 

albnda intitara ba~ayan Hakimi· 
yeti Milliyenin ba,lığrnı görüyo·-

Prens George'a müracaat ederek Filistine yer· 
leıtirilmeleri için lngiltere hükumeti 

nezdinde tavassutta bulunmasını rica ettiler 
Bir kaç gün evvel, Filistinde 

yerletmek isteyen 318 Lehistanlı 
Müsevinin, Filistin hükfimeti tara
fından karaya çıkmalarına müsa
ade edilmediğini ve bunların li
man liman dolaştıktan sonra li
manımızdan geçerek yine Lehista
na dönmek için Köstenıceye git
tiklerini yazmışbk. Bu Müseviler 
el'an Köstencededirler. Yakında 
tekrar Filistine kaıbul edilmelerini 
ümit etmekte olduklarından el'an 
Köstencede, hareketlerine müsaa
de edilmelerini beklemektedirler. 

Verilen habere göre lngiltere 
Müsevileri, Londrada bu dindaş
larının Filistine kabulü için lngil
tere hükumeti nezdinde bir teşeb
bü::1te bulunmutlardır. lngiliz kra
lının küçük oğlu Prens George iki 

aunuz. 
Arkadatımrzın yeni ismini kut· 

lularız. 

Deniz yolları 
ilerisi için bir proğramın 

temelleri atılıyor 
Deniz yolları işletmesinin açb

ğı Portsait seferinin, şimdilik ka
zançlı olmadığ ıiçin kaldırılması
na karar verilmiştir. lskenderiye 
seferlerine dokunulmamrşbr. ile
ride hangi yabancı limanlara se
fer tertip edileceği deniz yolları 

itletmesi programının yeni vapur 
aabn alınması da vardır. 

Proje, vekaletin etütleri bittik
ten sonra kanun layihası şeklini gün evvel Yunan prenaeslerinden Köstence hathntla ifleyen 

~---~~~------~--"-~~~~~~ ...... ~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~..ı.-~~~~~~·~~~· ... 

Batı ellerinin çocukları böyle ye
tiıtiriliyor. Orada çocuk bakmnmn ku
ralları, yollan, yöıldemleri vardır; <>
mm içindir ki Batı çocuklannm iç yüz
leri daha düzgün, dış kılıkları daha 
gürbüz oluyor; onuın içindir ki Batı ço
cuıldarı barışta olsun savaşta olsun 
yurdun ıı;ücüne güç katabiliyorlar. 

Türk dili de böyledir. O da yukarı
da anlattığım çocuğa benzirr: Onun da 
soyu temiz, kaynağı zengindir. So.ı
S\IZ enginler onun beşiği, yüce alanlar 
onun döşeği olmuştu. Ona da nice ni
ce erler bel bağlamış, nice nice aksoy 
yiğitler gönül venni~r. Onun da se
venleri, bakaaıanları, kıskananlaı-ı var .. 
dır. 

Ancak o zenıgin çocuk gibi bu soy 
dil de özlepp güz:elle,mek için bilgili 
bü- bakım ister. Kaynak zenginliği, sev
gi bolluğu yüre4derimizi doldurabilir-
- AA lı:a IZI dovuraınaz. 

Dil yapısı da böyledir. Bunun har
cnu da ustabatı ay1Tacaktır. Bi2 bu yii
ce yapıyı olur ohnaz yapıcının eline 
bwakamayız. KaMınnıcı Amavııt sa
lon pıoileanden, tend<eci Yahudi ma
kine zenbereğinden anlamaz. 

Türk dilmin iç özünü bize_ (Ata
türk) gösterdi, drş örneğini de o ve
recektir. Otedenberi bilgil.i yapıcılıkta 
dü~ böyledir: Ba{;tsta çizer, sıra us .. 
taları benzetir; çünku sıra u&taları yal
nız gözlerile, başusta ise hem gözü ıile, 
hem de us ile çalı§ır. Dil yaprsmda baş
ustanın bilerek çizdiği dü" 3i (plan) 
&ıra ustaları inanarak yakıştırdıkları 
ırün yapı kurulmuş, iş degiş.imi kurtul. 
muş demektir. 

O ırüne kadar biz eli kolu bağlı o
turacak mıyız? Hayır! Biz de kendi bil
t·lerimize, kendi ölçülerimize göre ör
ı.okler çizip duracağız. ltlemiyen de
mir pas tutar derler; biz de bu önıek
lerle k:afalarınuu dlll'gllnluktan, par
maklarımızı uyuşukluktan kurtarmağa 
çal1şacağız. Yalnız şunu bilmeliyiz ki 
ko:ıuya çıkmadan önce yarış atlarına 
yaptırılan alıştınnalar ne he bu çalış
malar, bu örnekler de odur. 

Büyük hız Büyük Onderin örneğim 
gördükten ,sonra ba§lıyacaktır. 

Bu ela çok uzak değil, çünkü İş şim
di erinin eline geçmiytir. 

l. Müftal< MAYAKON 
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H-ARİCİ HABERLER 
F enıerbahçe - Galatasaray 

sıfır sıfıra beraber 
Beşiktaş - İstanbulsporu O- 2, Beykoz 

Vefayı 0-1 mağlup etti 

Japon hariciye nazırı digor ki! 

Sovyet-Japon münasebatı 
en güne iyileşiyor •• gun 

, 

Silahsızlanmada Japonyanın istediği şey şudur: 
Bir devletin diğerine 

taarruzu güç fakat müdafaa~n kolay olmalıdır 
TOKYO 30 (A. A.) - Hariciye Na- "Avnıpa ve Amerikanın muhtelif ül-

M H~ta, Diyet MecI.isnde dış ıı· kelerile ve Çôn ile münasebetlerimiz u-
zm ' dı ı:ıılatnuı· mumiyetle iyi:letmiıtir. Çünkü devletler 
yasal dur'.""ımu °2:"" °".'" ya a Japonyarun Şar.1< Asyasrndaki durumunu 
tır. M. HJl'ota demişt:ır ki: daha iyi a.ılam.ığa baılaınıılardır. 

"- Japonya Londra deniz konutma
larmda emniyet ve ademi tecavüz pren
&ipini ağ.lam temeller üzerine oturtma
ğa çalı~tadır. Bu konupnalann baı
langıcmıda, önümüzdeki ıene Londrada 
toplanacak olan deniz konf..-ansmda na
cı! çalııılacağı hak.kında her ıbirimiz ken
di gönqünü anlattı. Ve sonra Büyük 
Britanya ve Amerika ile gene bu kon.'e
ransa ait çak mfiıbim itleri konuıtuk. 

"Müttefikimiz Mançuko'nı.m bütün sa· 
halarda ilerlediğini ve geçen martta ku
rulan İmparatorluğa sağlam temeller koy 
duğunu mannuniyetle görüyonım. 

Fenerle berabere kalan Calata.aTaylılar 

"Bu konuşmalarda Japon b~ 
kendi emniyet ve milli müdafaa.sı ıçm za
ruri olan deniz kuvvetlerini elde etmeğe 
uğraşmakla beraber emniyet ve ademi t&
cavüz prensipini ha.kim kılmağa savat
uuı ve bunwı için de mer'i olan .c~ sa
ytlarmm kalchnı....ak ali.kadar bütün ~
letler için tek bir had lronuhua.smı teklif 

"Sovyet Ruıya ile olan müınuebetle • 
rÔlnize gelince, bu baptaki IOl1 iz;ıhatftD. 
dan beri bu müııaaebetler hayli iyileı
rniş tir. ~al ıulanndaki balıkçılık &a:na>o 

:riimiz zorluklara uğramakuzm ilerie -
D>ekt.edir. Bundan Sovyet - Japon doat
luğumm ilerisi için sevinmeliyiz. Çin 
Şarl< demiryollanmn bu y>lbaımda kooik
liğe uğnyan sabf konupnalan g"9"'1l 
martta tekrar baJ!anuıtır. Bir çok de!a-

(Başı ı inci sahif cde) 1 
Tabii, yukarıdaki satırlamndan 

anlamıtsmızdır: Dün Taksim ata -
dmda be, altı bin seyirci vardı. 

Mühim maçtan evvel, ikinci kü
menin maçı oynanırken bile, tri -
bünleri dolduranlann konufmala
rma en fazla F~nerbahçe - Galata
saray m çını mevzu yaptıklarını 
i•itiyo:ıuz. 

Galtasaray tribünündekiler da
ha hararetli ve daha hazırlıklı. Bir 
tarafta, rarı kağıtlar üstüne kırmızı 
yazı ile on bir harf yazarak hazır
lamıf olan mektep talebesi genç -
!er, bunları yan yana getirince 
(Galatasaray} kelimesinin nasıl 
meydana çıkacağını prova ediyor
lar, ara Bll'a da (ra, ra, ra, re, re, re, 
Galatasaray, Galatasaray, cim bom 
bom) bağırmak için seslerine a -
kort veriyorlar .•. 

Nihayet ikinci kümenin maçı 
bitti. Evvela Galataaaraylılar saba
ya çıktılar. Alkışlar, (ra, ra} lar ve 
saire ... 

Biraz sonra Fenerliler. Ve buse-
fer sağ tribünden alkıtlar ••• 

Hakem Bay Adam. 
Takımlar fÖyle: 
Fenerbahçe: Hüaamettin - Ya

tar, Fazıl - Cevat, Ali Rıza, E-
111at - Niyazi, Naci, Muzaffer, Fik
ret, Şahan. 

Calata.aray: Avni - Osman, 
Lütfi - Kadri, Nihat, lbrahim -
Necdet, Münevver, Salahattin, Fa
zıl, Danyal. 
· Evvela oyunu, sonra oyuncuları 
anlatalnn: 

Batlangıçta Galatasarayın bir 
iki hücumu. Münevverin Hüsamet
tin tarafından tutulan bir şütü. Yir
mi dakika kadar F enerbahçenin 
daha düzgün ve daha hakim oyunu 
;ıe kaçınlan bet altı güzel fıraat. 
Bet dakika kadar Galatasaraym 
Fener kalesini, bundan sonra da 
bet dakika Fener'in Galatasaray 
kalesini tehdit eden akınlan. Ceva
dın sakatlanarak çıkması ve Gala
tasaray tazyikırun artmasr. 

ikinci devrede de on kiti ile Ye 
aağaçılau: oynayan Fene,tbabçe 
ka11ısmda Galatasarayın yüzde 
yetınit hakimiyeti ve kaçırdığr aa.
yısrz fırıutlar. 

Galatasaray'ın enerjik, Fener -
bahçenin yirmi be' dakika müstes
na on kiti ile aksayan oyunlan Ye 
biraz Fenerbahçe, bir çok ta Ga
latasaray muhacimlerinin becerik
sizlikleri. 

Netice: O- O. 
Oyunculara gelince: 
iki kaleci de güzel oynadı. Hele 

Hüsamettin takımını bir çok tehJi. 
kelerden ku:1ardı. 

Müdafiler: Gaita.saray müdafi· 
leri, dört muhacim kartısında ra -
hjt oynadılar. Fener müdafaasın· 
ı'IJ Yaşar çok çalıştr ve kalesinden 
birçok tehlikeler uzak:aftrrdı. Fa
zı! Yaşar kadar muvaffak olama -
dı. 

Muavinler: Fener taknnınm en 
zayıf oyuncusu merkez muavinidir. 
Genç ve gayretli olan bu oyuncu, 
hazan çok aceleci, hazan çok müt~
neddit olduğu için müd~halel~~ 
bir merkez muavinden be~dendıgı 
kadar faydalı olmuyor .. f-!ele mu -
hacimlerini besleyemeyışı, Fener 
takımının aranra teknik bir oyun. 

la tesis ettiği !ıakimiyeti devam .. et
tirememesin ~ehep oluyor. Dun 
bu oyuncunur. her vurfunu ~dı:ta 

ot tt'k Ve bütün oyunda ılerıye 
n e • · 1 d" d" vurduğu toplardan ya nız or u-
nün kendi muhacinlerini buldu · 
iunn ,..;.:_ l··• 

Nihadm, bu kadan sene «>nra bi
le, Galatasaray takmımda emek 
aarfetmeaine ve kıdemine bürmet
lı:anz. 

Fenerde Cevat, ıakatlanmcrya 
kadar takımına çok faydalı idi, E
sat ise tamamile muvaffak oldu. 

Galatasarayda lbrabim ve Kadri 
atılgan ve oldukça güzel oyunlari
Ie merkez muavinlerinin silikliği
ni örttüler. 

Muhacimler için fazla bir şey 
söylemek istemiyoruz. En iyileri 
F enmahç Eolaçığı Şaban, taraftar
lannı en fazla sinirlendiren de Ga
latasaray solaçığı Danyaldı. 

etmiıt.ir. 

"Silihsızlanma düfiinceaile bardoet et
tiğimizden deniz kuvvetlerinin esaslı bir 
~te indirilmesini ve böyfoce ukııların 

• ·-'"-.. .. ilerde üzerine çöken ağr ~ z-unu 
azaltmak istiyoruz. Devletler için konu
lacak müttcrek haddin miiıı*ün olduğu 
kadaı- indirilmesini ve bunun da taarruz 
isılahlannın tahdidi ve miidafaa silahla
nnın da makul bir tarzda düzleıilmesini 
ıi•tiyoruz, ta ki bir devletin diğerine ta.
rruzu giiç fa.kat her hangi b:r devlctiıı 
k~ müdafaası kolay olsun. 

Murahhaslarmn:z yııkardaki sıya.samı
zın ve yeni ve düzgün bir muahedenin 
gerçekleşthilıııeai için çalışıp <-unJY~· 
Gerd< lngiltere ve Ameırikanm, gerd< dıi-
ğer bütün devletlerin ist~el'imizin 
doğıuluğum:ı kabul ecleceklerrini ve dün
ya barıımı kolayla1~ >:~ bir de
niz antl.apnası yapıla~ını ümit etmek 
i.ıeriın. 

Cenubi Amerikada 

w çok ciddi engellere uğranılımısa da 
Japonya'nm gaytttılerile bir anlatma elde 
acfthniştir ki, bu anlaşma aabı değeri ve 
diğer bir çok mühim noktalar haılclunda
dır. Şimdi bal.ledilecek ancak bir kaç td<
ni< iı kıılmıftu'. Y akmda işlerin bitiril&
oeğini umuyorum.. 

"Hindistan ile de bir ticaret mukavele
si yapbık. Bu mukavele 14 eylülde tat
bik ed.ilmeğe başlaıımışt.T. Ve her iki ta· 
rafı da korumaktadır. Şimdiye kadar el· 
de edilen r.eticeler bu mukavel....m İyice 
4lediğini gösteriyor, 

"Batavya'da HoLmda ile yaptığımız 
ticaret konu~annın da yakmda iyi bir 

neticeye varacağını ve iki memleket ara· 
oıJ>daki sevgiyi arbracağ1111 ummakta -
YDU.,, 

M. Hirota, nutlaınu fU sô-zlerle bitir -
mittir: 

"Yabana ımmıldı:etlerlo olan biitiia 
ilrtilafü itlerimizin dostça baHodileceğini 
sanıyorum. Çünkü bııoun böyle olması 
bütiiıı düoyacl.ı uluslar arası miinarebet
leriıı İlılihan İıçİn Llı:Jmdır ." 

Alman yada 

Acemi bisiklet heveskarlan var
dır. Bunlar bisrldete binmeyi öğ
renmeğe çalışırken mütemadiyen 
ve ısrarla taşın, ağacın, önlerinde
ki maniin üstüne giderler ve çar
parlar. Danyal o vaziyette idi. Sa
ha kenarından hocasmın devamlı 
ikazlanna rağmen mütemadiyen 
hasmı oyunculann üstüne gidiyor, 
birisini geçerse, öbürüne, onu da 
geçerre bir üçüncüsüne takılıyor ve 
mutlaka topu kaptınyordu. Eğer 
Danyal oyunun başından sonuna 
kadar bu işte inat etmeseydi F e -
nerbabçe belki de yenilirdi. 

Bolivya ordusu çe-1 1 ~ayşbank bir süper 
kiliyor Para- bank halini alıyor 

Befikttlf - latanbulapor 
Şeref stadında Be'1ktq - lstan

bulspoıt maçı 2 - O Betiklaf lehine 
neticelenmiştir. Betiktq ilk devre
nin son saniyelerinde firikikten bir 
aayı yaptı. ikinci devrede de Beşik
taş bV- sayı daha yapmıştır. latan
bulspor oyunun bir kısmını, müda
filerinden Sahibin sakatlanması yü 
zünden on kişi oynamıştır. 

Beykoz Vefayı yendi 
Fenerbabçe stadında Beykoz . 

Vefa maçı beklenmeyen bir netice 
ile bitmiştir. iki takım da noksan 
kadro ile oynamı' ve Beykoz ilk 
dakikalarda penaltıdan yaptığı bir 
golle oyunu 1 - O galip olarak bi
tiıınittir. 

EsatHAMDUN 

Deniz üstünde 
Kalan Yahudiler 

(Başx 1 inci sahifede) 
Marina ile evlenmiş ve düğünleri 
de büyük tantanalar ile yapılmış
tır. lfte lngiliz Mü..,vileri bu fır
sattan istifade ederek prens 
George'a müracaat etmi,ler, yer
siz yurtsuz kalan bu Müsevilerin 
Filiatine kabulleri için hükumet 
nez~inde tavassutta bulunmasını 
rica etmitlerdir, lngiltere hükiıme
tinin bu isteği ne dereceye kadar 
kabul edeceği henüz bilinmiyor. 
Bununla beraber Köstencede bu
lunan 318 Müsevi lngiliz gazete· 
lerinin de bu meseleden bahsetme
leri yüzünden iyi bir netice elde 
edeceklerini ümit etmektedirler. 
Binaenaleyh bunların tekrar lima
nımızdan geçerek Filistine gitme
leri ihtimali vardır. 

Söylendiğine göre Köstencedc
ki lngiliz konsolosu 318 Musevi
den 67 sine Filistine gitmeleri için 

guvaylılar ilerliyor 
ASSOMPSYON, 30.A.A. - Para-

11:'1"Y bükümı..ti ~_vyalılarm ~t~ 
cephede çekildiklennı reımen bildir
mekt<>ılir. 

SANTIYAGO DO ŞILI, 30 A.A. -
Reis Salmanka'nm nerede bulunduğu 
hala bilinmiyor. Bazı riv:ıyeUere ba.la
lıroa harp cephesini dolaşmaktadır. 
Ha :.uki çok mühim meseleler onun hü
kinnet meı'l<ezmde bulunmasmı İcap et
tirmektediı·. Sansürden kaçan bir takım 
habt,,riere balulına cephede bir irıhi'*D 
olmuı gerek Lapaz' da gerek diğer bir 
çak ıehirlerde kanııkl.ıldar çdıım.ııtır. 
&nvya sımrlanmn kapandığı ve harp 
aleyhinde nüma,..ı~ ... yapıldığı söylen
md<ted.ir. 

Diğer taıaflwı Parıoguay orduıu Bo
livya cephe..U.de açtı.klan kediği geait
leter-ek Bolivya ordus.unun kımıı küln
siai kıı§&tm* jçin ujTa-1<tadr. 

Uiuslar kurumu 
CENEVRE, 30.A.A.- Ulus.lar ku

ruınımun fevak:lade konseyi 5-12 tarihin 
de öğleden ~a toplanacalctır. 

TALUNN ,30.0A.A. - Letonya-
Litvanya ve Estonya dıı bekmlon 
12-9-1934 tarihli Cenevre entla§mıwnın 
Mıızasmdan sonra iik konferans ol:ırrW 
bugün burada topianacaldardır. Müza
kere programında batlıoa tıml.r vardır: 

Siyasal ve ökononuk alaıWırda iı bir
liği, ticaret alıt veritUııin büyütülmesi 
ve üç mcmleekti ali.kalandrran başka 
genel işlerle uluslar ara" qlcri, 

Fransada 
Yeni harbi1e bütçesi 

sıl taksim edıldı 
na-

PARIS, 30.A.A. - Hükümet tara· 
fmdan harlııiye bakanl , fevkal.lde ih 
tiyaçları İçın iıton 8"" • lİlyon masra
fın ~u suretle t ·sim edildiği tebliğ e· 
dilmi flİ:r : 

Topçu ve .ıı;m <malatı : 615 buçuk 
milyon, levllZIDl 35 milyon, sıhhiye hiz· 
meti 15 milyon, barat 80 milyon, ıimen· 
düfer :ihtiyacı 6 buçuk milyon. 

vize vermi~tir. Diğerleri Prens nez- S f · k d T k ya 
dinde yaptıkları teşebüsün netice- an ransıs O an o yo 
sini bekliyorlar. Daily Herald ga- telef on 
zetesi bu MU!evilerin batına gelen- Nevyorit, 30. A. A. _ 8000 
!eri yazarken lngiliz bandralı Ve- kilometre uzunluğunda yeni bir te-
los vapurunun, Hayfada 318 Mu- lcfon h~ttı 7-11 taıih_inde Sanfransısko 

· · k raya çıkarmak istediğiııi ile Tokyo arasmda ıılemeğe baılıya-
sevıyı "h'I uh f '!er' ta' caktu·. Uç dakikalık bir görüın1e otuz 
fakat sa ı rn a aza ge 11 ~ • dolara olacaktır. 
rafından üzerin ate, acıldıgmı 
ve Filistin sularından uza~la~m
caya kadar Jngi!iz gemilennın ken
disine refakat ettiğ .ni yazmakta
dır. 

İngiltere - Yugoslavya 
LONDRA, 30.A.A. - M. MacdonalJ 

bu oabah Bukbgham sarayında Yugos• 
lavva Prensi Pol ;ıe y001tk yemi tır. 

BERLlN, 30 .A.A- Havas : 
yeni bir '-'ka mtemi ile Ra11ı..ık 

bütün Alnan kredi IDÜNseod<rini İda· 
re eden bir Siipeo""'°"' baliae ııetiril
mektedir. 

Rayı:f>ank müdürü ft iktisat nazın 
Doktor Şal:ıt, bu it için kendi idareıinde 
toplanan .w.ıc&e doomiteoinin raporunu 
M. Hitler'e venuiıtir. Bu raporda bü
tiin. Alıaıan kredi miieııeseleri üı:eriode 
pddetli bör devkt kontrolu tesis edil
nesi teklif edilm..-lı:tedir. Y aptıklan it 
bir milyon markı geçen müesseselerin 
senelik bilançoları ile bilançolar.. aylık 
bii!Asaları muntazam bir surette 
Raytf>ank'a veriılecd.tir ki, bu suretle 
Ray~ bak.iki lbir kontrol Süperl>ank' 
ı haline gelındı:tedir. 

İşsizliğe karşı 

Fransız meclis;nde yapılan 
münakaşalar 

PARJS, 30.A.A. - Meclis dün~ 
biitçetıinin ve itaizliğe kartı ~ 
tedbirlerin mü~eresme devam elmıf· 

lir. . Mon" . 
Komiiıııôst mEiıu•lardan sauvıs 

if&İrlik tllbııisatnun bafb i!Çli ımıflartıa 
da teşmilini Utesniıtir. 

Şiauıl meıbuslanndırn lnghels, -
sucat .-ıayiİnin buhrandan müteeısir 
olduğu ınmtakalarda İfoİzl:İğin tesiMırini 
sayuut ve Belçikalı ~enin çok ~
!ardan F nmsrz amıelerine rekabet ıçm 
gelmekte olduğunu söylemiıtir. 

İngilteredc 
Deniz ticaretine verilec~k 

hiıkfımet tahsisatı 
LONDRA, 30.A.A. -: .Bu ~.net· 

redilen beyaz kitap lng.ilız ~nız bca
tine verilen hükümet tah...atı hak· 

::..da alman mali kararın t::ferrüatnu 
!ıiıldirmeKtedir. 

Muntazam hatlarda i1lcmiyeı:ı yük ~ 
mil . 1935 . ..,.,.,sinde verilecek talı-
isae;: milyon lngüiz lirasını ~-

• emil eceıkl:İr. Bu tahsisat 1935 te g . er 
!asati yük ücreti olarak 1929 oenesı va
..,ıisinİ yüzde iki geçerse azaltılacak-

tırBundan be.ırka, §CMÜt değiştiii tak. 
dft.de tahsisat kes>lecel<tir. 

Amerikada Japon evle
rine bomba 

FONIS, (Agiz~'~) ~O. A.A. -
O .. gece meçhıl b ruı, bır Japon bah· 

un bo ntm ~·rr Ilat-tvnnının avlısına ~ ~ · l, bir boınl;.:ı da baıka bir Japonun e
vinde bulunrrıustuT. 

• 
Yunanistanda geni ithalat sistem~ 
ATINA, 30 (Milliyet) - Yeni Maliye nazırr M. Pesmaz~~lunun t~I· 

lif ettiği yeni ithaltit sistemi liiyihası bir kiinunueııvelden ıtıbaren ıJll' 
bik edilecektir. Meclis bunu tetkikte nsonra diğer celsede karar 
recektir. 

B. Ruşen Eşrefin ziyareti . 
ATINA, 30 (Hususi) - Türkiye sefiri Bay Ruşen Eşref diin hart' 

ciye nazırını ziyaret ederek uzunca bir müliikatta bulunmuştur. 

Sovget Rusyada ekmek vesikası 
usulü kaldırıldı 

MOSKOV A 30.A.A. - Tas ajansr bildiriyor : ~,,iıt 
Gazeteler, ~emleketin bir çok şehirler' den ~elen ve kom,::Zbııl 

fırkası merkezi icra komitesinin son umumi he~e!i tarafın1an rıtJrd' 
edilmiş olan karar suretini büyük halk kütlelennın n~ıl bir nıem 
yetle karşıladıklarını gösteren haberler neşretmektedırler. Ji· 

Mas·kova, leningrad, Kiyef, Deniepropetrovski, Sverdlov~~ ::fl/J' 
ğer aanayi merkezlerinde toplantılar yapılarak bu karar sure ı 

kaşa edilmiştir. . • k ~i/ıdl' 
Bu toplantılarda söz alan amele, hep bırlık olarak ekme V eJJt 

usulünün kaldırılması memleketin yiyecek husuırunda durmadan . bİı 
ettiği aeliilıı gösterdiğini ve Sovyet Rusyanın inkişafı yolunda yenı 
merhale t(?fkil ettiğini kaydetmişlerdir. . • 

BQJ} makalesini bu ite tahsis e~en Pravda g~et~sı •?!~>'.or. öılel 
Sovyet Rusyanın işitilmemiş bır çabuklukla ılenledıgını g. alill 

mek için daha açık bir delil aramağa lüzum var mı? Bazı kaP,ıt fil 
matbuat tarafından Sovyet Rusyada açlık hakkında yapılan iftıra 

kadar alçakçadır. Jı 

Türkiye-İngiltere ticareti hakkı~,/ıİ~ 
. LONDRA 30.A. A. - M. Runciman, Avam kamarasında Tu Jilİ· 

iye ile bir ticar;t muahedesi aktedilip edilmiyeceği hakkında ken 
ne sorulan suale cevap vererek demiştir ki : . B~ 

. Türk hükiımetinin ba_~ı mu~abil te~l!f!e'! tetkik edilme~tedı~· ,.ııı· 
teklıfler derin ve tefcrnıatlı bır tetkikı ıstılzam etmektedır ~ JzjiJI 
karadaki büyük elçiye talimat verilecektir. Müzakere~e~in .':".~m aY
olcluğu kadar az zamanda mesut bı: neticeye varma.ı ıçın butun g 
retler sar/edilecektir. 

Suriyeden gelen mııhacirler . 
ANTEP, 38.A.A. - Suriyeden gelen ve /dahiye kazasına y~rl~e

tirilen Türk muhacırlara vilayetçe çift hayvanları dağıtılmış,. ~ır. tir· 
nelik iaseleri temin edilmiş ve hepsi de müstah il vaziyete getınlm•Ş 

A~tep te mebus seçimi hazırlığı .. 
ANTEP, 30. A.A. -Dün levkrılii:le olarak toplanan ,ehir nıec~::: 

mebus intihabı teftiş heyetini •eçm iştir. Belediye intihap defteri en 
hazırlamakla meşguldur. 

İtalya Kralı Soma/iden döndü el· 
BRENDIZI, 30. A.A. - ltalya Kralı .So~i'~en _Bren~izi'ye ;eıi 

miftir. Kralın bindiği vapura ikinci denız filosu ıle bır denız tayya 
liloıru refakat etmekte idi. 

Almanyaya 
İh.raca tı mız 

(Başı 1 inci sahücde) 
kiye ile yaptığı Kelering mukave
lesinin hilafında hareket ettiğini 
kaydetınittik. 

Almanya hükiımeti guya bu ye
ni rejimi tatbik ederken Türkiyo
ye sühulet gösterdiğini idd:a et
mektedir. Halbuki aramızda ahdi 
bir vaziyet vardır. Almanyanın bu 
mevcut mukaveleye göre hareket 
etmesi lazımgelirken "sühulet gös
teriyorum" demesinin manasını 
pek anlayamadık. Mevcut anlatma 
hükümlerini Almanyaya kayıtsız 
tatbik eden Türkiyenin Almanya
ya malını satarken de ayni mua
meleye mazhar olmasını istemesi 
gayet tabiidir. Kaldı ki Almanya
nm Türkiye ile yaptığı Klering mu
kavelesi Almanların geoit ölçüde 
faydalandığı bir anlaşmadır. Bu 
mukaveleden evvel ve sonra yapı
lan i«atistikler bu memleketin Kle
ring aayesinde Türkiye ile ticare
tinin ne kaıdar genitlediğini açtkça 
göıteriyor, Bunun için Almanya
run kendi menfaati noktai nazarın
dan da bu anl~mayı tatbik etıne
si lazım gelirdi. 

Halbuki Almanya bunu biç he
saba kabmyarak ithalatı ırkı bir 
kontröl altına almlf ve döviz fiat 
meseleleri dolayısile tacirlerimizi 
çok mutazarnr edec~k kararlar it. 
tihaz etmittir. 

Bu yüzden Almanya ya hububat 
ihraç edenlerimizçok mütkül mev
kide kalmıtlardır. Diğer taraftan 
"pamuk gözetme" makamının da 
pamuklarmuz için aazmi fiat tayin 
ettiğini ve kıymet tayin edilmiyen 
malların ithali a.deta rnenedilmit 
gibi muamele gördüğünü tücarla
rımızdan ititmekteyiz. 

Almanya ile yaptığımız Klering 
anlaşması, ilci tarafın da kaqılıklr 
ihraca.tının bu anlaşmadaki kayrt 
ve şartlar dışında başka kayıtlara 
bağlanmasına müsait olmadığı hal
de Alman hükiımeti bunu bizim 
hakkmm;da da tatbike batlam'l
lır. itin garibi şudur ki bunun mev. 
cut Klering hükümlerine taban ta
bana zıt olduğunu bidayette Al
manya da bizim kadar takdir et. 
mi' ve hatta Türk ithalatının ye
ni rejimden İstisna edileceği hak-

. 
. • • 1 

Adliye tasfiye heyetı ışı o 
bitirdi " 

ANKARA, 29 - Adliye tasfiye b~ 
bug .. · · . L,L_.~ c__ rlanan list un 11'1111 on:ıroı, oazl . i 
yüksek tattika gönderildi. U.tcl"."'~~ 
simler hakkında bir i"Y söylenmıyot• ··ı 
yüzden fazla hakimin tasfiye ve td<a~ 
sevdekildiği anlaıılmıttır. Liıte bir ı.r 
nundan evvel hakimlere bildiri!ecel<tır,ı;... 

Adli>"' te~Iatında 65 m~ .v~ı..t 
Adliye intihap encümeni bu mu~ 
doldunnak için daha bir hafta çalı!" 
tır. 

Muğlada sürekli ya~~u~~; 
MUGLA 30. A.A. - Vilayetın ;.t;· 

kazası yağmurs.uzluktan ı~tı~..ıs
H.ı:ta kuyularda su bile -;J· 
Son giinlerde devamlı yağmur~.,.. ,;; 
mı9tır. Bu yağmurdan sonra tar! -~ 
rülmeğe baflandı. O..tçada badem 
lan çiçek açmağa batladı. . roıııb'ııl" 

Bu -.e Datca'da zeyb.n . i""' 
öııcelô ytllara ııöre iyidir. ZeytınY" 
kilosu ıimdiden 30 kuruttur • 

--<>- • 

Yeni Belçika kabine••,.. 
BRUKSEL, 30.A.A. - Meclis. ~ .... 

:rte llıewıis ~ itimat etıJJ1r-

Alman ya da Fransıı 
gazeteleri . tJP 

BERLIN, 30.0A.A. - Ovr, ~ 
ve Deba limindeki üç frans12 dır• 
dün buraya gelince toplanı:Jmıılar, 

Fransada ilk tahs~l. ~ 
PARIS, 3il.A.A. - Ayan ~

busan meclisi taranıf.dan kabul. ve t>il
maarif bütçe•ini müzakcı:" etııııl ı..ad"' 
hassa köylerde iıl ktahtil . ve ı.aJ1S 
muallimlerin er~ '?ualliml:ı;;eriyle 
pek fazla olan nisbeti ınes 

nıeıgıd olmuıtur. 

Fransız bankasının 
bilancosu ,_. 

PARlS, 30.A.A. - Fransa 8~3!ıyııır bilançoou: Altın mevcudu: •• t P.,...: 
976 milyon, ortada dolaıan kilgİ.arıı!Jlı 
79 milyar 956 buçuk mily~ ~' 
ni&beti: yüzde 8().. 74 yerme y 
800-44. 

Havanada örfi idare es. 
LAHAVAN, 30.A.A. ~ ~ 

Sagua ve Sienfuegos'da bir ~tla ,..,. 
)ar patlaması ve bir çok tev.. erine bi>
ticelenen teza.lıürler vukuu uz 
kWnet örfi idare ilan etmiştir. • ........ ... ........... ' -.................................. . . O ha" 
kında da teminat vermıştıd' 1 
de şimdiki aldığı ta~ır ~e 1:k· 1,,, 

H r halde bu vazıyetın ç 
!.;ın zamanda ıslalu-· 

. . 
hakkmuzdır. 



bugünlerde ne 
konuşuyoruz?. 

H altanm )l<JJU.h 

~em daha doğrusu Avrupa 
w.:~eselesi, silahsızlanma ifi, 
.:"'ıgton uzlaşması gibi feyler
t"fıp duruyor .• Her gün bor
. 1elerinde aksiyonların, sehim

.. d<llls ettiklerini görüyonu;. 
bir nazınn ötekile konu,. 

' Yırrın bir başvekilin gazete
~; .~eyanatta bulunması işle: 
, ~at ediyor. Bu sırada biz ne 
llo onız?. 
irıısumı söyliyeyim mi? Biz 

, bu gürültülerden uzakta ol
için mi, yoksa bütün bu 

,'lrcı/ann meteli~ etmediğini 
~ıı olacağına varır olduğunu 
!f!ıııiz için mi neden, hiç bu 
'tllıt Avrupa:nıiı politika tasa
ıihnimizi ve çenemizi yor
" yoktur. E, öyleyK ne 

Q- Yonız;?. 
01'iifti;klerimizin başında he
tiiıılerde soyadı gelir ••• HeF
lıir telaş. "Aman herkes ka· 
Qll Qıi bir ad bulayım" di· 

v, h .• d. ki ' ep onun ıçın ır , yatın 
'• niilus kütüklerine (Soy
) yazıldığı z;tWnan bazı kün· 

e ealri tertip (bu dahi) diye· 
er., Çünkü üstündeki (Ozer) 
ııilfqfri de (Özer) oluverecek. 
ece TürkiyeJe 3845 ö=r 
ÖztiiTk, 1894 özkan ve uzat. 
ım her addan binlerce aile 

l · • O zaman ne yapacağız? 
~lirmm mancıra lıoymakhr. 
!P çocukları gibi 892 Özer, 
uıhaıa demeli.. na,ka _çare 

yonun. Bu soyadı seçifin
ke.te bir kaygal ismine bir 

. et) çepri&i ıJermek •. Canım 
)q clemolaasi? Biz bir taral-

8ey, PGf<I gibi sözleri atarken 
böyle atl asaleti araffırnwrnız 

rnu? 
il:yormn: 
'!Ve münasebet? Bir güzel ve 

"cı iyi fQlınan ad anyonız, a
. l11ascılet yok.. Hem o (asalet) 
•· de nedir? diyeceksiniz-. 
ele söziimii dbat için size bir 
!iistereceğim amma, Allah için 
. ·· Hepimizin yüreğimiz-
"' cınlan yatmıyor mu? Şim-

1111 ~-· k .J! ... c1· -'!-? ·-.. e'""ır ıyeunı • . 
e 4ııdar inkardan gelsek yi

lıiç değihe aJ.ımızda bir ( nob
) YGni kifi :ıadelik kokusu 

Qllatrn istiyoruz vesse1cirn.. Bu· 
ılır be nçok haklı ve yerinde bu

Kiın. ne derıe desin! Ha! 
lıcılıın unutacaktım. Bizim oku· 
cırdan birisi bana bir mektup 

" erdi, diyor ki: 
;;:: Y azı:cıl Sen Felek admı ken<li
-raıdı olarak almı§sm. Lakin biz a
~ beri (Felek zade) diye amlı
' unu :ı:ııe yapacağız? Akraba mı o-
~ ?" 
llruıda teliişlanacak bir fey 
1 E:ğer memlekette (Felek) a-
. ıoyadı yapan bir ben bir de 

okuyucum kalsa öpüp te ba
'ıa koyalım .. General lsmet'in 
1!1 gibi lnönü gibi kimsenin i
ey; gözüne kestiremiyeceği 
. r 111Üştesna, üst taralı dediğim 
1 bir kulabalık olacak ki sorma-
0 kadar ki hazan sokakla gi
~ birisini soyadile ı;ağıracak 
~ beş on kifi birden dönüp 
cak .. Onan için r;eugi~·j okuya
•en de (Felek) ol ne yapalım?. 

!lq olsun •• Şimdi ad yüzünden 
ter mı edeceğiz? •• 
fiilıtzyet ba soyadı ip bir çok

tı;ı düfiindürdüğünü biliyo
. Bana yiUlerce ahbabım ge
'°ruyor: 'l; Bana bir soyadı bal"°,!"! •. . 

1 
er bulduğumu da begenmı· 

.cır. Zaten o dediğim kibar fief• 
ilde ad o kadar çok değil ki; 
~in ben bir yol baldıun. Hem 
celi, hem taklit edilmek tela
~ nden uzak .• 
!lıi torba, yahut iki kutudan bi· 
1rıi • •·h il . "A E l Çıne sesn ar erı yanı . • 
~·O. U, V, ô, harflerini diğeri
~ ıl.e •essiz harfleri birer kağıda 
lq:1ıı bilktükten sonra koyunuz. 
~!an bir sessiz harf, sonra bir 
~ luıri çekin! Onlan bir yere 
~~· Çektiğiniz harfleri tekrar 
ı. , P Yerlerine atın ve tekrar bir 
~l!•ıı, bir sesli harf çekin. Eğer 
~ Qdınıztn dört harfli olması ye
fılr &<lıııyorsanız bulduğunuz harl
'%~.ekfiğiniz sıraya dizip koyun. 
j
11 

ıı hiç manaBı olmayan bir liil 
~r. Hoşunuza giderse onu kendi
'trı e aoyadı yaparsınız. Hoşlanma
# 1.4a İ~e yenid hn başlarsınız .. 
;::ı eğlence olur, hem sizi ada
l~ cık yorgunluğundan kurtarır, 
~k ~e b°'kaları o ismi arhk al-

r :~timali kalmaz. 
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ŞE H i R HABERLERİ I Günüıt!*tJ! ır 
w ~l~J"I 

Havagazı Güriiltülü bir kongre Trakyaya 
Yerine elektrik . • .... • . Gelen muhacirlar 

ı . , Tıp talebe cemiyetinin senelik kongresi 
stanbul _sokakları ıl.t defa •• •. •• •. •• lrkdaşlarımız1 yerleştirmek 
ne zaman aydınlatılmışh? çok munakaşalı ve gurultulu oldu için neler yapılıyor? 

Istanbul Belediyesi, §ehrio eıLide '*' Trakyada muhacirleri ükin e-
ri nasıl aydmlatıldığma dair ~ istaıis- deıken iki nokta gözönünde tutul. 
tik hazırlamııtır. maktadır. Biri, muhacirlerin ne 

1856 senesine ııdinceye kadar, l6tan• auretle yerleştirileceğidir. Bunun ::a ~alra!.ı,. ~"!~ petrol ~- için gelen muhacirlerin ne ile meş-
e ay b ta idi. 1856 senesm- gu) olduğu ar~Jmaktadır. Mu-

de, ~ saraymm ten..iri için o- hacirlerin mesleği anlatıldıktan 
rada 1:ıir havagazı fabrikası yapıbmı, bir sonra kabiliyetlerine uygun bir 
müddet soınr, Beyoğlu c:addeaiıwı de ba- yerde mü&tahail olmasına dikkat 
vagazı Wnbalım lroımıuııur. 1878 tari • edilmektedir. 
binde de Yedilı:ule gazhanesi faaiiyete -ikinci bir mesele de yeniden 
l"'ÇDJİJ - l.ota.nbuıl Cara& bımtgazı ile köyler yapmak ve yahut eskiden 
aydmlatılnnşıtır. 1889 oeo.eainde de Ka- kurulmuş, köylere muhacir yerlef-
dıköy ve Usküdar tmafma hava:guı ve- tirınek işidir. Bu işleri daha yakın-
ıihniştiı. dan araştırmak için, Traıkyaya gi-

Isbmbul >SOkaklannm elektrikle ten'Vİ· den heyet evvelce kurulan köyleri 
ri 1913 senesinde başlıyor. Fakat garip. daha elverişli bulmuştur. Esasen 

Trakya köyleri arazi itibarile ve-
m ki Beykoz ,.., Sarıyer belıediyeleri ıso
lraklar<ia 1932 ,..ıı 8QDlma kadar petrcıl 
iimbası~. 

l&tanbulda el..ı.mlı: tenvintı gittikçe 
aı 11.-.ıadır. Şimdi .abldar.Ja ba-· 
zı 12mbuı çok azahmıtır. Bütiin §elılrde 
lııa'Vaıgazı lamlıası - (2324) tür. 

Yunanlıların taz
minat davaları 
Hükumetimiz perşembe 
celsesinde ki bir iki dava

da mahkum edildi 
Türk Yunan muhtelit hakem 

m.ahkemesi pertembe günkü cel
ııesinde yedi dava bakında kararı
m vermiftir. Bu meyanda M. Sta
mulis'in Türk hükiııneti aleyhine 
açm:ıı; olduğu dava da neticelen
miş ve Türlriye hükiııneti M. Sta
mulis' e 17 bin lira tazminat ver
meğe ınahkUm olmuştur. 

lzmirde M. Vartelemeos'a ait 
bir fabrikanın satışından dolayı da 
hüklımetimiz 44 bin lira ödemeğe 
mah.klım edilmiştir. Bundan baş
ka eytam bankasına yatırılmış o
lan 2500 İngiliz lirası da, hükfune
timi ztarafından davacı Tesalya 
Hristi'ye geriye verilecektir. 

Davacı Jeaiı Vlakopulos ve 
Jean Artemis de hükiıınetimiz a
leyhine açtıklan davalarda tahki
katın genit!etilmesi için bafka gü
ne bıralol~tır. 

Andre Milapulos, Gregoire Ka
rageorgio ve Georges T omas'm hü -
kU.metimiz aleyhine açtıkları da- J 
valar da reddedilmiştir. 

Hava raporu 
~ 1 

StfıT derccei hararete ve deniz seviy&

sine indirilmiş bax<ı11ııetre bu Mhah saat 
7 de 770, saat 14 te 770. D...ecei hararet 
7 de 7,5 ve 14 te 10,5. Azami deıecei ha
r- 12. Asgari 5,5. 

Rüzgar evvela §imalden sOll'l'a yıldız
dan esmiştir. Azami sürati saniyede 6 
meb'eye çıkmıştır • 

1 BOR::,A 1 ._ __ _ 
:(lı Banbamdan alman eetvddir) 

29 T. Sani 934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
latikrazı dahili 94,50 Rıhtım 17 SO 
1933 Eraani 97 An. Mümessil 49,15 
Kupous-u% 27,45 An. TahTili 1, il 45,10 

,, il 26,2.0 A•. Tah•ili 111 48 
it 111 26,45 ·-

ESHAM 

it Bankaaı Nama 10 l Reji bpoıaım Z,ZO 
., " H.miline 10 Telefon 10 

.. Miiea•ia 100 Terkoı 18~75 
'İ'ürkiye Cu.mha.- Çimento 13,50 
riJ'•t Baakaaı 58 ltti.b..t d91. 13 
Tramyay 30,50 Şark dO)'. 0,82,50 
Anadolu Hi .. e 27,50 ı Balya 1,55 
su-. HaplJ• ıs,so Şark m. ecaa 4,75 

ÇEK FiYATLARI 

Londra. 628,50 Prai 18,97,85 
Paris 12,03 Bel vat 35,01,28 
Milano 9,29,43 MoskeTA 10,90,75 
Nüyorlc 79,33 Beri in 1,97,42 
Cen .. re 2,44,77 Varıo•a 4,19,67 
Atina 83,64 Budapefte 4,17,76 
Brü.kael 3,40 Madrit 5,80,41 
Amate.rdam 1,17,33 Bük ret 79,09,75 

Sofya 65,72,87 Vi,-ana 4,29,70 

NUKUT (Satq) 

:Kurut ıt • ..,. 

OF Franus 169 20 ı. h"9e 815 
1 Dolar 125 1 Pezeta 18 
1 Kur. Çok 911 t Mark .! C3 
1 Şile AT. 23.50 1 Zloti 22 
1 lat•rlin 628 20 Ley 18 

%0 Liret 216 20 Dina" 54 
ZO ı...a 23 1 Çert:lo•İç -.-
20 F. Belçika 115 Albn 9,23 
%0 Drahn:U 24 Mecİ.dİy• 36,50 

Kongreye iştirak edenler 
.. ., ... r 

Tıp Talebe Cemiyeti, dün öğl.edeo "on-\ iıe karışmak mecburiyetinde kaldı. Baş-
ra, HaJlrevinde YTllık lroııgrea:ine devam Kan Osman Nuri celıeyi beş dakika ~-
eııti. Geçen haıft:aki toplanbda >dare ve tıil etti. 
mürablbe heyetılerinin, kongre huzunm- llcinoi celsede bu (127) W.., yapılan 
da tekrar lıesap venneleni kararlaştrnl- lıK masraf olarak kabul edildi. Ancak 
mı~ı. Toplanbyı Bay Osman Nuri açtı. (37.5) lirasmın açık ol<hığu ve bu para· 

Katip Bay f'aruik hesaplara ait izahat nm mulıasebeci taırahndan taznin edil-
verdi. Evvelce faturası:< olduğu ileri sü- mes.i kırrarla§tanldı. · 
rii:len ( 127) linınm açık olmayıp muha- Bundan sonra nizamname encümeni 
sebe defterinde kaı·ıtları bulunduğu an- tarafmdan hazırlanan rapor okundu. Oz 
!aşıldı. & hesabın esasen idare Heyeti türkçe olarak yazı:lan ni=ııname kabul 
tarafmdan kabul edildiği bildirildi. Fa- edilm. C...Wyetin isminin de öz türkçe 
kat by meselede usulü muhasebeye ria- bir keJ.ime ile deği~tirilme.İ teklif edildi. 
yet edilmediği, tekr:>r münakaşası icap Fakat bunun lcar!ıhğı olmadığından 
ettiği ileri $Ür··:dü. Bunun üzerine mü- tiındilik bır.ıWlması muvafık görüldü. 
ınalm§"lar başladı. Bay Namrk K.a,if he- Bundan sonra, yeni idare ve münıka· 
saplarm doğrul<Jğunu ispat eder yoYu j. be heyetleri seçildi. 
zabutla bulırndu. Neticede Odaıre heyetine: Bay Mehmet 

iBay Namık kişif ile Bay Omer arasm- Feridun, M'l&kdim SıUp, Ekrem Kenm, 
da fiddetli bir münakaşa oldu. Bu esna- Namık Kaşif, Şadi Saim. Suzi, Abl E .... 
da salondaki bütün az.. bağırmağa baş- ver, lsmail bakıla, Haydar, Yahya, Llitn; miirak.abe heyetine: Bay Fmulı: Na-
ladı. Gürültü oldu. Bir çok 8za fa3a mü- fiz, Kaye. Ali, Rauf Süleyman seçilmi1-
~ya tutuftu. Oradaki polis memuru !erdir. 

Kongreler, toplantılar 
Doktorlar aylık toplantılarını, Ankaralı 

gençler de kongrelerini yaptılar 

Yakanda Ankaralı gençler Gf<liıda KıbnJı gençler 

Eta.ba muavenet ve teavüa cemiyeti 
aylık toplantHmı dün saat on dörtte ce

miyelin Cağaloğlundaki meri<ezinde ya-

pmııtır 
Toplantıda, ru:ıname mucibince değiş-

tirilmesi 13zanfıelen on beı madde okun

muş ve bu maddelerde lüzumlu olan de
ğİ§".Delerin yapılmasına karar verilmiş-

tir. 
Ruznamenin en mühim kıomı olan dok-

torlar arasmda kurulacak teavün sandığı
nm §"kl:inıi ~ iıi .gelecek aya 

brrakdmış br. 

Ankara lisesinden yetişenler 
Ankara llseMnden yetıişenler cemiyeti 

yıllık kongt'eSini dün öğleden sonıra Hal
kevi salonunda yapmıfbr. Kongreyi es-

lıİ reis Bay A.ıı- Bçmr§ ft Kongre ...0.. 
Jiğine Bayan M~er, ya21cdığına da 
Bay Envet' seçilmiştir. 

Kooıınıde evvela caniyetin bOr yıHık 
çalııma raporu okumnuş ve bu rapor Ü· 

zerônde cemiyetin azalanndan bazdan 
söz alarak f'Jcirleri.ni 6Öylemişleırdir. 

B•mdan sonra cemiy<Otin gelecd. y>l
larda yapacağı işler görüşülmiİ1tiir· Vak'
tın geç olması dolayısile idaı-e heyeotıinin 
seçilmesi gelecd< toplanbya bırnkıılmış· 

tir. 

Kıbrıs talebe birliği 
Kıbn•lı Talebe Birliği yıllık kongre

ler.ini diin saat onda Halkevi salonunda 
yapacaktı. Fakat toplanbda azanm ek
seriyeti bulumnadığt içim ~ güne bı
rakıldı. 

Ecza tarifesi JAtina elçimizin .. ~ir ziyar~~i 
•-•·-- da .: •'-- ·· erki b" k ATINA, 30 - Turkiye orta elçua 
....--a ec:ıa nau.ırn uz a ır o- B R E-~ d · 1 bakanı M. ay uıen .. - ış f! er 

rimli ve zengin köylerdir. 
Muhacirleri bu tarzdaki köylere 

yerle,tirınekte büyük bir isabet gö
rülmüştür. Köylerde nüfus arttığı 
için iştihsal bakımından da fayda· 
lar elde edilmittir • 

iskan heyeti T ekıirdağında bu
lunmaktadır. Ara.ttınlan meseleler 
arasında tohum dağıtma işi de var
dır. Bugünlerde dağıtma şekli hak
kmda bir karar verilecekti:r • 

İhtisas 
Mahkemeleri 

Daha iki buçuk sene 
çalışacaklar 

füı..... mabke.ıı 1 iai:o faaliyeti ka -
cıunla iLıi buçuk .- daha mah!mıp. 
Bu kanundaki bir "8yda göre; bülıUmet 

bu iki buçoık - içmde liizumauz ııôr· 
düğü yerdeki ilbtıaas nwbkemeüni kapa

ubllecekti.r. 
Şimdiki halele lüzumsuzluğu tespit <> 

dilmiş ihtısas ınab4<emeııi yoktur. Fakat 
alakadarlar bu işle me§guİ olmakta ve 
ilııtısas mahkemelerinden hangile..ine ih
tiyaç olmadığım teshil etmektedir • 

POLiSTE 

Haşlanıp öldU 
Cibalide Uılriipler cadd . ıde Cani:l 

oğlu Orhan ilDIİnde kıüçülı: bir çocu
ğun üzıeriue an:ak ihlıamuT dökülmüt 
ve çocuk l:ıa§Unıp ölmüştür. Müddeiu
mumilik öılüm üzerinde talıkibta lıa!· 
ı.nıq .... 

Çarpışan otomobiller 
Dün, iloicıt ....... il çarpışması olınuştur. 

:Bunlardan lıiri Saıaçbane başmdadw. 
Şoför Akif ile şoför Rabmiırin kıı>llandık
lan olonıolııner toslaşmışlardır. ikinci 
çarpı§1Dll da Hami yede olmuştur. Ve bu· 
uda 1931 numaralı ot<ım0bil ile 2532 
numaralı otomdbiller çarpışm:ı1lardır. 
Her ihl çıwpışmada da otomobiller ha -
şara uğramışlardır. 

Odauan çıkmıyan adam 
F eril<öyünde bir aparbnanda kapı

cılık yapım MU1'tafa adın.da bir adam 
odasma ginnİ§ ve bir daha çıkmamıştır. 
Apartmanda oturanlar kapıyı çalıp ses
lendikleri halde Mustafanm çıkmadığım 
görünce kapıyı açmıpr ve Mustafanm 
odada sess>z yatmakta olduğunu görmii§ 
lerdir. 

V aka poli.e habet- ....,nhniş, Mustafa 
ölüm halinde tıasta-ye kaldınlmıfbr. 
Y apıhm. tııbSmmtta bu ...Ianun ummak 
Ü.,...., iyicıe yakmadan odasına koyduğu 
nıanpldan zehirlendij;i anlaşdmıştır. 

Kömür çarpmasından ölUm 
Fındıklıda Aaydm aparrrı-nınm ka

pıcısı Muttalİp Jromür çarpmasmdan öıJ. 
müştiir. .. 

Elektrik çarpmasından ölüm 
F erilıiiyiiıade Pata meh .. bıinch 66 -

marada oturan Jm>ail çaaı,bğı fabrikada 
elektrik çaıı•ı aıoik ölmiqtür. 

Kadın mese:esinden bir adam 
ağır yaralı 

Şitlide kadın yüzünden bir oinayet ol

muttur • 
Şişlide balıçıvanhk ederı Talat ile ay-

ni kulübede otvnın art.adat• Vehbi g&
çenlerde bir lrwlml.a tanıpwtılar ve '
ikili de bu iradını kendioe almak istedıik-
leıind<ıo aralan aç<Jmışıtır. • 

iki arkadat kulübelez iade oturudar • 
ken g.....e kadın ifi aÇJJmıı kavga batl"""i 
tır. 

Jkj ahbap l:ıiıribirleriııi iyice dövdükten 

Dünya ayakta 
Evet dünya ayakta ... Avrupada 

bir faaliyet, bir seyahattir gidiyor. 
Diplomatlar birbir/erile konafU• 
yarlar. Müzakereler yapıyorlar ••• 

Bir gün işitiyorsunuz filanca 
drf bakanı bilmem nereye gitmi,. 
Obürgün duyuyorsunuz ki filan 
sefir fU bafvekil ile konnfma, ve 
derhal memleketine dönmiif •.. 

Diplomatlar siyasi temaslar yap 
mak, bütün devletleri alalıodar e
den işleri konufmak için golf par
tilerinden bile istilaıle ediyorlar. 

Londrada bir deniz görüşmesi 
dir gidiyor. Jaopnya, Amerika, ln
giltere karfılıklı maçlar yapıyor· 
lar. Noktai nazarlanm döıJÜf· 
türüyorlar. Finale kimin kalacağı 
henüz malum değil .•• 

Japonya bu işe Fransa ve ltal
yayı da sokmak istiyor. Fakat de
niz siliihlan meselesi her silah me
selesi gibi bir türlü halledilemiyor. 

Derken bir havadis intişar edi
yor: 

Fransa, Rusya ile askeri bir it
tifak yapmlf! ... 

Bu havadis tekzip ediliyor. Ve 
deniliyor ki; her hangi bir vaziyet 
karpsında Rusyanın Fransaya as
keri muaıJenette bulunman temin 
edilmiş. O kadar. Diğer taraftan 
'.Almanya kuşkulıanıyor: 

Bizinı Fransa ile bir düşmanlı
ğımız yoktur, diyor. Hele şu Sarre 
meselesi de halledilirse aramızda 
hiç bir ihtilal l«ılmaz. O zaman iki 
memleket beraberce ikhsaıli mü
nasebahmızı düzeltmeğe uğraşı· 
nz •. 

RomaJa Sarre madenleri mese
lesi müzakere ediliyor. Fakat Al
manya bu hususta hiç müzakere
ye yanaşmıyor. 

Ya reyicirn neticesinde Sarre 
müttefikan Almanyaya rey verir
se? ... 

Berlindeki lngiliz seliri M. Hit
ler'le, LondraJaki A~man sefiri 
Can Sayman'la konuşuyor. lngili:r. 
sefiri derhal Londraya dönüyor ... 

Sebep: Almanya siUihlanmak 
istiyor .•• Bundan Fransa kadar ln
giltere de korkuyor ... 

Diğer tara/tan Tevfik Rüftü A· 
rcu, M. Titüle6ko Parise gittiler. 
Orada Fransa Başvekili, Dış ba
kanı ile mühim temaslar yapıyor
lar. Şark misakı, Akdeniz mİ6akı 
görü,Wüyor .• 

Rıısyamn da gireceği ve Türhi
yenin de tutacağı bir şark misakı 
lngiltereyi endişeye sevkediyor. 

Rom"'1a Fransız sefiri, M. Sa
vich"re konllfllYOr. Roma Parise 
yaklafmak arzusunda. Fakat ne 
yapsın ki Macaristana bağlı. Onuı 
için Marsilya suikash cürüm ort .. k 
tarından Pavelitch'i veremiyoı. 

Yugoslavya niyabet meclisi re
isi Prens Paul Londraya gitti. Bu 
seyahat her halde sade baldızı 
Prenses Marina'nın izdivaFile ala-
lıodar değil .. Çünkü Mac Donald 
ile de sıkı temaslara da başladı ••• 

Avushırya Macaristana gelin
ce, M. Gömböş'_le, M. Schuschnigg 
birbirlerinden ayrı.'Jıklan yok. 
Çok ahbapça görüşüyorlar ... 

Hül&a: 
AıJrupaJ.a sıkı bir faaliyettir gi

diyor. Seyahatler neticesi yeni bir· 
leşmeler oluyor, eski birleşmeler 
aynlryor .. 

Siyasette büyük bir el&tikiyet 
var ..• Bereket versin Balkan ant
laşması ıJe küçük uzlaşma buna 
emniyet süpabı hizmetini görü•:or. 

En sağlam antlaşmalar bun~.:ır .. 
Mümtaz FAiK 

ltalyanıa eski Ankara 
sefiri 

ltalyamn Nanlıin büyük elçiliğine 
tayin edilmİJ olen eski Ankara büyük 
elçisi Mösyö Lojacono (Adria) vapuri 
le Brendizi yolile Romaya g:itmiştİT. 

Rıhtım şirketi ile 
müzak.ereler 

1-.lıul nbtmılan ve anb:epolan • 
1m1 rıhtım ~ satm alımnası i-
. A*arada Adliye bakam Bay Şük
~ Saraçoğlu ile Fket müdürü Mös• 
yö Canoııge ar.ı5mda başlımnııı olan 
mti•a:lı elenı cJeV'alD &!i!m..A.tedir. 

Mösyö Canonge dün de 'Bay Şükrü 
Ssaçoğlunu Parl< otelinde ziyaNt e • 
derek uzun müddet görii~JtÜr· 

Müzakereden &oııra Bay Şükrü S..-
raçoğlu Mösyö Canonge şerefine bir 
öğle yemeği vermiJtir. 
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yukarıda yazdığım (ad bulma) sis
temini hiç kimsenin yardımı olma· 
dan ben kendi kendime buldum. 
Ne dersiniz?) 

misyon tarafmdan yeni bir tarif., bazır- Maks.irnos'u ziya.ret ebniş ve uzun müd
det görüşmüştür • 

lmuyor. 
Sıhhiye müdürlükleri her tarafta ecza 

fiatlamu kontrol edecd< ve farklı fiat· 

larla ilaç satı§ma, ihtikar~ ınevdan ver

meyeceimr. 

-~n-

Qjta tedrisat müdürü 
Bjy müddettenbeıi şehrimi:tde bulunan 

orta tedrisat genel müdürü Bay """"' 
Ali bwriin Ankaraya dönecektir. 

sonra bunlardan Veblıi yamnda tapdığı 
bıçakla Taliıti .al böğriinden yanıla • 
mı§br· Vebbi bıçağmı birkaç defa da yere 
yuvarianan Tali.tin kanuna ve <llrlma .. P 
ladıktan .......... kulübeden çılDp kaçma· 
ğa bllf*oıfbr. 
BuııWm giirültüleriıni duyan G.iğu

baiıçıvımlar kultibe4"'1' ııeJmilleır ve T ala.tı 
ölıiim halinde göıriince polise haber ver· 
mişlerdir. Yaraları ağır olan Talat s?z 1 
söyJiyeınTyecek halele çocuk ha•tanesıne j 
kalchnlmış, Vehbi ele biraz sonra yaka • 
lımını~trr. Talatm hayatı tehlik...!emr. 

- Terkibi; 200 diş hekimi -
tarafmdan hazırlanan : 

Mine Dio Macununu 
emniyetle kullanabilirsiniz. 

Umumi deposu: Cağaloğlu No. 33 
Telefon : 20264. 

9584 
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....:.l _•_.l ___,_s_av_e_rd_e_me-kr,...it-ik--L.I _•,_..ıl.__ 1[ Öz dilimizle ) lJ] HiKAYE llft1 HANIM EFENDİLER: 
TÜRKUAZ mldllrüa:.n talıb idareaindeki bulıuıaıı 

"Beyaz geceler,, l•l - - z Ey NE p 
Bu yıl cürüm ve ceza'nm tiyatro-! yüzlerden de daha uzak olan lvan Yazı dili• konuıma dili 

da gördüğü rağbet Vala Nurettin'i Karamazof, Rukolnikof tarafı da Yazı dilile konllf"'a dilinin biri- -~·_._yuBirv.ari~ .~. lıir~ . ~,.ı.. 
M AKS i M' de 

b
• et k lek • biri" • t t "-...I ko L-1 ............ gozu m&YI, C02U A• 

BU AKŞAM YAPILACAK 
o romanın ır gaz e o aıyo. vardır. Yalnız bütün bunlar biribU-. m u mayaıcaısmuan r...,. ar. ..:L: ,..., .,. ___ L .._ biç • 

d d t 
.. . • ('.1-d" • n •--. .._a ... onu ugur MJ'• 

nun a uyuya uran ercume9lnt !erini aydınlatır ve böylelikle bizi var..,..,,. ıye kadar,bizde konUfUl· nuyorlardı. Küçülrt.en beri k"pdderi 
bastırmağa bilmem razı edecek mi? Doatoyevski'nin kendisini sezme- J,uğu gibi yazılmadığı içindir ki, aevdiği ve y-.ııda, eWode be.~ yalıtıit 
O önayak olursa belki Budala'yi ğe götürür. Doıtoyevski'nin benli- o~ıca adım taşıyan türedi bir odasında k<ipek Y""""' bulundurduiu 
Karamazolhkardeşler'i kide dilibmize ğini sezmekle, anlamakla ne kaza- dil ortaya çıktı. içBı ona (Köpekli Zeynep) derJeı.di. Kö-

Canlı Kuklalar Müsabakasın 
geliniz. Fiyatlarda hiç bir zammlyat yoktur 

çevirmeğe eves edece er ulu- nınz? onda bizi çeken nedir? Her- Bu dili yazanlar, kendileri için i>d< gibi pÜ bir hayvanı yanmda bann-
nur. Şimdilik Dostoyevski'nin biç h . ,_, yazdılar. 0'--·-bilenler, eyı"ce km>- dırdı<n ir;., bazıları bu ı ~"L_'""~-- ,_, 
bir büyük romanını türkçe olarak angı ,Qİr cinsin en mükemmel fer- ,..,,... •· ..- ........,._.,.. 11> 

okuyamadığımızt dütündükçe içi· di,o cınsın her türlü vasıf. rayamadılar. Km.ırayıp ,öyle böyle -ye olarııık onu (Köpek Zeynep) diye 
miz karuyor ... B. Haydar Rifat'in !arını kendinde top!~ ola- anlayabilenler, ba,kalarına anlata. çaiırrrlardı. 
ôlüler evinin hatıraları'nı çevirmit lanı sayıldığına göre Do.to- madılar. Onun her y ... de, her teYde muhakJ<ak 
olduğunu unutmuyorum; o roman yevslci timdiye kadar görül· Bu yüzden Jilimiz, üç bef yüz parmağı olurdu. Km. Yaıına gdcliği hal. 

da gu" zeldir, ancak yukarıda saydık· mü• insanların be"-' en m'"·emme- lstnbul efendüi arcmnda, dönüp de henüz evlenmemif!i. Falrat memunı 
T tA.I \OK İle, bocaar ile, geıncİ Üe, İbtİyarile, O-

larını gibi değil. lidir. lsa belki iyiliğin, insanda tan- dolaşan kuır, anlatı,sız, ağdalı bir 
Tanınmıf, usta sayılan bir mu· nlığa yakl&.f&ll vasıfların remzidir; dil olup kaldı. Bir kaç yüz yıldan. belı ve lııöylüsü ile ı-iııede aıkrfıla ko-

h 
· · 'k" · d ed h tta.• D beri ne yapıldıv.a dil bı"rlı"gıv 'nı' '--. ıııuı=, açık açık yarenlikler ederdi. C.. 

arnrın > ıncı erec e, a e- ostoyevaki ise en yukarı hem qa· ,,. rcu rd< J.asabada c.....ı.: köyierde bir en.. 
hemmiyetaiz eserlerini de tanımak, ğı doğru olan vauflan:ruzı ken- ':_~'tık. Bu İfle benliğimize ere- ,..,.t, bir kız 1ı.aç..,.. vabsı, bir kadm oy· 
tanıtmak lazımgeldiğini inkar et· dinde toplamıthr. Onda her insan meuı • -tmak tenliği oldu mu idıi. Zeynebin bu 
miyeceğim. Ancak ite büyükleri ile kendini bulabilir. Bunun içindir ki Şimdiki ülkümüz (ideal) yalnız irte eli olmamau mümkün değildi. H-. 
b~lamak doğru olur; çünkü orta- Dostoyevski, f(iyle pürüzsüz bir ro. dili kurtarmak değil konufma ve ci Uıf kaldırılsa altından bu ııavunxı ı.ı. 
da yalnız öbürleri bulunursa oku- man kurmasını bihniyen, hazan ço- yazı dilleri arasına düşen aykırılı. zı çrkar'Ciı. 
yanlar: "Göklere çrkardığınız bü- uk ·ı·kl ğı, ikiliği kaldırmaktır. Kaırtamonu Ze- delikanldıonl -·•· dü.Lündü. 
yu"k ı ı:mıancı bu muydu?,, diyebi- c. ça acemı ı ere düten, gülünç d 1 ·-r ...,.. •• b 1 1 D k d an gelen bı"r Tu"rk, lırtanhul efen. Morukları (kart:lanmıt iikiizıler) diyerek 
lirler .Bununla da kalsa ne ise! Unut 1 e 0 an ostoyen i ünyaya gel-

! k
. d"I" · ·ı h k" mit romancıların belki en bu"yu··gu···. disinin söylediklerinden o kadara. biç aevm.e:zdi. lhtıiyor takmu da her giz. N • NA maya ım ı ı ımıze çevrı en er ı zını anlardı ki, "bu dil, benun" mı".',, li °"telci alakaımı lıölcbkileri için ~. 

tap, gençlerimize örnek olacaktır. dür. (Onda yalnrz "haz,, Bin bir "% ~ 
Bir Türk çeviricinin, hele büyük gb~\~ar)afınrn eksilı: olduğu söyle- diye kuşku (şüphe) ya dü,erdi. ;!.t!d~), (Ga ...... Zeynf!ll) diye .. li••••••F•il•m•i•n•"•••••••ııııi 
bir ad tatıyan bir kitabı bi- ne ı.ır. Biz, o eski batak yolun yolculu. Geçkin kız son ~ Srvastmı 
ze tanrttığı zaman, romanı yal- Böyle olduğu için Dostoyevski ğunu yapacak kimıreler değiliz. Ya- gelen genç bir memurla elakalaşmrı, o-

nız oyalanmak için okuyanları meleklerle ifritlerin çarpıttığı bir zı dilimiz ne ise, konupna dilimiz ıııu benimaemitti. A1ttmı alta kalbindd.i 
dü,ünmekle kalma.ı doğru olmaz. ruhtur ve ancak kendiei gibi bir de o olacak. Yazarken de, konuırur. muhabbet ateıile körüıklemeie baıla • 
Unutmamalıdır ki o, yabancı dil kargafalık hissi veren kitapların· ken Je bİıto tek dil kullanacağız. ,Bu mıtb· 
bilmiyen, bunun için de asıl güzel dan anlatılabilir; Beyaz geceler, özden gelip öze doğru gidif arasın- Malmüdiirü Tah.U. Bey yirmi ıeki • 
eserleri pek iyi tanımıyan genç, Namuslu hırsız gibi küçük hika· da eski türe ( usül, iiılet, nizam) ye :ııinde, ehlidil, hoısohbet bir :r.aıttı. Altı 
Türk yazıcılarına: "Alın! kültürii· yelerinden değil... döniiflere yer verilemez. oeneclir kazalarda memurluk ediyordu. 
nüzü bunula ku: oacaksınız·, zevki- B l v v Bu ka•abaya gelince bütün~..,;,. ve bo-eyaz gece er'in tercümesini be- - - ·--r 
niz bunları okumakla düzelecektir,, • ek h I b kar memurlar -'L.: o ela ctnlma kulak 

t 
· genm ay ı güç ir ittir. Bir kere "-

diyor sa•~lır. ,te bunun için değer· buna türkçe demeğe dilimiz varmı- İRTiHAL kabarttı. Ve ilk -....ı Zeynep'in_nammı 

h · 1 • k "' "k I . . d l yor. ır iki örnek alayım: Meriıum Amiral Bedrônin refikası arrır erın uçu eser ennı i imi- Bayan Fatma ..,~'-u" cuma gu" nu" irtiha' 1 bu hüCTa kaııabadalô yalnızlık acılarına 
• v k .. 1• • Garip bir adam! Ne biçim garip .. .,.... ze çevırmege pe uzenıneme ıyız. ebniştir. Cenazesi ı kanunuevvel 934 merhem ve teselli olurdu. 

bir adam! Fakat siz çok eğlenceli 

BiR 
G0NL0K 

KiBAR KADIN 
Fransızca ıözl~ 

10 Yıl ıs bir fi:mde ..•• 

Pek y; k ~ ı ... 

ce küçük eserleri, hele büyük mu· B" duydu. Bu kadmla lronupnal<, tmttınuıık 1 
B. Ruten Etref'in dilimize çevir- b" d cumartesi günü öğleyin Kadıköyünde Bir oahah daire zamarunclan evvel bir 

d• v• B l •· ku k b ıra amırırıız! Bakın, işte bir pey. Ounanaia mahalleei Çuhadarag"a soka. =--------------· ı g ı eya:z gece er 1 o r en unu k • arkada.nıe yola rı:ktrlar. Sonboıbarm pua- -
d d Oh k 

e; oturalım; yoldan hiç kimse geç- gmda Arif Bey a~llllllrunclan kaldı. '" ' SÜRE İ ü~ün üm. i aye de, kitapta o- nlara!t namazı Oananamo camimde eda lu ve serince hir günü idi. Ağaçlar kma yy A OPERET 
1 b. l 'kt b 1 N l h mi yor; ırizi hiç kimse 1°f1°tmez. Ser· •- Komik B Fah · · · -'-" -nun a ır ı e u unan amus a ır ve lbr~a Saraçlar mezarlığındaki yakınmıt eller gibi oaramuş.tı. lnnaklar, ay n ııbr ....... 

ııı:z da elbette Dostoyevaki'nin usta güşetmizi anlatmağa ba,layın. Zi. aile kabristanına defnediJecekı.ir. içli na~rle oaz çalan gözleri nem.li Bu aktam 20,30 da 
·.• · d d ··ı ~· D ~ ı · k ra Jemin nz beni aldatıyorJunuz;, B "kt s·· t" t d ıT e •ın en eguaır. eger en yo • ö.ııııklar g;bi ..,,ıer veriyorlardı. eşı aş umer ıya rosun a 
tur demiyorum; ancak bu değer, bü siz.fu bir sergüze,tiniz var! önce [) e ll t" z y OllafJ ınnaim ataçlık.lardaki mumasim din· KARIM NA ... USLUDUR 
yük romanları okuyup ta Dosto- bir garip adam ne demektir? (30) Jeyerek çakılt&lları üzerinden yürüdüler. Operet 3 perde 
yevski alemine girmit olanlarca an " ..• Nal Na! Na! Aııla! Söyleyin, ı ş L E T M E s İ Ve bira:. jlerde iki pencercli topra!< ··- Pazar aktamı 20,30 da 
la,ılır. artık bir kelime bile lıııılda- Acenteleri : Karaköy Köprübaıı valı bir erin kapısından ı;:rJLICI'. Bakırköy Miltiyadi tiyatrosunda 

Beyaz geceler'in Natmka'n da, marn (36). Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade Arkadaıı Bekir içeri ıe•leoclİ: KARIM NAMUSLUDUR 

Suare elbl111i 

Bugünkü progr 
223 Khr. V ARŞOV A. t3o45 m. 
18: Vilnadan nakil. 18,50: Mu.Ph• 

Çift pi.1ano konseri. 19~45: Musahab 
me koro konıeri. 20,20: K.onfer•~ 
Pi1ano refah.tile caz, 20045: Mui. .. 1 
21: Hafif rnuaiki. 21,45: Muaah.abe· 
nik. ko•••T. 22,45: Edebi,.at. 23: Re 
aeri. 23,15: Dans m.uıik.iai. 24.,35: 
1: Daaı 111uıikiıi. 

t195 Khs. FRANFURT 251 •· 
18,30: Pli.le. 19: Mun.lıabe. J9, 

mu.•ild, - Aktüalite. 21.06 5..,. 
( muıikili.) 1 • 3:. Geu- koru:ari. 

841 Khz. BERLIN, 357 m. _ 
19,0S: Pli..k W:erinde.n bir a1lık ıD 

por b&diı .. i. - Hafif tarlalar. 20: IU 
ıiki. 20,20: Atk ıarlalan.· 20 .. 40: 
haberle ... 21:10 Hamb-.rıtaa. aakil. Z3 
ler, 23.20: Muaikiti prol"'am ..,. .... 2 
hurırtaa. aakll. 

823 Khz. BOKRIO:Ş, 3114 m. 
13 • 15 •ündiiz plllıı: neıriyab. ti: D 

aikiai. 19: Sa.i.t ayan. 19,15: Radyo 
Konferans. 20.20: Y e.U. pli.ki.ar. :.ıı: 
.. Re.uiemia.den parçalar. 22: oKuler•• 
Japan7ol beateki.rl.armm eaerl.-iodd 
lcep Lı:onMr. 23: Haberler. 23,20: Bir 
dan M.lr.il. 

ROMA • NAPOLI • BARI 
18,10: Hafif muaiki.. - Mttlııttelif. • 

pli..k. 21,45: uıı Dvclüno" iaimli. opertı 

Himayeietfalin Ankar 
vereceği balo 

B. M. M. ba,ı..u Kizım 
yüksek himayeleri albnda, Tiirkİ 
mayeietfal cemiyeô ı:uenfwııioıı 6-
per§eU'be günü '*ı-n• Aııı.ı-da 
karapalara ııaloıdarmda verilecek 
luıal kostümlü balonun ....,,ıgöı 
lenceli olması i?n büyük bi 
çalııılmaktaclrr. 

Balo gecea zerrgİn bir de 
verilecektir. Ulusal ko.W.. ma""'I 
ı.,.ı yapılacaktr. Müsal..ıı:al-
nanlaı·a kıymet9 hediyeler "' · 

Bileti.., şabf6 çdranlmı.ttıl'· 
ytdeTi: Yedi mıdlar pazan, 

zanesi, Rehberi lıiaıret maiaza"'• 
kitapevi, '" 7.irMt, Oema:alı ... 
Barıkalannda aaıtıtınaktadW • 

Bilet fiatlan: Bôr bay iki 
Ç!İn 6 lıİra, bir Bay lıİr bayBD İ9İ11 
ra, yalnız bir INry i.çioı 3 liradlr. 

Namuslu hırnz'ın Emelyan lliç'i de " ... Naatinka, bütün bu feyler Pı-•-H1111. Tel. 22740 ___ ... - Zeynep .•. Krz .•• 

~a!" birer portre değil, belki çok ebleh, imkansız feyler; bütün çek- MERSfN YOLU - Variyom. •. variyom ağa.·· 
ıyı çizilmit, ancak yüzün birkaç ye- tik/erimizin aşkına beni affedin ZeY'l\ep'te bu ııabah bir halavet vardı. 

Zeynep kendi&İne doğru gelen, boy • 
nunda mavi boncuklar tııkırdayaın karalı 
beyazlı uf-ak bir köpeği kucaima aldı: 

- Karahaf. . • sabahtan - ıüdiinii 

1 
u.ılardı. Daireye pd& ~ı.r 
yiizüıotıü blıyordu. l apirto, 
ıa §uunıtl ......... - .............. 

gece yiizlerce lira barcmıryor, · • · 

para etmez yabıımn ınratt.w& 
on.hık kiğ>tlar ,._.tırıı.yosdu. 

rini gösteren çizgileridir. Na.stinka' yalvarırım ..• (84) ' ANAF ARTA vapuru 2 Birin- Ba§ına p<mbe bir yazma dolamrf, ayağı. 
nın da Emelyan ll iç'in de ne olduk- " .•• Fakat ba kiracı kim? (lOO) ci Kanun PAZAR günü saat ı · Mi afirl !arı, Dostoyevski aleminin asıl ha- 10 da Mersin'e kadar. (8165) - mavi bir şalvar giyinmiıh. ·, • 

ku 
" ... Bu ırıısgun kadının bir karar re buyır etti. iki delıiJamlı d., loı " 

vasını 'lan büyük romanlar oku- alamadığını •.. (101),, 
9608 

nunca anlatılır. Zaten Dostoyevski' f rtrr gibi kokusu baıdöndüren bir odaya 
nin yüksekliğini, romanlarını dol- Bunlar tercüme türkçesi; Beyaz KARADEN Z YOLU gıBe.ryclil:~katK.alı:,erini içerlerl<en Tahsin 
duran ve hepsi de hafrzamıza itle- geceler'de hülyaseverin sergüzet- KONYA vapuru 1 Birinci Ki.- v-
nip zaman zaman birer hayalet gi- tini anlattığı sayıfalar bizim sözle- nun CUMARTESİ günü saat Hakikaten dedikleri P>i Zeyuebiıı P 
bi yımımızda, hatta içimizde ya,

1
• rimizle yazılmıf ama hiç fÜphesiz 18 de Hopa'ya kadar. (8166) !eri ba§ka bafka renklerdeydi. Yuvarlıık 

yan "type,, lerde aramak pek doğ. hafka bir dil... Bütün bunJara bir 9609 butlan i§tibayı celbediyor, yamwnm .ı.. 
ru olmaz. Karamazof baba ile üç yığın da "hatta. .. bile,.' "nihayet AYVALIK YOLU tından göriinen befibiılikl ... ı-ıldayan 
oğlu, Prens Mıtkin, Raskolınikof, sonra,, gibi feyler de katm,kitabm dolgun göi•ü -..dayı hatırlatıyordu. 
Porfiri, Sonya, Aglaya lvanovna nMıl tercüme edildiği hakkında bir MERSİN vapuru 1 Birinci Ki· Genç memur içimi çekti: 
Katerina lvanovna, Lebedef, Ma;. fikir edinirsiniz. nun CUMARTESİ günü saat - Ahi., dedi. il.ak tunun ....... ....ıa 
meladof, bütün bunlar gerçekteki- Edebiyatı. cedideciler franaızca- 18 de lzmir'e kadar. (8167) sayende.,.....,... ÇÖpleıımek istıiyona. 
!erden daha gerçek adamlardır. An dan "oh!,, alınqlardı, Beyaz gece- !1610 Artık bak piliç mi ciur, yok• malıııUe ta 

cak Dostoyevski bunlanıı hepsin- ler'de o da hol hol var; mütercim vuğu mu olur.·· 
den ehemmiyetlidir ve kitaplann- b~ yetmiyor gibi o dilden "Bah !., 
da bizoi asıl çeken, o "type,, ler nidasını da almıf. Ne mutlu bize ! 
değil, kendisidir. Zaten, bir sanat- Nurullah AT AÇ 
kann kendi içinde olandan hatka ------
hiç bir fey yaratınryacağı iddiası (:Y.) Kanaat kütüphanesi, 1 cilt, 
her roınanc.dan ziyade Dostoyeva- ?5 kuru,. 
ki için doğrudur; bütün bahsettiği 
tahıslar az çok kendi.tdir. Onda 
yalnız ketif Zoaaina, Alyo,a, Mıt
kin tarafı değil, Fyodor, Pavloviç 
Karamazof, Lebedef, Smerdia
kof, hatta o beyaz yüzlere bu kara 
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dıvanyolunu geçti, dar bir sokak. 
tan Cağaloğluna çıktı. Babıi.li yo
kuşunu bir ıüzgar gibi inerek, pos
tahanenin ve yeni yapılan Vakıf 
hanının önün'clen köprüye ula.ştı. 

Bu i,·n de öte!i olduğu anla41lı
yordu. Böyle müthiş bir süratle gi
derken bisikletini tek elle idare e
diyor, öbür elile de durmadan dol. 
malan atıştırıyordu. 

Köprüde biraz yav~ladı. Hava 
harikulade güzeldi: 

Kızkulesinin tam üstünde tabak 
g ibi bir ay .•. Pınl pırıl parlayan 
denize en u fak bir kı p ı~rk yok . 
Uııküdar iskelesine inen merdive

ni hordalarken ; 
-Tam sandal safası yapacak ge 

ce ... - d iye mırıldandı --
Ve bisik letin a rka çamurlu«· ~ 

oturtulmus uf cık bir sep,.tten bir 
dolma daha çıkard ı ; yiye yiye K a
raköye vardı. Fırının önünde duran 

Eklenti. - Saverdem _ edebi. 
yat, (sav· kelam; erdem. san'at). 
saverdemel • edebi. ' 

" Tenkit,. için tüıGı:çe söz bulama 
~1~~ her yerde kullanılan 
Kıtık,, ı aldmı. - N. A. 

Müe,lifi: Nazmi Şehap 
tramvay makaacısmın gözünden uy 
ku ~amlıyordu. Fakat gene nokta. 
dakı memura balta olmuş dırdır 
söyleniyordu. Herhalde çenesi dii
tük biri ti olacaktır. 

Az ötede tek kepengi açık bir 
~uha~lebicinin önünde durdu . So
~.hır limonata içti. Yağlı elini 
de ustüne üstüne bir bardak limo
nata döküp bir kağıt parçasına sile
rek giıya temizledikten sonra tek. 
~ar y~laddüzüldü. Galatadan Beşik. 
~tıı.d. a ar hiç durmadan pedal çe-
vırı Kant "'dk b" · 

1 
er ıçın e almıftı. Kısa 

ır mo a verdi. Aldbinde gene bir 
yıldırım süratile harek t d b 
b. "kl . e e en u 
ısı "t ın tekerleklerini k 

Bb'bh · anca, e ~i< a çesınden yüz metre ileri 
de şı ddetle nkılan bir fren d d 
rab;ldi. ur U· 

Omurgasını yosun'u 
yaslamış bir saldal<lan 
bir adam fırladı: 

taşlara 
yalnayak 

İtti.hadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hcı-ik ve bayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Vnyon Hanında 

Acentaaı bulunmayan ,ehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon: 4.4887 +9562 

-Bu gece çok geç kaldınız bey •• 
-Geç mi? 
- Geç yaa. •• Geceyansı oldu. 

Ben artık bizim bey gelmez dedim. 
Sandala atladım, gidiyordum. 

- Tut fU bisikleti! 
- Gidecek misiniz? 
- Ne zannettin? Buraya kadar 

gehlikten sonı'A bot dönülür mü? 
- Siz bilirııiniz ... 
Bisikleti yedeyerek sahile yakla.t 

tı; ıandala bimneaine yardım etti 
ve Nazmi küreklere sarılırken; 

-lskarmozları adam akıllı yağ· 
!adım... -dedi - kaçta dönece
ğinizi ·bilsem de bari uykusuz kal
ınasam. 

Sandal epey açılmıf. Bu gencin 
ayakları pedalın ne kadar ustası ise 
elleri de küreklere o derece alışlun.
dı. Yağ gibi kayıyor, uçuyordu. 
Aradan yanm saat geçmeden o ka· 
dar uzaklalflDlfb ki sandalcı onun; 

- Sabahçıyım ... ıahahçıyım ! -
diye bağwdığını güçlükle ifitebil
di. -

Bir iki motör, üç beş kotra ve bir 
muş suların sathına zamkla yapıf
tırılmı, gibi duruyorlardı. Hiç sal· 
lanınıyorlardı; ve deniz sanki don· 
mu,tu. 

Fener tamandırasınm yanından 
kayarak geçerken arkasına baktı. 
Bebek kıyılarılanna dizili yalıların 

bir kaçmdan denize hol bir ıtık 
fıflarıyordu. 

-Tahminim çıktı ..• - diye ım
ndandı.- Onlar bu kadar erken 
dağılmazlar. 

Ve daha büyük bir kuvvetle kii· 
reklere asıldı. iki üç dakika sonra 
biri büyük biri küçük iki yalının .. 
rasında ve büyüğünden birkaç mis
li büyük bir yalının rıhtımına ya.
na,mıt bulunyordu. Kancasını birı 
tata takıp hızla çekince; denize 
inen mermer merdivenin tam önü
ne geldi. Ağzı açık bir timsahın 
alt çenesini andıran bu merdiveni 
bir zıplayıfta çıktı, sandalı bir çen· 
gele bağladı, ağaçsız, fakat çiçeği 
hol bir bahçeyi koşarak geçti. 

Ne garip! Genç zile barmağa 
hazırlanırken bu yalının kapı&ı da 
Binbirdirekteki evin kapısı gibi 
kendiliğinden açılıvermi,ti... Ve 
saınyeli gibi ılık bir soluk çarptı 
yüzüne. 

- Buyunınut: efendim ... nasıl 
bu sefer sizi bekletmedim ya? 

- Hayıtı.. tetekkür ederim Jale.. 
Eğildi, paspası kaldırdı. Eline 

geçen bir anahtan pantalonunun 
arka cebine sok.a.ııak sofadaki ayna
ya yaklafb. Kılığına kıyafetine 
baktı. 

Lacivert elbisesini çrkamııt beli 
kemerli, kalınca bir kumattan ya-

içtün mü? Gô.vunm enüi'ü. • • dedi. 
Sonra mmnurun tdWfini m~· 

Y<ınnut gibi ila""' etti.: 
- Aman T .. J,.in Bey... Böyle te~ 

ı....e de menı1< iDi o1u ki. • • ı.....ıüiün 

k~üğü gafeoole bil ••• 
TahRnin geoİf omuzlan, pomfoe ı.,.. 

yaz rengi, iri ve kuvveti vücudu, siyah 
krvrrk bıyddan, iri eli. gözleri ZeynSio 
deli, divane olr!!Mına yetti. 

Bu t.mtmadm sonra artık ı- ıece i.
iemler tertip edildi. Rakı, ıu gibi içili
yor, k '""'- ve köyienlen celbediJe. 
en güzıel awatı.r aıabahlara kadir karp. 
larınde oynuyoriardı. 

Bu zevk ile "" rakı ınaı.-.-luğu ile 
uykusuz geçen geceler, lm.falaırmdııki m• 
Jıal:ıbet l.ikrini ayadeleftiriyor, gönülJe. 
rindeki sevdayı kızıfbnY<>rdu. Al'lık 

Tahoin de Zeynebin kendiaini -diğUıi 
-"omı:ıtı. K.acbmn bu Eedakarlıldan yap. 

muma ba§laa tiirıü ~ mi i.ıi? 
Gün oldu ki lmtı: ...kiz .aatlık yoklan av
nıt getirildi, gece oldu ki. iki kuzu bir
den kesildi. ıı.. ~ çal O}'mllm 

derneği nelere malohıyaNlu. Varidat &.a. 
blıi Bdörle Mahnüdürii T ahııiıı güııdii> 
leri de kirifli bl-ııUrria gezmeğe bıotla • 

pılmıt, gri bir spor kostümü giyın~ 
ti. Mumu üfledi. Kunduralarını 
giydi, paçalarını kıvırdı, bisikleti 
alıp sokağa çdrtı. Ka.pıyı kapama.si
le pedalları çevirmeğe baflamaaı 
bir olmllfl:u. Bir yıldırun aüratile 

içeri girince göz gözü göremz bir 
karanlık içinde kalınıftı. Bir iki a
dım ilerleyince; 

- Peki ama yavrum. •• - dedi 
- neye ışdı: yok burada? elektrik 
mi bozuldu? 

Fakat bir cevap alamadı. Çünkü 
o anda iki ılık kol boynuna dolan· 
mıt ve nane tekeri kokan bir ağzın 
ağzına yakla,tığını hissetmİfti. Bu 
herhalde cevap beklediği ağız ola· 
caktı. Süıpriz hotuna gitmedi. Sil
kinerek geriledi; derhal bir kibrit 
çaktı: 

- Yaramaz seniii. ! Kulaklarını 
çekmemi mi istiyorsun? yak baka
yım fU lambayı! 

Kibritin bir damla ıtığı çok ge· 
nit bir tatlığın ortasında, prostela· 
smm dantelalarını a!abi a.eabi tır· 
naklay~genç irisi bir kızın yüzü. 
ne vurdu. 

Yan açık dudaklarında korkunç 
bir ittiha, gözlerinde sitemli bir u
tanganlık vardı. Bir ,ey söyleme· 
den gitti, elektiriği açtı. Sonra Naz 
minin yüzüne bir daha bakamadı, 

oı..ı. oldu; ~ ı..--..,... 
cidar. Btı, ilk enel •Miri• 1 ı .,... 

...... tddinda cı4du. s.-.. mtiliıla 
rildi. v. bunu kapatmak içia 
talırifat yaptıiar. Bir &"""' .......... .., 

lmılarmdaıı biri T ...... Be,i -,iıPI 
yaralanqb kİ teHcjlrM Dl olilİc0 ıeoiı>CI" 
ıarı. mmılmüdüriiııııliıa gemi azıya 

rr, batt-ı kan, - boca gilılid.-İ 

iki aY)"af arhda ım etdı.ieri ta 
tu. T ahoin, bir aNfte kadm u •::.... • ....., 
ble:nmlt namu-- ...,,,;z1 '; 
mıı ıerJini yeniden y-- iç:io 
düıündü. Ve mbdaple ~ 
bir fikir bulm.ı.. 

• • • 
Bir ~ pftık wıl<tı biil<Umet 

oi alevier i~ yaımağa 
Gerçi talırifat yap.lmq cWtaler de 
mııb. F.ı..t T .. uinle Bd. iaa .-' 
namuomm üç ., _,.1ıü1ıaı t .ıı1ı 

-..ıa üç direP.. - ....... ,_. 
İp terııizleoni,cil - o. N. 

koftu, bir kapıdan içeriye 
Bu sırada iki taraflı bir me 
sahanlıfında bir b8'ka kıs 
mitti· EliQi uzatarak bağırcbı 

- Oooo ... m<lllfCl'I Her 
böyle gecikecek misin 9e11? ' 
bekletmekten znk alıyoNUll 
hakkak. •• 

Nazmi basamakları üçer dö 
atlayarak ona yanqtı ve 117! " 
duran elini kavrayarak hı:zla 
dine çekti. Dudaklarını saçla1 
dokundurmak istedi. 

Kız nazlandı: 
- Vallahi bırakmam. Jale 

cilvelet, sonra bana saldrr. 
-Geeel! 
- Olmaz dedim a ••• heın bal> 

bekliyor seni .•• 
• - Geeel! 
-Gelmem... Iİ 
- Gelmez misin? Oyle bir ge 

sin ... kiii ! 
• • • . . . 

Ş. d" .. 1 b k . J(iııJ - ım ı soy e a ayını··· 

var yuka:ıda? f,.l< 
- Çoook... herkes v~r... do 

i.tıkın gözü görmez dedikler• 
ru imit meğer ••• 
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İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAK.TiCi VESiKALARA CORE) 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C. 

ltihat ve Terakki Meşrutiyetin daha 
'1c aylarında müşkül/erle karşılaştı 
_&u vaziyet karfısmda ve Ömer le de kalmıyorlardı. Onlar ittihat 

i efendinin bu mUYaffakıyet- ve Terakki cemiyetini gözden dü
. görüldükten sonra ahali ve türmek için cemiyet azasmm dinsiz 
~urlan tabiatile bir kat daha o- olduklarım da halk arasında neşret 
""1 emrine tabi olmağa mecbur meğe çalıtıyorlardı. Müteusıp halk 

dıiar. Şimdi ömer Liitfi efendi bu yalanlarıa ioanmağa çok mey
~iği gibi hareket etmelme. iste- yaldi. 

· adamları dilediği memuriyet- Bu vaziyet kartrsmda Irakta kü· 
kaydırmakta.dır. Bütün bu hal· çük bir kantıklık çıksa idi orada 

L, gerek yerlilerin, gerekse ecne- derhal müstakil bir hükUınet kuru
'lltrin ve konsolosların ma!Uınu- la.cağına tüphe yoktu. Iraklıların 

. Ömer Liitfi efendi kendi na. bir çoğu, yapılan lngiliz propagan
ltıııa cemiyetler tetkil ediyor. O- da.sından dolayı derhal lngiliz hay 
~ intihap itlerine fesat sokaca- rağını çekmeğe hazırdı. 
lıııa. hiç ~üp~e yoktur. Çünkü 1 .. ı-_ lngilterenin kurduğu a.iyaset, 
ıı_Yada .~~ hır fe~ ~~ıtt.ır ki her sene fraka döktüğü milyonlar, 
"iller .Lütfı efendımn emrıne ıta&t silahlar, hediyeler, ahaliyi kandır-
~;ıın. mak için elinden geldiği kadar sar
~Devlet hazinesi Ömer Liitfi efen- fettiği gayret frakı o hale getiımit
"'Yüzünden binlerce lira zarar et- ti. Abdülhamit idaresi devleti o 
~edir. Bu panılar da hep omm halde terkedip gitmitti ki memle
lelıine girmektedir. Cebılell temin ketin uzak mıntakalarmda Arap 
~ği nüfuzdan ve parası ıayesin- kahilelerine Osmanlı devletini ta
" hu adam her feyi yapmağa muk nıyıp tanımadığı sorulduğu zaman 
~ir olduğundan ya onu bura.dan öyle bir devlet tanımadıkları ceva-
1.İdırımz veyahut bir müfettit gön- hını veriyorlar, halbuki lngilôz dev
lererk i,lere haktırmız. ~üfettit !etini tanıyıp tan1madrkları soru. 
lelirse Ömer Liitfi efendi haldan- !unca tanıdıklarını söylüyorlardı. 
it tikiyet etmiyecek hiç bir ferl Şayet içlerinde Onnanlı hü:kiimetİ· 
, ur. Müfettif in kıyafetini değit- ni tan~yanl.ar va..~a, . hunlar ~.a ~ 

ek ve kendisini hiç belli etmi- devleti zalım, ~ustehit, . her turlu 
lııreat gelmesinde çok fayda var- fenalıktan çekmmeyen hır devlet 
ıL Ş et h. ,_,_ . t .... 1 diye biliyorlardı. İngiltere ise on
""' ay ıç ıMr ıcraa goru mez- 1 d ad'! ·· rt b" ··k 
le teL!ke sancağı derebeyi tekkeli b~ınd nalzettaı:ın a ı ' come ' uyu 
~ı -'- ld • .h. Ö ır ev ı. 
j~·U zamanmae. o ugu gı ı mer 
'lltfi efendiye teslim edilmif ola- Bu zihniyet Bağdattan Musul 
~. Madem ki me,rutiyet ilan ve Gergük taraflarına kadar yayı!ı-
tq·ıd· hald ı. ~- • a.d d yordu. Hergün Abdülhamit idare-~ ı ı, o e J"UnAJY an a i.. 1 • bek 
•l>dadı kaldırmana lazınıdır.,, sinin geri ge mesıni !iyen, if ba

şına yeni geçen adamların dinsiz 
Antalyada tek bir kiti böyle ~ olduklarını zanneden, fü.telik bir 

~etler yapmağa muvaffak olur- de nüfuzu altında bulunan devle
~en Sıvası da gene Çerkes Emi" pa- tin büyük bir kısmını zayıf ittihat 
la namında birisi altüst ediyordu. ve Terakki nasıl yola getirebilirdi? 

U çerkes Emir J>&f& kendisine it- ittihat ve Terakki herhalde zayıf. 
'h11;t ve Tenıkki mümessili süsünü tı. Çünkü zayıf olmasaydı, bütün 
~ennif, bir kaç yüz kitiyi batına hu e.ydığımız, döktüğümüz hadi•e
loplamıt, hükiiınete müdahale et- lere dair o taraflardan, yalnız o 
lııb İ! ve gece valinin konağı önünde taraflardan değil, memleketin her 
agrnııak ve silah atmak gibi laf· noktasından gelen raporlara, ,ika

• lık!aı- yapllllfh. İzmir merkezini yetlere ve iostimdatlara karfl fİddet
idare eden doktor Nazım heyden al li tedbirle11 alır, istipdat ejderinin 
ddığı bir itimatname ile Sıva.sa gİ· başı olan Abdülhamidi ortadan 
en ~ora.da Aziziye kaymakamı kaldırır, memleketi bir müddet de
~ 1 mir el ile idare eder, müstebitle
't 'llammer beyle birlikte ttihat ve rin bütün ümitlerini kırar ve bu sa-

erakki tetkilatmı yapan kanun 
llıülazimi .kürt İsmail bey hu t-·ı...... yede 31 mart va.kasının hazırlanma 
l ..,........ sma mani olurdu. 
ıkiarm önüne geçmeğe ve Emir 
ııa.ayı itaate mecbur etmeğe mu- Halbuki cemiyet değil uzaklar· 
~dfak olmuştu. Bu kürt lsmail hey da, lstanhulun burnunun dibinde o
lk>ktor Nazım beyin lzmirde met- lan Çatalca civarında hile yabancı 
!itti 1 tmııurlarıı itaat altına almağa mu· 
't yetten evvel yaptığı ttihat ve vaffak olamıyordu. Olmak isteıni-

erakki teşkilatına mensup hulu- yor degı".ldi, Abdülhamit ida.rıesi 
llııyordu. 

devam ettiği için bir i, göremiyor· 
ittihat ve T eraıkki cemiyetinin du. T erkoa gölü ile Belgrat arasın

daha metrutiyetin ilk aylarında da Mahmutp8"1 çiftliği diye tanı
lı.rtıl8flığı hu mütkülatı anlatmak lan yerin haltalrk kısmına civarda 
~i maksadımız, o mürtecilerin ve bulunan Bulgar köylüleri tecavüz 
~Üstehidlerin ileride cemiyete da- ederek kat'iyata ha,lamışlardı. Ça
tına muhalefet eden mühim bir un- talca mutasarrıflığı tarafından 
titr halini aldığı111, cemiyeti müte· gönderilen jandarmalara Bulgar
llıadiyen uğBftırdığmı ve ittihat lar: "bu baltalık bizimdi. Damat 
~e Terakkinin zayıf dütmeaine ve Malmııutpaf& ile davalı idik Eski 
tik hamlede memlekette esaslı bir idarenin haksızlığı olarak davayı 
11\ırette tutuımıağı muvaffak olama kayıbetmi,tik. Biz öhneden bir da-
dığıru göstermektedir. ha buradan çıkmayız.,, demit1erdi. 

Irak, Suriye gibi ecnebi nüfuzu Bunun üzeri~e dahiliye nezaretile 
~ltında kalmıt olan mıntakalarda muhabere edilmi,, köylülerden bir 
lıe cemiyet hiç bir suretle tutuna- kaç tanesi müstantikliğe verilmit
llı ak ·h · rıd H · ti. Halbuki Türk tabiiyetinde olan 
l ıyac g• ı görünüyo . u. ususı ve Türkiyede """"""'" bu Bulgar 
e Irakta İngilizlerin yapmış olduk· ,-.,-,-· 
1 d d T rlc d 1 !ar istintak esnasında: "biz sefare-arı propagan a ora a ü ev eti 
~~ karfı büsbütün yabancı etmişti. te yazacağız (Bulgar ekısarhlığı
''letrutiyet ilan edildikten sonra na), orad:ın haber gelmeden or
"'vela Bağdatta Terakki ve ittihat mandan çıkmayız!,, diye bağırmıt
Ceıniyeti ile hiç münasebetleri ol- !ardı.Onların bu suretle hağırma
tıı h k. ı · b !arı o devrin münantiğini korkut· 
l ayan azı ımse er türeıntş, wı- mak ve Bulgarları gene serbest hı· 
ar tarafından cemiyet tetkil edil· 
tııif ve kanun ve nizama uymayan rrakmak için kafi gelmişti. 
~l areketlere başvurulmuştu. Yapı· Bunu lizerine Bulgarlar tahriba-
an korkutma ve tazyik o kadar ile- ta devam etınit'erdi .Dahiliye ne· 
r; gitmişti ki Bağdattaki bazı e•raf zareti bir kaç jandarma ile hu işi 
\ıe tüccar oradan kaçmağa mecbur kökünden halledebilecek iken me
tılınuştu. seleyi uzun muhaherelerle uzatı-

Ondan sonra hükiimet memurla- yor ve mhrihatın derecesini hildir
rının büyiik bir kısmı müstebit ol- me ·ni Çatalca nnıtasarnflığından 
duğundnn memurlar herkese eski soruyordu. Bir taraftan hu muhahe. 
devrin geri geleceğini hiç ko kma· re cereyan ederken diğer taraftan 
~an anlatmağa başlamı !ardı. itti- ormanın sahihi olduğunu iddia e
Qat ve Terakki c miyetine yannt- den bir Rum civardan Arnavut top
llıak ittey n birçok kim !er hu lamağa ve hunla 1n yardimile Bul
Wz 1 n cemiyett n uzaklaşma gar! n ormandan kovmağa çalıtı
llıechur olmu lar:iı. iş' er bu sur tle yordu. 
d~vam cd r c f "n ne kad r Fakat bütün bunlar hiıkiimetin 
(ı"ır olaca"ı lu du. O esnada ihmal ettiği iş'er içinde ehemmiyet. 

gdat vali İ ol n ım P anın siz kalıyordu. Sclanik merkezi u. 
ehus İntiha ın &ali ak · ·n tür- mumi i en mühim bir ihmalini "ef. 
turlü tedbirler al ı ı h riliyo • radı cemiyetten harbiye nazırı Rı-

du. z pa,a hazretlerine, ll.J<'ğıdaki su-
Hükumet m murları yalnız eski re.le anlatıyordu: 

d vrin geri dönec ğini ilan etmek- (Bibnedi) 
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Eski Şark masalları Ma•al: 

Arslan, Tilki ve Kurt Arabın vasiyeti 
Hayvanların padifahı birkaç za- ı 

mandanheri hastalanmıftı. Maiye
tindeki her biri gelip bir deva söy. 
lüyor, fakat hiç biri bir fayda ver
miyordu. Fakat hakikaten aslan pa 
difah ta derdinin ne olduğunu iyice 
anlatamıyordu. O zaman tilki kar. 
det huzura çıktı: 

- Sorma batıma gelenleri? T o- I 
pallıyorwn. 

Zengin bir Arap öldükten son • 
ra garip bir vasiyetname bırak • 
mıttı. Bütün servetini dünyanın 
en meı'ut adamına terkediyordu. 
Bu adamı bulmak için de dostla • 
rından Abbas isminde bir taciri 
memur etmifti. 

vuruşmalar günden güne çoğab. 
yordu. 

Nihayet intihap günü geldi. Ab
bas kasabanın ileıi gelenlerinden 
büyük bir heyetle beraber namzet • 
!eri teker teker sorguya çekmiye 
batladı ... Sorguıuıll tam bir ay sür
dü .•. Bu bir ay zarfında memleket
te büyük bir kıtlık ta hafgÖlter • 
mifti ... Kasabanın nesi var nesi yolı 
hu on binlerce kişi tarafından ıü
mürülmüttü. Nihayet bir ay sonra 
intihabın neticesi halka ilan edil • 
di. intihap edilen adam, sarı reıık
li, çekik yüzlü örülmüt kuyruk gi
bi saçile bir çinli idi. Ve hakenı 
heyeti hazineyi almağa en layık 
bunu bulmu9lardı. 

- Hafmetlii, dedi, hen ıizin 
derdinizin ne olduğunu biliyorum 
ve onu ancak hen iyi edebilirim. 

Aslan evvela sevinir gibi oldu, 
sonra gene hayıflanarak batını ıal
ladı: 

- Nafile, aen de bir teY yapa
mazsın? dedi. 

- Bir ilaç var ki, bütün dünya 
onun her derde deva olduğunu bi
lir. Nasıl oluyor da maiyeti tabane
niz kurt beyninin böyle bir hassaya 

malik olduğunu bilmiyor. Galiba 
hepsi de sizin hasta döteğinde yat. 
manızı kendi işlerine daha uygun 
buluyorlar. 

Aslan paditah, tilkinin hu telmi
hine aldınf etmedi; 

- Öyl_e ise çabuk hana bir kurt 
getir, parçalayayım, dedi. 

-Fakat parçalanacağını bilen 
kurt buraya kendi nzaıile gelir mi? 
Bu işte soğukkanlılık ve hiyle la -
zımdır. Ben ileride bir ayağından 
yara! ı bir kurdun evini hiliyorurı. 
Gidip kandırabilirsem, alır, eize !!e 
tiririm. 

Tilki kardef, aslan padişaha bir 
kere daha sadakat teminatı verdik
ten sonra yola çıktı. Saatlarca yü. 
rüdü. Kurdun evine geldiği zaman 
oordu: 

- Yahu neyin var, ne oldun? 

- E, kendini tedavi ettinene.. 
Galiba sen zamanımızın en biiyük 
doktoruna gidip kendini gösterme
din. Yoksa timdiye kadar iyilet • 
mittin. Dur, hen ıana bir iyilik e
deyim. Haydi seninle beraber bu 
doktora gidelim, göreceksin ki, az 
zaman sonra bir teYciklerin kalma
yacak. 

Kurt bu masala aldandı. Her iki
si de aslan padifahın mağarasına 
doğru yola çıktılar ve ertesi sabah 
oraya vardılar. 

Kurt huzura çıkar çıkmaz, aslan 
hemen üzerine atılmak istedi, fa • 
kat ölüm korkusu ile kurt yaralı 
bacağının acısına bakmayarak bir· 
den yerinden fırladı ve bütün hızı 
ile kaçmağa batladı. 

Tilki kardet arkasından atıldı az 
sonra kurdu yakaladı: 

- Gördün ya, dedi, ne büyük 
doktor olduğunu. . . Adeta iyilet • 
tin. Dört a7ağınla ko,uyonun. Bu 
doktorun ilmi o kadar büyük ki, ıe
ni görür görmez hastalığını anladı 
ve ıeni korkutursa iyileşeceğini göl' 
dü ve bu usulü tatbik etti. Ama gel, 
kPndisini bir kere daha gör de te· 
daviyi tamamlasın. 

Kurt huna da kandı, bir kere da
ha adanın huzuruna çıktı. Aslan 
gene üzerine atıldı ve hu ıefer ti
kal'mı kaçırmadı. Derhal parçala -
dı. Lakin ha&ta olduğu için pek yor 
gun dütıııüştü. Onun için tilki kar
de'e emretti; 

- Şunun beynini çıkar da önü-
mfl koy. 

- Başüıtüne h-.metliim. 
Tilki karde, bunun üzerine kur· 

dun cesedini bir hayli uzaklara sü 
rükledi. Beynini çıkardı. Baktı ki, 
buz gibi bembeyaz heyin. . • Zaten 
karnı aç olduğu için dayanamadı, 
kurdun• beynini oracıkta güzelce 
yed:. 

Sonra aslan paditahın yanına ge 
!erek: 

- Ha,metlum, dedi, baktım o
nun kafasında beyin yok. 

- Nan! olur, kurdun kafasında 
beyin olmaz mı? . 

- A hafmetliim, bunda taşacak 
ne var? Eğer beyni olsaydı, kaçıp 
gittikten sonra bir kere daha ayağı 
iJe bmaya 11e•;r m; ir'i? 

9 .. 

Bedavacıların bedavacısı 

Nihayet zengin Arap öldü. Ce • 
nazeri büyük merasimle gömüldü. 
Aııtık Abbas için hu vasiyeti yeri -
ne getirmek 11ra.sı gelmitti. Fakat 
hu dünyanın en mes'ut adamını 
nasıl bulacaktı? 

Dütündü, dütündü ve nihayet 
şu karan verdi: Bütün dünyadaki 
memleketlere haberler gönderip 
kendini mes'ut addeden insanları 
çağırmak ve içlerinden en mes'u · 
dunu seçmek ... 

Ve dütündüğü gibi de yaptı. 
Dahe. . ertesi günden itibaren 

her renkte, her çefitte muazzam 
bir inllall akını Abhasın evinin ö • 
nünde toplanmağa hatla.dılar. Ve 
bütün hu gelen insanlar kendile
rini dünyanın en meı'ut insanı ad
dediyorlardı. 
Abbaı bu binlerce insan kala

balığını her gün biraz daha utan 
bir endite ile kartılıyordu. Çünkü 
vaziyet gittikçe tehlikeli bir tekil 
alıyor, bütün hu mes'ut insanlar a
ra!'lnda kavgalar, münakafaiar, 

Diğerleri küfrederek gene gel • 
dikleri gibi dağıldılar ... 

Abbas mahzende duran ufak hiP 
demir çekmeceyi getirtti. Hazine 
bunun içinde idi. Anahtarı Çinli. 
ye teslim edildi. 

Çinli eakin ve telatsız ilerledi .• 
Anahtarla çekmeceyi açtı. Fakat 
hayret! .. Çekmecede sadece çakıl 
tatlan vardı. Taflan hofalttılar .• 
En altından yazılı bir kağıt çrktı: 

"Yalancı, taf'el ıen dünyanın en 
me.'ut adaını olsaydın, benim al • 
bnlarıma ihtiyacın olur mu idi! .. ,, 
Doğru değil mi çocuklar? .. 

Noktalı yerleri kın-şun kalemle doldurun"~ 1.n"alım ne resim çıkacak. 

Küçük heuut:se 
Bilgiler Eğlenceleri 

* Bir deve iyice su içip hazine
lerini doldurursa, altı ay susuz ka
labilir. 

* Annenizin çorabı bir çift için 
yedi kilometre ipek veya iplik aar
fedildiğini bilir misiniz? 

* Koradaki kibar kadınların el
biseleri dikitli değildir. Bütün par 
çalar biribirine yapıftırılmıttır. 

* 1492 senesinden beri dünyada 
500 milyar franklık altın ihraç e • 
dilmiftir. 

* Arnavutların milli kıyafeti on 
dördüncü asırda.o heri değitmemit 
tir. 

* Dünyanın en eski taş evleri 
Mıaırda ke,fedihnittir. Bu evler 
Milattan 4500 sene evvel yapılmıt
tır. 

* insan vücudunda 2000 çöp kih 
rit h&fl yapacak kadar fosfor var
dır. 

* insan vücudunun en seri hare
ketli adalesi gözkapaklarıdır. Bu 
suretledir ki gözlerimiz her kazaya 
karfı daha iyi muhafaza edilmek· 
tedir. 

* Dünya acihelerinden ~hur 
Rodos heykelinin ömrü 56 sene sür 
müştür. Heykel zelzeleden yıkıl • 
mıştır. 

* Son istatistiklere göre, yeryü
zünün nüfusu şimdi iki milyarı geç 
mektedir. En hatta 950 milyon nü
fusla Asya gelmektedir. Ondan son 
ra Avrupa 550 milyon, C. Ş Ameri· 
ka 250 milyon, Afrika 150, Avu .. 
tralya 7 milyon. 
Dünyanın nüfusu senede takri

ben 30 milyon artıyor. 
* All).erikada cebe sığacak ka • 

dar küçük, kurşun kalem teklinde 
radyo makineleri yapılmı,tır. Bu

' nunla yüzlerce kilometredeki istas 

Dört çocıık babasının murabba 
teklinde bir arsası var. Bir köte • 
sine arsanın tam dörtte birini ifgal 
eden bir ev yaptırmıf. Dört çocuk 

" 

bahçe itlerinde çalıtmak istiyorlar. 
Babalan da arsanın geriye kalan 
üç kısmım kendilerine veriyor. B. 
arsayı biribirinin aynı olmak üze • 
re dört müsavi parçaya takıim edi
yor. 

Siz, bahanın yerinde olsanız na
sıl taksim ederdiniz? 

Hesap oyunu 
Bir köpek kendinden 21 metre 

uzakta bulunan bir tavtanı kovalı
yor. Tavf&D 3 metre yol alırken, 
köpek 4 metre yol alıyor. 80 metre 
ilerde de bir kovuk var. Tavfan o
raya kaçabilecek mi, kaçamıyaw 
mı? 

---••• .. n•••-•••••••••ııuııııı••••••••••••••••• 
yonlar dinlenmektedir. 

* Dünyada 58607 muhtelif çefil 
pul kullanılmaktadır. Bir seneden
beri 1700 yeni pul çıkarılmı,tır. 

* lngiliz Prensi Georges ile 
Prenses Marina'nın düğünleri için 
adet olduğu veçh üzere muazzam 
bir pasta hazırlanmaktadır. Bu paı 
ta 400 kilo sıkletin.de olacaktır. 
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Soya,diarı için 
Yeni Örnekler 

ANKARA, 30.A.A. - Türk Dili 
araıhrma kurumunun soyadları hak. 
km.la bildirdiği B. liıtesinin ilıiııci 
parçası ıudar : 

Baydar, Baygelcli, Bay&'ut Alp, 
Be.-ke, Bayın, Bayında, Bepç, Ba
:rırkan, Baylmra, Beymas, O..yna, 
Bayhal, Bayram, Bayram Bigün -lra
Baysoy, Bayri, Baysan, Baywan, 
Baysinup, Ba:l"lu, Bayouğ, Baysun
gur, Bayfu, Baytemür, Baytok, Bay
tüz, Bayutmiı, Bayyiğit, Bazir -ka
Bazman, Beçene, Bağbağa, Beğbars, 
Beğdi:i, Beğ Doğan, Beğç, Beğeç 
Anlan, Beg -lı:a-, Begiıi, Beg-l<ond, 
Bağtaı, Begtorun, Beki, Bekil, Be
kis, Beis -ka-, Beklen, Beksarı, Bek
t8§, Beüç Boğa, Bel, Bel'ban .. Ba
lan, Beleda .. Balta, Belek, Beler, Bel
ketin, Berdibek. 

Soyadları 

-Yeni icat motor 

Hava komprimele 
rile işleyen bir 

tayyare yapıldı 
~--

1 MEMLEKETW:aia\ [ 
Kastamonuda hayat gün 

geçtikçe canlanıyor 
• Bunun ne ı;uya ne yağa 
imar işleri - Halkevi faaliyeti - Mükem ne benzine ihtiyacı var. 

1 b• t t D h •• il k b" h" Jan Wardenier İsminde 22 ya§ında b« me lf S a • a a guze eşece Jr şe Jr Hollandalı mühendis bir ihtira vücud• 

parkmda Ga;z;i büdü 

400 - 700 arası hali< gelmektedir. 
T emıil fQbesinin 70 ve evjn 600 azası 
vanlır. 

Bununla beraber halkevi sporda U· 

mumi bir faaliyet gösterememiştir. Fa. 
kat şu muhakkalı ki Kastamonuda haJ. 
kın ve gençliğin bunlara karşı ol.ın 
temayÜ}ü fazladır. Ayni zamanda bu
günkü ter:>kkileri de buna çolı: müsait .. 
tir. 

1 
getirmiııir. Bu ihtira, ya§Bmak kahilİY'" 

ti ırösterecek olursa, cihan ikboacli~ 
da kati değişiklikler yapacaktır. Jca 
olunan §ey bir motör olup iılemek içİl' 
ne benzin, ne ağır yağ ve ne de herlıaD" 
gi bir kuvvet maddesine ihtiyaç hissel· 
lllnıiyor, ısuya bile ihtiyaç yoktur. ftta• 
kineain muharrik kuvveti komprime ]ıs• 

lino ııetirilmiş havadır. Mühenclisler fııl 
yeni icat edilen motörün kudret ve ıa· 

1 kab hakkında hayranlık göotermiı!er " 
I bu sayede bütün motör sanayinin d•~'. 

pp yeni bir esas üzerine kunılabilec~ 
fikmu izhar etmişlerdir. Tazyik edibJlll 
havalı molörün istiham ettiği yegane bl' 
kım her üç ayda bir defa yapılması ;er 
heden esaslı bir yağlamadır. Bu motor 
her maksat için, yani otomobiUer, kas"" 
yonlar ve iotasyoner muharrik ku"'9•1 

gruplan ve her nev.iden makinelerisı ir 
letilmesi için kuUarulabilir. lşlebne g# 
rafı bir otomobil motörü için iokı19sı' 
ı;alıtma halinde senede 25 llorini geçttı" 
mektedir, hu hesapta yağlama masr.Jı 
da dahildir. 

Elyevm mevcut motörlere karııı bu Y" 
ni icat motörün bahıettiği faideler Uı'" 
rİne Jım Wardenier'nin bu icadıTI"' 
hayranlık husule getinnesi pek tabiidir• 
Mucidin oturduğu Wolvega k...abasJIJ~ 
belediye rem ve belediye meclisi ve eli' 
ğer müteaddit ve umumi müeneseler 1' 
bir çok ileri gelen mühndioler ve ınaliY" 
ciler bu tazyik edici havalı motörün ır 
mimi için 11 milyon Florin sermayeli 
bir ıenclika tqkil eöniılerdir. 

1935 senesi betlangıcmda bu yeni r 
cat olan otomobil motörleri yapmak içil' 
bir fabrika açılacai<tır. Bu fabrikacfıı 
13,000 amele çalı;ıecaktır. Yine hu icat 
Üzerine ağır motörler yapmak için d• 
diğer bir faıbrôka Amoterclam yalmınıcfır 
kurulacaktır. Tazyik edilmiı hava rJJO' 

törü ile techiz eclilmiı olan bir çok tee' 

rühe arabaları timdiden Z volle de p;o 
bir fabrikada vücuda getirilmiıtir. 'f<# 
ıii>elerin neti.,..; pek memnuniyet veıİ' 
ci bir lıalde tecelli etmİ§tıi. 
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Muhabir mektupları 

İncirden sonra zeytin 
•••••••• 

Ürün meydan alınca dış pazarlardan 
istek yok deye piyasayı kırıyorlar 

Aydm (Milliyet) - incir geçti, pa• 
tıı;ık ekimcilerinin bu yıl epey yüzünü 
&'iildürdü. inhisarlar idaresinin özenile 
tütün ürünümü~ de iki üç yıldır eli 
böğründe kalan ekimcilerine bu yıl gö
nenç verdi. Mıntakıamıı:ın önde gelen bu 
iirünlerinden sonra zeytin gelir. 

Geçen kışın çetin souldarmdan bu 
Yıl zeytinin tutumu pek yavuz deyildi. 
'l azın kurak gitmesi de ürünü kavur
du. Fakat sonbahar yağmurları bu ü • 
liinümüzü de düzeltti ve zeytincileri kı· 
Vança erdirdi. Ama, piyasa oyunları 
hunu da altüst etti. 

ürün meydan alınca alıcılar dıt pa • 
Zarlardan daha İstek yok diyerek ı>İ7a· 
sayı 4 kuruş tan açtılar. Zeytinciler 
dıt piyasa açılacak, zeytin yük
•elecelİ: diye belde§Iİ.rken, söz bir· 
!iği eden fabrikacılar piyasayı 100 
llaraya düşürdüler. Bu söz birli· 
ğiru o kadar açığa vurdukır ki, fal>.. 
rikacılar komisyoncularını da birlettir· 
diler. Topu birden bir fabrikaya mal 
toplayorlar. O doldu mu ikinciye veri· 
Yorlar. Bunu gören ziraat bankamız 

zeytincileri bir araya topladı, onlara 
kunımlanınağı öğütledi. ilk Ön« bu i· 
§e fabrikacılar. da karıştırmak istedi. 
l.akio, onlar aç&ça bu kurumlanmada 
bizim y<rimi:z yok dediler. Biz böy.le 
dütündÜren her, kunmılanma kalkınma· 
•ında olduğu gibi, bu kez de fabrikao
lamı, tüccarların , zeytinciler arasma. 
Yayılarak aksi propağandaya koyula.
caldanda. Y alcinen bilmemizdir. 

Ha.klıniyeti Milli yede başyazar Falih 
R.Ukı Beyin yazısmı ve Fransra alış veri
cis:inirı m~tubunu okuduktan •onra, 
bizim ürünlerimizin bahasının düşük ol· 
ınası ve gittikçe düşıneai genel sıkıntı· 
dan ,plmadığına tekrar inanmayamm1Z 
kalmadı. Bu loarışıklığı doğuran ku· 
rumsuzluktan başka bir şey değildir. 

Bir a.-kaclapm iyi incir yetoişt.inuek • 
le anılan bir miıstaıhsile en iyisinden bi
raz incir ısmarladı ve parasını da iz • 
ıılir sabşmdan çok yÜksek ödedi. Oy • 
le olduğu halde gelen incirlerin hepsi
nin de üotü altına benzemiyordu ve hep· 
&inin altı da bozuktu. 

T üremiziıı gücü pek yakında bu 
yüzden de ulusumuzu önürmeyelece • 
ğine inammrz vardır. 

Bu yolda yiirürken bir şeye daha çok 
uyan:k davranıı:ıak lazım. Şimdiye dek 
kurumlanma iılerincle çok gelişi güzel 
yürüdük. Düne kadar driciden bağcı 

ve ba:hçeciılen o/o 200 faU: alarak omı 
ürününü yok bahasına alış verişçilere 

kaptırmasına sebep olan ve sornuıda da 
bağını, zeytinini, bahçesini elinden çar· 
panların, son yasadım sonra at oynata
cak alan bulmayınca müıtabşil arası

n.:ı. dalarak onlar hesahma söze kanş • 
tıklarım göriiyoruz. Huylu huyundan 
tüylü tüyünden vaz geçmez derler. Ge
nel kurumlanma işinde gerçek miistaıh· 
&illeri ele alarak sonunda çok iyi verim. 
ler umduğumuz bu ulusal işte mÜS'lalı
•il ürkütmemek Iaznndır. Bize bu aon 
cümleyi yazdıran ılzmir incir münaka.şa
•mda duyulan bir sesin bağn yamk e
kimcirer ve bahçecilerde yarattığı ür. 
küntüdür. 

TEPEBAŞINDA ŞEHiR 

TİYATROSU 
DRAM ve PiYES KISMI 

__ Bu alqam ıaat 20 de 

tı~~'uı ~ıllaiiiRI MADAM SAN 
$~hırTUJaf rosu JEN 
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1111 
:an Viktoryen Sardu 
ıo Emil Moro. TercÜ· 

111 c eden Seniha Bed· 
.. ; Hanım. 

Son bafta 
8263 

• • • 
Eski Fransız Tiyatrosunda 

ŞEHiR TiYATROSU OPERET KISMI 

Bu akşam Hat 20 de 

BUBIR RUYA 
Operet 3 perde 

Yazan: Selma Mubta;- H. Be.tel ey en 
Ferdi. 

Son hafta 

8924 

Müderris Dr. Raşit Tahain 
Bostancıda Tepe mahallerinde basta• 

lannı kahııl ediyor. (5177) 
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VAPURCULUK 
TURK ANONiM ŞIRKETJ 

IST ANBUL ACENTALIC.l 
Liman ff.,,, T.Lelon: 22925. 

Trabzon yo~u 
TARI vapuru 2 

KıinunueYvel 

PAZAR gÜnÜ saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 
bunlan ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

Karabiga yolu 
CUMARTESİ ve CAR

ŞAMBA· günleri saat 20 ile Top. 
hano rıhtrnundan bir vapur kalkar. 
Gidit ve dönüşte mutat i•kelelere 
uğrar. 

,~~~~~~~~~-

İzmit yolu 
CUMA, PAZAR, SALI, 

ÇARSAMBA· ııünleri bir vapur 
saat 9 da Tophane rıhtnnından kalkar 

Mudanya yolu 
Bir vapur CUMA, PAZAR, SALI 

günleri saat 9,30 da ve Per1embe gü. 
nü saat 9 da Tophane rıhtnnmdan 
kalkar. Perıembe postaları ayni gün
de Mudanyadan saat 14 de l•tanbu. 
la dönar. 

btanbul Asliye ikinci huılııuk mahke
mesinden: .Dervq Haıumm küçük Aya
ıofyada lsbak pafa mahallesinde Kü. 
çiik Ayasofya caddeoinde 10 No: lı ha. 
nede mukim Salih Ze!ki B. zimmet.inde 
cem'an 8150 liranın tahsili ha:k.krnda mu
maileyh aleyıhine mahkemoomde ika. 
me edip doysa11nın adliye sarayı 
yaııgın.nda yaııma.sı hasebiyle yenileme 
muamelesi ıilanal edi).,,-ek maıhkememi. 
ze tevdii üzerine mumaileyh Salih Ze
ki Beyin gösterilen adreste buhmmadı • 
ğı ve ikametgalımm meçlıul olduğu an
laşıl;rak 19-11.$34 cumarter.i günü için 
yap•lan ilanen telbliğaa rağmen mah
kemede i~ vücut ebnecliğinden müd. 
daaleyh Salih Zeki Bey hakkında hu. 
kuk, H. M. K. 402 inci maddesi mua. 
bince gzyap karan ittlhaziyle ilanen tel>. 
liğ ettirihnesine ve ·ilan için 20 gün 
müddet tayinine ve duruşmanın da 22-
12-934 cumartesi şaat 13,30 a bırai<ıl. 
masrna mahkemece karar verilm;iş ve 
bu husu...taki gıyap kar 1" da ı:naılıkeme 
divanhanesine aıılını§ olmakla yevmü 
mezkiir "" .saatte mahikemeye gelmedi. 
ğıi veya itiarz etmediği •urette wııkıala. 
n ikrar ve kabul etmiş &aydacağı ve 
madıkemeye de kabul edihniyeceği ma
liimu olmak üzere lreyf;iyel H. U. M. 
K. 141 inci maddeA mu&.ıince ilanen 
tdıliğ olunur. 

' İ - . fi r ,,._ '] r ·~ • • r).~ ' • - ..:·,:.~ . - f -r .)ı.1 =• "! ! 
~ .. 

K A ş E 

Grip - Nevralji - Baş ve Diş ağrıları • Artritizm - Rumatizma 

• 8046 

±S 

Yine sözüne inaıubr bi.r fabnkacıdan 
duydum. Bir çenkelci (fabrikacılara 
mal devşiren) kendisine bir parti mal 
gel:İrmif, çok beğenmiı, toplayacağı 
zeytinlerin hepsini kendiııiııe getirme • 
sini piyasadan iki kun11 fazla alacağı • 
nı aöylemq. Fabrikacı ilkten aldığı zey. 
l:in.Ierden 4,5 da bir Yai aldığı halde 
İlk.incide •ekizde bir bulmuş. Bu adaını 
bir ılalıa ~tine uğratmadığmı yaz • 
ınağa lüzıımı yok. Bu ufak denemeyi bü. 
riitürsek dıı pazarlarda da hep bu yüz. 
den kaıpdann yüzümii7.e kapandığını 
anlanz. 

Okonomi bakanlığının yumurta İ· 
tinde aldığı sıkı ve isabetli kestirmeler, 
Yumur~ dıı pazarlann kapmnı 
ardına kadar açtırdı. Onceden köylü • 
ınüz bir haıftada topladığı yumurta&LnI 
sepetine doldurur, ııetirirdi. Bu kez Öy· 

• 

1 !:.':ı::\::,;.;~,rni:: 1 Stt• l~!~n '!t~~raat ~!nkası ~~~~~ Ko~isyo"~~~~!!!:m•-
No. su hammen kıymeti 

le yapmayor, irisini temizini ayrrıyor, 
bunları izmire iıKyen alıcıya satıyor, 
ufaklarını da pazarda eritiyor. 

Bu da gösteriyor ki, bütün ulusal ij.. 
rünlerimizi iyice ~ ve bütün müs
tahsili de lwrumlamak bu işleri de dev· 
let elile başannak lizım. Bunu ne ka • 
dar çabuk yaparsak ekiciyi, yetiıtiri
ciye o kadar çabuk genliğe ul:attıraca· 
inruz gilbi, ulusal üriinümüze de dıt pa· 
ZBTlarda eski özel yerini aldıracağız ve 
ulusal ekımomimiz:i de b ... g'Ün artan za.. 
rardan koruyacağız. 

Fırka kıt'atı ihtiyacı için 
80 Ton tutuşturma odunu pa
zarlıkla satın alınacaktır. İha
lesi 3 Birinci Kanun 934 pazar 
tesi saat 14,30 dadır. Talip
lerin şartnamesini görmek Ü· 
zere her gün Fındıklıda satın
alma komisyonuna müracaat
ları ve ihaleye iştirak edecek
lerin de teminatlarile birlikte 
vaktinden evvel komisyonda 
hazır bulunmaları. (346) 

(8143) 9667 

_I_n_h_i_s_a_rl_a_r_U_._M_ü_d_ü_r_Iu_· j!'-"' u_··_n_d_e_n_: _, 
(4300) adet Emaye taklidi bayi levhası satın alınacaktır. 

Taliplerin nümune ve şartnameyi gördükten sonra pazarlı
ğa iştirak etmek üzere 10-12-934 pazartesi günü saat 
14 le yüzde 7,5 teminatlariyle beraber Cibalide Levazım ve 
Mübayaat Şubesi Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (8134) 

Nafıa Vekaletinden: 
Haydarpaşada teslim edilmek üzere muhammen bedeli 

8000 lira olan iki adet kamyon pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlık 8 Birinci Kanun 934 Cumartesi günü saat 16 da Ve 
kalet Müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliplerin Ti
caret Odası Vesikası ve 400 liralık muvakkat teminatlarının 
Mal sandığına yatırıldığına dair olan makbuz veya nümunesi
ne uygun Banka kefalet mekt uhu " Çek kabul edilmez,, ile 
birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazım. 
dır. Talipler bu husustaki şartnameleri paraslZ olarak Anka· 
rada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (8079) 

l;ta 

9601 • 

bul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

MüdürlüP,ürnüz yazı işleri kalemi için yaptırdacak 240 li
ra bedeli keşifli altı dosya dolabı münakasa ve ihalat kanunu
nun 18 inci maddes"nin A fıkrasına müsteniden pazarlıkla 
nıünakatııya.konu duğundan talip olanların 16 Birinci Ka -
nun 934 Pazar günü saat 14 de İstanbul İthalat Gümrüğün· 
de müteşekkil Komi..yonu mc.hsusa müracaatları ilan olunur. 

(8G38) 9598 

1113 Beyoğlu Kamerhatun Kalyoncu kulluğu Cad. 1-3-5-105- Tapu Kagir üç hane 15 ·120 1628 T. L. 

Kuzguncuk 
Yeşilköy 
Arnavutköy 
Edirnekapı 
Küçükpazar 
Tahtakale 
Galata Top
hane 
Tarabya 

ve Simitçi sokağı 1.3.5. 109 kapı ve dükkan 
2770 
2774 
2845 
2949 
1645 

Kuzguncuk 
Umraniye 
Arnavutköy 
Kariye 
Demirtaş 

Bahçe 5 Arsa metresi 86 Tamamı 52 
158 
250 
195 
216 

" Bıldırcın ve Güvercin 5 ,, 79,04 ,, " Yenimahalle 36 ., 1 15 ,. ,, 
" Şeyh Eyüp 25 ,, 64,50 .. 

Kantarcdar 23 ,. 21,50 ,, 

1922 Yahya çelebi Tatarağası 2 

2240 Tarabya Ayazma 65/4 - 65/5 
" 

iki bağ metre
si 249,50 

89 1/6 

' famamı 

,, 

150 
" 

26 " 
2506 
2954 
3116 

Hasköy Abdüsselam Yağhane 9 eski 11 yeni Arsa metresi 63 ,, 50 ,, 
Büyükdere Büyükdere Çivici 45 ,, 69 ,. 110 ,, 
Kuzguncuk Kuzguncuk lcadiye 171 " 46 ,, 158 ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimüba dil bonoaile ödenmek üzere yukarıda evsafı ya
zılı gayrimenkuller birinci satışlarında müşteri bulmadığından 1113 • 2770 - 2774 - 2845 - 2949 numaralılar 3-12-934 pazar
tesi günü ve diğerleri 4-12- 934 salı günü saat on dörtte ihale olunacaktır. (8157) 

• 
Yüksek iktisat ve Ticaret 
Mektebi müdürlüğünden: 

1.- 1933-34 ve daha evvelki ders seneleri nihayetlerinde 
mektebin evvelce kısmı sani ve ali isimlerini taşımış ve şimdi 
Yüksek İktisat ve Ticaret ismini almış bulunan kısmının altı 
devrelik tedris müddetini doldurmuş olup mezuniyet imtihan
larını vermemiş olan eski talebenin 1 Birinci Kanun 1934 tarİ· 
hinden itibaren altı ay zarfında bir istida ile mektep idaresine 
müracaat ederek mektep vaziyetlerini ve adreslerini ve imtiha
na girmek istediklerini bildirmeleri ve istidalarma dört tane 
fotograf iliştirmeleri. 

2.- Bu suretle müracaat edenlerin 1936 senesinin Eylül 
ayı nihayetine kadar İmtihanlarını behemehal vermek mecbu
riyetinde oldukları, 

3.- Bu imtihanların alakadarların tedris devrelerini dol
durdukları tarihte mer'i olan talimatname hükümleri daire
sinde yapılacağı, 

4.- 1 numaralı fıkrada yaz.ıh altı aylık müddet içinde 
mektep idaresine müracaat etmiyenlerin ve müracaat edip 
te 1936 enesi Eylül ayı nihayetine kadar imtihanlarını her 
ne suretle olursa olsun bitireıniyenlerin bilahara imtihana gir· 
mek haklarının düşeceği ve kayıtlarını • bi · -:!aha yenilenme 
mek üzere silineceği ilan olunur. (8047) 

Sümer Bcink 
Umumi Müdürlüğünden 

Bankamız Hulrnk işleri Müdüriyeti için Almanca lisanına pek 
iyi derecede v.ıkıf bir memura ihtiyaç vardır. H uk.uk mezunu 
olanlar tercih edilecektir. Bu vasıfları lı.aiz talibe liyakatine göre 
maaş verilecektir. Taliplerin on gün zarlıada iıtidalarındaki iza
hatı ınüsbit vesaik.le Galata'da Istanbul ~ubesine ve Ankarada 
U ınumi Müdürlük Memurin servisine müracaatları. (8141) 

9605 -

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

12000 kilo Yaş sebze: Açık eksiltmesi 5 Birinci Kanun 
934 Çarşamba günü saat 14 te. 

Deniz Harp mektebi ve Lisesi ihtiyacı için 28 İkinci Teş
rin 934 de yapılan eksiltmesinde talip zuhur etmediğinden 
dolayi yukarda cins ve mıktarı yazılı yiyeceğin ihalesi hiza
sında gösterilen tarihe bırakılmıştır. İsteklilerin şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve eksiltmeye gireceklerin o gün 
ve saatte Kasımpaşadaki Komisyona müracaatları. (8158) 
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Pas ille •• •• • 
1 n suru 

öksUrUk, nezle, bronşit, - boğ~z ve gögUs 
Hastalıklarile seıi kısılanlara şifai tesirleri çoktur. 30 kuruştur. Hasan Ecza Deposu 

1\1 
Elektrik Radyatörü 1 

TAM SICAKLIK 

Daima teralııkiyltbn baırncla buluaan ı 
GILLETIE cidden en mükemmel bir 
blÇBI< olan ve GILLETIE'in en son 1 
fenni icatlrerdesi bulunan MA Vl JI. 
LET'i takdim ediyor. MUHTIRALI 

1 TAKViMi RAGI 

Fiyatlarda Tenzilat 
• 1 E' de 

' 10 adetlik paketi 100 kuruş 

5 adeti* pah1i 50 kunış 

latanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

Kastamonu'da bulunan kı
taatm ihtiyacı için müteahhit 
nam ve hesabına 65000 kilo un 
kapalı zarfla münakasaya kon· 
muştur. İhalesi 5 - Kanunuev
vel - 934 Çarşamba gilnü saat 
15 tedir. Taliplerin şartname· 
sini görmek için her gün ve 
münakasasına iştirak edecek
lerin belli saatten evvel teklif 
mektuplarını Kastamonuda A
lay Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. (605) (7637) 

9616 

--· 1 -1 • l • • • 

• Burnova ve Gaziemirdeki 

VE RE I• y E s AT ı ş kıt'at ihtiyacı için 360000 üç 

' , , I~.' ,.. :• '" •w .1;. , • , ' 0 • 

~- ' 
L.T.PiVER 
rARİS .,. 

'G ii.vırlne· 
. ~ , . ,, ' 

\.ZARlf HAMIM EFENDILER)N 
YEGANE 

DUDAK ALLIGI DIQ 

ParfümOri l. T .' P 1 VER A ~ Ş .. lstanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon :43044 

Hamm efendi ! 

l 

yüz Altmış bin kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmuş-

il tur. İhalesi 9-12-ü34 pazar gü 
nü_ saat 11 dedir. Şartnamesini 
görmek isteyenler İstanbul Le 
vaznn Amirliği satmalma ko
misyonuna ve iştirak etmek 
isteyenler ihale gününden bir 
saat evvel Burnovada Aııkeri 
Satına!ma komisyonuna gel
meleri. (613) ,(7847) 

9635 

••• 
Ankara kıtaatı için Otuz 

Bin kilo Zeytin yağı kapalı 
zarf usulile 1 O - İkinci Kanun-
934 Pazartesi gÜnÜ saat 14 de 
satm alınacaktır. İsteklilerin 
şartnameyi görmek için her 
gÜn ve münakasaya girecekle
rin belli saatten evvel teminat 
mektuplarile Ankarada Satı -
nalına Komisyonuna gelmele-
ri. (617) (7869) 

9637 

• • • .._......_1 

-

Para saadetin anahtarıdır. 

İsparta Fırka kıtaaları i
çin 24800 kilo sade yağı kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 15-12-934 saat on 
da yapılacaktır. Şartname gö
receklerin İsparta, Ankara, 
ve İstanbul Levazun Amirli
ği Satmalma Komisyonların 
dan görebilirler. Eksiltmeye 
iştirak edenleri.., şartnamede 
yazılı muvakka': teminatlarile 
birlikte şartnar -de gösterilen 
nümuneye göre teklif mektup 
larile ihale zamc.nından evvel 
İsparta Komisyon Reisine tes
lim etmeleri veyahut zarfı mü
hürlü mumu ile kapatılmış 
olmak şartile iadeli teahhütlü 
mektup halinde Komisyon 
Reisliğine göndermeleri. 

Mes'ut olmak için zengin olmak 
farttır. 

Zengin olmak için de bir Piyan
go bileti almak lazımdır. 

Behemehal bir Yılbaşı Piyango bileti alınız. 

Esnaf teıkilatı Başmurakıplığından: 
r • İstanbul Kasaplar Cemiyetinin müddeti biten idare heyetinin 
1eniden seçimi 4-12-934 salı günü Sütlücede mezbaha dahilindeki ce
miyet merkezinde saat 10 dan 15 e 'kadar yapılacağı alakadarlara ilan 
olunur. (5251) 

Nepiyatı idare eden : MVMT AZ FAiK 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş, 

- '-- ..____..,__ -· (646) (8026) 9652 

- ;---·..-. ·- ... 
T ekirdağı için 21000 kilo 

Malkara için 1 1000 kilo Mer
cimekle 14000 kilo nohuda ve
rilen fiat yüksek görüldüğün
den ihalesi 2-12-934 pazar gü
ün saat 15 e talik edilmiştir. 
İsteklilerin belli gün ve saatte 
T ekirdağında satınalma konüs 
yonuna gelmeleri. (660) 

1 (8178) 9673 

1935 Yılına 12 Yaşında Giriyor 
Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da en özenli ve en doğru ta;ı.v·m 
ve heyet bilgilerinden baıka herkese gereği olan genel bilgileri 
de içinde bulundurur. Ay başlangıçları ve sayılı ulusal günle:r 

lstanbul rasathanesinden alınmıttır. 1 
Ciltli Fiatı 35, Ecza Fiatı 25 Kuruştur. 

KANAAT KÜTÜPHANESi 

İstanbul LevaziID Amir- 11 
liği Satın Alma Komisyonu 

tlanları 

Harbiye mektebi için bir 
lalam alitat olimetrik pazar
lıkla 4 Kanunuevvel 934 salı 
giinü saat 15,30 da satın alına 
caktır. isteklilerin belli gün 
ve saatte Tophanede satınal
ma komisyonuna gelmeleri. 

(601) (7815) 9641 
• • • 

Kırıkkale Askeri San'atl.ar 
Lisesi için iki nümune veçhile 
iki yüzer şehadetname 3-1 2-
934 pazartesi giinü saat 14 de 
pazarlıkla bastırılacaktır. Nü
mune1eri göreceklerin her 
gün ve pazarlığa gireceklerin 
belli saatte Topanede Satınal
ma Komisyonuna gelmeleri. 

(610) (7954) 9647 

"' . "' 
Hastaneler ihtiyacı için 5100 

kilo yataklık pamuk ve 61 O 
büyük cibinliğe talip çıkına
dığmdan ve 610 yüz havlusu 
ve 75 hamam takmu ve ayni 
miktarda hamam peştemalı ve 
hamam nalahiye verilen fiat 
pahalı görüldüğünden 3-12-
934 p'.'3rtesi günü saat 15,30 
da pazarlıkla laınacaktır. İs
teklilerin T opanede Satmal
rna Komisyonuna gelmeleri. 

(638) (8090) 9662 . " . 
ihtiyat Zabit ve Askeri Tıb

biye Mektebi ihtiyacı için 
2630 adet kısa don.22-12-934 
cumartesi günü saat 14 de a
çık eksiltme ile alınacaktır. Nü 
mune ve şartnamesini görecek 
lerin her gÜn ve münakasaya 
iştirak edeceklerin belli saatte 
teminatlarile Tophanede Sa
tınalma Komisyonuna gelme-
leri. (648) (8181) 

••• 
Kuleli Askeri Lisesi ıçın 

800 çift Terlik 22-12-934 cu
martesi günü 14,30 da açık ek
siltme ile alınacaktır. Şartna
me ve nümune göreceklerin 
her gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin belli saatte Topha
nede Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. (647) (8182) 

••• 
Bir nwnaralı dikim evi için 

1627 kilo ince makine yağı, 
700 kilo gaz yağı, 40 kilo gıres 
yağı 8-12-934 cumartesi günü 
saat 14,30 da pazarlıkla alına
caktır. İsteklilerin belli gün 
ve saatte Tophanede Satmal
ma Komisyonuna gelmeleri. 
(650) (8183) 

* ... 
Maltepe Piyade Atış Mek-

tebi için Bin liralık Kriple Ma
den Kömürü 6-12-934 per
şembe günü saat 14,45 de pa
zarlıkla alınacaktır. İsteklile
rin Tophanede Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. (649) 

(8180) 

• • UDPIM 
rr 

SiZE iYi BiR NASiHAT •• 

Evinizde lambalarınız hergün 
asgari BEŞ SAAT YANAR 

Bu zaman zarfında ENAZ 
Elektrik sarfetmek isterseniz 
Evinizin HER TARAFINA 

KOYUNUr 1 
~---------------------J 

Saatli Maarif duvar Takvimleri . , 
Taklitlerini almama~ için dikkat ~!melidir. · · · · · 

Her türlü malumatı, . ezani vasati saatleri. · Arabi, Rumi ; aylar, · 
evkatı şer'lyeyl, mevıimler, fırtınalar, tarihi \>aka'lar, hikayeler. 
darbı meseller, · maniler; yemekleri ve tatlıları havidir. Taklidin• 
almamak için ismine ve saat resmine bakmalıdır. Merkezi: İsta"nbul 
Maarif Kitaphanesidir. Her türlü cep, duvar takvimleri ve muhtıraları 
vardır. Tüccara büyük iskonto ve kolaylık yapılır. 


