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Di•ki lcar•lt••'• 6ir l11kı• •lzcll•r 6eUi ( ellala) il• ( ai•.,.) l1l•ri11d• diıiai,ı•rlal ~•latıgo~ıu 

Budunlar Birliği Kurultayı 
Silib İşi, Günün ileri j°K;~;pi~;·~ .. K;?;;;· 
G 1 K Old 

Telefon Planı 
e en onuşması U Telefon ıtrketinin yeraltı 

Budun dernekleri birliği kurul· ı kablo plinının kayıplara karııtı-
tayı dün sabah 1aat 10,30 da yine ğını yaznıııtık. Öğrendiğimize 
top1andı. Baıkanlık yerinde Ha· sröre, tirket son verdiği karıılıkta 
•an Bey vardı. llkağızda, Cu- bu planın kendfıinde olmadığını 
mur reiıi Gazi Mustafa Kemal açıkça bildirmiıtlr. Halbuki, 
Hazretlerine gönderilen tel yazı- tirketin kendisinde bulunmaıı 
sının karııhğı alkışlarla okundu. gerek olan bu plAnın yokluğunu 
Sonra genel yazıcısı, Birliğin Nor- ileri sUrmeai bir haylı dikkate 
veç kolundan gelen tel yazısını değer görUlmektedfr. Bize sfSyJen-
okudu. Bunda Norveç kolu dlğine göre, bu yeni vaziyet kar· 
toplanlada bulunmaımn engel çık- ıısında alınması gerek olan 
tığını bildiriyor, Birlfğe, güzel it kararlar, telefonda araıtırma 
ba§arımı isteğini gösteriyordu. yapan heyetin işleriııl bitirme· 

Bu arada, lnglltere ile Japon• sine bağlıdır. Planın yok oluıu 
radakl son yıkım Ue kasırga oluı· meselesi, bu araıtırmadan ıonra 
lan için Fransız kolundan M. girlıilecek olan ıatın alma pazar• 
Mortiyenln ileri ıUrdUğU beraber- lığı ıırasında aörOşUlecektir. 
ce yaslanmak lıteğl alkııa tutul
muı, beraberce benimsenmittir. 

Bundan sonra da güvenme ye 
bellkalzlenme (silah) karııık der
neginin genel yazıcııı M. Perren 
aöz almıı, bu komlıyonda aözll 
geçen itler için verilen koyuı 
( karar ) taslağından konuıağına 
aöylemiıtir. M. Perren önce bu 
taslağı okumuı, ıonra bir aydtı 
aöylemiştir. Bu aychtında lıe 
komisyonun geçen toplanhlannıa 
umut verici olduğunu, blrlbirine 
aykırı aıığ (fayda) lann 1111 (aahilii) 
olan adamların karıalaımalan 
~le bir anlaşamamazlık doğur-

llizl• ••••l gtızıoı "'tlııı•• olcarkefl 

madığını öğmUft bundan çıkan 
taslağın aıağı, yukarı bir 
beraberlik koyuıu oldujıınu 
ılSylemlı, lbunun pek çok aevlnç 
•erici oldufunu bildfrmiı, de
miıtlr ki : 

- Belikıizlenme ( ıllAb ) yo
lunda karıılanacak biçimler çok
tur Ye bunlar tuzaklarla doludur. 
Birtakım budunların andlqmalarla 
kendilerine ytikleaen ezlmlerl 
(mecJ>urlyet) "ıırtlanndan atmıılar-

( Dnamı 13 Gnel ,asde ) 

Öz Dil Bayraıiiı 
içten Gelen Coşk;nlukla Kutlulandı 

Dilo IIalkeYi~de dil bayramı luıtlulama ıenliiiDdea ~iı ıöriiııüt ( ya· 111 

M üoil Jiiziimüıdedir. ) 

Yeraltı pliirıı bir tifrlii 6alanamı9a11 
6lzlm otoınatik t•l•fo1flardan biri 

Amerikada Grev 
Hareketleri 

Va9inıton, 26 ( A.A) - Menıucat 
lıçileri greY komiteai reiıl M. Gorman, 
patronların, aendika mensuplarına 
kartı tatbik ettlkler i tedip muamele· 
sinden ötDrO, cenup eyaletlerindeki 
İfçilerin yeniden ırn illn etmek 
iıtediklerinini ıöylemiıtir. 

Bir Tly•tro Y•zıcıaı ÖldU 
Roma, 26 (A.A) - Meıhur tiyatro 

raaıcı11 DUJo Nlko•ecll llml1t1r. 

ti 
Kilosu Beş Ku:luşa 

Süt Olur Mu? 
Sütçüler, Bazı Müteahhitlerin Bu Ucuz. 

luklarını Bir Türlü Anlıyamıyorlar 

S•tçil•r, ,B,.kii loplantıl•rl11J• 

lıtanbulu ıllt derdinden kur- 1 bir toplantı yaparak ant derdim 
tarmıya aöz Yeren ıllt müıtah· etraflı tekilde aörllımllflerdlr. Bu 
ıillerl, bunu meydana koyabilmek içtimada, eanafla yapılacak ıon 
için ciddi faaliyete geçmiıler ye temasın ıekll ve neticesi alındık-
aeyyar ıUtçlllerile temasa glrlt- tan ıonra glrlıllecek faaliyetin 

l d S 
ıahaıı da konuıulmuıtur. 

mlı er lr. eyyar satıcılarla yapı· Ö" dığ· 1 IS k 
lan ilk görilımeler anlaımıya dot- gren ım H g re, reması 
ru mUsbet neticeler vermek lıtlda- ••yağı alınma~ hAHsldt aat?1ak 

dini .. t i ti H ttıı. bl k yolundaki tekhfl kabul etmıyen gos erm ı r. a a r ısmı, 

kendll i t 
· h li 

1 
k seyyar ıahcıların bu anlaşmanın 

er ne emız ve a s o ara 
il k Utl 

· l k"ld dııında bırakılmalan takarrür et• 
ver ece ı erı ayn ıe ı e ve . .. 

b · ki ı t ki 1 dl mlıtır. Mustahslller, ıehrin dört 
aı ır r a 18 aca arını 1 m • bucağında tesis ettikleri depolar-
den taahhüt etmişlerdir. Seyyar dan eaaalı ıekilde istifade imkan· 
esnafla bugünlerde yeniden te· larını da araıtırmıılar ve bu hu· 
maslar yapılacak ve bu meaele ıuıta bazı kararlar vermlılerdir. 
müstahsillerin doğrudan doğruya Dünkü toplantıda bileli süt 
ite aarılmalarına lüzum kalmadan aatanların cezalandirılmaları için 
halledilebilecektir. belediyeye yeniden müracatta bu-
. Siit mUtehaıiUerl dlin, esnaf lunulmaaı da taıarlanmltbr. 

cemiyetleri mllıterek bürosunda ( Denmı 13 Gncü yGzde ) 

Sayfa 16 Sayfa 

Kafe81er kalktlldan ••--. ....-ce11111ız ............. ı t 



( HtJ}kın ~•si) 
JVakil 
Vasıtalarının 

Paraları 
!Mvlet Demiryollannda. bilet pa
ralan indirilince kazanç mühim 
surette arlmıJ. Bu hıwlilenin halk 
arasında bıraktığı teıiria aerpinti· 
!erini aşağıya yazıyoruz. 

Faik Bey ( Be~oz Yalıköy Çayır 
caddeei ) - DeYlet de111iryolf an bilet 
paralar nı ucuzlatınca geliri artmıştır. 
Şimdi yolcahlk iılerinde kazancm 
açarı elde edilmit demektir. Çok 
para ile az yolcu taıım~ktan ise az 
para ile çok adam taıımak bugüakil 
budunlar ara s ı kazanç Jolluına da 
pek uygun düşeıı bir iştir. Şimdi ııra 
Şirketi Hayriye, Akay, Deniz yo!ları
na l'•ldi. Bunlar da biletlerini acn
Jatırlarıa hem Bofaziçi ve Anadolu 
yakasının köyleri baraplıktaıı kurtu
lur, hem de kendileri çolr: kazanırlar. 

Bu üç ı'.rket hiç durmadan Devlet 
demiryollarıınn 7apbfı ite u7ıaalu, 

ip. batka tarla çıkan yoktv. 

• 
Hayreddin Bey (P~~ ;.. 

kele baddesıl - Fazla laarekett• 
butlıet dofar bu ulü bir bldediw. 
Y eriDde .. ,...ıı Ye ......... İuaaJ 
geriye atar Ye kobtar. Dalma 7• 
rinde kal a ıulann bozuldup Ye 

koktup sibi. Darpa ından cereyaa 
nrilirae kokan, tlta.11 lıralmu. Biz
de ..ıöl yuıtaJan lcretleri ladhwek
tea lrorkuyorlardL Halba ki ltayat 
uemlamıJ, berteJ' acazlamıftu'. 

BiJplzlllderl oalan tencldlt ~iade 
boealatıyord9. Nibayet l)eyJet demir• 
yoJJan Dcretleri ya ncfan aıafı kırdı. 

Birkaç aylık tecrübe de çok kaz ... 
dıtını fiÖsterdJ. Zaten az kaz{Ullp çok 
ciro yapmak lktıaat kaidete;inin ba
tında gelir. Şimdi Akay, Şirketihayri· 
ye gibi millı mftuıeseferimiz c!e 
derhal flab mdinnekteu baıka çar4t 
yoktur. Paıabahçeye bir adaın kırk 
kuruıa gBttlr611p l'etirlhnea. Kırk 
kurat bugna bir ••ele ynmlyesidir. 

* Nari B. ( Be~ıktaş Ihlarnur caddesi 
72 ) - Bofas1çi 1ıkıJıyor, diyoruz. 
Şirketi Hayriye de bu yıJıuhıtao 

tiklyetçl; ıare•İAi anyor. Hal• 
buki Botazın kurtarilmaaı tlrketia 
etindedir. Eter vapur lcretlerinl İn• 
dirirae bofaza ratbet artacak artınca 
da bot kalan yalılar kiracı bulacak, 
imar edilecek. 

Bundaıı boğaı gibi tlrkette istifad• 
ecleeektir. lkaee . Şirketi Hayriye Ye 

ak.q ıeı. .. 11 illrbaUıdaa itibarea 
fiatları hl~ olma.zH 1aııyarıya lur .. ı.. 
ve Oç aybll bjr dene1ne 1apmaJıdır. 

Eminim ki o nklt befua •• kar911a 
1ola taııraeak npar yetlftlH1DiJe
celd.,. Dttlft domiryotlarının rak
kama dayanan tecrGbeai önde oldukça 
bu tirketler hiç korkma.anlar. 

Yalandolan Atmış 
Kea6iae memur 1181 Yere

rek Galatada bir otelde iki ka· 
dıadan para ıızdırmak lıtemelde 
auçlu Haaan Efendi adında btrııl 
dtla Oçoncn Ceza mahkemesinde 
ıotpya çekilmiş, ıahltlerin çağı
rılmua için sorgu bafka bir gUne 
bırılolmııtar. 

--=:: zmzx ' 

Gevik Yemek istemişler 
Erenköy Nabi:fesinde Üç Belediye 

Memuruna işten El Çektirildi 
Erenköy nahiyesinde kullanılan belediye OçUncD 

komiseri Sadullah Bey ile belediye memurlarından 
Hikmet ve salahaddin efendilere, bazı kimselerden 
ıeYilc (rüşvet) yedikleri ve yolsuz para alchklan 
ileri sürülerek iıten el çektirilmiı ve düiı topa bir· 
den müddeiumumiliğe gönderilmişlerdir. Polisin 
yaptığı ilk 80l'Uflurmada ortaya pkbğı ileri aürtllea 
fey ler tunlar dır: 

Muafafa efenclmin Kadiköyünde yüphrdığı bir evin 
kanuna uygamuz olduğunu Deri alrerek kendiain· 
den (15} lira, Caddebostanında plij ltletenden (10) 
lira, Ereıaköyünde Etemefendi cadde.inde Remzi 
efendinin hnnmdn her hafta alb lira iatemit ve 
almıftır. 

MDddeiumumilik suçlulann kAğıtlarw ı&mDJ, 
ll•ri ıürü!en suçlar Kadıköyiinde itlencliği lçia .bu 
işe ancak Oskidar müddelumumUİDİD ka11fabilece-
ğini ıö,liyerek mçlmarı kağıtlaril6 beraber Oıkii· 
dar~ gandermiştir. 

Konıiser Sadullah Bey Bağdat yolunun ufalt 
olarak yapılmaaını üzerine alan demir aabalanndan 
Baki beyden 25 lira Ye Kadık6y gazeteler Abcua 

2000 Lira 
Ödeme Parası 
lstenigor 

Din OD J&fl8cla SaJAhaddba 
admcla bir çocukla unai Febime 
Huum MOddeiumumilije bir aru
bal •ererek Vatan Yapunmun 
kaptanım daYa etmifler, keadi.a.
dea Od bha lira ahnmappı •• 

aynca ceza •ertlmaini iatemifla
dfr. Çocuğun ayağı - sanh ve an
aeainlıı kucağında idL ileri sUrUl
düğDne ıöre, ume ile çocuk 
Ordudan lataubula gelmek içia 
Vat.an vapuruna biDmifler. Sam
ıuna aeldikleri zamaıı dümen 
zenciri çoeutun ayağına kapmJf 
ve parmaklan• b.çak gibi dop .. 
yarak koparmııtır. Yüreği daya.
nak1ı:t olan anneıi de kanJar kar· 

ş191nda yere dOfüp bayılmıı ve o 
gündenberi kendlıl dertlenmiftlr. 

Mnddeitımun:dfk çocuğu Adliye 
doktoruna muayene ettlrınlftir. 

Çocuğun ayağının yaraıı daha 
kapanmamışt1r. Birkaç gftn sonra 
muhakemelerine ba,lanacakbr. 

Adliye Mekf ebinden Çıkanlar 
Adliye Meılek mektebinden 

çıkanlar Adliye Vekiletine müra• 
caat ederek kendilerine hiç 
olmaua takipçilik içia m6aa· 

ade edilmesini latemitlerdlr. V .. 
kAlet bunların mUracaatlerinl 
e&81 itibarile kabul etmiştir. Baro 
bunlara birer Yesika Yerecek ve 
icralarda, mahkemelerde balkın 
itlerini takip edebilec:eld.rdir. 

Yasak SilAhlar 
E•elkl ıeee Tahtakalede , .. 

pılan aramada birçok adamlann 
nzerlerinde taıanmaıı yasak olan 
kama, bıçak, çakmak, bıbaııc:a ve 
kasaturalar bulunarak toplan· 
mıştar. 

Bir Geçmişi Bozuk)24 
Sorgusu Yapdırken Abuk Saatin 

Sabuk Söylendi H ""'d• l • 
y ankeıicilik yaptığı için ya· a l se er ı 

kalanan Ye tevkifhaneye tıkılan Mııırchç adlı bir marangoz 
geçmitl bozuklardan (sabıkalı) Kadık<Sylnde Fatma Aliye Hanı-
Muatafanın dün Asliye üçünci mm evini tamir etmekte iken en. 
ceza mabkemealııd.e duruşma• nin bir elektrik teline dokunma--
yapılacaktı. Mustafa Ad.iye le~ sile ıaraılarak iskeladeo diltmüt 
ridorunda boyuna aöyleniyordu: ve muhtelif yerlerinden ağır ola· 

- Hey hana bak. Sakalını rak yaralaamıfbr. 
öptüğüm, b1.yığını kokladığım, be- Jf Beyoilunda AB lt~et adh 
nl kafese soktular. Vız aelir... blr manav 12 yaımda Marsel 

Daha böyle, birçok abuk, &a• adlı blr çocuğu bqmdan yara· 
buk ıeyler ıölüyordu. Ellerine lamLfbr. 
IAJe zincir vuruhnuflu. Mabkem_. Jf Galatada pertembe paza-
ye sirnken jandarmalara: nnda Miçonun demir fabrikaıın• 

- ÇC»:Uverio ıu ellerimi be- da çalııan 13 yaşuıda Salih pu-
kayım ajalu, diyor ve l~riye maldamu makmeye kaptırarak 
ablıyordu. yaralanmııtır. 

Suçlu yerine gideıken de: J1. Fenerde ıof3r Arap Ab-
- Şimdi ben hlkimi okur' lif.. dullabın kullandıiı 3356 aayıh 

lerim, göziinU bağJarım Estebeta otobUı Mehmet adında birine 
ptıf, derim, diyordu. çarparak batından yaralamııbr. 

Mustafa, hlklnıin lSnftne otur• ""° T epebatından geçmekte 
du ve baı parmağım yukarıya olan 2097 sayılı otobll 2552 
kaldırarak yılanbaşı gibi oynatmı· aayılı otomobile çarpmlf bu oto-
ya batladı, Reiı Hikmet Bey gftr mobilde bulunan Madam Aygiro 
sesle bağırdı: bqından yaralanm11br. 

- Kalk bakalım ayaia, adın • Galat.da ta•ukcu Y orda· 
ne senin? nın lokantamnda ahçı Ohannea 

Suçlu ualanır ıibi oldu: bir it yüzünden çıkan kavaada 
- A<hm Muatafal Yemit la- garson Yani kolundan bıçak-

kelealnde hamallık yapanm. lamıft,r. 
- Kaç numarada oturuyor· * Ahmet adında biri kendi-

aun? aine dost olmak lıtemeyen Aba· 
- Reiı Efendi ben numarada nozda 26 numaralı evin sermaye· 

fflln oturmam. Sokakta bamalblı !erinde Nerlmanı kolundan ve 
yaparım. ayağından bıçaklamııtır. . 

Şahitler gelmemJılerdl; Muba.. ikmalde Dönenler 
keme baıka gtıne b1rakaldı. Mua- Din lstaubul &kek liıem ye-
taf a yine derviıler gibi hu çeke· dinci t1nıfın B ıubeıinden 17 ta• 
rek mahkemeden çıktı. • 

lebe lngıiizce lmtihamna glrmlf ve 
Havaya Sillh Sıkmış bu talebelerdea biri geçerek, cB-

Ferik6yllnde oturan Apuatol terleri 111111fta kalmıfbr. Geçen 
adında biri evelki gece iki kere talebe de ancak 3 numara alabil· 
tabanca ile ateı ettiğinden tutul- miıtir. 16 talebe birer aumara 
mU.flur. almışlardır. 

( Güniin Tarihi ) 

İhtisas Mahkeme
sinde İki Sorgu 

Gümrükteki Seki:&incl ihtiıoaa mala .. 
kemesinde iki kaçakçılık davası 
neticelenmivtir: 

Buraadan ıebrimlze tarar :etirir• 
ken yakalanan Kadıkö1lü K ahraman 
isminde bir ıuçlu 1 HDe, ~00 lira 
para cezaınna mahkum almuıtur. 

• Altı ay enel beraberinde gizli 
olarak ipekli kumaı getiren Maksut 
iamindeki bfr batka auçlu da 6 •1 
hapse 800 Ura para cezaıı 8demiy• 
mabkOm edllmittir. 

Bunlardan baıka, dOn iki kaçr k• 
~lık vak'aaı meydana ı;1kanlmııtır. 

•Pr••H• MarJa vapurile SeliJJite 
ıldea Polikaeni lamindeki bir m!ld•· 
mın O:ıerl anmdıtı zaman papuçlarıaın 
içeriıinde 9 lasma .ıtım bulunmılf, 
tahkikata baılanmııtır. 

Jf> ZoapJdaAm Ter kki mahalle
alnde oturaa AH Efendlnln evhıde 
arama yapılıplf, duyana lpriainde 13~ 
pkmalr tafı bulaaarali tahkikata 
ba1lanm1fbr. 

Elektrik Ye Tramvay 
Elektrik •• tram•ay tirketlerl 

murahha•ları bu hafta Ankuaya iİ• 
deceklerdir. Ay batında Nafia VekA
letile maz.akerelere baılanılacakbr. 

Elektrik tirketf, parHı Sdeaen 
1aatlerin abonelere maledilmeal hak .. 
kınc!ald karara itiraz etmittir. Bu 
me.elede ıözden geçirilmektedir. 

Diğer taraftan> Kadıköy ıu ıebe

ke•inin iıl&hı için toplanan koml•yoı:a 
çalıtmaJarına devam etmektedir. 

Firdevsinin Ölüm 
Yıldönümü 

Tahran, 26 (A.A.) - Gelecek ayın 
ilk lkl hafta1mda, biltün lran, bilylk 
pir Firdevaf.DİJI büıiaci yıldl>nilmU 

bOyllk tenliklerle kutluhyacaktır. Ay.n 
6çDnde Tahranda baılıyacak olan bu 
ıenliklerı Beynelmilel mahiyeti haiz 
olacak Ye ayın onuna kadar ailrecek· 
tir. Bu esnada resmi kabuller ye 
tiyatro temsilleri verilecektir. 

Ayni giinlerde, lrana dost olan 
baılıca memleketlerin hftkUmet mer
kezlerinde de Firdeninln terefiııe 
meraaim icra edilecektir. 

Karar Tasdik Edlldl 
Kaçakçılık ınıçundan hapis Ye pa• 

ra cezaaına malnim olan Odeaa bat 
konıoloau Rauf Hayri B. laakkındakl 

karar temyi:ı mabkemealace taıdik 

edilmittlr • 

ÖlçU l9lerl 
Maraara mıatakuı aıçll•r Ye ayaı 

bqmilfettlti Kudret Hakkı Bey, İktı1at 
Veklleti 1anayl tetkik heyeti azalıtı
na tayin edilmlftir. 

Liman f;lrketlnde 
Limın ıfrketl umamt heyeti bugtın 

toplanacak, ta.tiye itleri etrafında 
gOrDf61ecektir. 

Havagazı 
Fiatları 

Hanıau tirketi 1934 HllHİ ikinci 
Oç a1iıla Ocret tarife•inl tublt etmit
tir. Yenl tuif•ye ıöre fiatlar, Kada
köy b.va«uı metre mik'abı 1 kurut 
4 para, lıtaabul MYAll'aa fiatlan ise 
altı kurut otuz paradır. 

J __ s_· ... oııiilıııiın_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_e_sı_·m_l_i_Hı_l_k_a..::,.Y::;,_e_s_i_: ________ P._a_z_a_r_O_la_R_a_sa._n_B_. _D__;;ig __ o_r_K4 __ ,_· :_
1

1 

Hasan B. - Kadınların Bele

dit• MecliaiaM teialmaları •• 

I .1 / 

.•. Kılıbık erkeklerin azalmıı, 
kazaklann çoialmıı olduiunu 
m•1clana koyar •• 1 

- Hiç aanmım Hasan Bey; 
kaclmların Belediye Mecliaiue H· 

çilmelerile... 

... 1 J a, • tanbul Kent Dcrnejlne kadaa BIJU (Şehlı Kıl b ki kazaklıaın ne lli- ı Hasan B.~ - Hiç kı'ıbıh bir eı·~..:ic I•· 

tlli 'fardll' 1 Mecllıtlne iradın ha) Hçmek aearlijıaı rö• 
t.,eb1llr al? •• 



Hergün 

Yazı 
Çokluğundan 
Basılamamıştır. 

Başkan Saffet 
Beyin Aydışı 

' 

Tiirk dili arqtuma derneği baıkanı 
Saffet beyin HalkeYinde dün ıöylediti 
aydıtı qatıya yazıyoruz. 

Hanımlar, Beyler 
Bu.rDn, büyilk Önderimiz ata Tür

kün, budunumuza armat an ettiği bay
ramlardan birini yafayoruz: Dil bay
ramına. •• 

Kutlu olaun yurtdaflar 1 
Baıbuf, on bet yıl önce, yatları, 

Jurdan dokunulmaz arıkhtında bota· 
C&WlDI buduııumuza acadı, ODU fÜF 

Hai ile biltün acuna haykırdı. O ıün
kl, bu, engin dltlncenin budunumuzu 
... ~ amaçlara ulaıtırmak ilteditini 
~eçen yıllar içinde, birer, birer gör· 
dGk; türltl yatlar anayurtla boğuldu; 
rurdu kemiren yabancılar kovuldu; 
T1rk18tfla benliğini aarao paala atlar 
koparıldı; buduna yıkılmaz bir temel 
elarak IAyik TGrk Ctlmhuriyeti kuruldu. 

Okum• yazmadan uzak bırakıl· 
••t U!uıumz, yeni alfabeye ka•uttu. 

Bu gtlzeyde, uluıun kafaaını yal· 
tırmak kolaylattı; Uluıluk türHi daha 
iyi anlatıldı, blltiln illküye yayıldı. 

Budunumuıru11 Bs benlitini bilmeai 
lçia en gilnnli açar bilirıiniz, ıerçek 
Uluı tarihidir. Bu •• deterli ıamüç; 
lı:IDjilnden uzaklqmıf, ıerçeğe kartı 
ıkteri bpenkl•nmit kitilerin yat 
bitilderden topladıldarı dipaia:, deter· 
lis yalaalarla doldurulmuıtu. 

Ulualuk glSmOcümüzil bn değersiz 
dlsmelerclen arıklamak, onu ~rçek 
l.ilperle dolda .... ak r•rekti. 

Hunun lçia claıGnüldü, çahııldı, 
lllrandı, tarandı. Gerçek, dotru yol 
l»alundu, acunun bilıi 18zü Bnltne 
hiildL 

Ra Tlrk uluı tarih tezi, artık 
~lteln dirlkliti ile, Türk kültürüniln 
111GtGn acun ulu.Tan kllttlrlerine J&l
lırık aaçmıt o1dupnu, bOttın açıklıtı 
Ue. betan gerçelditl ile bilgi alanın 
koymqtur. 

Tuilıçileı; befitl orta Aıyada olan 
Tilck kllttlra.Ga çok erkenden iael
diJial, )'a7ddıjını, ulqt jı yar!erdeld 
klJUlr izlerinden en aıatı yedi bin 
tılhk lıellitini ıöylüyorlar. Türklerin 
~ ... ktllterleril9, ....... dN "ff98 
1111Jerile orta Aayadan Çine, Hiade, 
Stlmer, Elim, Eti illerine; bGtün 
Akdeniz kıyılarına, adalarına, bir kol
du .da Okan denizine değin Avrupa 
lçlerıne; tilrlii yollarla Amerikanın 
Mekıika, Peru gibi bah yakalarına 
•6çtGJderini de Öfrenmif bulunu1oruz. 

Yalçın tatt törlO madea, ekim 
ıatlarınt ilkin açan; at, ökllz, koyun, 
Reylk gibi ttlrlQ yarabkları ilkin 
elciltcn ilk lrt\lttlr ıaları bittin bu 
JnattıkJan tOrlG kültür alanlarında 
r~eldi olan terimleri, deyimleri, bea
belJl ki, lSz dillerinden koym.,.lardır. 

Daha bu kültGr izine varmamıt 
•ulunan soylar beabeHi ki bfitnn bu 
ktlltürel, ıoyul, .az deyimlerini, 
terimlert.ı. içleriae p. .. TGrk kllttlr 
taları dilinden almıtlard1r. 

Bunları ılze anlatııım, bizim Ttlrk 
tılili arattırma tftremizin dayandıjı 
ıatlam temeli ıöatermek iç.indir. 

Bir kez, bu dedij'im diltlre, ta
tib . yalbrıfı ile aydınlanınca önder 
bu 1f8 de B&IG aarılmak •ererkliğini 
ortaya koydu. 

12 Temmuz 1932 Tilrk Dili arat
tırma kurumu kurulc!u. 

26 Eylll 1932 de b"rinci kurultayını 
tapmıı olan kurumumuz geçen 
Atuatoı ayında ikinci kurultayını da 
top~adı. 

Haaualar, Be1ler 
Dil çalıımamızın çok dallı, srenİf 

itlerini bir araya ptirerek kıaaea 
ll81ılyebiliria ki irdejimb:: 

Tlrk clilini her ylSnden onararak, 
l••gialeftirerelr. acun dilleri kıtıada 
ıeçkln kılmaktır. 

Buaua içia: Dilimize a-irmit Ja
haacs .aaleri atacajız; unutulmuf 
tnrk saz kaklertat, lcUt'aUannı arayıp 
bulacaj'ıs; baıka dlllere .r•çmif, tirli 
tiçime •olmtmuı T&rk söz köklerini de 
9'alııp alacatız. Bttttta ı... ıerekllnea
ll~ler Oıerir:ıd• çal~eata; böylece 
dilimize yenı bir darıklllc, yeni bir 
•riWils Yerecetiı. 
t ..... bir dGtlDlfl, bir lb-! eti; 
hao,Kl bi. •arlığı anlatmak için ya
bancı diUerden •ÖZ, deyim, terim 
almak eıa.aı altında bulunmak ne 
acıkhdır? .. acıdan bir gtln üzel 
kurtul~ak, ~aanumuı için ya1aız bir 
bua it• dejıl; '-iır oaur i.f I ir def 

Bu lfln çok deterli o\dutu gibi 
pek te •üç oJd11h ortadadır. Bu 
•enit yGkOmOn altıllef n kalkmak için 

i
tulacak tek yol; hfttGn u'uıun hat
qa yererek emckl ~•lıtmaa dır. 
Dyilk Öaderimizin de ~uraurumuzdan 

lrdeıni budur. Onun bütün buyrukla• 
tıa .. uluı için n•denlu Hıtlı oldutunu 
lıtamumaz biliriz; onu• lçladlr ki 

ütün ıalu itlerlade oldutu gibi b• 
iW itlacie de Öaderimizim ıösterdijl 

Resimli Makale a Beraberlik için a 
veti daha fazla iae kayık onun kü~k çektiti istikamete 
doğru g"der. Gider. mma hızını, öteki kürekçinin kuvveti 
nisbetinde kaybeder. Eger DlkUye çabuk varmak iıtiyor• 

-----
---

Cemiyetlerin ileri gitmeai, terakki . erha'elerôıe ulq
maaı için fertlerin fi kir birligi, çalıtma uypnlutu pıt. 

tır. Aksi iıtikametlere klrek ç•ken iki kiti d ..... lah. 
KuY•etleri mlani iıe kaJlk ,.eriade urar. Biriain ka•· 

uk fikll' n çalıtm• beraberlijinin birinci fart olduğuau 

bibaeliyb. Fertler araamdakl fikir mücadele Ye mGaa
kaplanadaa makaat, cemiyete birlik Te beraberlik 
kaa:aachraak olmalıdır. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
' 

Koruma işinde Köylünün Buğday 
Zararlı Bir Hareketi 

Safranbolu, (Hususi) - Bura
da Buğday koruma kanununun 
tatbikabnda garip bir katamak 
yolu bulunmuftur. Bu kaçamak 
yolu pek clizl bir miktara mln
hamr kalmakta ise de klyltiaUn 
menfaatini kOnJmak için yapda 
bu k•DUDua tatbikab bir fOldaa 
köyllnüa zarar111& oluyor. Malim 

olduğu ilzve kanun k6ylllyll 
korumak için yapılcLjı lçhı köy 
değirmenlerinde öğötlllea an ver
giye tabi değildir. Burada .. hir· 
lilerden billa••• z•ıiD olanlaran 
k6ylerde tarlalan vardır. Bu tar
lalar fakir .ldSylülu tarafuadu 
ıehirll beaabma ortaldap ekilir. 

Kıral Fuat Hz. j T ralcga Valileri j 
Hasta Olduğu için Yuna- Toplantılarını 

nistana Gitmiyecek Bitirdi/er ı 
Kahil'e, 26 (A.A.) - Röyter 

ajaoaının muhabirinden: Edirne, ~1 (Hususi) - Umumi 
Kıral Fuat eofJüeua neticeei Mllfetüt lbrahim Tali Beyin reia-

duçar oJduğu zaaf dolayısile dok· llği altmda yapalan valiler toplan-
. . y tıaı bitmiftir. Toplantıda ziraat, 

t?rlannın taYSiy~ıı ~zenne u~a· hayvancılık ve hayvan mahıulib, 
nıatana yapac.agı zıyaretl talike sanayii zlraiye,zirai kredi teıkilAtı, 
karar vermittir. münakalat, ihraç ve aahı teşkilatı, 

Yeni Muhacirler ipekçilik, balıkçılık, arıcılık, ma· 
den ve odun klmftrU, kereate 
vesaire hakkında mUhim kararlar 
ittihaz edilmiftir. 

Ankara, 26 - Bu hafta Ro
manyadan lstanbula 1200 nilfuıluk 
bir muhacir kafilui gelecektir. 
Bu muhacirler Çorluda lakin 
edileceklerdir. 

Bir Yaralama 
T opkapıda oturan Mutafa 

Sabahattin ismindeki arkadqam 
bıçakla ağır surette yanlamıfbr. 

Ayaıofyanın Bahçesi 
Ankara, 26 - Ayaaofya ca· 

münin bahçe Jmmı da açık mlze 
haline konulacaktır. Bundan evvel 
toprak albnda yap kalıp kalma
dığım anlamak için bahçede ıon
daj yapalacakbr. 

.... -------···-·-········· ....... -·-------yolda genl1t ~abuk adı•larla ylrlye-
cetis. Kıaa bir azda amaca•ıza 

•laıacatız. 
Kurulta,.. .eçtiti bi& (Dil Kurumu 

ıca,ı 6zefi} nin buna inancı bayıktır. 
4 - Bu ·~·dışın içindeki Öz Tiirkçe 

ıözlerin karşıhklanaı üç sündür arka 
arkaya yazıyoruz. Zorluk çekenlerin o 
sayılarımıza baı•urmaları eyi olur. 

Bwılardan batka emniyet ve 
uayİf, Belediye itleri, har• ve 
maarif ftlerl hakkında da mObim 
kararlar alınmlfbr · 

Islah iyede 
Muatafa Sabri Pap Suyu 

Şehre Akıbhyor 
ı.labıyı, (Husu8i) - Kasabaya 

bir buçuk aaat muafedeki Çerçil 
klJll ci•annda bir memba •JU 
bulonmut. tahlil ettirilmlt pek 

tifalı Yasıflara bulunduğu anlaplmıı
br. Sa phre aloblmaktadır. Te
lllAt Clmbariyet bayramına ka
dar bitecek ve akıtılış reımi 
Clmhuriyet bayramında yapda
cakbr. Suyun ıebre akıhJmasını 

dağ liTam kumandanı Mustafa 
Sabri Paıa temin etmlf, ıuyu da 
kendllli balmuftur. Bunun için ıu· 
ya Mu.tala Sabri P ... ayu l...t 
werilmiıtir. 

==========-===2==--="""'"======= 

iSTER iNAN iSTER 

MahıulUn ıehlrliye alt olan yanaı 
da köy dejirmeninde un baUne 
getirildikten lıOlll'a tehiriiye ptl
rWlip teslim edilir Ye bu aoretlo 
ıehirli un verpl ..... ekten kur
tulanlf olur. Bu vaziyet köyltmla 
zaruuaadu. Önfioe pçflmni 
gerektir. 

Avusturya da 
iki isyancı 100 Sene 

Hapia Yatacak 
Viyana, (Huauıl) - 25 Tem· 

muz ihtilalinde 0 Ravac., iataıyo
n uou ifgAI ederek hlk6met aley-
hine geçen isilerd• Nlktac.h •• 
Gryeka idama mahkUm olmut· 
lardır. Rel8İc.llmhur mabkamlann 
cezalannk 100 aene ağır bapn 
lndirmlıtir. 

lktısat Vekill lımir Yolunda 
Uıak. 26 (A.A.) - Iktısat 

Vekili Celil B. Ankaradan geldiler. 
Vekil Bey ıeker fabrikaaım ve 
yeni vtk:uda getirilen elekbik te-
ısfıalını ve pancar tecrftbe tarla· 
larına gezerek muhtelif izahat 
aldılar. Blllbara U14ka gelerek 
Kaymakamlık dairuini, Fırkayı 
ve Belediyeyi ve Yılancı zadelerin 
dokuma fabrika11m ziyaret ettiler. 

Yarın lzmire hareket edeceklerdir. 

Dahiliye Ve Sıhhat Ve
killeri Geliyorlar 

Ankara, 26 (A. A.) - Dahi· 
liye VekiU Ş&krl Kaya Ye Sıhhat 
Vekili Refik Beyler ekspresle ı .. 
tanbula hareket etmiflerdlr. 

Maarif Vekili istifa Etmiyor 
Ankar., 26 (A. A.) - Maarif 

Vekm Abidin B. in 11bbt sebepler 
dolayıslle istifa edecejine dair 
haberlerin tebiMne Anadolu 
Ajansı memur eclilmlftir. 

iNANMA/ 
Geçenlerde Zarept• rapılan Balkan Olimpiyadı 1 rua ki Yuaaa atletleri ZaıHpte elde ettikleri · hllyllk 

möıabakalarmda uğradıtımız hezimetten sonra birkaç kazancı l.tanbulda kaybetmemek için timdi bir çal~~· 
Ja&l ya:adık. Spor iıleri•de pnden güne 1rerilediğimizl proirramı hazll'lamıflar ve ç~lı1mı1a baf1amı~r. Bazım 
aöyledik. Acı, fakat dojı'u aöyllrorduk. Bi&im bu .as- atletiua beyetiad• henilz bır hareket H:&mıyoruz. Bu 
lerimize kızanlar oldu. Biz, çalıtmadıklarıaı ıiyledik, l'İditle ••lecek yd milaabakalarınt da teker meker kay. 
onlar çalıttıklaranı ileri .Ordller. bedecetimize biz timdiden loanmıt bulunu1oruz. Sen 

Gelecek yal m01abakalar burada yapılacak. ffitiyo- de ey okuyucu; 

iSTl:R iNAN iSTER iNANMAf 

Sözün Kısası 

Zorla Güzellik 

Hem Olur, Hem Olmaz/ , _________ ,.. E. 

Bunanın Samanhk kayünden İzr:et 
Efendi kubwu çektiti ıibi, fhı• ken .. ' 
di köyllnden Liltfi EfeadiJi aw..a. 
sonra korkarak İ.ta.Wa bp1"' 
harada yakalaadıtı zaaaa lllldme 
ıöylediti ıözleri gazetede okudum& 

- O, benim evime ve ocaj'ıaa 
sataımııtı, ötrenince pattan 1r8PG•• 
dayadım, bafka tlrlil yapamudım, 
demif. 

lf 
Bu. bir alııverifia iki yaaı okp. 

madıfı zaman aidatı kılıktar. Buaua 
bir de iki yanı okııyana varckr. O.a 
Aw.pa ge:ıetelem.cle okadurn, bat
bca alplerı üç Ameriblıclar. Blrilleiel
rua adı Pol He,...a, ikiacİ8ilÜD ki 
Ripr Roıt. üçlnc:Gıilalaki de 'llada• 
Rifar Roıt. 

Şimdi bu karı koca ile, aralarına 
girmek i.tiye• yabancı erkek NeyYOrk 
hapabaneaiade kilit albadachrlar. Hn 
Oç6 de bizim Bunala luet Efendi 
kı..abnda yaratılaaadaldarıadaa lSı.-.. 
Bakını:& yapbklarına: 

Ripr Roıt poıta puluaa dlıklhı· 
dllr, Pol Herman iıe Riıar R.ut•m 
karıatn& göntll YermİftİT. tc.dma fe" 
liace iki erkek aramada mekik ... 
kumaktadır. Dw dojr•n lü~iriai 
ınmemektedir. Çilnldl atlı ikirçea.. 
lik bilmez. 

Peki, bu halde oe yapılır? Rifar 
Roet J"ll kolekaiyonanu artbrmak için 
bir sil• Herm&1H ...... 

- Saaa karamı satarım! demif. 
- Kaça? 
- Bin dol.ara! 
- Çoktur, 900 vereyim. 
- Haydi a7 &e ot.aai 
- Peki ....ıı ae ..tdt aı.e.tı-. 
-u. ... ı 
Yalma Herman bu alııHrİfİD bir 

noter öa&ule kGtlt• aeçmemal i.te
mlf, Ye itte ka .. na bu aeua kal••Jl 
iıtemeldir ki, öç kiti tçia bir kana 
kayaatt ohauttur. Çüaktı pelİ9 tlnJe 
aykırılık diye ife karıtarak alacır 
vericiyi ve satılanı tuttuj'u 8'ibi mah
kemeye Termiftir •• 

Y almz f'IBU ••u\mamah: Kadna bu 
ud.tmaJI bmamn bea--..ifti, 
Ne de oı.. 980 delar feaa Wr deter 
dejilclir. Soara Rifar da HYl11çdeydl. 
Pot tııe, 1yi b1r tı yaptıtında hiç Eaili 
yoktu. Sadect bu uılaımanın titreye 
.,.. ....... WetWir ki ·-- ..... 
etaiftir. 

lf 
Kanun iıter Amerikada oa.ua, ı .. 

ter baıka yerde llZlltı çıkmayan yere 
yaklatmaıs, 1aman altında yapılaa kan 
koca alıp ••imini ele daymas, Fa
kat dedim ya bu alatYerİfİn keadl 
aralarında yapalmuı gerektir. 811 
biçimde aatıılar, kiraya verifler, UfUf4 
malar, urak dejildir, ola gelen teY• 
lerdendir. Yalnız deftera geçirilemez. 
Jıte uyu,malar1nı kltlt• y zdmnak 
iıt.kleri içindirki iki Amerikalı erk6k 
ile kadan hapiehanededlrl• ve yine. 
aöylediğiae bakdıru bu kJık abt 
veritl :r.apmak ~temediji iç.indir ki 
Bursalı izzet Efendi kob•ru çekmlttir. 

* Şimdi d(\flnlyonı111: 
Buraalı hzet Efendinin nukab 

elbette onurun korunma••• el ata
caktır yalnız acaba Amerikalı aab
cının 'avukatı ae diyecek? Duygu 
mazeretini dile do1amaaı mlmkGndGr. 
derim. Gerçek, komtiyoncu aamna 
deter bir l!dam cfefWinin bir teditiol 
.doldurman için hiç bir yolugluktaa 
çekilameı, aanU'ım, tezi ba ot.eaktır. 

Kadının ayukataaa ••lince, onu. 
için kolay bir .az •ardU' t 

- Kadın bqaaa buyuruk kalmak 
iıt.memekte bafl bu1arukbar, diyebillrc 

Saba alana relince, en parlak ral 
onundur: 

- Kabahatim ne? Şu kedını aatıa 
alacak yerde metrea tutsaydım bana 
ne diyehillrdlniz? c1iJe bir aorgu llOHa 

acaita Wki• ae der? 
Dotraıu11• .aytemek ıerebe bu 

it çok nazik .e çok karı11k birıOrl 
aorgulara meydana çıkaracaktır. Fakat 
ben aanıyoru111 kl bqlıca S1IÇ be• 
rikanın aeteriade •• e.na ..,.. .. 
cofk•• alıcı-dadır. Hml••k' h• 
ikiaiaia dunıtuda tireye uypllChar. 

Giritte Silihlı Miting 
Atilla, 26 - Basa ıazeteler 

Giritteld hllkômete kartı .nablı bJr 
mitins haı.ırlandığına yazmaktadırlaı 
Faydalı Bir Karar 

• Devlet Duizyol&an ihraç edi
len mallanmm fuzolt aktanaa
lardan kurtarmak, maliyet fiatım 
da miimküa mertebe ucus&aguak 
için Hopa • Portaait seferleri ih
dasına karar vermiftir• Seferle
rin yakında bati•=- . m:uhte-

meJdir. Bu suretle Karadeaız lıman• 
ları mahsulitmı dojnıdan dofr· 
ruya Y1111aniatana, Mnnra ıevket• 
1Hk mhiklla .ıacaktır. 



Memleket Manzarası 

Zonguldakta 
Mektep ihtiyacı 
Artıyor 

Zonguldak, (Hususi) - Zon• 
guldak, maden istihsal faaliyelile 
sanayi hareketleri çoğaldıkça her 
sene biraz daha büyliyen ve bit· 
tabi o nisbette de nüfusu artan 
bir şehirdir. 

Şimdiye kadar ham madııe
cilik haJinde devam edip gelen 
kömlircülüğümüzün son ııanayilet· 
ıne hareketi şehrin inkitah ve 
aerek ıehir nüfusunun ıür' atle 
artması huıusunda başla batına 
bfr roJ oynıyacaktır. 

Bugün havzada mevcut ve 
faaliyet halinde bulunan 15.000 
işçi yekunu, Türk antrasit fabri· 
kasile onu takiben yapılmakta ve 
yapılacak olan fabrikalarm işle· 
meye, açılması bu rakamı birkaç 
aene içinde 20 bine çıkaracaktır. 
Hiç şüphesiz bunların ailesi, 
havzada iktisadı faaliyetin inkişa· 
file Zonguldağa gelecek iş adam· 
lan tüccar ve memurlarla bunla· 
nn aile efradı oehrin bugünkü 
nlifusunu da bir haylı kabarta· 
caktır. 

Zonguldak \'Uayeti nUfusunun 
1923 ıeneslnde 240, 795 iken bu
gün ( 283,325 ) e ylikselmesi bu 
hususu teyit eden bir vesikadır. 

Eski devirlerde Zonguldakta 
llkmektep mevcudu, nüfusa nis· 
betle yok denecek kadar azdı; 
bUtlln vilayetteki ilkmektep mev-
cudu beı rakammı geçmiyordu. 
Muallim kadrosu da bu niıbet 
içinde bocalayan zayıf bir varlıkta. 

Halbuki iki lnkalAp devresi 
memleket maarifine taze bir 
kuvvet vaziyeti verdi; memleketin 
en ücra bucaklarında bile birçok 
Ukmektep açıldı ve mektep 
adedi günden gllne çoğaldı. 

Meaeli: 1923 senesinde Zon· 
guldak vilayetindeki mektep ade-
di 106 idi. Bu rakam bugün 1g4 ı 
yilkselmio bulunuyor. Keıa, 1923 
ıeneainde vilAyetin muallim kad· 
roau 159 iken bugün muallimle
rimizin yekunu 285 o varmıştır. 

Yine bu seneler ıarfmda ilk 
mekteplerde okuyan talebe adedi 
de yüz güldürecek bir derecede 
yükselmiştir. 

1923 senesi içinde vilayetin 
llkmektep)erinde okuyan talebe
nin mecmuu; 1 136 aı kız ve 
4982 si erkek olmak üzere 
6118 den ibaretti. Halbuki; bu· 
gün ilkmektcplerdeki talebe mik
tarı; 4025 i kız ve 8540 ı Erkek 
olmak üzere 12565 kitiye yUkael· 
mittir. 

Bu rakamlar bize Cumhuriyet 
hükumetinin maarif sistemindeki 
muvaffakiyetli neticeleri tesbit 
etmekle beraber evvelce işaret 
edilen bir hakikati de meydana 
koyuyor. 

Şehrin glinden güne utan 
nüfusuna yeni devirle beraber 
başlayan okuma aşkının inzimamı 
mevcut mekteplerin bu ihtiyacı 
gün geçtikçe tatmine kifayet 
edemeyeceği bugün bir emri 
vakidir. 

Bu sene tedris devresinin 
başlama.sile ilkmekteplere göste· 
rilen tehacGm karşmnda talebe 
kadrolarının bir anda dolması 
ve geriye yeni b~r kadro 
teşkil edebilecek ilk tahsil çağın· 
da çocukların kalması, vilayetin 
yeni ilkmekteplere elan ihtiyacını 
ehemmiyetli bir surette tebarüz 
ettirmİf bulunmakta dır. 

337 tarihli Zonguldak Amele 
Kanununun 13 üncü maddesi! 
« Maden ocağı amilleri genç 
ameleye gece dersleri vermek 
lizere bir mektep yapmaya ve • 
muallim tutmaya mecburdurlar ,. 
der. 

Yalnız rnillt bir ıirkelin ve 
yeni harflerin kabulünden sonra 
halk dershane1eri için kUçUk mik· 
yastaki yardımları istisna edersek 
havzadaki hiçbir maden müesse· 
ıesi kanunun tahmil ettiği bu 
mecburiyeti yerine g-etirmlt 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Ma kara Trakyanın 
Zahire· Ambarıdır 

Uzunköprü 
(Hususi)- Trak· 
yanın güzel yer
lerinden biriıi de 
Malkara kasaba· 
baııdır. Yükıek· 
te kurulmuf, önü 
latif bir ıalırayı 
andıran bağlar 
ve meyvadar 
ağaçlarla sUılen· 
miş: hava, ıu, 
münbit toprağı 
ile Malkara Trak
yayı haklı olarak 
övlindürecek bir 
memlekettir. A
halisinin ekserisi 
çlftç:dir. Ziraat 
için arazisi pek 

t 
1 

geniıtir. Fakat sekenesJ maalesef 
azdır. Hali hazırda meskun bal· 
kın daha bir mislini ahp idare 
edecek genişliktedir. Vücutların· 
da maddi faideler görülemeyen 
çiftlikleri hesaba kattığımızda la
kin içln baıkaca daha bir mislini 
zammetmek iıabetli bir hareket 
olur. 

Malkaranın ilk bAniai Türkler· 
dir. Iran medeniyetini cihana aa· 
lan meıhur Keyhusrevin zama• 
nanda ordularımn kısmı azamını 
toıkU eden Türkler tarafından 
ılmdild "Gürgen" dağımn üzerin· 
de bina inşa olunmuıtu. Kaaabayı 
kuran Türkler burada harici dllş
mandan evveJ ve daha tehJikeJi 
yılanlarla mücadeleye girittikle· 
rinden buraya (Margar) yani ma
ğara yılanı ismfrıi vermitlerdi. 

lıkender Çanakkaleye geçmek 
lizere harekatında hattı ricatini 
temin etmek makaat ve dUtUnce• 
aile burada Malgar, Kumardaı, 
Sazar i11imlerinde Uç ceneral ida
resinde büyük bir ihtiyat ordusu 
bırakmıştı. Bunlardan Malgar 

Armutluda 
Bir Kaza 

Genç Bir Kızcağız 
Derede Boğuldu 

Armutlu, (Huıusi) - Burada 
hamamsızlık yüzünden feci bir 
kaza olmuttur: 

iki akraba birleıerek kaplı• 
calardan (15) dakika meaafede 
bulunan 11Klipelihamam,. denilen 
açık bir kaplıcaya &itmiıler, Ktı
pelihamamın yanında bulunan 
küçük bir dereye girmiılerdir. Bura· 
da bir az yıkandıktan ıonra içlerin· 
den 18 yaşında Emine derin bir 
yere tesadüf etmif, dlltmUı, oyuk 
bir kayanın altında kalarak bo
ğu!muştur. 

Kayseride )'eni Mekteprer 
Kayseri, 26 (A.A.) - Villyet 

dahilinde inıa edilen 25 mekte
bin kü~at resmi önUmUzdekl CUm• 
huriyet bayramında yapılacaktır. .............................................................. 
değildir. 

Zanguldak mekt~plerlnde oku· 
yan talebenin mühim bir ekseri· 
yeti, yine bu ıirketlerin lılerindo 
çalışan işçi ve memur çocukları• 
dır. Onun için kanunun bu mad-
desinden pek yerinde olarak 
iıtifade etmek, devlet hazinesine 
yük olmadan, ihtiyaçları gittikçe 
büyüyen Zonguldağa kısa bir 
zamanda birkaç mektep daha 
kazandırabilir. 

JlalktJraJa Hld 6•/•dige dai,.•ıi 
Gürgen dağındaki kaleyi beğen
modf, timdi Malkaranm garblndo 
yüksek bir sırtta kale yaptırdı. 

"Kumardatıt Şarkta Uç saat 
meıafede bir kale yaptırdı. Şimdi 
ankaıı tar marma Kumardaı tep~ 
denilmektedir. 

Sazan Cenubu Şarkide dört 
aaat meaafede bir kale yaptırdı 
ıimdl ankazı Uzerindo bir çiftlik 
vardır. Bunlar lskendor heaabına 
yapılmıtlardır. 

Iıkendor hükumetinin zevalin• 
den ıonra Tak11lmde aalen Romalı 
olan "Malgarat., lımlnde bir ce
neral burada derebeylik 1evda· 
Mndan •azgeçemedl. Şimdiki ka· 

ıabanın biraz )'Ukarı tarafında bir 
kale yaptırdı. Bu kaleye "Malga_ra,, 
iımi verildi. 

Denizden gelen mallarla llti· 
8aı olmaması için ecdadımıza ge
çen bu yere (kara malı) rnana111m 
vermeyi kaadettller ve icazen 
(Mal kara) dediler. Ancak; biliahı· 
ra arap lisanının tahakkUmü bu 
Ulrkçe imlayı " Mualkara 11 ıek· 
line döndUrmilftür. 

Altı bin sene 
evvel Türklerin 
bina ettiği (Mal .. 
kara)meıru sahip: 
)erine kavuımak 
lizere Orhan za· 
manmda Osmanlı 
Tllrklerlndeo Lala 
Şahin paşa vı 

Hacı il bey Kü· 
çilk Hızır bey, 
Örem bey, Hacı 
Sungur bey, Ba· 
laban boy, Mliı· 
tecap bey atlı 
kuvvetleri tarafın· 
dan açılmıştır. 

Balaban Bey 
Malkara önünde 

hAJ& mevcut demir kapı üyUkle· 
rlnin yanında ıehlt düttU. Namına 
o~unan Balabancık köyünde yat• 
maktadır. Müstecap Bey Kumar· 
daı Sazan kalelerinde aldığı ya· 
ralardan mtiteeasiren hattı harp 
geriıinde ıehit düttü. Y attı~i 
yerde Müstecap köytl vardır. 
Küçük Hızır Bey Kumardat kale• 
sinde yaralandı. Namına okunan 
ktlçük Hızır köyUnUn ilıt tarafın· 
da tepede yatmaktadır. 

Örem Bey - Hacı Sungur Bey 
Sazan kaleılnde yaralandılar bir
çok aalanca fedakArlıklardan 
sonra akıbet Koava meydan mu .. 
harebesinde tehlt düştüler. Örem 
Bey Hacı Sungur lılmlerinde de 
burada iki köy vardır. 

Malkara Trakya'nın ezelden· 
beri ziraat ambarlarından biridir, 
Bütün kablliyetlerile, latif ve 
cazibedar manzarasile kendini 
ıevdlren Malkara Türk ölUle• 
rinin büyük ve 11önmeı ırk 
ırk · ve nealllerine yadlgAr bıraktağl 
altı bin ıenelik tarih yaıayan mu• 
kaddeı yurtlarımızdandır. 

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

Diyarıbekirde Biçki Ve Dikiş Sergisi 

-- " 
l,1\I .. -

M•laA•t c.,,. .. ı H. ilflri •• ~'"'' .. r.i•l ... lllH•• ,. ... ,,,.ı.r 
Diyarıbeklr, (Huıuıt) - Maarif vaffak .. erler teıhir olunmuıtur. 

Vekaletinin emrile iki ıene evvel Birinci Umumi MUfettlı Hilmi 
Diyarıbeklrde açılan Mellhat Ce- Bey de aergiyl gezmif, takdirlerini 
mal Hanım biçki yurdu ıon sene beyan etmittir. Şahadetname 

l l • alanlar meyanında Sıhhat Müdürü 
mezun arma ıabadetname erın{ F h I B I k bj 1 lllvl "h . e m ey n ızı r ne g ı raz 
vermi~tir. Yurdun bu lkl.nci tedrıı etmlf, Zerin Cemal ve Güzin 
ıeneıı 11onu mUnaaebetıle bir de Cemal Hanımlar da mektep talim 
ıergl açtlmııtır. Sergide çok mu· heyeti meyanına girmiılerdir. 

Tayyare Varidatı 
Trabzon, 26 (A.A.) - Vali 

Rlf at Beyin riyaseti altında Bele· 
diye ve tayyare mtıfettiılerinin 
iştirakile fevkalade bir toplantı 
yapıldı. Bu toplantıda bütün Ka
radeniz mmtakasında cemiyet va• 
ridatmın artımına yardım edecek 
mühim kararlar ittihaz edildL 

Karsta Kadastro 
Kara, 26 (A.A.) - Kara vilA

yetlnde yapılmakta olan kadastro 
tahririni tetkik etmek Uzere ge· 
len tapu ve kadastro başmUfettiti 
kadastro reisi ile birlikte tahrir 
köylerini tefti~ v& merkeze avdet 
etmiılordir. BaımUfettlı tahrir 

J --· - • 

Tarihi Fıkra 

Eski 
Defterler 

l 
Avcı Sultan Mehmet devri 

hesap mütehassıslarından biri 
divan defterlerinden kopye etmek 
11uretile devlet hazinesinin i adanı, 
maarahnı tesbit etmit Ye vUcude 
gelen risaleye «Eyyubi kanunna• 
meıi» adını vererek bize · P digiı 

bırakmıttır. 
1660 da kaleme alınan bu risale 

ilç yllz sene evvelki bütçe vazl• 
yetini büyük bir belagatle göste· 
riyor. Orada görülOyor ki o~ 
manb imparatorluğu on dört bin 
beı yüz otuz bir buçuk kese ira• 
da malik iken on dört bin sekiz 
yllz kırk kese masraf yapıyor• 
muı. Bu paraları bugünkü rayice 
çevirirsek iradın yedi yilz yirmi 
altı milyon beı yüz elli beş hin 
ve masrafın da yedi yllz kark bir 
milyon dokuz yüz elli bin kağıt 
lira tuttuğunu anlarız. Açık, on beı 
buçuk milyon lira kadar bir ıey. 

Acaba bu büyük açığı veren 
masraf sütununda neler var? •• 
BugünkU tabir ile verimli maı• 
raflar için ne kadar para tah• 
sis olunmuttur? .. Eyyubi kanun• 
nameai, masraf ıtitununun en ba• 
ıına fU ibareyi ve ıu rakkamı 
koyuyor: «senede alb kere yüz 
bin altın gelir, Padişahı ilem• 
penaha cep harçlığı tayin olun• 
muıtur». Bu altı yüz bin altının 
bugUnktl rayice göre karşılığını 
bulmak için föyle bir heaap il· 
zımdır. Bu altın (ıerifi) denilen 
clnateo, yani ayara yüksek 
nev'inden olacağına göre beheri 
270 akça kıymetindedir. Aşağı 
yukarı iki buçuk kuruf demek. 
O devrin bir kuruıu bugün yirmi 
kurut tutar, o halde bir Şerdi 
altın buglinkll rayiçle elli kurut 
kıymetini taıır ve htınkArm mu .. 
tahsisatı da otuz milyon kuruıa 
varır. 

Fakat acele etmeyin, saraya 
hazineden verilen para bu kadu 

değildir. Eıki saray aıçılarına, helva 
cılara, hostancılara, sarraçlara, ahı 
uıaklarma, çadırcılara, ha1 mut• 
fak hademeıaine, terzilere, doktor• 
lara, müezzinlere, bebeklere, mı .. 
marlara, ıahincilere, yahudi he
kimlere Te daha bir ılirO insanla• 
ra verilen akçe milyonlara balit 
oluyor, bu masrafı iyi anlamak 
içln meseli helvacıların 551 ve 
•araçların 3398 kiti olduğunu 
bilmek, öbürlerini de bunlara gö-
re boaaplamak lazımgeUr. 

Has mutfatın Mısırdan gelen 
sabire hariç olmak üzere etine, 
ununa, tekerine, ve ıebzeıine 
verilen para ( kırk dört milyon 
Uç yüz Lırk bir bin yedi yUı 
altmıı beı akçe ) dfr. Haı ahır 
tabıisatı • turadan buradan ge· 
len ayniyat hariç - on sekiz 
milyondur. Bu meyanda dikkate 
değer bir mukayese var. Bütün 
Oamanlı donanmasının peksimet 
bahaaı, yani yiyecek masrafı 
ydda 125 kese. Saray mutf ağl" 
nlnkl bin yüz ıekiz buçuk kese. 

Bu pisboğazlığa kartı bütçe• 
nin mütevazin olmaaına imkan mı 
vardı 1 •• 

M.T 

Kayıeride Tetkikat 
Kayıerf, 26 ( ~.A.) - Fran• 

ıanın Dljon Üniver1iteıl jeoloji 
l?rofeaörU M. Sapo ve. lstanbul 
Oniversitesi jeoloji EnstıtUsü Mü
dürü profesör Hamit Nafiz Bey 
Pınarbatı kaı:a•mm Halevik k6• 
yünde lkl ay evvel bulunan Uçün .. 
cü devre ait bir hayvanın bulun .. 
duğu yerde jeoloji tetkikatı yap
mak Uıere febrimizfl gelmiş ve 
beraberlerinde Maarif Mtıcltirll 
HilsnU B. bulunduğu halde ilmi 
araştırmalar yapmltlardır. 

.............. 1 -··--_ .. , .... _ ... , .... ___ ___ 

işlerinde azami sür'at çan!erial 
mUalacelen tetkik etmektt:dir. 



..... 

( Siga•11t _Alemi ) 

Bir Oralara, 
BARiGİ 

.~ .. ~ ..,,,, , 

Tll.IB&fl.AB 
Bir De Buraya 
Bakınca •• 

Daha çok olmadu Birkaç ırll.n. 
korkunç bir kaıırga Japon lllk6· 
•inin bilyilk bir parçasını alt, üıt 

•tti. Koca Ozaka ,ehrl baıtan baıa 
denecek bir biçimde yıkıldı. Binlerce 
it evi yeri.! beraber oldu. Son alçilm
lere gör6 bu ka11rganın bitimi 1926 
eıa, 5553 yaralıdır. 180 adam ortada 

)oktur. Şu var ki bu .ayı ıon değildir. 
Günden güne yeni yeni lSlüm, yaralı 
•e kayıp duyumları alınıyor. Demek 

oluyor ki bu aayıl.r daha epey kaba· 
tacak. Kuırga ile b~raber esen yelin 
te-ıl iti saniyede 130 metreyi bulmuı. 
Dağların yamaçl-rına bakıldığı zaman 
koca koca kaya parçalarmın dalgalı 
•c göz karartan bilyiik bir ırmağın 
Çr k•lları gibi eteklere doğru baı 
döndürOcil bir çabuklukla yuvarlan• 
dık ları görfilüyormu,. 

Japonyanın bu bilyük yazıtın altın• 
dan kolay kolay kalkamıyacaA-ı aanala· 
l>i!ir. Yalnız daha timdiden Ozaka rıh
ilmlarına yığılan tahta, demir ve pek 
~ok gerekil nesnelere bakılırsa, kolay 
Olnııyacak gibi görünen bu itin az bir 
'-z1 ( ıı:aman ) içinde baıarılacağı 
l"Öıe ğörünilyor. 

Buna karıı, daha geçen~erde, 
ljBabıaU" caddesinde bir tiltilncll ıökil 
( dükkan ) sünün bir gece yandığı 
~klımıza a-eiiyor. Bu sökü ilk biçimi 
•le ve kapkara durmaktadır. Bir, 

O.ıakada batlıyan i§e batlama çabuk
luJunu, bir de ne gereğe dayanırsa 
d; yansın bizim 11Babu\li,,deki bu dur
rt!nluğu gördükçe adamın içine üzüntü 
SÖ!~i.iyor, umut kesmek isteği geliyor. 

Süreyya 

lindbergin Öldü
rülen Çocuğu 
Lindberg Suçlu ile 

Karşılaştırılıyor 
Nevyork, 26 (A. A.) - Lindbergio 

Socuğunu kaçırmaktan suçlu Havpt
lllnn ile Lindbergin bugün ( dün ) 
111 hkemede duru9ması yapılacaktır. 

Aln1an Devlet Bankasımn 
Alllnları 

Berlin, 26 (A. A.) - Eylül üçilndl 
b.,f ası bilançosuna llUaran, devlet 
b".1!<asındaki altın karşılığı yilzde 
2.~ 09 dur. 

Sovyet j 
Ordusu 
Ve Bir Miitalea 

Roma, 26 (A. A.) - Ciornale d'i 
talya gazetesi, Sovy•t orduıunuD 

geçen J\tustos manevralarında hazır 
bulunan ltalya askeri heyetinin batı 
Ceneral Grazioli ile bir mülakat yap· 
mıştır. 

Caneral Grazioli, modern kızıl 
ordunun mükemmel teknik teşkili· 
tını, kumandanlarının derin bilgisini, 
ordunun fenni techlzatını, nakliye 
vuıtalarının motörlefme temayüHeri.
ni, çok muktedir politikalara nı.ılik 
olan kuvvetli havacılığını kaydettik
ten •onra, Sovyet ordusunun yam-n 
bir kudret vas .tası oldu~unu •Öylc
miıtir. 

Amerikan 
Kalkınması 

Reis Conson istifa Etti 
Haytpark, (Amerika) 26 - Cilm· 

hur reiıi, milli kalkınma idarni reisi 
M. Con•onun istifasını kabul etmittir. 
M. Conaon, ı,ınden ayrilmadan evvel 
Cllmhur reisine b!r rapor vereuktir. 

Bir Rus Tayyaresi 
Mançukuoda 

Harbin, 26 (A. A.) - Bomba ve 
mitralyöz yüklü, ve telsizle mücehhez 
bir Sovyet askeri tayyaresi, Mançukuo 
kuvvetleri tarafından Mançuli'de ele 
geçirilmiştir. Belli olmıyan bir sebep
ten ötüril karaya inen pilotlar esir 
edilmişlerdir. 

Ef ganistan Da C. 
Akvama Giriyor 

Cenevre, 26 ( A. A. ) - Milletler 
Cemiyetinin on beıinci umumi heyeti, 
dün, İsveç Hariciye Nazırı M. Sandle
rin riyaıeti altında toplanacak ve 
bilro heyetinin ittihkla yaptığı istek 
ilzerlne, Afganlstanın Milletler Cemi
yetine girmek talebini ruznamesine 
yazmıttır. 

lngllterede Telefon Para· 
ları iniyor 

Londra, 26 (A. A.) - Posta n 
telgraf nez sretinden bildirildiğine 

g6re Hilkiimet uzak mesafelerle olan 
telefon muhaverelerini halk arasında 
tamim etmek maksadile 1 Teşriniev
velden itibaren ücret leri mühim su
rette indirmeğe karar vermiştir. 

Aşk 
Oençlerlndir 
No.29 

27 - 9 - 934: 
- Cehennem olup gitmiı 

olacak. Yine birkaç gün geçince 
ıldlp arayacağımızı zannediyorsa 
taşarım aklına.. O bir kerre olur. 
Arnrna el altından yakasını bırak
ltııya gelmez.. O Leyla sıskası 
Oğlanı kim bilir nasıl fitilliyor. 
lie yapıa nafile •. Ben sağ olduk
ça o kız benim gelinim olamaz. 
liele oraya gittiğini bir daha 
ltiteyim. Alimallah o Melek Ha· 
bımolacak kadmı kepaze ederim. 
\'" kızına baskı olsun yahut ana 
ltıı yedi mahalleye rezil olurlar ... 
Alern fidan gibi evladım onun 
lıska, sırık kazı için doğurmadı. 
Bu gUne bu gün annesiyim. Elbet 
bana bakmağa mecburdur. Bizim 
eski mahalledeki Huriye hanımı 
bilirsin ya. Oğlu bir çalgıcı kız 
ıevdi. Şu hani bilmem ne bahçe· 
ıinde şarkı ıöyHyen kızlardan. 
Onu sevmiş, almıştı ya .. Kaldırım 
çiçeğinden hayır gelir mi. Oğla· 
Dm nesi var nesi yok Yedi bitirdi. 
Bir maaşı kalmışb. Ko~u komşu 
bir oldu. Anasının kulagını biik· 
tUler. Kadın dava etli. Üğluın 
bana bakmıyor diye.. Hemen 

Burhan Cahil 

maaşından kesip anasına bağla· 
dılar. Nizam var kanun var. 
Oğlamn da akhbaşına geldi 
amma kaç para eder. Hem 
anasına mahkemelere düıUrdü. 
hem de elindeki avucundaki pa• 
ralar gitti. Böyle karılar adamı 
parası için ıeverler. Melek H. 
kocaaının sağlığında niçin kızma 
nişan yapmadı. Ama diyeceksin 
ki o zaman Reşit daha mektepte 
idi. Ne çıkar. Nişan olur; mek· 
tepten çıkınca da evlenirlerdi. 
Hoı ,babet o~muş ya .• Haydar B. 
öldükten sonra hemen iş değittf. 

Kim bilir babası sağken kızını 
kimlere vermek istiyordu. Rah· 
metli Haydar B. ağızdan Leylayı 
Reşide vereceğini sByJiyordu am· 
ma çıkarıp bir mektep harçlığı 
bile verdiğini görmedik. Ozaman 
ağabeğine yan gözle bakıyorlardı. 
Eh Allah büyüktür. Oğlan sır· 
malarını takıp kılıcını şakırda· 

tmca kıymetli oldu. 
Hasibe H. fincanın dibindeki 

sulu telveyi bir yudumda göçür· 
mek için çalkalarken devam etti: 

- Amma yağma yok. Onlar 

.. 

Efganistan Ve Cenevre 
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Kardeş Memleketin De Milletler Ce
miyeti İçine Girmesi Bir Gün işidir 

Cenevri, 26 (A. A.) - Altıncı ko- ı 
miayon ittifakla Efganiatanın Milletler 

cemiyetine iltihakı lehinde karar nr• 

mittir. 

Asamble bugün öğleden ıonra 
kat'i kabul kararım verecektir. 

Avusturya mevkuflar1 
Viyana (Huıuıi)- Avusturya hilkll

meti Yerdiği bir kararla Walleradorf 
hapiıhanesinde bu'unan siyasi mah· 
kümlardan 40 J köylilyü, ve sabık ı 
ceneral S : hneller ile sabık Sosyal 
demokrat mebuslardan Harvatek ve 
Webeni aerbelt bırakmıtbr. Bu mah
kumlar Şubat. ihtilalinde hükumet ta· 
rafından tevkif edilmişlerdi. 

ltalyan Vellahtının Bir 
Kızı Oldu 

Roma, 26 (A. A.) - Veliahtın ço· 
cuğu doğması münasebetile bir af 
ilin e.dilmittir• Y c>ni Kıral i\Iehmet Zahir Hnn 

M. Heryo Ve Muarızları 
..,,.1111,rıı •a•ı • ~ t ''' ' ' ı .ı • • , .... 

Liyonda M. Heryo Aleyhinde Siyasi 
Bir Beyanname Neşredildi 

Liyon, 26 (A.A.) - Kendisine da- M. Heryo, derhal açık bir e-evap 
nıtmaksızın, siyasi bir beyanname vermiştir. 
neşreden bazı belediye bası ile be-

M. Heryo, efkirı umumiyenln bu lediye reiai M. Heryo araıında, diln 
bir hadise olmuştur. hAdise hakkında Yereceğl hükme 

Sosyalistlerin bu beyannamesine, tamame!l güvenmektedir. 
===== 

japonyanın Hazırlıkları 
Moskova: - Uurnal d8 Moıku) 

gazetesi yazıyor: 
"Pravda gazetesi, Japonyanıo bJ-

riktirdiği harp iptidai malzemeleri 
hakkmda ıu maliimatı veriyor: 

"Japonlar, harpte kullanılacak ip• 
tldadi maddelerden lüzumu veçbtle 
istifade için Mançurya'yı işgal etmİf 
ve bundan ıonra Cenubi Mançur
yada bir bucuk mllyar tona yakın 
demir bulunan maddelere vuz'ıyet 

etmişlerdir. Ayni mıntakada bir mil
yar 265 milyon tonluk maden kömilril 
ihtiyatı, bef milyar tonluk "petrol şistl 

vaktile kendilerini naza çektiler. 
Ben de şimdi ayak direyeceğim .• 
İnsanda biraz yüz surat olmalı .• 
Bunca yıl emek verip bu boya 
getirdiğim evladıma ben elimi 
öpeni alırım.. O Leyli sıskasa 
benimle başa çıkamaz, dün gece 
oğlanı kim bilir nasd tıkıp dol· 
durdu. Zasen gelişini pek beğen· 
memiıtirn, kapıdan girerken ıu• 
rab değişmişti. 

Her zaman heni görünce: 
- Anneciğim daha yatma· 

madm mı? 
Yahut: 
- Niçin beni bekledin de ra· 

hatsız oldun! 
Diye Uzülllrdü. Dün gece oda· 

ya girer girmez ilk lAfı : 
Leylidan geldiğini söylemek oldu: 
Söyleme~i birşey değil, Adeta ne• 
ferlerine kumanda eder gibi yll· 
:zllme karşı: 

-Biz evlenmeğe karar verdik! 
Demesi beni çileden çıkardı. 

Amma ne kadar olsa analık, ken· 
dimi tutayım dedim. Kabil mi, söy· 
lemediklerim az kalsın beni ylye• 
cekti. Ne ise ne olanlar oldu, o da 
cehennem oldu gitti. Şimdi bugün· 
den tezi yok, gidip o Melek ha
nım dedikleri ana karıya görrneU, 
kızanı biraz çekip çevirmesını 
söylemeli.. Bu iş arbk inada bin· 
di. Hele bir Kaymakam beyin 
hanımını da görelim. Ben bugün 
birşeye elimi ıürecek halde de-

madenleri ve Jehol ib Burga mınta
kalarında da miktarı henüz tesbit 
ediJmemi.f olan "petrol fİstl" vardır. 
Japon imperyalizmi Cenubt Mançur· 
yada alüminyum iıHhsaline IAzımge
len mevaddı iptidaiye madenlerini 
lşletmiye batlamııtır. Japonlar dahili 
Mugoliııtan v6 Jehol mıntakalarını 
elde ettikten sonra yiln ve kösele 
lhtiyacatını temin edecek bir ü11ill-
hareke temin etmiş bulunuyorlar. 
Diğer taraftan Çin, Malezya ve Fele-
menk Hindi!ltanındaki iptidai mndde
lerl de elde etmiye uğraşıyorlar.,, 

ğilim Türkan, dUnden kalmış biraz 
yemek var... Sen onları öğleye 
hazırlar bir de salata yaparsın 
kızım, akşama allah kerim .. Pazar• 
dan balık mabk alır hazırdan birşey 
yaparız. Ben biraz çıkayım. Fena 
sıkıldım. Evde kaltrsarn hafakan• 
lar boğacak. 

Hasibe Hanım kızana ev işle
rine alt daha birçok aipariş1er 
Yererek başını örttü. Yeldirme• 
ılni giydi ve yanına tUtün pake
tini de almaya unutmıyarak 110· 

kağa çıktı. .. 
Leyladan gizli avukat Ohanes 

Gevezeyan Efendiye el11 lira ve

ren Melek Hanım paranın llst 
tarafını tedarik etmek için uzun 
derin diişündU. Evde birçok yerli 
ve acem seccadeleri vardı. Bun· 
lardan birini elden çıkarmak ka
bildi. Fakat Leyladan gizJi bunu 
yapmaga imkan yoktu. 

Borç istemiye, birşey 1atmıya 
istenileni geri çevirmiye alışını· 
yan Melek Hanım çok sıkıl· 
dı. Nihayet bu avukatın bu 
ıon teklifini de' Ley laya açmıya 
karar vardi. 

Genç kız zaten bu avukata ka· 
zıyordu. Onun cam gibi parhyan 
gözlerinde aradığı emniyeti hu· 
lamıyordu. 

Annesi onun yeniden yüz lira 
istediğini söyleyince çok kızdı. 
Hatta e\li lira verdiğine büsbütün 
sinirlendi. 

Gönül~ lıleri --

Başkasına 
Geçen 
Sevgili 

Trakyamn kUçük bir kazasın· 
da oturan bir okuyucum: 

"Otuz ıenelik hayatında 
hiçbir zaman bugün kadar sıkıl· 
dığını hatırlayamadığını,, temin 
ediyorum. Haklıdır: · 

-
0 Daha çocukken kendisi 

kadar çocuk bir kızın nüfuzu al
tına girmiş, hiçbir şeyi ıöy leme· 
den yıllarca sevrnif, sonra izini 
kaybetmİf. Fakat tesadüf o kızı 
tekrar karıısına çıkarmış, fakat 
maalesef bir başkasının zevcesi 
halinde,, 

Şimdi soruyor: 

- Ne yapayım? 
Ben buna benzer bir hikayeyi 

Uç bet sene evvel ihtiyar bir 
dostumdan da dinlem!ştim: 

- Seviyordum, ve onun da 
bana temayiilU olduğunu seziy<'r· 
dum, isteseydim alabilirdim, fa
kat zengin değildim, hayata yeni 
atılmıştım, sefalete düşmekten, 
sefalete düşürmekten korktum, 
bir az zaman geçsin, dedim zaman 
geçti. Fakat birgUn işittim ki ev• 
lenmiı. Baıtm döndü, içimden 
sıcak bir alev duydum. Fakat 
kimseye hissettirmedim. 

Şimdi arasıra tesadOf ederiz, 
onu Uç yavrusunun arasmda şen 
ve mesut gördüm. isteseydim ben 
de 2ralarında olabilirdim, diye 
dllşllnllrllm. Bu, benim hayatın 
acısıdır. Fakat içimde kalacaktır.,, 
demişti. Aziz okuyucum 1 

- Ne yapayım 1 diye soruyor· 

ıun. 

- "Hiç diy~ceğim; bu ihtiyar 
dostumun hareketini taklit etmek. 

Kimsenin yuvasını bozmıya 
hakkın yoktur. Sİrnn içinde kal· 
malıdır. 

• 
Sıvasta M. Y. Beye ı 
Yukarıda okuduğunuz satırlar 

size de cevap teıkil eder. 
HANIMTEYZE 

- Bu heriften bize hayır yok 
anne, diye hayktrdı. Bı: işi biz 
tecrübeli bir avukata vermeliyiz. 
Böyle ıarlatanların boyuna para 
çekmekten batka bir şey yaptık· 
ları yok. Mektep arkadaşım 
( Ayten)in babası bUyl\k bir mah· 
kemede reistir. (Ayten) e söyle· 
rlro. Bab&11a bize iyi bir avukat 
bulur. Böyle heriflerle uğraşmak· 
tansa ..• 

Melek Hanım timdiye kadar 
verdikleri paraları dilşl\nllyordu. 

- Herif bu sefer çok kat'i 
söyledi. Bu son masrafı verdikten 
sonra on para bile istemiyecek, 
bilmem ki ne yapmalı. 

Leylfl annesine de 
başlamıştı. 

kızmıya 

- Geçen hafta iki yüz lirayı 
istediği zaman da öyle söylemedi 
mi anne. Ne çabuk unuttun. Bu 
heriflerin adetidir, insanda artık 
emilecek kan kalmadığını görün• 
ceye kadar uğraşır, ondan sonra 
yakam bırakırlar, bari iş gorseler •• 
insan o zaman istiye istiye hak· 
kından fazlasını verir, sen beni 
dinle anne.. Elli lira bulacağım 
diye düşünme. Ben bugün (Ayten)i 
görür, meseleyi açarım, babası 
çok temkinli bir adamdır. Zaten 
öyle olmasa mahkeme reisi r~p~r
lar mı? O bize herhalde ışımızf 
görecek aklı başında, doğru bir 
avukat bulur. 

( Ar kası nr ) 



Dünga R&ıııelerlfT-;;;;;;;;~::::::::::-m'11~RIUB""",;Jmnı-llllDDllDl1'----:::=:=~~-r-r-~~~~~---..11 
Kari Melr.tapltın 

7 Defa Devriô.lem ...,__ 
Karilerin 
Suallerine 
Cevaplar 

Seyahati Yapan 
Adam! 

Juliua Breetlbank ilminde bir 

·ahır modt1lı lngiliz bütün dün· 
. yada en fazla se• 

hır ze11c• yabat yapan adam 
olmakla iftihar etmiıtir. Şimdiye 
kadar yedi defa devriilem Hya• 
bati yapmlfbr, dünyama yalnız 
bir kıt'asında yapbiJ ıezintilerio 
hesabı bu rakamdan hariçtir. Bu 
zat senenin 4 ayım evinde geçir· 
mekte, mtıtebaki aekh ayı ise seya
hat ile doldurmaktadır. işin a-arip 
noktası, bu lngillz evlidir, karl8ını 
da pek ıever. Fakat seyahat et· 
mekten vazgeçemez, kansı ise 
evinden aynlmak istemeyen bir 
hanım olduğu için bu seyahat• 
lere iştirak edemez. Bereket 
verıın çok sabırlıdır, hiçbir 
zaman tikAyette bulunmaz 
ve her saman zevcini gtller 
ytızle karplar, dört ay mes'ut bir 
bayat yqar ve dördüncü ay bit• 
ti mi, zevcinin seyahat le\'azımını 
hazırlayarak önOne getirir: 

- Bavultannız tamamdtr, der. 

-tt 

Franıaya hemen biç ıeyyah 
gelmediğini yazıyorlar, ve 

Fronsa§a bunun sebebini de 
Franaanın ltalya• 

seggalı va, lnglltereye 
gitmiqor ispanyaya naıara, 

kıyas kabul etmeyecek derecede 
bahalı olmasında bulunuyorlar. 
Vakıa Fransanın Otelciler cemi· 
yeti hlikümetin de teşviki ile 
yüzde 25 niıbetinde bir tenzillt 
yapmıı ise de bunun hiçbir teairl 
olmamııtır. Fransız oltelleri, fa
panya otellerinden Oç misli bahah 
ol .. kta berde.amdır. .. 

C\-anuda ne.,.edilen bir ko· 
C ~Oniat gaz.eteai halkın na• 

Gaz•t• MJt· zarı di.~atini 
it. ı~ı celbetmek ıçın ye-

ma \'&n ni bir usul bulmur 
fiil'• tu, kendi hesabı-

na tedarik ettiği mllyezzileri so
kaklarda 12 ki9ilik bir dizi h .. 
linde gezdiriyor, ve bunlara hep 
bir ağız.dan o günkli nuıbanın 
baılaca mtlnderecatıntn serlevba
Jarını avaz avaı tekrar ettiriyordu. 
Parla polia mlldürll bu usulu hal
kın istirahatini bozacak mahiyet· 
te telakki ederek menetmiftir. 
Badema Pariı aokaklarında gazete 
müvezzlleri ancak ikişer ikiıer 
gezeceklerdir. Mamafih gazete 
mftnderecatinia aerleYhalarını söy
lemekte aerbeattirler. 

Son Posta 
Ye ....... , .... tt..adia H Halk aautHİ 

l!:eki Zabtiye, Çatalçeşme ıokağı, 25 
l&TANBUL 

GazetemizJe çıkan yazı 
ve resimltırin bütün haklan 
mahfuz ve pıetemiıt aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 • 3 1 

Sea AJ Ay Ay 
Kr. a,. ""' ICr 

TOIUdYE Jii 750 400 150 
YUNANlsTAN 2340 1220 710 21e 
ECNEBi· 2700 1400 800 

Abone lıedeli peşindir. Ad reı 
değiıtirmek 25 kuru5tur. ... . 

C.I• nrtılc geri fln"ilmez. 
Uinlardaa 111es'uliyet ahnrnaz. 
Cevap için l!l~ktuplara 10 kuru~luk 

pul ılııve1a lazımdır. 

Posta kutusu ı 'i4l l.tanbut 
Telgraf :Sonpoııta 
Telefon : 20203 

------

"Mekkeden Af Emri Bekliyoruz, Fakat Şimdilik Her Hafta Elli Sopa Yiyeceksin,, 

İki Defada Bir Baş 
Taşımıya 

Kesen 
Layik 

Cellat, Cellat 
Değildir 

İsmini 

Arap memle
ketleri Tllrk ida
resinden çıkah 
20 aeneyl pçtf. 
Acaba kendi ken• 
dilerine kaldık· 
lara bu çeyrek u
ra yakın zaman 
zarfında .aki va
tandq!anmız ne 
yaptılar? Medeni
yet yolunda iler
lediler mi, yoku 

geriye doğru bir 
adım mı attılar? 

Bir mealek· 
dqamız. Cidde de 
bir mlddet kaJ.. 
Dllf. Gazeteme y.,,.~ lir 
gönderdiği yazı Bu suale cevap 
Yerecek mahiyettedir diyor ki: 

" iyi bir yıldız albnda doğ• 
mamışım. Taliim yok, eğer bu ha· 
valiye on bet gUn evvel gelmlt 
ol aydım Arapları bir mahkümu 
naııl idam ettiklerini seyredecek
tim. Vapuru ve tirenl kaçırmanın 
cezasını çekerek bu aahııeyi bir 
fotoğraf üzerinde gördlim. Fakat 
bana ıiyasetgihta iki mahküm 
var gibi geldi: 

- Baksanıza. iki mahkum 
var! 

- Hayır efendim, bir tane
dir, dediler. Öteki ilk darbede 
başı uçuramıyan c.Uittw, .. ya
palnm, aeemlc:lir. 

Elimde yedi tane fotoğraf 
vardı. Blrinciai bekleyen halkı, 

lkinciai kafalllUB keaileceil yere 
doğru ylirilyen mahkumu, nçn .. 
clall bir pyler aayleyen bir za
biti, d6rd6nc0sft diz çöken malı
kümu, beşincisi kafaaı biraz ek· 
silmif olan mahkWııu, albncıaa 
büsblittin batnı kalan mahkumu, 
yedincisi de mahkumun ceaedl 
üzerine saldıran halkı göıt~ 
riyordu. 

Y anımdaldne 10rdum: 
- Bu reaimleri sen çektia. 

Ve ırkan da Arapsın, a5yle ba· 
na bu hususta ne d&flnllyonua? 

- Hiç. 8lıştımJ .. 
Bununla beraber Arap adal~ 

tinde merhametin bnsbntnn yersiz 
olduğunu sanmayınız. Misal olarak 
iki hafta evvel lnf az edilen idam 
htikmUol\ ele alalım, bunda arap 
usulu muhakemesinin blltDn ine~ 
liklerini görebiliriz. 

Mehmet adıaa taııyan mab
kfım kayıkçı idi Ye Cidde açık
lannda tiç arkadqam iildlrmlt 
olmakla maınundu. Ciaayeti aan
dalda yapmlf, sonra sandala 
denb llatiinde kendi haline bar .. 
karak yiize JDze karaya çılmıııt. 
orada da kayıtın bir kayaya 
çarparak battığını anlatmlfb. 

Fakat herifin tallmliğl, dalga 
bir mllddet sonra içindeki ceset• 
lerle birlikte sandalı karaya 
attı, cinayet meydana çıktı 

ve Mehmet tutularak Kadı'nın 

önUne getirildi: 

- Sen bu adamlan 6ldllr-
düğünii taadik ediyor musun? 

- Evet 1 
- Ne sebeple 1 
- Oraaını Allah bilirl 
M ..... ıe .i,ilc.irdı, kadı dO~Dn· 

..a11zua: Bir l••ailig• lcögi 
meye lllı:um giSr
meden aordu : 

- Kur'ama 
katillere idam 
cezaaı verdiğini 

biliyor mısın? 
- Evet. 
Ve mahküm 

hakimin önünde 
diz ç6kerek boy· 
nunu uzattı, fa
kat hakim bir 
işaretle onu kal
dırdı: 

-Vakit h• 

1 
fakat kıralıa cezayı dea-fttirmi· 
yecefi filphesizdi. Çünkü Hicazda 
af yalnız siyasi mftcrimlere veri· 
lir. Bunun sebebi de herkesçe 
mal6mdur. Fakat buna rağmen 
mahkümu son dakikaya kadar 
tımit içinde yaşatmak isterler. 

Mamafih son gün er geç gelir. 
Sahne her Yakit aynıdır: 

Mahkumu iki tüfeklinin ara
sında bir meydana getirirler. Polis 
kıyafetinde bir adam yaklaıarak: 

- Yaptığım biliyorsun. ceza
aının ne olduğunu da işittin. Fa· 
kat kıral mtitfiktir. Ajlebi ihtl· 

mal senin bir mUddet daha yafa• 
mana mllaaade edecektir. Fakat 
timdilik 50 sopa yiyeceksla. Gö
r&yonua ya, çok değil, diz ç~k 

unz erkendir. Kı- Ci4tl.J• Kadı •1••41 ..... ,.. •-'-k• .. •"'-or/ 
ralm affına mazhar olup olmıya• bakalım. 

bir ja 11dar1J1t1 

cağınd . belli değildir. 
Me~ımet hapishaneye yoUaadı, 

-···· 

f 1
.- Ga•te11l• eaa ıazı.tle 

6ir sülaıum llcl _,,,., 61r 
(•11tiın) .. ,,,,,.. 

2- S.•J•a- p. 6/r Nnlf. 
.. ı,. ilin /iah ırınltmlm 

ıayla sayla Fla sayla Diğer Son 
1 2 5 ,. · 5 yerler sayfa 
~ ~ı--~-1-~-~----' 

400 250 200 100 60 30 
Krş. Krş. Krş. Kış. Krş. Krt. 

3 -;Bir .aıttimde VG•oll 
(8) /celi•e wırdı,.. 

4 - 111ce ,,. bluı ga2ılar 
taı.calclıın 11er• ıöre 
Nrttlmle 6/fiilÜI'. 

Mahk6m -.erilen ...... c11a1e,. .. 
rek diz çöker ve elli ıopayı 
yedikten sonra tekrar hapiaha· 
neye ıötürnliir, halk ta ıukutu 
hayale uğrıyarak datılır ve bu 
hal dört beı defa tekerrllr eder 
ve 'Diba yet bir cuma son ıahne 
görülür. O gtla mahkümun ka
faa keaileceği daha evvelden 
duyulmuftur, koca meydan halka 
dar gelir, her yer bklım tıklım 
dolmuıtur. Mahkilm mutat mera· 
aimle gelir. Ortada yer am, po
lis memuru yine yaklaıır, yine 
mutat sözleri aöyler: 

- Meklıeden henüz cevap 
gelmedi, bu iyi bir iıarettir, 
çliakll kıral affedecek mi hiç 
çekinmeden söyler, fakat ne 
oluraa olsun buglln de bet on 
aopa yiyeceksin! Eyil bakahml 

Polia memuru bu aözleri ıöy· 
lerken yan beline kadar çıplak 
kuzguni bir Arap elinde kocaman 
bir kılıçla arkadan yaldaşmııtar, 
önlade bir polis vardır, mahküm 
tarafından görülmelİDe mani olur. 
Fakat poliı blru yana çekilince 
meydana çakar " kıhcı indirir. 
Ske baflarken ıöyledlm ya, ba 
defaki acemi lmlt. kıhcı tam 
boynuna indirememit. lki darbe 
VlllWlak mecburiyetinde kalm11 
ve acemi olduğu lçia de vaıife

ılnden azledilmifJ .. 
C1dde 'de hırııılar için hapı.

hane yoktur, yalnız ıiyasi mtıcrim
ler ile idama mahkum edilenler 
tevkif edilir, diğer çeıit mab
kümlarıo cezalanm hemen ver
mek adettir. Bu ceza işitmiısiniz 
.:lh el ve ayak kesmek ıeklin· 
dedir. 

Bu ameliyat ta feci bir şekilde 
yapılır, makümun elini kesen adi 
bir bıçaktır. 

Bu el sonra kızgın z.eytinya· 

Antalyada Doğanağa mahallesinde 
M. Rasim Beye; 

- Maarif VekAleti mektep1e
re gönderdiği bir tamimde istida 
ile imtihanlar hakkında Yukubu
lao müracaatların nazarıdikkat• 
alındığım ve imtihan evrakmm 
tetkik edileceğini bildirmiştir. Aw 
cak aizin de eylül sonuna kadar 
tekrar istida ile mektebe mftra· 
caat etmeniz lizımdır. Bu mftra• 
caatı yapmazsanız hakkımzı kay• 
be dersiniz. .. 

Haddi'ıd Zade Mehmet Ali Beye: 
- Alakanıza teıekkürler ede

r;z, yazdıklannız nazan dikkate 
a'ınacakbr efendim. .. 

Bakalorya imtihanlan hakkında 
D.C.K. iıaretltrile mektup gönderen 
kariimize: 

imzasız, adreuiz veya bunlar
dan biri eksik olan mektuplara 
cevap verilmez. .. 

Kastamonuda Urgancı sade AB 
Osman Efendiye: 

Mektubunuz Yazıh değildir. 
Ne demek istediğinizi. neden 
şikayet ettiğinizi anhyamadık 
efendim. .,,. 

Kayseri sakinlerinden Tayyar beyeı 
Beher kilosu iki liraya alına• 

cak ılneklerin el ile toplanmaıı 

9arb tartıda mtışkülita duçar 
olmamak içindir efendim. .. 

Sarıyerde Mehmet Naci Beye: 
- Rlyaziye lmtihamadald 

yanlışlık meaeleal hakkında Maa• 
rif Vekiletl tetkikabm yapmıı ve 
ba iti karara bağlamqbr. lkmal 
imtlbanlannda da muvaffak olr 
mıyan talebenin ıelecek sen• 
imtihanlanna iftirak etmemi mtı• 
ktındlir. 

• Konya fen qıemorlanndan AtalaJ' 
Beyeı 

Mevzuubahı mesele evvelce de 
Ticaret Odua raportörlerinden ve 
Ticaret mektebi muallimlerinden 
Hakkı Nezihi Bey tarafından 
ortaya ahlmıt. matbuatta gllnlerce 
mevzuubahs olmuı. fakat mnabet 
veya menfi bir netice alınamr 
mıthr efendim. .. 

Elbüıtanda Orhan Şadi Beyeı 
Göndermiı olduğunuz hikiye 

çok buittir daha olgun ve daha 
6zltl yazmak için çok okumanal 
llzlmdır efendim. .. 

Trabzonda Demirci oilu Kadıl 
Rifat Efendiye: 

latidanw takdim ettiğini• 
makam tarafıadan icap eden mu• 
melenin yapılacağına tllphe etm• 
meU.iniz. Gazete ile ntrinde bir 
fayda melhuz detlldir Efendim. 

.,,. 
Sandıklıda Ali Halip Efendir= 
Hissiyabnız tayanı takdirdir. 

Herkesin sizin ıibi dnflndllğtlae 
fllpbe etmemellainiz efendim. .. 

lımit lttihatspordan T. Fikret BeJIJ 
Mlllihazaıannız doğrudur. H .. 

diseyi bu noktadan takip ede
ceğiz efendim. ·------ _ ............. ._ .. ._ ...... -. ....... 
ğına sokulur, onu müteakip Czeıt 
rine kül ekilir. tabii yüzde dokııi 
san kangren olur, adamın ölümlln• 
aebebiyet verir. Fakat son zaman
larda bu kesme işini doktorlara 
gördürmiye baılamışlardır. 
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Modeldeki resimler glSzUnlize 
l•yet tuhaf görilnebilir. Fakat 
b11nlann en son modayı göster
diklerini ıöylersem belki de ken
dinizi yavaı yavsı alı§hrabilirsi
lllz. Bu ıapkalardan soldan en 
Jukarıdaki siyah kadifeden yapıl· 
lııııtır. Önü de bir martı ile ıüs· 

I 

Jenmiftir. 
Ortadaki fötrden yapılmıf, 

en aşağıdaki yliksek tepeli ıapka· 
da yine fötrdir. 

Bugün bize gayet tuhaf görll
nen bu şapkalar mevıim sonuna 
doğru hiç şüphesiz en tabii man· 
zaralardan biri olacaktır. 

Bir Az Da Yün İşleri 
-----

Basit Blôzlar 
Baaft ıpor bir blüz için lAıım 

olan ıeyler: Ytln. 12 ve 10 nu· 

mara iki çift 
411 ve tahta 
dDjme •. 

Arka 12 nu
mara iğne ile 
ve 100 ilmikle 
bq lan mıı tır. 
Koltuk için ilk 
d&rt haddede 
dörder tane 
eskllUniz •• Ya
ka, kol ka· 
paklan, cep 
ve öndeki par

ça daha ince ve daha sık örlll-
lbllıtnr. Renk baıtan aıağı btr. 

dir. Fakat ıiı değiılkllk olmak 
nzere yakayı cep ve &ndeld par

çayı blüzun 
rengine uyan 
baıka bir 
renkten yapa· 
bilirsiniz. 

Diyagonal 
örgUIU lkind 
bliiz ise bil· 
haua ufak te
fek insanlara 
çok yakışan 

bit biçimdedir. ~',.\ 
Bluz pembe --~ 
yünden yapıl· 
mııbr. Çizgile. I ise mavidir. 

Dllğmeleri ve kemeri hazırdır. 

Ev Kadınının Bileceği Faydalı Şeyler 

lafta Blôz Ve Elbiseler Nasıl Yıkanır? 
Tafta kumaılan yıkarken ku

~aşın llstUne sabun sürmemek 
lzımdır. Su ıhk 
olacak ve sa· 
bun kumat kon· 
llıadan en el 
il ö p UrtUle cek. 
B.a ılık ıabun· ~ 
lu ıuyun içinde 
•lbise hafif, ha· 
lif, hırpalanma . 
dan yıkanacak. Ameliyenin ta· 
nıam olnıaaı için birkaç defada 
aoğuk su Ue çalkalamak lazımdır. 
": alıuı .soğu~ .. auya sabun . yerine 
bıraz sırke ıla'"e edilecektır. Yı· 
kama işi bitince hiç silkelemeden 
bir havlunun Dzerine serilecek. 
Diğer bir havlu ile de üzerinden 
hafif hafif suyu ahnllcak.. daha 
nemli iken ister yüzünden ister 
tersinden ütUlencek. 

* frkek •lbı'sel~rinden deniz sag8 

rekesi rıa•ıl çıkarılır? 
Bir kabın lçersine yarı yarıya 

ılık au ile sirke koyunuz ve bir 
ıUnger veya bez parçasile lekeli 
yeri iyice siliniz. 

* Yün örglJler nasıl 

iltülenir? 

81' yUn blüzun veya cekeUa 
parçalarını biribirine dikmeden 

enel ütülemek isterseniz, kenar
larını lltU bezine iyice iğneleylnia. 

Bu iğnelemek örgtınUn uzamasına 
ve genişlemesine mani olur. Son

ra yüz tarafınm fiatUne nemli bir 
bez koyunuz ve ntnyo ınrtmeden 

sadece koyup, kaldırarak lltüleyi· 
niz. Nemli bezle Utllledikten aon-

ra bir defa da doğrudan doğruya 
örgUnUn yUzUnden UtUleyiniz. Bun· 

lara dikkat ederseniz parçaların 
biçiminin hiç bozulmadıjını aıs
rtıratınüz. 
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Salon Haberleri 

Bu Senenin Dansı 

Dans günleri hemen hemen 
yaklaşıyor gibi bir şey.. havalar 
böyle devam ederse ay başında 
çaylı danslar, yemekli danslar 
baılıyabilir. O zaman herkesi 
bir merak saracak. Aca ha bu 
senenin dansı nedir?. Merak 
etmeyiniz yabancı bir şey değil. 

Yine bildiğiniz rumba. Bu sene 
geçen seneye nazaran bu danı 

çok daha müteammim olacak. 
Arjantinden doğan bu danıı 

ıalona daha kolaylıkla ve zah· 
metsizce sokabilmek fçin adımlan 
biraz yavaılatılacak, figUrlerl 
basitleştirilecek. 

Kuvik step te bu sene geçen 
seneye nazaran daha çok oyna• 
nacak. Hiçbir zaman modası geç
meytm vals tabii yine salonları· 

mızı, ziyafetlerlmizi ziyaret ede· 
cek onu tango takip edecek. 

Mutfakta 

Bugün Ne 
Yemek Yapsam? 

Yeşil Domates Reçeli 
Hiç fqmayınız, gayet nefiı 

olur. Hatti reçellerin ıahı diye-

biliralniz. Azı· f''71ı 
cık kızarmıya ~.,. <ı( 
başlamıı doma- () f' J 
tesler tercih X:: '-./ 

Öl ""J !-_ 
edilmelidir. • ~ 
çüsU ıudur: iki 
kilo domatea, 
bir kilo iki yllz 
elli gram şeker, 
iki Oç limon .• 
Tarifi de fU: 

Kesilmiş doma• 
teıler bir ten• 
cereye konula· 
cak, nzerine de 
limon suyu sil· .:/ 
zUlerek bir saat hafif ateşte yavsı 
yavaı kaynablacak. Gayet ince 
olan toz şekeri de içine ilAve 
edince yirmi dakika kadar daha 
kaynablacak ve karııtardacak. 
Kıvamını bulunca kaYanozlara 
boıaltılıp ağızları kapanacak ve 
serin bir yerde muhafaza edilecek. 

Patatesli Piliç 
Patateıler kesildikten ve piliç 

te iyice temizlendikten aonra bir 
tencerenin içine evvelA piliç ko
nulacak, bir iki bat ufak soğan 
ayıklanarak tencerenin içine öy• 
lece bDHln bUtiln biç kelilmeden 
atılacak. Domates te doğranıp 
pilicin Uzerine dökülecek. En 
fiıtune de patatesler, bir parça 
yağ, tuz, ka.rablber ilave edilip 
tencerenin kapağı ııkı sıkı kapa· 
talacak ve yavaş ateıin üzerinde 
hiç kapağı açılamadan pişecek. 
Bir tecrftbe ediniz. Gayet lezzetli 
Ye kolay bir. yemek olduğunu 
görece-kain il. 

Vücut Güzelliği 
7 

Güzellikte bence en evvel 
relen 9ey vncut güzelliği ve bil· 
hasaa vilcudun dürüıtl ve intiza
mldır. Bir vücudun gtızel olabil· 
mesi için evveli arkanın, sırhn 
güzel olması icap eder. Artistlere 
göre güzel bir arkada en evvel 
aranan ıey bel kemiğinin dikliği 
ve doğruluğudur. ikinci ıey ke
mikli olmamasıdır. Taıkın etler 
hiçbir zaman güzel görünmez. 
Fakat kemikli bir arka da gilzel· 
liğinden pek çok ıey kaybe
der. 

Kürek kemiklerinin de çıkıntılı 

~ 

olmamam ve hafif bir et tabr 
kaaile artlllil olmuı lizımdır. Bel 
kemiğinde bihuauı otuz beıi geç· 
kin kadınlarda sıörUlen en bariz 
kusur da kemiğin yavaı yavaı 
yu,·arlak bir şekil alması bahu• 
ıua yukarı tarafta kftç6c0k kam
barumsu bir ıey yapmasıdır. Re
simde görülen hareketleri aık ıık 
tekrar etmekle yaıınızıo ilerleme
ıinin yaratacağı kusurlara mani 
olacağınız gibi, dcudunuzun ve 
bihusus arkaoızm gllzelleımeıine 
de yardım etmiı olursunuz. Hare
ketler resimde gayet vaııbhr. 

Bebeklerin Sıhhati 
Çocuğunuz Kaç Kilo?. 

saatt1! tartmaktır. Zira unutmayınız ld hepimiz 
gece gtlndUzden daha ağınz. Çocuk ilk doğ
duğu günlerde biraz hafifler. Fakat bu tabii 
olduğu için endiıe edilmemelidir. Onunca on 
ikinci güne kadar bebek tekrar ilk doğduğu 
kiloyu bulur. Onuncu aydan ıonra bilhassa ya· 
tının kilosundan esasen fazla olan çocuklar 
fazla kilo almakta gayet yavaş giderler. Bu da 
tabiidir. Çünkü çocuk artık yllrilmiye, diş çı· 

ruların 

yatını takip 
etmek bllyUk 

adamların ha· 
yatını takip 
etmek kadar 
belki de on· 

karmıya ilAh •• baılar.Miltemadiyen 
harekette olan bir çocukla yirmi 
dört saatini uykuda geçiren bir 
bebeğin kazancı tabit bir olamaz. 

Çocufunuıua hanrl a1larda kllo al_. 
bileceğini banrl aylarda duncaJını bilmek 

aul çok bUyUk en-
dltelordon kurtarır. 
Kflo•uau mnntaza
nıen ka7detıaelr to 
doktorwauı:a çocu-
tunusua 11hhati.nl 
takipte rohperllk 
edeceil için hit 
lha.:I otmoaok I~ 
ınmıollr. 

dan daha fazla alikabalıfbr. Be
beğin sık ıık çıkaracağınız fotoğ
raflarile bunu daha fazla canlan
dırabillrıiııiz. MuhtelU pozlarda 
alınmış resimleri büytiyllnce 
ona büyük bir eğlence olacağa 
gibi bu resimler vasıtasile çocuğun 
his vaziyetini de daima göz önün· 
de bulundurabilirıiniı. Resmin arkasına çocu· 
ğun o tarihte kaç kilo olduğunu, boyunu dit· 
lerinin adedinin ilAh.. yazarak adeta bir ~hhat 
kartı haline getlrebilirılniz. 

İlk senelerde çocuğun tarblması gayet mtı
himdir. Ve hemen her hafta tartılmalıdır. Tar• 
tıda dikkat edilecek fey çocuğu her zan ayni 

Omlet Tatlısı 
Yat iyice kızdırılacak. Bir 

taraftan da arzu edildiği kadar 
yumurta iyice kabartılacak, içine 
pek az miktarda sllt te ilave 
edilerek, kızgın yağın içine da
külecek. Pitince tavanın alh 
aöndürlllecek ve yumurtayı bo
pltmadan evYel tavanın kenann· 
dan yağı lyice ıllzülecek. Yumur-
tanm ortaıına çilek, viıne velhasıl 
iıtenUen reçelden bir miktar 
konulup tabağa boıalhlacak. 
Yalnız boıaltırken şuna dikkat 
ediniz: Yumurtanın bir kıımını 

tavamn kenarından tabağa 
dökOoce tavanın içindeki ucu· 
nu öteki ucu 6rtecek şekilde 
onun tııtOne kapatınız ki reçel 
yumurtanın tam ortasında kalsın 
ve ancak kesildiği zaman görü
lebilsin. Hafif ve çok lezzetli bir 
tatlı olur. Hem de on dakikanın 
içerisinde.. Hele geç vakit, tatlı 
seven bir misafir geldi mi bu 
uzl bllyük bir yükten kurtarabilir. 

Sütlü Patates 
Patatesleri ayıkladıktan sonra 

iateraeniz yuvarlak yuvarlak, lı· 
terseniz yemeklik gibi kesiniz. 
Bir tencerenin içine bolca slltle 
beraber ko~ up kaynabnıı. Pata· 
tealer iyice piştikten sonra indiri· 
niz. İki Uç yumurta çalkalıyaralr 
bu patatealerin liitlhıe salınız. 
Hepsini birden ufak bir tepsiye 
hoıaltıp fırma aalınız. Eter fırı
nınız yoksa iakaramn altında 
UstilnU kızartıp ayni kapla, şekli 
bozulmadan sofraya çıkarmız: . ~u 
yemek, etin, köftenin veya pılicm 
yanına gayet güzel bir garnitür 
olur. 

Kabak Salatası 
Sakız kabaklar yemeklik için 

kesildiği gibi kesilecek ve haşla· 
nacak. Suyu süzülerek bir taba~a 
alınacak, nzerine bol zeytin yagı 
ve limon d~külecek. Eğer bi~ere 
meraklı iseniz birkaç biberı de 
kebap edip ~oyunuz ve küçük 
parçalar halinde keserek salatayı 
bunlarla sU•leyiniz. 
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Bekliyebilirim 
Güzel genç kız, çok güzel 

genç kız, dünyadaki bftün genç 
kızlardan güzel genç kız.. Ne o 
hafifçe gülüyor1un. Hoşuna gitti 
değil mi? Bu söz kime söylenir de 
hoşuna gitmez. YUıUnde hafif bir 
Kızarma hasıl oldu. Gö7lerinln 
bakıtında bir değişiklik görüyo
rum ve hele göz kapaklarınm ıık 
stk açılıp kapanmalarından çok 
aey)er seziyorum. 

* Hani yok mu ya ıana bakbkça 
içimde bir ferahlık duyuyorum. 
Acaba sende de ayni biı var mı? 
Söylesene neye susuyorıunt neye 
soylemiyoraun? Yüzünde hep ayni 
ıevimli halt dudaklarmda hep 
ayni cazip tebessüm var amma 
cevap yok.. Söyle, bir şeyler 
aöyle, aeaini duymak istiyorum. 

Kim bilir konuşurken daha 
ne kadar güzelleşirsin, sesinde 
ne tatlı bir ahenk vardır? Konuş, 
haydi konuı bir şeyler, bir şeyler 
!Öyle r 

Yine susuyorsun öyle mi? 
Bir tren koınpartimamnda sastla-
dığın lialettayin erkekle konuşmak 
onuruna mı dokunuyor. Doğrusu 
çok mağrurmuşsun 1 

Bir ıey söylüyorsun ; Anla
madım tekrar et.. Ha o konuştu
ğun nece? Başka bir lisan, Frenkçe 
mi? Ne yazık ki ben de Türkçe
den bafka bir dil bilmiyorum. 
Göz göze anlaşabiJmiıtik amma 
iş söze gelince anlaşmam;z suya 
dliştti. 

Tail ne diyelim. Günlin bi
rinde tekrar bir tiren kompar
tamanmda birleşirsek, o zamana 
kadar ya ben frenkçe öğrenmiı 
olurum, ya sen ttirkçe öğrenmiı 
olursun o zaman konuşur anla
şırız. Zarar yok ben sahurlu in-
sanım, bekleyebilirim! )f * 

- Resmimi beni hatırlamak 
için çantanda mektebe götürdlin 
değil mi? 

- Hayır anne arkadaşlarımı 
güldUrmek için götürdüm. 
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Bitmişti 
Falan bey Filan bere söyledi: 
- Falanca heyi tanırsın 

değil mi? Adamın yüzünden asa· 
let akar. 

- Ben biraz geççe tanamıı 
olacağım .. tanıdığım zaman ytizlin
deki asalet almmış bitmiıtl. 

Evet 
Bir av~mın çantasını titkin 

gördGm. 
- Ne o bugün iyi yllklU ıe· 

liyorsun, bir ıeyler vurdun galiba! 
- Yükl6y6m amma ya)ruz 

bir tek şey vurdum. 
Büyük bir teY olacald 

- Evett ppeğim. 

,--
BÖYLE 

Ne eöz dinler, ne aıar! 
Hepsi, heplllİ nafile. 
Aklına eser azar. 
Korkmaz dayaktan blle. 

Ne görse isterim, der; 
Ha.ydi çabuk para ver •. 
İıter, ister, hep ister; 
Bmiıır çektiğim çlle. 

Olmaz deııem bağırır, 

Her kim var11a çağırır .. 
Avaz avaz haykuır 
Hirişir tokat ıille .. 

Söyledim durmaz dilim, 

., 

- Yine terbiyeaizin biri pe· Pek te memnun dtğilim, 
fimize mi düştü? 1 İşte böyle l!levgilim.. 1 

- Hayırt pefİmizde kimseler Kaç senedir benimle! 
yok t Mizahçı 

- Öyle ise ne diye ıokaia L---------- .J 
çıktık? 

Boy Meselesi 
Uzun boylu kısa boy

luya 11öyledi: 

- Hayatta bedbin ol

mamak için insan dalma 

kendinden aşağıda bulu

nanları göz önüne .getir· 
melidir. 

Kısa boylu başını 

kaldırdı, uzun boylunun 

yüziine baktı : 

- Benim için buna 
imkln var mı? 

Hediye 
Bir arkadaşın ev· 

lenmiş, ne hediye ettin? 

- On iki tane gü
vercin ! 

- Sahi, aen güvercin 
beılersin.. Nasıl oldu da 
kıyıp verebildin? 

--v---
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- Birkaç otomobili olan bir 
adamın karııı olmayı lıtemez 
misiniz? 

- Bilakis birkaç otomobili 
olan bir adamdan dul kaJmıı 
olmayı isterim ! 

Cömertlik 
- Bizim İmıet çok 

cömert çocuktur. Geçende 
ıevgiliıi kendisinden bir 
tutam 1aç iıtemiı: 

- Bir tutam saçı el· 
maslı bir kutuya koyup 
mu vermiş .• 

- Hayır elmaslı bir 
kutuya koyup vermemif 
amma, aevgHiıi bir tutam 
aaç isteyincet berbere 
gitmiş, bütün saçlarını 

ustura ile traş ettirip 
hepsini birden göndermlşl 

Taksimiimil 
Kadm kocasına sordu: 
- Taksimi!ınal neye 

derler? 

- I,Ieri taksim etme• 
ye derler. 

- MeselA ne gibi? 
- Bizim· yaptığımız 

- Ertesi günll uçup 
eski yerlerine dönecekle
rine emindim! - Plajda nazarı dikkati celbetmek için giyimli 

ıezmek kadar iyi ıey yokdeğil mi ? 

gibi.. Sen sinemaya gi· 
denin, ben de evde ye• 
mek piıiririm. 

r 
MANİLER 

, 
Kırıtıp gelme glizel, 

Zihnimi çelme güzel; 
Kalbim bir hedef değil, 

Ok ııtıp delme güzel .. 

Yanıldım ben ilk ya~ta, 

Gözüm yoktıı oynaşta; 
Sevmek bize uzakmış, 

Yalan değil bu ya,,.tı .. 

• 

Vallahi karıcığım aeni teselli edec•k kelime 
bulamıyorum •• 

- Kelime bulamadığını anladık, bir manto yap
bracak para da mı buJamıyonun 1 

Yüzüme baksan biraz; 

Görmemek mümkün olmaz; 
8 tk buruşuk içinde, 

Sat;larım da bembeyaz .. 

Giin gelir gönlün cayar, 
Olamaxsın bana yar; 
Sen civciv, hEın akbaba .. 
Sen g~n98İn ben ihtiyar!. 

Mizahçı 

- Hu plij meVlimi de ne kadar çabuk ıeçl• 
yor •• 

- Evet inAD dirt bet defa bile nifanlu•Y• 
Yaldt bulamıyor. 

+- Boş S6zler 

Bilmiyorlar 
iki sevgili geçen yaz kır 

gitmitler bir ağacın UatUne çakll 
isimlerini kazımışlardı. ikinci def 
tekrar gittiklerinde ağacı kesilml 
buldular.. Canları ııkıldı: 

- Ne hiHlz lnıanlar, dedile 
hatıralara hürmet etmesini bil 
bilmiyorlar. 

Bu Halde 
Mizah muharriri oturmuı, m 

teeHir miltee11ir dUıtlnilyordu; 
- Ne dlitllnUyorıun? 
Diye ıordular; cevap verdlr 

GtHtlnç bir menu arıy 
rum. 

işine Göre 
iki kiti konuıuyorlardı: 
- Milyoner olmak itten bil 

değildir. ftin güç tarafı milyon 
olduktan aonra milyonu sarfede 
bilmektir. 

- T ubaf bir düşünce, al 
ne lı görllrsUnUıJ 

- Kalp para yaparım! 

Tath Rüya 
Bir adam karakola müracaa 

etti: 

- Bir ay evvel karım kay 
boldu .• 

- Bir aydır neye mUracaa 
etmediniz? 

- Rüya görüyorum zannet 
miıtlml 

Hayır 
Ahmetten mi bahsedlyo 

ıunuz, yaman bir adamdır, inıaıı 

lara onun kadar heyecan 
klmıeyi görmedim. 

- Bir aktör mUdtlr? 

- ~ayır, otobüı şoförUdUr. 
. -

Şişman kadın zayıf kadına 
Hanımefendi şu ilacı sahyoruuı, 
bir şiıe içen 30 kilo birden ı 1" 

yıflayıveriyor. Zayıfbk modasın 

uymanız için bilhassa tavs·y 
ederim! 

...... ' ••• ' 1 1. 1 ••••••••••••••• 

Duymamış 
30 yaşında olduğunu yalnı

kendiıi söyleyen yafhca bir kadıd 
anlatıyordu: 

- Ben tam otuz yaŞındayını 
her saat çalıtında _ı:at1nıın biraı 
daha ilerlediğini anlıyorum .. 

Birisi cevap verdi: 
- Her halde tirndiye kadarı 

çalan saatlerden pek çoğunu duy· 
mamıt olacaksın ı z! 

Kalmadı 
- Zengin olacakbm, fakat 

babam beni mahvetti. 
- Bu it nasıl oldu. 
- Ölmeden evvel blltlln borç• 

larımı 6dedi. Geriye bir meleli~ 
l bile kalmadı. 



arıda: Aınerli•lllf -. .. .., " 
YılJızlar1111la11 ~ ,..,_,, 
Karol J..,omhrd •• Gul Keper 

lcotra •!•• 

Yen 
Bir 
Sinema 

Bir Haftalık 
Program 

Melek 
ipek 
Su111er 
TDrk ....... 
HllAI ......... 

ı Sana Tapıyorum 
ı CJpn Bay•* 
ı Atıklar Ot 1i 
ı Bır GöoüJ uıl Avlandı . 
ı Buyuk Katerin 
ı Sefiller 
ı Kadın parmagı •e Gran 

otel 
flk ı Harp 
Allat_. ı ..._ Tarzu 

.......... 1 il 

Dedikodu Yüzü11-
den Gücenmeler 

,, ...... yalclalannd•• Kelet 
Darfl1 deci koa Japmamu ela 
.......... 8illaaııa IOD umaa
lenla .. tledlkoclllculutu çok ileri t.:dlil ba11• . arka .......... ........ k,.....,.. 
bailaDntlardar. 

Gepalerde Manel Şaatel _. 
lak ............. ..,_ --
'-ta ptlmf. Ga.el Kolet R 
....... fmt Wlerek ...... 
"'91• ltlr declikocha ............ 
Oallle ....... Manel Şutal'la 
çok içki içtliial •• ba , .... 
yataja dlftlljlntl 11,temif. 

ıra 19durma clecllkodu Dlla•J•t 
Manel ş.tal'ln imla~•..._.., 
feaa balC1e skenmlttlr. Hattl ba 
flldeald .... Jdds_...... 
lik ·~ ,.._..,.,. ... 
ler bua .. ,c1a ........ .nllr. 

Haft nın Programı 
Bir T aribi Film, iki Sevda Ve iki De 

Kahkaha Filmi Seyredeceğiz 
Şehrimiz lioemalarının bu hafta 

........... fillmlere alt .. 

1 
•brlarda ka•, fakat izli •alt
mat balaeabmas: 

Melek IİDemua - Dla aq... 
daa itibaren " Sana .tapayona ,. 
filmini sa.termeye bafladı. Sell 
bill6r ııbi olan Maıda Şnayder 
Ue Villi F orıt tuafından çeml
miftir. Nefi• prlolarla bez ..... 
bir ... c1a &imidir. Atlı abraplan 
ita filimde bittin hıw1etlerlle 
canlancbnlllllfbr. 

Sara, ...... - la ..... 
... ltiltareB .. ...,. Kateriaa • 
fllmmı patencektlr. T..u.t bir 
ftllaaclir. Çok .... çeftllmlttlr. 
.. uu. tarllala - cuh .. ,,.... 
rmdaa aha•ıfbr. J>.t1aa F...._ 
.. De Elllabet ...... tarafmdaa 
tewllea ........ Wridir. Ba 
flHmde kaclm llıtirumm ua•etlal 
t1recebiniz. 

Su .. -....-Dla ..... 
du itibar• komik •• eii-clirlcl 
Wr ftlba olu .. A•ldar oteli ., ai 
,a.temektedir. Al•aa flhalcllr. 
Gkel prlalarla bae•miplr. Çap-

Tura dot 
Almultl~ ...... 

çemlmekte olaa •• T__..." fllml 
bltinım.klıleretlr ........... 

..... lerl çewlllJor. Ba ftlmla 
Fran11zça kopyumda ea ..,.f 
f AD•I , ...... ,... • 

- -.ldllaiuma bapncla 
bulunan Evelia Venabl dJacle 
_... &kkrdea hoflanmakta Ye 
.. çok i .. ...,. 
$clM~D • 

..,. ......... .... 
meleri .. ftMrilli c•--. olu 
bly&lc yıW.. Kul ..._ enela 
bir fotograf amatlrtl lmif, Waleıce 
fotojpaf çekmit. muanam bir 
k•ka.yon yapmlF• Glintln 
birinde ...... ~W.. olaca;.nı ,....Wle ı~· Fa 
ltufln en ileride Wt )alclıZclar. 

kan •• HYimli yılda Amil Oa.,._. 
aıa en yeni eaerlerilldea Wrldlr. 
1111 llri aaat kahkahalar fclade 
lonandıraeaktır. 

Ttirk ainem•11 - S.Jlrcilerl 
teshir etmek kaltli,.lille • fala 
malik ola• JllcLslardm Ka1 
Franaia'in çevirmif olclata .. Bir 
16001 blyle aYlaadı •• filmi bu 
aktamdan itibaren Tlrk liaema-
1md• rhterileeeldir. Meuu çok 
taih •• cana yalandır. S.Ydama 
bitin incelilderiai canluchnnak
taclw. Aynca ...... Senar del 
P•o'nan ı.,..,.a oallı tu• da 
..... parçala plMakbr. 

ipek ••••• - Bap matl
aelerden ltibarea me'flimİD • 
s&ldlrlctl bir film olu .. Çal11• 
bayat ., ı sWereceldlr. w, .. 
Ha,_., lleç EY..., Koarai 
Naıel tarafaaclan teallil ffihniftlr. 
Geaçler Ye billaa•• aporaalar ba 
filmi -~........... Glzel 
,.Iclll Meç Ewena bu filimde 1aari· 
blar 1aratmaktadar. 

Alkuar .._ .. - Ea ıW 
••cera ftllmlerlal latilaap ederek 
•Jirdlerine be,ec.,a.r 7aptaa 
Alkaur IÜlemua 11Allaa T......,. 
&imini _.....ld..Br. 11 ..... 
Oli•pi7at ,._. .....-10• 
• .._ ICJrabbe t.rafaadu te...U 
edilmlftlr. 



............................................................................................................................................................. ~ .................. . 
933 Şildi 
Galatasaray -
lstanbulspor 

932-933 Şildinin geçen Cuma 
yapdan dömifnal mUaabaka11oda 
Fenerbahçeyi yenerek finale ka· 
lan Galatasaraylılar yarın o ıiı. 

din ıampiyonluğunu kazanmak 
ftzere latanbulıporla karıılatı-
1orlar. 

932·933 Şilt ıampiyonluğunu 
kazanmak tizere ellerinden gel· 
diği kadar çahıacaklarına hiç 
ıüphe etmediğimiz bu iki takım
dan hangisinin galibiyeti temin 
edeceğini dliıftndllğümtız vakit 
töyle bir kanaate varıyoruz: 

Galatasaraylılar geçen Cuma 
F ene lilere karşı oynadı klan aer1 
ve seyyal oyunu lstanbulıporlulara 
da tatbik edebilirlene, fildi ka· 
ıanmak ihtimallerini yüzde •be
ne kadar J çıkartmq olurlar. 

Istanbulun en genç ve en 
muntazam \,ahtan elemanlarına 
malik olan lstanbulaporlular ge
çen mevsimin sonunda biraz ıar· 
•lmıılarcL. Bu tatilde AnadoJuda 
turneler yapan latanbulıpor ta· 
kımımn bazı eksikleri dftzeltilmlı 
Ye cem'i nefeı kabiliyeti artınl· 
mıt olmasa da pek muhtemeldir. 
Her ne de olsa, fikrimize göre, 
bu kaqdapnada Galataıarayın 
aalibiyetl daha muhtemeldir. 

Bahkesirde Spor 
Balıkealr, (Huauai) - Şehri• 

mlz idman yurdu bir maç için 
Çanakk•leye gitmipi. Zayıf bir 
kadro ile titmeaine rağmen Ça
nakkale takımım 3-1 yenmiftir. 

Samimi hislerle aynlan Yurt· 
far gelirken Biraya uğraDUf 
Ye Biga talommı ela 2·0 yenerek 
ıece Bahkesire d6nmllflerdir. 

t 

Bu Sefer De Galibiyet Bekliyoruz 
~~~--'"~--~~~~~~~~~~ 

Balkan Güreş Şampiyonasının Üçüncüsü Başlıyor 

Blrl11cl •• flrlncl a11llcan 10•11l•••11111 lt.e ••l •'•• .... , l•iı1111•1• 
0çlndl Balkan olimplyatlannın YuıoalaY Ye Bulgarlar ıehrlmiz· lkinclliii Ya,..ı.Y tala••, lçla-

açılmuma tam bir hafta kalch. de buhuımut olac•k••rdır. Per- cUltlğl Yaau talama " cllNla-
BMn lfllreKllerlmll muntazaman ıembe alqamı da Bçlbacll Balkaa cUll de Bulgar taknm kann•..-
çalıımalanna deYam ediyorlar Ye oUmplyatlanmn kllpt re11Di icra lardır. bdnd Balkaa glntleria 
her halde lçthıcl Balkan gllret" olunacaktır. de yine Tllrk aDreıçilerl yedi gtı-
lerinl de bizim kazanmamıs için Birinci Balkan ollmplyatlanna reıln bet birlnciliğinl elde etmiıtlr. 
azami gayret l'l•tereceklerdlr. Rumen, Yugoala Ye Yunanlılar Yeni yapılacak tlçbdl Balk•• 

Son aelen Bulgar gazetelerin· lfttrak etmifler ve neticede Ttırk ,arqlerinde de Tlrk takımıma 
de, mllaabakalara lıtirak edecek takım1 birinciliği, Rumenler ikin· enelld derecelere 1akm bir a .. 
Bulıar takımmın iyi neticeler elliği. Yugoslavlar OçünclllOğtl ve tice elde edeeeifnl tahmin et-
alacajı ı•zı•••ktaclar Ye pçea Yun•aldar d6rd6ııclllllil IÜmaf• mekteJi&. 
aenedenberl ha:nrl•nan gtlr-.çlle- lardt. Ba tamplyonada yea kilo- Diğer spor .-beledadıe _.. 
rln tam formda olduklan da nun be§lnin birinciliğini Türk ta• madi mağlubiyetlere uğramaktan 
kaydedilmektedir. lamı almqtı. ballll olan bupaliğl ~ 

Mllaabak•l•ra Jftirak edecek lkind Balkan pmpjyooumda miz dahilde Ye. hariçte yaptıktan 
,nrefÇilerfa biletleri ,anderilmlt- iu, birinciliği yine Tllrk ~!. n•qlardaa ~ çıkarak alderl-
tir. Gelecek hafta içinde Puartul J ·ı M J yorlar. Bu itibarla Tlrk aporu 
ıllnl Pireden gelen Romaaya •a- ngı tere 8Ç arı onlay~ çokr'!:!:=:ar· 
purlle Yonan'dar, Sah gllnii Ra- lnıillz birind knme takımlan ki, ba aef= pmplymdaja .:! 

934 Türkiye 
Atletizm 
Birinciliği 

Tllrk atletizm federa•yonun
dan tebliğ edilmqtir: 

" 1934 atletizm Türkiye birin
cilikleri 27 Eylôl Peıpmbe Ye 28 
Eyltil Cuma günleri Fener bahçe 
stadında yapılacaktır. Umumi 
merkez karan mucibince bu mii
aabablara Ankara, Balıkesir, iz· 
mir ve latanhal 1D1Dtakalari iftl
rakedeceklerdir. 

Galatasaray Kongresi 
Galatasaray lc:ulübl reialiiindem 

28 Eylül 934 te toplanmau 
Din edilen fevkalade heyeti umu
miye içtimamın bazı iatlhzarahn 
tamamlanma•na binaen S Tepi
nlenel Cama glntlne telılriııe 
mecbmlyet elYermı.tir. Mezk6r 
glinde az&JI ldruwa aabala uat 
10 da lmlllp merkulae tepiflerl 
rica ohmar. 

Rma•ıain mtbak.ata: 
1 - He,eti .... raponaun 

lmaab, 
2 - ffMap · ekaper raponaum 

lmaab, 
3 - latlbababa tecdidi. 
lzmirUlare Bir TekHf 

Galatuaray dealzdleri; lmUr 
denizcilik he1etine lzmirde ya· 
pilmak tlzere, bir klrek mtl· 
aabakuı teklif etmlflerdlr. 
Her iki tarafça da mutaba· 
kat hud olmUf, tullı •e milaa· 
..... ...... 1 • • ...... bll 

tesbitl Türkiye denizcilik federa1-
1onanaa reyiae l:ualalmqbr. 

menler •• Çarıamba pi de araamcla yapılan maçlar fU IUl'etle ae baba... olana allan almı1a 
-======ıı::::::::=====ııır:::::==-====--=-ı==::::::m:====--==-=====-=-========--- netlceleıuniftir: --=-=-=-----=----=---=-==============--=-====------------
BaJ kanla rıD En Kuvvetli Tenisçilerini Birming1ıam • Blacldıura 1 • 0 Alman Şampiyonu Yine Meramına 

Everton • Hadder.tleld 4-2, Grim 
Şehrimizde Yarın Görecegızv • sb,.WolYerhampton ı.ı, LeecLı • Nail Olamadı 

lıYerpoll 0-3, Lelceıder-Manclıee-

,.,,,., .. ,. ... ,. r..,..ı .. ,.ınpl•o•l•rı11ı• ld•116alıltı 
pk,,,.,, • ., raltnl•rln~•• 

Balkaalann hattA Amapama 
biııok memleketlerlıain en kuv
vetli ıamplyonlarile boy 61çtlpn6f 
ve onlan majlip etmit olan 
Y apslaY t•ııiaçilerl davetfmizf 
kabul ederek bizim ~mplyonlarla 

" kartılatmü &zere ıehrimize gel-
mif erdir. 

Yugosla• t.ala takımı Punçeta, 
Şafer ve Madam Go.tiçadan mlirek
teptir. Yugoslavlarm te.l.tekl dere
celerini anlatmak llzere Paaçeta'in 
Fransız ıampiyonu Boussuaı (6-3) 
(6-1) yendiğini hatırJatıraz. 

Bu kuvvetli tenisçilere kartı 

yarm Ateı Gllnet teni• kortlann
da c*ar'acajunaz takım töyle 
tertip edilmiftir: 

Şlriayaa, Sedat, Madam Sea· 
ıer ve Matmazel Godukl •.• 

Saat 15 de bqlanacak maç
lar hem yeni yetişen teniaçilermiz, 
hem de güzel teniae meraklı olan 
gllzidelerimiz için pek istifadeli 
aafhalar arzedecektir. 

Teniıteki beynelmillel derece
mizln yfi kselmesine yardıma ola· 
cak bayi• kuvvetli pmpiyonlarm 
aık wk davetini Tenia Heyetinden 
temenni ederiz. 

ter City 1-3, Preaton-Cbelaea Z.O. 
Wedensday• Arıenal (). O, Stok .. 
Middela-Borough 9-0, Sanderland
Derby 1 • 4, Tottebham • A.ton 
Villa O· 2, Weıtbromwicb • Porta 
mouth 4-2. 

lakoç biriacl kDme: 
Airdrleoaiana-Clyde 0-0, Ayr

Queeha Park S-1. Celcit· Aberdeen 
4.t, Dundee • Hamilton 2 • 1, 
Dunfermline-Alblon 1-3, Falldrk· 
St. Johnatone 3 • O, Hibemian • 
Queen South 1 • 1; Motherwell • 
Kilmarnoch 3-2, Partich • Hearta 
1-3, St. Mirren·Rangera 0-2. 
Eskişehirde ikinci At Koşusu 

Eakiıeblr, ( Husuai) - Yarq 
•e ıılah encllmeni tarafından 
Eski.şehirde tertip edilen at ya· 
rışlan pek rağbet bolmqtur. 

Biriaci Tay kOfUMllda Naci 
Paıamn Seyyarı biri~ci, Muıtafa 
Beyin Cihanı ikinci, Cafer Efen
dinin Keaam fiçllncll ıelmiflerdir. 

ikinci koıuda Şaban Efendinin 
CeylAııı birinci, lıyas Paıanıa 
Mea'utu iklnd, Mahmut Beyin 
Maiateri llçflnclt gdmiflerclir. 

ÜçOnctı koıuda Kemal Beyin 
Al dervifi birinci, Tevfik Beyin 
Civanı iklnc~ Şaban Efendinin 
Süleld de llçllncU olmuılardır. 

DördUncll koıuda RUatem Be
yin Suhası birici, Tmaıı ikinci, 
Salih ağanın Bozkurdu llçlncl 
gelmişlerdir. 

Şl .. ll•• S.. Yq4ila Mo94a Dü•• .S•lllJ'I•••,.,.. N....,llllla• ~ 
Alman ağır uklet f&lllplyonu lağana kauamak 1z.. rlllll•• 

Şimelina cihan ıampiyonluiunu bir yol açılmlfb. Çlnkl Ahaaam 
kaybettikten ıonra elinden kaçır• boyu ve aikletl Amerlkahcl.- pek 
dığı ıeyia ne bftynk bir an•an farkla clejilc:IL Nitekim ..aaekkit· 
oldupnu hemen anlamıfb. Fakat ler bu iki boka6rln tekrar karşı· 
onu takiben d&nya ıampiyonluju laflllUIJlı muvafık bulmuılardı. 
kemerinl beline takan (Dev adam) Yalnız Amerikan boka federu-
likablle marof ltalyan Kamera yonu ıu ıarb ileri ıtırdıı: A1man 
6yle kolay kolay- haldamr bir bokı6rllntln Avrupıdald b6t6n 
mabliik değildi. Yalım boyu ve basımlannı yendikten sonra cihan 
kollannıa uzunluğu hasımlarım ıampiyonluğuna yeglne namzet 
yıkmıya kAfı geliyordu. insandan olacajını ilin etti. Halbuki llOD 

ziyade bir deve bendyen o adamı gelen Amerikan gazetelerinde bu 
nuılu Amerikalı Bear davdll. haber tekzip edilerek, Almandan 

Amerikahnın galibiyetinden evvel baıka Amerikahların ınev· 
Hnra Almana dtinya pmpiyon· cut olduiu ilin edilmektedir. 



Bu Haftanın 

Resimde gördüğünüz hay-
\'anların hepsi toplanmışlar .. 
Düşmanları olan insanlar için 
gayet mühim ıeyler konuşaeak
larmış. Fakat iki fok balığı he
n Uz gelmemiş. Herkes onları 

bekliyor. Hb1buki onlar ela gelip 
bir yere sak anmışlar. Oradan 

ıne 

Koca kulağın annesi çitin 
kenarmdan geçerken dışarıya 
doğru fÖyle bir göz attı .• 

Attı amma hemen bağırarak 
başını çevirdi "eyvah bir deniz 
yılanı bizim bahçeye doğru ge
liyor,, 

~ e_ mediler diye sabırnzlıktan 
homurdanan arkadaşlarım sey
redip kıs kıs gitlüyorJar.. Fa· 
kat acaba nereye saklanmışlar. 

Bulabilir misiniz? 
Fok balıldarını bulup boya· 

yarak gönc.7e ·iniz. Yüz kişiye 
muhtelif hediyeler vereceğiz. 

Siz? 

Ha!buki koca kulak arka-
daşlarile beraber kayığım içeri 
taşıyordu. Tabii artık sonbahar .• 
annesi bunu görünce geniı bir 
nefes aldı. u Ah yine mi siz.. ö • 
dUmü patlattınız. ~arına kadar 
ıağ çıkmazsam bilin ki bugiinkU 
korkudan öldUm,, diye söylenml• 
ya başladı. 

Geçen Bilmecemizi Doğru Halledenler 
13 Eylw ta

rihli bılmecemizi 
doğru halledeo
lerden birinci he• 
diyemiz olan bir 
mektep çantasını 
Üsküdar muhtelit 
orte.mektebi 3ün
oü sınıf tan 211 
:Niyazi Tevfik Et 
kııza.nınıştır. Ta
lili okuyucumu· 
zun hediyesini 
bizzat IXla.tbaa• 
mızdan alması 
lfı.zımdır. Bilmecemizden 

Birer k11tu bir yazı takımı 
o;>•uncak ala- kazanan 42 inci 
caklar : Paşa- mektep talebe-
bahçe locirli- sinden 251 Fer-
köy No. 16 de. hunde H. 
Zihni Be~· kızı Zühal, İzmit Ulugazi 
mektebi 4 üncü sınü 323 Mehmet 
Ömer Adııpe.ıar ortamektep talebesin• 
den i F. Recai, Heybeliada leınetpaşa 
köşkü Erdal ismet Bey ve Haıııllllar. 

Birer mUrekkepli kalem ala· 
caklan lstaubul kız sanat mektebi 
787 Suat, Bakırköy Zeytinlik pancar 
ıokak 57 de H. Ferit, Kocamustafa. 
paşa 28 inci mektep talebesinden Se
vin~, İstanbul kız ortamektep 284 Mu
azzez. İstanbul kız lisesi 769 Zubran 
hapım ve beyler. ( Arkaeı var ) 

r 
Küçük 

Okuyucularımıza 
Hakkınızın zayi oJmasım i•te

miyorsanız, göndereceğiniz bilmece• 
nin zarfına, o bilmecenin tarihini at· 
mayı unutmayınız. Zarfın bir kenarı
na mesela '' 27 Eylül bilmecesi,, ioe.· 
retini koymak kafidir. 

Bilmecelerimizde kazanan oku· 
yueularımızdan İstanbulde. bulunanlar 
hediyelerini matbaamızdan bizzat 
almaları lazımdır. Taıradakilerin he· 
diyeleri posta ile gönderilir. 

Hikaye 

Şemsiye lle 
b'alık Avı 

Bir giin Melihie Emel köpek· 
lerini bir de amcalarının Mısırdan 
hed:ye getirdiği maymunlarını a~ .. 
dılar, deılİZ kenarına gittiler. İki 
çocuk şunu oynayalım, bunu oynı· 
} ,, ı "'l fi an dcrlcen nihayet top 

,,,. oyununa kar<lr 
A~ ' \erdiler ve oy· 

namıya başla-

dılar. Evveli may· 

munla köpeği de 
oyuna almayı düşündü· 

ler amma sonra vaz• 
geç J ı . . ki haşan oyunu şaka
} a alaya boğacaklar, tadı tuzu 
kalmıyacaktı. Onun içb onlara 
da fatedıkleri } erde 
oyna ma lan na izin 
verdıler. Köpek "öyle 

ise ben denize gire· 
r:m., dedi. Maymun 
da taklilçı<lir. Bi
lirs:niz. Tabii fi--~~/ 
nonun arkasın -
dan he.men o da deoıze atıldı. 
Fakat çok geçmeden kocaman 
bir balık maymunu kuyruğundan 
yakaladı. Hemen ya\ rularım da 
çağırmıya başladL "Koşun, koşun, 
kocaman bir solucan yakaladım. 
Bu kadar büyüğünll ba yaşıma 
geldim, görmedim. ,, 

Zavallı maymunun ödll pat .. 
ladı "haydi oradan utanmaz, bı
rak kuyruğunu, annem bana ya• 
hane lar a oynama dedi,, diyerek 
avaz avaz haykırıyordu. Fino he
men yardıma koştu. Maymunu 
ensesinden yakaladı, bir hamle: de 
sah"le sıçradı l-fem de bunu o-

f. 

kadar çabuk yapta ki balık may· 
munun kuyruğunu bırakmıya va
kit bulamadan sudan dışarı fır
ladı. Zaval!ı Melih te Emelin attığı 
toplardan hiçbirini yakahyamı· 
yordu. Fena halde canı sıkılmış· 
tı. Aklına bir şey geldi. Kü
çUclik ellerine top Slğmıyordu. 
O da şemsiye ile tutacaktı. 
Şomsiyesini açb.. Emelin ata· 
cağı topu bekhyordu. Fakat 
bu defa şemsiyesine top yerine 
denizden fırlayıp hızını alamıyan 
balık düştü. Hemen Emel koıtu. 
Şemsiyeyi kapadılar, ağzını da 
bir sicimle bağladılar. Evin yolu· 
nu tuttular. Anneleri balığı gö· 
rllnce ne kadar sevinecek diye 
düşünliyorlardı. Köpekle maymun 
arkada kalmışlardı. Emel onlan 
da almak için geri döndO. Melih 
te ıemsiyesin sUrükliyerek gidi· 

,,... 
yordu. Birdenbire durdu .. dur 
bakayım fU balık ne yapıyor .. 
dedi, yavaşçacık ıemsiyeyi açb. 
Açar açmaz, balık birdenbire 
yere dilştil. O sırada oradan bir 
adam koşarak geçiyordu. Balık 
dllşünce UrktU. o da yere yuvar· 
landı. Elindeki çanta da bir ta• 
rafa uçtu. Arkadan bir polis, bir 
de yalpa vura vura tişmaa bir 
kadın geldi. 

Polis " Nihayet yakaladık " 

Bu Haftanın Oyunu 

Şurada gördüğunüz bliyfik edeceğiniz fey bilyanın ortadaki 
resmi kesip ince bir mukavvanın büyük bilyaya vurmasıdır. Vure 
üzerine yapıştırınız. Ortada aiyaha duktan sonra bilya üzerlerinde 
boyanmış yeri kesip çıkannız. rakam olan deliklerden birinin 
Balonlann içlerini de yine kesip içine yuvarlanacaktır. Farzedelim 
çıknrdıktan sonra yukan taraf- on numaralı deliklerden birinin 
taki iki köşeyi de kesip yanlarını içine yuvarlandı o zaman ıiz on 
ve yukarısını kllçük resimde gör- kazanacaksınız. Hiçbir deliğin 
düğünüz gibi kaldırınız. Ortadaki içine gitmez de boşlukta kalırsa 
büyük boşluğa büyük bir bilya o zaman arkadaşınız oynar. Büyük 
koyunuz. Şimdi oyuncağımz hazır. bilyaya vurmadan deliklerden 
Artık oyuna başlayabiliriz. Bakı- birine yuvarlanıa yine sizin sıra• 
nız nasıl.. elinize bir bilya alıp nıı yanar ve arkadaşınız oynar. 
mukavvanın keoarıız tarafından Hangi oyuncu eneli elli aayı 
içeriye doğru iteceksiniz. Dikkat alına oyunu o kazanır. 
-=====-===~==-============================== 

Meraklı Şeyler 

Hayvanların 
Akrabalıkları 

Hayvanlar üzerinde çalıtan ilim
leri onları niçin bir takım sınıflara 
ayırdıklarım bi· 
liyor mısınız? .• 
Mesela lstan· 
bulda bir hay· 
vanat bahçesi 
olsa da gitse· 
ııiz şempanze· 

lerlıı, gorillerin 
öteki maymun· 
lardan eyn bir 
yere konduğu· 
nu göreceksi· 
nb:. Halbuld 
ilk bakışta bun-
ların blribirle
rlnden hiçte 
farklı olmadığını zannedersiniz. 
Lakin dikkatli bakarsanız büyük 
maymunlann kuyruklc: r olmadığı· 
nı gi>rürsünüz. Daha böyle biri
birine benziyen pek çok hayvan
lar vardır ki aynı ımıftan değil· 
!erdir. Tilki ile kurdun, köpeğin 
biriblrlerine, sonra yine kaplanın, 
kedinin birib:rlerine benzedikleri-
ni hepiniz bilirsiniz. Fak at domu .. 
zun ipopotamla akraba olduğunu 
herhalde bilmiyorsunuzdur. lstan
bulda yine bir hayvanat bahçesi 
olsaydı da ıiz de gitseydiniz 
onların hemen hemen ayni yere 
konulduklarını görilrstınfi%. Size 
göre belki rinosoros ipopo-
tama daha yakın akrabadır. 
Eğer böyle düşfinürseniz, aldanır-

dedi. Çantayı aldı. Kadına verdi. 
Meğer çanta elinde koşan adam 
hırsızmış. Bahğm ylizünden o da 
yakalandı. Kadınm çantasında 
birçok para bir parça da çikolata 

ı . Tuhaf Fıkralar 

Ölümden Nasıl 
Kurtulmuş? 

Eaki zamandaki 
biri harpte aldığı 
masım, alay et• 
mesini pek aever 
miş. Harbin bi· 
rinde yine pek 
çok eair almıı. 
Bunlarm her bi
rine marifetie· 
rini sormuş. Ki· 
mi "Çok koşa· 

-

rım,, demiı kiml "iyi ata bine
rim,, demiş kimi de iyi atlarım 
demiş .. 

Bir gün kıralın canı aıkılmıt. 
eğlence arıyormuş. Aklına "çok 
koşarım,. diyen esir gelmiş: He
men çağırtmış. Boynuna bır haı.. 
ka geçirtmiş bu halkaya bir de 
ip bağlatmış. İpin ö"teki ucunu 
da abn üstünde olan bir adama 
verdirmiş ve atın üstündeki ada· 
ma emretmiı "Haydi atını ıUr,, 
at koşmuş zavallı arkadaki esir 
koşmuş, at kOflDUf o koımuş •• 
nihayet parçalanıp yollarda ölmüş.. 

Bir gün de "çok atlarım,, di
yeni çağırtmış. Fnkat bu esir 
kurnaz çıkmış. Bir atlamış. iki 
atlamış üçüncüde ayağını öy)e 
bir açmıı öyle bir atlamış ki ne 
kıral ne de seyredenlerin hl.çbirl 
nereye fırladığını görmemışler. 
Eair de böyleJıkle kurtulup, mem• 
leketine dönmllş •. 
~ ........................ . .. .. , •• 1 

sımz. Kalın derileri onları birbi· 
rlne benzetiyorsa da akraba 
değillerdir. 

varmış. Çikolatı M Jihe verdL 
Artık Emel de dör.ıniıştü. Dör
dü beraber eJlerinde çikola 
taları ve balıkları sevine aevin 

eve geldiler. 
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hammUlüm tükendi, bıçak kemi· 1 n Son Posta c 
ğe dayandı. Oturmıyacağım, çek· j 1 

miyeceğim, başımın çaresine ha· f ıtan bul BOR SA S 1 
kacağım... Yazık günah değil mi 26 • 9 • 1934 
bana? Zaten gUn görmedim, ÇEKLER 
ırençliğim bedavaaına gitti. Ağa• kuruş kuruş 
babam yerindeki koca ile LHdra 618,SO Pra• JU,062S 

ömrUm gütah oldu... Ben de in• Nn • 1ork 0,8ll8t Viya•• 4,:m~ 
' k d' d k Pul• J2,08 Madrlt ~,82 

ıanım, gencım, en ıme en M1 i&110 U,28 Berlln J,9963 

birini isterim. KUfvUmU aramak BrllkHI lf,38S8 Var,ova 4,2067 

hakkım degw il mi?.... Şeytan diyor Atlı1a 83,6185 Pe9to 3,1Ji
5 

Cenene 2,4375 BUkret 79,5825 
ki hepsine tekmeyi vur, başını al, Sofya 66,185 Belgrat 34,7875 

nereye gidersen git... O kadar Am•terdam l,173 Mo•kova 1087,75 

bunaldım ki evladım ol,cak piçi ESHAM ve T AHVlLAT 
bile görecek gözüm kalmadı.... Lira Lira 

lı Banlr.(Nama) 10,- Bomontl I:l,2S 
Allah tez günde, tez saatte ca· " tHlmllo) ıo,- 1933 ıatıkraıı 97,-
nımı alsada kurtulsam.... ,, (MUeH'a) 10~,- latl'<razı Dahllt 93,50 

Kodamanlar' hemen IAflnl ke. v / [ • · I · d I • l O•manlı Bank, 23,50 Dliyunu Mu 00 -
ı •re oe ense erı sermış .,., mın er erı g•gmış ar, bir ala sohbettel•r · 1 

k 
Sallalk • ~.- Ba~dat tertip 1 47, 

ıiyorlar: on yak ta çaktmverirsen se} ret ı Zarifaki deyecek yer de Zafirakl şırkell Hayriye m,~ ,, • ıı 47, 

- De, de, de, de!... O ne keyfi... kalmış. H•llt •o,J7 ReJI 2,30 

biçim söz, yaramaz bebek, alim· Arzuya muvafık, genç ve ya· Mahmure Hanıma da lakırdı Anadolu "
6ov. :t7•

45 
Tramvay 

00 
-• ıı. 60 P. 26,90 Rıhhm 16,SJ 

allah şimdi ağzına biber koya· kıııkh bir usta tutulması, eve lazım. Y oldaıından vakit yok ki Aaa<l•'u,. ıoov. 45,so OakUdar ııu 105,5!> 

rım .•. Ne oluyorsun, cancağızın· ayağı sokulması fikrine Melek ağzını açabilsin. Fırıah bulunca $ark D. Y, •oo,- Terko• cooo 
h k b l.t. Tramuy 5!:1,75 MıllrKr.Fo.1886 142,-

dan ne istiyorsun a taze?... Bu anımm a lı yatar ııl i oluyor. durur mu hiç? O da baılıyor OakUdar au ıı,- • " • J90J 96,0:> 

kadar gama ıebep ne? Do- Yüzlinlin gtildüğünll görünce, methe: Terko• oo oo • • • 1911 92.5'.l 

kuz öksUzle mağaraya mı ka· öğütçüler daha ziyade gayrete - Yalnız ustalıgw ile terbiye Ha ... ıı••1 :l7,- Elektrik -,-
Telefon ıo,:zs , 

pandın, yoksa aklını mı oynattın? geliyorlar. ve nezaketi mi? Çelebeliği mi?... MESKUKAT [*] 
Vallahi sana da olmut olanlar. Kemani Tahsini de beğenmezsen HAıal.. Aynı zamanda genç, en· Kuruş Kuru o 
Bari PapucubUyUğe kendini okut efendiden, beyden birini buluruz... damlı, yakışıklı bir delikanlıdır. nrı. alhnı gı~ (Hamit) 4630 
ta yola gel... Elmasçığım herşeye Temin de dedik ya, mutlaka saz Rumlardaki güzellik meşhurdur a, lnıı. • ıosı (R•t•t) 4950 

çare bulunr, yalnız ölilme bulun· çalması lazım değil, usul, nota itte bu Zafiraki de o cinsten... Jr. • 830 (Vahit) 
4e:.ı5 

lt.u.a 1080 ince betlblrlllı albn 
maz. Sen sağ ol, afiyette ol da bilmesi şart; o halde Ahmet Parlak kumral saçlar, tahrirli la· Mectdı;. 3s,oo 

b t (Cllmhurlyet) 45:U 
ötesi kolay. GUn doğmadan .•• Ar· eyi peyleriz... şte adla, ıanla civert gözler, ipek gibi bıyıklar, Banknot <0 •· B. ı :.l39 (Hamit) armalı l2Sı> 

b h d k d di • d Kal n beılblrllk altın (R ) 480() 
kasının fariaicesl nasıldı boceriver ey, em e en i nımiz en... armudi sima... Dedim '-' &, hem •ıat • J _c _ _____ _ , tVahtt) • 490l 

işte... Allahaşkma söyle Mahmureciğim. yakı~ıklı bir genç, hem de Per· ( Uahurı.t•'J "61~ 
Y (AıJ•) 4600 

Melek Hanımın bu isyanları bundan gayri hanendelerin han- verciğimin dediği gibi, edep ve 
(*) Boraa harici 

birkaç kere tekerrUr ediyor. Per· gisine bey denildiğini duydun?... erkan moatrasıdır. Kimi görse ............................................................ .. 
ver Hanımla Mahmure Hanım, Bu Ahmet Bey, pek ileride aile- karşısında, huzurda imiş gibi gö· Yeni Neırlyat 1 
ayni suretle atılıyorlar, ayni ağız· den bir kiılzade fmiı; Sultan ğüsll. kavuşuk, saygılı saygılı otu· 

Havacıhk Ve Spor lan tekrarlıyorlar, fakat görüyor Mahmudun mu Mecidin mi vezir· rur. Önüne kahve getirilse çekine 
ve anlıyorlar ki it bu gidişle sar· ferinden bilmem kimin torunuy· çekine uzanır. Verilen cıgarayı Bu kıymetli mecmuamızın 127 nu-
pa saracak. muı; millkiyeden galiba mira· avucunda tutar; uıulcacık dud~k· maralı nuehası çıkmıştır. Bu sayıda; 80 

Tazecik, ya oynatup Toplaşma lay rütbesi de varmıf... farına götllrUp burun deliklerin· Ağustosta yeni Tayyarelerimize isim 
M l k h d h l d U U d k B konma merasimine ait resimler,· Ame· gidecek, ya da tatlı canına kı· e e anım, a a z ya e y z en çı arır... ir su isteyecek ol· 

k k h ı rikalı Ceneral Çarliı H. Şerilin Gazi 
yacak. glilere , kah a ayı sa ıveriyor. du değil mi, işaretle; bardak ge-

s hl · l p k Hazretleri hakkında y_azdığı kitap ve 
Yola getirmek için ıu ağzı - a mı söy Uyorsun erver lince i 1 parmağile tutup yanını 

h k k d l daha bir çok güzel yazılar vardır. 
kuilanıyorlar: anımcığım yo sa ma sa ın ati· dönerek içer... Sağ kolu, ipli 

- Yavrucuğum, iki gözümün fe mi? .• Vallahi aklınıza, bilginize kuklanın gibi mütemadiyen bir Hedef - İzmit Halkevi neşriya-
e!ifi, ne diye kendini helik edip uyar yok kardeşler, ikiniz de olur aşağı, bir yukarı... Ayol sarsak• bndan olan bu manzum piyea çıkmış· 

d l Ek k l tır. Şairi Yunus Nüzhet Beydir. Fiyatı 
duruyorsun?. Maksadın biraz gö- şey eği siniz... si o mayın lığı, marsakhğı yok, temennah 5o kuruştur. 
nül avutmak deg· il mi ? beni ıeviyorsunuz, halime acıyor· için yalnız paıalara, beylere, ha· Yeni TUrk - Yeni Türk mec-

" Çapkınca göz kırparak,, Ari· sunuz da oyalanmamı, avunmamı nımefendilere değil, kalfalara, muasının Ağustos 25 numaralı nushası 
fe tarif lazım değil, nasıl, ne ile lsteyorımnuz!.. Diye her iki hanı· ağalara bile yerle beraber temen· Ali Rıza, Hüseyin Rahmi, Behçet Ke-
oynlanacağın da malum... Çalgı- mm boyunlarına atılıp ıapır şapır nah... Önüne yiyeceğe, içeceğe mal, t.Iünir ·Müeyyet, M. Kemal, IIU-
ya, ahenge bu kadar merakın öpüyor, onları bUsbUtUn ıevka dair bir ıey getirilince, peltek eeyin Namık, Or. Süheyl, Tahsin 
var. Şöyle eli ylizli düzgün, cana getiriyor. peltek bir (mersi!) diye mukabe- Ömer, Ahmet Hamdi, Feridun ve Sadri 
yakın bir ıaz ustası buluvere- Perver hanım, canla batla lesini, kapıdan ıelAmetlerken eda- Ethem Beylerin makalelerile intişar 
lim... Köklerine kıran girmedi ya. devamda: lı edalı bir (orakali) deyişini duy· etmiştir. 
Zaten saz ehli olanların çoğu dl· • - Evet, Hanende Ahmet be· san(yassu bre kaymenil) diye ba· Muzlk ve sanat harehetlerl 
lediğimiz meşreptedir ..• lianl ge- yi söylüyorum. Hem paıa torunu, ğırırsın. 
çen gUn biri söyliyordu, udi Ce· hem de rUtbeli nişanla bir beydir (Arkası var) 
mil Bey konaklara meıke gidi- diyorum... Diyorum amma bJr Bir Ko_m_U_n_l_s-tl-n idamı 
yormuş diyordu... Meseli Cemil daha tekrarlayım. Meırepten babı· Hamburır, 26 (A. A.) _ Geçende 
Beyi tutarız... Cemil Bey olmadı, edilmez, tabiata ise hiç karışılmaz.. ıiyasi cinayet iıllyen konüniıt Villi 
başkaları mı yok? •• Usul göstere· Kimi insan, alaycı, şakacı, zirzop Yaaper 61Um cezasına mahkum ol· 
·ek, nota meşk ettirecek adamın halJiden hoşlanır; kimi de temkin· muıtur. 
nuhakkak udi olması da ıartl de- liden, durgun tavırlıdan haz duyar... r------....,.,---·---....... 
· il; başka saz çalanlar da olur... Saklamanın lUzumu yok, Ahmet =: TA KV / M 

- Bu isimde yeni bir sanat mecmu
ası çıkmıştır. Bestekarlarımızın düşün
celeri: M. Ragıp, Caz ve kokain: 1. 
Behza.t, Keman virteözlügünde metot 
farkları: Xureddin Şazi, Tiyatromuzun 
sefaleti: M. Cemil gibi çok kıymetli 
yazıları ih*i va. etmektedir. Şimdiyeka· 
dar memleketimizde ilk defa olarak 
çıkan bu sanat mecmuasını okuyucu· 
larımıze. hararetle tavsiye ederiz . 

SANA 
TAPIYOBUM 
GÜZEL MUSiKiSi 
NEFiS MEVZUU 
ŞEN ŞARKILARI 

Dün 
gece 

NEŞELi ARTiSTLERİ 
ile 

MELEK 
Sinemasında 

bUtUn ıeyircileri mestetmiştir. 
Baş rollerde : 

MAODA SCBNEIDER 
WILLI FORST 

Ayrıca: Pathe dünya havadi11leri 

Şehzade başı 

H i L A. L Sinemasında 
SEFiLLER 

BugUnden itibaren 
İkinci va son devresi gösterilmeğe 
, başlanacaktır. 
iki devrenin birlikte gösterilmesinin 

imkanı yoktur. + (2964) 

, Dündenberi ·--·~ 
ALKAZAR Sinemasını 

hıncahınç dolduran 

ASLAN 

TARZAN 
filmi büyük muvaffakiyetle 

devam ediyor. 
T ARZAN rolünde BUSTER CRABBE 
Bu müstesna film Türkiyede ilk defa 
~ olarak gösterilmektedir. 41 ... 111" 

4 1greşrin 
SUMER 

( Eski Artiıtik ) Sinemasında 
Kahkaha haftası 

ANNY ONDRA 
nın •n ıon ve muhteıem temsili 

AŞIKLAR OTELi 
filminde oynıyor, ıarkı söylüyor Ye 

danı ediyor. 
İlaveten: FOX JURNAL: CASTLE 
MORO vapuru faciaıı ve Amerika
daki grev ve Türkçe lzahatU 

olarak ır<Ssterilmektedir. 

Maruf Teksayr 
kaputları da i m a 
böyle kapalı zari 
derununda et z a• 

~;.,grlır;?..,,,... nelerde satılır. 

. ~ :muni Şemsi de metk veriyormuı.. bey iyidir, hoıtur amma biraz 
Haydi onu beğenme, ağzına fare vekarlıcadır.; ağırdır. Donyağıvari 
almıı gibi bıyıkları var diye iste• diye gözUn tutmazsa ona da ka· 
me, kemani Memduh var. O ke- rışmam. 

Gla 
30 

Arabi 

PERŞEMBE 

27 EylOI 934 

Rumi 

Hı•ar 

145 -
içki dUşmanı gazete - İkinci eser, 1. H. Alişan Bey tarnfından 

ıene Eyh11 nushaeı İçki düşmanlığı ve Türkçeye çevrilmiştir. Karilerimize 
sağlığa ait faydalı yazılarla intişar Tavsiye ederiz. Fiyatı 100 kuruştur. 

mani Memduh ki 18 yaşındaki Dur, iyi aklıma geldi, ayol 
delikanlılara zort çıkarır. Baston çocuklar ben kendimi şaşırmııım, 
yutmuşe benziyor diye ona da bunamışım da haberim yok. Ne 
>İr kulp bulursun... Dur, dur, dersin, kemani Zafirakiyl unuttuk. 
· ıtediğinden ilAsını şimdi Bir saattir dU9UnUyoruz, çene 
'>uldum. Kemani Tahsin.... yoruyoruz da hatırımıza gelmiyor. 
rahsinl bir gör, vallahi de bayı· işte sazende sazende odur ... Alil 
lırsın, billahi de bayılırsın... Kı· sen sen de ıöyle, ıen de tasdik 
vır kıvır zulüfler, ıünbül gibi et Mahmureciğim, Zafirakinin 
bıyıklar... Feıi kaşmın Ustün· üstüne ç~lgıcı var mıdır? O kırat• 
den kalkmaz, parmağı bıyı· ta, o terbiye ve nezakette olam Türkçe sözlll büyük operet 

etmiotir. , Karınca - Türk kooperatifçilik 
Ankara, LUbnan, BaGdat - cemiyeti tarafmdan bu iaimle çıkarılına 

Vakit Ezant Vaa11tt Vakit lıanl Vaaa Salahaddin Emin Bey bu üo memleket ğa başlanan mecmuanın död numaralı 
11---1-==1=-==n===--- - =-=- h . Glıaet ı ı 51 ~ 52 Aktam 12 _ 18 00 üzerinde yaptığı seya atı yazmış ve Eylı11 sayısı kooperatifoiliğe v• meoı-

Otl• , ot u 05 Yatıı ı ıı 19 33 kitap halinde neşretmiştir. leket iktısa.diyatına ait bir çok faydalı 
ıı.ı • .u ,, 27 rn 27 lıuHll 10 ı 1 4 12 ısfahana doğru - Fransız Mu· yazılarla doludur. Sayısı 15 kuruştur. 
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ğından düşmez. Faslm en hara· bir daha gelmiş midir yoldaşçı· ÖnUmUzdekl Pazartesi gUnUnden itibaren yeni sinema 
retli yertnde, hattl taksim ğım? Asıl ismi Nikoli mi, Kastaki Şehzadebaşı 

mevsimine beşhyor. 
Ayasofyada 

esnasında bile, bir elile yay mi ne imiş; zarifliğinden ötlirtl M •ı L L -.
1 çeker, ötekile hanımlara hı· bu adı koymuşlar.. Rum kısmı 

yık burar •.• Gizlice iki üç kadeh türkçeyi ne kadar becerecek, ,, _______________ .. 
ALEMDAR 

Sinemaaanda birden ~--------------..,. 



" il İTTİHAT ve TERAKKİ 
!5 inci kıtıım r\ o. 70 

Her hakkı mahfuzdur". 

Nasıl Doğdu ? .• 
Na•ıl Yaşadı? .• 

NaJıl ÔldiJ? ~' - !l - !};j t 

'9 =======. 7.'ye. !:7akir •=============================., 
Enver (Paşa) Muazzam Bir Mısır 

Seferinin 
Almanlar, lngilizlere müthiş bir 

darbe vurmayı düıünüyorlar; bunun 
için de Süveyş kanalım ve bil· 
hasaa Mısırı ele geçirerek Hin· 
distan ve Avuıturalya yolunu 
kapamak istiyorlardı. Üç bet 
ı. tırlık bir ) azı ile Osmanlı or• 
duıunun harp planını tanzim et
m;ş elan (Alman Erkanı harbiye 
k lymakamı Fon Kres) , lngiliz 
Jerin kanal ve .Mısırdaki kuvvet· 
ier'nin pek zayıf olduğunu ileri 
11ürüyor; burtlnra fazla kuvvet 
toplanmadan evvel seri bir ta· 
arruzla ev\ ela kanalın ve sonra 
da Mısırın kolayca zaptedilive• 
receğini iddia eyliyordu... Teklif 
Enver Paşaya cazip gelmişti. Ce
ıurane bir hamle ile çölleri aıı· 
Verecek olan Ordu (Mısır) ı fethe· 
derse, şerefi ebediyen unutulmı
yacak bir ı;afer ele geçecekti. 
Bu emsalsiz zafer, hiç şüphesiz ki 
bütün islam alemini de galeyana 
getirecek ve artık 1 'gilterınln 
o muazzam şevket ve kudreti, bir 
anda hiçe iniverecekti. 

Enver Paşa, Sekizinci Kolordu 
kumandanı Miralay Mersinli Ce· 
nıal Beye, • bu azim sefer ve 
zafere· hazırlanmak için emir 
•ermittl. Bu işin baş na da biz
zat (Fon Kres) geçecekti ... Fakat 
DördllncU ordu kumandanı Zeki 
Paşayı, bu muazzam işi bütün 
teferrüatile idare edecek dercede 
kuvvetli görmiyor; blhusua, bir 
hayli zamandanberi (Arap ihti• 
lalcileri) nin körüklemek istedik· 
leri feaat ate,·nin, birdenbire 
Suryede bir alev husule getirme
ıinden endiıe ediyordu. 

Dördüncü orduya bir kuman
dan lazımdı, Öyle bir kumandan 
ki: zekaaile, cerbezeıile, icabında 
kullanacağı demir pençetile Sur· 
yenin inzibat ve emniyetini bir 
mavzer makanizması gibi kavraaın 
Ye.. Kullansın ... 

Enver Paıa fikrini evveli Al
manlara söylemiş, bu evsafı haiz 
kumandanın, ancak bahriye nazın 
Cemal Paşa olabileceğini de ilive 
etmitti. Almanlar, Enver Pataya 
hak vermişler; bu miihim ıahıi· 
yetin, görülecek bUyUk itlerde 
bir amil ve müessir olabileceğini 
kabul eylemişlerdi. Bunun üzerine 
• o sırada ayağındaki bir çıbandan 
nıuıtarip olduğu için sarayından 

çıkamayan - Enver Paıa, Cemal 
Paıayı davet etmiş ; dördüncü 
ordu kumandanlığının kabulünü 
rica eylemişti. 

Cemal Paıa ancak tu ıerait 
dahilinde bu kumandanlığı kabul 
edebileceiini aöylemiıt : 

1 - Bahriye nezareti, -kema
lcin- uhdesinde !calmak. 

2 - O rdu kunıandanlarmın 
kanunen haiz oldukları serbestiye 
hiç kirnse tarafından mümanaat 
olunmamak. 

3 - Umuru mülkiye ve aake
riyede - icabı halinde • (salahiyet 
mutlaka) ya malik olmak. 

DördilncU ordu mıntakasında, 
adeta (muhtariyet) e yakın bir 
mana ifade eden •on madde biraz 
ağır ve pek ( vasi turnullU) ol
makla beraber Enver Paşa bu 
teklifleri derhal kabul etrniı .. Ve 
en ıon şart olmak Uzere de, 
( Tahsi1ata mestureden 7 milyon ile 

Hayalile Sermestti .. 

Talat Be§ v• arkadaıları (Bir, Ad• ıuintisinde) 

10 milyon altın lira) araaında bir manlar, bizim ceaetlerimizln üzerine 
paranın emrine müheyya olduğunu baaarak Mısıra girecekler.. Ve 
ilave eylemitti. bu kıymettar ülkeyi lngilizlerin 

Kafkas dağlarında binlerce teıallfıtundan lıtirdat eyleyecekler. 
Türk evladının karlar altına gö· Diye cevap veriyordu, 
mUldUgü esnada çöl kahramanlığına Bu ıözler, hiç tl\pheaiz ki her 
ve Suriyenin manevi hükümdarlığına vatanperverin kalbinde yaıayan 
namzet olan Cemal Paşa [ 330 hiıleri ifade ediyordu. Onun için· 
senesi Tetrinisaııisinin 2 l inci dlr ki cihan harbinin en korkunç 
günü ] şahane bir debdebe ile kuvvetini teıkil eden İngilizlerin 
Haydarpaşa iıtaıyonundan Suri· kahir bir darbe altında ezilmeainl 
yeye müteveccihen hareket eder
ken mlic11ir nutuklar söyleniyor, 
( müstakbel Mııır fatihi) ne: 

- Bu zaferi, ancak senden 
bekliyoruz. 

Deniliyordu... Cemal Paıanın 
zeki gözleri, bu heyecanlı nutuk
larla bir kat daha kıvılcımlanıyor: 

- Müsterih olunuz.. Vazife
min bUyUklüğünU ve müşkUlltını 

takdir ediyorum. Ben, vo maiye· 
time verilen kahramanlar.. Kanalı 
geçecegız ve Mıııra gireceiiz. 
Eğer bu hücumda muvaffak ola
mazsak, kanalın sularında ceset· 
lerimizden bir köprü vücude getl· 
receğiz. Arkamızda kalan kahra· 

istiyenlerin bütün ümitleri, - iıte 

bugünden itibaren • Cemal Pata· 
nın ıabsında toplanıyordu. 

(Arkası Yar) 

defa tıraş 
olmak, ancak 

HASAN 
Tıraş bıçağı 

Bu uru 
Silah İşi, Giinün 

Konuşması 

ayı 

ileri Gelen 
Oldu 

( Battarafı 1 inci sayfadl\ ) 
dır. Birtakımları ise ıon büyük 
savaştan sonra kendilerinden 
beklenen belikıizlenme emeğine 
gUleryüı gösterm~mişlerdir. Çün
kü korkmaktadırlar. 

Şu var ki bundan umut kes
mek gerekmez. Hcrne yapıp 1914 
te patlakveren savatın bir ikinci· 
•inin oluıuna engel olacak her el
den gelenden geri kalmamalıdır. 
(Uzun Alkışlar) Hak Evet, budun
lara berlik verilmelidir. Ancak 
antlatmalarla beliklerinden ayrıl
mıı olan budunların yeniden be
liklenmeleri Uh esine dönülemez. 

Arasıra budunlar arası derlik , 
düzenlik (ıulh) dernekleri türe 
koyuşlarına yeter görmilıtür. Suç
luyu gösterememiştir. Biz bu yi
ğitliği göstereceğiz. Çünkü biz 
uluıların elçileriyiz. Uluslar, hiltUn 
gUçlerile düzen iıtiyorlar. Çünktl 
büyük yas ve üzüntülerle aavaşın 
akçesini ulus ödeyor. 

M. Perren bundan ıonra ıö

zünü bombardıman uçaklarına 
çevirmiı, bUyük korkunun bu it 
Uıtünde toplandığını ıöylemiı, 
sözünü töyle uzatmııtır : 

- Büyük Budunların yaptık
ları manevralar bu bombardıman 
uçak filosunun yolunun kapana· 
maz olduğunu göıtermittir. 
buna bir tek yol vardır: Kaçmak. 

Şu var ki boğucu gaz bomba
ları altında çoluk çocuğun kaç
maıı ne kadar korkunç bir ıey· 
dir. Bununla beraber itimizin en 
kolay olduğu alan ( saha ) yine 
budur. Çllnkll beliksizlenme 
kurultayı, bu lıte çok 1r6z çekme 
anlaıma törelerine varmıttır. 

Savaı uçaklarının bOıbütUn 
kaldırılması ve sivil oçakların bu· 
dunlar arası bir bakım altına ve
rilmeıi de düşOnülebilir. Şu var 
ki bunda beylik kuruluılar (mtl
e11ese) çekingen davranmıılardır. 
Bu iti yeniden ele almak ve bi· 
tirmek, dernekler birliğinin üstü
ne dUımektedir. 

Sözcü (hatip) , ıivil uçakların· 
dan da ıöyle konutmuıtur: 

Bombardıman uçaklarına 
yaaak etmek çok iyidir. Ancak 
hu, başarılsa bile sivil uçakçılık 
ukiıi gibi yürüyecektir. Sivil 
uçaklar kolayca korku veren bir 
makine biçimine ıokulabilir. Bili· 
yorsunuz ki alıf, \' eriı gök filoıu 
çok büyük olan bir budun 
son aylar içinde Amerikaya epey 
uçak ıımarlamııtır. Bunların savat 
uçağı biçimine sokulma&ı bayık 
(muhakkak)tır. Bu da çok kolaydır. 

M. Perren bunun üzerine biitftn 
ulusların elçilerine dönmUş, bu 
yolda çalışmalarım istemif, söz)e· 
rini töyle bitirmiştir: 

- Koyut ( karar ) taalağınl 
değiştirmeden benlmsemenizi yal• 
varıyorum. 

Yine bu toplantıda Türk kolunur 
genel ya .cısı Zeki Meı'ut Bey de 
bir aydış okumuş, budunlar araaı 
yaıayışının bugünkü real'telerindeıı 
doğan karııık gidişin beliksiılenme 

ve gU,•enme bilmeceleri arasında 
bir bağ yaratmıştır, demiı ve 
ıözUnU fÖyle uzatmıştır: 

- Belikler bırakılmadıkça dü
zen kurulamaz. Hiç olmazsa azal· 
tılmadıkça. 

Bu iş aıkeri ve teknik değil, 
ılyaai ve plıkolojlktir. 

Zeki Mesut Beyin ıözlerinde 
ıunlar da vardır: 

Siyasi alanda (saha) iki ulaı
ma denemesi yapılmııtır: Biri 
l 923 de karıılıkh yardım projeıl. 

Sonra 1924 te Cenevre protokolu 
ile siyasi guven kurmaya çalışıl

mış, elle tutar birtey alınamayınca 
yer yer anlaımalara baı vurulmuıtur 
Zeki Mes'ut Beyin aözlerl ıöyle 

•ıralan mı ıtır: 

- Biz bu ıon biçim anlaşma• 
larm güvenini benimsiyoruz de· 
mit Ye sözUnU ıöyle bitirmiştir: 

- .. Hükumeti ile ayni fikir 
ve gayeyi takip eden parlamen• 
tolar birliği Türk ırupu da bey• 

nelmilel hayatın ıulh ve nizami 
için çalııanlar araaında bulunmayı 
kendisi için bir vazife ve şeref 
tellkki eder." 

Kilosu Beş Kuruşa 
Süt Olur Mu? 

( Ba9tarafı 1 inci aayfeda ) 

MUhlm Bir Mesele D•h•·· 
Süt bahsı eşildikçe altından 

hakikaten mühim mevzular çıkı

yor. Dün, alAkadarlar arasında 
yaptığımız temaslar nazarlarımızı 

aynı derdin bir baıka ıekli tlze· 
rine çeldi. 

Bazı reami mUeueaelerin ve 
bu arada bilha11a hastahanelerin 

ihtiyacı olan •Ut Ye yoturt, müte
ahhitlere verilmek ıuretile toptan 
temin olunmaktadır. 

Salihiyettar ağızlardan duy
duğumuza ıöre; bazı hastahane• 

lere verilen ıütlcrin kilosu beı 
kuruıa kadar mal edilmekte lmitl 

Aynı zamanda kiloıu t 2 kuruttan 
yoturt temin edilen müesaeHler 
yarmış. Deniliyor ki : 

" - Toptan bile olaa kiloıu 
bet kuruştan halis ve temiz ıüt 

.atabilmek imkinsız birıeydir. 
Sütün bir kilosu müstahıile vaaatt 
8 kuruta mal olur. 

8 kuruı maliyet fiatı olan bir 
maddenin haliı olarak 5 kuruıa 

satılması ıaıılacak şey değil midir? 

Ayni tekilde hali• yoğurdun kUo
ıunu 12 kurutlan temin etmek te 

imkinıııdır. Kremaaı ahnmamıt 

ıütlerden yapılan iyi yoğurdun 
ıermayui Hiari 15 kurut• gelir. 

Müatahsillerin, baıladıkları harı• 
hete bu bakımdan da hıı \'erme

leri hayırlıdır.,, 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
J ' .., atanbul Acentaı1gı 
Liman Han, T elttf onı 2Sl929 -
İzmir Sür'at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Pertembe ,ana 
1aat 16 da Gala ta rıhtınıından 
kalkar. Dotru İzmire wıder. Bu 
vapur HER PAZAR wilnfi aaat 16 da 
İzmirden kalkıp doj'ru lı tanbula 
srellr. , _______ ., 



BUAI -ve· ~ambak 
BUyU~ Tarihi Roına'1 
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Kadın Sesleri 

Herkes Eğilmiı, Yerde Yatan Bir Adamın Vaziyetini 
Uzun Uzadıya Gözden Geçirmiye Çahııyorlardı •• 

f rama bOldimeü tarafından hu
ıui bir memuriyetle lataobula 
g&ıderildijini 16ylemıtti. Oradaki 
aluocılara riyaset eden (Ka1ım 
bey) di. Fakat (Demir) iamini ta
PJA• •• aaa liaanı olarak F ran· 
•acayı unutmayaa genç ve aarıftn 
aluacı da ehemmiyetli bir mevkii 
lamdi. 

O IK•• fivalyenin yattıjı 
odada bir içtima aktetmiılercli. 
Bu • içtimada, fiwalye i~ 
K•ttan maada Demlr de 
bulunyor, .. loaa yoldan. lstaa
bula gitmek için bir plan tertip 
ohmu Of'du... Şlwalyenin yara• 
beaiz kapaadıtı için Kont ile 
Demir ooaa bu bald• yola ç.ık
... tDa rau olmuyorlar; birkaç 
p daha Wirahat etmuloi ta.
Iİye ecli7orlarcL. Fakat Ş6valye, 
fikrinde ısrar ediyor: 

- Bir la eYYel lataabula git
meliyiL 

Diyordu. 
Müzakere, en hararetli blr 

aolıta7a selmifti· Birdenbire 
pencerenin altmda acıkb bir 
ferJat ifitildi, •e aonra; Botnak 
Uaanile bir kadının ıaeıi yükaeldi: 

- Kotun .• Kaçıyor •• Tutun. •• 
Ş6valye, birdenbire yerinden 

11çradı: 
- Bu.. ZehranaD ••• ben

llyor. 
Diye bajuda. Ve clerbal ka

laana kana& Dlpn ablaeatm. 
Fakat Kent, Demir ve bilhaua 
Antuvan onu aımııkı kavra
•ıtlar: 

- Ne Y apıyorauD ?.. Ba ka· 
dar pddetli hareket yaranı açar. 

Diye kımıldatmamıılarclı.. 
Likln pencerenin albada ıid

detl bir mOcadele devam ediyor; 
vakit vakit Zebranın bopk aeı! 
JGkseliyordu. 

Autu•an: 
- Kont cenapları!.. Siz, Ş6-

walyey i muhafaza edin •• DemirL. 
Sen benimle kof. 

Diye bajarda. Kıbcual çeke
rek kapıdan fırladı. 

Bir iki saniye 80nra da pen· 
cerenin altında 8"rllttl çoiald1. 
Biribır;ne kantan bu aealer ara-
1111da, Aatuvanm aeal ytlkseliyor; 
merak ye fleyecamm nptedeim
Jerek pencerenin 6nlhle ti• 
Şlıral1e. .. 8hleri dialiyôrdu: 

- r-.. Allah ma.talaalum 
YeniL. FJlerim, ..ak vıcık yat 
.WU.. HerifL Kadife ceketime 
ılrlluae.. V allabi bojaram 
ıeaL.. JtW yok •u, lflk. .• 
Hey, kl1Jt1 clayılar. Hanım 
teyzeler •• Bir lflk ıet1rla yahu!.. 
Hele sen ıu tarafa çeldi, Mat• 
••zel ZehH.. Korlmla camm 
luabaam... Balmılla... Pmnu· 
lanm kerpeten ıf bl berifla boy
Juna aanlch. Şeytanların hafPtb
lvanı ...... yine ona lnutar .. az. 

Ora., ~·rçah•k 11:1, .... 
Muıcalula dolmaftu4 Bir k6yll-

ralmiı padaa, lturaa lnmun 
kazıl Wr ... k yllbeliyorr; yalm 
kılıçlan. irine kantm •il.Is 
Ye kadı• korkuaç lııir 
nak veriyordu. 

Herk .. eyU... 
Wr adama bakıyor; 
,.il: mnlblar ara11ncM, 
tu•anın ıeai ynk .. Hyordu. 

- Vay caaanL. herif adeta 

biftek gibi kızar-... itkin, yenir 
yutulur fey deiil. Tıpla kart do
muza benzi)or. Ay .• dmun, durun 
dm-va.. fU lfliı birAz daha ıett
rio.. bea b. herifi tamyacajım .• 
hem de, ta kendiai.. yolda, bizi 
ao an ardan biri ... 

Bu aozleri işitu f6valye, pen
çereden bajırdı: 

- Antuvaol. Sakıa onu öl
dürmeyin. Buraya getirin •.. 

Ve IODra, Demire a..ıeodl: 
- Demir Ağa).. Siz de Mitlen 

Zebraya a6yleyin, biraz buraya 
gelain. Eğer aizlde bize tercüman
lık edenenJz memnun oluruz. 

Zehra, etrafını ihata eden 
köylülere, hararetli hararetli bir 
fe} ler anlata yor; dinledikçe kısy
JOlerin merala artıyordu. 

Antuvan, herifi ıürfikleye ıQ. 
rOldeye aofaya kadar getirmlfti. 
Fakat herif, baygın bir halde 
idi. Onun akbnı batına getirmek 
içi• u;raşrrlarkea, demirle bera· 
ber içeriye firen Zehrayı, bizzat 
flSYalye iatfcYap etti. 

Daha lıAli heyecaa içinde 
bulmıaa Zehra, berpaldl Hkia 
ve mllte•aza Bopak km değildi. 
O timdi. lmdırılmaı bir kaplan 
kelllaıiftl. DelDİrİll terclmanlıiı 
ile aralanada f8 mulaaYere cere
yan etti: 

- Her ıece, 7atmadaa ewvel 
w ..ta ebafw hlr ild 1bre ... 
lapım. Ondan IODl'a ılder, fU 
bitiıfk evde yatarım. 

- Niçin dolapyordun Zehra •• 
Bir feyden mi ffiphelenmiştfn. 

- Enelce, ffipbelenmeden 
dOla9ıyordam.. Bundan tam beı 
ıece eYYel, burada, ıizin pence
renizin albnda bir .. ~Hge görftr 
gibi oldum. Bu g6lge, beni glirftr 
g&-mez lra7boldu. Uldo okadar 
çabuk kayboldu ki; ben buna bir 
hayal demeye mecbur oldum. 
Fakat içime bir fflphe girdi. Kim
aeyet elif vermek iatemeclim. O 
ıecedenberi, gece uykuM111u ter
kettim. Etrafı g6zetledim... Bu 
ıec•, ıiz buraya toplandıktan 
aonra karanltkta penceremin 
kenarına çekDmlı oturuyordum. 
Gözlerimi de, aizin bu pencereniz
den ayırmıyordum... Birdenbire 
bıanhkta bir adamın yerde ı&o 
ıl• ... IA falıettim. Bu •elam 
bir yılan ,.,,. memce pencerenin 
altına ıokutdo. Sonra yavat yavaı 
dofruldu. Oradaki lnnk arabama 
il.tin ~karalı 9lzi dinlemeye ko
yuldu... Bu adamın bir dlitman 
oltlupaa derhal anladaa. B.ianP 
çatana-. ,.. Pf• .. c:elô ..... 
~kbm. Ona hir oy• o,. 
.....,. karar •enlia Hemea 
mutbata tirdi-. Ba,lk tna1a 
J•İ doldurdua. Ocaiın latlne 
ıu.,-... iyice kayutb-. Sc.ra 
bu lmp 7ap .ı.rak uka kapa
._ çaktım. DuYara allrtlne ıllrOne 
ıiderek ona yald8fbm. Bu adam, 
•izi dinlemeye o kadar dalmııbkl 
bunun farkında hile olamadı. 
Birdeabire tayayı kaldardım. Kız· 
ıın yajı, onun Oattıne fırlattı~ 
O. batırarak kaçmak istedi. 
Fakat, Oatllne abldım. Sırt ftıta 
yere yatırdım. Ben de hatırı. 
maya baıladım. Alt tarafım 
1111JOnUDUZ. 

C Arka• T•) 

Zayıf Yolcuyla 
Şişman Yolcu 

Zayıf 1olca - Y .n-. ,.,... 
aım made• ki alz aldımz, biletlmla · 
yan11nı da keıip size Yere,U. 
bari 

•••••E aaıa E aa awa---aeaaaaaa ...... a.--

Bulgarlar 
inhisarları F ag
dalı Buluyorlar 

Hamburgtaa yuWlyon Eylll 
Hambar~ ayı Ue beraber 

l .. • Dzllm piya8UI da 
~"' r '" reni meHim ifle-pl.-•• riM batlam11tır. 

Hamburı piy... 1zmiri. btl 
aenekl mahaallai 45 bla ton 
olarak t•b•la etmektedir. Bu 
malıauJ umumiyetle orta veya 
ldlçlk bir rekolte ayıhaaktachr. 
Bildirildiğine g6re lzmiriıa yeni 
emtiaıından bupe kadar beheri 
ıs er kiloluk takribe• ı,aoo,ooo 
ıaaclalr aablaup. 

·Haftaam ilk glaluincle ply
pek ....... ft ftatl.r ıtUel••J• 
meyilb lk• takrlhea ayna hefla
den itibarın cUı'I bir gevıeklik 
girDlmeye batla... Buna Mbep 
billı.... lzminlea ucu fiatlarla 
teklif yapaldıfa gaaterilmektedir. 
Jtitilditine ıere btlyBk bir Tnrk 
kooperatlff 7 num•rah ftı:lmleriD 
100 kiloıunu 12,5 Florin nzerlu-
den teklif eylemlftlr. 

YagoalaYyanm maden latiLaa• 
Yagoslaoga• llb ~ald~mda. ~k· 

kate deger bir ... 
11ın m•tl•11 tatistik Def'Olun-
istihs•ldtı muştur. 1934 sene-

111 ilk üç ayı iatihsaJAhnı bir ytl 
evvelki Oç ay neticelile mukayeae 
eden bu l.tati.tik teblon tudur: 

Ton 
1934 193S -Kömlr ıssı 1542 

Kurtua 357 221 
Bakır 819 274 
Dem ar 81 IO 
Krom 11 11 
Bu iıtatiatiie ılre YuıomlaY)'• 

da m..a.. bareklb ha yıl ıeçea 
ıenedea çok fazladır. 

• Bulıarlatanm lktiudt ......... 
Bulıarlıtan- dl~eltmek yolUD-

J 1 da ıktlut nazanma 
uG f•ft bil ...... İDhiearJU 

lnlıl•rl11r Ylc:uda getirmek 

fikrinde bulunduğunu b~ •J 
evvel yazautbk. Sofyadaa ...... 
mız aon haberlere ııre t1111t. 
petrol Ye bu macldelerİlllD ....._, 
altına abnmaanıa karar wuilmlt 
Ye bu buauıtald ..,...._ __... 
meclialne lftkol EL ı utm • 

Bulıar •r •• ..laallll flat
lerde bir azallt Ylcada ptlrecetl 
kanaatini b-.Mlderi petrol •e 
tuz ln\iaarlanaın bir an evvel 
calıımaja baılama•m anu et
mektedirler. 

( Topl•ntı, Davetler :::J 
TUrk Kadınl•rt Biçki Yurdu 

Tlrk Kadıalara Biçkiyurd• 21 inci 
.erıi•ini yann Dlvanyolundakl bU1u•I 
dair .. iade 1Ut 16,5 da açaoaktar. 

Öz Dil Bayramı __ ..,....,. __ 
içten Gelen Coşkunlukla Kutlulandı 

Düa BalkeYinde t.a iki laaaım lm uki •e ,.m .uleı aruuıda 
bıplaflarmalar yaptılar 

Bfriacl Dil KandtaJllllB ~ ı IODI'• kurultay martı planda " 
lanbema fllcllalml olmak do- çok alkqlanclı. Bundan IODra R .. 
layıllle dla. yurdua laer buc.. flk Ahmet Bey, Tlrk dili bak-
jıncla olduğu ıibl, l.tanbulda da kında bir konferam verclL DO 
cotba !feaUlder 7apdcla. Bmaa AY&fndn içylzlnl ulatta. 
için de aaat 16 da Halbn.de Refik Ahmet &e,dea 1Hra. 
teplamlda. Ba toplaabya CI•... Tıp Fakalteai talebulnd• Rlk-
riyet Halk F ... ır... pael kAtiY nettin Fetlai S.1 s&zel bir •Jdat 
Recep Bey, Tftrlıı: DIH Arqbrma lllyliJ•ek, Tlrk tarilal tız.iucla 
Derneif Baıkanı Saffet Bey, yGrtıda. tarihin anlatbldaruu IJI 
Fırka umumi idare Dernej'i aza• bil' lllzle canlanchrdı Ye çok al-
lan, Yillyet idare derneği aZMt, k.ıaacla. 
barada bulunan meb'...aar Ye Rlllmettia Fetld Beyden ıoara 
daha birçok klmaeler phniflerdL Nulre Hamm eeld •e ,... cllDe 

Toplanb yeri lnaca• clol- yaz"-1 tür Ye JUi parçalan 
m'afbl. Dk olarak htildll .... okuyarak kartalqtırmalu J&pb. 
ile baflaaadı. Kazmualllm mekteW Bundan 80ora Mu.W• Bedne 
talebelll de mal'fl .pct.. 11J1e- Zeki Bey de •Jdat okaclu. Sonun• 
eliler. da da kurultay mup çahaarak 

Bundan 80IU'8 Halknl bqka• 
AH Rıza Bey açma ..... ,... 
dl. Çok alkıtfaadl. AH Rau Be1 
decH ki: 

.. _........, ~JOd•la ... 
ttln buchmlanam brt...ta ,... 
mağını ağzında bakbraa Türk 
detlıim aa•aflDlD aaa halkalana
daa biri olu dl izlettirme aa•a· 
flllllllD lldad yal dlalml. 

Bagen, Jlbleree 1d-. dilhniıe 
llflftlnlOğO. yabanca 6 •• 
lahklarla anlayanı az, anlata. aa 
bir biçime aokhağu cWimbi, k_. 
dl llzeriae ul8flu'ma •vatıma 
bayramıdll' . ., 

Ali Rıza Bey dil cleiif ... W. 
blylldüğ6 lizerinde dardaldaa 
aonra ..,...ımi açarak decH ldı 

- Her budun bayrama ıibi. 
bu bayramın da önflmftzdeld ... 
vat yıllannın daha verimli olma• 
lçia yeni bir haz kaynağı olmaaını 
Jlnktea dilerim. 

Her blJlk b.dun itinin 611-
cleri olu Ulu Gaziyi bir kere 
dalaa derin aaygı ye engin bağh
hlda anarak açıt ıözUmU bitirf.. 
JOrum.,. 

Ali Rıza Beyin ıözlerinden 

m•uim bitirildL 
Dil D•rnell BatkenıMft 

G~ekl Aıdafl 
Tlrk etili arafbrma d ....... 

bıtlcam Saffet bey clla ı.:e 
...., ... 1* .,., Bntta 
sona lSz Türkçe a&lerle dll.zAlmDe 
•• yazalaut olu ba •rclata ek.&
Iİ& olarak .,.... 3 Qacll ,.... 
mliade Her,aa koluda olmy .. 
cakumz. 

Recep Beri• Tel Y•.., 
DiHJnlllı doiay.U. c.. H. 

F. ••u.a k&tlbl Kltal.1a meb
.... Recep Bey T. D. T. C. S.r 
b .. Enincu ..bu• Safht 
Beye .. w.• ılnclermlttiı' 1 

T. D. T. cemiyeti b~ 
ileri dil çabımua ,_._ baı

ılllkl eD uc:ak du1planm ku
cakbyan bir it oı..uttu. Farka • 
01U1A ldUtlr çal11ma kollan oı.. 
balkm.I bu ileri , ........ ,... 
sek kwumuama • yakın yu
damca olm•lda luvanır. Dilbayr
glnllnlbı sevinç duyıuJan içimle 
Fırka umumi idare beye'ti ltlma 
da olarak k11tlulaklar, ytlceliklu 
dilerim. 

C. il. F. kltlbl ....... 
Recep 

Taşra gazete bayilerine~--.. 

a. ltesta; fimdiye kadar latanbulda 
gazete bayiliti yapmakta olaa 

Ef. •• .-talllmt ile 7 Ali••••• ~-: 
tarihinden itibaren münuebatmu 
keımiıtir. I•• Pelta, ,.1n .. 
Poıta idaresi tarafından söaderilir. 

latanbul Milli Emlak Müdlrlôfünden: 
BopsiPade Y enik6y' de Kıy•• eadduinde Zemla katmcla lld 

oda bir 10fa " bir ..efak. biriad w ddnd katuacta ili• eda 
ı u• L._..1_11 11....1 

•• birw aofayı m11te.a 173 No ... •• ane ~ ....... •• 
iki mlaYI tabitte ldettmek ıartile ISCJ8 lira malaammea bedel 
Dzeri11c1ea açalı artttrma uaulile .mlacakbr. IstelrUkriaı 11110/834 
P ... mbe fllDll aaat OD lkl buçukta 190 llraJak peJ aJrplerile 
mllracaatlan. (R) (5966) 



SAN Öksürük. Pasti leri 
ÔksUrUk, nezle, brontil, boğaz ve aöğUı haıtalıklarlle aeıl kısılanlara ıifat tesirleri çoktur. 30 kuruıtur. H A S A N E C Z A D E P O S U 

Şark Demiryolları Müdürlüğünden: 

İLAN 
Ana batta mahsus aeyrl seri .. A" harflı iıtiınal ve muvakkat 

tarife lle milcavir mevkiflere mahsus seyrj ıer\ 1 No. b tarifenin 
1 ncl ve 2 nci ilavelerinin gelecek Birinci Teırioln bidayetinden 
itibaren ilga edileceği muhterem yolculara ilin olunur. 

Bundan maada ana hatta mahsua seyri ıeri "Cn harflı istisnai 
ve muvakkat tarife de aucak 28 Eylule kadar ( 28 dahil) muteber 
olacaktır. 

Ahalinin seyahatlerini kolaylaıtırmak maksadile Birinci Teırl· 
nin bidayetinden itibaren mutat olan tarifelere tekrar avdet 
etmektense, bu tarifelerde alide bildirildiğt üzere mühim tenzilat 
yapılmasına Şark Oemiryollan Şirketi tarafından karar verilmittir: 
1 - lstanbul Banlly6 mevklflerlne mahsus olmak Uzere: 

Yalnız azimet için ~o 30 tenzilatı havi bir hususi yolcu tarifeıi ; 
- Azimet ve avdet için °o30 tentllatı havi bir husu11i yolcu tari-

fesi tatbik edilecektir ; 
2 - 106 • 107 ve 322 • 323 katarlan ile yapılan dahili mU· 
nakaUita mahsus olmak Uzere: 

- Yalnız azimet için °o30 tenı.ilih havi bir hususi tarifesi ; 
- Bau me\'akif arasında, azimet \'e avdet için ~o50 tenzilAtı havi 

bir huıusi yolcu tarifesi tatbik edilecektir. 

İstanbul 25 Eylfıl 1934 MÜDÜRiYET 

Kadıköy Biçki ve Dikiş dersanesl 
Maarif Vekfiletinin rubsatıyesini hniz olnn işbu mektebin müessisi ve mUd[resi 

CAHiDE HANIM 
tedrisata ve talebe kaydına başlamışbr. Her ıamıı.n içın talebe kaydı devam 

eder. Ücreti tedrıeiye ehvendir. Kadıköy Sogütlüçe~ıne caddesi 246 

Yüksek İktısat ve 
Mektebi 

Ticaret 
Müdürlüğünden: 

Mektebin her A}ç kısmına talebe kaydı 30 EyJUJ 934 Pazar 
IÜnÜDe kadar devam edecektir. "5978,. 

~------~ DABCOVICH VI şurekAsı 
Tela 44708 • 7 • 41220 

.Avrupa n Şark limanlan arumda 
muntuam poıta. 

Annra, Rotterdam. Hamburg n 
Iıkandinavya limanlan loln yakında 
hareket edecek vapurları ve dünyanın 
baılıoa limanlarında tranıbor demen 

Y ııkında geleoek vapurlar 

Norburg vap. 6 T. evvele doğru. 
Hansburg vapuru 'f. evvel sonuna 
doğru. 

Yakında hareket edecek vapurlar 
Norburg vnp. 12 T. evvele doğru. 

Hansburg vapuru 8-6 T. saniye 
dogru. 
Fazla tafsilat icin Galata, Frenkyan 

han umumi acenteliğine mUracaat 
Tel. 44707 8 • 41220 

~-----~ (2183) 

il An 
Heybeliadada Bahriye Sıra· 

servilerde 12 No. hanede Mukime 
iken vefat eden Artemiıya Ha
ce kinin bana olan (6000) alh bin 
liranın teyit ve ikrar eden 
31· 7-34 tarihli mektubunu kay· 
bettim. Hilkmn ve kıymeti olma-
dığını ilin ve beyan eylerim. 

Heybeliadaıfa Sıra Serviler 12 No. 
Hanede Kostaki Papadapulo 

Zayi: İçinde nüfuı kağıdı, askerlik 
terhis tezkeresi n nir evr1t.kım bulu· 
nan cüzdııuıını knybt:ttim. Yenilerini 
alacağımdan hükümleri yoktur. 

Me) vahoşta hamal Bitliıli 
Resul oğlu Hali& (110) 

İstanbul Mıntakası aridat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Çarıı Maliye Şubeıi mıntakası dahilinde kAin o~up sahiplerinin ikametgahı meçhul olan dükkloların 

mevki ve evsafile umumi bina tahririnde takdir edilen iradı gayri safileri ve vergi mıktarları aşağıda 
gösterilmiştir. Mezkur iradı gayri ıafilere yarından itibaren on beı gUn ZRrf ında " Resmi tatil günleri 
hariç,, itirez olunabileceği bina vergisi nizamnamesinin 29 uncu maddeıi delaletile hukuk usulü muha· 
kemeleri kanununun 141 ve 142 nci maddeleri mucibince ilan olunur. "6118,, 

Tarh 
No. Mahallesi Sokağı 
222 Çarp GUJUiç 
232/1 ,. Ruhiye H. içi 
300 ,. Güllaç 
578 ,. Reısam baımacı 
~S1 
590 
725 
E40 
964 
965 

1362 
1364 
1384 --1385 
1403 
1404 
1534/t 
1576 
1588 

1690 
1694 
1884 
1905 
1958 
2o33 
2047 
2086 
2596 
2107 
2179 
2309 
2327 
2447/12 
2464 
2557 
2565 -25 .. 
?58~ 
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,. 
" 
" 
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" .. 
" 
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" 
" 

)) 

.. " 
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Orta kazazlar 
Keseciler 
Zendi er 

" 
Cevahir bedeslan 

ıolda ada iki 

" " .. 
" " 

Kalcılar 
Tuğcular 

Acıçetme 

Sahaflar Kapııı 
Koltukçular 
Parçacılar 
T eı likçiler 
Kavaflar 
Sahaflar 

H. Elbiseciler 
Sarı Hacı Haıan 

Yorgancılar 
lütfuJJah Ağa 
Mektep 
Yanın Tat H. 
T arpuççular 
Kazazlar koltuk 

)) 

Tahmin edilen 

No.sı 
7-9 

12 

Niıbetl cinsi 
12 Dilkkan 

8 
43 
49 
75 
2l 
53 
7 
g 

2,3,4 

24,25 
43 
44 
14 
9 
1 

34 
3 

15 
21 ı 
1 

41 
75,77 

70 
10 

6 
32 
ı t 
7 
1 

17 
1 
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" .. .. .. 
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17-19 ,. 
30 , 
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gayrisafi Vergi 
irat mık Sahibinin iıml 

156 16 66 Araıyak Hanım 

Agop Efendi 36 3 46 
216 20 74 Sait Bey 

24 2 30 Hüseyin Ef. 
24 2 30 Kozma Ef. 
36 3 46 Hafız Seher Ef. 

Herantl ve Leon Ef. 
Agavni H. 

24 2 30 
36 3 46 
36 3 46 Abdullah Ef. 
36 3 46 Ali Bey 

36 

24 
18 
18 
24 
60 
60 

12 
36 
24 
24 
24 

216 
36 
36 
18 
48 
48 
12 
24 
24 
60 
12 

24 
12 

Ali baba •ereaeıi T eYfik 

3 46 Ef. 

2 30 Nazire H. 
ı 73 Nuri Ef. 
1 73 Gümüşçft o~lları 

2 30 Polis Cemil Ef. 
5 76 Rerit Bey 
5 76 Tevfik Ef. Zekiye H. 

lamail Ef. 
1 15 Hacı Mehmet Ef. 
3 46 Kalyopl H. 
2 30 Lütfi kısı Esin H. 
2 30 Yuda Ef. 

2 30 Süleyman Ef. 
20 7 4 Mika el Ef. 
3 46 Hasan Ali Ef. 
3 46 Tevfik Ef. 
1 73 Seher, Fatma H. 
4 61 Naime H. 
4 61 Hayriye H. 
1 15 Halit Osman 8. 
2 30 İbrahim oğlu Hasaa 
2 30 Fatma, Asiye H. 
5 76 Hilmi Ef. 
1 15 Mustafa Ef. Nazmiye fl 

1 30 Hatice H. 
l 15 Kamil Ef. Halime H. 

• 

DiŞ MACUNU 
/" HER NEVi TENEKE KUTU YAPIYORUZ 

1 
Bal kutuları v~ ~er nevi teneke kutulan iç'n, lütfen fabrikamıza 
mılracaat edınız. Telgraf adresimiz: K A P S O L - lstanbul 

\... A. F AIK L1MtrET ŞİRKET! Sirkeci, Liman Hanı • 

2 ~ı------ıau-. 
ADAPAZARI Denizyol )arı 

Türk Ticaret Bankası l 'ş LE TM E sl 
Acenteleri ı K.n.raklJy KOprO'.> tı 

Sermayesi: T. L. 1.200.000 Tel. 42362 - Sirkeci MühOrdarud• 
ihtiyat : 130.000 Han TeL 22740 .. _________________ .......... ~ ~---.. 

MERKEZi 
ADAPAZARI 

Şubeleri: 

BANl)IRMA, BARTJN, BiLECiK, BiGA 
BOLU, BOZ0Y0K, BURSA, DÜZCE, 
ESKlŞEHfR, HENDEK, lzMIT, KARA. 
MURSAL, KÜTAHYA, MUDUı<NU, 

M. KEMAL PAŞA, GALATA, GEMLiK, 
GEREDE, GEYVE, SAFRANBOLU. 
'IEKlRDA~. O~KÜDAR. YE.NIŞEHlR 

• 
lıtanbul Şube5İ: 

4 Uncu Vakıf Han. Zemlnkat 
Tel. 22042 

Galata şııbesi: 43201 
Ü11küdar şubesi: 60590 

• 
Müsait şartlarla: 

Tnh!!ile senet alır· ikraz muamelesi 
yapar-Havale ve mevduat kabul eder. 

Mevduat faizleri müdiriyehe 
görüşülerek tcsbit edilir. 

• 
Komisyon ve ticaret kısmı 
ller nevi ticnret emtiası satışma 

de]iilet eder. 
'fel. 23623 

iTiMADI MiLLt 
Bankanın kendi aigortasıdır • 

Tel. 41937 

Balurköy Sulh Hlklmll§in
den: Bakırk8yde Zeytinlikte Po•tan• 
•okağında yedi numaralı hanede müs
teciren ikamet etmekte iken Oç Ağuı-
to. 934 tarihinde Cerrabpafa haata
nesinde vefat eden Bakırköy barut 
fabrikaları kimyaıeri Ali Naci Beyin 
terekeıine mahkememizce vazıyet 
edilmit ve mahkemede variıleri ma
lOm olmadığından miltenffayı muma
ileyhden iddiayı •eruette bulunanların 
kanunu medeninin 534 OncQ muddHi· 
ne tevfikan Oç ay &artında iıpatı n
raaetle müracaat eylemeleri akıi tak
dirde metrilkita hazineye devr ve 
intikal edeceQi ve müteveffadan ala
cağı ve mllteveffaya borçlu olanların 
dahi kanuun medeninin 561 inci mad
desine tevfikan bir ay zarfında mah
kemeye mGracaatla alacak •• borçla
rının defteri duyuna kaydettirmeleri 
ve ademi milracaatları halinde l•kat 
bak etmit olacakları ilin olunur. (2960) 

• Dr. ibrahim Zati~ 
CağalotJu : Mahmudiye caddeai 

Çatalçeım• aokatı No 5 
Hergün öğleden ıonra haatalarını 
kabul eder. , 

1 

A K B A"'J 

TRABZON 
Sür'at 

GOL CEMAL 

Yolu 
vapuru 27 

EylUI 

Perşembe 2-0 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 

İnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö
nüıte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, PoJathane'ye uğrayacak-
tır. ..6088,, 

Mersin Sür'at 
Yolu 

KONYA vapuru 28 
Eylül 

Cuma 11 de Sirkeci rıhtı· 

mındao kalkacak. Gidişte Ça· 
nakkale, İzmir, KUJlük, Bodrı..m, 
Rodos, Marmaris, Dalyan, F et
hiye, Kalkan, Kaş, Finike, An
talya, Mersine. Dönüşte Alan} a, 
Antalya, Küllük, lzmir, Çanak
kale'ye uğrayacaktır. '·6089,, 

Bartın Yolu 
Yapuru 27 

Eylül BURSA 
Perşembe 19 da Sirkeci 
rıhtumndaa kalkacak mutat 
iskelelere uğrayarak Cide' ye 
kadar gidip dönecektir. •'6()90,, 

KARADENİZ 
Cumartesi Postası 
VATAN vapuru 29 

Eylül 

Cumartesi ıs de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidi~te 
lnebolu, Sinop, Samıun, Gire· 
sun, Trabzon, Rize, Hopa'ya 
Döniişte bunlara ilaveten Pazar, 
Sürmene, Fatsa ve Ünye'ye 
uğrayacaktır. 1161 56,, , ____________ ..... 

f<lA~l(A 
Muslah:ıara..! ı 

HUBUBATUHLARI 

SıHHAT 
VE 

t<UVVET 

Menba ıdır. 

K itape,·i ve 
ağıtçılık işleri. 

I ' 

B ANKALAR caddeıi 
Saman Pazarı. 

1 A NKARATel.3377 



NIŞANTAŞINDA 

ve Nehari - Kız ve 

FEYZi LiSESi 
Memleketimizin en eski hususi mektebidir ve resmi mekteplere muadil olduğu tasdik edilmittir. 

Ana, ilk, Orta ve Lise kıeımları Fen ve Edebiyat şubeleri vardır. 
( Feyziye Mektepleri Cemiyetinin ) idaresi altında manevi bir şahsiyettir. 

Talebeslnln tallm ve terbiyesine kıskançhkla balh oldutunu muvaffakiyetl ile lsbat etmlttlr. 
lıtiyen talebe velilerine mektep tarifnameai gönderilir. 

Lise n orta kııım meıuniyet ikmal imtihanlarına 1 Eylülde Ye sınıf ikmal imtihanlarına 22Eylülde mektepte başlanacaktır. 

ve kayıt için hergUn mektebe mUracaat edlleblllr. Telefon : 44039 

istiklal Lisesi MOdOrlOğOnden: 
ı HenUz kadrosu olmıyan birkaç sınıf için kız ve erkek leyli ve nehari 

talebe kaydına devam olunmaktad1r. 
2 - Kayit için berglln saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 
3 - latiyenlere, mektebin kayıt ıartlanm bildiren tarifname gönderilir. 
4 - Derslere 1 Te9rlnlevvelde ba9lanacakt1r. 

Adres: Şehzadebafı, Polis merkezi arkası. Tel. 22543 

-
RALEiGH 

Bisikletleri 

Beynelmfle. bisiklet aleminde büyük inkılap yarata.n ME:)HUR 

RALEİGH 
Fabribasının, safi lNGILIZ çeliğinden pek zarif, metanetli ve 
fennin en son terakkiyatımn tatbikile yapılmış yegane bisikletleridir. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
İTiBARiLE EMSALi YOKTUR 

Sılb' deposu: Sirkeci • lstanbul • Liman Han No. 35 

... (2237) 

•-----.. Cağaloğlu: Telefon: 23630 '4ml------.. 
Kız ve 
Erkek AMELi HAYAT Ticaret 

Liaeıl 

3 aenellk orta ve 3 aenelllc Ticaret Llaeai kıaımlara Yardir. Orta inama 
Ukmektep mezunları, Ticaret LlaHİ kıamına Orta mektep mezunları 
kabul edilir. 
Orta ve L'ae k111mlarında reımt mClfredat prosramlarlle birlikte mektebin 
tHll 1fayeaine uygun ayrıca mealek Ye Llaan deralerl kuYvetlJ bJr tarzda 
okutularak mezunları Ticaret H lkhıat aahuında ve tahai tetebbilılerde 
munffak olacak tekilde hazırlanır. 

U•• cretler • Orta kısım dört takaltfa senede 30 Ura ve 
e Lise kısmı dört taksitte senede 40 llra 

---~ Kayıt gllnleri : Cumartesi, Pazartesi, Çarıamba 

Zafiyeti umumıye, iftilıaaızlık Ye kuvvetsizlik halibııda büvük 
faide Ye tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız .. Her eczanede satllır. 

21 Senelik 

Leyli BiÇKiYURDU Nehari 

Kayit açıldı. Hiçbir yerde şubeıi yoktur. 
Bu ıeneoln sergisi 29-9-34 Cumartesi gllnll açılacaktır. 

.__. Adr• ı Dlvanrolu BlçklJurdu • TelefOD: 22038 ---~ 

TUrk Ticaret ve Sanayi 
Bankası Tasfiye 
Memurluğundan 

Hali tasfiyede bulunan Tllrk Tica
ret Ye Sanayi Bankasının alacalrlr· 
larile akdeyledij'i konkordato mucl· 

bince mukaddema bin liraya kadar 
olan alacaklılara olbaptaki ilin muci• 

bince tevziat icra kılınmıt oldutun
clan ON BiN lirayı mOtecavia alacak
lılarm evyeJce makbuzları miktarıaı 

yilzde ona ikmal edilmek üzere 1 Teı• 
rinievvel 934 tarihli Pazarteai l'finGn
den itibaren her gtin aabahla aaat 
10 • 13 e kadar alacaklılar alacaklarını 
Ye hüviyetlerini mfisbit veaaikl hami-

len Tathanda betincl katta k&ln 
Ta1fiye memurluğuna mllracaatları 

lihumu ilin olunur. (2920) 

Her akşam 

NOVOTNi'da 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSERi 

Adalar Sulh mahkemesinden: 
Hayri Beyin Madam Katina ile şaylan 
ve miltlereken mutaaarrıf bulunduk
ları B. adada Cami mahalle1inde 
Çakır çıkmaz ıokağında 5 numaralı 
hanenin baleyi tuyu tarikile aatılmaaı 
karargir olduj'undan bir ay mOdcetle 
açık artırmaya konulmuttur. Mezldlr 
hanenin bir bodrum katı Ozerine 
mebni ahtap bir kattan ibaret oldufu 
ye bodrum katında kısmen zemini 
toprak bir nıutbah H kıamen dllte
meal• Y• taYanaıa bir bodrum Clıt 
katında zemini çimentolu bir medbal, 
kOçGk bir aof a, bir hela, iki oda, ve 
bu iki odaaıada da yerli ilci dolap, 
Y• nia arka cihetinde klçDk bw 
bah~• ile hudut Gzerinde mltl•ell 
bir kapı vardır. Tell&liye ve ihale 
pulu mOtteriye ait olmak Ozere mu
hammin kıymeti olan yGzde yedi bu· 
çutu niabetinde pey akçaaile beraber 
talip olanların 28 Teırinievnl 934 ta
rihine mOaadif Pazar ıOnO aaat 14 ten 
16 ya kadar Adalar Sulh mabkeme
ainln 9341201 numaralı doayaya mi· 
racaat eylemeleri ve artırma fartna• 
muini yirmi ıGn sonra herkHin 
ıörebllecetl Ye takdir olunan kiyme
tln yllzde yetmit betini bulmazsa en 
son artıranın taahhQdO baki kalmak 
Ozere on bet gOn daha uzatıhp faz. 
lasına talip olana 13 Tetriniaani 934 
tarihine müaadif Salı gllnCl ayni aa
atta kati lhaleai icra kılınicaj'ı ve 
mezkOr i'ayri menkul ilzerinde ipotek 
aahibi alacaklılarla diter al&kadara
nın haklarını ve husuıile muraf ve 
faize dair iddialarını evrakı mOabite
lerile yirmi ann zarfında bildirmeleri 
akıi takdirde aatıt bedelinin paylat• 
maaından hariç bırakılacakları ilin 
olunur. (29S3) 

Son Poata Matbaa• 

Sahibi: Ali Ekrem 

Nef'lJa' Mldlrle Tabir 

·-

lnsan vücudu dielere 
muhtaçtu.Dişlerimizin 

de R AD Y O L 1 N'e 
ihtiyacı olduğunu U· 

nutmamalıyız. 

Dişler niçin çtlrtlr Y 
Salya deditimiz atız guddelerinin uaareai yalnı• remeklerl 
hazme hazırlamakla kalmaa, ayni zamanda yemek Hatlerl 
araaında ditleri temizlemete de yarar. Fakat bu temidlk 
kifl dej'ildir. Ditlerinizi çOrllmekten kurtarmak latlyoraanız 
aabah ve aktam RADYOLIN kullanarak tabiat• yardım 
etmellılniz. RADYOLİN ditleri temidemekle beraber 
atız guddelerinia daha iyi çalıımalarını ela temin eder. 

1 lstanbul Beledlyesl lllnlar1 1 
Cerrahpaıa haataneai için lllzumu olan alit ye edevat kapab 

zarfla mUnakaaaya konulmutlur. Talip olanlar ıartname almak ve 
liateyi görmek llzere Leyazım MüdUrlUğllne müracaat etmeli, mllna• 
kasaya girmek için de 75 liralık teminat makbuz yeya mektubu ile 
teklif mektuplarını 1110/934 Pazarteal atıntı aaat on b .. e kadu 
Daimi Bncilmene vermelidirler. ..5677,, 

"MİNORA,, 
.. MlNORA,, brat bıçatı berke
sin bıçağıdır Ye en ucuzudur. 
10 adedi 50 kurut iken timdi 35 
kuruıa tenzil edllmiıtlr. Heryerde 
satılır. 

Satış depo u: Galata, KUrkçUbatı Han No. 4 

~-~ Karaciğer - Mide - Barsak T aı, Kum haatabklanna 41• .. 

TUZLA içmeleri ve 
OT Eli 

15 Te,rlnlevvele kadar klJprOden 6,30 • 7,35- 8,05· 9,50· 11· 13,15. 
15,10 - 16,45 te Haydarpafaya giden vapurların trenleri içmelere giderler. 

Holantse 
Bank-Cnl N.V. 

<;. 
Sabık Bahrıaefle P'•l•tn•nfl 
Bankası 
l 
latanbul Şubesi 
' Galata Karak6y Paıae 

Meydancık Alalemcl ... n 

'~ 
H•r tü,lü Banka muamele• 

ıerı. Kasalar icarı 

UMUMi MDDDRLDK: AMSTERDAM 
Şubelerl ı Amsterdam, Buenoa Alr••• 

'4 

iatanbul, Rlo de .lanelro, Santos, &ao Paulo. 

r.-:.~~~~~ı ... Ç!!!~i~ .~~!~· .. ~-·~ 
~ dinlemek lıteyen muhterem mOtterilerimizin tetriflerl. • (2969) 

Türkiye· Tıp Encümeni 
Umumt Katipliğinden : 

Beılacl Milli TOrk Tıp kon1ıre1i aabıtları buılmııhr. latanbulda bulunanların 
Muallim Dr. Niyazi lımet Beyden, dlter yerlerdekilerin Sıhhat Veklletinden 
aldırmaları rica olunur. (2970) 

KATiBE ARANIYOR 
Y azıaı iyi, rakkamı temiz, heaapta 
cemi kunitli bir hanım kıza ihli· 
yaç nrdır. lı hafiftir. Daktilo 
bile• tercih edilir. Üç glln zarfında 
Galata Marmara Han 4 No.mtlraeaat. 

~------ (2954) 

BEBEKTE 
AaanıfSr Ye aıcak •uyu haYI 

mobilyalı Ye mobilyası• kirabk 
apartımanlu Yardır. Bebekte 
Ar.ıanıı Konak. Telefon: 38 • 86 


