
ALMANYA AY AK DİREYOR: 
1 Fransız Meclisinde İtalya 1.. Bu:_ünün Meselelerinde.n 

.Aleyhinde Kıyamet Koptu ~~ Turkç~ Hareketı Bu 
. Gunden itibaren Başlıyor 

Yeni Yapılan ittifaklar.\ vrupayı Kor- " Son Posta" nın Küçük Bir Tetkiki 

k B• U G••t- •• Dolgun Neticeler Verdi unç ır çuruma 0 uruyor TDrk D1U Tetkik ceml1etl dl- ,,._ _____ .......,. 

P..U. 11 ( Husual ) - Anv- • Umlzla 6dqtirilmeal için eok mO-
pa Miyaaet havasımu ılttikçe .. blm Ye bDtlba memlekete pmil 
tırlaıtıtını gösteren deliller ~o- bir teıebbOıe ,ı.iımlı bulunuyor. 
tatmaktadır. Sillhları tahdit kon- Bu leffbbn.. alt ilk haberleri 
feransının bir çıkmaza dotra enelkl ıDn n diba bildirdik· 
sittltine dair belire11 allmetler, Cemiyet, Oç aJ ıibi çok kıl& bir 
ılyasl mahafilda esefle itiraf edH· ıamanda Tlll"k dilindeki uapça 
mektedir. Konferansta muhtelli Ye acemce kelimelerin atılmasına. 
mHeleler llzeriııdeld anlaıama• bunlann yerine iz ttırkçe kelime-
mazhklann menfi bir netice do- lerin konulmaıına kuar Yerdi. 
turacağını a6yliyen diplomatlar, Tetkik Cemiyeti bu ıenlt it için 
hiçbir hllkllm ifade edemlrorlar. bir de program çlsdL Programın 
Eko da Pari gazetesi birkaç ıt111 bullaua tudur. Dilimizdeki arap-
enel ltalya tarafından Bulgari.- p Ye acemce kelimelerba kar-
landa tayyare f abrlkalan teala talıklanm bulmak makaadile bir 
edildiğine dair bir haber neıret- anket açılmııtır. Ankete berkeı 
miıti. Bir bomba teıirl J&paa ftUrak edebilecek Ye buldutu 
bu lfıaat Bulgar matbuab tara- Amerika cloncnm••an111 • peni lmıvazörlerf 6z tUrkçe kartıhklan cemiyete 
fıadan teltzip ediJmiftlr. Fakat karrqahk çıkarmak lıtemelerfD. LeYelayn, Taymlı ıaıeteafndeço~ oanderecektir. 
h dendir. t•J•nı dikkat bir makale neıret• • 

alyamn ruml ajanaa olan St.. Bodapeıte, 10 - Macarlıtamn mittir. KUçl\lc ltllAf de1:leUerinl Karşılıklan bulunmak lıtenen 
fani ajan11 taraf.odan alınan bu 99 Bulpriau.ua it_.,. t.•-.1•& · edaa..Yai.;t~ C.kö.. yabancı kellmelu Şemaettba S.aml 
tek&lp haberleri aiya.r mahüalcle .Ulhlandaraldıtı hakkında Fr..... 1 ye1tomaaJ& aftılllnla 'yeal S., mer•amaa • Kamuau Tllrld .. 
,ok manalı g&rlllmektedir. gazetelerinde çıkan haberler tek- yapılan ltillfnamedea bahaedea ligabaclaa aara De çıkarıbp her 

·Sofya, 11 ( Hususi ) - Bulgu alp ediliyor. ba makalede fU Atarlar bilhaua ıtın gazetelerde buılacakbr. Bu 
aaatbuab ltalyanin Bulgarlıtanda Londra, 10 - Meb'uı M. ( Denmı JU uneum •1fada > yabancı kelimeler için ı&nderil .. 
tayyare f abrikalan kurduğuna da• cok 61 tDrkç• karıılıklu da her-
lı Fransız gazeteleri tarafından B r 10 (A.A) B k·ı H•t1e ann gazetelerde çıkacaktır.. An-
,.karılan fayiaları tekzip ederken er ın, - atve 1 1 r, ge- ket Dç ., deYam edecek, bu 
Fran1ayı, kilçllk itilAf devletlerini çenlerde yapdan lntihabatta kazandığın• mDddet bittikten ıonra Tetkik c .. 

Türk Dilinin 
Öz Sözleri 

Aha: Baba clemıktlr. Araplana 
ıp kellmHlnl Türklerclea almıt 
olmaları ihtimali ıallptlr. 

Apa: ea,ok ana ••ra abla. Kon· 
7alılar bGyük kıs karclete bua-iln 
bile Aba d•rler. 

Aça: BOJGI& baba, dede. Atı: 
Torun, J•t•n. 

Apak: Yakarı1a pkmalc. Ataç 
bu kelimeden ahnmııtar ki Jllkarıya 
yllk1elml1 dımektlr. 

• Allcınmalc: Şaıarmak demektir 
n ahklat111ak ba "1dSktendU. 

Arkagıtn: Halk, ahali, tebaa. 
Alkıtnuılu TakdJı etmek, kOıat 

rtıml yapmak. 
Agnalc: A,.Imalc, aldı bapna 

ıılmek, terakki ıt.ıııek, mıdıailee
mak. 

Agıl: YlkHlme, medenllıtme. 
Alp: Yetit. kahraman, ce1ur. 
Alhzmalc: Yenmek, majlOp et-

mek alt etmek. 
Alı: Akçe, para. •lıncıı Mall7e 

Nazın. 

Aga, aktı, akan, alcı: Baba. 
Bark: Barınılan yır, türbe. 
Balbal: Cenazelere rl7a1et edea 

adam, imam. bıykeL 
Bedizci: He7keltra .. ıillJıland>rmakla ittiham etmek· dan dolayı ltalya aa,vekill M. Musolini (Duamı 11 inci 1ayfada , 

h& ~gu matbubu g&~ h~~ndankend~ini~brik~m~ememur -------------~---~~~-~ 
Franııı gazetelerinin bu ıekll- edilen ltalyan büyük elçisl M. Kerrütti'yi Çok Mu··hı·m Bı·r fen 

. 

de heyecan uyandırıcı haberler 
termelerİnin Hbebf, ortalıkta hUSUSt surette kabul etmittir • 

Yunanistanda Çaldaris 
· Kabinesi işe Başladı 
Sabık Diktat&r Jeµeral Plastirasın 
: Gizlendiği Yer Keşfedilemiyor 
. Atiaa, 11 (Huau.r) - Din , ... 

lfle Oıeri M. Çaldariıba l9fkil - .,....,.- ..,,..{ .. ,il~% 
ettltl kabinenin tahlifi icra edll- ,_;;~: 
•ittir. Jeneral Konclilla hutahk 
ltaban..Ue tahlif merammlne 
lf tirak etmediji için harbi1e 
aazırlıtını muYakkaten M. ÇaJ. 
darİI deruhte etmiftir. Diier 
•azırlar ıunlardır : 

Hariciye : M. Makıimoa. Da• 
hiliye Metakaa1, Bahriye : HaCI 
klryako, Maliye ı M. LoYerdoa. 
Maarif : Petro RalH1, içtimai 
muaventııt ı Makropulo1, lktiıat 
Blsmazoğlu, Ziraatı Teodokla. 
Miinakalit: Yani RalliL 

Atina, 11 (Hususi) - Jeneral 
Kondillı beyanatta bulunarak 

Son intilıabalta meb'rulula lcaglHJ.. 

Türkçe Ezan 
Aleyhinde 
Talırikat 
Am ~IJ'&cla Bir Hoca il. Bir 
Haydut Yatalı Yakalandı 

A..., .. ( HllRll) - Baracla 
Tllrkçe euD ale7hbıde balana 
bir laoca De Mir Salt lamtndeld 
adam teftil edllmiflvdir. · 

Mir Saidln enala tetkik edll
dltl zaman pyam hayret yuaJk 
bulunmufbtr. BDtOn Şi"atllerla 
bllrmet ye muhabbetini kazanmtf 
olan ba adamın nnelerce Am ... 
Ja Ye baYaliıinl kaı:p kawraa 
Ye bir kaç Hne enel maktulea 
ele ıeçlrllen •t"-Y• luetle bera· 
ber çalııtıiı, onunla mektuplaıtaia 
anlaplmııtar. Eıkıya izzetin takibi 
için utraıılırken Mir Saldin eıkıya 
ile ortaklık etmHİ hayreti mucf p 
olmuıtur. Bu iki adam hakkındaki 
tahkikat ena&a mahkeme7e Yeril
mek keredir. 

Tecrübesi Yapılıyor • 

Huriye Hanımın Babası, Kan Tahlili 
Suretile T esbit Edilecek 

...,... fetiml ., ........ ·................ 
.. ltaı, •• ,. ... 
tlrll•TM._ 
Harlı• Ham• 
.....- llill-
aod•• ~-dla d L Fakat 
Harl1• Haa• 
daha .......... 
cllamedea kea
dilİD• Oç au Ue 
Oç baba 1ahip 
çaktı. Bmalarıa 
bepıl de kııaa 
kendi socup 
oldupnu 1167llle 
1orlar. Karklare-
Undo oturan Atık O, hh tarafında ..Mp ıılcıla11. Harlg• B. 
Ahmet Efen dinin refikaaa Ane Kan tahlili ıuretile neHp 
Hanım da kızını almak için latan- lıbab, adJlyemlzl yepyeni bir 
bula ıelmiıtlr. Fakat Ayte H.. meıele ile kartı karııya koymUf 
nım Huriye Hanımla glSrDımlye olmaktadır. Kanunlanmısda n .. 

diktaUSrlilk ıuçunu lıliyenlerin 
affını lıtiyen bir proğramla lkt~ 
dar mevkiine ıeçen bu hangi bir 
kabinenin bir kaç ıaat içinde 
denileceğini ıöylemiı Ye bu 
itte aJlka11 16rDld6ğQ takdirde 
M. Venizelo•un dahi mahkemeye 
•vJlecefini ili•• etmiıUr. 

Jen M. Papana•tugu 
Ç•ldariı kabinesi idareyi ele alır
almaz yQksek aakerl makamlar
da tebeddllllt batlamııbr. Blria
d ordu kumandanı Jeneral M .. 

bile muyaffak olamadıia için Hbln lıbat edilmeal ı .. ın konulan 
' mahkemeye mDracaata karar • 

yermİf Ye lltldu.nı da hazırla• hliktımler maldmdur. Bunlar ara-
mııtar. Ayı• Hanım kızın ken- ıında kan tahlili ıibl fenni bir 

Atiaa. 11 ( Huul ) - Y..a 
mıralv ıt 

dialne alt olduğunu kan tahlili Yuataya mDracaat etmek meı .. 
ıuretile lıbat ededcejini 1171.. lul yoktur. Bununla beraber kan 
•ektedir. ( o..... a ue• ..,tada ) 4 O.Yama 11 la .. 1aıf-4a t 





Hergu~ 
Mi~nclericatımızın çoklu
tundan dercedilememif
tir. -

Gazimiz 
400 Milyon laAaa 

lıık Gösteriyor 
Deıll Herald put.mele A .. 

rapaaıa lauta adama .... ıa..._ 
albada bir makale pkmqbr. Ba 
makalede Tlrk11ed-. TDrldıeala 
IOD iakipfJanaclu takciS • 
balaleclilmekte, Gut HL lcla 
•Gut 400 mDJOll imaaa ,.a 
11eter• bir 111kbr. Terkl,rle 
ıarplılqmuı b&yllk b .. .n,et lcla 
aetlceler cloturacaktar.. o.11-
.. ıdeclir. 

Dahili istikraz 
Tahviller 19 Lira,. 

S:ıbla~k 
Ankara, 11 ( HUSUll ) - Şet. 

kati • Erıani demlrjoluaa lap 
murafuaa kaflll k olmak ..... 
Jap•l•c:ak dabi 1 lstlkr ........... 
mul b..amak as...edlr. Baban .. 
.... tahYllia aebebl lhraa, 1a,. 
metl. ihraç fiatleri, ikrami7eler, itfa 
•• fala Ye maafly-tler Ye hala 
olclap lmtiyular taı.11 edil ... 
bulunacaktır. 

(A) tertibiaae 20 llrabk tala
YIR• 19 lira7a utılacakbr. Tala
Ylll.ta fam Hnecle Wr deh. .. 
, •• ,.... altı a7da bir dm ... 
rllecektlr. Talmller bamlhe •• 
laarrer baluaeakbr. 

'f. Kongresi 
Ta ıbı birliji k...... dla 

a he7etia• TeYlllr, la. 
$lkrl Kara. Hlclal, Setir Be7ler, 
Dalüll1• he7etiae Adm Cemil, 
Adam Cabit, Ahldla. $e.W, 
N...a S.1ler, Harici,. ..,.._ 
Ke .... Hikmet e.,ı.ı. Lltlle, 
Falui7 .. Mibıener Ham .... 
Wtlt .. ,etiae Necmi. c...ı, 
EaYer, Mahmut, OrU., B.,alr 
.......... •• hallı• .......... 
&.rchr. 

Macar Meclisi 
Türk-Macar Mukavelesini 

Tasdik Etti 
,__., 10 (A.A.) - .... _ 

aaeclial, Aakaracfa .......... ... 
la n mlcrim!eria iacl ...... •ft• 
dald Tlrk • Macar mubY.t..W 
mhak .. ma kab&J etmiftlr. 

HailclJ• encDmenl raportlrll, 
iki memleket ....... da .. YCUt 
clOltluk mın ... beUerWa a 
makaftle ile daha li1acle Wdıll 
~ IOylemiıtir. 

Bursad'TKaragöz 
tiaıa. 11 (HURll) -- lha· 

rlf c;..lyetı tarafandaa tertip 
ecDlea balo pek muhteıem olm-. 
Darllbel a 1 artiatlerindea Hıma 
ıs., baloda Karaıas opatmq 
Ye perdede Karaı&le k•cliai
ala 1qabaadıiım id4Ja eclea O.. 
mu Nuri Beyd• ....... ttir .... 
ıok allu .... m11ır. 

Kadri1e H. • Hikmet B. 
Duuı 

Tem1m lae1etl ......ı,- Katl
rı,. H. • Hikmet 8. ela•_... 

C.. ILJakem .... ..,. ... . ...... . ............. .... 

(Resi~ Makale, 
b 

Blr ı ................ ....W. 1 Y.._ ....... U. buat 1 .... .ı.., ...... i li ... idil'. 
... JIUels ol.U ldere - .... • ........... Joldur. C>.au ,.... iter ,...JonaDIS ...... U.1 .. IJe INl-
tlerler. 1 ...... ..,..,. ~.............. ln•ı._ Meali •baclald luNtaa kqmas. 

', 

SON TELGRAF HABERLERİ 
• 

Kazanç Liyihası Bugü Me 
liste Müzakere Edılecek 

Ankaraya Muhtelif Heyetler Gidiyor 
Ankara, 1l(Haml)- Yeal kuut llrabllRND 

•a,oa mecliate mbak..Ue batlwcakbr. Bltçe 
eacllmeaiaia ll,U..da 7apbla taclilatta lalkt .. tia 
teldifiae naıaraa mlk.U.tlw .ı.,Wad• farklar ...
dar. la tadlllta hllk6metia ..... ....... ..... 
mla edilmektedir. 

~ eaclmeal aamaaa ll,U..11 Enci•• Relll 
Haaaa Fehmi S.7 mlclafaa eclwktlr. 

* Mlrettipler " Matbaa IHOerl cemlretl •1a Wt 

Ll,U..da mltekaltler, clallarn ,.timler leMH tadi
lat Japdacala mahakkalr .tWlmeldecllr. Doktor-
lar, awkatlar, mlli....._tllll .... 1t•..wı erbaha 

içtima ppm!ft kaı••ı ~ IAJlh•••• akak• 
nll .......- leblerlllde taclillt ,...... lcla-
•eclia aıscliade tetebbn..tta balaa .. k IMn 
Aakara,a bir •e1et bama• karar ..-.ilftlr. H.,et 

.. lddaclald lalk....... ......... • .... - t-.ldl clla ..... laanket •tmlftlr· Anbtlana • .,..... 
ba alqaa laareket etmektedir. ecleceli Mlıı 'mılrt-. 

Faşist Kongresi Toplantlı Harici Sigasett Sulhun Bo
zalmıgacağı Bütiirı Diingagtı Bir Kerti Dalıa ilin Etliltli 

Roma. 10 - 88,ek Fqllt ••clll mart ,itti• F-.llt lleclW, lllila bln1ln•• kollhn•nm ltaı,ama 
.te.....ıaia blrlacl toplu,...• .ıa. r•pm11n ~ teldiflerlal kabal etm... mlabea aell-

Rmaameaia birinci kı1111111da bepelmilel .m- ••n •arwpcatıaa kanidir. 
,.tba tetkiki Yardir. Ba mlaanbetl• iL Ma10H..t Blylk fqid mıcll.el, mlcaclele tefldllttam oa dar-
~ mt alb'ea bir beraaatta bahmm111tar. ~-- 4lad .__.__ ı cl&allmlala arihllacle laltla ... ... ..,. ... ...,.__ ---. ,. 
t.amlftln Ja1i a8mleldUetl ba .......... " ...... ....,. ... 

BDJ&k Fa,W Jhclım. lt.l,a ..W.tiae " ~ .ı..1.-ta, Yataaaa bnetleameal ip. ,..,. ... 
memleketlere qskça bir defa claha ll7ler ki. PallD•ia Ye fatlat .,...... bit.. tllliıa,. ,.,.ı. 
Fqiat ltalya; harici li7uette. aalha boamamak ... lçia ujtqmı1a cla••t eder. 
•• Amapuıa liyul, lktaudl n ahllld 'halildae BllJllr fap.t mec•W plec• toplatıaam 1 ifa. 
ti Wrllil De t•hfmak amile •Ykeclil .. ktecllr. siraada ,.pacakbr. 

Eskişehir'de 
Şeker Fabrikası lnıub 

ilerliyor 
Eaklfehlr, 11 (HHDll) - Ş.. 

ker f.ahrika11 lnpab ak•at1e llw
.... ktedir. Şimdid• kark bla 
clhl• ,., elc6De hmrlammfbr. 

Zangara /dama ı Mısır' da 
Malıküın Oldu Kahirecle1afaliz ıc.,ı .. aa 

Miaml, 10 (A.A.) - Reialdl• Bo ba bldı 
lmr Ranelte laikalt J•paa Z... 
rara idama ~- •clilmiftir. Kabine 10 - ........... 
Elektrik cereıanU• lldllrllleeektir. rhlla hanachia klflamt ••111aı 
Gelecek .... iMi ..... d&t -.. ablan bir bomha patla•.,... 
Hne pkacakbr. oı.. .. tar. 

iNAN J TER 

Sözün Kısası 
lktı.atll 
Darlılzn Bil' 
Fagduıl 
·------- N. s. _ .. 

Amerikada Reao .. hrJaia 
OD cl&t bia Jerll Dllfma nrmıf. 
Fakat plairdea dalma blabablr 
.. ,, .. kaftlelerl ebik olmumıfe 

Baaa keac:lblae llyleclitıa 
bir .rkac:lq 80rda: 

- Ba Reao cleall• ,_ eolr 
maıtaelmifl 

- Ha,...ı 
-Gt1aell.ato1ı-....-

•urm8f? 
- l>eiUI 
- Aun atik.ne .ı f11ant 

balmat? 
- O,r. btr t1hret1 Jo1r. 
- Ha • .., '8JU ......... 

de•a İmif te mc:laa ma? 
- Oaclaa da dejil 1 
- OtomobWeıl u ......... 

.. .. ,.t t.blik.a .. --.? 
- Sebep ba da cleiil 1 
- 1, ptlıpcatua birader, 

ha memlekete bqa palcileda 
ratbetiDI cofalta aeclir? 

- Ba memlekette, blrlblrla
clea bıkm11 çiftlerla a,nlmalan 
lçia cok kolayl.k alltriyorm .... 

y .,.... ....,..,. ... ... 
••elvde R.o'da hofıaıaı.. 
miktan eekiliae aaura asalm .. 
Ve ..ı tuhafa. bunda lktuacll ........... '°" tellrl ....... 

Reao .. hrlae bot•••Ü lcla 
Pfter ciftw .. -- ..,,.....,, 
tebr tek. dlaebU.elr lcla ... 
da alta laalta ,...... ....... ,.t1ac1. kah,......... llurak .. 
bet. ............. ....... ,... .... 

Fabl W. .... ıı•lrler de ..__..._,_.R_ ........ 
.. ,"' bir .............. Çoll .... ..... 

... •mi-Is .... a-·,. 
plecelderla ...... ...., •• ....... ,. .. ,, 

* D .. laclla ._ ...... Mr 
,..,. laal U,.aktu .... 
~~ kan 1roa1 ....... ,.. ....................... 
.,,.... ...... .n, ...... . 
aalrüd k-"llwl Wm palaala ... ............ .... 

Fakat lkbacl W.... M
e-11• .. kadarcak .. .... 
,.,..... dokmhllecelW .... _ 
~ ı~ clerlıa ,.ı.a ., ....... -~ 

Erıuruinhılar 
Kurtuluflanmn 15 inc:l 

Senesini Kutluladdar 
e.pr.. .. ----... 

·- .. • ... - ,........ldlr. 
Dla ba ml•11ıltetle eehrlmbde 
balaaa 1naramıaı. AlaJkep 
kinci• ........... " '"' ..... 
ıllDlll Jddlalml eereftne .... 
illa 7apatlanlar. Mwulrcle E.
anua laanlan plm11111. bar tle
Dllea oymalardaa malatelif ,..._ 
7apıhmfbr. 

Terkos Vandab 

• 

• 



Memleket Manzara/arı 

Gördes'in 
Biricik 
Doktoru! 

Gnrdeı (Huıuıt) - Bir mOd
dettenberi kazamızda iıpanyol 
nezlHl salgın halindedir. Yirmi 
ıDndeaberi devam eden bu 
baıtabk yllzUnden ,Onde birkaç 
kiti 6lmektedir. Memleketimizin 
biricik doktoru geceli gtbıdllzlll 
haıtalarla uğra.şm.akta Ye yazife· 
ainl haddin fevkinde olarak yap· 
maktadır. Fakat bir doktorun 
koca bir ıoehre yetişebilmesi 
lmkln haricidir. Hastalık bilhaHa 
rençler üzerinde tesirini gllıter

mektedir. Allkadar makamların 
bu huıuıta tedbir alma11 dört 
ıöıle beklenmektedir. G&rdeı 
gençleri tar.fından enelkl akpm 
Halk Fırkası mahfelinde fakir 
coculclar menfaatine bir mDaa
mere tertip edilmiıtir. Gençler; 
• Şeytan n parmağı • Ye • T ann 
miaafirl " isimli piyealerl bllyllk 
hir mu•aff akıyetle temail elmit
lerdir. 

Mnsamereyl mnt~akip muatlim 
Remzi Bey • Gençlik ye memle
ket,. hakkında bir hitabede bu
lunmut ve çok alklf1anmışhr. 
Ba ıuretle bu ıene Gör<feste 
43 fakir çocuta elbiae tedarik 
edilmiıtir. Mekteplerdeki fakir 
çocuklara &ğle yemeği temin 
olunmuıtur. 

Kazanın Kayacık k8ytınde 
lnp•ına baılanao jenl mektebin 
lair an enel ikmali için bllyük 
ıayretler Hrfolunmaktadır. 

Balıkesir' de 
Lisan Kurslan Rağbet 

Gördü 
Balı1cellr (Hn.ual) - Halke~l

aln açtığı lisan kuralan çok rağ-
bet a6rm01t0r. Bilbaaaa ıenç'er 
kur.tara bllyllk bir allka ile da
Yam etmektedirler. F raıuızca dera-
lerini Necati Bey muallim mekte
binden Oç zat Yermektedir. Ya-
kında da loailizce kuralan açıla
caktır. 

Bahk••lrtl• lapor 
Spor faaliyeti berglln bir az 

daha ilerlemektedir. Mualllm 
mektebi ile ortamektep aruanda 
1apılaa kupa maçmcla Muallim 
mektebi O • 1 majl6p olmuttur. 

idman gtıcll •• idman birliği 
araunda yapılan kupa maçında 
IH birinci takamludan idman 
JOCD 1 - 2, ikinci takımlardan 
idman birlitl 1 • 4 ıalip geldiler. 

Ballkeaırd• Klpekler G1dUrdlUyor 
Belediye baıı bot k6pekleri 

ltllfa bqlamııtır. K61lerden mn
temadiyen k6pek ıelditi lçia 
mllcadele bir •• mDıkUI olmak
tadar. Maamafih belediye memur
lan raıt ıeldikleri k6peklvi 61-
dllrmektedirler. 

Y ıldızeli'nde 
Bir Cinayet işlendi Maznun 

Yakalaodı 
Yıldızeli, (Huaual) - mOsklrat 

bayii GlYUr Ali Efendi bir kab
Yede oturmakta olan Mehmet a 
ojlu Seyit Beyi Yarmakla maz• 
nunen teYldf edilmiıtir. Maznun 
Sivaı Ağır Ceza mabkemuine 
aönderilmiftlr. 
Yıld zellnde Bir Sabet Glda 
Yıldııeli, (Huıual) - Çağlıya11 

ele ı-si civarında iaml Ye bOYiyeti 
meçli ıl bir Hyyar .-hcı mer cebi 
ile Lirlikte karlar alt nda kalarak 
6 müttnr, cHetler karlar eridik• 
tea ıoara l ulunmuıtur. 

ME L HA 

Sivas'ta Şeker Fabrikası 

Bu Tasavvur Köylü, fşçi Bütün 
Sivaslıları Çok Sevindirdi 

Siva• (Hoıu- kendlılnden ıe-
ıt) - Burada bit ker f abrikaıının 
ıeker fabrika11 teaial rica ledil-
teaisl takarrür mif. mumaileyhteı 
etmit sibidir. 
Sivas •• civa
nnda 1eti1tirile11 
pancarlar DarllJ. 
fünun Fen F• 
kDltesl11de Ye 
Ziraat EmtJtQ. 
ıllnde te t ki le 
edilmft, aeuc .. 
de blltlla dna
yada en fada 
randuaaot ftrea 
pancar olduğa 

anlaıılmııtır. 
Aç lacak ıe1cer fabrikuı Sl-1 

va• lkt aadlyatını yükaelteceji 
gibi yeni bir it bayab da yara• 
tacaktır. Bot kalmıı ve ekilme
aine imkln bulunamamıı birçok 
tarlalar yard r. Bu aayede bu 
tarlalar da iılenecek, balk bem 
fabrikada çalıımak, hem de tarla-

Ödemiş'te 
Şehir Nümune Beldesi 

Haline Get:ri!ecek 
Ôdemit. ( Huaaal ) - Şehrla 

lcanalizaıyoa prcjesinln itmamı 
için, azami gayret göıterilmek
tedir. Belediye Reisi doktor MU9" 
tafa Bey bu iıin başarılm&11na 
çrk fazla ehemmiyet vermektedir. 
Kaoali&a.yon işi balledildiktea 
aonra ıehir dahilinde aaf alt yollar 
lnıasına baılanacaktır. İlk •••el 
asfalta tahvil edilecek olan cadde 
btaıyoa caddesi olacaktır 

Ödemiıin Anadolunun nOmane 
ıeblrlerinden birisi oJmasma f•I .. 
ıılmaktadır. Tetkikat için buraya 
relmif olan ecnebi müt~hasaıalar 
elektrik fabrıkau Ye tesisatın, aa 
taksimatını ve 11hhl su tesisatını 
gezmitler, takdirlerini beyan et• 
mi.tlerdir. 

Bozdağda henllz karlar erime
mlıtir. Maamafib ı•hir dahilinde 
ilkbahar havaları bnkom aDrmek· 
tedir. Havaların b6yle güzel 
ıltmeal mraat~alann yllzlerinl gtıJ. 
dllrmllflllr. Çiftçi bu Hne mab-
ıultbı Hnelerdenberi ıörnJmemİf 
bir berekette olacaiuu aöylomek• 
tedir. 

-t' Ortamektep riyaziye mu
allimi vefat etmiş, cenazesi bOyllk 
bir ibtifalle kaldır lmışhr. Merhum 
botun muhitinde büyük bir h6r
metklr zümresi toplalDlf we ,ok 
HYilmiı bir hoca idi. 

İzmiıı'de 
Köylünün Büt:=n 
Tütünleri Satıldı 

T:ımir, (Huau•I) - Alınan ha
berlere ıöre ıehrimizde 1dSylUollo 
bDtnn tntnnlerl aabldıjı gibi ya
kılmasına karar Yerilen tlltünleria 
klloau yedi buçuk kuruta ıat 1-
mııtır. Bu aene ıeçen senekin
den daha fazla tntDn ekilmui 
için hazırlıklar yarılmaktad r. 

Adana'daki Z"bıta Vak'aları 
Adana (Husuil)- Yapılan bir 

latatiatiğe ı&re ıubat ayı içinde 
Adanad• yllz llç ıalıta Yak0

a11 

olmuıtur. Bunluclaa llçll O... 
1ettir. 

8ıvaa'lan lllP manz .... 
lanm ekip biçmek 1aret1erile it 
bulmuı olacaklardır. Ba karar 
bouıo SivaaWan memnun etmir 
tir. KaylO, lfçl, tehirli herke• 
memnundur. Yakın bir atide 
ıebrimizio aimaaı çok değifecek
tir. lktııat Vekili Mahmut Celil 
Beyin bu defa Sı•aaı ziyaretinde 

- Sivaslılar 
ba analarına 
kaYUpcaldardır. 

Cllmlealle ba 
fabrika teala ke,-

fiyetioln pek ya
kanda halledil .. 

ceflal Yaat a. .. 
rurmUflardır. 

81w-18 CIGael 
Bir KonH• 

Siva• ( Hu-
na! ) - Hallcevl 

1 
muikl 1UbeİI tanfından bir lro .. 
ıer tertip edilmlttlr. Konsere 
iftirak eden aan'atklrlar meya
nında lhe musiki mualliml Mu-
ıaf fer, Muallim Mektebi muıikl 
muallimi HOseyin, lise almanca 
muallimi Naci Beyler de varda. 
Konıer çok muvaffak olmutlur. 

İnegöl' de Bir Ziyafet 

Yeni Maarif Müdürünün 
Teftişleri 

Maa .. 11 MOdOra F81rlr ••' muanımrer araarnd• 
fneıısl, (Huıual) - Yeni Maarif MDdilrD FAldr Bey lraı:amıza 

p1mit, mektepleri teftlı etmif, mualfünlerle hasbıhalde bulwımUft 
terefine bir çay ziyafeti werilmiıtir. 

Maarif MOdOrO Gazipaşa mektebinde g8rdllp lntizamdaa w 
muallimlerin meaaiıindea pek memnun oldutuna 161lemiftir. 

Fikir Bey bOtOa mektepleri teftiı ettikten n lta11 denlvdo 
biuat haz r bulunduktan aonra Y enitebire hareket etmiıtlr. 

Tarsus'ta --
Bazı Yerlerde Mahsul 

Alınamadı 
Tanuı (Huauıf) - Yatmar

lanu pa:nuk mabsullllle kifayet 
etm:yece:ı derecede a:ı olm .. ı 
çiftçileri çok müteessir etmiıtir. 
F rangGllı lc&ylOleri mabıulsftıltık 
yOzOnden fena yazİyete dUtmll~ 

ler •• bDkBmetin Acil mua•ene
tini iatemiılerdir. Zir••t Bankası 
Adanadan aldıiJ çekidl zOrraa 
tevzi etmektedir. Adana Villyetl 
ile Tanu kaymakamhğı ayol 
umanda bqlamak auretile Ser 
banın iki tarafıdna bir muzir 
hayvan mftcadeleaf yapm19lar Ye 
her iki taraftaki uazideki muzir 
ba1Yanlan tar... .-•tile. ltl&f 
etmiflerdir. 

Adapazan'nda 
Kulüpler Arasında Kupa 

Maçlanna Başlandı 
Adapazan (Hu•ual) - Burada 

dlSrt kulUbtın lkind takımlan 
ara•ında hrUp edilen kupa maç
larına ba'1anda. idman Yurdu Ue 
Sakarya talomları aruanda 1ap1-
lan maçta ber iki takım 2 - 2 
J• berabere kaldılar. Gençler 
birliii ile Y enibllll takımlan ara• 
unda yapılan maçta da 2 • 4 ... 
yı lle Gençler birliil salip pldL 

31 martta kupa ıalibl maça 
ldmaayurdu Ue Gençlerblrliii 
araaında yapılacaktır. Bu iki 
takım ıeçen temmuzdanberl ilk 
defa 31 martta kartılat•caklardır. 

10 martta Gençler • Y eoihllll 
kDcllderi Ye- ldmanyurdu • Sakar
J• biriacilerl brfdqacaldardar. 

.... it 
:;.:;a 

1 
Tenkit 

1 
Daima 
Müşkülpesent 
Olalım 

Narallale A6' 
Va.O Raza'yı çok HYerim 

ama ıeçen ıün bir gaıetede 
okuduium "Kannca Kararınca,, 
ialmll )'UlllDI biç Hvmedlm. 
Hatta çok fena Ye teblikeU 
buldum. V aafl Rıza alkıflaaan, 
1e•ilen bir aan'atkAr olmayıp ta 
llalettayin bir kimse, berhanıl 
bir ıazetecl olsaycb yamama 
belki yine okurdum, f•kat bit 
10pheala ki aldırmaz, Iİnir .... 
mezdim. Bakın ne diyor, bittabi 
hulha ediyorum: 

BugOn dünyan·n bemea h• 
memleketinde birçok •esli sinema 
mOeueseleri vardu ı Türkiye'ye 
bunlann en meşburlar a n vllcade 
i•llrditl fillmlerin en iyileri, ea 
stızellerl geliyor. Ôbilrleri ı.... 
BuraGDı aynen alacajam ı 

.. Demek aeyredemiyecetlmla 
lradar köUl .. yl ır ki bura IİD .. 
maalan onlann iıimlerial afızla
rıaa bile almıJ<>rlar.,. 

Blaaenaleyb bizim memleket 
aballal, dünyanın en aeçilmlf 
fUimlerinl g6rdO"ğG için çok t.. 
libli lmit L Şimdi netice: BW. 
fillaleri ae1reclıerken mtıtkalpe
•ent olmıyalım, oalan beğeadJ. 
ilmi& ea&erlerle mukaye1eye 
kalkmıyalım. Yoksa. •• Yin• aynen 
alıyorum: 

.. Yokaa (dey) gihl mn ....... 
leria eıerlerile biumkini muU-
1ue1e kalkarsan a ve bi& de 
onlara 1etiplim diye delice bir 
dDılbaceye kap Jırulc, inek kado 
ıtımanlamak iıtiyen kaplumbaıwa 
hikAyeaine d6ner, ortam1adaa 
çat dl1e çatlayıveririz.,, 

ltt- V ufi Rıza böyle ı&ylle 
1• ı bejle cfDtllnap w,le .ayı .. 
melde de yalnız değildir. 

tllrkiye'ye Avrupa filimleriaba 
ea iyilerinin de,iil, ancak a 
• parlak ,. lanmn, Greta Garbo. 
Emil Y aoninp, Maurice Chevalier 
fİ bi bayağı Ye ancak ilin 8ay .. 
sinde 16bret kazanm ı akt6rl• 
tarafından oynanmıf olanl&rllllll 
relditini zannediyorum. Deme .. 
kl V aafi Rıza onlara beğeoiyor'-4 
Bu, kendisi jçin iyi bir ıe1 detiL. 
fakat daha11 war. 

Elbette ki ıinemada pa .... 
her baniİ bir aaoatte olduğundan 
çok daha ehemmiyetlidir. Aa ' 
para De bir tiyatro kumpany .. 
tetkll edip tiyatro ıabaaında yeni 
bir ıllzellik yaratmak kabildiq 
ut•D ıon samanlarda tiyatroya 
ıerefinl yalma böyle kumpanya• 
lar iade etti. Bu. ainemacla"'kabll 
detildlr. Fakat bunum için Mr 
aanatklnn kendisini unutup da 
1eylrcllerl, bir filim baklanda 
ancak bol parau.ıa vereceği ılzel. 
ilklere 16re bllküm vermekte 
bakb bulma11, u para Ue y .. 
pJacak filimlerin onlardan fena 
olmuına nza göıt4trmeai dojna 
detlldir. Her aanatkAr muhale 
dahi kalkıımata mecburdur. 

Bwm filimleri müaamaba De 
Hyntmiye gelince... Asıl fenama 
ı'dea de burua yal Bi Aki .. aefltcl
ler bllhaua bizim filimleri Myre. 
derken mllfkiHr e1ent olmahdır
lar. Mllaamaha biç bir zaman iyiye 
16ttlrmez, daima daha fenaya 
ı&tnrtır. Ben, bizim falimlerl 
beteameyip de Jidip skmiy .. 
Um demiyorum. tn .. n yaln.ı iyi 
filimi ılrmes. fenalanm da gCSrllq 

1.ı.m alkıfla değil, ıalakla da 
.. ~ir. Alkıf uyutur, ıslık 
•yaacbrır. Vasfi R za'nın i•teditl 
mllaamaba ıaıterilirae bizde ıine
ma iyileıemez. 

• Karınca karannca • darb .. 
me1ellnin unat uhaı nda yeri 
1oktur Ye aanalklr, çatlamağı da 
J6dae alarak, eo bUyOk aana .. 
klrlarla b01 llçiitmeje kalP 
mabclar. 





e Sayfa 

Dünya Hadiseleri 'r 
aıı-9--------------------c-
Yo-Yo'nun 
PapucuDama 
Atılıyor 

Bir zamanlar debıetll bir nl
Y•ni Bır rın bilin• relen 

Yo • Yo merakı 
Amerikan unutulmu1tuı. So-

Oganu kakt•, mektepte, 
kliçük, bllyllk herkesin bir ipe 
t kıırak çevirdiği bu yuvarJak 
tahta veya kemik p rçaaı. anla
t lan kAfi dercced• meıgul ede
medi. Şimdi, onun yerioi Jiı-SaY 
denilen bir Am rikan oyunu al
m k Ozeredir. İngiliz •• Ameri
kalılar buna Puz.zte yaol me1ele 
diyorlar. Yo • Yo ' bir Fraoııs 
eğ'cncesl idi. Jig • Sa• G\r Am .. 
rikan oyunudur. Vo bir nevi tab
lodur. Bu tabloda birtakım , .. 
ıiml r vardır. lntizamıız bir 

ur tte kc ilip konmuşlardır. 
Marifeti, bu :r simleri tekrar 
kesmek ve yerli yerin• bata1ıa 
olar k y pıotırmakt n ibarettir. 
Bu tablolar boy, boydur. Karıı· 
Lklı iki kişi için bir oyun mev
auu teıkil ettiği gibi birkac; 
lciıiden mllrekkop iki grup lçın 
de iddialı bir me,guliyetin yerlae 
geçebiliyor. Amerika'da Jig • Say 
oyunu öyl aalgın bir h l almıştır 
ki gllnde 2 • 2,5 milyon Jig· SaY 
tabloıu yapılıyormuı- Ayrıc 

2nnde yllı bin tano de Kanada· 
ya aevkediliyormuş. Gazete ba· 
yilcrinin dükkanları, imdi Jig • 
SaY aatan birer meşher olmu~, 
bu oyunu oynamıya mahsuı 
lllı;ler bile çılmışlır. Hatta bir 

mOdd l evvel ölen abık Cümhur 
Reiıl M. Kullç bilo bu oyunun 

craklııı imiş. Maamafih Jiı • 
S v da Yo • Yo gibi yeni bir 
ı y değildir. Daha ev elleri bunu 
bil u Yo ayn.yanlar çoktu. 

Avuıturya'd , ÇckoıloYakya 
bes bına uzun mUddet

teoberi yapılmak· 
ta olan askeri bir 

M~sel sl c suıluk, nihayet 

geç nlerdo meyd ııa ç fctı. Bu 
antunlarda kısaca bahıettiğimiı 

bu meı le.:len dolayı ıimdi on 
ıekiz kiti t vkif edilmiştir. M.,. 
acle, yakında m hkemeye verit. 
aıek üzeredir. Vo ıon derece 
alAka ilo beki niyor. İf in eaaıı 
be ıudur: 

Grllndman isminde bir mO. 
rettip çırağı bir gün, bir paraıUt 
keşfediyor. Avuıturya hUkQmeti-
11e mllracaatl tecrübe yapmak 
btiyor. HUkQmct b:r kaza olma· 
ıından çekiniyor. lıtenen mUs~ 
adcyi Yermiyor. Bunun tlzerioe 
paraıllt Çckoılovakya'ya götlirU
lllyor v orada tecrnbe ediliyor. 
Tec:rllb yl y pmıya talip olan •o 
yapan da Preger isminde bir 
g nçtir. Bu b dise, Grllndman 
ile Pr ıer'l doıt yapıyor. Bu 
ıırada aradan pey zam n geçi
yor. Bir glln, Preger fazla para 
kazanmak için GrDndmana bazı 
eklifler yapıyor. Bunun böyl 

yUrllyemlyec ğioi, rahat etmek 
için çok p raya ihtiyaç olduğunu 
aöylilyor Yo k p-h yoldan caıus
luk teklif ediyor. Grllndm D a..
kerl bir matbaad çalııtıi& için 
yaziycll bu işe mllşaittir. 

Arkada~ından aynlır yr.lmu 
Grllodman'ın ilk işi, yaziyettcn 
poliıi haberdar etmoktir. 

A •u tury ıabıtaıı, bu • zifeyl 
kabul etmesini bildiriyor ve böy• 
lec Gründmnn h m Çekoslo
• kyıı, hem de A vusturyanın biz· 
metinde çahım·ya başlıyor. Ara· 
dan epey zaman daha geçiyor, 
~ vuıbırya ha limcau.· buı uiuırl 

SONP OSTA 

Dünyada up Bitenler 

A 
s 

Alfln atakları ve allan çık•rllan bir ••h• 
1931 Hneslnla otuz bir kl

nunuev•elinde dünyada mevcut 
albn stoku 2,442,825,000 lnglliz 
lirası kıymetinde olmak Ozere 
teıbit edilmi§tir. Bu atokun en 
bnyok kısmi lyevm Amerikanın 
tin dedir. Anıerika Federal Re

zerv Bankaail Amerika maliye
ıinhı o tarihte elindo bulunduğu 
mubakk k olan lbn mevcuda 
832,200,000 İngiliz liralık ldL 
F r nıanın mevcudu 668,356,000, 
lnbilterenin iıe 205,731,000 lngiliz 
liralıktı. Dünyanın başka hiçbir 
dev etinin elinde 100 milyon 
İngiliz liral ıktan fazla altın yoktur. 
ihtiyat mevcutlan 50 milyon 
lngiliz liralak altını geçen milletler 
iıo tonlardır ı 

lıviçrc: 97,996,000; fspanya: 
89,537,000; Felemcnkı 85,294,uOO 
Ruıy 75,500,000; Belçika: 74,170 
bin, lta1ya: 63, 157,000; Arjantin: 
50,978,000 lngiliz liralık albn. 

lııgillerenin ihtiyat altınını 
tcıkil d n 205,731,00 ı İngilia 
liralık altınının ı 19, 788.000 1 
lngiliı Devlet Denkaaının kaaa
lımndn, 33,276,0001 Hiadiıtanda, 
tibl\r kııımlar muhtelif domiıı
yonların elinde idi. 

Yalnız Amerika ile Fran1anın 
elintle buluntUl altınlar, dünya 
altın lhtiy t mevcudunun Oçte 
Udılnl teıkil ediyor. 

Bu mlln ıebetlı albnın bu
ıOnkll v iıtlkb ldeld kıymetJerl 
bakk.nd timdiden yapılan kor
kunç mukayoselerden do babıe
d Um. Albn buglln diğer maden
lere naıarıın çok kıymetlidir Ye 
dllnya ll.zerindo paranın eıuıdır. 
ÇnnkQ elhn 6teld madeolore 
naz:aran hem daha a.ı, hem de 
d ha dayanıklıdır. Fakat meıbur 
fen d mi n günün birinde alb• 
nuı teneke derecesine dllşeceiinl 
ilen aftrdllkç lnı D hayret edi
yor. Acaba yeni altın madenleri 
mi ·eıf dilecek 1 

s==c = 
ıırların çeklere aatıldatındnn ınp
h leniyor. T ecrllbe için Grand· 
mana birk ç kapah ıarf Yeriyor
lar ye ıonra görUyorlar ki bu z rf· 
lıı.r açılmıtbr. Böylece, GrOod• 
man n, sam nla vıızif cılnl ıuii ti· 
m 1 ederek iki taraflı bir 
oyun oynadığı anlaıılıyor o 
ıon tevkif t bunun Uzerine y • 
p.layor. Baknl m, bu gllrllltlUll 
~in altıDdAD o pkacakl 

Fen adamlarının lddlalanoa r olmu tur. Ancak elbetteki ıOnOa 
rBre altının kıymetten dnım Iİ birinde bu pah l.lık ortadan kaJ-
lçin 1enl maden damarlarına k cak Ye lf te o uman altın Uı 
IDzom yoktur. ÇOnkll fen ileri.. ten ke •eya kurıwa aruında bir 
dikço ıcaun birinde kurıunu. fark kalmıyacakt.r. 
demiri H diğor kıymehu maden· Kurıundan yeya diğer kıymet-
leri ltın :yapmak mtımklln ıiz madenlerden altın yapma uıu-
olacaktır. JO ıon aıırda ortaya çakan elek· 

Filhakika bu iddianın yakın tr i esinden lıtibraç edil· 
veya UZlk bir istikbalde haklknt ?~1 nu Br y nazariye ceaimlerln 
1&b sına intikali ihtimallerin( Dll~ krk. Ol Utt"• • t 1 ktr 

;>. it b. t k hAdi 1 d teıe e ııı a om Ye e e on-ço5a an ır a aın ac r e . 
yok dciildir. lcrın de~iıtirlmeııoden, yanı ato-

BUzUn A\.Tupanı.n m şbur mun p rçalanmasından lbar ttlr. 
laobratuvarlaranda kurşundan Bakalım fen altının hlkimlyetlnl 
altın yapma tecrUbel ri mu• ortadan ne Kaman kaldıracak •• 
Yaff akiyctll neticeler ••rmlıtir. acaba buna mu•affak olabil .. 
Fakat bu ı kilde elde edilen al· c k mi? 
bnın aıtan yUzllnden çok pahalı Bunu zaman glSater cektlr. 

1 AileCümhur 
Misafir 

uf s 
Reisine 

Cümhur Reisinin Karısına, Yedirdikleri 
Yemeklerin Pişirilmesini Öğretecekler 

Amerika R•l•lcUmhurun• .. d 1 ziyarete h zırlan•n 8umlch alleal 

Yeni Amerika Cnmburrelll d ylp te, bizde olduğu ıibl, 
Rooıv it intihap mOcadelesl es- yirmi tnrlll yemek çıkarmıılar 
nasında ıebir ıehir dolnıırken d mok i temiyoruz. Hayır, ver-
Nobroska' da bir köyo uğr mıı dikleri yemeklerin llıteal fU: 
v• burada Sumich aileıioe bir Kremti taze çilek, domate1 
günlük misafir olmuf. anlatası, tavuk kızartması, kOçllk 

Köylüler mllatakbel cUmbur- tatlı pat tes, kızarmıf havuç, 
reiılcrinl ıovinçle karşılamışlar. blskU~i. limonlu tatlı. 
lzaı etmi9ler ve gayet mükellef Fakat yemeklerin tap~ı ~oo~ 
bir dyafot ~vernıiıloı. Mükell f veltlıa o k dar hoıuaa ııtm11 ki, 

"'•" 11 

:f Kari Mektuplan 

Bu Sokağa Fener TıktlSL .. 
T opaneda kıtla arkamacla 

bir aokak Yardar, burul alflrt 
karanlık bir Jercllr, IOkak ... 
riadoki arsalarda ierMrl1. .. 
)anmaktadır. Ba IObp bir ı ... 
takılsa çok iyi olacak. 

Clb••ıtr 1 Oeaal 

( _____ c_e_v•_P_ıan_nz _______ ] 

Timurbun maball•lncle Çel•• 
ıolı:ağındA Polatllaaell bmU ut. 
AU Beye; 

- istida u. o,ı.m,. , ... 
leline mür11caat edlala. latlcl•naa 
mDıbet Yo meali bir ceqp 
•erilir ef. • Somada Ahmet .lbf -.,.. 

- Bazı •er,Uer a ...... 
ban yergiler bet Haede mlru9 
zamana tabidir. Kamtlmhee 
bahsettiğiniz 9'l8 ......... alt 
•er2ller mliruru aa .. M ..... 

mııbr. 

"" Konyada A.. Naci Ber• ı 
- Tarbedllea para ....... 

ltlraı edilebilir. M...,. ...... 
anlaıılınca muamele tuhlh ol••• 
Para cezaf 4r1 tabalU .. ..ı m.. 
nuuu mucibince tabii ......... 

~ 
Akaarayda Kemalpqa -UaDMla• 

Ali Et. ye: 
- Milli emllke arul de ... 

bildir. Bu b•ptald emir ••da 
Ylltyetlere teblii eclllm.-'tt'& ,,. 

lımlr Akbtıarda lJIUI B9Je ı 
- Millet MecllılDe ...... 

lstldalara mllabet n .... Wr 
eeYap •erilir el. 

Fasla Bir 
Çarpışma 

Pariı, 10 - HarW,e ...,.. 
tinin bir teblitlae i .. F•'ta 
Çebel Sogho•da llkGa ft ralaall 
eakl haline getirmek IPI ,...
ukerl bir hareket ••• t 6. Fn.
ld kunetleri tlddeill wr -
••metle karıılqlDl ....... 

Fran11&lardaa O aallit '9 il 
kOçtlk ıabit ahalttlr· 

1emekten aoıara ........ aı. ... 
dar lezzetli Jemd ,......... 
a61ll1erek memaaalyetı.I .... 
atml1t bunun laerlae Roo.ıwllll 
karı11 miıafir bul•claldliİI lid9jl 
be1uuraya .......... • 
mittir. 

Filhakika Roonelt Ol ••• 
ReW olup ıaraya Jul ....... 
aile do Miıiı Rooeyelte ,. ... 
yapmaslnı öğretmek ...... ..,.. 
hat ba:ıırlıklanna bqlamap. 
Yalnız bu aile 13 ldfilildlr. la 
seyahat bUyllk bir ... ala ..ı 
olacaktır. Fakat ura1cla Jap•Ü 
her vakit bal...., Wr ..... 
deiilcilr. 



Haftada iki Defa Spor 
SPOR -----Peqembe Ye Camartui GGalerl 

Çıkan Spor Sayfalanmm 
Okuyunuz. .. 

s p o 
F enerbahçe Dün Bir Mag"' - Kadınlar. 

" • Erkeklerı 
lubıyetten Kurtuldu Geçiyorlar 

· İs Harpten Mllra kadm " erkek 
Süleymaniye ile Oynıyan tanbulspor. 1t1er1 blrlblrlH kanfb. E~ıce 

Is 1 O G li G ıd• erkeklen mah1aa aaaeclilea 
e - a p e ı birçok itleri lcadaaJar ,1rm1,. 

bqladılar. Bu ._.,.. ıspora da 

l•teıılnılqor • Ulegmenig• Ograıı:•l•n Bir Ar.a 
l.tanbul mıntalra11 futbol 

ıampi7onaaının ikinci dene maç
lanna dOnden itibaren T akaira 
Ye Kadıköy aahalannda iki taraflı 
olmak lbere baılandı. 

Taksim Sahasında 
· T akaim atadyomunda günlln mO-

Wm maçılıtanbulapor lleSUleymaniye 
takımları araı nda yapalda. latanbul
apor ıu kadro De çıkmııb: LtUfi
Reıat, Sami • Aziz, Halit, NeY. 
ıat • Reıat, Orhan, SalAhattin, 
T emk, SalAhattin. 

Sllleymaniye de ı&yle idi ı 
Nuri • Ruhi. Necdet • Tanaf, 
Blllent. Burhan • Niko, Ruten, 
Ali, Nuri, Davut. 

Bu maçın hakemlltlnl Kemal 
Rifat Bey yapta. Hava aojıık ve 
rOzrlrh olduğu için maç zeYlcaiı 
cereyan ettL Birinci dewede 
rGırAn lehlerine alan Slleym .. 
niyeliler kıımea hlkim oynadılar, 
fakat rol yapamadalar. 811 ..... 
retle dene aayıaıa bitti. 

ikinci dnrede latanbal8J>OI' 
takımında baza tadilAt rapılaralc 
Halit Ue Saminin rerlerl defitti
rildL lıtanbulıpor ba devrede 
oyuna kazanmak asmHe çok 
s•bth. Bir arabk merkeaden in
ldtaf eden laDcumlat tlddetle•dl 
Y• oyun SDleymaalye kaleal 
6nlln• IDHkal etlL 811 11rada 
OJUD 8*rt Ye fauJlu bir tekil 
ald it lçia hakem S01e1maaly .. 
dea bir oyuncura ulaadaa uak
latbr111ak mecburlyetiade kaldt. 
l.tanbulıpor çok çalaııyordu, 
fakat takımın aheapdekl teknik 
aokaam Jtlzlladen ıol çıkaramı
rordu. Nihayet as inel dakikada 
topu kapaa Sallhattlil kumu 
bir laamle ile ilen ahi& maavla 
n muhacim hattını seçerek 
lataabulaponm llk v• aon golllnll 
yapt·. Biraz sonra dewro bitUil 
saman hakem lıtaabalsporu:a 
1 • O ıalibiyetial llln ediyordu. 

B Takımlan 
iki kulllb6n B talamJan 

araıında yapılan müaabakaya yine 
lataiıbu'ıpor ( 2 • ı ) aibl bir 
aetice ile kazandı. 

ikinci KUme 
Dna T akaim atadyomunda 

ikinci ktJme takımlarından Eyup 
ile Topkapı klll'fılaıtı. Neticede 
Eyup 2 • 1 galip geldL 

Kaeık6yUnde 
Kadıköy atadyomunda dlln 

Fener bahçe Ue Beykoz çarp •ta. 
DerW ll1li1elim ki f....,babp 

dUnkll maçta clddileıen bir maf
ICiblyetteo ıDç kurtuldu. F enU' 
takımı qaj'a yukan eıki kadroau 
ile tabaya çıktı. ilk dewede 
bqlanl'ıçtaa nihayete kadar 
Fenerliler biç g•yret •e hlkimi
yet röıteremediler. Buna muka
bil Beykozlu gençler çok aletli 
oya•dılar Ye ba canlıhila
hnan mllklf atını da 18rdOler. 

Çllnkn Beykoz t•kımı hiç 
Dmit edilmediği bir umanda 
rtııel bir ilerileyftle Fenerlabçeye 
bir ıol atarak dene7J l • O 
aali-> tekilde bitirdi. 

lkiİıd devrede F enerbahçe 

s..,, • r..-.,,, .. ,....,. ,,,. ...., .. ,,,,.. 
hakimiyeti ele alır tibl oldu. Bu 
dewedı Beykoalular r,a• çalıtblar, 
fakat Feaer takmU b7beder 
sibl oldutu Ô•IİD• tekrar 
ıabip olarak blklmiyetl el• aldı 
n dewe utfıad• iki ıol yaparak 
map 2 • 1 ıaUp YUiyette bitireli. 
F enerbl ba Yazlyetinla iki aebebi 
yardır. Birinciıi: Han r&sılrla 
olduj'u için Fener yerden paalarla 
oyun 7apamada. Halbuki Be1koa 
baYadan daha g&zel oynadı. 
lkiociıi: F oner mtıdafaua dlla 
çok aksadı. 

B Takımları 
Fener • Beykoz B takımlan 

maç_ını 4 • 1 Fener kazanch. 
ikinci klimedea de Anadolu 

De Kuımpaea 1 • l berabere 
kılchlar. 

tulr •ttL SporC'lllukta da erkek
lere m&baaa 1a11aolan•n plHJerde 
kadıa pmplyodlır çıkb. Atletfsm 
fibl. ılh' .. Ye bokı fibl kad ... 
lana J•P•llll)'acaklanaa kanaat 
ıetirilaa itlerde kadın pmplyoa
larıa muyaffakfyetlerba• tabii 
olunda. 

Şbucllp kadar bdmlann 
beYe.leameclilderl mtlhüa bir 
apor tubul Yarda. O da at 1e
tittirmek Ye ata profnlJOD•I 
Jok•Jler slbl blnmektL Son ... 
manda Jalaıs kaclua Jokeylere 
mıh_. at koıalan tertlll edil
mek lateaclithal ıeçea af pku 
ıpor .. ,ıamaada ruaufbk. lapaa-

Ketlırt _,,.,_. .,....,,. fei tdJb 
Mil• ili• Loal• Roh,.,._ lir ...,,,. . .,.,.-
,a~a rapalacak kadın ı&nrller 
rarıı!anmn basından IOnra A.
rupa ıaHtelıriade diler mllhim 
bir haber daha lntitar ettL O 
da kaclaalarm at J•lİflirlcllltlnd• 
de çok muvaffak olduldua ~ 
t..riclir. 

em.. ... laplla kadınlan ..... 
aında taammDID eden ba 1..ı 
mealekto erkek aeylalerba te.
kinde kadınlar J•tittiil artık 
....kkale et.-iftir. 

Enedd hafta Kallfornlyada 
ppdaa ath o.una mllaabaJaa.. 
lamada eeJirciler kadua at :retit
tiridleriadesa .. Lom.e·· 
keneli terblfe ettlli beyıitle 
b&tlD.,_ ......... ,...... bl-
761C btr: mabUeU• •tldıfım 
lıaıntle ..,...ımltlerdir. 

ln,Uterede 7apd.an ban ma. 
•bakalarcla da kacLa ••ylaleria 
al 1etiftirldlikt• erkelder• faik 
oldup aalafdllllfbr.. Ciul Jatifia 
ba 7enl kqfecllle11 kabWJetl 
lıakloada m&tehumalarua kanaat
leri bu ıekild• bllllaa •dilebilir : 

Kad n1ar .... en ey illerine 
ye adam bakmaya erkeklerden 
daha alııık Ye elleri daha yat
kındır. Dikkatlerini de bir J•re 
topladıklan vakit erkeklerden 
daha fazla haıaalara maliktirler. 
Buıtınkll atl•r inı•nlar kadar 
itina lle bakılacak bir hale , ... 
mitlerdir. Kadmlana at rellttl-

R 
a. ....... ........ " .............. . .._. .... ..,.... ....... ,,.. •. r••• 

h411r. 
p ....... rW .,., .ayfa91··· ~ ... 

.... 1u11 ..................... , ........ . 
C..ırteel•,,...•• ... _ ..... .... ......... ,. ...... 

Ölüm Karşısında Müthiş 
B~ Soğu~kanhhkl -

Bir Otomobil Yarışçısı Parçalanmaktan 
Kurtulmak için Ne Yapmalıdır? 

ra1c1.,.... ..,..,,,. plerlı. lebrl•fl /ırlıgaa .,_,,,,,,. .... 
........ .ı .... .,,.. ... , 

Btltlla sporlarda mlhlm bir 
lrı1met olan ıoj'ukkanldak bU
laaua mlkiaall ıporlarda caa
kurtaraa Yazlfeılnl ı&ren bir 
meziyettir. Tayyare, otomobil Ye 
motor yanılarında birçok makl
nlıtlerin bayaUannı ıoj'ukkaıılıhk 

nyeainde kurtarllllflardar. 
Makineler ile, Japilaa drat 

1antlanada aojıakkanlalıtıa kır 
meli iki hafta evvel yapılan bir 
otomobil rar·ıında bir daha ublt 
olmuttur. Amerikanın Lo. Anc .. 
loı ı•hrlnde icra edilen bir oto-

Yüzme Sporlan İçini 
Bir ProSlram 

Yüzücülük Antrenörü 
Yakında Faaliyete 

Başlıyacak 

Yllme ıporları lçla Almaa
pdan ıetirilen antnnlr Her 
T egetbof, geçirdi ti bir b_.tahk 
dola71aila, yllaDdll.,. için tamim 
olunu kıt ldmaalan prorramman 
tatbikabna nezaret edememlttlr. 

Aatreaar, 1IZUll ..... u.ı.. 
lıfaa nekahet demill ikmal ed .. 
rek çalqabilecok bir hale ıeldiii 
lçba. proıramın Jet.itebilecek bir 
kıuum tatbik mevkibae koya
caktır. 

DealzcBik fecler..,•11 rtb•e 
komiteal b• .... lçla ıealt bir 
propam hazırlamaktadır. Ba 
propam plnaı lataabul denizci
lik ndyetine Duana delil, 
bitti• memleket cleaizc:iliğinin 
-amlllDI ı&'hOftlQe balolaralr. 
ihzar ehmmaktacfır. o._amQadekl 
m..,li• içindeki faaliyet l.taaibal, 
lamir, Kocaeli, Bandırma, Mvala 
•• Karad•nis mıntakalannda 
ayni ehemmiyetle takip olmaa
caktır. 

rlciliktekl kabiliyetlerini eu .. D 

al ıık oldukları bakıcılık ifindekl 
al ıkmlıklarında aramabyaz. A.
rupah mntebus2alarua bu auretle 
izhar ettiği k•naatlere bakıhraa 
yakında jokey ve aeyı. olarak 
koıu yerlerinde kadınlan glr
aemia pek kabUdir. 

mobil ranıımn .,. laarantU Mı 
anmda H. D. Pl'oftD'aa bladljl 
otomobilin arka tekerlej'I blrdea
bire fırlam11br. SClratla ll1aclell-
tf nden tekerlek havada oa met
reye kıdar çıkmııtır. Şof&r ba 
mtıhlik Ye feci YulJetten ancak 
ıofukkanlılıtını kaybetmedlll 
lçia kurtulabilmlftlr. Tekerlek 
fırlar fırlamaz yanm 1anlye 
ıeçlkmedcn frea 7apan ProY&D 
otomobilini durdurmıya munffd 
olmu,tur. 

Büyük Güreş 
Müsabakalan 

Kurban BayramındaBulg&ı 
Güreşçilerile Boy 

Ô!çüıeceğiz 
GDreı heyetinba bu .... lcla 

çlzdiji faaliyet prolrammdu 
bahaederken heyetia ecnebilerle 
temasa fazla ehemmiyet Yerdiiial 
ele 1umıı •e bu maksatla Bal
pr fl'ret hkım&DID .......... 
pimldığ m bildirmi,tik. Haber 
Yerildiğine gGre Bulpr glrefll
lerl önllmlizdeld kurban baJra-
mmda ıehrimiu ıelmit olacall
lardır. Temin edildijine ıln 
Bulıar •• Tllrk ıllrefÇilerl ara
aındald mikabakalar hulUll •• 
be7aelmilel bir ehemmiyeti haiz. 
dir. ÇilnkO bizim gllrqçiler Bal
kan ıüreı mtlıabakalarına ılr
dikleri halde Bull'ar pehlinalan 
bu müsabakalara İftiralı etme
mlşlerdL Bu aebepleaır ki &11-
mtlzdeld gnre, karplaımalan 
mllbim bir mukayeHye yol &ÇIDlf 
olacaktır. 

Basketbol 
Maçları 

Dün Galatasaray aalon•da 
ilk def• olarak Baı {etbol pmpl
yonaıı mllıabakalar na bqlamlch. 
Dünkn mllaabakada ~ılatuara1 
ile Betiktaı takımları gllzel "lr 
oyun g&llerdiJer Te neUcede bir 
aayı farkile GalAlHat&J taaa.ı 

pllpıeldi. 
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Kahraman bir Tlrkln maceralan 

KIZIL KILIÇLI ASLAN 
~~~ 10 Yazan ~ Ömer Rıza E!!!i!!!EE~ 

Düğünümden Bir Gün Evveldi 
Evin içi Mahşer Gibi Kalabalıklı Kadın 

Erkek Dolaşıp Duruyordu 
- sa,ı ... ...., .w.ı.. 

11111 • .. yyaı.. _,... •• b ~ 
ele mi 1•111or? .... - .... 
,Ulıl cltı ..... b ........ p 
pk .11 Slt---·· ...... m .. nltJ.a .... 

- Ha,.,t tWi. ~ • .... 
··- ..... s.. ...... k ............ ..... 

- u ... ..,.., ~--·· ... 
orta JqJ., fabl p•·a· Wır ... 
elan& 

- e- c1c.1r H • ._. 
ıer pıt aan& O- • ._., 
açı .. Wr•.,...WS&n 
ıı....ı,or •-1 

- Claa1w ı .._. .... 
f8 ıerdaaLf> çlçef• 1aıter111ıanr 
dim. Bu Jllıden kıııa bqıa• bir 
fellkef gelmeıindea korhroruia. 

- Gelir•• kendi aradJ. 
- Ôyfa in OD& f8 t•cfa. 

lıft çıkarmaum bir elde .a,n. 
,.u!!l. _ .... ..., .... 

- Sehi ...... , 
- Nerede ol•nk. teli• 

olapyor ••• 

• • • • • • • • • • • • 
DD.ilHtOmdea hlrsla enelcD. 

ETlmilin içi malııer &ibl kalab .. 
lakta. Erkek. kadııı bir ıllrtı 1n ... 
lu dolqıp koDUJUJ•rlarda. Er
kekler ıırhlannı takmıılar, altıa 
•• allmllf aillhlarla. allaleomftlar, 
kadınlar, hep ıellnllk albiaelerbal 
ıiymitlenft. .BDttla aknbuus, 
kom7ularım· a, doıtlanmıs taplaa-
mıılardı. Bir tarafta Ata Bay, 
Çiçek ye T elda lıe••t•forlarcb. 
B-. bltlıa ba btab.... lıclacle 
bir ba1alet tib& clolap1aram. 
Zaten .. Seyyah .. ıa m•ı•ıaa Jir
ditim ıtmc:leaberl, fa1' bir t•J• 
bana hakiki giSrOnmfyor. laeq•J 
baıta lıayal, meyal herpr t.ua 
ı~. oıDn, g6rtlalyorl 

Çipk .. ,c1eywa kana ollcak. 
Falcat .... ata ............ bir 
perde, riyada ı&nlljlm ...... . 
ıı.,.a 1.nn,.,. e.., tleria bir 
ten1r1rıı ;pde ...-.,. t.Hu,.. 
rua. 

DlfO...... ..,... ...... ÇJ. 
pk u. ., .... .., ı•nA ...... ... 
de pçirecelder, ert..ı rOa. dl
llhle ,.ıeeeklenl. Ç~ek ı•.W. 
ıhf eneeek, hazırln1reall, eftmize 
r•Bn olarak Kfr•c•ktL Onıar .. 
bidm tarafımızdu btriuia refa 
etmesi, llıımda. Çtınkl oaı.;,., 
allamiz namına lzaz,: onlanll lıt .. 
receklerl hwıeyi temla edecaktL 

Ben, Tekini çaiırdam, ona: 
- Kard .. im, dedim. haydi. 

bu ı•c• Ata Beyle Çlçeli lau 
•t. ne dilerlerH yap t Bizi mah
cup etmi1eceğ'ina emlal-. 

T ekin bir ıeyler manldancla. 
Onun ıeslnl boğan, ttotmm ,.. 
kan bir ıey Yarda. 

Çiçek ıldiyorken itana unJ. 
ela .,.. kulağıma fıaıldada ı 

- Artık fOD apıhıımm 1 
Sonra beni 6ptll, GptL 
OııWı teşyi ettik. 
Ert.ai. güa ..&ab.. "-t•J 

ıa rda. Uzaktaa. 1alwaclllll .ı.. 

flrr.P'-ftl ... Atalu •aha.. 
.. Wrpk..,..... .. ,... 
n;,r.u. ...... l IPI ıeıcm. -k··· .... - ünt om. • ıl nlı. Beh• ....... dık .... 
, .. .., ........... Aek .... 
•n .... Dao '•• ......W 
...,. .......... Lrbanls 
• 2 'tlLA=ı• ... ......... 
~ ... 'iı ......... .,... 
8- Qc911 l.W.,ws!ra T.._ Wr...a.ls 
pi•wıkı 
-ı.•••••I DUL ..... 
-Dalıa ......... .... 

R.. ••••• .......... , •• .... ,.. relfrlw. 

Vakit reçir-d& Ne ,.._ 
nr .. tiden! Mi..&rı.1 •'-'" 

...... •ya,~ bafla
cl.lar. içime ba pal bir una 
.ı.dL Nilaa1et Wr atfa .ertbadlr 

- Geliyorlar, dedlkl 
Atla 1akl&fblı am• IM'h=w 

aradı n laafıra llapa ..... 
Yenik 

-Apt., *• ..- ., .... 
...,. -- t Ata ., .. 
pce., dol-"• ıı iıil• ilanı
kel etti! Di,arma tll.dlL Onda 
km Çic•k Haı• ...._ aı
T.W. a.,te n•liıecels w 
onu lcln. o da. luu da · baalD 
b .. ada bulU'NllaJ&cal&L .. 

{Arümftl) 

Tıp Talebesinin 
Müsameresi 

T., F alddlulala P. C. N. ıDmnal mlldaftmlerf enelld afrpu 
Malulmde hocalara ıarefina •ir daaafı çar tertip elliler. hu ıuntie 
lairka~ aaat aeza we aamlml nrette etleamek lınab flufmut old..
lar. Bu dwlı cara lttlra.k ed•lerllea bir m•uu rulmd• 11rt1-
Jonu11u1. 

Turan Gecesi 

Şehrimizdeki Taran neıra Maarif •• ıardım Cemlretl taıafandaa 
perıuJ>• akpaa Ferah liyatroıu.nda bir mllıamıre Yerildi. Turan 
memleketlubılıa muhtelif kıyafetlerine hlkllnmDı ı•nc 'laamm n 
beyler ılln1 ejlenceler. tertip ettiler. MGaamere çok parlak olcllı 
W• çok alklflaacb. K•mimiıde mllıamere71 ıınlaadaraa a•açltlrl 
ılrUyorıua.ua. 

.... ti 

1 a ) OP BB BT f a j 
Büyük İkramiye 

MeYılmln ıon opereU lçlıı. l dım.. Okadu dağıtıl•lf ld ... 
yazanı beıteliyenl Darlllbedayl parlamak IDıklıı haricinde: 
mecmuu..U .. Opentte pıkalu - R--. Yalmdi. Us. A.. 
hraıl& • oıta .,u••*'I •o-.tlaflıp .. lllyl.ee .,_., 
eıbaıın alyli,.ceklerl ıullal• bittL 
ıibi .... ,,........ .... ... •iUdL o,.,. ... 

Fikrini lterf drtlycnfmr. 0.- l'ar ara11nda Al Ekf»ar rofllnde 
dikleri rlbl )'•pmıılan Mahmul taklitli mi oynuyosclaı, 

Yalaml ka...,,...l ıJM ..ı.. taklttıiia ai1' aahp'•ala ıiftL 
••1•: Muammer. takaca. Uı tiplal 

"A.ndl aadl andl w--., Japlabih.ıc içim pk calıtb. 
"Balat kap111ndan ılrdlm loeıf., Emin Belij Klm1onl ude rollla-
Şarkı.Ua ılri1or. de muyaffak oldu. Fakat ... , .. 
Lbı .......... ., .... .. 

11 
Ey lktaft .ı.n. •alcle L. L.__ •• --

• Gaı• ollıl' Jualaa.. uuı erfa. .,_. -----
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İTTiBAT VE TERAKKİ 

- Her lınklcı malıf uzdur. -

1 t.frika No. 89 

N..,I tloltl•? .. 
Naıl Y.,adı ?. 

Nuıl Ôltl11 .. 

Canbolat Bey Nizım ·Beyi Odaya 
indirdi Bir Silib Patladı 

Ba .nam ataJ1 llmtala Necip 
Beydi.- Tertip edilen plln mnei
binee Caabolat Bey tarafınd1111 
NAzım Be1 ıokak laizumdald 
odaya ptirilmlş ba esnada peo
cereaiıa elif tarafmda bekll1en 
Muatafa Necip Bey tanfuaciaa ela 
Nam Be,U. Gaerin• at.. edil
mitti. Necip B., NAs·m Be,U. 
,.,. yuwarlaad.pa1 ı&'Gr ı&rmez. 
derhal firar etti. Ba liran tnbil 
etmek içia 10kak bqlarıada bek
liy• cliter fedai sabitler, oradaki 
itleri biter bitme. llratle s., ... 
kule bahçesine tittller. Sabaı .. 
hlda ••ticeJI beldi,..-. 

- NAam e.,, ...W... V• 
ru ela kaçta. 

Dediler... Falrat, Caa\.olat 
8. • olmufta?.. Oda lçlnd• cee 
reyan eden Yak'anın tafai ltanı 
almak içia, daba aab....,ıl kia 
ona bekllyorlarch. Bu aında, (ıc.. 
aun) lar oradan oraıa kOfaJor. 
doktor ar.7orlardL Banlard .. 
birtnl durdurdular, ft 80l'dular. 
Kaaaa. aafwetle cenp werdl: 

- Kamandan S.ylo Caobolat 
B. odada konuıurlarlcea, balrar 
komitedlerl, llzerlerin• karpn 
llkmıılar •• lldslal de )&rı.lamaılar. 

- Ôlmemltler 1a? ••• 
- Hayır.. lkııl de bacü:aa 

ruadan 1aralı-
Kanu11un, bir mlJde ılM ..,. 

lediii aoa l6z, o auall ıoranlara 
l>lr Jddınm ıibl ı..;r stuıiıti. 
EYYell, NAz11a Be1 zaranıa bir 
1eriodea nrulmuıta. Şu hale 
auaran ya yine laLaal>ula R id .. 
bilir weyahut ta eemiyet hakkın-

.ta buradan da ifıaatta lndaoar
clu. Sonra da, Canbfllat Be,, 
aaı I olup ta wrala1ordu?- Hal
buki mH~l• ıayet basitti. Zatea 
blltlla f&nllall heyecaa:a içinde 
~çiren Mustafa Ne.cip Eevin 
laaba tamaınen ara lbLtfh. Ak• 
pmıa alaca karaol1tında oda
aın içinde buluaıar. Ye bir 
ı&Iıe ıibi 16rllneıa Nhlm Beye 
atef ederken .U fazlaca tllremif. 
aambmn ucu atat 1• ç,nilmif, 
,OkHkten ıelen k.....- Nizam 
Beyi ba&•t ndaa yaralıyank 
ıekmlf, Canbolat Beıia de aya-
1111• laabet etmif.. 

e. ~r•aıJik. ...,.. 
ked •••minia lariecle ı.. W. 
tesir buıu~• getirmittL Analr, 
biru memnuniyeti mucip olaa 
bir .. , ...... o cta. Nlzua ee, 
kendisinin Bulprlar tarafmclaa 
wraldajuna bllkmediyor, ceml
ptin bu kadar mlltecamrane 
••reket edecejinl sanaetml
Jordu. 

Nblm Beyla ( bir phlı meç
•uI> tarafmdaa .....Wdutu haberi 
l.tubala alc.eder etmez, bOyDk •ir cliklcat •e itina De l.ıaabula 
aakledll.»al, Abdlllhamit tara
fından irade edildi. Nazım Be7, 
Uk tr..ı. latubula ı&ıdvilcll. 

lf. 
124 •ned mayı11Dıa 29 unca 

slnll S.ltnikte ba hldlae nkua 
ıeUrken, Maaalbr teJgrafbane
linclea de Mabeyin bqkitabetiae 
.. telpaf selcHmiftla 

( Gayet •him " mahre• ı rlltlM " alfanlara prk olarm. 
marazatamıs oldutundan aerian Demif!er Ye derhal o telirm 
fataubula ce?bimiı mliıterhamclır.) da çekıDİflerdi. 

Alay llftf w MiralaJ Nazmi Beyle Muıtafa Efendi, 
llato/tl Nam aldaomad:lar. Y deha aara11aa ıi

Telgrafa derhal ce•ap ıeldL 
Bu iki ut ilk Yauta ile lataabula 
iatenlldL lkiai de l.tanbula tider
lerkeb meserret lçiodelvdL ÇOn
kO bu miralaJ be7le ba ialay 
mllfllbll efeodl, bir Nmaa mO
ba1a•• ada datilla De ittiham 
edildilderl fç"a. ikide birde SeJA
alje eelbedilerek aor2uJ• pld
li1orlar, bu mOle••• iften bir 
tllrll J•kaların• kurtarım11orlarcL. 
Buaa bir çare araJJp dururlark• 
cemiyetin Manutar' da bahuwa 
ele~•nlanndan Vebip Beyle SalA
baitia Bey, bu iki ub da cemi
Y•le almak iatenıifler; batta bot 
bulunarak bazı wlan da Jf,. 
etftdtlerdL Buo11 bir nimet tellkkl 
e:lea hu iki aat, derllal batNta 
••mitlen 

- Gao, barGnd&r. Ejv •• 
bana feYketliye anedenek, hem 
ı~a,smııd•ks belldan sıynbr, hem 

dlp te, bildiklerim .ayleclilderi ıa
maa, derhal bolca lhaaa ile birv 
ait•n ald.lar. Manaatara awdet 
ederek ,.ıdıı beaabma etraL t .. 
c...n.e bqladalar. 

Abdllbamit, ıerek prala ol .. 
rak lataabula ald nla11 Nh m 
Be1den Ye 'erek bu iki (udalc 
bende) clea aldıp •alblat ize. 
rlM artalc cemiJ.aia .. kıadmı •• 
bu makNcla lnayak ola•lan kı .. 
men lir•mitU. Ba buustald 
mal6mah tamik için ferik lamail 
Mahir Patanın riya .. tl altında 
llwa Y •uf •• Recep Pqalardan 
mO..ekkep bir be1et tetkU ettJ. 
S."niie ı&acleraair• karar 'ferdi. 

* ~aa1.alda. P•larda •11-
rekkep olan tahkik heyeti, S.11-
aiie harekete b&11rlamrken lr 
kodr•da da mllbim bir laAcliae 
aubar etmiftL .. 

(Anan yg) 

Çok Mühim Bir Fen Tecrübesi Yapılıyor 
( ıtattarafı ı lacı ııyfada ) 1 mıa kanlan .ı..... J(.ular eauea 

talalllt ıuretile ..-bia ubit o1I- ıruplara ayr.ldıfr ~ paıcataa 
.. ,_ ..... •h9ifllr· A... ba... ........ traPla ba
p• bbbaadll mGelıeaeleri çoktanbe- buımn kaa.ma "9tvdiii pap 
rl bu ıekilde kan tahlili aaretile aynı oluna ÇOCtJİUD o babaya 
~oculdann ııeaillerini tayi ı etmek• ait olduju kat'iyetle deiiJ. fakat 
tedir. Bu buuata fikrini 6jrenmek kuwwetli bir ihtimal olarak llyl .. 
lstiyea bir mubarririmize Adliye aebilir. Fakat çocuk Ue babal ta 
doktoru Hikmet Bey ıunları llr lddJa edilen adamın kan ırup-
lemiftarr lanoda mDta\•kat Ye mOfabebet 

•- Neaep dava1arında çoca• bulunmazsa o çocutua iddia olu
f11D, iddia olunan babaya ait ol- aaa babaya ait olmadıfl lcat'I 
cluianu tayin etmek için bir neYI olarak a&ylenlr Ye iddia edilir •• 
1erom tatbiki uaulll mevcuttur. Meıele her halde Adliyemizde 
Bu Hrom burada baz rlanam JOI', reni nku bulduiu için çok ... 
Avnıpadan getirtiliyor.Çocuğun Ye raldıdır. Bakahm ••tice ne ıae-
haLaaı <t.duğu iddia edilen ada- terecek "f -------
Şehrimizdeki Kıbrıs'lı 
Gençler Cemiyet Kurdu 

lrıı--. w..... P"fl.,,.,. llr .,,,,, 

DarDlfOnaa •• JOkaek mek· mlflerek bir karar nrllmft 99 
teplere dewam eden K bnah r•ç- laaaırlanacak nb.amnameDiD OD 

ler din HıdkeYinde toplaamı,lar, bet rtl• aonra Japdacalc bqka 
kendi aralannda bir cemiyet bir toplantıda ılrGflll•..t t .. 
teıkUI için ıörDımllflerdlr. MI- kanDr etmlıtir. DarGlflhaua Ye sak•• hararetli olUlllf •• aetıc.. 10k .. k mektepl.. elye9111 65 
de ..Uı•Ua R-' hıkk•aclı Kabmla 1ea5 clewam etmekteClir. 

1 ...... tarafa .... . 
e. ... •etHr- edftell ...,. .. tere .. .... 

CANAKKALE 
-234 - Yazan: Ceneral Oıla11tl• 

lngiliz Kuvvetleri Tekrar 
Harekete Geçti 

Solda Cbocolate tepesinin 
flmaliDde Lor• Loaıford'ma ku
•aodu adald 2 inci liYa Scimitar 
tepeaiae gitmek l1zen Derliyor
du. Said• Jeneral Taylor'• 
kumaaclaauaclald 2 inci liYa ile 
1 İllci li-, 86 ma lln .... 
a:erinl ıeçenk 112 nlcaımla 
tepeJI ıaptetmek lun Y efiltep• 
11rtlanaa dopa Uerllemekte leli. 
3 Oncll Jiya a- laareldb W..r• 
ecli1or ~• 6 inci lin ela lbtiyatta 
bulunayorcla• 

Saat e c1a ı inci ha. 87 ı.c1 
Dnam Hl ceubuulaki em J.ıi
lia ....... ...a old• .. Sci
mit.r tep11ia• ,..ı taMn1 bat
ladı. HaYama Ufif 11111 oı ...... 
dan iıtifade eden lnsıJUzl• bir 
mlddet tepeJI brm ..... ,. bat" 
ladılar. Fakat J&n JOlda Tllrlde
ria ezici at..U. kaıtUttdar. D .. 
'laa ileri tlt.ek kabil oı.acla ft 

rayet lta,ak fedakArlaldar .,.. 
aind• burada tataaaura aaaffak 
olabUdil•. 

Solda U.. Mnat Lord Loar 
forcl'ua kamaaclaa altıadald efrat 
11rtı.nn tlmal -. maka ramar 
lanm uptetmi1e tqebblla et
mekte iclL Burada TlrkleriD atetl 
o kadar mlleulr olmadıta için 
lagiliıler o ıla Udad defa ola
rak uptetmiye munffak oldular. 
Fakat ba muY&ffaloyet uun allt
medL Derhal Tlrldeıla yan atefl 
• '"' lat•ü pil plsklrtllcll. 
•atta daba Deri,. sftmit olaa 
bir mlfreıe TDrkler taraf.nclaa 
.ır edildi. 

Lord Loaıforcl h tabur b
maaclana btıabOUlD ortadan kar 
boldu n kendlleriaclea bir clalaa 
haber allnamada. 

Kannlık baatıktaa IODra 
Ttırklerln atef1 hafifledi ft sabit
ler efradı toplaJlp mtlana ıarp 
1amaçlanacla r•ai bir bat kuma
,. tepbbla ettiler. Fakat karan-
lıkta " karırafalak aruında bunu 
ppmak kabil detllclL Bir mld
det ...... aol cenahta• IDRDD 

•ıeriyel. diye bajırmca ~ 
bk bllabltln arttı ve utea ,_. 
pn olan efrat bu aendea gel- · 
cliil aalafilam11aa emir herine 
alellcel• n pJri mmtazam bir 
_..ate prl1• rlcat ettiler n 
daha •lalarcla toplanabildiler. 

m ma liftDID cepbaincle n
llJet ,tttikçe feci bir bal .... 
.... Karanl1kta lairibirial bala
.,, .. Y9 dataJ- efracb topla
mak kabD dejlkU. Ba -teldik• 
karfmacla -...ianı.n ....... 
Y.pıtepealll,...... pkDmelr 
lcia ...... ...... 

112 nlamlı tepeyi zaptedecek 
alu .t inci ft 1 iacl liwalar hiç 
-bir .. , 1apamamflard1e Her Ud 
linma ka•udanlan da kendi
lerlacl• •• bekleadiğlol bilml
prlarda. Blnaeaaleyb Uwalann 
luama auau yebl bir emre lati
ıana Y qiltepellİn cenubunda 
konaklamakta idi. Fakat bua
lardan buı perakende kuwetler 
fundalıldana aru ada 1ollannı 
kaybetmif bir iman Scimitar 
tepeaİll , ... ~anndald kıtaata 
iltihak edebilmif ditw kıumlan 
da Hetaıaa pyın eiwarında 

T&rld• tarafmclu ttW *'i•miftJ. 

Alqam -t cloluada ._ ta.
,... ela tamaalle •• • ..... 
••lat ldı. 
eo llllllımh Tepe Muhareltel_.. 

21 •iuatoata Anuc cephesin
de ılriıUen hareklt her ae kdar 
9 UDCQ kolordu1a Jarchm etmek 
mahiyetinde lcliM de, ayni za-
muda kadtM rlre ele itam 
m&bim w _. .... Mclefl.a 
Yardi. Jeneral Birdwoocl'• ..ı.. 
Ada aol ceaabile SuHklmp 
mewldi we 60 nkamll tepeJI 
uptetmektL S. .,etle elde 
edilec.lc pal biıı .. tba Aı...ı.. 
derede.ki lld kolordman irtib.a 
aoktuma talnf1e edeceii libl. 
Amac'du Sawla',. sidea Jol• 
w.a,. edecek " laer iki Aur 
farta kı5ytbal ele me,clua pb. 
racalm. 

80 rakım& tepenin tanarecl• 
•bamıı .fot()irafı roktu •• tepe. 
ala J&maçları okaClar fuad•ldde 
idi ki l.,W. •eftilerindea baa 
rada bulanq TOrk lipwleriala 
meYldinl tayla etmek kabil detll 
idi. -MaamUik TGrk alpvlerlala 
ucak tepede •• bir claired• 
ibaret olduta Ye banma uptDe 
..... tep11ı. ... pelrllecetl 
••• oı..a,.cı.. 

Halbuki ba tabml11 hiç te 
dotna defildL Gerçi Tllrk aip..
lerl dairevi bir tekilde ldL F akü 
b....._ tepede dejil. tepenin &a 
,. ..... idi we Asmak de....ı. 
.. .. ..Uclald lipnl.rte lrtl
.... arda. Biaaenale1la fimal 
........... ek için 1almz ba 
llpmeri delil. f•kat aym uman
da •lnakale Iİperleriaia de ce-
•P mmım aptetmek lh mcb. 

Maal...ı ba hakikat çok ıeç 
anlqılcL. Mıt .. adl mubarebe
lerdea •• 2400 telefat werildiktea 
•oara 80 nkııDls tepe zapteclilcll 
Ye ta,ın edilen he:f ellerin kuma 
namı llli•ul edildL Fakat ba 
meyanda Tllrkler mlnalcale .S
perlerlal bD•bDtiln •Dstabkem 
bir mefti biline koydular n 
buradan bir daha Clkmad lar. 
ta.um- ele bir tlrll tepellia 
fi-1 tarafmclald araılJI ıan
..mer. AwuatnlJa ••Yal Z.. 
a..daldana Gelibolu.da Piftlk
leri •a en çetin muharebe mdlls 
Aazac ceph.eindeki k11netlerla 
bili• tabammlll11I qm•ta. 

( ""'"" 1 ,,, 1 

SON POSTA 
y ...... ..,.... Ha ••• ~ IWll 

pttteal 

ldareı lıtaaluah FAi ,_.,., 
Çataltef .. IGDtt-... 

T.Woaı lav.abli& • 80203 
r-.kwtumlltuM1·7•t 
l'elpall lataa•al 8MPOSTA 

ABONI FIATI 
T0ıtKIYI ECNEBi ---... Kr. t ..... ı ;,, ar 

780 • • .. , ''°° • '°°• a .. eoo. 
ıao • t .. aoo • 

Belen ewllk geri nrllmu 
l&alardaa ••'uliyet alıaaau 

... ., iti• ••ktupl ara l•) k.,...au 
•.ı ll&Ylal l&ıımdır. 

Ac!na 4•tltttıtlm,.• (20) hntıv. 
......... cakao , ...... , .. ..... 
Wlda...W... .. w.. ........ ... 

.attar • 
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orkuyor osunuz? 
Elbette Madam. Bu Hayat Meselesidir 

Mümkün Değildir 
-33-

Neden? Miıter Corç blnat 
m• aöylemediği için mi? 

- Miıter Corç'un ılıe YeJa 
bına ı6ylemeıl beyninde bene• 
lalı bir fark yoktur. Fakat bu 
mDhim aef erimizde bu iti 16r
memlzl ben mu'lafak a6rmlyo
rum. 

- Korkuyor maıunu:ı? 
- Elbette Madam. Bu ha1at 

mHoleıidlr. Eskişebirdeld faali
yetimizin nazan dikkaU celbet• 
mlyeceğini naaıl tahmin edebill
yoraunuL Bu tekildeki aoyahatl
mlı muhakkak pazardan kaçamaL 
Ondan ıonr da Ankaraya ıit· 
memiz orada da en mllhlm bir 
it bqında çalıımamıL Bu kabil 
değil, mUmkUo değildir. 

Caıuı kadın, kırpılmıyan 

kDçOk. kara ıııkh g6xlerile 161• 
lerlme bakıyordu. lıa.,. ettim ı 

- Siz bunu Miıter Corca 
lıab etmelidiniz. Ben b6yle bir 
emrlYakii beklemezdim. 

- Miıter Corç itlru edece
linld tahmin edemiyordu da.. 

- Bu ltiru dejil Madam. 
Makul bir aebep. Bizim timdikl 
Hyabatlmiz bilhaHa bir ip temin 
etmek içindir. Bunu aekteye ut
ratmak dotru mudur?. 

- ı ... 
- Burada ıuımak. Bu bir 

netice •ermez. Meseleyi ıi:ı Mi .. 
ter Corç'a anlıtmalidiniz. Müşte
rek bir mesai ve meauliyet altın· 
da yllrllyoruz. Sizin vaziyetinlı 
benden farklı değildir. Eskişebir
de kalmamız. bilba11a berabor
liiimiı tehlikeyi artbrır. 

- O halde fikirlerinizi bir 

defa Mlıter Corç'a ı&yleyellm. 
- MnmkilnH bu ıece. 
- Zaten telefonla klA bir 

ceYap bekleyeceklerdL 
Dedi Ye derhal telefonu ala• 

rak Bebekte Miıter Corç'a Eıkl· 
ıehro uirayamıyaca~mıD bildtrdL 

Bir az milıterib olm~tum. 
Fakat yazlyetiıı deb~etl, artık 
bUtlln lirençliğile g6zlerlmde 
tece110m ediyordu. Gretanın 

lı••al, gilzelliğl, hiç, biç birıeyl 
arbk beol al4kadu etmiyordu. 

lf. 
Haydarpaıaya Greta He blr

llktogemişle.ıdi. Trenin hareket 
zamanı yaklaşmış olduğu i~in, 
biç bir yerde durmadan doğruca 
elimizde numaraıı mahfuı ••ıo
numuza ~rdik. 

( Arkaıı var ) 

T~QKiYE~ 

llRAAT 
BANKA51 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RA.t-~AT-(; D(;Q 

( Ba,tarafı 1 ınci nyfada) 
ehemmiyetle g6z 6oDnde bulun• 
durulmak lhımdır : 

" KUçUk itilAf, Avrupa ıulbu 
için tehlikeli •• milletler c miyetl 
misakına tamamen muhalif bey• 
nelmilel bir ittifak teşkil etmek· 
tedir. Bu yeni ittifak, buna mu
halif olarak diğer lttif akların da 
YDcut bulma1ına ıebep olursa 
bunu haklı •• IDazur 16rmek 
IAzımdır." 

Parl1, IOa- Mebuıan mecll
alnde bnktımetln harici ılyaaetl 
hakkında mllıakere cereyan eder
ken muhalif mebuslardan M. 
lbarneıare knrsOye çıkarak ltal-
1ayı tiddetll bir lisan kullanmak 
ıuretiJe lttiham etmiştir. 

M. lbarnegare ltalya tarafından 
baZJ memleketlere ıilAb, cephane 
ve tay1are Yerildiğini ileri ıllr

mUı ve demlıtir ki ı 
"İtalya, muahedeleri :ayak 

altına alarak Macaristam kuvyelll 
ıuretle ıilAblandırmıştır. " Bu ut 
ltalyanın muahedelere riayet et· 
meğe davet edilmeıinl de ı6y
lemiı ve ıuolan llAve etmiştir ı 

"M. Muaolinl ile Hitler ara
aında görülen sıkı yakınlık efkln 
umumiyeyl endişeye dUşUrmekte
dir. F ranıa, mllletler cemiyeti 
mukavelesindeki imzasına ndık 
kalmakla beraber memleketin 
asayiş Ye emniyetini korumak 
lıioi milletler cemiyetine bOıblltOıı 
bırakamaz. " 

Müteakiben Hariciye nazın 
M. Pol Bonkur kOrıllye cıkmıı 
ve tu'lları ıGylemiıtir ı 

"ltalyannı Macaristana tayyare 
Ytrmeal vo Almanyada Hitlerin 
başvekil olarak idare başına geç
mesi meaelelerl hakkında dllşlln

dllkleriml enelce hariclı• encll
meninde açıktan açıla anlsttım. 
Bununla beraber hariciye bntçeal 

mecliste müzakere edileceii vakit 

lzmlt lcr• Memurlujtundan: 
Açık arttuma ile paraya ç••rllecek 
ıa1rl menkuliln ne oldutuı bir bap 
hane bat yeri ikl bıp dOkklnı yuka• 
n pazar •e aptu ;,lam Mı 

Gayri menkulün bulundutu mev• 
ki, mahalleal. aokatı, numaraaı. 

Takdir olunan kıymet; 2500, 300, 
200, 50 lira 

Arttırmanın yapılacağı yer, ınn, 

uat; 11-4-933 aalı günil saat 14 • 16 
ara1ında Kocneli ic:ra a"rHlnde 

1 - Jıbu ıayrl menkul na ar. thr
ma ıartnameal l 1-3-933 tarihinden 
itibaren 31-55 numara ile icra dııire• 
ıinin muayyen numara.sanda herkesin 
görebilmeai için açıktır. lı&nda yazıla 
olanlardan fazla malOmat almak lı· 
toyenler, ltbu ıartnameye Ye 31 • 55 
doaya numaraailo memurJyotlmiu 
milracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya fttlrak lç"n yu• 
karıda yazılı kıymetin Y. 7,5 niabr.• 
tindo pey akçeai veya milli- bir ban• 
kanın tem nat mektubu tevdi edile• 
cekt r. (124) 

3 - ipotek ıahlbl alacaklılarla 
d"ğer alikadarlar ın ve lrt.fak hıı.ltkı 

aahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını buau• ıle fa "z ve maarafa 
dair olan iddialarını İfbu ilin tari• 
hinden itibaren yirmi sriln içinde ev• 
rakı mUıbitelerile birlikte ınemurl• 
yetlmlıe bi ldirmeleri icap edar. Akıl 
balda hakları tapu aidlile ıabit ol• 
madıkça aabı bedellnln paylaımaaın· 
dan hariç kılarlar. 

4 - Gaıterll ılloda arttırmaya 
lttlrak edenler arttırma tartnameal• 
nl okumuf ve lllzumlu malQmatl al• 
mıt •e bunları tamamen kabul etmlı 
ad H itibar o~unurlar. 

S - Tayin edilen aamaoda ıayrl 
menkul üç defa batanldıldan ıonra 
en çok arttıraaa ihale edlllr. Ancak 
arttırma bedell muhammen kıymetin 
yOade yetmlt betini bulmH ••ya H• 

tat i.teyenln alac:atına rftchanl olan 
dlt• r alacaklılu bulun\&p ta kdal 

1 

bu işler hakkında umumi bir mD
zakere açılabilir." 

M. Bookur, milletler ceorlyeıtl 
infisah ettiği takdirde dünyayı 
kana boyayacak tekilde ittifaklar 
yapılac ğın1, lngiltere, Amerika 
Ye Franıa arasındaki beraberlilc 
çözüldDğQ taktirde korkunç neti• 
celer ha11l olabileceğini beyana• 
tına lllvo etmiştir. 

Silahları Tahdit 
Konferansında 
Cenene, 10 - SilAhları tah· 

dit konferan11nda harp levazım• 
tının azaJtılmaaı meaeleel görDıO
lnrkeu Alman murahha11 M. N .. 
dolnl ateı pOskDrcn ı6ıler ılSy
lemiıtir. M. Nadolnl demiıtir ki: 

" Almanya, harp JeyazımatJ. 
n1n doğrudan dotruya azaltılma
ıına karar YerilmHinl ayak dire
yerek fıtemektedir." · 

ltalya murabha11, konferan11n 
en ehemmiyetli lıl•rl iÖrllımlye 
baıladığını ı6ylemiştlr. 

Franııı murabbaıı M. Maaılırll 
ise Alman murahbaaına tU tekil· 
de ceYap Yermlıtir: 

" Konferanı Anupa aulhunun 
1enl temeller llıtOne kurulmaaı 
Ye Avrupa ordularının bir tek 
ıekle ıokulmaaı iflerl lehinde bir 
karar vermedikçe F ranaa harp 
evazımının aıaltılma11ı hakkında 
alacıağı tedbirleri açıktan açığa 
bildiremez . ., 

Nihayet TOrkiye, F;anaa, İtal
ya, lna-iltere, AlmanJ•a, Amerika. 
Ruıya, Oroıu•ay, lapan ya, F ele
menk, Leh, YugoılaYya murah· 
baalarından mUrekkop bir komite 
teıkilioe karar Yerilmiıtir. Bu 
komite açıkça bildirilmt:1i istenl· 
lecek terler hakkında bir ıual 
liıteal hazırlıyacak Ye bu liıt•yl 
bir karara bağlamak Dzere umu
mi komiıyona Yerecektir. 

TAKViM == 
Gb CUMARTESi Kuıa 
31 t1 MART 933 114 

Arabt Rumi 
11 .. Zllkade 1351 28 • Şubat • 13'9 

Vakit Ezant naatt Vaklt1Eıanl 'fHa'l 
I'==~==-- - ........._ 
Gllneı 12 08 6. 19 Ak,am J:l- 18 11 
Ö~le 6. 13 12. 24 Yataı 1 30 19 42 
lklııdl ~ 30 15 41 J lmuk 10 29 4 40 

====bunların o gayr i menkul ile Umin 
ediJmiı alacaklarmın mecmuuodan 
faılaya çıkmuaa en çok artbranın 

taahhüdü baki kalmak üzere arttır• 

ma on beş ıriln daha temdit ve on 
betlncl gilnil ayni aaatta yapılacak 
arttırmada, bedeli utıı iatcyenin 
alaca ğına ruchanl olan diğer alacak
lı! rm o gayri menkul ile t•min edil· 
mit alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak tartile, en çok arttırana 
ihale edilir. Böyle blr be del elde 
ed ılmcue ihale yapılamaz. Ve utıt 

tRlebl diltıır. 
6 - Cayri menkul kcndiıine lha• 

le olunım kimae derhal Yeya verilen 
mühlet içinde parayı vermeıae ihale 
kararı fcaholunarak kendlaınden ev• 
vel en yukaek tekJ,fto bulunan kim• 
acı arzetmit olduğu bedello almata 
razı oluna ona, rau olmaa, "Veya 
bulunmana hemen on bet ~ün mQd
detl• arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttıran• lbal• adlllr. iki ihale ara• 
aındakl fark 'Ve sreçea gilnler için 
yllade beşten hHap olunacak faiı 
.,. diQ'er zararlar ayrıca hükme ha· 
cet kalmakıııın memuriyet miıca 
ahcıdan tahıll o!unur. Madde (133) 

Evufı yukarıda göıterilen l 1·4-
93.1 tarihinde Kacaelı cra memurlu-

tu oda1mda ltbu ili" .,. ıB•terilea 
arttırma ıartnameal dalrHinde aatı

lae•t• Uln o:u w. 



11 M:ırt SON POSTA ~1tvfa l l 

1 Bugünün Meselelerinden 1 Tayyare Piyangosunun Keşidesine Başlandı 

. Öz Türkçe Hareketi Bu Bugünkü Keşidede İkramiye Kazanan 
Günden İtibaren Başlıyor umaraları Aşağıda Okuyunuz 

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

·~Son Posta,, nın Küçük Bir Tetkiki 
Dolgun Neticeler Verdi 

f Bıt tnrah ı ıcci 1ayfada ) 
miyeti .. Öz tllrkçe k lavnzu., la
m inde bir kitap çıkaracaktır. Ga· 
seteler, balkan bulup ~erek c .. 
rniyete, gerek gazetelere g6oc!e
receği 6z türkçe kelimelerden 
bofa gidenlerini kendi yazılarında 
kullanacaklardır. Anket bugün· 
deo itibaren başlamaktadır. Ted· 
kik cemiyeti bugün radyolara, 
ajansa ve gazetelere Türkçe kar
ftl.klara bulunmak lizere Ararça 
ve Acemce ( 16 ) ıaz •erecek, 
bunlar n halk tarafından bu:una· 
cak karşılıkları gazetelere •e 
CP-mhete bildirilecektir. 

lıte Dil cemiyetinio ~lrişmek 
VO başarmak kararını Yerdiği 6z 
türkçe hamlesinin hareket şekli 
bundan ibarettir. "Son posta,. bu 
btıyük teşebbüs karf:aıoda küçlik 
bir yardım yapmak arzuıil• derhal 
harekete geçti ve Türk dilinin 
ilk as llarına ait bazı veaikalar 
efe geçirdi. Bu vesikalar dilimizin 
cömertliğini. göstermek nokbam• 
dan çok mühim ve zengindir. 
Hemen haber vr.relim ki kısa 
aUreo tetkili:imiz netice3inde bul· 
duğumuı vesikalar 'aktile (Or
hon) abidelerind n ç karıfmışbr. 
Finlandiyah bir profesör tarafm· 
dan 1790 ıenesinde Baykal & ölü 
civar oda keıfedilen bu abideler 
Türk hlikümdarlarmdan Gültekin 
ile Bilke Han nam na dikilmiştir. 
Türkler bu abideler dikildikten 
tam 300 sene sonra Muslüman 
oldukları için o zaman Arap ve 
Acemlerle münasebetleri yoktu. 
Dilleri saf türkçedeo ibaretti. 
Biz bu abidelerin üıerinde bulu· 
nan öz türkçe kelimeleri altabe 
sırasile ve bu yazı ile birlikte 
cetvel içinde yazıyoruz. Cetvel 
içinde okuduğunuz bu öz türkçe 
kelimelerin mahiyet ve başka 
diller {berindeki kuvvetli tesirleri 
hakk oda l a biraz izahat verelim. 

Ağa, aka, akan, akt: On iki 
asır evvel dikilen Orhon abide
lerinde (baba) ve bizim bugün 
kullaed ğlmız ( ağa ) manasına 
olarak )'8fıyan bu az türkçe 
kelim~lerle beraber yine aynı 
taılar Ozerinde ( bfiyllk birader ) 
demek olan eçi, bla manas.na 
relen eçe, amca demek olan eç. 
ege ve eke lıelimelcri hep bir kök· 
tendir. Arapça birader manasına 
ge~o ah kelimesi arapçaya Tilrk· 
lerio (ağa) ve (aka} kelimelerin• 
den geçtiği gib Yunanlılar da 
(ege) kelimesini çok eıki devir-

1 Türk Dilinin 
Öz Sözleri 

Bekgü. Jlevamh. uvalsi~. 
Bekgütas: Abide heykel. dikili 

t••· 
B~kgü il· Dnamlı meıuleket, 

•zel yur~ anayurL 
Bot/un. Kavm. kabi'e. 
Bakı · Miifet i I• bakan. 
Bilge Bilğ ç. lılm 
Bılik: idrak etmek. 
Bayarak Zab t. 
Bök: Kuvvet. Böklü: Kuvvetli. 
Bay. Zeng o, Bediz. S:is, zineL 
Başgurmak: Tehy ç etm~k. 
Çöliik. Çöl adamı. bedevi. 
Çagıg: Falcir. 

Eçi: Baycık birader, Eço bGydk 
kıı kardeş, Eçe, eke "mca. 

Etkü ağı: . yi pa ra, 1rümüt pau, 
Yablak ağı: Fena para, bakır para. 

Erat: Ordu, erlegö· ihtifal, me• 
raam. 

l g harfinden itibaren g harfine 
kadar o an orho, kelimelerini de 
yarın netredeceğiz.) 

At is 

lerde yaşıyan dedelerimizin di· 
tinden alm . ş !ard r. Çok eski 
devirlerde Türklerin bir ( ağa 
teşki atı ) vardı. Yedi asır evvel 
Anadoluda uzun bir seyahat 
yapan me~hur Arap st:yyahı (lbni 
Batuta) bu teşkilattan seyahat· 
ocmesiode (Ahi Teşkilatı) ismile 
uzun uzadıye ve imrenerek 
bahsetmektedir. Halbuki kelime· 
nin ash türkçedir ve ağadır. 
Araplar başka dillerden aldıkları 
kelimelerin sonları ndaki (K) ları 
(H) ya çevirdikleri gibi bizim 
aka veya ngayı · da (ahi) yapmış· 
lardır. Bugün dilimizde yaşiyan 

. ve ararça sandığ m:z (tarih) ke
limesi de türkçedir. Tarih, al'" 
kada ve mazide kalan şeylerden 
bahsettiği için buna eski tllrklcr 
(arka) ilmi demişlerdi. Yunanlılar 

bunu (arhayik) ve (arkaik) olarak 
almışlardı. Araplar bunu (arb) 
ve (urk) oJa .. ak alm ışlar, sonra da 
tasrifJ tarikile tarih ve müverrih 
ıeldino sokmu;lardır. - Atis 

* Bu huıusta yarın daha cazip 
ve aizi daha yakmdan alakadar 
edecek izahat vereceğiz. 

Yunanistanda Çaldaris 
[(abinesi işe Başladı 

4 Baıtarafı 1 in el sayfa.da ) 
ltetııın yerine ikinci ordo koman
dan. Jeneral etridlı getirilmit 
•• Jeneral Protosengeloı harbiye 
dıireıi müdürlüil\ne tayin edil· 
ıniıtir. 

Atina, 11 ( Huıu51 ) - jene
ral Demeıtika1 ile trrsane ku• 
&nandanı T eobaris ve sabık mer
kez kumandanı miralay Ka•aka• 
kiı te•kif edilmiılerdirr. 

Atina, 11 ( Huıusl ) - Zabi
tanan bUttın gayretine rağmen 

Jencral' Plashras benilı yakala• 
namam·ıtır. Plastiras'ın Türkiye 
hududunu geçmek üzere Kozana• 
1• &ittiği ıöylenmektedir. Fakat 
bu kaıuba daba ıiyade Sarbistan, 
hududuna yakındar. Ayni ıaruaoda 

1 
Plastiraı'm Tnrkiye'ye iltica et· 
mekten, Yunanistana iade endi· 
fesile çekineceği de kaydedilmek· 
tedir. 

Atioa, 11 (HuauıJ) - Jeoeral 
Plaatiraam Pirede duran wc 
·lıtanbul limanına mensup bir 
motöre binerek denize açıldığı 
hakkında bir şayia çık=-ıif, fakat 
torpitolar taraf odan yapıiao 
araştırma netice.inde Plaatiras 
tı ulunamam f tar. 

' Atina, 11 (Huıust) - Koıana· 
dan haber verildiğine göre orada 
Çaldaria taraftarları bir mitink 
tertip ederek kaaaba meydawn
daki Veniz~lot heykelini hıh· 
rlp etmişler Y-4' heykelin ba
tım ıokaklarda •llrilklemiflerdJr. 

\.Jn dördüncü tertip Tayyare Piyangosunun. ikinci keşidesine bugiin ög~eden 
sonra Darülfünun Konferans Salonunda başlanmıştır. Keşideye yarın da 
devam eciilecektir. Kazanan numaralara aşağıdaki sütunlarda bulacaksınız. 

35000 Lira 
Kazanan 

24391 
15000 Lira 

Kazanan 

49223 
2500 Lira 
Kazananlar 

22308 
14364 
20932 
1500 Lira 
Kazananlar 

9419 
4915 

34499 
1305 
31443 
4910 

1000 Lira 
Kazananlar 

12660 1099 
12150 37454 
47006 6747 
3010 771 

35602 
24233 
20931 
35308 

21424 

5561 
5000 

17815 
39892 
21503 
43754 
4l387 
15699 
26190 
10922 
27720 

150 ura 
Kazananlar 

42103 
41890 
41889 
256•3 
36967 
38567 
30613 

15639 
7113 

43.:ı93 
48097 
7815 

37075 

37858 
4903j 

4228 

24490 
5933 

32893 
48587 
44593 
14694 
34015 

18676 
6980 

33104 
31785 
47<1J9 

3418j 
12436 
41962 

4094 
663 

31577 
38556 
9512 

23312 
27101 
37749 

16628 
1967 

10360 
38496 
16604 

46286 
25556 
40558 
44061 
27515 
41416 
31405 
17261 

368~6 
21845 
14l03 
46177 
3198 

IO'L67 

36167 
12548 
29162 

29339 

22940 
41170 
4064 

26639 
33033 
39239 
19294 

26042 
29761 
6205 

26188 
8583 

34129 
28582 

772J 

31794 

42328 

29728 
37558 
333~6 

31372 
17~82 

30093 
38768 
43532 
2746 

20818 
4l73J 

26529 
39433 

4:r226 
30243 

40506 
33650 
14592 

12794 
31672 

2841 

14678 
35'l03 
5139 

l76ll 
J3U72 
47498 
4.i9J iJ 

1939 
26716 
35307 
47'l31 
37053 
36742 
32401 

3o Lira 5o Lira 
Kazananlar Kazanan~ar 

38789 
26624 
39866 
45776 
35485 
29914 

5716 
41705 
13195 
3192 

14796 
17769 
48158 

171 

49150 
2~800 

188 9 
29578 
4~965 

23664 

44992 

45861 
47!:i68 
38760 

3376 

6007 15652 48972 
28J77 367 1 10019 
9632 43332 3975 

42633 112ı 
36445 6717 
29876 31.,15 
41955 . 36335 

49514 
19.3t 

966 
37638 
19640 
22627 
28230 

7439 
44050 

20152 
33520 
21822 
ı7761 

89901 
211 

42448 
4204 

11782 

19172 

38822 

44480 
3480 

36250 

18278 
30290 

868 

25597 
7827 
9272 

40480 

21799 

33594 
14825 

39031 

11470 

19987 
27200 

14382 
42827 
8013 

13732 
18189 
43139 
48729 

44487 
36468 4524 

24791 
49637 

44358 

1318 

36276 

47090 
23286 

10308 ' • 3924 
17614 12216 

5765 
1807 

14590 

14214 
1503 

5148 
15063 
46607 
44322 

3471 l 

19068 
28565 

3620 

19562 
1677 

36041 

44122 
47015 

48295 

13153 

28971 

39:>77 
1J72 

24945 
14443 

47983 
21556 
44274 

16763 
13426 
33068 

452 
4113 
8123 

IE027 
38784 

39851 
15:>40 

30298 

10973 
40378 

1481 
41373 
38501 

24534 

25169 

29192 
21359 

19983 

49368 

37551 

520 
31830 

27023 

20218 
47916 
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DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
laldnbul emraın zübro~iJ• 

dıapanuri Sertabibi 

Ankan caddesi ikdam Yurda 
kqisuıda No. 1 l 



SON POSTA 

-----· 

ucu:r 
/ 

GUXEL 
v 

fAGLAH 

Dikkati 

Yerli 

Döşemeliklerde yüzde 50 tenzilat 
Hahlarda mühim tenzilat 
Halalar Ankara memurlarına 12 ay 
vade ile satllır. 

a ar Pazarı 
Ankara'da ı lstanbul'da 

Çocuksarayı caddesinde Bahçekapı'da Te Bcyoğlunda lstildAI caddeıinde 
Samsun'da 

Bankalar caddesinde 

Z fiyeti umumiye, htlhaaızlık Ye kuvvetsizlik halatmda büyük 
fa ide Ye tesiri g6rUlen: 

FOSFATLI 

k ş t 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satılır. 

LONDRA BİRAHANESİNDE 
t~rayı terennllm etmekte olan musiki 1ao'atkArlarından müteıekkil 

heyetimize memleketimizin yeglne okuyucusu 

HAFIZ BİJBBAN BEY 
de bugtlnden itibaren ifUrak edeceğini muıikiperver 

~-------•balkımııa tebıir eyler.iz. •-------r 
Faydah bir ilan 1 

Kaş deYam etmekte 
olduğundan ı 

BEYKO 
Ticarethaneal 

KÜRK 
mantoları 

eskiıi gibi 

8 aksitte 
ıatmektadır. 

J. BEYKO 
latanbul KUrkçn 
Han. Tel 2 1685 

Büyük 
Kelepir 

Btr adet otomatik flreıe maa divit· 
rör .,.. teferrUatlle birlikte, 1 adet 3 
matre tulOnde torna t ezg.O.ht maa te· 
ferrUat, 1 adet 2 metre tulllnde torna 
teı.~lhı mna teferrtıat, 1 adet ı, 1 • 2 
metre tulUııde torna tezg!bı maa te
ferruat, 1 adet platya maa teferruat, 
1 adet btlytık mik 'ap tezg!\.hı A. E. G. 
markalı ma& loferrüat, 1 adet küçült 
mik 'ap tezgll.bı, ı a.Jet el ı.ıreseıl, 1 
adet deıtere, 1 adet gaz ruotöril, 1 
adet elektrik motörO, traıısmleyon, 
kayıtlar, sOpör ve yatakları ile birlikte, 

· Adres: Beyoğlu·Sürp Agop Köstebek 
ıokak, yedi kuyular No. 10 Adnan B. 

Yeni Cildiniz 
Beyaz, Taze, Yumuşak 

Bir ıutıtebaasıınn fU 
reçetesini teortıbe 

ediniz. 

Cildin ılyab b .. 
neklerinl çirkin 
kabarcıklannı 

ıillniz. 

Ke9fiyat ve teraltklyatı ablre hail 
hazırda her kadına en ıert vo ıolmuı 
elldlnin beyazlatması, yumuıatma11 ve 
gUze:ıeıtirmeıirıt oıilmküıı kılmaktadır. 
Bey&'Z (yağaız) mukaTTl ve kabız yeni 

TÔkalon kremi anlyen cllde nQfuz 
•e bu ıurotle gudedat taharrUıatını 
teskin, mUııbesit meumatı tekılf ve 
ıiyah benlerle buruıuklukları izale 
eder. En kuru ciltleri taıelendlrir. 
Yağlı ve parlak bir cildin kırmızılıfını 
g:derlr. Her giln muntazaman kulla· 
nıldığı takdirde teminatlıdır. Bıı beyaz 
yeni Tokalon kremi cilde o derece 
ga.yr: kıı.blli tarif bir gUzelltlt ve tazelik 
verir ki bunun ba9ka suretle temini 
gayri mtımkUndOr. 

Mazot He müteharrik l 
SATILIK TRAKTÖR 

------------ J Görmek istiyenler Galatada 
Çioili rıbbm han karıııında Veli 
Beyin garajına pazarlık için ı .. 
tanbul Bahçekapı Raıimpaşa 
hanında numara 7 AYukat HU

latenbul Halk Evi R•l•lllln
ilen; Ankara Halk EYlerl mec
mu .. , olan ( Ülkü ) mecmuuınuı 
birinci ıayııı eYimlıdo 25 kurut mu
kabilin de matılmaktadır. 

aon Posta Matbaası 

Sahibi ı Ali Ekre .. 

Netri1at M\ldOrQ ı Halli LQtft 
Hmettin Beye müracaat. 

343 
Din 1 emek istediği.~n~iz~i~:---" 
ona gösteriniz 
lşıkh Otomatik ıskala üzerin· 
de g6stereceğiniı her istas. 
yonu mükemmel olarak ı,ı. 

tebilirsiniı. Tek bir duğmeyl 
~e\tlrmekle bcliin ıvrupa İS· 
tasyonlarının temlı bir seda 
ile ve bir birlerine kanJm• 
dan önünüzde resmigeçit yap. 
taklanna ,ahit olacaksınız. 

'1art 11 

B O U R L A B l R A D E R L E R v e $.. ve S A T 1 E M A ti AZ A L A R 1 

ZAFERi 
lpekiş yünlü 
·de yaptı! 

üı~·r.~ü' . - . 
ya ı·· eri 

lpekiş rnagazalannda 
salllmı ya baş~andı 

Her gün Bursadaki fabrika- J 
dan yeni yeni çeoitler geliyor. 

lpekiş fabrikası tez· 
gahlarında imaline 
başlanan yünlülerin 

piyasada emsalini 
bulmak mümkün 

değildir. 

Dünyanın adedi mahdut fabrika
larından biri ve Türkiyenin en 
büyük ve en· asri tesisatla mü· 
cehhez ipekli. fabrikası olan 
( lpeklt) in yünlü imalindo 
kazandığı muvaffakiyet büyük 

bir zaferdir. 

lpekiş yUnlUlerinde de 
Paris modası gUnU gUnUne 

tatbik edilme~tedir. u Bu it te lpeklş'lndlr- ,, 
.,...: • I' '-.,:\ ..,'"· 1 • • • ·' '.I .; İ • '.'. . ı ·:· . ·:1>" .. 

Türkiyede 19ı5 do müesses ilk Milli Şeyahat Evı 
ISTANBUL, GALATASARAY, Telefon: 44914 

Seyahate çıkarken fş için, Zevk için, NA TT A dan 

bilet almak demek, Daha Rahat, Daha Ucuz, Daha 
Zevkli seyahat etmek demektir. 


