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Fransız Saylavı M. Kandas Ta Türk-
lüğü Pek Çok Öğdü 

Dun sabah Parlamentolar Acunun ıimdlki gldlılnln 1918 
8irliği Yıldız sarayında bir genel 1&vaı yıllarını andırdığını, ıenç 
toplantı yapmııbr. bir soyun lıslzllkten kırıldığını, 

Bu toplantıda bizim baı elçimiz adamlığın bir tUrlll geçen aavaıın 
liasan B. baıkanlık yapmııhr. verdiği öğrenceden a•ığlanma 
l-fasan 8. ilk Uzel, genel yazıcı dığını blldirmiıtir. M. Devlı: 
~. Buvaıyere söz vermiıtlr. M. - Budunların harıl harıl 
&uvaayer Yugoılav elçiler yedek • beliklentiğini, bu iti yaparken de 
~aıkanlığma Yugoılav parlamen· düzenlik için çalıştığını söyliiyor-
toıu baıkanı M. Kosta Kumanu· )ar. Şu da var ki birçok adamlar 
dil'i ve lrlanda elçiler başkanlı- .,Bugün düzenlik isterseniz belik• 
it.na da M. Benet'I ileri silrdüğii· !eniniz,, diyorlar. Bu dnınnnı 
116 bildirmiı, Mısır elçilerinden doğru değildir, bellkalzlenmek 
olup üzerine yurdunda başka bir için geçen savaıtan doğan 
it alan Ratip Beyin çektiği tel acılıkları, kötülUklerl unutmamak 
Yazıımı okumuıtur. Sonra bizim gerektir. Acun düzeni içinde 
elçilerden Necip Ali B. söz almıı, bundunlar arasındaki anlaıama• 
'fllrk politlkaımdan konuşmuı, maılığı ortadan kaldırmaya çalıı· 

_ ÇARŞAMBA - 26 EYLÜL 

? • 

İran be Efganistan 
Arasında 

bunun kendi öz yurt ile acunda malıdır. Buna çalıımamak ne 
dirlik dl\zenllk olduğunu anlatmı~- acıl,, Demif, itıizliğ• karıı acı Hudut AnlaşamamazhiJ.n· 
lır. Sonra loglliz elçisi M. Deviı acı saylenmlıtir. 

·· 1 i 1 1 Bundan ıonra Lehistan elçi· da Son Sözü Biz Diyeceğiı ıoıe g r ım ı, gene yazıcının 

raporunu betendiğini ı6ylemif, ( Devamı 11 inol 7Gzde ) 
lran ile Efganlıtaa araıın

da ötedenberl ıUrllp ıelea bir 
sınır anlaıa• 
mamazlığı v-ar• 
dır. Bu iki uu .. 
dum, bu anla· 
ıamamazlığı gi• 
dermek için 
son ıöztl bizim 
a&ylememiıi Is .. 
temlşlerdl, biz 
de bu isteğe 

peki demiıtik. 
Ordu araıtı· 

rıcısı F ahrettin / 

iyi Eden Su 
Paıanın baı· 
kanlığı altın· F•hr.ttl• Paı• 
daki bir kol bu Jt• bakmak bu· 
yuruğunu alarak dllo Ankaradan 
buraya gelmittir · Birkaç gün ıon• 
ra buradan Tahrana gidecektir. Akpınar Kaf.nağının Sağlık Veren 

Suyundan Otürü Bilişli Bir Söz iki Yangın 
i;-;;;b-~id;·~· ... Edi;~;;; Baş/angıcı KaramUnelde iyi edici bir ıu 

kaynağı bulunduğunu, Fatma adın· 
da veremli bir kızcağızın bu su· 
dan içerek iyi olduğunu yazdık. 

Fatmayı iyi etmiye çalışan dok:. 
lor Rusçuklu Hakkı Beyle görU· 
terek hu su ile kazanılan iyiliğin 
'Ve suyun iyilik veriminin ne ker· 
tt:de, ne çapta olduğunu öğren• 
l'tl•k istedik. Hakkı Rey bize şun• 
ları söyledi: 

11 
- Bundan biraz önce hana 

13 yaşlarında Fatma adında bir 
kızcağız getirdiler. Babası da ya· 
hında idi. Anneıile ablası verem· 
den ölmüşler. Fatmayı iyice yok· 
layıp bakhm. Ciğerlerinde verem 
'Vardı. Babasına, bu kııı yüksek, 
hol havalı, bol güneşli bir yerde 
oturtmasını, kızın hiç yorulma

masını söyledim. babası, benim 
bu sözlerime uyarak Fatmayı 
l<aramürsele götürmüş, orada altl 
ay kadar kalmışlar. Sonra bana 
~eniden geldiler. Baktım, yokla· 

( Devamı 9 uncu yüıde ) 

Gidif • Gelif Ucuzluğu Dün Kasımpaşada Ahmet 
efendinin fırını yanındaki boılukta 
bulunan çalılardan ve Bahçekapı· 
da Nur efendinin terzihanesinden 
yangın çıkmıısa da ırenlşlemeai~e 
meydan verUmeden söndürUlmüş· 
tur. 
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Yurttaşı 

Ôz Tirlcçe ögle gür bir kaynak· 
tır ki ondan dilimin &ajlık fJtJ 

canlılık •kacaktır. 

* * .. 
Ôz Türkçenin giiz11lliiirıl, toz•· 

liğlnl 011 verimliliğini anlamıgar.

lara yazıklar olsun/ .. 
Bugün Dil Bayramı sevincile gr.· 

ı zetemizin birinci yüzündeki yazıları 
. ba tan sona hep Öz Türkçe sözlerle İstanbuldan Edirneye demır Y?lun· .. ş b d'k 

da yilzde elli uzuı:luk yapıldı. ikinci LduzUp, eze 1 • 

yüzde okuyunuı;, -------------

ldaH itleri telefoauı 20203 Flab 5 kurut 

•• ur 
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Okan Bir Dile Doğru! 
Bugün, Öz Dil Bayramımızı 

birliğile Kutluluyoruz 
•• Bf.1 TUrk ulusunun inançlı [ 

çocukları acun olumunun önüne ( 
durup bajnyoruz: Biz senden itıel 
ildeceğiı! GUıel gideceğiz!.. 

YUrU, Türk oğlu, yilrU! •• Bizim 
acunlara lln ıalmış okan bir dili· 
mlz, kurucu, koruyucu, uluğ bir 
önderimiz var.. Türk uluau soy· 
saldır; 111ız TUrk elinin, ısaız TUrk 
dfllnin artık ısı var .•• 

Bize bu asığlı y6nU o verd . 
Türk ellerinin güvenli çocuğu, 

yllrU! .• Bu Tnrk budununun bunu• 
dur; bu amaça varmak, dilimizi 
onarmak bizim irdemlmlz, yllkll• 
inümllzdUr ••• Bu frdeme erecetız, 
yurur .• 

Acuna Un Terecğfz, yllrUI..,, 
TUrk dilinin ahmlı dalgalanııı 

( Devamı 9 uncu Jtb:de ) 

\ 

1 Dil Kurultayının Yıldönümü .. , __ _ 

El-

Bir yıllık çocuk; şu 1101' ki gücü gerind•, öt11kilerl• baıa 
çıkıJJOT • 



((urum 
Bugüo tntluladığımız Dil Bay
nmmdan öttirii kurum içinde du
yulan duyplsn apğıya tliziyo
ruz. Oklrdukoa gönliatia •91-
lacaktır. 

Şükrü Bey (Ankara eaddeal th.an 
braathaneli ) - Bu rl• Tlrlc dili 
bayramıdır. Bence bu bayram bayram
lcm en aluaudm. Çhkl Arap Ye 
Fan .azleri ve kanllan anlı ve iaee 
dilimiz• bu aumatık fibi urdaut
lardı. ilk Dil Kurulta11 dlllmisdea 
dirilitinl Ye fflzellltini bozu ba 
aykın aBzlerin çıkanlıp ablmUllllt 
dilimizin annma11nı kurdu. Bu J1ce 
bayramı lçlmdea kopas ltayilk bir 
aema~e kutlaluım. 

• 
l.mail Büka Bq fFAJn'kachlard&u 

Httbiteıif " J Gazel JW'dWllURll 
latlnde ~ ve ptlardnlaeri 
bir •1•211 8ibi tln•y•n (Sultaa) aclh 
adamlar OıDiaalıca di,. bir dil 
a1clardahlr. emer Ôlfh ,._. •ıQml
•• bozdalar. Dilimin Arapça, Aeem
eeyi clolthml.. üld ..... clilimbl 
kemp Wtfp MW : ..... tllaclWller. 
DilleeM .. ... .... ....... B°ll' 
Japnk beJtiad• ,.... ......... . 
artatı Ar-.. " F.ıap ldL .... 
lmtWapeataam .. ,,.. itte .. 
,.._. lllslerl clDlmm._ .-. .. 
lçhl atdu ilk adı•• cllalm ....... 

* Galip Bey (Beykos ukele kar1111) 
- Dilimiz elliidea içimizde dolan 
laer çetft danalan 91Jliyecek bir 
aenfinlik ve incelikte idL -.ıı. 
.. .ırktan .onra Wtm Ai ia 
boyuıaa " ...... ...._. 
Otuz Han ma•aDarıadaki Jlk• 
••k alllabf ve iace •&iti 0.
manhea De yumak ye aalatmak 
.Oçtlr. Yani dil ablıtımız biae eski 

dilimizi .... il ..., -····· bayram yapmamak •lf miıden r•lmez. 

24 Saatin 
Olan Biteni 

Şof6r Alinin 1893 .. ,... oto
moWI. o-.M,clea ıeçerk• 
12 ,.._da Aziz iımlnde bir p 
caja çarparak b.padaa ap ... 
rette , ............. . 

Jf. T.,.. .... 118 ........ ........... ,..... ...._,. 
bhamek Wiym ffh?to Flwl ı.. 
miada biri ,.. ..... •• liola ........ 

• Şoflr ..., ..... 3t'J2 .,. 
U.,wa Slrbcicle AH --ele 
birine prpai'Ü ....... k..ık-
lerlal ~-

• .. ... s-c• sabıta t.ra
fından yapılan arama •etlmllatle 
Taksimde Mehmet, ~ 
Dlll••r ve Beyoğlunda Rafet acı.; 
luada iç kitide birer tabanca 
buluarak mindere edilmiftir. 

..... • 
Öldüren Yakalandı 

_Dedi Ki: "O, Ocağıma Sataşmışb. Bir 
Karadağ Kuburile Vurdum,, 

Din lauca yazmıfbk: 
fld gibi ance Yakup adanda bir Bunah, polbe 

Pmif Ltaabulda ellerini ..U.yıp gezen Bunanın 
Samanhlc kayBnden izzet Aianm y.lne o klyden 
Llitfi Efendiyi &ldtlrerek buraya kaçllİDU llyle
mlftir. Polia, aldıj'a Alık &z,rine taramaya bqlam11 
••izzeti KOçlkpazarda yakalamqbr. Polia izzetten 
Dk ıld alcbktan ıoara mlddeiumumilije pcler
miftir. Sultanalımet lkind mlh ceta haliminin 
&llae pkanla laet, 1açu Blttlne Alarak flyJe 
clemlıtlr. 

- Hakim Efendi, Samaahk klylnd• Llttflyf 
bea Karadai tabancamla bir el patlatarak 'urdum. 

O, benim evime ve ocağıma aıtaflllb Vurmadan 
bafka yapamazdam. Bu suçu geçen ayın (21 )inde 
itledim. Korkumdan latanbula kaçbm.,. 

Hikfm Salibattin B. bu ıözlerden aonra laete 
dinerek: 

- Oğlum.. Seni aalnermiyeceğim. Alıkoyuyo
rum, dedi. 

Polia, izzeti yakaladığı zaman Uıttınde bir Ka· 
radai kubUJ'U De bir de aaldırma bulmuttur. Kubur
dan yalmz bir tek kuqun abldıjı da a•' ..... llbr· 
Mtıddeiumumilik Bursa Mftddelumu1Piliğine tel YU181 
ı&ndererek Samanlık k6ylinden Yakup adla bir 
adamm 6ldllr6111p 6ldOrUJmediğini sormuştur. Ge
lecek kUfllıta ıöre izzetin iti g6rWecektlr. 

G&in r.rac; 
Resmi Tebliğ 

Şark Demiryolla 
rında Yüzde El 
Ucuzluk Yapıldı 
Nafıa Vekili All Bey.,_d. • 

Şark Demlryolluı lmmpnya• 1 
tarifelerinde tenmllt Japdmam l..ıa 
da kumpanJa clirelct~rlne yapbldı 
ıif. hl teblitat Ye Nafıa Baımlfe 
illin• Yerdikleri emir herine laOk 
••ti• kumpanya aruında cer 
Jan eden müzakerattan 
ailaayet Sirkecl-Edlrae .. ttma 
almete mahıuı idi blletlerde, 
tarifeden % 30 •• bl7Clk merkezi 
&l'Ulllda ••lif-•idit Gcret tarifel • 
de -.. ,.50 tenzilat ,.pılmum 
itlllf bam oı.111tur. 

Bundan baıka, .....,.Klçükçe 
••ce araaındakl Banliya k11mında 
hallcm Hyahat anuaunu arttırma 
temlnen bu hatta dahi ıerek 1 
sftmere ve1a l'elmeye mahauı 
bilet tarifelerinde ve l'er•kae 
•• l'ellı bilet leret tarifeleriade, 

O k Çek "" A J tarifeden, keza " 30 taazillt ra - iç n.Öprüde ğı anmışlar edllmeainde t(lrafeyn mutabık ..... 

ı Ô 
mıtlardır. 

Bir Çocuk Yakalanıp Ad- Ne Olu.gar? Baba le Oğulları lüm- ftba tarifelerde yapılacak task 
llyede Sorguya Çekildi den Zor Kurtartldılar llt, Birinci tepinin ilk ,.. .. ._ 

Gazete u~vezzı·ıen· Dün De •_..._ ---s....ı,ac1a •baca plrmann- IUU Şiflide oturan l..aiJ Haan .... .,..___.. 
c1a oı.aa ııea kaymakam•vtt.. Dolqmutan Alıkonuldular actmda bir baba ıı. iki kaçtık e-• ·~ tc;::::;m • .. 
lbrahim Beyin ',ojta (17) ,..ancla Tam bir HU evYel ... yan otlu, mahallelerinde pzgincl y nl E ka h 
~ Efendi, evlerinin &il~ clert. bir •ldclettenberl keiillr p bir peynirciden 5 kUl'UflUk peJ- • r Bftl 8rp 
~L ~~&.-= 11

1 
.. !.~ bl olduydu, din tekrar belirclL nir almıflar, oturup yemifler. Zabitlerlmlz 

b:"~,.k:C;.rak dh 'AcW;; Biz ••a. lclarehaaemlze ıelen Y anm -t ıonra kannlan ap. a. yıl Harp Abdemlaini • 
~·f deli Ef d irili ufakla hlr dtıztıne çocuktan maya baılamıı, 1 .. 6 de boVIDlla b8faran ıabltlerimlze don Yılclızdalııl 

Y• vermiıtir. ._, e ·n en i 6jreadilr. Bunlar ıazete atarak 7 J- Akademi blna1nnda Ordu Mile 
IOl'pp celdlmiı •e flyle karplak geçinen, ana blba ıeçbıdirtn çu- kumaflar, derken kona kolDfU Fahrettia Pqa tarafmdaa diplo,•.ı~ 
Yel1lliftir: culdardır: yetiımiıler. BUDlann atılandıkla• meruimle ellerine nriltU. Akad 

" - Efmclim. Bea çok roman - h kkanmr beyaz ceket ,.. nm 86ylemlşler, bir otomobile Kumaadaaı Faat Pap ile ditu 
ok....._ Hele •"il ,_.ı.,na ba· ylnlz, dedile,r, geydik. Yakanıza bindirerek Şiflideki Çocuk tlmera •• erkb merHlmde 
flhna. Be fın .......... bir l'O- t lr ~-.ı!l-- t kt k Sa.x.iık Yurd-· ~u--:·•er. buJanuyorlardı. Fahrettin Pata -manda gencin birisi ıevaillsine numara • ••ıı uttUllW', 8 1 • •• - •-urııııup .__. __ h b"tl.-..: • 11a"-

e· Bir mllddet ralaat aeçti. Fakat Doktorlar tı.-tınh de korıaklannı eramu arp sa 1 ..-.mıae man t..--· dere Ja911mdaJd bir kavak • 7 
.... _ rt • ..:- iti diledi ~ ....-,. ,,. dün kGprll lıerinde ve k6pril -el· yıkamıı, .. ocaklar dayamkh olduk- J•u.r •e 1'I •.,.- er · • 

,.Pana -~ bir ııorp dam• ~ ı..a. lel d 7 erklaıharpleriD Wmlerinl yasıJ'Ol'IUI 
... ....._ o,ı. ,...._._ W.f • .-• ., -=-~· lllft ~~ ........ AM'Pk.ı JM81e~'°"'-•_,;.~~~~---~-tald •. ~ 
O yazı orak çek ç değildir.,, du. Bizi kurtarınız, nedJr kaba· mıtlar. Bil:j8lari ıai yor unCla hiddin, Muzaffer, Mitaht, ._. 

Mllddeiumumillk ıorup aorut- hatimiz bizim?. Declller. yatmaktadır. Diriliğ'i biraz arpa ŞGkrO. Nafiz, birinci mllhı• SarA 
turmaJI derinleftlrmek için Sey- Bu çocuklan kurtarmak eli· ıarmaı gibidir. SaWaattin, H .. u Hulki, Sai-. N 
feddhl Efendiyi gerilin ıerlye M; lZ ı Satısı •• Halil 8e7lv. 

li Jl d _ ........ n_ı __ ,_ -•:- mizde defiJ, kabahatlerinin, da- ua ı·m •r po ıe KvD •• ....,._. IMKilllm PVIUI .,, Topçulan Ylsbqı HIHJia A •·m & .. iade yeni ne bulacaktır? ha doğrua kabahatlerimizin ne ,._ al, M h t -.-L: mL ~ ...,_, 

.. il"\' oıdut-unu biz c1e bllmiJorus. fakat Arasın -'a "-9. · ·· -... ........ um fkma/ dtlf6nlyoruz ki, l.tanbul Valiai uı Kimi. 'l'alit, l.mail Halda, ---·= 
Muhiddin S.1 makul dlttlnen, NitaDtqa kaz orta mektebi allbi• Muharrem ı.... ~· 

Denemeleri mumıf bir idare adamıdır, nlha- tlrkçe mu••Hmi Nail Rqlt Bey Ga~:~'!:." Ylıbuı rı 
yet ba a..ıe allkadar olacak, ıe- G··:--an~ orta m-La..L!-e 

U.. Ye ortamekteplerde mmf beblal .:ı......a phpcak; -- r-w- aıR :um ' Delllzcll .. Biabqa R.w. 
ikmal dlaemeleri bitmifllr. Ba " GelenbeYl orta mektebi tuDa batı RatlYu, lllmir Aaf, Rafat 
yal okayaa çocaldardan yGzde - Niçin bu fllrlyet •dece mnlliml Recep Fent Beı Nlpa- a.,ıer, IHria.a •llhl• Yalaya 
ellili bapramallllflarchr. Ba be-o klprlclen plir? Diye cliiftluecek- tap im orta mektebiae, ı.t.DW BeJlw. 
cerlluizllk. IOD ,.Uar içinde çok :.::. ilmit eclr•us inine pçe- im orta mektebi tuUa •u'W .............. Bialtqa 
u ........... Nlzhet Hanım Kaclıkly im orta Temk, Jhbafl Arif, Rafit. Ke...t 

iki. Adnan A ... sında 12 Y&flndaR KDçUkler mektebine, Ltanbul kıs qrta mek- 0..... birlDci •llhim Avni, N.aeff 
'• Sİlemalarm açılma11 dolaJ1.Ue Sabri n_ Celal Be leı Kasımpapcla oturan Aclnaa n_ mal b b .. L tebi tllrkçe .......... ..7 llt'--~! • 

uwlediye mne ara lr UJUl'ua .... Kabataı liaealne, vefa ..... ede- --Werlal tebrlk ederd. 
adanda biri yine Ac:lmm acbnda derink 12 ,....dan klclk olu ço- 'r _ ~ ,., ~. 
blrbıe haçak çekerek ilimle euldum aiaemalara alı•••muaaı blyat mualllmliila• 4e Ekn• ı . .,,...e ift 

_k_• __ ka_tta-~iu~ım•d•a=n==-y•=ka==lamm ...... fb~L-=====-•=n-d_u=m~it=ti~-·--=-==------------==B=ey~g=e=ti=ri=lm=lattir_._·~~....ı_.. ..... 1S'll.!Jll. 

Osman ilca SaltariatJn DHiydi. o.ı::.daa::~·:-= 
O 

yollan aı~mektedir. Şimdi (BIO) ... 

z Türkçe Cümhuriyetin Dilidir. ~~~~~o:-.... · 0~· 
1 Son Poata'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ole Hasan B. Digor Ki : 

o 

- Perl n 
101118111 Adeta a-•1• 

, .. .,.._ ı ... Ola IİÜD ı•zetede okudum: 1 ... Bu evin .. yaaı yerli . yerinde 
··Bor .. bu .. da bir .... aarlp dururken birdenbire yvl.-inden 

"' ..... fulayank.. 

~ 
• 1 

• • t 

• • • • • 
• • 

• • 
' 1 

1 

• 
• 
• 

• • 
' • • • • • • 

• . 

1 

... Zip zip 11Ç1amıy•, oyna- ' Haslln B. - Orada da mutlaka 
mıya bqW'mıtl•r- Hayret .w., Rumbada.. Rumba!.. çahyorlarcbe 

d-x...... qyalar ela clayanmaJlp .P• 
.,........ ıelmlt olmalat. 



Hergün 
Ôz Dil 
#la.gramı 
ICutlulanırken 

ir 

Bu,an öz Tlrkçe ba11amıdır. Oa
. iaia buyarutile batlanan Is dil 
aımHıaıa 11ldlnllmllnl kutlula· 

L Dilimizi• Is bealifiae, keadi 
llzleriae kuqmHı lfia riritll•• 
reniı itin bqaralmuı ... ol•a

~r. Ancak bize prek olan, bu 
~ llkGye çabuk eritmek içi• el 
~tile çallflp utraımaktır. Dil 
•Afı, kurtulut nvaıı demektir. 

* ...... Tırk dili araıtırma derimi ( cemi• 
~ ) baıkanı Saffet Bey bu rec• 
~Joda yalnız iz Tlrkçe •liderle 
-.atamlt bir aydıt ( nutuk ) •lyleye
~tir. Bunda bir tek yabancı •iz bu· 
..._a,acaktır. Bu aydlfıD lçiade geçe-
:t_~lu iz Tlrkçe •izleri, dinlerken 
_ --.lmHı kolay olıun diye buraya 
~Joruz. Bunları tlmdiden iyi bel-

'lenlz radyoda Saffet Beyi cllalerken 
~erini daha kola1 •• çabuk 
--.rıınızı 

l - Önder • lider 
2 - Budun • millet 
1 - Armatan • hediye 
4 - Yat - yabancı, eenebl 
S - Arıklık • iımet, dokunul•as 

arıklık - harimi iımet 
6 - Acun - cihan, dOnya 
7 - Amaç • hedef 
8 - Uluı • millet, hallr 
9 - GOzey • ıiye 

IO - Yaltırmak - parlatmak, ziya• 
dar etmek 

it - Uluıluk - milliyet 
12 - Tire - prenıip 
13 - Gllvenli - emin 
14 - Açar • miftah, anahtar 
IS - Gömllç - d•fine, hazin• 
16 - Bitik • kitap 
17 - Gerek - lizım 
~: - Yaltmk - nur, ziva, ıua 

- Alan - 1aha, meydan 
20 - Onelmek - neıvGnema bulmak 
21 - Ozet - evvel; Ozelllk - nHllik, 

kıdem 

22 - Okan • azamet sahibi, azimOt
t•n manaııaa mabut adıdır ki 
buradan ( Okyanu• ) ıld 
alınmıttır. Bahri Muhf ti Ati ur 

23 - Batı • ıarp 
24 - Yalçın • eUAb 

2S - Yarattk - mahl6k 
26 - Elciltmek • ehltleıtirmek 
27 - lı - Hhip, malik 
28 - Terim - ııhlah, tabir 
29 - Deyim • ifade 
80 - Soy - kuim 
~1 - Soy1al - medeni, içtimai 
oı2 - Kez - kerre, defa 
33 - Diltüre - dil prenılpl 
S4 - Kurum • cemiyet, teıekklll 
35 - lrdek - matlap; irdemek • 

talep etmek 
36 - Yön - veçhe, cephe 
37 - Onarmak - ıılah etmek 
38 - Kıtında - yanında, huzurunda 
39 - Seçkin • mlmtu, lfGzide 
40 - Kural • kaide 
41 - Gerekline.neler • malzeme 
42 - Diriklik - ciyadet, zindelik 
U - Eriklllc - kemal 
44 - Özdek • aaıl, madd• 
45 - Ezim • mecburiyet 
46 - Bun - ihtiyaç, zaruret ( bu

nalmak bundan a-elir) 
47 - Onur - ıeref 
48 - Ynknm - vazife ( Jüklenllen 

fey) 
49 - Emek - ıa11et 
SO - Cumur - topluluk, cllmle 
sı - lrdem - latek, irade ( .ene 

lrdemekten ) 
52 - Ne denlu - ne kadar 
53 - A11th - faydalı 
S4 - Kamu•uı - hepimi• 
SS - Uza • mtlddet, zaman ( uıa-

mak • l•tidat etmek ) 
56 - Genel • umumi 
57 - Özek - ••rkez 
se - inanç - im .. 
59 - Bıtyık ~ katı, muhakkak. 

kanaını ôldüren Adam 
Ezine 25 (Hususi) - Pazar 

k&yOnden 19 yatında lsmail ka
l'lıı Zebraya bıçakla 12 yerinden 
Jaralıyarak lldUrmUıtnr. lsmail 
Jakalanmııtır. 

Adli Istılahların Türkçeleri 
Adliye Vekaleti Adliye ııtılah· 

larının TUrkçeleştirllmeaı için bir 
komisyon teşkilini Müddeiumumi· 
liğe emretmiştir. Komisyon P~ar
teai gllnü intihap edilecek Ye 
~erhal ,alıımıya bqlıyacakbr. 

Resimli Makale 

Çocuklar; •fze ıoru7orum: dil •avaıanda neler 
yaptıaıs, aeler yapıyonunuz ? Okumakta (Mektep) 
laocalannısı •ıkııtırıaıs, onlua durmadan Ôz Tlrkçe 
•lzl•r ıorunuL Size iz dllimid iri belletaialer. Buau 
yapmauanıa bu iıte •eri kahnlDIL 

Çocuklar ; iz dile ı,ı çahııaıe, ltu ıtl •İZ bqara
eakıınıs, o da ıisi yaıatacaktır. 

\ 

il Dil St1t1aşı il 

SON TELGRAF HABE"'RLERİ 

Bulgaristan - Yugoslavya 
• 

M. Y orgiyef ,iki Milletin Y akınlaşmasın-
dan Kimsenin Korkmamasını Söylüyor 

Sofya, 25 (A.A.) - Bqyekft 
M. Yorgiyef, Bulgar telğraf ajan
llDln blr muharririne Yuıoalavya 
kıral Ye larallç..ıafa yakillda 
Sofyaya yapacaklan ziyaret hak· 
kanda beyanatta bulunarak, bu 
ayın 23 llnde Bulgar paytahbna 
gelecek olan komıu btıkfimdar
larm blltDn Bulgaristan tarafındaa 
l>llyllk bir meserret Ye HYgi hi .. 
lerile karplanacağ'ınl ı6ylemlıtir~ 

Bulgar baıveklli, iki komıu millet 
araıanda mevcut olan kan rabıfa· 

Halkalı 
Muallimlerinin 
Tetkikleri 

Halkala Ziraat Mektebi muaf· 
limlerinden bir grup mektebin 
otobüsü ile bir tetkik seyahatine 
çıkmışlardır. 

Bu eınada Fransaya gidecek· 
ler tawkculuk, ıarapçıbk ve saire 
gibi liral tetkikatta bulunacak
lardır.Ayrıca bir heyette MOrefte ve 
civarına gitmiıtir. Onlar da ıa • 
rapçılık vaziyeti hakkında tetkl· 
kat yapacaklardır. 

lktasat Vekilinin Geziıi 
Ankal'a, 25 - lktısat Vekili 

Celil Bey lzmire gitmiftir. Vekil 
bey lzmirde baza madenler hak· 
kında tetkikat yapacak, sonra · 
albn _ye petrol madenlerinin l- • 
lundup yerlere ve Erganiye g.
decektir. 

lanndan babsettiktenıonra bu iki 
milletin tam bir uzlaıma halinde 
yapmalan ve knllür sahuında 
biriblrlerlne yardımda bulunmala
rı, bu ıuretle umumi ıulha badim 
olmalan mtimknn ve lazım oldu· 
ğwıu beyan etmittir. 

M. Yorgiyef, ahiren bu yolda 
elde edilmit olan terakkllerin, 
Bulgarlarla Yugoslavlar araıanda 
pek ziyade sllr'atle yeni bir 
takım mOnaubetler teeeıüı 
etmekte olduğunu göıtermekte 

Yazanı 
Ôz dil savaşındaki gerini al. 
Ôz dilin yardımcısı, yapıcısı 
ve sevdiricisi sen olacaksın. .. 
Budunun blrllll, dll blrll· 
ille kurulur. 

• Budun yapısının harcı dlldlr. 

* 0•111•11lı •alt1111atıı11I• lıöglü, 
d••l•tl• dilini a11lamazdı. Cümha
rig•t, "••l•t v• budan 6i,.lillni dil 
göni11d•• il• laırııger. 

~===============-===··=·-~J 
Yükselen Hikimler 

Ankara, 25 - Adliye ayırma 
demeii ( tefrik encümeni ) işini 
yarın bitirecektir. Derneğin birer 
kerte yllkselttiğl hAldmlerin adlan 
birkaç gün sonra resmi gazetede 
çıkacaktır. 

Adliye seçme ve it verme 

r 
iSTER lNAN iSTER 

bulunduğunu Ye bu mllnaeebet• 
alelade iki komıuluk mUnasebet
lerin !erinden ibaret olmayıp 
k•rdeıUk mBnaHbetleri oldu-
ğunu ıöylemif, demfttlr ki: 

.. - Bu mllnaıebetlerin esası, 
mütekabil bUrmet; itimat ve sulh 
içinde çalıımak arzusudur. itte 
bu sebepten dolayı bu milnase
betler biç kimse aleyhine müte
v~c~ih .bir tehdit .teıkil etmediği 
gıbı, kımseyl endışeye dUtmesine 
de mahal yoktur. " 

1 Bir Esrarcı 
Yakalandı 

iki gün evvel Galatada lımail 
oğlu Mehmet isminde bir eırarkeı 
yakalanmıştır. Mehmet Y enizen
gin , sokağında bir evde esrar 
çekerken polisler tarafandan ele 
geçirilmiıtir. Bu adam ıorguya çe
kildiği zaman: 

" - 19 yıldır esrar kullanıyo
rum. Alaıtım. Artık barakamıyo-
rum.,, 

Demiı ve eararı Galatada 
tUtUocU Abmetten aldığını söyle
miıtir. Bunun üzerine Ahmet te 
yakalanmıştır. 

Her iki suçlu dün Gllmrllkteki 
8 inci lhti1&1 mahkemesine veril· 
mişlerdir. 

·--·······················-·-------·-···-········ derneği (intihap encilmeni) birinci 
T eırinin ilk gilnlerinde toplana· 
caktır. 

iNANMA! 
e 

Bir muharrir, arkadat ıu fıkra ile ıordutu bir ıua'e 
cevap iıt"yor: 

dinia Fatih merkezi dahilinde Cibali mHkiiade olduju 
neticede anlaıılmıt-

• 

" Bir h rs ·zlık davaıında ıahit olarak dinlemek için 
Üçllncll Ceza Mahkeme•I, Ha1aa Basri iımiade bir poliı 
memurunu mllkerreren Fatih merkezinden iıtemit- Bu 
merkez ise mahkemenin taıkerelerine hep: 

'' Bu isimde bizde poli• yoktur ., diye cevap ver
nı!J. Halbuki mahkemenin aradıtı Hasan Ba1rl Efen-

iNAN 

Fatih l'ibi lataabulun ea milhim bir .emtiain umu
•I emniyet itlerine bakan bir merkez memuru, Eendi 
emri altındaki pollı memurlarını arayıp bulamaHa 
acaba hır1ızhk ve uj'ur1uzluk yapan •izli •uçlulan DHıl 
meydana çıkarır?. " 

Buna cevap verilebilecetineı 

INA/f l!IAI 
_J 

Sözün 

Bir Define 

Aranıyor 
.._ _______ A.!. 

Hikayeyi yeni itittim : 
Üıtll ba11 temiz, 1611 sohbeti 

yerinde bir adam uzaktan tanı
dığı bir zengine giderek kArb 
bir it teklif etnıit: 

- Bilirainiı, vakit geçirmek 
için 11k aık AH Emiri Efendi kn-

JUphaneslne giderim. Geçenlerde 
yine orada eski, el yazmua bir 
kitabı karııtarırken 12 kllp altanı 
ihtiva eden bir defineden bahse
dildiğini gördllm. Üzerine dO,tllm. 
Arayıp taradım ve nihayet bulun
duiu yeri anladım. Fakat hafriyat• 
ta bulunmak iham, bu da para 
ifi, benimle ortak olur musunuz? 

Zengin, gösterilen vesikalara 
bakm11, sözün dojruluğuna ka· 
naat getirmif Ye keunin ağzım 
açmıı. 

Neticede 12 kop altımn bu
lunfap çıkarıldığını söylesem ihti· 
mal hayret edersiniz. Fakat bu 
ııe sermaye döken zenıinin be· 
ıabıoa maalesef deyeyim, mesele 
öyle olmamıı. Bilakia define ara
ma teklifini yapan adamın bu 
kesat zamanda bira% havadan 
para kazanmak istediil anlapl• 
mış, zeniln timdi mahkemeye 
gidecek mi, gi8eree hak kazana• 
cak mı bilmiyorum. Fakat ben 
hükllm verecek kudrette olsay
dım dolandırıcıya ıöyle ıöylerdim: 

- Eğer albn bulacak ku-.veti 
haiz olsaydınaz, aizl cemiyet he· 
ıabına çok tehlikeli bir adam 
ıayardım. ÇOnkO ciban iktisadi
yatı altına dayanır. Albnın kıy· 
metli kalması için iH nadir bu
lunması icap eder, ıurada burada 
kop kap buluauYerine blltlln 
.. nizamı Alem., altüst olur. Evet 
bu dUtUnce ile sizi çok tehlikeli 
sayar ve ömrllnllzOn ıonuna ka· 
dar hapse atardım. Sizin he1&bı· 
nıza bereket versin ki bir dolan
dmcıdan başka bir ıey değil· 
ıiniz. Binaenaleyh serbeıt bıra
kılmanızı emrediyorum. Fakat 
bir daha gözüme görOnmeylnizl., 

Define bulmak hlllyasile parayı 
kaptıran zengin~ gelince, ona da 
tunu söylerdim: 

- Bu ıarlatana inanmakla 
aptal bir adam olduğunuzu gös
termiş oldunuz. Bu, aizin için bir 
derstir. Bahalıya mı mal oldu dl· 
yoraunuz? Müstahaktır: Kabahati• 
niz meydanda, okka ile mal alıp 
kilo ile satmak, yahut da meseli 
mllıtakbel tehir pilinının ne ola· 
cağım timdiden keıfederek ilerde 
pahalanacak yerleri yok pahasma 
ele geçirip albn flabna devretmek, 
ye nihayet ahcı ile verici araıında 
mutavauatlık yapmak varken ne 
diye böyle hayali ifler petinde 
koıarS1naz. Bu ifte bir mücrim 
varsa o da ıizainlz. Binaenaleyh 
sizi bet ıene hapse ve maalesef 
fazla tutmayan mahkeme masraf
larını da \•ermeye mabkiim edi
yorum.,. 

• 
S6zlln kısaıı: Ben memleketin 

muhtelif yerlerinden gelen define 
arama haberlerini, hep ba tekilde 
bir dolandmcılak olmua bile 
hayal peıinde koım• addediyo
rum ve tehlikeli buluyorum. 

Okka Kullanmı9larl 
Bazı <Hlkkialardıo, eakl ölçG ol•• 

olcka ile alıt Yeİf yapıldıl• ...... 
müttür. Yeni a çüler çıkah bir Jıl 
olduğu halde, hi\i okka kallaaa• b9 
gibi dükkan tabipleri ceıılıad11ıla. 
caktar, 



~ Memt.Ut Manzaruıti 
Yeni Çaga 
Nahiyesi 

Bartın (Hususi) - Reşadiye 
Bolu ile Gerede arasındaki şose 
üzerindedir ve yirmi beş sene ev
vel kurulmuştur; yani yeni bir 
köydür. Köyün hususiyeti, önün· 
deki geniş tatlı ıu gölüdür. 

Bu gölün asıl adı "Çağa,, gö· 
lüdUr; karşı yakasında, dere içinde 
ayni isimli bir köy vardır ki bu 
köy bundan Uç yüz sene evvel 
mühimce bir kasaba imiş. Hatta 
Evliya Çelebi bu kasabadan ve 
( Buhayrei Çağa) diye gölden 
bahseder. Bu göl hakkanda o ci· 
\'arda enteresan bir rivayet var• 
dır. Bundan beşyfiz sene kadar 
evvel, gölün yerinde mamur bir 
köy varmış. Bir gün bu köye bir 
seyyah gelmif, halk ona ehemm:
yet vermemiş. Bunun üzerine sey· 
yah köye beddua etmiş ve der· 
hal yerden sular fııkırarak köy 
az zaman içinde batmış ve yerin
de bu göl meydana gelmiıtir. O 
civar köylerinin ihtiyarlan, elli 
aene evveline kadar, gölün bazı 
kısımlarında batan köyün minare
lerinin alemleri görUndüğUnü id
dia etmektedirler. 

Evliya Çelebinin bahsettiği 
Çağa kasabası bir müddet sonra 
bil) Uk bir yangına uğramış ve 
bugünkü yeri metrük köy halini 
almıştır. Göllin diğer kıyısında 
ve şose llzerlnde Reşadiye köyll 
yirmi beş yıl evvel yeniden kurul
muştur. K5yde tarif binalar var• 
dır ve ide ta küçük bir kaaa ba 
numunesidir. 

Gazi Hz. geçenlerde Gerede 
yolu ile Boluyu teşrif ettikleri za· 
man Reşadiyeyi ç.olt beğenmi ler· 
diı. Ve adını ( Yeni Çağa) ya de· 
ğiştirerek nahiye merkezi yapıl· 
ması için emir buyurmuşlardır. 

" Yeni Çağa,, nın önünde göl 
olmakla beraber havası gayet iyi· 
dir; sıtma ve sivri sinek yoktur. 
Gölde çeşitli balıklar çıkar. Hat· 
ta sazan cinsinden 60 • 80 kilo
luk büyük balıklar tutulduğu ol· 
muştur. Göl kışın tnmamile donar 
ve buz bir metreden fazla kalın
laşır. O zaman karşıdan karşıya 
arabalar geçebilirler. 

G61 donduğu zaman halk bu· 
zu bazı kısımlarından kırarak ge· 
nişçe delikler açarlar. BUtUn ba· 
lıklar gUneı ziyası almak için bu 
deliğin ağzına toplanır, halk ta 
bunlan kolaylıkla avlar. 

Yeri ve tabii güzellikleri 11 Ye
ni Çağa 11 ya parlak bir istikbal 
vadetmektedir. , ____ _ 

Umumi Köy OUğUnU 
Bergama, (Hususi) - Merke· 

ze bağlı Alacalar köyünde gizli 
nUJus arawtırma muameleıi bit
miı, yapılan araştırmada köyde 
evlenme muamelelerinin nüfusca 
tescil edilmemit olduğu görill
müıtUr. Bunun Uzerine köy muh
tarı bunu kanun emri mucibince 
bUtUn evlilerin nikAhlarım yeni 
den yaparak nüfusa tescil ettir
miş, bundan ıonra köy meyda
nında Davullu zurnalı büyük bir 
eğlence ve düğün tertip ederek 
bütün köy halkını yeni baştan 
ııerdeğe koymuştur. Köy bu 
umumi düğünden pek memnun 
kalmıştır. 

Giresunda Gardenparti 
Gire un (Hususi) - Giresun 

por kulilbU Un tertip etf ği gar• 
denpartf çok miıkemmel olmuş, 
çiftler ıanbah kadar dansetmiş· 
ler, çok n ş'eli bir gece geçiril· 

t r. 

• 
LERI 

Turhal Şeker Fabrikası Tokat Ve 
Civarına Yeni Bir Hayat Verecek 
Tokat (Husu· 

si) - Tokatta 
bu sene mahsul 
her sene ki ne 
nispetle daha 
İ} idir. Üzilm ve 
şeftalinin bat• 
manı 25-30 ku· 

ruşa satılmakta· 

dır. Yumurtanın 

15 tanesi 5 ku· 
rt şa iken son 

günlerde fiatlar• 
da biraz tereffu 

Turhal yakın 
senelerde Ana• 
dolunun ıayılı 

ıanayl merkezle
rinden biri ol-

mıya hazırlanmak· 
tadır. 

Turhal mo· 
dern memurin 
eYlerile bol elek· 
triği ve bol suyu 
bahçe ve yollari• 
lo Anadolunun en 
gUzel kasabası 

olmaya namzettir. 
Fabrikanın kur

muı olduğu has· 
ve tane ve yatı mek-

stok mallarımı• Bapn lnıaotı tamamlanınıı olan Tarhal ı~k•r /abrik•aı tebl yalnu. fab-

görUlmU§tllr. Ba· 
zı ıhracat mad· 
delerimizin 

zın takaaa tabi tutulmuı olmasın· paralarla bir kııım borçlarını rika monsuplarma ve çocuklarına 
dan bu muhit te lıtifade etmlı ödemeye muvaffak olmuılardır. · mabsuı olmıyacak, civar k6ylUJer 
ve bu havalide ıtok mal kalma• Turhal ıeker fabrikasının mı. burada tedavi edilecek ve okutu· 
mıştır. ruluşu bu muhit için en bUyUk lacaktır. 

Bu vaziyetin Tokatta tahsilat ve sonıuz bir sevinç vesilesi ol• Tokat valiıl Recai Bey Tokat 
lşlerindede teıiri görlllmilş, tah· muştur. Tokatlılar ve cıvar halkı ıehrinin plAnını yapbrarak, Turha· 
si at normal haddini bulmuştur. burada yükselecek bacanın ne h da plinlaıtırmak zaruretini duyu• 
Tokatlılar son senelerde borçla· bUyilk bir nimet olduğunu anla· muş buranın bir plinı sanayi mer• 
rma yeni borç ilave etmemişler mıı ve duymuıtur. Samsun, Sıvas kezine elzem hertllrlll ihtiyaçlar 
ve bilakis takaı sayesinde kolay• Erbaa, Niksar, Zile havalilerinde gözönünde tutularak tamim edil· 
hkla satılan mallardan aldıkları bile pançar ziraatı mükemmeldir. meye başlanmııtır. 

/(ög Mektepleri 
Ve Kitap lhtigacı 

Nazilli (Hususi) - Mektep 
faaliyetleri arifesindeyiz. Her 
mektep memleket çocuklarına 
kapılarını açtı. Şu ıırada Ukmek· 
teplei' bilhassa köy mektepleri· 

nin mUhim bir derdini mevzubahs 
etmek çok lazımdır:Köy çocukları• 
nın mektep kitabı ihtiyacı ... 

Bugün köy mekteplerinin bü· 
tün ihtiyaçları köy bütçesinin 
verim derecesine inhisar ediyor. 
Köy çocuklarına vaktinde kitap 
temini çareleri dllıünillmel:dir. 
Köylerde kız ve erkek çocuklar 
zaten binbir miicadele llo devam 
ettirilebiliyor. Fakir köy çocuğu 
kitap tedarik edemiyor. Vilayet 
idarei hususiyeleri mıntakaları 
dahllindeld mektepll köyler ço· 
cuklarınm ihtiyacı olan kitaplar 
için kafi bir tahsisat ayırırlarsa 
hem köy çocuğunun bu mUbrem 
ihtiyacı hem de • kitaplar vak· 
tinde tedarik edileceği için • ted• 
rlıatın intizamı temin edilmlt 
olacaktır. 

Koaabamızda llk mektepler 
kayıt ve kabule başladılar. Köy 
mektepleri de 20 eylôlde açılacak 
ve bütün mekteplerde tedrlıat 

29 Eylülde başlıyacaktır. 

Boluda Yaralanma Vak'alan 
Bolu, (Hususi) - Çorak Mıbr· 

)ar köyünden kuru Halil oğulla· 
rından Abdullah oğlu Hüıeyin 
ile ayni köyden kuru Halil oğul• 
larmdan Ahmet oğlu Arif arala• 
rmda bir ev meselesinden kavga 
çıkmış 'lie neticede Arif Hüseyini 
sopa ile kafasından yaralamıştır. 
Arif yakalnnmıf, yarası ağır ve 
kafataıı patlamıı olan Hüseyin 
hastaneye kaldırılmıştır. • 

lf. Çarşamba nahiyesinin So· 
laklar köyünden Nuri oğlulların· 
dan Mustafa ile ayni köyden Hacı 
Mehmet oğullarından Ali oğlu 
Durmuş arasında da bir su yolu 
mest esinden kavga çıkmıı ve 
kavgada Durmuı Muatatayı evveli 
taşla, sonra bıçakla müteaddit 
yerlerinden yaralamııtır. Suçlu 
,ı,.. .. ı. ı , ... t,. .. 1,n!r'qtı". 

Akçaşehir Nahiye İken Kaza Oldu 

Akçakoca hükumet lcenalı 11• 11apılan 11teraslmden 6ir intı6a 

Bolu ( Husuıl ) - Akçaıehlr ı Gece fener alayı tertip edilmıı 
nahiyesinin kazaya tahvili yolun- ve blltlln Akçakoca ışıklara bllrün• 
daki kanunt merasimin bitmesi mU~tUr, Ertesi ıabah Gençler 
ve yüksek tBBdika iktiran etmesi Birliği tarafından misafirlere bir 
dolayısile yeni kazanı~ işe başla· çay ziyafeti verilmiştir. Öğleye 
ması dolayısıla merasını yapılmıı· yakın btitUn memurlar teşekkül· 
tır. Bu münasebetle Bolu ve Düz· ' 

,d b' k d tl'l Ak k ler, esnaf heyetleri •e halk tara• 
ce en ırço ave ı er ça o- f d . f' 1 · d'l ı ti 
caya gitmişlerdir. ın an mıaa tr er teşyı e ı m ş r. 

O Ü hnLıı. t k .. Akçaşehir nahiyealnln Akça• g n Kume onagının .. • 
6nU bUyUk kUçlik bUtUn Akçaşe· koca kazası oldugu gllnlin Gazı 
hirlilerle dolmuştu. Nahiyelerinin gUnU olması ve her ıene teıit 
kaıa olmaıı dolayıııle berkeı edilmesi Akçakoca halkı tarafın· 
büyük bir ıevinç içinde idi. Hll· dan kararlaıtırılmııtır. 
kiımet konağı kapısına bağJanan 
kordelA kesllmezden evvel Bele· 
diye Reisi Servet, Fırka Reisi, 
Nazmi, Mecliıi Umumi azasından 
Uıtfl Beyler Akçakocalılar namına 
birer nutuk ıöylediler. Vali Ali 
Rıza Bey de bir nutukla cevap 
Yerdi. 

Müteakiben Vail Bey hUk6· 
met konağının kapısındaki korde· 
layı keserek hllkiimo girmişler ve 
Kaymakam Ali Zarifi Bey maka· 
m\nda tebrik edilml~tlr. Halk 
Fırkası idare heyeti tarafından 
40 kişilik milkellef bir ziyafet 
verilmi~tir. Bundan ıonra yeni 
kazanın ıerefine pehlivan gllreş• 
Jeri, motör yanşları yapılmıf, 
kazananlara münasip hediye ve 
ikramiyeler verilmiştir. Bolu'dnn 
giden misafirler de kaza hal· 
kı tarafından motörlerle gez• 
dirilm i ştlr. 

Akşam Uzerl Belediye tarafın· 
dan Belediye ıalonunda 50 kişi· 
llk bir ziyafet daha verilmiştir. 

Derbent istasyonu 
Adapazarı (Husuıi) - Derbent 

Sabancadan aonra gelen birinci 
istasyondur. Ve Kocaeline mer
but bir nahiye merkezidir. lstaı· 
yona civar hükumet dairesi ve 
·bir fırın, birkaç bakkal, d5rt 
kahve, bir kasap, bir nalbant, ve 
Adapazarı TUrk ticaret bankasına 
ait bir kereste fabrikaaı vardır. 
Aııl köy iıtaayona onbeı yirmi 
dakikalık mesafede V4' her vakit 
karlarla mesdut Keltepenin etek
lerinde kurulmuı, 400 hanelik bir 
kasabadır. 

Derbent Ormanlarında TUrk 
ticaret bankası tarafından milyon· 
larca tıravres yapılmaktadır, köy· 
lUler bu yüzden oldukça para ka· 
zanmaktadırlar. istasyon geceleri 
karanlıktır. istasyon dahilinde 
Meryem ana kandili gibi fersiz bir 
petrol lAmbaaından maada hiç bir 
ıiya yoktur. 

Fen Bahsi ==t 
Fen Yoluna 
Bir Kurban 
Daha Verdik 

M•rhrım Bagtar yiizba~ı Kemal 
G•mil Beg 

Fen Ye lnıanlık yoluna vat" 
lığını feda ederek çalışan ge11Ç 
baytarlarımızdan Yüzbaşı bakte
riyolog Kemal Cemil (1902-1934) 
Beyin dört seneye yakın bir za" 
mandanberl Pariste Pasteur Ens" 
tltUailnde, üzerinde uğraştığı bit 
hastalığın pıençesine düşerek öl
dUğUnU pek çoklarımız duymuf 
ve gazetelerde okumuıuzdur. 

Baytar Kemal Cemilin ıavaşı 
Ruam denilen, hayvanlardan İO" 
şanlara çok kolay bulaşan mlUhİf 
ve hiç aman vermeyen bir har 
talığa karşı idi. Ruam, bu ano 
kadar hrnaklannı geçirdiği aayıııı 
insanları, köylüleri, hayvan il• 
uğraşanları ve birçok fen adaIIl" 
lannı istisnasız olarak ebediyet• 
göndermiştir. Bu afete uğrıyanla .. 
rın biç birisinin kurtarılması fİD1 .. 
diye kadar nasip olmamışbf• 
ÇUnkll bu mel'un düşmana kart• 
koyacak, bunu yok edecek bit 
ıilaha maaleıef sahip değiliz. 

Kemal Cemil bu silahı araIIla 
yolunda kurban gitti, bu yolda 
giden kurbanlar ve şehitler ara
sına karıştı. O, bemcinslerinİPı 
ve geçen senelerde ayni Uiku il• 
canlannı veren meslektaşları mu
allim binbaşı Ahmet ve muavini 
yUzbaıı Hüdai merhumların inti" 
kamını almak için çabalarkePı 
isimleri dünya durdukça anılacak 
yaşayan ölüler arasına bile bile 

ulaıtı.Kemal Cemil Pastör EostitC• 
sllndekl mesaisi ile bize ve feı> 
alemine bUyUk ümitler yermişti• 
Bulduğu aşı limitleri çok kuvver 
lendirlcl bir yol almışh. 

Ümit ve emniyet kendisinde 
pek fazla idi ve hatti büyük bit 
ceıaret ve feragatinefs ile bıJ 
aşıyı ahsı üıerinde tecrübe 
etmekten bile çekinmedi ve bunıJ 
yaptı. Fakat geçen sene bu fen "" 
insanlık fedatsi birdenbire has• 
talandı, boğuştuğu ruam hastah• 
ğıne bizzat yakalandı. 

Mel'un hastalık vücudunuO 
birçok yerlerini, kemiklerini ke• 
mirmeğe baıladı, bu ) UzdeJJ 
birçok defalar ameliyat masasın• 
yattı; son ameliyat esnasında d• 
ebedi iatirahate kavuştu. 

Hastalığının mahiyetini bileJ1 
Kemal Cemil son anına kadat 
ıoğukkanh idi, endişesizdi. KeP"' 
disini hergün bir az daha adeıııe 
yaklaıtıran bu hastalığa ergeÇ 
meydan okuyacak bir nıeslekda" 
tının çıkacağına eınin olarak 
adeta mUsterihti. Ve Kemal Ce" 
mil gözlerini bu iman ile kapadı. 

Cumhuriyet bUkfımelimi:ıin ye"' 
tittirdiği, sebat, feragat ve feda• 
karlık aııladığı hu genç baytarı• 
mı:ıın feci bir akibet ile z"yaı 
acınmaya, anılmaya değer bit 
hadisedir. Kemal Cemilin adınf 
kalplerde saklar, ruhunu takdi• 
ederken bu ha·n ve cani hasta" 
lığın da pek yakında fennin iP"' 
tikam kelepçeleri arasınan dili" 
mesinl öz candan dileriz. 



BA icl 'l'ILGB rL Gönül lıleri 

Okuyucularıma !manga Niçin 
alnız 
zrakılıgormuş? 

Fransanın 
lçgüzü 

!Morro KastelAcığı(F acia) c~1~:f!~':'::y .. 
Hitler Almany ıı ırlıı ılyaaetine 

ok leride bir hız vcrmiıtir. lılc 
mledc yahudl aleyhtarlıJile baıta. 

•n bu ırk hareketi, diğer milletleri 
Alm n :ittihadı" endiıeaine dOtDr
Gttür. P rlıto çıkan •• Fransanın 

" siyasi gazetelerinden °biri alan 
Er Nuvel,, Bu münuebetle funlan 
aııyor: 

"Almanlar yalnıs kalmıt olmala
dan ve dGnyanın kendilerini anla-
•dığmdan ıiklyet ediyorlar. Fakat 

un kabahati kimdedir.? 
"Umumi Harbin verditf der1in 

lnıan'Jara klfl geleceti aannedll· 
•ttı. Pancermanismin bir Hohen
lern ba&tahğ ndan baıka bir ıey 
adıkJ ve bunun efnnevl bir uıul 
inkitaf ettirilmit olduğu ılSylen• 

elde beraber baıiret saatinin dura· 
•tı zannolunuyorau. Almanlar bl· 
Ük bir millettir. Bunu inkar et· 
ek delilik olur. Fakat diQ'er millet

•r de tarihteki vazifelerini yapmıt• 
•rdır. Almanların bu hakikati inkh 
tın lerJ k ndi!erine hAı olnn b~ ka· 
akterdir. 

Umumi harp, Almanları inaaf had-
•ne çekmek için klfi gelmemlftir. 
imanlar yeniden iıe baıhyorlar. Ve 
Gnyayı hQkilmleri alhna almak busu• 
il daki yanlı kudretlerlnden bahse· 

d orlar .. Dünya da kendini ayınyor 
"e Almanları J·alnız bırakıyor. Dünya• 
llın bundan b ıka bir hareket hattı 
takıp etme i kabil midir?,, 

Devletlir araıında ıilihlanma ya
t tın n en hararetli bir çağında, bir 
F'r ıı gazetesinde çıkan bu yazılar 
hilylı manalıdır ve Aimanlıfın batlıca 
ldd ıın n Qzerine parmak koyuyor-Jf-

Eski Muharipler 
Toplantısında 

' yaya Teessüf Etti 
• 

Lon ra, 25 (A. A.) - Eski muha
tıpler budunlararası federasyonunun 
o b inci yıllık kongresinde Yugo•· 
la\'ya mur hhaıı, ftalyan murahhaala
'1lın kongre itlerine karıtmakt .. n 
ı k ndiklerinden dolnyı kendi beyeti
llın tee&aurlerinl bildirmiıtlr. 

Kongre, Franaız murahhuı M. 
lieronun, ltalyan vo Yugoılav ordu
ların n k ymelini şüpheye dlltOrecek 

Başvekil, Bozgunculuk 
Yapıldığını Sertçe Söyledi 

Raria, 25 (A. A.) - Batnkil M. 
Dumerg bir nutuk a8yliyerek dahilr 
nziyette elde edilen ıyilikten bahıet
rnit, bununla beraber vazifesinin 
henGz bitmemiı oldu§'unu anlatınış, 
Frangın kıymetten dDıllrlllmeıi için 
yapılan propağandaya geçerek, Frank 
kıymetten dQıOnce ta1arruf aah:p
lerile itçi ve çiftçinin mahvolacatını 
ileri ılrmDı n demittlr ki: 

" - Üıtilllcilerin umumi harabiyi 
intaç edecek olan Frangın harabiıl 
gaye.ini takip etmeleri rayet man
tıki bir ıeydlr. Fakat baıka ıiya1t 

akidelere 1abip olan Yatandafların 
ayni naıariyeleri srDtmelerl dotruıu 
hayrete deter bir ıeydir • ., 

Yapılacak 11lahattan bahHden 
Baıvekil, bunların en e.a.lara devlet 
otorite1inin tuiıi olduğunu ve bu 
otoritenin hiçbir zaman parlamento ve 
demokraıi reiimine aykırı· olmadıtını 
ıöyledikten sonra kanunu Ha1iye 
ithal edilecek birkaç kelime ile hü
kumet reisine bir B ıvekil için zaruri 
olan aelAbiyetin verilmesi, Hllkümetle 
mebusan meclisinin elueriyeti araıında 
ihtilaf zuhur ettiği takdirde &yan 
meclisinin reyini nlmak :zaruri olan 
ahval mOıtcana olmak Clzere hemen 
intihabata mObaıeret hakkının bahı-

dilmesi ve HllkQmetin resen masarif 
teldıfınde bulunması muvafık olac4-
ğını alSylemıttlr. 

M. Dumerge g6re, gelecek Hne
nin bOtçeai ıamanında mevcut v• 
meclise kabul edilmediği takdirde 
HOkOmet geçen aene bütçesini karar
name ile bir eine için temdit etmek 
hakkına malik olmalıdır. 

Londra Bor•••• 
Londra, 25 (A. A.) - lı'arı ahire 

kad r, Londra boraa11, Cum rteai 
.rtlaleri kapalı olacaktır. 

•-aa••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mahiyetteki neıriyatı esefl k rtıl yan 
Te ölenlerin hatıralarile sa~farln 
ıerefini kırmak makaadile yapılan 

tenkitleri reddeden ve nihayet, bu iki 
orduya, savaı meydanında g8&terdik
leri yiğttlıkten ötürD hayranlık beyan 
ederek ltalyan heyetini kongreye 
katılmaya candan davet eden teklifini 
elblrliki ile lrabul etmittir. 

Bu karar, İtalyan heyetine tel ya• 
zııile bildirilecektir. 

Aşk 
Gençleri 
No.28 

26 - 9 - 934 
Eh ne yapalım efendim, 

dedi. 1 , sız·n iıinlz. Bu zamanda 
Parasıı; io olmıyor. Arzu ederseniz 
nıu meleyi bir başka avukata 
d vredebiliim. Şimdiye kadar 
t 1 şbğım için de para almam. 
F aknt işiniz birkaç ay daha geri 
k 1 r.. O vazifem değil. 

Melek H. ağlayacak gibi bo· 
i zı düğllmlcniyor, başı uğuldu· 
)'ordu. Yüz lirası yoktu. Son de
f a eline geçen parayı eve har
camı b. 

Avukat bir facl:\ kahramanı 
gibi şimdi ellerini göğsüne kavut
turmUf, kalın ka~lannın altında 
cam l[ibı cansız gözlerini bir 
y re dikıniş bekliyordu. 

Melek Hnnım dUşUnilyor. Bu 
yUz lirayı nereden ve nasıl bula-

h ceğ'ni arattırıyordu. Birkaç 
beşlık altını, pırlıtnta bir bileziği 

rdı. Fakat bunları L yJAya ver· 
II1 ti onun tuvalet eoyaıı arasın• 
d 1 . Genç kızı bunlardan 

hrum etmeye kıyamıyacaktr, 
K :ıd nin artık bır şeyıi yoktu. 
O dar dalmııb ki yaubanede 

Burhan Cehit 

k ndinden başka kimse yokmuş 
gibi mırı!danıyordu: 

- Satacak bir şey yok. 
Acaba bileziği reh'ne koysam. 
Fnkat Leyliiya ne diyeyim. O .. 

Ohan s Gevezeyan Efendi 
bilezik kelimesini işitince irkildi. 
cnm gibi bakan gb.deri canlandı. 
Yumu adı. Kalın kaşlan titredt. 
Yüzüne adeta hni m, selim bir 
maske geldi. Tatlı bir seıle : 

- Büyük Hanımefendimiz, de-
di. Bu öyle bir lıtir ki kazanmak 
için / ıeve seve korkmadan her 
fedak4rlık edilebilir. Ben böyle 
sigortalı lıe gözU kapalı para 
dökerim. Ne yazık ki elde buna 
ayrılacak param yoktur. Hem 
korkmayın. Hatta oturduğunuz 
evi ipotek edin. Ne yapın, yapın, 
bu davanın masarifatım gHrU • 
Bu glln on verir niz yarm yüz on 
alırsınız.. Bu tıpkı kumbaraya pa· 
ı-a atmak gibi bir şey ... 

Melek Hanımın ilk isyanı ya• 
taşmıştı. 

Ohane Gevezeyan; mUşter·
lerin ruhi vaz.iyetlerlni pek iyi 
kollayan vo ona göre ıerbet 

-
Son Aylarda Üç Gemi Arka Arkaya 

Denizde Yanmıştı 
Son aylar içinde arka arkaya bir 

kaç dealı: uğra~ı [kaza] oldu. Bu 
utrnklar OçUlr. Üçllde blr ıoydand ... 
Yangın. 

hk yanğın, uzak farktan gel~n 
Franıız kump11nyalarının malı jorj 
Filıpar gemisinde çıktı. Bir çok can 
elden gitti. Bir aralık bu utratan rizli 
bir parmak! yap ldığı sanıldı. Ancak 
bir tutar elde edılemedi. ikinci yan• 
gın yine Fran111.ların Atlantik vapu• 
runda patlak verdi. Bu ylSodcn de eller 
boşta kaldı. Son acık Okan denizinde 
oldu. Amerikt:lıların Morro Kutel 
vapuru birdenbire ateı aldı. Bir çolr 
inunlar 61dG. Bu yOzden vapurun 
sabitleri ve yolcuları ıorguya çek ı ~ 
duruyorlar. 

Son gelen telgrafların bildirdıti 
yeni yeni bilgileri aıatıyo yazıyoruz. 

Nevport, ( Amerika ) 25 (A.A.) -
.,Morro Kaatel., vapuru yangınını tet
kike memur komlıyon kartısmda 
ifade veren, geminin ikinci kaptanı 
M. Varmı demittir kiı 

" - SOnri Vilmot, bana, telad 
memuru Alanya'da iki ıtıe kezaap 
ver, bunlardan birini Dzerlne botalbr, 
korkuıile kapımı kilitli tutuyorum, 
dedi. Sonradan, zabitlerden biri, 
kezzabı Alanyanın ellnden aldı.,, 

M. VatmE, yangın eıınuındı, 
geminin kumanda kliprüıllnde karga· 
o lık olduğun dair, Alanyanın verdi-
ği ifadeyi oıddetle reddetmiıtir. 

Berllnde Bir Tevkif 
Berlin, 25 (A. A.) - Litvanyanı.a 

Bertin ıeflrl, Litvanya ajan11 muha· 
birinin tevkfini protesto etmiıtir. 

1 

Morro Kastcl yanarken 

Jorj Fılipar yanarken 

At/antik yanarken 
====~~====m-==~=-==============:::x.----

MI> Cemiyeti Ve 
İs ·ktali 

A vu sturyanın 
eselesı 

Cenevre, 25 ( A.A ) - Milletler 
Ceıniyeilnın dünkü toplant111nda 
Avusturyanın isti lali görüşlllmOttür. 

Fransa Hariciye Nazırı M. Bartu, 
İngiliz murahhası M. Eden ve İtalyan 
murahhas • Alizi ile görllımfitlllr. 

Üçii de bu görüemelerden ıeTlnç a-ös· 
termokle beraber neticeyi tefsir huau• 
ıunda çek'ngen davranmıılardır. 

Cenevre, 25 (A.A) - M. Ho'tti'nla 
riy seti altınd , acele içtimaa davet 
edilen aiyaai komiıyon, dün ~tleden 

veren avukat nihayet ihtiyar 
kadını kandırdı. 

Melek Hanımın üzerinde elll 
lira kadar vardı. Onu verdi. 

Üst tarafını de iki glln içinde 
tedarik etmek llıere yazıhaneden 
çıktı. 

ihtiyar kadın birçok davacı• 
l rm bekleitiğl yandaki odadan 
geçerken onu selametleyen Ohan· 
nes Geveze) an hAIA devam edl· 
)Ordu: 

- Bu bpkı kumbaraya para 
atmak gibi bfrıey bU}iik hanım. 
Hiç sıkılın yınl .. 

Akıamkl sinir buhranı Ue ka· 
rışık rüyalı bir uyku geçiren Ha• 
slbe H. gözlerini oçtığı xaman 
vakit epl ilerlemiftf. 

Hiçbir şeyden haberi olmayan 
TürkAn nlkmıt, alt katta kendi 
kendine bir ıarkı tutturmuştu. 

Hasibe H. vaktin geçtiğini gö· 
rlince akşamki hddiseleri yavaı 
yavaı hatırladı. Nasıl olmuıtu da 
kendini kaybetmiıti. Şimdi ayan 
beyan h ttrl yordu. Birdenbire 
l ne ayağına bir kesiklik gelmiş. 

kanı demarl rından çeklliyormuı, 
sinirleri boşalıyormuı gibi olmuştu. 

Bu hatırlayıı merakını, heye
canım taze) di, Uat üste birkaç 
kere g ğ"rd . Ohladı, pufladı, son• 
ra merc n te l"k'erini lop ayakla• 
rına geçirip y vn y v aşağıya 
indi. 

sonra toplanarak Şako me1ele11inin 
tetkikine denm ctmiı ır. 

Cenevre, 25 ( A.A ) - BOtçe ko
misyonu, devletler n Mil etler Cemi
yetine olan bakaya borçl rını hahka
nlyet üzere bir tesviye &uretine bağ

ı mak için gelecek sene genlt aalA· 
blyetlerle toplanac k olan mahdut bir 

heyetin teşk'linl t v iye eden, Tali 
Bakaya Komiıyonunun raporunu tet
kik et ıtir. 

Bu sabah çok efkarlı idi. 
TUrkiua: 
-Çabuk bir tekerli kahve yap 

kızım dedi. Bugtln fenalığım var. 
Ve bir iki defa daha uzun 

uz.un geğirdikten sonra lçlndekhıl 
aaklamıya alışmamıı in anların 
sabırsızlıgı ile devam etti: 

- Dün akşam ağa beyin beni 
yine alt Ust etti. 

Ve Türl anın sormasınn hacet 
· bırakmadan enl tmıya başladı. 

- Dun gece nereye gitmiı 
bilıen .. bir d b':ı:e Ş"f da hasta 
bir ark daıımı yoklay cağım. 
Dedi amma ben zaten çıkışından 
anladım ya .. o ne gıdiştl öyle. Zin· 
cirden fırlamış gibi.. oğlanın gözU 

kararmıı ta haberimiz yok... Dun 
gece ıen bekledin, bekledin }at· 
tm.. gece yarııını geçmlıtl. Ser• 
&emlikten evlni kaybetm"t mart 
kedisi gibi geldi. Gelir gelmez de 
ne yumurtlasa beğenirsin ..• Meg r 
dnn gece yenğes·n gitmemiş mi? 

Türkan kahvesini getirmişti. 
Hasibe Hanım uzun, höplı 

tillU bir yudum aldıktan sonra 

derin b·r oh, çekti: 
- Ellerin dert görme in, benim 

biricik evladım .. sen da ğabeyine 
çekersen Va} dır benim halim. O 
artık gemı azıya aldı. Ümidımi 
k st m. Fakat BIUm Allalun emri 
ben a & lrnldıkça ağ b in ol c k 
m rt ked·sı de o L }lfi sı k i e 

vlenem z. Nah işte buraya y z-

Sizlnkı bir dert te aayılr.ıaz. 

Erkeklerden belki yüzde doksanı• 
nın kendisininkinden gUzelco 
bir kadın karıııında duy-
duğu bir histir, geçer ve bir 
aralık; noktaya takılıp kalsa bilo 
devam etmez., sönüp gider. Size 
verebileceğim nasihat yoktur. 
FarıedeJlm ki bana: 

- Sarraf dnkkanmın came· 
kAnında bir kiıe altın gördOm, 
rengi hoıuma gitti, cebimdeki 
kirli klğıtları unutuverdim, ne 
yapayım? Diye &crsaydıım: ıize 
ne cevap verebilirdim? 

)#.. 

D. Hanıma; 
Mektebinlıin baımuallimi çok 

akıllı ve munıif bir insandır, 
ona gidiniz, vaziyetin mektebe 
ait k mını anlahnız, babamı. nez.
dinde ta•aa&ut et in. Muaıakaya 
gelince: Kıımetlnizl bekleyiniz, 
elbıtte çıkacak v ıizi memnun 
edecektir. 

*· 
Ya ar Hanımr.ı 
Sabık zevcinize müracaat edi

niz, birlikte mahkemeye gidervk 
beş ıene e•vel vaki olan telAla
nııa te çU ettiriniz., muameleil 
uzun değildir. 

• 
Sr.msunda S. L M. F. Deye: 
Resmi müracaattan evvel bir 

dost vımtasile emini yoklayınız, 
bahsettiğiniz mahzur zail olur. 
Fakat mektubunuzun ynen der
cini neden istiyonunu:ı:? Anlaya• 

dım. .. 
Necdet beye: Vaktim mUealt 

olaaydı si&. n heıabınıza bu kı:ı 
görür, konuıur, bir fikir edinmeye 
çalışırdım, fakat m nlesef bugtın. 
lerde imkin haricindedir. Maama• 
fih verdiğiniz taf Hat o dereco 
lehindedir ki olmdlden ideal bir 
zevce olacağını tahmin edi} orum. 
Sa det d"lerim. 

HA. IMT!.YZE 

dım. Allahla nbtım olsun. Ne yapsa 
nynk dlreyeceğim. Ya ben ya o .•• 
Ötesi var mı dahnl 

TllrkAn annesinin öfke ini l:ı· 
ıııtırmamak için hiç cevap verml 
yordu. Hasibe Hanım devam etti: 

- Dün gece ıkılmadan, utan• 
madan Leyl ile konuştuğunu, 

e meye karar verdikleri SÖJ· 

meı mi? Onun uğruna saçım iki 
renk oldu. Aman çocuk akranla· 
rmm arasında sık lmnsm, baba 
yoksulluğunu duymasın diye eı:I· 
min hem erkeği hom kadını 
oldum. Harçlığım, U tnnU ba~ını 
ted rik etmek için var mı, yoğumu 
sattım. Tam mUrUvvetini görecek, 
sayesinde aynklar1mı uzatıp oh 
diyeceğim zaman geldi .• Sen misin 
o çileyi çeken, ıen mı in o feda· 
k!rhklnr\ yapan.. Bir Leylidır 
tutturmuf. Gö:ı:U başka kadın 
gHrmüyor. 

Dnn gece bunu ıöyler s6yle
:ı: nasıl oldum bllmeufn. VU-

c dum buz kesildi. Elim ayağım 
tutmaz oldu. Kendimden geçml• 
ş·m. Sana seslendim. Oişleıim 
anki kilitlendi. Neden sonra 

kendime g imişim. D folup od • 
sına çtknıı§ ... 

Biraz durup ta lığı, } ukıırı 
katı dinledikten onra TnrkAna 
sordu: 

S n ığın z man m y• 
d yok mı}dr? 

G8rmeclim anne 
( Arkuı vu ) 



Tavukçuluk Bahsi <'> 

1 

Tavuklarda 
''Verem,, 

Tavuk veremi pek bulaııcı bir 
haatabktır. Tehl•keli o!dup ıibi 
his olunmiyacak bir ıekilde baı
layıp eserleri belli olacatı zaman 
bütün al\rUye ıirayet ettiil görü
lür. Soğuk ve ratıp memleketler· 
de tutulan tavuklann °o 10 nm 
ölümüne sebebiyet veren vereme, 
11cak ve kuru memleketlerde pek 
az teaadüf edi:ir. Tavuk veremi 
.. Bacille T uherculolia avium ,, ı .. 
mindeki bir mikrop tarafından 
huau!e gelip lnaanlardaki verem 
mikrobundan pek bariz bir aurette 
faklıdır. Bazı ilimler tawk ••re
minin inaanlara liı'ayet edemfye
ceği kanaatinde laeler de birçok 
doktorlar tavuk veremlnln lnaan
lara •• btıtea memeli ba,.aalara 
ıeçeblleceiinl iabat etmiflerdlr. 
insanlardaki Terem de tavuklara 
kolayhkla bulaıabiliyor. 

Veremin idili ettiii bir ma· 
halde mikroplara karp m&cadele 
ttmek baklk.-ten çok zor bir lftir. 

Sirayeti için bqlıca 3 aebep 
tanınmıtbr: 

1 - Ktımeatekl buta bir bay• 
van dan diterlerine .trayet; bu 
ha1ta tavuk ya lraen veremUdir, 
yahut kllmea veya parkelerin ve
remliler tarahndaa bulaıtınlm .. 
ile olur. 

2 - Serçe, ıtıvercln slbi uçan 
kuşlar veya parkelere pen çıkan 
insanlar vaaıtaalle. V eremll kutlar 
parkeler Ozerinden uçarken, par-
keler dahilindeki yemlik ve auluk· 
fardan istifade ederken mikropla· 
rım o muhite ıaçabildiklerl gibi 
parke dahiline giren çıkan lnaan
lar da ayaklan vuıta.Ue mikroba 
nakledebi lrler. 

3 - Tavuk veremfnln Josan· 
lara sirayetine aebep olan yumur
ta; bazılan tarafından mtlateana 
bir bil olarak telakki edilen yu
murta vaaıtau ile veremin lnaan• 
J.ra alrayetl birçok mlltehauıa 
doktorlar tarafından blrlnd aebep 
elarak pterllmektedir. Yumurta 
boruau dahiline girebilen verem 
mikrobu yumurtayı bulqtırmktan 
aonra hem o yumurt&JI yiyen, 
hem de yumurtadan çıkacak civ· 
civ daha dotnıadan baatahjı 
kapmıt olurlar. 

Mikrobun 1&tlam ricuda bu
laımaaa daima ba11m clhuı vaaı· 
taıı ile oluyor. Defi hacet ile ha
rice attıklan mikroplan ııda ve 
au ile tekrar vtıcutlan dahiline 
sokarlar. Mikroplar ya bar1aldar· 
da yatar, yahut damarlara ıeçe
rek lıaraclt•e per. Şu halde 
tavuk veremi liazua cihaanda te
karrbr ediyor dlyece;iz. 

Verem alAmetleri pek belirala 
olarak kendini ıöaterir; ilk dev• 
rede iıtihanm ve normal bir ıı· 
danın devamına ratmen tedrici 
bir zafiyet ıöze çarpar, hayvan 
kederli bir hal alup fakrtıddemln 
harici alimetleri kendiai göaterir. 
Bazan da topallık inz olur ve 
bilihara hayvanda iahal de baı· 
hyarak temamile dermanaız kalır. 

Bu bahıe tekrar temaa ed~ 
ceiiz. 

Ere•kl11 Bereket Tawlc Çlftlltl ff•••• 
(1) THuK H Tavukçulata alt olaıa 

•• , Ullerfnl&I Hl'UDUS, mat........ • ... 
cewap verecektir. 

_,. ___ , ......... 1 
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44 Senede Tamam 2,851,848 Ayak 
Merdiven inilip, Çıkılır Mı? 

--------

Emektar Kule Bekçisi Anlatıyor: " .. Bir Aralık Elim 
Kurtuldu, Kuleden Aşağı Uçmıya Başladım. Fakat •.• ,, 

-----
Tam 178 merdiveni çıkabil· bu kadar.. Şaıtınız detll mi?. 

mek lçia mutlaka foaanın Balkan Taıavvur edin ki, bu rakam ıGn 
olemplyatlarında 1500 metre kop &fırı, yani ŞDkra Efendinin yirmi 
f&lllpiyonu olmaaı lizun.. Koca dert aaatta bir inip çıktılı mer-
kulenln merdivenleri de Babllden diven adedidir. Ya onun fazlaca, 
&f8!1 detll laa.. Yokıa nefea herıGn çıkbj1 merdivenler. 
nefeae kalmtım, bkandıiım için * 
mi bana blyJe ıeldi?. Y amir. $8krtl Efendi ile kar11bkb 
ıenç yqımda ihtiyulamıııml.. konuıuyoruz. Beyazıt kul11inin bu 
Kulenin tarauut höcrulnde beni 44 aenelik emektar 16zc8aD, 
bekçilerden biri ka111ladı. Amma caplak bqmı aavazhyarak iç 

Kule, ılmdiki tl'nivenite kapmndd ı 
111ki bir §&to gibi görünilr. 

ne iyi, ne n .. ketll kal'flla11ıl. 
Derhal cer.veyi manıala allrd&ler. 
f çlerinden 18 aenelik g6zcll olu 
Mehmet Ef. glllUyordu. 

- Ne yaparaınız betim, kııın 
bizim dert ortatımız, ylrimiz, 
yarlnımız bu kahve.. Ha deyince 
ceıveyi ıUriiveriyoruz. 

Pencere dibindeki maaalardan 
birine oturmuıtum. Dıtarda deh· 
ıetll bir rtızılr var, alabilditlne 
eaiyor. Tuhaf acaip, keakin bir 
ıalıkla eaiyor, camlar zaopmyor. 
Gözllm, bir aralık ataj'ılara uçu• 
verdL Ta Mevlinek•pılara, Baklr
k6ylere kadar berıey, blltlba ev· 
leri, camileri, aervilerl 16rtlyo
rum. Botaz, yetflliklere birin• 
mllf, ihtiyar bir kadı11 pbL. Ddde 
birde aanki oldup yerde llftıyor, 
büzü llyor. 

Ben derince pencereden clıta· 
rıaını aeyrederken içeriye 65 Hk 
bir ihtiyar girdi. Nefes nefeae idL 
Memurlar derhal ayağa fırladılar. 
Biri ıapkasını aldı, 6tekl 1&ndal
yeıioi getirdi. ihtiyar adam derin 
bir " ooohl .. ,, çelferek iakemleye 
çökttı. Bana döndll ve elini 16i· 
aline baatırarak : 

- Merhaba evlitl. dedi. 
Bu ihtiyar, belki kule kadar 

ihtiyar görünen 44 1enelik bekçi 
Şakrtl Efendidir. Dütünlln, kırk 
dört aene bu adamcataz burada 
çalıımıı, 44 aene gün aıırı bu 
merdivenleri inip çıkmıf, 44 aene 
buradan lstaobulun duman t8ten 
yerini bulmak için g&z kırpııtırmı,. 

Bir anda heaap ettim. Şllkrll 
Efendi bu kırk aort ıene içinde 
acaba kaç merdiven inip çıkmıt
br ?. Evet, bu heaap ioaana dehıet 
verir: 

Biliyor muaunuz kaç merdiven?. 
Tamam iki milyon aekiz yllz elli 
Wr ., .. .-ı. yla kırk aekia.. Evet, 

Huuıun ônünden eıld Harbiye 
Nezareti ve Beyazıt kul11i böyle bir 
arada ne güzel dururlar. 
çekiyor: 

- Kırk d6rt Hne bu, bey 
evlldım.. lnaan 4,emlr olaa çOrllr. 
Tam 19 yqında bu ite bqladım. 
O zamanlar benimle beraber 
eıkJ adamlar vardı. Kulenin bir 
bqağaıı bulunurdu. Allah nur 
içinde yatırsın Sadık ata. Ti 
Y eaiç...Uerden kalma bir pir idL 
Ben kuleJe yamldıtım •aman o 
90 yaşında Jdi. Amma, öyle 
k6ttlrtlm, aar1&k dokaanlıklardan 
detll, enine boyuna, dinç, aapa• 
aağlam adamdı. Sonra Muhittin 

Kule n fener.. ikiti de ıeoele.-1 
bizi gôzle7ea iki oanıız bekoidiller. 
aP, Necip ata vardı. Hep bera
ber çal111rdık. Ben onlan baba 
slbi 1everdlm. Onlar bana evllt 
sibl bakarlardı. 

Biz konuıurkea, bekçilerden 
biri, elinde dGrbb mtltemadiyen 
dol&flyor, pencerelerden dııanya 
dikkatle bakıyor. 

Şnkrı Efendiye aordum: 
-Bu kulenin yapıhp hakkında 

aeler blliyor1un ŞGkrtl Efendi? 
- Beyazıt kuleai yapılmazdan 

evvel, Atakapıaında, ıu Stıley· 
maniyenln yanmda abtap bir 
kule Yal'llllf. Bir f1D bir yan11n 
çıkmlf, kule çıra ıfbl döne d6ne 
yanmıı, çaktıvermlı. Hani bu 
aana pka sibi ıelmealn. Yanan 
kulede ltbim ltu Beyazıt kulelin-

Beyuıt kul11i böyle ıöldere doiru 
bqkaldırmıı gibi darur. 
den çok kllçllk deiilmit hal •• 
Sonradan yanıını ,Ozlemek için 
Sllleymaniye camllnin minareleri 
kullanılmıf.. Fakat kule itini ya
pamamııl. Etraftan Yezir vtb:era 
Sultan Mamudun kulatıoa fııla· 
mıılar, o da bu kulenin yapıl· 
maaım emretmiı. Aylarca çal11ıl
mıf, 1tlzlerce adam uğrqmıf, bu 
ılpaivri binayı kurmuflar.. Bu 
lallenla lelaelleri ....... ~
atılacak temellerden değildir. Ta 
ıu karııdakl Üniversite binaaına 
kadar uzanır. Onun birkaç mlall 
de derinliği vard11. 

Beyazıt kul•loln ıazctlal, 
elindeki dOrbtıntl ikide birde ıGz· 
lerlne ıGtOrerek, ayakkaplannı 
ııcırdata ııcırdata dönllyor. 

- Şıkrtı Efendi. Bu 44 sene 
lçlncle burada bapnızdan ıeçen 
korkunç birpy oldu mu? 

ŞnkrO Ef. yine bqını •••z
ladı: 

- Bak anlatayım: Galiba 30 
nne evveldi. Sofularda bir_ yaa11n 
vardi. Ben nlbetçl idim. Y an11nı 
fukeder etmez koıtum, haber 
verdim. Bir arkadqla beraber ıu 
78 ayak tutan yukarı kata çık· 
bk. O zamanlar yangını haber 
vermek için 1epetler vardı. On· 
lan uacaktık. Dehfetli bir rhılr 
varda. Sepetler bir .,. _.. .... 
durmuyor, tutunamıyorduk. Bo· 
calaJlp duruyorduk: Birdenbire 
naaıl oldu, anlayamadım, mtıthlf 
bir çıtlık koparırken kendimi 
boılukta buldum. iniyordum, deh
.. tll bir sür'atle •taiıya iniyor· 
dum. Gözlerim kararmııtı. Aıa· 
jııı 16zlerimde bulanmııtı. Kor
ku botazımı bkamıı, kulaklarım 
blJlk bir bir uğultuya bojul
muıtu. Bu arabk g&zOme arka
daıım illıti. O da benimle be
raber, arkamdan uçup geliyordu. 
Gizlerimi kapadım ve öltımll 
bekledim. Fakat. .• 

ŞtikrU Ef. bu müthit bibrayı 
aanki tekrar btıtUn fecaatile hl .. 
aetmif slbl oldutu yerden aaabl 
uabl oynaıb: 

- Fakat... Kendimi ıu 16r
dtlitln balkonun içinde buldum. 
Apfıya dtıımemiıtim. Buraya 
takılllllf, kalmııt.m. Arkad&flm 
da ayai halde idi. Y aralanm11, 
bayılmııtık ammı, llllmden de 
kurtulnuqtuk. 

Gazcft yine ayaklarını 11cır
datarak ıeziyordu. 

- 24 aaatinlz burada na..ı 
,.çer ~loG Efendı?. 

- Biz dlrt arkacl..... 24 
aaatte bir •azlfemlz vardır. Gece 

Kari M•lılaplttrı 
--~--

Ilıca 
Hamamlarında 
Pahalılık 

Klltabya ıhca bamamlannda 
yiyecek Ye içecek flatlerlncle 
delqetll bir pabahhk. Burada 5 
kul'Uf)uk klyltl alıaraaa 7,5 ta v• 
6 kurutluk halk algaraal 9 kuruP' 
aabLyor, allkadarlann 
dikkatini celbederlm. 

Kütahyada Abidin Çolakoğlu 

Ceııplln11111 

Kandilllde A Şevket 817: 
lleldabunuz vuılı detildift 

refik..... fau muamele ya.,
nalalye mlcllrl laaldaacla YIJA,.t 
ftJa vlllyet muavlnllii makamın& 
flkl1•tte bulunmanız muvafal 
olur ef•dlm. • 

it 
Aüaracla Sakarya 

B. Badi BeJı: 
Belediyenin keatllf cezanı• 

lwauuua oldupna dair bir lwaaa• 
tiniz vr1& mahalli Sulh mahkeme"' 
llne mllra~aatla bu cezaya ltir 
edebWrabıls. Yalmz Ankara• 
detU, bitin Belediyelerde blpa 
rahaatlyelerl bir talrrm prtlar• 
hatlıdır. Herkeae lıtediil aokakt• 
ı.teditf ytlkseklik Yeya alçakhkt• 
lnpat yapma11 için mlllaad• 
edilemez. Çllnldl bu .. birin flı•"' 
Utf ile allkadardır efendim. 

• Kuımpqada Ekrem Beyeı 

- Halkevi içtimai yarduo 
ıubealne mllracaat ediniz efend" ------···------------·· ... alb aaat, gllndllz iç aaat çalı11ns. 
Gllndllz ne iae, bir tOrlll ıeçlyor• 
Fakat ıece, bele klf ıecelerl çr MllJ..,,.. ıa..rıa 

bora, kar fırtınası, ıağnak Jçind' 
bir göraen buruanı Bey otlam• 
Hafazanallah cehennemden qajl 
kalmaz. Korkunç, mllthit bir ı•t 
oluyor. Hele o dehfetli fırtınalar 
patlaya patlaya gllrlemi1or mu, 
inıanm içi parçalanıyor. Ştlkrll 
Efendi kahveainl içerken yin• 
batını mvazlıyordu : 

- Ya itte bey evllclım, btf 
kule timdi tam 106 yapnda • 
Bunun hemen hemen yan lmrl 
de benim lmrl\mle bir ıeçti. 
Şimdi 63 yaıındayım. Yana lbDr 
ıGn arbk bacaklanm tutmayacak. 
buraya çıkamaz olacajım. O 
zaman halim neye varacak, 
dlflntl1orum. 

- Tekatldly- YJl1I' #fi 
Efendi. Bir kenara çelDBr rahat 
•c1....m. • 

- T ekalldlye mi? Bizim f "' 
kalldiyemlz yok. Biz llcrtltle ça r 
.,.. .• Ah kqld tekatıdiyem o a 
da b&yle herglln k6tli katı <1 • 
ıünmeıem •• 

Elinde dilrbllnile dolqan ı O" 

betçlnin ayakkabılan boyuna 
cırdıyor. 

- Ha,atmda g6rdlltlla 
btıyllk yanıın banslıldir 1 

- Fatih yaapıl. Mauall b 
o, bir Afetti. Tuhafı ıu ki, Falılt 
yangınından iki ıaat evvel Har 
revpaşada yanıın çıkmıı, birkaf 
ev yandıktan sonra a6ndtırllmtlft0. 
Ondan aonra Fatih alev ~ v• 
ti Altımermere kadar flrl\dU. 
O yangını bir de as burada• 
J6recektloiz. Hey Allahım boy, 
latanbul kıpkızıl kffllmiı, kızılhk 
ta Marmarayı bil• boyamlfb. F< • 
lek bu, inaana neler iÖıterlyor .. 

178 merdi veni tekrar lnerkeo 
dlflalyorum: Bu ~4 senelik 
e..ektar gözen arbk it yapalDI"' 
y~cak hale gelince ne edecekL 
Ve aklıma derhal belediJe ıeliyon 

"Belediye bu emektar memu
runa bir imana ile ya tekalclly• 
verir, yahut ta lkramiJeL,, Diyo-
rum. Verir ml denim?. lf-



Ould 
Orlando 

Ton 
Carthy 

lrlandah 
meıhur 

bir pipo
cudur. 

Tamam 
3 aaır 

görmtıı

tUr. 
Doğum 

tarihi: 
1799 
Ölüm 
tarihi: 
1904 

B11baaından evvel •' oian, 
sinden enel öle•, lally:ik anır~· 

glSmülea.. Klmdİ . 
ı{Syli1eceğla. 

: . ~-: ... _fi. l""?~-~: I~ 
~ • 1 

:s:~:· ı[! ..,.. 
' ~ n . " 

8 kibrit kul- ~:; ;.:~ ...-__ ...... .. ·::·-·;_ ... __ 
laaarak 2 .... 
murabba f mO••ll•• Kilise Ev ••• 

yapmak lnıi :tercnln Kont Vll&yetlnin Bek•· 
mOmklln- ley 9ehrlnde tamamen kili•efi aa• 

Akrabası Çok 
Olan Bir Çocuk 
Küçük Jamoa FoleJ: 
( Ame ikaaı• Mla
aouı 1 villyetlnln 
Strlnga ıehrinde 

yaıar.) 
4 hal · • ı, 4 umumu 
f ceddi, 2 nlaeaı' 
2 dedu , 8 amc~ 
amcııaı, 8 hala ha· 
laaı, 8 teyı. .. ı 10 
.. e.ienl, 20 J'~ien 
7~ni, •• uzalı.tan 

~ba•ı vardı. 

O•motkar 
·l Yerk9Lr kö· 

\ rlntla bir e• 

ispanya DUku 

, nada (500) ... 
.,=-,,_- aedenbert eÖn• 

aedea 1a11aa 
bir at., 
•ardır. 

ıt136 -·~uk Sal'(•dor 
Avu•turya lıUkdmet •n ot aa. 
altıa kuaamı9tı. nu ot içi• ke~wretile ~oo,o~o 
vermtmittl• Bu otlan da aakeı b" 

defterde ıapanak olarak wö~ para J.. 
•atmııtı, 

dür. dıran blr ev yapılmıttır. 

Ot~~-;tik.Bi.;H;;t~h~;;f fD·;;~;~::-E~··---ıM;ki~~-ii~···y;;;····y~;n 
. ,____ ~----- Büyük Bayrağı G Bır insan Vücudunda Ne Gibi Arıza Bulunduğunu Der- enç Bir Maymun ' 

hal Anlamak lçinMayo Biraderlerin Kliniğine Gtimeli }apongada • 

U 
" Ü japonyada 100 metre uzunlu• 

mumı Muayene creti, Tahlil tunda ve s6 metre aenlıliğinde, 
aaf ipekten bir Japon hayratı ya· 

Masrafile 60 Türk Lirası .. pılmııtır. Bu bayrağın yapılııında 
yaılan (15) l geçmiyen (10,000) 

Amerikalalar 
her feyi olduğu 
gibi hasta mua· 

'ene ve tedaviainl 
de otomatikleştir
mişlerdir. Bu aa
hada ilk adımı 

atanlar, Mayo la· 
minde iki kardeı- ~''"""="""" 
tir. Her ikisi de 
doktor olan bu 
kardeşleri "has· 
tahanecillkte,, ha· 
rekete se-vkeden 
dütUnce ıu ol· 
muıtur: 

- Bir doktorı n bir insan vll· tehaHıaa gitmek mecburiyetindedir 
bu da ııman m11elellcllr. Bina· 
enaleyb bu ihtiyacı karıılamak 
için btitUn müteha11ıaları bir ara· 
ya tophyan Ye hastalan otoma• 
tik olarak muayene eden bir mU.• 
eneae yapılmalıdır. » 

Mayo kardeıler bu dllıUnce 
Racheıter adını taııyan b8ylcek 
bir köyde bir haıtahane yapmı.
lar ve ilk adımda muvaffak olmuı· 
lardır. Bu muvaffakiyetin derec11i 
hakkında bir fikir edinmek için 
haatanenin lnıasmdan evvel nllfuıu 
(S) bini bulmayan köyUn bugün 
(25) bin nUfualu bir ıebir halini 
aldığını k11ydetmek kifidir. 

Hastanenin haataları otomatik 
olarak naaıl muayene ettiğine 

ııelince: 

Japon kızı çalıımııtır. Bayrak 
ıimdikl halde bahriye nezaretinde 
buıusi bir kasa içinde saklı dur· 
maktadır. Nerede ve ne vakit 
kullanılacağl belH değildir. 

Şu Garip Dünya-
da !Veler Oluyor? 

Çete Reisi Bir Poliı 
Müfettiıi 

Franaanın 
uı ıehri pollı 
mUfettlılerln • 
den M6ay6 
Marianl birk:sf 
giln enel mD· 
him bir çete
nin baılıca re• 
lıl olmak ctlr
mtl Ue lttiham 

edilerek teY
klf edilmlıtlr. 
Yapılan tah
kikattan anla· 
flldıiJna ıör• Polb rnii/•fflıi 
bu ıat ılln· Me,.ie11f 

dtızlerl reaml vaılfeaini yapıyor, 
fakat ıecelerl kıyafetini değittl· 
rerek aayııı Hkizl bulan hayduta 
riyaset ediyormuı. F aallyet ıöı· 
terdiği baılıca aaha pul hıraıslıiJ 
ile eroin ve kokain ıatıcılaiJ imif. 

-.;~tb"u' · b·i; ··~uru' iciğ~i ·v·a·rd;;~·· · 8~ .. 
klğıtlar her mllteha1111 doktor 
tarafından doldurulacaktır. Ha1ta 
zarfla numarayı alınca intizar 

cudunda bulunan ıaloouna ııeçer. Buraıı 100 kol-
bütün arızaları ~ tuklu bir anfiteatrdır. - Haıta bir 

Mileıseaeye müracaat eden her 
haıta kendiıinl evveli bir gjşenin 
kartnında bulur. Bu ıiıede çalı-

hep birden anla- koltuia oturur. Ve beklemeye 
rnasına imkan yok· baılar, fakat intizarın uzun sUr· 
tur. Her kısmım dllill 1Rnılma1ın. Üç beı dakika 
ayrı bir mlite· tonra ıabne Uzerlnde elektrikle 
h itleyen bir tablonun üzerinde 
aaaısa muayene kendi numaraıını gör8rUr. Sıra1ı 

ettirıneal laA zım· l l ti b t b k t klb ıe m ı r, aı a a ıcıyı a en 
dır. Halbuki bU· aıanı6re biner, umumi muayeneyi 
Un ınütehaaınsları yapacak olan doktorun önünde-
bir } ere toplı- cllr. Zar& verir. Muayeneal ya· 
yan b"r hastahane pılar, bundan ıonra artık ııra 
yoktur. Hasta bo--. ile göz, kulak, burun, Asap, cilt 
doktorları birer ılnir, verem, vualre mütebaı· 
birer dolatmak, ııılennı dolatacak, tekrar, artık 
hepsinden ayrı dolan matbu kliJtları muhtevi 
ayrı rapor almak, ıonra bu ra- zarfla tekrar umumi muayeneyi 

k 
tan kıı kendiılne bir numara yapan doktora ıelecektlr. Bu 

-
___ p_o_r_la_r_ı _ b_l_r_le..:.t_tl_re_r_e __ n~e ..... t..:.ic:.:e=•::in::i_ı~l::,:le:....:h:,:i:_r ·-=z=a:r:_f _:v~e:.:_ri::,r!..' ,.:.n:u~m:•:r'..:a~h::•::•:t:•=_· _L~m~l~d~d~e~t~za~rfında tahlilleri de ya· ~--lr..n .. tlnl adien• 

- Parlste çıkan Jour ıazeteal ldarehanealn• ıahibi ile birlikte ıelen 
ıenç bir maymun, yazı odaaında yazı makinelerini görOnce derhal 
bir tanealnin baıına geçerek mOkemmel bir daktilograf ılbl yaıı 
yazmaya baılamııbr. 
----....;----------=------~------------------~,---=-=-----='==-
Uçurumdan Kırılmıyarak 
Atlıyan iki Motosiklet." 

lnırllterenin Yorktlr tehrlnde motoıikletler için manialı. bir yarıt 
tertip edilmiıtir. Manialar, bir daire ıeklinde tanzim edalen yarıf 
meydanın mahtelif yerlerinde yapılmıı 2, 3 ve 4 metre derlnliiind• 
çukurlardan ibarettir. Motoıikletin bu çukurlara dOımeıl ve kırıl· 
madan öbür tarafa geç meal ıarttır. -cek, haataya ne halde oldutunu 
ıöyllyecek, hangi mütehassısın 
eline tevdi edileceğini anlata
caktır. Muayene ücretleri Türk 
paraılle ıunlardır : 

Umumi muayene 
ium 6Q lira, tedavi 

60 lira, do· 
için haata· 

-
nede geçecek her~lln, bO-
tUn masraf dahil 7 ,S Ura. 

Dercettiğimiz resimlerde, mP• 
essesenin umumi manzarasını, 

hastayı evveli kat"fılıyan git• 
memurunu ve intizar ıalonunua 
bir kısmını görüyoraanuz. 
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Bir Kira Arabasile Dönüş Y:ıpılmıştı .• 
Cemll Beyin 6yle civelek 1 lh mı haylAz... Yqça akraalan 

ıoderi, yosma edalan, çıtıpıb rDftiyenln •on sınıflarında olduk· 
e•:ıaları var ki.. Halini celebi lan halde bunlar 
g6rlp le ne sanıyor••? Bupe h~li iptidaiye W 

M k 'hn iaceaaı ikide. •• Her aene, ~ 
b ,on, tzı aı umaymıun f ı fınl •nıf 
takımında. Muıikid• bu kadar :nmedeler. Alile 
bebreai •ar. Kaç tane prlo itleri ,eçleri, r 
beatelemit adam. Ylruelerinde 'ı dirbç~ 

in ? H -ı d ,, D r ar oy· 
Hem ne fal' lar ep.. e malr, lr•14\i'ıı avlalarıncla 

biribhlnden ap, blrlblrlnden nama~talimlerl Myretmek 
uıta harca ,.yler. tulp"' 1a11dı;ına iki '-IJ• 

Ha7dl bu cihetleri de bir ~JI... ... 1- tul \1 
-~.._ baralrah Yakanda ... -•• ~p umba yap- \ 

tanu• m. _ .... ,,..,.., mak, llltJayıp •okak 10kak kot-
dlğlmb slbl, d•elekUtl. çstı.,._,,.. mak; bir yerde yanpa olup ta 
dGnyalar deter. Ailaa tulumbacılar ayaklandı mı .,..-

MeHll dllkklnın ""' leriııe katahp alabildiğin• fitmek. 
pdla ml; ~okum ma, Bir mtıddet daha pçmif. Me-

- Hamacaptataae tekeri lele hanım, yine hlllada bizar; 
elwaa •• yoiırlten, •bl falı yine .. kvacla. 
mi? Dly.,.a ıaı dzDftl yeter. Sokata çakb mı biraz oyala-
açııı, tıd1 otluaı, fU ka~clu lllyor, birkaç ldfl f&'dlil içla 

1emılranlmın arza ettitl ka- aYUDuyor dokı-.. _cıl J --u•-
J tat! di çanldarma ' IUlll ar a Jar ..... a-

ierba, .. :.~ albnclaa ;: ten eplce f...W.yor •••• o 
-..I! ...&bl b a. ••• 1-...ıı karaahk eve ıellp kocuanın 
19WJOrmaı •• a..,. 1UUL. ..nwA-D -x 

Cemil BeJln dlklrlaınclu IODra ~ -- •vrtlr ı&rmez Jlretlnl 
Şehzade (!amfalnln ka1"11aındald b~ ~edlr yabbyor. Cendere 

ıf 

d
n.'-'-Anl Bo alı O. rıbl •ıkıyor sıkıyor, handlse par· 

11ra uaa ar. --ın_ mu çalı acak. 
Beyin, Alyanak Lambonaa, Pala- l:eclill kadar uza aheop - Her dakika ag11a .. r• 1c.,,, .. ,.,. 
bayık IAVODD dlkklna.n.. .,.. YUnUD, tatlı babWer 1•Bt• lrndlıd sıqr•hn.J 

O..- Be,la de O..aa Be,- •tba, tlrltl tirli hayaller kanun veremiyor. Enine biçiyor, boyuna 
lltlae diyecek rok. nafile. Yine azapta mı azapta.: biçiyor, tartıyor, tartakbyor, gle-

Zenc:lo.t ma uadc.t; ttr,akl Akıl hocalannm .aderlnl din- terilen pkillerin hepsini mahzurlu, 
t tlrpld. Fule A.LAL.---t te tehlikeli buluyor. 

• • • ..., ..... .,..... lue kolay. latedipden 111 16nlln8 Yine rabıtalı, tedbirli bir ka· 
dejil. Batı bel ..... da latene etl•dlrecek, ldmMCijia de ruhu dınmıı değil mi? Onun yerlade 
>'Afi Jtb olma, indinde mllAYI. bile claymıyacak... Y apular ... bqka11 ol• çoktan çileden çı-

Blr kaclm ılrllr ...... derhal al yapıyor, pini ,an eyliyor? kacağana flphe yok. 
dDmenl, puaul•JI PfU'llt aajuu. Fakat ıel de &tntilen ba G6jıllnll yumruklaya yumruk· 
........ •atur; ..,.... baflar.. a1au .. tatWlı et. a.1., .. deri ratb Yaeh. 11,ı ... 
O çetrefil atala • ....... • Dol••- 1111....-. baa.I meditt l9n de eblk tfetll. Ml-
lltifeler, ae hiklyeler.. MObare- de d"·Onceıizce hareket edecek d' d d ...., tema ıyın ert yanma aı 
tin c....ı açıldı .. kapatabillnea kaclmlardan detumif ki karan . ( Arkan ~- ) 

ıakpm TORK Sinemasında.._.. 
lıih1 gtlzel yıldız 

ı- KAY FRANCIS 
Fnllllıca lkll 

BİR GÖNÜL BÖYLE AVLANDI 
filminde bllttln latanbul'u kendine bendedecektir. 

2 - tı&veten · Senor Del Pozo'nun misli ıörttlmemit meıhur lapuıyol 
orkeıtraıı, en mtıntebap İspanyol havalarmı oalacaktır. 

Y erlerlnizl evelden temin ediniz. 
Fi1atlar : Localar ~ 300 • 200, llkı 65, koltuk 50, biriaol IO 

(2919) ~ 

ALKAZAR Sineması 
Basla matiaelerdea itibaren 

Yeni mevaiml, yeni •eftlmln en bl,ek fllml Ue aça7or. 
T&rldyede blrlacl defa olarak 

ASLAN 

TARZA 
Mtlmeuili Olimpiyat ,esme ....,.,_. BUSTER CRABBE 

Boslu kadar yapılan Tarzaıı romuılanıım en meraklı, heyeoanlı ve •Wnmidlr. 

~------------- (2921) ~ 
BOTON GENÇLER, BOTON SPORCULAR, aGlmek •• eflea•ek 

iatiyenler yamı ı• p E K ıiııemumda 
matinelerden itibaren btthıf&O&klardır. CflDkll 

ÇILGIN HAYAT 
Frauıaea sizli blJlk apor, lae,ecaa we lauelset edllmif Fi...Uee.lır. 

Bat rollerde ü9 btlyük artlet ; 
WILLIAM HAiNE& • MADGI! EVANS· CONRAD NAGIL 

banten ; Patbe Journal en ıon dlaya .. ndlaleıi rasetell. 
Monoealtle Tapu kua11 bltla tahllltı. 

._ _______ _. Telefon ı 40888 (2915) ,.-., 

latanbul 2S .en•de 5000 film ıardt... Faldlt b!1le fllm ,ar.ec11; J 
GÖRÜNMEYEN ADAMll 

Slnemacıbk teknik ve terakkiılnin bir harikua 
~ ............................. (291~ 

~----------... .,. _ _. Şebzadebata 
Buatm Ş 1 K SiDemacla H 1 L A L Sinemasında 

aaau Farren m llyemut eıeri olaıı s E F i L L E Fi • p Fr ..... ca allll f&l'kıb blJlk 

AnnabeBa Te Oharlu Botef ·--••••-.ı'•nllıl ,..... fll11tl .. , "ilı. 
tarafından temsil edile~ şaheser Yanadu itibaren 

İkiDal YI IOD dewul ıöaterilmele 

kapa~. ------------==-=-=-----------==----=-=--=---=-===--==:ıı::s1-=-=-------=-=:-=ıı=-----------
bıtlen•caktıı. 

iki deYNDba birlikte .~ 
--- hakim 7olduı •• (2811) ,..-., D8kklnın taYamaa cleJ• bir 

boya, clbale kapa kadar tlt
sii, atlr katlara alnll ak• 
len, Sulta• SeUa alhl bıJıldua 
var. Yalms bir klpelm ebik., 

15 kerre mi, 20 kerre mi eY
lenmit; Hanımlan kenclWae ba
ydlr IDlf ; maymaa lfbhh oldatu 
için bepılnl o deblermlf. 

DOkkinma mllclavim Jtgllur 
Hanımlar Oımu Beyi hiç kaba· 
laatll flrmeder, (EUnla kiri deil 
mi elbette dehliyecek. Kim bilir 
nea"al aezcli de radelbai .U... 
verda") diye onu halda Çlbnrlar, 
(dllkkin tezglh uhlbi adam, an
lan .... •kek ; yirmi taDe ele 
alır, otuz tane~) .,. Mktı 
toz kondurmazlardı. 

Al aaak Lambonun da acla 
Ostllnde. Pençe puçe yaaakh, 
bol klhktıllll, ahi dikti mi dter
ıAha lıleten çok ppkıa mizaç 
b aclua. 

Palabafik l.eYonu lalç IOl'IH-

Jlll Dlkkla ortada tabak sibl 
..... ..... ~ de bala
-- abhp ı... boym ... 
r&la•erecek. 

Melek Hanımla cucltwlerl, 
Şelazadebqanın buma •kkı .. 
lannda da bir hayli çeae ltı.te
terek neıelendlkten •oma, sebllla 
IDtndeld kira arabalanndu bi

atlayıp, kurtlan dlkllmlf, 
vı ferahmıı bir halele eve 

-ftn•ıuo ....... 

V hpl Jeı de, babaııma elinden 
e ce yaka,. brtarmıf. Otluksa 

uıu dakl F1atla llerlru rllftl-
e evama b ..... ,, 

13, 14 yaşlarım .......... O ... 
111•1.at&,11•• komıusu Sulu sem 

da. 
dal de tembel mi tembel, bay-

ingilterede Halk Havuzları 
Memleketin Muhtelif Yerlerinde Alb 

Umumi Havuz Tesis Edilmiştir 

86tOn dlhayada deals baDJ81U 
" alnet pda kadar bir m&blm 
ihtiyaca mukabele ediyor. Bu iti 
wttla etrafile kanayan milletler ...... t..... ÜyOl'lar ....... 

U•..ı A.ıA /wı•ulaı,.._ 61rf 
laalltende, memleketin alb mala
telif noktaamda ı,ıyek halk ba• 
yolan Ylkuda ıetlrllmlftlr. Sıhhi 
ve emniyetli banyolar. Denizde 
ylz•mlrealer Ye çocuklu bu 

ltaa1olarda lüçblr korka cluy• 
madan 11kamyorlar. Bu banyolar 
Scarboroab Southport, Nort 
Bervllr, PIJlllouth, Cllftonfth 
Braclataln'tedir. 

4 l~Teşrin 

....... 
latanbal BORSASI 

•·•·1884 
ÇEKLER . ~ 

...... ..... lt,G8IS 

.... • .... 9,lhCSC .. ,.... f.2775 

... 12,08 •·drl• 1,11' 
llUtao t,2733 a.lbı 1,9152 
BrlkMI 1,1875 Y.,...a t;l/llfl 
Allu 11,"11 ... l,tJ5 c..... ..., .... • 
...,.. '6,115 .... ,.. IC,liH 
~ 11172 llollknı *7,7S 

ESHAM •• TAHVILA T 
Lir& Lira " ..... ,.....,-ro;.:. ...... li;B 

• cer "•> ..,_ ım ....,,_ n 
• C--la) ,.,_ ...,... Ddll ... 

o....ı. .... ... Dlpaa .. -
...... • I;- .., .. ._..ıa, 
llrll ... Ha,rtp 1"5" • • Da, 
IWlt ... 17 Reji 1.11 
A•ıdıl•••· 17,41 T,..nı •-

• • ••• .... ...... M,D 
All• Jn'w• .... .._. OalllcW • 185,lf 
la* D. T. ...,_ T•k• 
.... TrunQ 11,51 -..Kr.Po.um.-.ı-
011111• - 11,- • • • 97,00 
T..._ •• • • r•·-~ ........ 11,- ... -,-
T...... IG,25 

MESKul'A 1' rJ 
!.9 ....... -

.... • ltlJ 

ı.. • -.. . . .. 
........ 11,oo 
•• ' at(0..8.) 238 
ew.a....-W.aıt.. 

'Claburlı••) 461' 
(Aala) te10 

~ 
(ffaalla) .. 

<R•ı•t) -
CVaMtJ -................. 
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iTTİBAT ve TERAKKi 
Nasıl Doğdu ? •. 

Na•ıl Yaıadı ? .. 
Nasıl ÔldiJ.? 

Ordu Küçük Bir Muvaffakıyet İçin 
Bin Türlü Müşkülat Çekiyordu •. 

Fakat 33 UncU ve 37 ınci fır· 1 
kaların vaktüzamanile muharebe 
meydanına mileessir olamaması, 

ve diğer kıt'aların da hep birden 
ileri atılamaruası yü:z.ünden bu 
taarruz seri ve kat'i bir netice 
verememİf.. ancak ertesi gilnü 
kanlı bir harple mevziinden çıkar~
labilen düşman, sekiz glln devam 
eden mücadeleden sonra ( Horum 
düzil ) ne sürülebiJmişU. 

Ordu, bu küçük muvaffakl· 
yeti istihsal edebilmek ıçın 
bir bayii müıkülat çekmişti. 
Buna rağmen, dilşmanı hududun 
lSbllr tarafına tardedememiıti ••• 
Maddi ve manevi imkansızlıklar 
karııımda kalan ordu kumandanı, 
fimdilik istihsal olunan bu neticeyi 
bile kafi görüyor; ı O o ucu kolor
dunun iltihakına kadar bu vazl· 
yeti muhafaza etmek istiyordu .• 
Fakat, lstanbuldakl ( karargahı 
nmumt ) gittikçe sinirleşiyor; 
3 fincU ordunun erkanıharp reiıi 
olan Alman kaymakamı ( Goze ) 
Beyin akamete uğrayan planındaki 
esbabı tahlil etmiyor; 1 ı inci 
kolordu kumandanı Galip Paşanın 
himmet ve fedakarlığı sayesinde 
kazanılan bu muvaff akiyetteki 
mUşkillab bile görmek istemi· 
yordu. 

Harbin baılangıcındakı. şu 
kilçUk tecrlibelerden bir hayli 
mühim hakikatler meydana çık· 
mıştı.. Harbin, yalnız ( nazariyat• 
çılık) ile kazanılmıy acağı anlaşıl· 
mışh. Ayni zamanda - birdenbire 
ynkaek kumanda mevkiine çıka· 
nlan - ~enç Umeranın tecrübesiz .. 
liklerini de nazazarıdikkate al• 
mak lazımdı. Sonra, ordu ara-
11nda bulunan derme çatma kuv· 
•etlerin de faydasından ziyade 
zararı görülmüştü.. Bereket ver
sin ki bu hakikate çarçabuk 
iman edilmiş, kürtlerden mürek
kep olan ihtiyat (Hamidiye) sü
ıvari .alayları derhal lağvedilerek 
Lüyük bir karışıklığın önüne 
geçilmişti. 

* İstanbul ile 3üncll ordu ku
manda heyeti arasında artık bir 
(görüş meselesi) çarpıımaya baş
lam ştı. lstanbul, 1 linci fırkanın 
kazandığı muvaffakiyeti elinde 
&enet tutuyor; 

[Madem ki düıman ricat etti· 
rihniştir. Hali ricatte bulunan 
düşmanı takip ederek mahvet
mek .. Ve sonra (Kars) istikame
tina doğru ilerlemek lazımdır) 
di)·ordu. 

ÜçllncQ ordu erkAnı harbiyesi 
ise; [Rusların daima faik kuvvet• 
!erle taarruza geçeceklerini .• 
(Narman) dan ordunun gerisine, 
(Aras) cenubundan da yana dil· 
fer.eklerini ] zan ve tahminde 
de-"am ediyordu. 

Dimağında yer eden bir fikri 
hl\:bir kuvvet ve hakikatle çıkar• 
mak ıntırnklin olmıyan Enver 
Paşa, gittikçe bu halden sinirlen· 
miıJ·· Vaziyeti tetkik için, (erkanı 
harbiyei umumiye reisi sanisi, 
miralay damat Hafız Hakkı bey) i 
fiçüncli orduya göndermişti .•• 
Enver Paşadan birs:ı daha sakin 
ve mutedil düşünmekle beraber 
beı hususta Enver Paşanın en 

Ka/ka• ceplıednde: ille .. itralg•~ ateli 

hararetli bir mürevvici olan 
Hafız Hakkı Bey, üçüncü orduyu 
teftişe baılar baılamaz evveli 
1 O uncu· kolordu kumandanını 

betaetle ftliham etmiş.. Enver 
Paşaya gönderdiği raporda . bu 
lttihamıoın esbabını zikrettikten 
sonra: 

[Harbin mukadderatı lizerinde 
mühim bir tesir husule getirmesi 
muhtemel olan bu kolordunun 
kumandasım bizzat deruhte etmek 
istiyorum] demişti. Tabiidır ki 
Enver Paşa, pek sevdiği f smail 
Hakkı Beyin bu teklifini büyük 
bir memnuniyetle kabul eylemişti. 
Yine o günlerde, 9 uncu kolordu 
kumandanı Ahmet F ev.zi Paşa da 
- doktor Bahaettio Şakir Beyin 
lstanbula çektiği bir telgraf üze• 
rine - ( bedbin ) olmak töhmetUe 
tekaüde sevkedilmJşti. Bu iki 
kıymetli kumandanın en vAhi 
sebeplerle hırpalanması, ordu 
erkin ve zabitanı üzerind• çok 
menfi bir teıir husule getirmiş, 
herkese mevkiinden bir füphe 
vermişti. 

Hafız Hakkı Beyin umumi 
vaziyet hakkında verdiği rapor 
üzerine Enver Paşada taarruz 
fikri artmıı, ( Sankamıı ) ta 
Rus kuvvetlerini ihata ve imha 
edebilecek ııurette bir pilan hazır· 
lanmıştı. Ruslar, bu taarruz pila
nını haber almışlar; taarruz kuv
vetlerini gafil avlıyarak iyi bir 
pusuya düıürmek için cephedeki 
mühim kuvvetlerini Balom istika
metine çektiklerine dair yalan 
ıayialnr çıkarmışlardı. Bunu fırsat 
telakki eden Enver Paşa, [ 330 
senesi Kanunuevvelinin 2 ncl gü· 
nU] (Köprüköy) karargahına gel
miş .. Kumandayı bizzat deruhte 
etmişti. Cepheyi baıtan baıa ge
zen Bat kumandan, siperlerdeki 
efradı aç ve çıplak görmüş; ertesi 
gün bUtUn kıtaata ıu mealde bir 
beyanname göndermiıtl : 

[ Askerler!.. Hepinizi ziyaret 
ettim. Ayağınızda çarığınız, ıırtı· 

nızda kaputunuz olmadığını gör· 
tlüm. Likin karımızdaki dllşman 
sizden korkuyor. Yakında o dllı· 
manı imha ederek kafkasyaya 
gireceğiz. O zaman her türltı 
nimete kavuşacaksınız. BlltUn 
islam fil~minin ümidi, sizdedir. ) 
Fakat bu beyanname, ordu efkau 
umumlyesini • bilmem ki· ne dere· 
ceye kadar tatmin etmişti. 

Jf-
Enver Paşanın kumanda ettiği 

bu taarruz, bUylik bir hezimetle 
neticelenmişti. Harp sahasındaki 
facia, Napolyonun Moskova fela· 
ketinden daha beterdi. Şah~au, 

insan cllr' et ve ceaaretinln en par• 
lak misallerini gösteren Enver 
Paşa, bu hiilevi sahneden haya· 
tını güç kurtarabilmişti. Fakat 
buna mukabil arkasında, fecaatla 
malAmal izler terketmişti. Koca 
3 llncli ordu, birkaç gUo zarfın· 
da, tarümar olan bir enkaz haline 
gelmişti. Binlerce Türk evladı,-yalnız 
bir inat ve hodgamhk yUztinden
o korkunç kar yığınları altında 
çürümeye terkedilmiıtl. 9 ncu kol· 
ordu kararğahı ise, esir düıerek 
Sibirya çöl1erine gönderilmişti. 
Tali, Enver paşaya yalmz bir nok
tada yardım etmişti. O da mu
zaffer Rus ordusu - her ne se
bebe mabnl ise - olduğu yerde 
tevakkuf etmiş; ileri doğru hare· 
kete devam eylememişti. ,,... 

Bu bUyllk facia, bir ibret dersi 
olmamıştı... Kafkas diyannın karlı 
ve buzlu şahikalarında zuhura 
gelen bu felakete, (Sina) çölleri
nin yanıp tutuşan susuz ve çorak 
kumları Uzerinde de bir nazire 
yapılmaya başlanmııtı. 

(Arka<ıı VRr) 

Son Posta 
Yevmi, ılyaal, H.-.adiı ve Halk ga&elHt 

Eski.Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 
l&TANBUL 

Gazetemizde çıkan yaıa 
\ıe resiml~rin bütün haklara 
mahfuz ve gaıetemiıe aittir. .. 

ABONE FIATLARI 
1 8 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. ICr 

TORKIYE 1400 750 400 ıso 

VUNANlsTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone "bedeli peşiDdir. Adreı 
4eğigtirmek 26 kuru~tqc.. 

Geleıt nr•lt 6•rl f1111'1tmea. 
Hlnlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap içio mektuplara 10 kuıu,luk 

pul ilavesi lazımdır. 

" Posta kutuau ı 'i41 l.taııbuı .., 
Telgraf :Soopo9ta 

.. Telefon = 20203 

Yurttaş! 
Nasal lktısatça yarı mUs· 
temlekelikton kurtulup er. 
kin budun lkhsadına geçi• 
yorsak, dll savaşll e de 
kUltUr mUstemlekeliAinden 
çıkıp budun bUtUnlUğUne 
giriyoruz. 

an 
Bugün, Öz 

Birliğile 
Dil Bayramımızı 
Kutluluyoruz 

( Baıtarafı 1 tncıl mayfeda ) 

ve onanmındakl yeni ses, yeni 
çağrışı duymak için denediğim 
bu örneil okuyucularıma sunu· 
yorum 

Öln sandığımız sözlerin bu· 
gllnkn azlık dilimize karııııı gli· 
ıel bir dllzen, bir dirilik yarat· 
mıyor mu? Bu deyim, benliğiniz
de çok öz bir duyguya bir do
kuna kbk yapsa gerek ... 

Burada okuyucularıma kendi 
öz varhğımda duyduğıım, olabilir 
seyrek duyul~n bir duyguyu da 
anmak isterim: 

Almanyada okuma çağlarım
daydı. Bir yıl, bir buçuk yıl tUrk· 
çe bir söz işitmemiştim. Yat el 
bu, yat acıyı duyan bilir. Bir gün 
birdenbire yanıbaşımda türkçe 
bir söz lıittim. Bu, bir sövme idi, 
6z tll.rkçe, kaba, koyu bir sövme. 

Genç benliğim nasıl tltremlıti. 
Bu koyu söğme, benim benliği· 
me, can içime diriltici bir akar 
au gibi boşanmıf, kararmış canımı 
birdenbire yalhrmıştı : Ben benli
ğimi duyan adamdım! Bugün yeni 
diJimiz önünde, hem söğme değil 
öğme bir dil önünde yine o de· 
rinleme UiJerişi duyarız; derin 
benlik uyanışı!. 

Osmanlıcanın sakar ve göttirü 
yatlığından yat kurtulanı Türk 
kurumu, kendi benliğine, özlüğUne, 
özdeğine doğru gidiyor. 

Akan ve okan bir dile doğru 
gidiyoruz. Çalımı, alımı yll~sek, 

sanın uluğ, yonarılmış, soysal bir 
dile doğru gidiyoruz. Bu dilin en 
yüksek Avrupa dilinden Uıtün 
aybarhğı, tulgarhj'I g6n1Umllz0 
titretmez mi? 

Dil kurultaylan bilgi bakı· 

mından Türk terimlerinin bir 
soysalhk dili olup olmayacağını 
yokladılar, araştırdılar. Bu iş bil· 
yük bir bügvenle başarılmıştır. 
Şimdi dilimizin soysal türkü söy· 
leyip ıöyliyemfyeceğini, güzellik, 
dirilik bakımından denemek ge· 
rektir, inanın dayım. 

Büyllk Fransız ozanı ( Paul 
Valery) nln çok beyendiğim bir 
ıözü vardır: 

(Yokluk içinde sözlerle çoğalt· 
rız.) Biz de kendi öz dilimizin 
ıözleri içinde çoğalacağız. 

Yalnız çoğalmak değll, bllyll· 
yeceğiz. 

Buna inancı, yaratıcı seçkin
lerimizin okan dili işleyişi yarata
cakhr. Öz dilimizin gömüçlinde 
gümeç var. Bu balı tatan, kendi 
benliğinin vurgunu olacaktır. Baş· 
ta Cumur Baıkam, uluğ önderi· 
miz, Cumur kuralları türeleri, 
eskiyi, geriyi, duranın duruşunu, 
lnanmıyanın inanmayıtını yeni do
ğanı, akanı ve okana dilin doku· 
nulmaz arıklığında boğacaktır. 

H. M. 
Jf-

Buglln 26 EylOI 1934 teyi.z. 
Bundan iki yıl önce, 26 Eyhil 
1932 de Öz Dil savaşının birinci 
kurultayı ilk toplantısmı yapmıştı. 
Ulu Gazinin buyuruğile açılan bu 
1avaşın bugün bayramını kut• 
lulayoruz. 

Yurdun blltlln köıelerlude 
ılmdl öz Türkçeye kavuşma bay· 
ramının kaynaşmalarile bezeniyor. 
l.tanbulda da birçok yerlerde 
ıiz ıu yazıyı okurken dil bayramı 
kutlulanıyor. Gece de radyoda 
TUrk dili araıbrma algını{cemiyet) 

ba,kanı Saffet Bey öz Türk 
aydıt söyliyecektlr. 

Yazıda Geçen Kellm 
Sıraslle: 

Okan: Azamet sahibi, ıan 
şam sRbibi. Ulus: İ\1.illel lnan 
Acun: Dünya Olum: Oluf. 
Evvel, önce. Uluğ: Ulu. 
Lider. Soyanlı .Me<leni. f .;;: Sahi 
Fay la. Yön: Veçhe. Güvenli 
Budun: Millet. Bun: !htiyaç. 
Hedef. Onarmak: Islah etmek. 
İstek, irade. Yüküm: Vazife. 
!fade. Yat: Yabancı. Y altırm 
!andırmak ve aydınlatmak. 
Metetme. Kurum: Cemiyet. Özd 
Aybarlık; Heybet. Tulgar; 
Terim; Tabir, ıstılah Soysallık 
niyet, Ozan; Şair. Gömüç; 
Cumur Başkanı; Cümhur Reisi 
Kaide. D.>kunulwaz arıklık; 
ismet. 

• Halkevlnden: Bugün 
Evimizin Cağaloğlu merkezin 
lanacak olan ( Dil Bayram 
proğramı aşağıya çıkarılmı 
savaşımıza candan bağlı büt'' 
taşların bu kutlulama.ya ge 
gönülden dileriz. 

Progam 
1 - Açma aözü. 
2 - İstiklal ve Kurultay 
3 - Refik Ahmet fleyi 

hakkında konferanaı. 

4 - Eaki lisanla yeni IİI 
kayeseal için: 

A ) - Eski ve yeni iki ıi 

B ) - Eski ve yeni iki n 
' S- Seçme çalgıcılar1mızı 

Eyi Eden 
Su 

( Baıtarafı 1 inci .ayf a 

dım. Kıi iyice dinçleşmif, 
laımıştı. Ciğerlerinde ve 
mamışh. Kızcağız timdi 
bntilne iyileşmiştir. 

Babasının anlattığın 

KaramUrselde Akpınar 
yt.ikıek bir yerde kalmış 
bu pınardan kaynayan b' 
bol bol içmiş. Ancak b 
kızdaki veremin yürllyliş 
ğiştirdiğini ileri ıliremem 

Kızın iyi olmasının b 
ötürü bulunduğunu ha 
hakkak) ıanmıyorum. n 

Hukuk Fakültesin 
Üniversite Hukuk fak 

dllndenberi şlfahi imtiha 
lamıştır. Dlln son sınıf i 
kukundan imtihan edilmi 
tibanlar bu ay ıonuna k 
tecektir. 

-
TabiatiDiZi öğrenmek .i 
resminizi bu kupoDdaıı 
ile birlikte gönderiniı. 
maya tabidir ve iade 

J.im, meslek 
veya ıan'a& 

bulunduğu 
memle1cet 

Relim intişar 
edecek mi1 
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Macar Asılzadesi .• 

Şövalyenin Tahayyülih Bir Müddet Uzayacaktı .• 
içeri, Saçlan Dökülmüı Bir B aı Uz andı .. 

ı Kızın elinde, bir bakır tepsi 
Yardı. Bu tepsiyi,ŞövaJyenin yattığı 
yatağın kenarına bırakb. Bırakırken, 
Şövalyenin uyanmış oldu~unun far· 
kına vardı. 

Sırma gibi perçemlerinin altında 
mine gibi parlıyan mavi gözleri, 
yüzünde harelenen tath bir pem· 
belikle koyulaftı. Çömeldiği yer· 
den doğrularak Şövalyenin yllzUne 
baktı. ince bir tebesıUmle yanak· 
ları çukurlaştı. 

Bürümcük gömleğinin bol yen· 
leri içinde daha olgun görünen 
kollarını ierere k yuroruklarım 
ııktı kaşlarını çatb. Vllcudunu 
blittın kuvvetile sarab: 

- Nasılım .• bugUn sıhhat •• 
kuvvetin biraz daha iyi mi? .•• 

Demek istiyen bir mana ile 
başım hafifçe salladı. 

Şövalye, ıol dirseğinin üstün
de doğruldu. Sağ elinin parmak· 
farını yumdu. Yumruğunu, kudret 
ifade eden bir tavurla göıterdik· 
ten ıonra: 

- T eıekkUr ederim, Zehra •• 
cok iyiyim .• 

Diye mukabelede bulundu. 
Zehra, bilmediği bir Uıanla 

ıöylenen bu sözleri anlamamıştı. 

Fakat ıövalyenin iıaretindekl 
kuvvetle, dudaklarmdaki te-
bessUmden memnun kaldı. 
YUzllndoki pembelik arttı. Ya· 
nakları, biraz daha çukurlaıtı. 
Geldiği gibi sessizce dışarı çıka· 
rak kapıyı kapadı. 

O zaman ŞövaJyenfıı gözleri, 
odanın bir köşesine daldı. Kal• 
binde ve dlmağmda bir mücadele 
başladı. Sanki beyninin içindeki 
zulmetler arasmdan, ıiyah iki 
elmas parladı. Solgun dudakları 
kıpırdadı: 

- Siyah elmasla, mavi mine •• 
Bunun birinde, zulüm ve meşak
kat.. Diğerinde de muhabbet vo 
ıefkat var. 

Diye mırıldandı. 
Şövalyenin hayalinde canlanan 

bu mücadele, belki daha uzaya• 
caktı. Fakat kapı birdenbire 
açıldı. İçeri Antuvanın saçlan 
dökü)müf kafası uzandı. Günler
denberi sükunet içinde bulunan 
odanin içinde, biribirini takip 
eden şu sözler dalgalandı: 

- Bonjur aziz ıövalyem!.. Sizi 
böyle tamamen sıhhatte gördtl· 
güm şu dakikada, dünyanın bütün 
azizlerine h~dlye edilecek bir dua 
bilemediğime nekadar milteessifim 
Oht oh, oh... Sayenizde, ıöylece 
· ;irip çıktığım saray hayatının 
Lahşettiği beş on dakikalık ter~ 
Hm üzerine yemin ederim ki, fU 
anda hayatımın en mesut anlarını 
yaşıyorum... Zatı asilanenlza lazım 
olduğu için arzediyorum ki kulu
nuz da tamamen sıhhat ve afi• 
;etteyim. Emir buyurduğunuz va· 
:ifeyi büyük bir dirayetle ifa et· 
. im. Müsaade buyurursanız, be
·aber gelen zatı tadim edeyim .•• 
auyurunuz, mösyö Jan Franj Pati. 
İşte sizi, muhterem efendime tak· 
dim ediyorum. 

İçeri giren, Franj Pati, şö· 
valyenin önilnde bUyük bir zara
fetle eyildl: 

- Macar asılzadelerinden, Jan. 
Kont Franj Pati .• 

Dedi. Şövalye de, yanından 
,yırmadığı kılıcına dayanarak 

ayağa kalktı. EUai konta uzattı: 
-Hakiki hüviyetime vakıf olup 

olmadığınızı bilmiyorum. Esasen 
bunun size bir faydası olacağını 
da zannetmiyorum. Onun için Kıra• 
liçe Hazretlerile verdiğimiz karar 
mucibince, ben de size kendimi 
Kont dö Pari nam.ile takdim 
ediyorum. Fakat siz, sadece Şö· 
valye de diye bilirsiniz. 

Diye mukabeleye davrandı. 
- Kıraliçe Hazreretlerinin en 

küçük arzuları, benim için en 
mukaddes bir irade hükmündedir. 
Hakiki hUviyetinize dair en küçük 
bir merak bile hiHetmediğime 
tamamen emin olabilirsiniz, 
Asaletmap. Müsaade buyurursanız, 
haşmetpenahın size gönderdikleri 
mektubu takdim edeyim. 

Bu sözleri söyleyen kont, 
kadife yeleğinin iç cebinden çı• 
kardı~ ince meşin keseyi, hür
metle Şövalyeye teslim etti. 
Mektup ou satırlardan ibarettiı 

u Aziz Şövalyef .•• 
.. Necip mllletinize htf olan bir 

mertlikle deruhte ettiğiniz vazife 
uğurunda dftçar olduğunuz fellket 
beni matemler• garkettl. Hain 
ellerle size atılan kurıunu ıztıra• 
hını IJU anda ben çekiyorum. Ve 
dökülen kanlarınızı, evladımın 
kanı gibi telikkl ederek en acı 
teessüfler hissediyorum. Sizi bu 
felaketten sağ kurtaran Cenabı
hakka ve onun btlttln azizlerine 
bir vazifeişUkran olmak ilzere ttç 

gün oruç tutmıya karar verdim .•• 
Fakat size olan minnet borcumu, 
bilmiyorum ki ne ıuretle ödeye· 
bileceğim. 

Size ıu satırları yazan kadm, 
sadece esir evladını sizin ve 
milletinizin aayesinde kurtarmak 
isteyen bir ana değil; Fransamn 
ve Fransız milletinin mukaddera· 
tını omuzlarına yüklenen betbaht 
bir hllkUmdardır. Buna binaen 
bu mektubu yalnız bir ananan 
nitanei şllkram olarak değil; 

bUtUn Fransanın ve bütün Frana1:1 
milletinin bir habral minnet ve 
mahmedeti olmak üzere kabul 
ediniz. 

Cenabı hakkın muavenet ve 
müzahereti, daima sizin ve bizim 
Uzerlmlzde olsun. 

Franıa naibei hüku;ıeti kraliQe 
Luiz dö Savuva 

Mektup, Şövalyenin Uıerinde 
derin blr tesir husule getirdi. 
Onun mert, faziletkar, ateıli ru• 
huna büyük bir heyecan verdi. 
Kontun yüzüne bakarak: 

- Kıraliçe Hazretleri, hak
kıı:nda pek çok lutufta bulunmuş• 
lar. Fakat hentiz bir şey yapama .. 
dık ki.. Madem ki hizmetimiz bu 
kadar ehemmiyetle takdir edili
yor. Biz de artık yapılması li· 
zımgelen şeylerden geri durma
malıyız. Bir an evvel vazifemizi 
ikmale koşmahyız. 

Dedi • 

* Şövalyenin bulunduğu yer, 
hududa yakın bir Boşnak köyll 
idi. TUrk akıncıları yaralı Şöval· 
yeyl bu köye nakletmitler ve bil· 
ylik bir dikkatle tedavi eylemlıler• 
dL ilk zamanlar kendisini bir Fran• 
sız tüccar olarak tanıtan şövalye, 
akıncılardan gördUğll bu şefkat 
ve insaniyet üzerine bu yalanda 
devam etmeye Uizum görmemlı. 

( Arkası var) 

lam Adamını ' l 
Bulmuş! 

""..... • ' .. ' ' . ·ı · .- -B -İ K i Y B 
Ba lltanda Bergin 

Affederıiniz, şu kıra vatı mı 

Bağlar mısınız?. ................................................................ 

-fı;;,., 1/ctıoat H•&.rl.rl ı · 
1 -ı 

Yunanistanın 
Harici 
Ticareti 

Yunan iıtatiıtik dairesi bu 
ltı milyon memleketin 1934 

• aeneıi yedi aylık 
lıra azalmıı harici ticaret vazi· 

yetini tesbit etmiıtir. Bu rakam· 
lara göre YunanJstanın yedi ay 
zarfındaki lhracab 2, 160 milyon 
drahmi, ithalata ise 4.759 milyon 
drahmidir. ( Bir drahmi takriben 
elli paradır) ithalat geçen seneki 
yedi ayın neticeleri ile hemen 
hemen aynı seviyede olduğu hal
de ihracat 500 milyon drahmi 
kadar (altı milyon Tllrk lirası ) 
azalmıştır. 

Bu umumi vaziyet arasında 

memleketimizle olan ticari mii· 
nasebat şöyledir. Geçen &enenin 
yedi ayında Yunanistana Türki· 
yeden 127 milyon drahmilik itha· 
lat yapıldığı halde bu sene t 21 
milyon drahmi (bir milyon TUrk 
lirası) kıymetinde mal sokulmuş
tur. Yani ihracatımtz bir sene 
evveline kıyaela 6 mlyon drahmi 

azalmışbr. 
Buna mukabil bizim Yunanis

tandan olan ithalatımız hemen 
dört misline çıkmışlar. 1933 se
nesi yedi ayında Yunaniıtandan 
Türkiyeye 7 milyon drahmilik 
ihracat yapılmasına rağmen bu 
miktar 1934 ıenesinde 28.316.000 
drahmiye çıkarılmıttır. 

Bu istatistikler Türk - Yunan 
ticaret anlaşmasmın komıumuz 
lehinde neticeler verdiğini gös
termektedir. 

'f-
Bulgar)arın ve Yunanlıların 

Taze üzüm 1 taze üzllm ihra
catına verdikleri 

ihracatı ehemmiyet hak· 
kında birkaç yazı yazdık. Maale
sef bu mevsim de ihracatta bu· 
lunamadık. Almanyadakl Tnrk 
Ticaret Odası Almanyaya taze 
meyva lthallb hakkında verdiği 
ıu izahat dikkatle okunmıya 
değer: 

0 Almanyada Ttırkiye mahıuUl 
yaı llzUmlere ve umumiyetle yaı 
meyvalara pek ziyade alika gös· 
terildlğl halde maaleaef yumurta· 
da olduğu gibi bu emtia üzerin· 
den dahi itlar yapılAmamakta ve 
birçok fırsatlar kaçırılmaktadır. 

Almanyaya Balkan memleket• 
lerinden her gün birçok vagonlar 
dolusu meyvaler taşınmakta ve 
hemen de aatılmaktadtr. Meseli 
taze llzUm mevsimi baılamış olup 
hararetle devam etmektedir. Şim
dilik Yugoslavya, Bulgariıtan, Yu· 
nanlstan ve hattA Macaristandan 
fazla miktarda emtia gelmekt edir.,. 

_,.lo.11111 1 .. a&ıil ... IJIRl .... ,.,Jl'I 10.• · l ı lıJ• ı.t ...... l .OTl '~•ı .......... ....._ 

Jak Barbut Beyin Dönüıü 
Bazı tetkikat için Avrupaya 

giden Umumi hapishane Opera• 
törU ve Balat Musevi baatabaneal 
mlldlirfi doktor Jak Barbut Bey 
dün Semplon ekıpresile ıehrimiı:e 
dönmilştllr. 

'----------- Yazan: Firdn• lsmall -

NECİP sızı SEVİYOR _ .............................................. . 
Gazetenin en eyi havadisi: 

"3Ui lira maaşla bir daktilo ara .. 
' yor,, Sabahat elinde gazete bir 

: !liye dtııilndU: O, makine ile 
> ~.zı yazmak bildiği gibi fazla 
olarak biraz İngilizcesi, gllzel 
fransızcası da vardı. Mulıaaebe 
işlerini öğrenmesi lazımgelirse 
akşamları işten çıktıktan sonra 
hususi ders alırdıA Kalktı, gitti. 
Gazeteyl çantasma koydu, evden 
çıktı. Günde sekiz saat çahşmak 
kolay değildi. Daktilo arayan 
adamı dUıUndü. Her halde kırk 
yaşında kadar buruşuk yüzlU bir 
adam olmalı idi. Zaten gUzelliği 
Sabahat& alakadar etmezdi. Yal· 
nız o, hergiln beraber çalııacağı 
adamın ciddi o)masım isterdi. 
Genç kız gazetedeki adres!e 
aradığı yeri buldu. lıAnı kapıcıya 
g6sterdf. 

- Evet, anladım. Siz daktilo 
arıyan Necip Beyi arıyorsunuz. 
ikinci katta, sağda ilk. kapı. 

Fakat ne tuhaf yer bu, ne hl· 
çim yazıhane? Kapısında tabelA 
bile yoktu. Ne olurila olsun, bir 
defa gelmişken geri dönmek is· 
temiyerek kapıyı vurdu. Sea yok. 
Biraz bekledi yine vurdu. Derin
den bir ses "giriniz,, diyordu. 
Fakat kapı kapalı idi. "Haydi 
Cemile gelaene,, Cemile de kimdi? 
Sabahat kapıyı itti, kendini ka
ranlık bir yerde buldu. O aes, 
derinden gelen ses tekrarladı : 
.. Sana ne oldu Cemile yolu mu 
şaşırdın?,, Ve bir perde çekilme
sile oda aydınlanınca gecelik kı
yafetli bir adam meydana çıkb. 

- Necip Bey? 
- Benim, anJadım. Gazete-

deki ilin üzerine gelmiş olacak• 
ıınız. Fakat dağrusunu isterseniz 
pek müna1ebetsiz bir zaman ln· 
tihap etmişsiniz. 

Sabahat utancından kıpkırmızı 
oldu. 

- Fakat efendim ilanda mu· 
ayyen bir aaat olmadığı için .•. Di
yebildi. 

- O, kUçük hanım! •• Ben meı 
hur doktorlar gibi ziyaretçileri 
ancak onbirle bir arasında kabul 
ederim. Sabahleyin erkenden kalk· 
mak adeti olamıyan tenbel bir 
adamım. Ve bu tenbelliği bun· 
dan sonra cezalandırmağı ıize 
bırakıyorum. Çllnkü bundan ben 
de memnun değilim. 

Necip Bey bir cıgara yaktıktan 
ıopra genç kızı tepeden tırnağa 
kadar sllzdll. Pırıl pml parlıyan 
brnaklarma bakarak: 

- Demek yazı maklnesile 50 
lira mukabilind~ ellerinizi harap 
etmlye karar verdiniz. 

- Evet efendim. İlanı oku· 
dum. Fakat ben burasını bir ti· 
carethane zannetmiıtlm. Çünkü 
ben muhasebe deraleri almaktayım. 

Yalan aövlUyordu. O iki rak• 
kamı yan yana koymağı bile be
ceremezdL Böyle gecelik kıyafe
tlle müstakbel daktilosunu karıı· 
lıyan bir adamın yamndan kaç:• 
mak için ne kadar yalan ıöylese 
yeri idi. 

- Ne dediniz, muhasebe ml? 
Çok Ali benim de lıtedlğim bu 
ya. Siz hesaplarımla meıgul olur· 
ıunuı. Çl\nkil ben romandan 
batka bir ıey yazmam. Bir de 
bonolara imza atarım... Size on 
lira zam yaparım... Bir dakika 
beni beklemek lutfunda bulunur 
musunuz? Gideyim ıiyineylm. 

Biraz sonra ıize çalııacağımız 
yeri göstereceğim, ıtenograff de 
bilir misiniz? 

- Az bir ıey. 
- Çok Ala. 
Sabahat yalnız kalınca odayı 

tetkik etti. Burası gayri munta
zam fakat zengin bir bekar da
iresi idi. Herşeyden fazla yığın 

yığm kitaplar göze çarpıyordu. 
Birini aldı. Demek Necip Bey bu 
kitapları kendi yazmıştı. «Anla
şılmaz kadın» dttn birkaç ıatır 
okudu. Ha va çok sıcak olduğu 
için şapkasını çıkarmıya mecbUl' 
oldu. Kendi kendine «bu elbiseyi 
ıiydiğime çok fena ettim. Beni 
çok yaılı gösterjyor. Necip Bey 
galiba yalnız yaııyor. Ona biraz 
yardım etmeli» dedi ve kalktı 

yerde kıymetli bir halanın üstüne 
saçalmıı kitapları topladı. GUmDı 
kutudaki gayrimuntazam ıigaraları 
yerleştirdi. Çok samimi bir arka
daşının evinde imlı gibi hiç ya• 
hancılık hissetmeden odayı top
ladı. Biraz sonra gelen Necip Bey 
kızın bu samimi hareketine min· 
netle teşekkUr etti. Beraber 
çalışacakları odaya geçtiler . 

Necip Beyin terbiyeli dürüst 
bir adama benzemesi kızın fikrini 
değiştirdi. Onda bir an evvel ça· 
lışmak arzusu uyandırdı. Genç 
adam glllerek artık yaşayış tar· 
zını değiştireceğini onun için er• 
tesi gUnü Sabahatin erkenden 
gelmesini rica etti. Salona dön· 
dU.kleri zaman Cemileyi asabiyetle 
cigara içerken buldular ... O .. Ma· 
ıaallab Necip! Valitlnl bot geçir• 
meyonun. Yalnız bundan sonra 
verdiğin randevularin saatine dik· 
kat etmeni rica ederim.. Dedi ve 
bir fırtına gibi şiddetle kapıyı 
vurarak çıktı, gitti. Sabahat, Ce
milenin bu kaba muamelesinden 
mahcup başını önüne eğdi: 

- Kabahat bende, eğer bil· 
seydim ••. 

- Aldırmayınız. O, karakter
ılz bir kadındır, tekrar gelir. Ya· 
rın sabah erken ite baılayacagız. 
gUle güle. 

Erteıl aabah Sabahat elbise
leri arasından en güzelini ı~çtl, 
tuvaletini daha fazla itina ile 
yaptı. Geç kalmaktan korkarak 
koıa koşa Necip Beyin apartlma
mna gitti. Kapıcı Sabahati görün• 
ce elinde bir anahtarla geldl. 

- Necip Bey bu anahtarı sJ .. · 
zin için bıraktı. Kendisi timdi 
gelecek, dedi. . 

Genç kız içeri girdi. BlltUn 
daireyi dolaıtı. Necip Beyin ya• 
tağının Ustilnd•ki iki pijama Sa· 
bahata epeyce dllşündürdn. Hele 
komodinin üstünde gayet güzel 
bir çerçive içindeki Cemilenin 
resmini kıskanç na:r:arlarla tetkik 
etti. Birgün evvel tamdığı adamı 
kıskanmasına kendi de bir mana 
vereme dl. Telefon çaldı. Cemile, 
Necip Beyi soruyordu. Sabahat, 
Necip Beyin olmadığını söyleyin• 
ce hırçın kadın kahkaha ile 
glilerek: Evet, dtinkil gibi yok 
değil ml?,, dedi ve cevap bekle
meden telefonu kapattı. Cemileyi 
büsblltlln kıskandı. Gayrıihtl• 
yari gllzel gözlerinden ılık yaf· 
lar boıandı. Halbukı Necip Beyin 
kıskanç blr Aııka değil de bir 
daktiloya ihtiyacı olduğunu bill· 
yordu. Necip Bey geldiği zaman 
vaziyeti anlayınca: "Kttçnk Hanım 
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Parlamentolar Kurultagında 
• 
lngiliz Başkanı Dünya 

Sızlanıyor Gidişinden 
( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

lerindenbiri 16ze batlamıf, eyi 
kal'fllandıkluı için baı eğmiş, 
Ulu Gaziyi övmüş, yerini ispanya 
elçisine bırakmııtar. Çtlnkll Lehi.
tan Baıkaaı ı6ztl uzatbğı için 
~ıdaın dışında görülmilştllr. J •• 
panya elçisi başka yerde çalıtb· 
ğından onun yerini Amerika el• 
çiai M. Ro benson almıı, Amerl· 
kanın yeni gidişini, baruk 
nöbetinin önüne geçmek için di
dınmeler1 anlatmıştır. Bu elçiye 
ıöre Amerikamn bugtlnkli giditi 
epeyce güvenç vericidir. Amerika 
baysal severdir ve baysaldan 
aynlmayacaktır, ıözlerile yerin
den inmiıtir. 

Ondan sonra ıöz Fransız, bl· 
rinci elçilerinden M. Kandaıa ve
rilmif, M. Kandaı " Guvadlop ., 
ıaylavıdır. Burada gördilğU yeni· 
likleri överek konuımuf, bir dG
flbıUf ileri ıUrmDıtnr, d~miıtir ld: 

• - Geri ile alıf verişi kes· 
•eyin Ye geçmitf unutmayın. Ben 
anutmam ki Franıız kalgayının 
T&rkiyede Snleyman Han gibi 
bir koruyucuıu vardı. " 

Bu 81zler fiddetle alkıılandı. 
Sonra aödl zend ıoyunun bugtın· 
kü yaıayııma getirmlt, Ttirkhre 
De Franaanın inıanla~ arasında 
derileri ne renkte olursa olsun 
hiçbir aynlık gözebnediklerini, 
Tork ordusunda kara derili as
kerler ile uçkaççılar bulunduğunu, 
lnsanlann derilerinin boyasından 
dolaJl auçlu tutulamıyacaklarıru, 
deri boyasına aldırış ediJmiyece· 
iini, adamların acuna iatekle.-i 
aibi değil, illtenUdiği gibi doğ· 
duklarını söylemiş: 

0
- Türkler 1 önfinüzde şap· 

kamı çıkanyorum. Sen Sir oku· 
Dağında dedikleri gibi "Yolunuz· 
da ytlr6yUn6z ~. Alkıflar. 

M. Kandaım sözleri özlU de
Jlmlerle dolu idi. 

Gezintiler Ve Yemek 
Elçiler dlln lSğledenıonra ls

tanbul içinde bir çok yerleri gez
mifler, gece lstanbul Belediyesi
nin 1emejinde bulunmuılardır. 
Bu glln de 22 de Türk grupu 
tarafından Dolmabahçede bir 
ıece eğlentisi ve balo verilecektir. 

Kollarda toplantılar 
Parlamentolar Birliğinin belik· 

lir.lenme Ye ghenme koUan dün 

M. Kanda• 11öz •Öglerlc•'ll 

aabah dokuzda karıJık bir top
lantı yapmqlardır. Birlik Türk 
kolunun genel yazıcısı Diyanbekir 
aaylavı Zeki Mesut bey bu kolda 
Türk elçiıi olarak yer tutmUJtur. 

Bu toplantıda geçen Nisanda 
Cenevrede durulup dUzlllen itlerin 
ilk taslaklarına son bir göz ahi· 
mıı, bir takım değişmeler yapı· 
)arak en son düzen verilmittir. 
Bu yeni taslak bugünkli kurultay• 
da ortaya konacak Ye üzerinde 
konuıulacaktır. 

* Birçok elçilerin lateğl . (lzerine 
kurultay görüşme gftnlerinde ileri 
geri değişmeler yapılmıtbr. Bir 
takım toplantılar öne abnmıı, bir 
takımlan da geriye ablmaıbr. 
Böylece akçalar ve baruk kol· 
lar1 Çarf8m ba aabahı dokuz 
bupkta, k6nUik ile aoylar •• 
bafka'annın benimsenmiş yurtlan 
kolları yine o glln on sekizde, 
.c»y-1 kolu da P•pmbeye on 
sekizde toplanacaktır. 

* Dnn birliğin genel toplantıam-
dan sonra ~ine birliğin konseyi 
toplanmııtır. Bu toplanbda latan• 
bul kurultayile 1935 te Brlikaelde 
toplanacak 31 inci kurultay araaı 
uzaaı için konsey baıkanınm 
•~çimi yapılmıı ve ıimdlkl baıkan 
M. Buisonun yerine Be!çika 
kolu Baıkam M. Karton da Vi· 
yar aeçilmiıtir. KoDsey o. toplan
bda yaaaya ıörc yapma kolunda 
yer alacaklar için düıüncesint 
bildirmif, uzanı biten Romanya 
ParlAmentoau Batkaoı M. Save
ano 'nun yerine Lehistan kolu 
Baıkaaa Doktor S6venbelçln ae
çilmesini istemiştir. 

NECiP sizi SEViYOR 
~· • ..,.......... .... 1 k~ . ...... . _. _ _ 

( Baıtarafı 10 uncu 1ayfada) 

l ıizi ıeviyor ,, Ve Necip Bey Sebahate olan 
sevg·ıtni genç kızla evlenerek 
ispat etti. 

dlnı okumuşsunuzdur. Ban~ dak· 
tilograf lizım. Hususi iılerile, te
lefon lflerimle bizzat ben meıgul 
olacağıw~ •e istediğim gibi cevap 
nrecegun. di1ecekti. ,,-..11111 ... -. 

. l_C~ktı ıapkuını aeydi uzun 
kirpıkb g6zlerlnJn yaflannı sildi. 
Bir daha •yak basmamak üzere 
lıaı>ıclan çıkarbli Necip Beyle 
lıar,ııqb. 

- Affedersiniz kliç&k hanım 
Sizi !Unız bıraktım. Mühim bi; 
lfİlll -.._ Neden ağladınız? Y okıa 
Cemile illi aeldi? 

- Ha,.. aj'lamadım. Cemile 
Hanım ıe-..., telefon etti. Biraz 
nhatsızım m-..cıenizle ben gi· 
deyim efend.lb. 

- Hayır naat1 olur. Bugiln 
Dk defa . çahıacaı..... Haydi, 
ifine, makinenizi~ b•tnaa oturu· 
auz. Mnhlm bir teY Jazchracatım. 
BeA.. •• yore1n: dikkat ediniz: .. Nleep 

I 

Yeni icat 111 
MaYi çelikten 

NAVY 
Tırq bıçağı 

--Bir tecrilb• klfidir. (2779) 

R•snılnisi 8lze Gönderiniz .. "' Sis• Tabiatınızı Sö11llgelim 
•••mlnlal kapo11 u. slndvtal•· 

Kupon dlter .. ~aandadır • 

Bir Hırsız 
1 Öteberi Çaldığı Evde Mer· 

_J diven Albna Sakla o mıı 
....,___________ Bir aqam Gnce Fandıklıda bir 

46 Atçada: Kemal Zeki Bey: Zeki hırsızlık olmuı, bir evi soymakta 
Ye hassastır. Eline 
•e ayağına çabuk olan bir adam, o ıırada evine 
n çevik davranır, giren ev lahibl tarafından yaka-
tavur •e hareketleri lanmıfbr. Araıtırdık, fU bllgilerl 
llkıcı değildir, 1evimli topladık: 
olmuı itibarile ken· Fındıklıda oturan SDleyman 
di•ini çabuk aevdirir. Ef d 
Gözü büyükte ve bü- en i adında biri, evvelki akpm 
;yüklüktedir. Kısmen ltinden evine dönd llğli zaman 
gösterişi sever. evde bir baıkalık sezmiı, hemen 

~· 29 Ankara: E. N •. Bey: 
(Re1mialn derclal l•temJyor ) 

1ıgüzar ve beceriklidir. Ağzı laf 
yapar, muhatabını ikna edebilir. Soku· 
lur, çabuk kendisini tanıtır. Müşkiller 
karşısında aciz ve şaşırmış olmaz. 
Bütün muve.ffalnyeti sözlerinde ve ko
nuoma tarzında olabilir. İntizamı sever, 
hayabo zev)çler:inden mahrum kalmağa 
razı olmaz. 

• 
40 Erzurumı Salim 

Bey: Yalnız itile meş
gul olmasını bilir. 
Aklının ermediği şey
lere kanşmaz, meıu

liyetten çekinir, nizam 
ve hudut haricine 
çıkmak istemez. Ses• 
siz konuşur, tawr ve 
hareketlerinde ıakindir. 

• 
41 Bandırma: H. D. Efendi: 

( RHmlnin derclııl l•lemfyor ) 

Dili çapkınca olabilir. Maehaza 
ıözleri kırıcı ve tok değildir. Ne kadar 
ağır söyle.e hatta küfretse, batmaz. 
Herkese takılır, şakalqır. Kendi•ine 
de takılırlar fakat kızmaz. 

Oıt kata çıkmııbr. SWeyman Ef. 
odalardaki eşyaların darmadağın 
olduğunu görfince kapıya koş• 

muş ve kapıyı tuttuktan aon· 
ra : " Hırsız var f ,, Diye ba· 
ğırmıya baılamııtır. Süleyman 
Efendinin bağırması (berine 
mahalle bekçisi ile komşular· 
dan birkaçı gelmiıler, hep birlikte 
eve girerek arama y'apmıya baş• 

lamıılar, .biltfin araıtarmalara rağ· 
men evin içinde kimse bulunama-
mıştır. Ancak biraz ıonra ev 
aahibl Süleyman Efendinin gözllne 
merdiven altmda sarılı duran biJı 
hasır ilipıiştir. Snleyman Efendi 
hasırın bir köıesini tutup çekince 
bam açdmıı ve iç.inde bulunan 
bir adam taşlığın Dzerine yuvar-
lanmıtbr. 

Mustafa adını taııyan bu azılı 
gece hırsızı Süleyman Efendinin 
evini soymak istediğini açığa wr
mUf, yakalanarak Adliyeye göo
derllmittir. · 

• . Bundan baıka ıon yirmi d6rt 
42 Kaatamoau: Şekerci HüHyin aaat içinde şu hıraııhklar olmuıtur: 

Efendi: Eli ayagı ve 
yüzü düzgündtlr. Ta
Y'Ur ve hareketleri, 
tipi itibarile kadın ve 
H'\'gİ maceralarına 

erkenden baş la ınıı 

olabilir. Ej i ve teın ız 
giyiamege ozenlT O. 
m tatlıdır. Gıirıiltü 

ve kavgl\dao hoşlan• 

maz. Cesarete mütevakkıf 
yanaşmaz. 

• 
43 f.tan bulı M. Bedri Efendi: 

(Resmlala dercl•I l•t•mlyor) 

işlere 

Olduğu gibi görünür. Aklına geleni 
aöyler, •öylıdiğini de yapar. Bir şeyi 
öfrenir, ve keo.diıini doğrudan doğruya 
al8.kadar etmeyen ıeyler için kafaaıaı 
ıormak niyetinde dt>ğildir. TeHdüflere 
tabi olmagı tercih eder. 

• 
44 Ödemitı Rami• Sami Bey; 

dıu ve ııavgı 

istemez. 

Temiz ve ıık giyin· 
meği ve intizamı ıe

•er. TaYUr •e hare· 
ketleri ıerbesttir. Şöh
ret ve ikbalden hoı
lanır. Keodiıine ehem· 
miyet verilmesini is
ter. Hiisnümua.meleye 
aym şekilde mukabe
le etmPei 11 bilir. Ka

baı.hsine lakayt kalmak 

• 
31 Ankaraı A. S. Hanımı 

( RHmlala deıeial lal miyCN') 

Zeki ve Hvimli lir. Taıvur ve ha
reketlerinde zerafet ye incelik vardır. 
Giydığini yakıştırır. Sevgi bah.aiode 
k11kan9 ve hn•a• olabilir. Arkadqla
rile arası daima eyi df'ğildir, çabuk 
kızar, gıicenir. Maahaza: İğbirarı de
nmlı değildır. Hu.,u•İyetlerinin daha 
ziyade kapalı kalmasını tercıh ~der. ................................ -............ ·-··-········ 

Maden Faciası 

f ıçilerden Ölenlerin Sayıaı 
264 Ü Buldu 

Londra, 25 (A. A.) - Atetl bl .. 
blt8n botmak için, Vrekıham maden 
ocatın ın, tonlarla kum ve çimento ile 
aım11kı kapablmHı artık bltmif fİ• 
bidir. Ölenlerin hüviyeti teabit edil
mlye bqlanmııtır. Ôlenferin .. y111 
264 olarak kat'I ıurette teapit edil· 

•ittir· 

'1- Tabtakalede Ahmet Ye Ali 
adında iki arkadaı, Yu•uf adında 
birinin 10 lirasını çaldıklarından 
y akalanmıılardır. 

'4- Koço adında biri Pangal· 
bda Hriatonun ölçejbıi çaldıiın· 
dan tatulmuftur. 

Sarkmtahk Yapmışlar 
Dün Sultanabmet ikinci ıulh 

ceza mahkemesinde bir laf atma 
ve ıarkınbhk duruıması yapıldı. 
Suçlular Mehmet ve Oıman adla 
iki delikanlı idi. Ancak mahke
meye gelmedikleri için dava 
kaldı. 
-············· ········ ········ ... 

Yeal Replfatı 

öz TUrkçe ilk Roman 
S.vaftan Bar ... 

Yazanlan (Va • NG) He 
ÇUrUksulu Meziyet 

AnadoJu eavqında, Yunan zabiti 
Ergi•, Orhan Beyin ıngılisini öldür
müş, kendisini de yaralamııtır. Tevfik 
R üttü Beyin bir Balkan elçiliğimizde 
nrdiği eğlence toplantısında, bu iki 
can düşmana kartı kareıya geliyor. 
Orhan, elini tabancasına atıyor •. 

lşte "Savattan barışa,, böyle bq
Jıyor. 

Burada, Tttrk'ttn, eıkiden ea büyük 
ıavaşçı iken şimdi nasıl en büyük ba
nşçı olduğunu, dütüııce değifiklilderi 
adım adım gösterilerek, anlatılmak
tadır. 

"Savaıtan Ban~a,, bir sinema ro· 
maoı olarak yazılmıştır. Sürükleyici 
tatlı bir yazılışı vardır. loinde lM 
yeni Oz Tilrkçe kullanılmıı•a da, hem 
anlaşılıkh olmaktan gıkmamııtır, hem 
de, bu 7eoi ıözleri kendi de ıtezmeden 
okuyucuya öğretinriyor. İoinde dizme 
yanlışlan da göze çarpmamaktadır. 

Salon Mecmuası - Üçüncü 
ıayııı ıaJonJarı ıU.liyıcek bir nefa. 
sette çıktı. Dört renkli iki kapak reamı 
•• nefis io reıimleri vardır. Sıhhat, 
romu, tiyatro, kadın, sinema, bilgi 
mizah, karikatür aayfaları vardır. Zen~ 
gin müklfatlı bilmecesi çok meraklı ve 
eflencelidir. 

Hollvut - Holivut'ua 26 Eybll 
nUehuı bahanın film mevzu •e kiri· 
tikleri ile çok güzel resimleri ve en 
ıon ıinema havadiıl6riıai havi olarak 
intiıar ıtmiıtlı. 

Şehrimizde Beynel~ 

lel Tenis Maçları 

Bu yıl 1935 aeneai için yapı· 
lan tenis Daviı kupası eleme 
maçlarında Macariatanı tasfiyeye 
uğratan YugoaJay teDİI mWi 
takımı 28 Ey161 Cuma glin6 
lıtanbul, Takaim Ateı • Gilnef 
kortlannda tenisçilerimizle karşı· 
laıacakbr. 

YugoslaY takımı Punçetl, Şa
fer ve Madam Gostiçadaa aıG
rekkeptir. Bizim takım Sedat, 
Şirinyan ve Madam Seager ve 
Matmazel Grodetakiden mtlrek· 
kep olacaktır. 

Yoto•lav teniı milli takımı Bal
kanların en kuYTetli teni• ekibidir. 
Bunların içinde Pançtts bilbaaıa bl
yük bir teniıçidir. Yoıo•lavlar Per
ıembe gtlnil ıehrlmize •elecekler, 
Cuma. Cumarte-1, Pazar gtlnleri teni .. 
çilerlmizle •1r• ile karıılaıacaldardır. 

Maç programı ıu ıekildedir ı 
28 EyUll 19S4 Cuma gtlnG ıaat 

14,30 da baılayacakbr: 
Birlnci maç Şafer-Şll'in7aa 
lklncl ., Madam Go•tlça-Mat-

maael Grodet•ki 
OçnnbO maç Punçeb - Sedat 
29 Eylul 1934 Cumartesi gOnO H• 

at 16 da 
Blrlıaci maç: Punçetı, Şafer. Sedat, 

Şirin yan 
ikinci maç Madam Go•tlça, Pun-

çet• - Madam Seaıer, Şir:n 

30 Eyli! 1934 Pazar rflnl saat 15 te 

Birinci maç; Punçets - Şirin 
ikinci ,, Madam Goıtiça-Ma· 

dam Seaıer 
ÜçflncO maç Şafer - Sedat 

Atletizm Blrlnclllk MUu
bakala rı ea,hyor 

Tlrk atletizm federasyonundan: 
934 atıetiım Tlrkiye birincilikleri 

27 Eylül Perfembe ve 28 EylOl 
Cuma g(lnlerl Fener stadında yapı

lacaktır. Umumi merkez kararı muci· 
bince bu mGaabakalara Ankara, Balı· 
kHlr, Bursa, lzmir •• latanbul mın
takaları lttirak edeceklerdir. Proıram 
aıağıdadu. Duhuliye 25 kuruıtur. 

Ti EylOJ Perıembe uat 11 du 
itibaren: 

100 metre seçme, 400 M. mania, 
800 M., yGksek atlama, 10000 M., 
diık atma, uzun atlama, 400 mania, 
100 M. fiaal. 4X400. 

28 Eylll ••at tl dea itibaren: 
200 M. aeçme, 400 M. •eçme, 110 

mania, ,OUe atma, 1500 M., •ınlda 
atlama, 110 mania, 5000 M., tıç adım, 
atlama, 200 M., cirit atma, 400 final, 
4X100 final. 

...- Boa Posta -ti.AN PIATLARI 

1 - Gaeterel11 na .,,.,.;ıe 
6ir sülqnqn ilcl •lırı 6ir 
( ••li•) •• .,,,.. 

J.- S.•/•A• ..,._ 61r Nllll• 

•"' U• /l•lı 11111/ertlır: 

nyfa ıayfa ıayfa aayfa Uijer Soa 1 

ı 2 s ,. s yerler •7'• 
400 880 200 100 .. -Kıt. x .... ·Krt- Kış. x .... ICq. 

3-.:Bır ,...11,,.de 
.,,..,, 

'*",,. (BJ 1ıeıı.w 
4-l•H .. ı.ı,,. ,...,,. ,.,..,.,.. ,.. .... ..,.,,.,. .,,.,.,.. 

-

............... 

r .. Dr. ibrahim Zati 
Cağalotlu : Mahmudiye caddeai 

Çatalçeıme sokağı No S 
Hergün öğleden •onra hutalana• 
kabul eder. 

Son Poata •••••• 

iabibl: Ah Eıaem 

Nepi;rat MI~... Tabir 



Bir tıraş bıçağı ile yüz defa tıraş olduğuna yemin edenler çoktur. 

HASAN TIRA 81 AKLARI 
Şimdiye kadar icat olunan bütün tıraı bıçakları arasında en mükemmel ye en fevkallde olduğu tahakkuk etmiıtir. Piyasada mevcut hraı 

bıçaklarını ıaıırtm.ııtır. Bir adedi beı kuruştur. 10 aded~ 45 kuruıtur. Hasan Tıraı bıçaklarının 1-2-3-4 numaralı gayet ke1kln ve hauaı 
tarafları vardır ki dört taraflı bir adet bıçağın her bır tarafile llakal on defa braı olmak kabildir. Bu hesapla bet kuruf1uk bir adet 
~as~. t?'aş bıçatı ile kırk defa ve daha faıla tı.raı olmak mümknndilr ki dOnyanın hiçbir bıçağında bu meziyet yoktur. Ha1an bıçajı 
ıatedıgınıı: halde baıka marka verlrlerae aldanmayınıı. Taklitlerinden aakınımz. Hasan ecza depuau: Iıtanbul. Beyoilu. 

~bi .7Wf!Uı 
OTOMOBiL ve MAKiNiST 

Mektebi 
Taksim, ıtadyum arkasında şo

förlere yeni 3 aylık devre 'Teşri
nievvel ilk haftasında başlıyacaktır. 
Bundan böyle şoförlerden mektep 
diploması arauacağından şoför 
olacakların vakit kaybetmemeleri 

lazımdır. Yeni devreye kayit muamelesi başlamıttır. Talimalnamemizdeki kabul 
ıartlan ve tedris programımız hakkında malumat i.cıtiyenlere program gonderilir. 

Kadın ve erkek amatörler her zaman kabul olunur. Tel : 42508 

Hililiahmer l\' erkezi 
Umum.isinden: 

Eskişehir Hilaliahmer an barında, Demir variller, eski aiıtem F ord 
otomobilleri ve blnek karoserileri vesaire 27 EylUl 934 tarihinde 
satılacağından taliplerin müracaatları. (2714) 

Şark Demiryolları Müdürlüğünden: 

İLAN 
Ana hatta mahıuı aeyri ıeri u A,, harflı iatiınai ve muvakkat 

tarife ile mUcavir mevkiflere mahıuı seyri aeri 1 No. lı tarifenin 
J nci ve 2 ncl ilavelerinin gelecek Birinci Teırinln bidayetinden 
itibaren Ilga edileceği muhterem yolculara ilin olunur. 

Bundan maada ana batta mahsua seyri ıeri "C,, harflı istisnai 
ve muvakkat tarife de ancak 28 Eylüle kadar (28 dahil) muteber 
olacaktır. 

Ahalinin ıeyahatlerini kolaylaıtırmak maksadile Birinci Teşri· 
nin bidayetinden itibaren mutat olan tarifelere tekrar avdet 
etmektenıe, bu tarifelerde atide bildirildiği Uzere mühim tenzilat 
yapılmasına Şark Demiryollan Şirketi tarafından karar verilmiştir : 
1 - lstanbul Banliyö mevklflerine mahsus olmak Uzere: 

Yalnız a:ıimet için % 30 tenzilatı havi b~huausi yolcu tarifesi ; 
- Azimet ve avdet için °o30 tenzilatı havi bir hususi yolcu tarl· 

fesi tatbik edilecektir ; 
2 - 106 • 107 ve 322 • 323 katarları ile yapllan dahili mU• 
nakaUHa mahsus olmak Uzere: 

- Yalnız azimet için °o30 tenzilatı havi bir hususi tarifesi ; 
- Bazı mevakif arasında, azimet ve avdet için 9o50 tenzililtı havı 

bir hususi yolcu tarifesi tatbik edilecektir. 

letnnbul 25 E~ JUl 1934 MÜDÜRiYET 
------------------------------

21 Senelik 

Leyli BiÇKiYURDU Nehari 

Kayit açıldı. Hiçbir yerde şubeai yoktur. 
Bu senenin sergisi 29-9-34 Cumartesi gUnU açılacaktır. 

~-· Adres : Dlvanyolu Blçklyurdu • Telefon: 22038 ~-r 

Beyoğlu Akşam Kız San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

1 Mektebimiz Tepe batında Perapalaa oteli yanında eski Iıtanbul 
kulllbli bin&1ına nakletmiıtir. 

2 - Dikit· Biçki, Şapkacılık, Resim, Nakıf, Kadın ve Erkek 
çamaıırları, kolacılık, Ev idaresi yemek plıirme, paıtacılık, 
Türkçe hesap, çocuk bakımı ve llaan denleri, için talebe 
kaydı devam etmektedir. 

5 - Derslere 1 Teşrinievvel 934 te başlanacaktır. (6083) 

İnhisar la r U. Müdürlüğünden: 1
-------------------------------------------------------

80 Kilo Şerit halinde Çelik: "0,15,, 60 X m/m eb'admda 
80 ,, ,, ,, ,, : "0,20,, 56 X m/m ., 
30 ,, ,, ,, ,, : "0,22,, l J 6 X m/m ,, 
Satın alınacak bu "190,, kilo Çelik ıerldl vermek fıteyenlerin 

pazarlığa iştirak etmek Uzere "13/10/934,, Cumartıeıi gUnü saat 
"l 5,, te " 0o 7 ,5,, teminatlarile Cibalide alam aatım komisyonuna 
müracaatları. (60 t 6) 

Berberler Cemiyetinden: 
Berberler Mektebi kaydına baılanmıştır. Dördüncü Vakıf Han 

Kat 2 No. 14 Cemiyetin Merkezine müracaat edilecektir. 

~--------------,~------------~ Denizyol ları 
latan bul 

1$ L i TM E Sl 
Acenteleri ı KaraklS1 Köprlllutı 
Tel. 42162 - Slrkeol MOhOrdarsade 

Ha.. Tel. 22740 ....... ~------
Ayvalık 

ANTALYA 
Yolu 

vapur.u 26 
Eylül 

Çartamba 19 da Sirkeci 
nhtımından kalkacaktır. "6063,, 

TRABZON 
Sür'at 

GOLCE MAL 
Yolu 

vapuru 27 
Eyllll 

Perşembe 20 do Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidlıte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Glreıun, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö· 
nllıte bunlara illiveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak-
tır. "6088,, 

Mersin Sür'at 
Yolu 

KONYA vapuru 28 
EylUl 

Cuma 11 de SirkecJ rıhtı
mından kalkacak. Gidiıte Ça• 
nakkale, lzmir, Küllük, Bodrum, 
Rodoı, Marmari•, Dalyan. F et
hiye, Kalkan, Kaş, Finike, An· 
talya, Mersine. Dönüşte Alanya, 
Antalya, Kulluk, İzmir, Çanak
kale'ye uğrayacaktır. '•6089,, 

Bartın Yolu 
BURSA Yapuru 27 

EylUl 

Perşembe 19 da Slrkect 
rıhtımından kalkacak mutat 
iıkelelere uğrayarak Cide'ye 
kadar gidip dönecektir. "6090,, ... , 
Kadıköy birinci Sulh Hukuk 

Hikimliğinden: 

Ankarada milhendla hanında Rıd
YaD Bey nezdinde sakin iken ilynm 
ikametı&hı meçhul Behice Hanıma 

Kadıköyllnde Milhilrdar caddeain• 
de Hacı llya Ef. Yekili Salih Zeki 
Bey tarafandaa aleyhlnisde mal b•de
linden yaz elli lira kırk bet kurut 
otuz paranın maa fal• Ye muarlfi 
muhakme Ye tazminat tabıili hak
kında ikame eyleditl duanın ll&nen 
vaki teblltata ratm•a yevmO mu· 
ayyeninde mahkemeye l'elmemlt ol
dutunu:ıdan hakkınısda l'•fap karan 
verllmlt H mObres ıtnet r.lrindeki 
imzanın ılze aidiyetinin tahkiki için 
ehlivukufa havale edllmit ye yeTmÜ 
lıtiktap 21/10 934 Pasar ıDnQ 1aat 
10 dA icra edilecetinden ynmO ve 
nktl mezkürde Kadıköy Birinci 
Sulh Hukuk mahkemeainde binat 
hazır bulunmadıtınız takdirde borcu 
ve ıenedl kabul etmit addolunacağı

nız ve muhakemenin de 27/10/934 
Cumarteal eaat 10 a talikine karar 
verilmif oldutu tebliğ makamına ka
im olmak Qzere keyfiyet ilin olu-
nur. (108) 

ee,ıkta, • 1\ 
DiKiŞ VURDU 

TÜRK LİSELERİ 
TenezzUh tertip heyetinden ı 

28 Eylül Cuma günü Kalamıı vapurile Yalovaya ve Kavaklara kadar btıyttk, 
zengiD:. aile deniz. ge~i~~iei yapılacaktır. 8,30 da köprüden hareket, Üıküdar, 
Kadıkoy, Heybelı Buyukad• ve Yalovaya gidilecektir. Yalovada hueuet otobüa
Jerle kapI:calara gidjş. Saat 17 de kaplıcalardan ve 18 de Yalondan hareketle 
Adalara ugrayarak Kavaklare kadar Mehtap eğlenceleri. Dönüşte ayni iıkelelere 
uğrayarak köprüye muvasalaL Caz heyeti tanınmış ean'atk&rlardan mürekkeptir. 

Biletler: 2,5 ve 1,5 liradır. Vapurda tedarik edllebillr. 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Sonbahar mevsimine ait tarife 26 Eylül 934 Çarıamba aaba· 

hından baıhyacaktır. 

Tarifeler giıelerde ıatılmaktadır. 0 6035,, 

Asipin Kenan 
Sizi Soğuk algınlığından, nezleden gripten, 

baı ve diı ağrılarından koruyacak en iyi ilaç 
budur. ismine dikkat buyurulması. ~ 

·-~ ..... - ....... 

lstanbul Evkaf müdüriyeti llinları 

1 Taksim, Ayaapaıa, Yahyaçelebi, Acıçeıme, 18 • 2 No. h 
Ahmet Aka apartımanının beıinci dairesi. 

2 Bahçekapıda DördUncU Vakıf hanın birinci kabnda 23 ve 24 
No. lı odalar. 

Yukarda yazılı emlik 935 ıeneal Mayıı nihayetine kadar 
kiralık olup temdiden milzayedeye konmuıtur. Talip olanlar 
29/9/934 Cumartesi günll aaat on beıe kadar Evkaf MUdtlriyetlnde 
vakıf akarlar kalemine mOracaatlan. (6085) 

iLAN 
Alacakları ile kokordato akteyl .. 

mek Qzere lıtanbul İcra daireıi tetkik 
merciinden kendiılne iki ay mühlet 
verllen Gala tada Gilmrll k sokağında 
11 Ye 4 numaralı mağazalara köıele 
ve deri ticareti ile müıtagil Alekıandr 
Posancia ve Şai. tirketinin teklif 
eylediği konkordnto projeılnl milza• 
kere etmek üzere alacakların 9 Tef• 
rlnevvel 1934 tarihine milaadif Sah 
gUnD aaat 14 ta İ•tanbulda 4 DncO 
Vakıf han 3 üncll kat No. 28/29 Methi 
Salt beyin yazıhanesinde toplanmaları 
·n toplanmaya tekaddfim eden 10 gün 
zarfında vHaiki tetkık edebilecekleri 
ilAn olunur. -

Komis.r Fahrcddlra (2892) 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi • Berlin 

Türkı, tleki şubeleri: 

Galata • lslanbul • l~mir 
Depo111 ı lat. Tütün Gümrüiü 

·i- Her tiirlü banka ı,ı Jf-

OskUdar le,. Memurıuıun• 
dan: 
Çamlıea'da tDtOncQ batının kötkilnde 

mukim MIS.yö Herman 
Muatafa Beye olan 210 lira sarar 

•e siyan ile maaariften olan borcu· 
nuzdan dolayı namınıza yazılan ödeme 
emri üıerine mObaıtrin meeruhat n 
:ıabıta marifetile yapılan tahkikatta 
ikamıtıAhınııın meçhul oldutu anla
tılmaaına mebni bir ay müddetle 
il&nen teblitat icra11na karar nrllmlt 
olma11na mebni bir ayı tecavlls eden 
10 gDn zarfında bizıat veya tarafınız
dan bir v•kil gönderllmedlti Ye itiraz 
edllmedlti takdJrde borcu kabul ~tmlt 
addolunacatınıı adem• emrine kaim 
olmak Dzere keyfiyet il&n olunur.(106) 

,.~or. KEMAL NURİ--

TUrk Ticaret ve Sanayi 
Bankaaı Taaflye 
Memurluğundan 

Hali taafiyede bulunan TOrk Tfca• 
ret ve Sanayi Bankaıının alacaklı· 
larile akdeyledltl konkordato mucl· 

bince mukaddema bin liraya kadar 
olan alacaklılara olbaptaki ilan muci• 

bince tevziat icra kılınmıı olduAun
cf an ON BİN lirayı miltecaviı alacak
lılaran evYelce makbuzları miktarını 

yüzde ona ikmal edilmek üzere 1 T.ef• 
rinievvel 934 tarihli Paz:arte1i güniln· 
den itibaren her ıOn aabahla aaat 

10- 13 e kadar alacaklılar alaoaklarını 
ve hilvlyetlerlnl mClıbit veaaikl hami-

len Taehanda betiacl katta k&la 
Taafiye memurlutuna mtlracaatları 
Ubumu il&n olunur. (2920) 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 
lıtanbul Aeentalılı 

•Liman Hu, T elefonı 88899 • 

İzmir Sür'at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Pertembe .ancı 
1aat 16 da Galata nhtımından 
kalkar. Dotru lımlre ilder. Bu 
vapur HER PAZAR i«tnD aaat 16 da 
lımlrdın kalkıp dotru lıtaabul& 
ıellr. 

Karabiga Yolu 
CUMARTESi, ÇARŞAMBA 

illnlerl aaat 20 de Tophane rıhtı
mından bir npur kalkar. GldJt ve 
dönllıte mutat lıkelelere utrar. 

iZMIT YOLU 
Cuma, Paıar. Salı, Çareamba, 

günleri bir vapur ·1aat 9 da, Top
hane nhbmından kalkar. 

• Cilt n Zühreyi hastalıklar mütehassısı 

1 Bevoııu: Rumeli han 16 

~·--------··--' ~ Tel ı 40153 

Hanımlar biçki mektebidir. Serıi 
mektepteki tahıilin dereceıinl flÖ•· 
terir. Ay ıonuna kadar açık ye 
eerbeattir. GörOnilı, kayıt devam 
ediyor. Gayri milllimler de alınır. 


