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İtalya Bir Teklif Yapacakmış "Define,, Aramak Modası 
Ve •• Türk- Yugoslav Ve Fransız- Rus Topkapıda Da Toprak 
Anlaşmalarını Tesirsiz Bırakacakmış içi Araştırılıyor 

_ ........... --.. -·-···-.. -· .... ---- Mirasçıları, Rahmetli Fen erci Kadri 
Paralannı Arıyorlar 

. Parla, 11 (A. A.) - Anadolu 
•J•n11ma buaual muhabiri bildi· 
rlyor: Habeş • İtalyan Ağanın 
Lo 

" Eko da parl ,, gaıeteılnia 
ndra muhabiri Fransa Hariciye 

Bakam M. LaYalia Roma ıeyahatl 
dolayııil• gazetelerde dolaıan 
baaı taylalan ileri ıUrerek bunlar 
•uandao ıeyahat neticeaİllİ akim 
'-rakmak gayeainl takib eden 
tiyaal bir maoenayı ortaya çı-
karmak llzım geldi;inl bildir
••kte •• M. Muuolioinln, 11ra11 
l•ldiğl •akit batna AnupaJa 
taaıil bir miaak akdi taıavYurun
da bulunduğuna dair olaa eal•JI 
ka1dettikten sonra llztln• f6yle 
clevaaı etmektedln 

"ltalyaalann Fraua •• Ruaya 
arumcla çok aılo bir aamimlyet 
dopuan• -..eydan Yermemek •• 
ltalyayı pek çok lıgal eden Balkan 
ittifakım tealrais bırakmak latemft 
ol•••• oldukça ihtimal dahillnde
Cllr. ltalyaya meşgul eden mllhlm 

( Devamı 5 OnotllyOzde ) 

Keatlid11• ul111lar ar••• algaaf 61r 
ı-ı•66aa taıaooııra at/edil•• 

"· 11 ... 11.ı 

Sporumuz ilerlemiyor 
Fudbolcu Zeki Rıza, Bunun Sebeble

rini Bir Bir Anlatmaktadır 
edilen bir terakki g&ıtermemlftlr. 
Meaell ıll• ktıçllk blr mlaal: On 
.. ne enel ylls ıporcu Yar ldlae, 
bup lna aded (2000)• Jlbel
miftir. FakaL. rok, lateallclltl 
gibi oyuncu 1etlfml1or. 

- Y ul kuru kalabalald.. 
- Ne deneals deJiaiz. Bizim 

ıporua Jlbelea laılDI ıGrq 1a .. 
mıdır. Herkuia bllclitl ıibl, ,a
reıçilerimiz Balkanlardan çok 
faik ft llerked Amıpa taklmla
rll• çeld•medea bor llçltecek 
.. .;,.etedir. Banaa MbeW .t?. 
Baılt... Gir.., Tlrklerin aa'aaeYI 
ıporudur ve gtlreıçUerlmlz ıo• 
aenelerd• A•rupa ile daimi bir 

Kavgası 
Pari1, 10 - Habeı • ltalyaa allibb 

knıaaı durıunluk •eçiriyor. Hıbet· 
iller, ltalya Ue Habef araaıada 
menut muabedeye da1aaarak bu 
anlaıamamazlıtı bak••• yerml1e 
karar nrmiılerdir. Romadald Habet 
mGmeHili buna dair hlk6metlnden 
talimat almııtır. Dlter taraftan 
Loodradan da ı• telpaf haberi 
••lmiıtirı 

lnglllzlerln latell 
Londra, 11 (A. A.) - ltal1a• • Ha· 

betiataa hldlaeal Gserlne lastltere 
hGkOmetl Adiaababa bGkOmetine 
mOracaat ederek ltaıyaa • Habeı 
hududu mHelealnln bir aa ••Hl 
halledilmeaial 1armek anaaanda 
bulundutunu bddirmiftlr. 

K~r~a~- Bi;:-- -
Kasa Hırsızı 

temaı halindedir.. Sonra, ıtreı Hır••• l•••ll 
antren6rllnln bu )'tlbeliıte btı- Mudanya 11 (Huauıi) - Ka• ... Zeki R••• 

Bilde 1por futboldilr. Halbuki ba• 
rünh imanlan, eporu en ıenit 
nıaouında alıyor ye bUtüıı gençlik· 
lerini ona göre hazırlı1orlar. Sporun 
hizde yaloas futbole iohiıar etme1ine 
ra~nıen bu da İJİ silmiyor. Ni~in 
n:ıı diyecekıiniı t Bu ıualinİH 
bugünkü .. later inan, lıter 
İnanma,, aütuoumuı oevab vermek· 
tedir. Aynca, nıiyetl, bundan ıpi 
•nel kendiıile görUıtüğümtlz fut• 
bolcu Zeki Rıza da tahlil ediyor. 
Bıı müouebetle Bay Zekinin dl· 
ıllncelerini kaydediyoruz: 
- Bizim ıporumuz aded iti

barile Jübelmiıtir. Yok .. kudret 
~e kıymet denilen bahadan birt•Y 

_ aıanmamıştı.. lıtenilen; arzu 

J'llk bir dahli Yardır. BIHtla bu ıabamızda, tlmdiye kada, hiç 
iyi pyler, ıtrefimlzİD yllkaelme- 16rUlmedik, duyulmadık bir kaaa 
ıine ıebeb ollDUftur· Bizde, iki~ ____ (_D_•_•a_•_•_3_10_c_ı..::rt;..._zd...:..•~) __ 

c1 derecede oı .. •e ,aze hiç ıa- Tutankamonun 
rilnmlyen bir ıporumus vardır ki, 
bununla kimH .... ıul olmaz. Tenla Jnti/camı 
dii•' ıpor ıubeleria• nazaran daha 
yubek blr derecededir. Meseli 
latanbulda 70 • 80, Ankarada 
20 • 30 tenla kordu kurulmuı, 
binlerce teniacl yetiımlf, bunların 
içinde Amıpa Ue boj &lçUıecelc" 
tek tak oyuncular çılmıı-.br. 
Atletizm• ıelince; bu ıpor, çolc 
,Oç b& ıpordur. Bu jUzdea · de 

( O.nmı 10 uncu 1l:1de ) . . ~ 

Mııırda Firavun Tutankamonun 
mezarım açanlara bulaıan ı•amet 
hakkında elitler 1uılda. Bu m .. 
zarı ıekls kiti açmıttı. Baıta 
Lord Karnanon olduiu hatd., 
on ıene içinde bu aeldz kitinin 
aekld de 61m&ıt8r. Sonuncu adam 
gazeteci Harold Moyne ldL 
Dally Ekıpro gazetesine g&re 
&illmi çok esrarengiz olmuıtur. 

---···· ...... ----·-.. ··-··-·-·---·-·---' · ... 
Bolivyada Seferberlik ı Bay Receb Pel<er 

lapaz, ı ı, (A. A.) - Yedi- Ankara, tl (A. A.) - Ulu 
•inden yetmitine kadar blHOD l &nder AtatOrk Ma gedel kltibl 

Kadınlar Meb'us OJurıa 
Kadıolann meb'mluiuna dair en 

güael yuılar, karikatürler. 

Talebenin saçları keıilecakmiı 
•it lutaa Bolivyahlar Parapvaya bay Recebe Peker ıoyachnı Yer-
lcar11 Mfvber edilmiıtlr. mittir ld ••a• "tam erkek,, tir. 

Bua dair •• etı .... 11 kulkatllrlwle falo.ıu 
YanDki (AKBABA, •eomuwada 

K•zılıi •r•rtır•l•• eakl ... r•• 6ııraıtlır 
" Define aramak ., bugtlnlerde tana, Afyon ye AJchna kadar 

dllnyanın en bOyllk lılerlnden biri her yerde, bu hulya Ue 1qayan-
olmıya baılach. Okyanoı adalınn- lar, topraia blteYiye kazma .aı-
dan tutun da Kanadaya, Macaria- lıyorlar. ( Dnamı 8 lnoi ıayta,la ) 

G. TUrkçe 

Karnı aç Y avrularımızVar 
bk okalak (•ekteb) deki çocuk• 

larımız içiade sinde bir afla yemeti 
bile sGç bulaalar nr. Kıaıla1 (Hilill• 
ah•er) kurumu (cemi1et) ba Jokaul 
çoculdarıa karaıaı do:rur•• ltial bir 
kaç Jllduberi lzerlne almııb. Çok 
1•rlade olan bu 7ardrm, Anır.ak, 
kHildL Ylalerce, binlerce çocuk oku
lata •ı lddip •ı pll7orlar. 

Tok acua derdiadea -1amu, de· 
dikleri kadar yar. Slda (Kı11la1) a 
,are detiL Çlakl, o elladea releal 
1apb. Ylae de bir kol•JıDI t.11Jaa, ... 
ldal sibl Jardı•ını eılrre•i1ecek. 

Y alaa1, koca latanbulda, ller blrl 
bir tek çocutu• kutluk yemetlal 
lzerlne alacak •• apjı, OD bia bark 
(aile) da çıkmu ••? Kuı kadar 
çocuklar, alı, ktlfll Jirecek detill•'1•• 
... de oa. bU.metllala, •bet kmatla 
kanalan doyar. 

Aparta•aa kapıala11111a ııraldarıaa 
,O.de biç olmazaa (20-25)kuuı bahfif 
yerealer, Wr roluul çocutu• karDllH 
do7urm•I• Jara7acalıı o• on bet 
kuruıtan kaçınmalı mıdırlar? içinde 
bulundutu•uı ramazaa a11ada tanrıya 
i7l kulluk etmek lçia camiler• koıaa_ 
,.,.. ba1aalarımız, ateld dln1•1a 
1arar bir it 1apmak lıtiyorlar1a, ba 
çocuklara ellerini uzataınlar, blr •anll 
7apmanıa bir klbe 7apmaktan ka• 

zaaçb o1dutanu, k•ncll lalerl onlara 
161l•1•cektir. 

Glade on bet kurut •••J• slt
miyor ki? Hele •elirl yerlade olanla
rım·a için on b.. kura1t dUeacl1• 
Yerilen paradll'. 

ı,ı •• ltlem•lr. dll•••1• ,.,c1ı. 
etmekle olmaz. Yardımı 1erlade inal· 
lanmak rerektlr. 

Okulak ımalaraaü, ae karaaaa. 
oku7ub JUma ltr•••l,. tal.alaraa 
burGnkl çocuk, Jaraaıa la ltlylk 
adamlanndaa biri olabilir. Tok açsa 
derdinden aala•aı, ihlal lhllk 
(IOa:at) lanmızdu çabr•a lftlal raldl, 
,.ç_!Jor bUe. 

Tok açıa derdlad• ular detllrt• 
BIHİDl HDSİalerimlae Dlee lfrete-
cetimizi biz de tatırdık 1 •• 

gyare 
Pıgangosu 
Kazanan Numaralar 
11 inci Sayfamızdadır 

Yerli Malı Haftası Başladı 

Soi•illll'• ,.rıı..ıı h•lerl• lathd• .. zel ..cinler .ı...,or 
[Yua11 ikiaoi •J"ewwkdw] 



(Halkın Sesi] 
Talebe 
Onıforma$• 
Ve Halk 

Kültür Bakanlıfının talebe ft 

hocalara a1m ı k lele elbiee 
g ,.tirmek w...... laalk 
-~ bnktıla intibu diD 
tö~ teıbit ettik 1 

tcay Nuri ( Eminoraü Huıreılar 8') 
- Kiltlr Bakaa:ıtı talehye Ye ho
calara yekae..ıc ellüe fiydlrllmeliai 
ye talebenia l:qlar nıa ı f r na•ua 
••kine U. trq ettirilmuinl dltlD6-
Jor .... Büaal l 11, ldaa orclu11•u• 
Wr luratt• sri .. ealal Y• MJlma 
J9ad• iyi• taaıamaa nı dOflameal 
ıGzel blr baluı~ur. Fakat bea ba 
f°alula tama.... tatlt k kab:Jiyetlal 
.. i. oldutuna lral:al edemiyorum. 
Talebeal• a.Jal elbiaeJi fipaeal cok 
.. yafıkt:r. 

llaaUlmlerle diter dnlet memar
luınaa biw farla olmad ...... Ye bllla 
lmtiyaalı ,.,lerl b'chrdılJmaa pe 
teuu bir pıit lmtiyaalı tabaka ,.. 
ntmuıa ........... .,... .. 

* &1 Belet ( Saltanhamamı 123) -
llekteb pealdanam ,.beAk elit'• 

, liJ...a.ıt.l pk •aYafık bal8"1-. 8la 
iti aiJI " Wlfleleri cok aa7ans. 
Bun-. .... elu • Jll• a •• •~ 
siaid lleryerde ı&t naek ıp. de 
l>ir ~·t elblH ai1••1erial iok ... 
nfak .......... 

* Da,.. A.Jre ( Saraçhanebap H°"" 
.. eaddeli Baeanbab 6 ) - Maarif 
8ı ka...... taı.M,. n laoofara 
,.ıl ..ı. ftapl kUIAftaaelbaae 
..,........ etraluMlakl ............ 
talebe I~ ~ok mUYafık baJuyoram. 
Talebe. laarlaalde Jelma•ak ... H 

.. ,..... a Çlsl•I slnt.eir_ Ye ko
IUlak lbmclır. Fakat rlftlal idrak 
et.it. lalrri1etiae aalalp bir •••m 
elaa mulllmieri l»l7Je Wr b11U.. 
~k tat.ahclw. .. 

Bay Kehmecl (Beya11d TAYflD• 

lafı 12) - ıs.. boeal rın •• talele
llria .,.. kine Oe •eameleriai ... 
•af k ba'•yonam. Hocalar da irfan 
erdumuaua erklmharplend"r. Zat.iti .. 
rimfa UA liy;J laaJk a f>afka e IJfH 
taı yorlana hocalarmı& da a,1e oı .... 
lul r. Fakat 1.a kumaf!ar laerlaalde 
,...U ..ıa o11H1acfar. TaJebeala rirıb 
c•ktılt J•rf eri kontrol ecı·•····k 
lçi9 de ,."'uak eJW.. tq ..ı.n 
..,nw. 

AdliJ8de Ayllldar 
icra Ye mahkeme memarlan 

Mala KIDaaae11•el aylaklar m 
.._............. lllcldeiamamllik 
din de AcfJ19 Bakaatıaa ml
ıacaat ederek kltiplerla mufla• 
11D1G ftrilmeli ll•ldacl.ld Lk 
mlracaatl.ıi tekit etmiftlr. Maar 
lama dtia"•uıjl tümil _. ..... . 
Bold Toldal lallltaf[tt 

Saltaaahmed lkiDcl an _tik: .. 
meai Dan H- ot• M·ıd " 

Nuri ilmbcle ilmlnde Hd 7ankeliclyl 
lkifet Wta beledi,. Hmetlcıia
cle ...... tek:.p.a , ...... ,. 
....... etmiftir. 

DABILi &A·B RLE 
Günün Tarilai 

Yerli Malı 
Haftası Başladı okakta Ateş Yakark U:uıal tutam Y• lkonoml •aftaa 

barGade lt bana hqlamıı ar. Tat.
lnın1ma, dla t hrla belJ bq"ı r.e~ 
rlDe bea J•z lar prd nait, ;olu 
kutluma her taraf• dat•t• fbr• Beş Yaşında Bir Kızcağız Fena Halde 

Tutuştu, Kurtarılamadı Ve Öldü 
8a ...... ilk " erb ••ld8W.SI 

a..ı.nle la• Ye ,.ıı ..... me.ı.a• 
lzeriade paa ... bakalır.aa l:aı a
.. mıfhr. Hafta aarfJ8cla her mektebe 
de ba mlıabakahtrna I01MI alınacak 
•• kuuulara 7erU malaadaa __.., 
Mcrireler nrilecektir • Din Samatyada bir facia llmu1w klçlk bir laa 

çok acıklı bir ıurette yanarak &lmlifllir. Facia flJle 
geçmiftir: 

.. lllllfkllltla .am.ebilmiıler ile tle dcadumm 

... tarafı Jlreld• parpiayacaJc mrette pn-. 
oldajq için. tedavi için kaldınldajı Yedilmie 
Ermeni baatanellnde bir .. t aoara almlftllr. 

a.s1n ••l 16 da Halknlede Wr 
toplaab olacak, Bqltaka•• Aekana 
rad1oaaada mi.> li1eee1i aç t d1l•YI 
tlialeneeektir. Akta-. l.taabul ra..,._ 
•uada Ok koafv1aa Vali MuaYi 1 S., 
Ali Rlaa Yerecektir. Hafta ile heraw 
Yitrla •l .. bakH• da bafaaktaü. 
Ba •laabalca7a 31 mG•••• Ye ... 
..... fttlnk etmlttb'. H fta 11 r.••• 
22 ldtWk J.n ..,. ... • ........ 

Samatyacla Sulamanubrda oturan Sahak •dh 
bir Ermeninia li 7qındakl kın Ounaa dl• biw 
mliddet e•de oynadıktan ıonra eline ıeçlrdlji bir 
kibrit katudle ber•ber ıokata çıkmıf.11'· Oıaana 
10kakta topladıiı klptlardan bir Jıpa yapmıf •• 
kljıt 71pu at9fleyerek etrafuada kopnya bqla
......... Ba ıınSa O...nanın •tekleri tutuımuf iae de 
DYalh im bunan farkma •armı7arak oyanm deYam 
etmiftir. Ouana arbk atlerl 7an1111Ja baflachp ... 
rada feryat ederek e•lne dairu kotmıJa baflamar 
br. Zawalla lazcaia- feıpda luriae 7et:pnler ate-

Bir lfflnl• Yaza Yandı 
Enelld ıGa de Bllytlkderede kibrit fabr!b

aada bir hldise Glmllf, bir bu •eticalade parla
J•• Lbr•tl•dea bir a.,,...eDI• Jlal 7nm11t1r. HA
diae fiiyle olmuflun Fabrikada ça:ıpa amele Ya
ni evvelki glD fabrika lçiadt clolafwakta- lkea 
JVO dqmltf, dllfeafE• Jwde ........ ldlll'lt lm
talanna çarpbp ipa killritler afet almt we Jlzl 
fena halde yu•fbr· Yuaf •--,. bWmlarak 
tedaYi albaa ahnmqbr. 

.. zenk kuanaaları -~_.ktir. s_. 
lara madalya n c.ip:e....., ..Ue
eektir. 

ffayaya da .. ala JUi yu ı.._ 
lçla Vecihi BeJin yrpt t• teerlhlet 
lJI aetleeler •••ittir· Oaa.tb:lekl 
C.•a flal ,..,.., lltla lat.a•af 
.. .... a clumaala bir propaaaada 
J•&l9• yazalaeak •• her lc.Ji••8ı .. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Ahmed •e llalt-d Adh Od 
kafadar Ey&pte Hamdinia ka,.
jmdaa oclua çalarlark• ıaka
lanmıflardır. * Sirkecide E'bb Malatya 
otelinde çalqaa Şeref adla biri 
otelclea bir sGmlf -t De elbiae 
Yeuin ~alarak lwpnf JM de 
pkalanm.ftır. 

* Ferid adh biri Tabimde 
Bllbalcl.,. caddainde EYdolW
J•DID evine tirerek teacere eri 
çalank UYQfurkea tatalmuftur. 

1tl Galatada Aziz adlı bir 
kahftd tllkklmn• lalae • clak 
tljl .. a.- .. Wrial .... 
De ba11ndan yaralamıfbr. 

.. Diin limanımıza aelen ltal
,.. Baaclarü Aclriya ••parandan 
ylk botaltmakta iken YİDÇ kopa• 
rak tayf.lardaa uo1n•w lwlae 
cllterek pralamqbr. 

Karanfil Na Yapmış? 
Arnawd tebauından Abidin 

ojlu Say Karufll dün Romanya 
yapuruaa biaerken memvlana 
aarandikbtial ulbelaalt. p.ra 
bçD'clıp fOpbesl ayanmlft her 
tarafım arallllflar blqey ba'ama
Dllflar. Nihayet yatajım dakttır
mlifler Ye iclade 700 AnaaYUd 
fraa11 b•landap lçia kendia!nl 
mlddeiamamltp Yermitludlr. 
Birinci madutik Karanfil haJE. 
imada tahkikat , • .,.ktacLr. 

T•9'•Ut lsteit 
.,_ Apaza maib...ı 

relli bay D••mt alahf ah..._ 
ltM tekalit:libl Wemiftir. 

Ba1 thamlnin ideli AclllJe 
B••••lıpaca kabul eclüm•ftir. 

Pek elkl Adliyecilerimizd• 
ola ba1 Dlaamialn Adli,eclea 
a,m... eilıette ld llir liJacf ... 

0 ,1,oba-• '•rın· .... - ••tn blylklltüa ... e k 
Bahtı Kara ' 1 

'~· ... •,... w. .... •··1
• llbl • ı • ı&IJecektlr. Gee. de, etraft a ,,.. 

B. y dd lr~ uagenesı jektlfl•rl• aJdıa atılacak Y• bir·~· lr Ur aşa •••z ra ••rılecek.:-. 
Kereateellerle Eylb _....dia Yine Cuma ;ilaa, tanarelerl• 

Yardim ifl"yen otobu.ler eyftW ,O. •la B"yazıd, T liaim meydaa artna 99 
•• Ur kontrolcla pçirilmİftlr. Ba o.kıtiarda Dotaaalua, Ka4ak6,._.. 

İfrl Hneleri emaaıoda öldilrnlen k trol ti • ~- b• L ka111'ata propa .. IMI• lcljdları •tda. 
Sen,.gıd1i bir Framııa nef rio n katıboı on De cema..., il' aıımmaa cakbr. A,.. .& maada he re •• 
söylemedıği ioia (20) •ne hı1pse r11ah- frenleriaia bmuk oldaja tiril- .anı .... da taıay c le ol n bu k•rt-
küm edılen ve CenuLI Aw r kuda •&ft1ir. Ba hatta php 28 oto- lan iMi ub tutum cem'yetiae •em.. 
Oilyao ziadanlanna göderilip (15 ıe- btıaten beı taaul ltleaekt• •la- lere hediye er datıtalac lchr. Bucla" 
ne11oi bıtirdaktell ıoora affa uğnyan konulmqtur. baıh hafta lçeraliD e tutum bmba-
po"ta müve11n Bay Ilılmınıa feci hi- BelediJe salat. - toflr raaı alınlar Ye kambna1 rını boıaf-
hndf"D geç nlerde bahsetmıı k. Bu p(lftmlm.. kararama De teldl- ta:ılar ara• ada da km'a pld!ecek ft 
yurddqıo hüiu ae1yan B~)Oğ unda de tatbik edi!d a·1a1 de kontrol k .... ıua ..... Mdiy.ı.r ....... 
Cemalbey lokantuı •hibi Ba7 Cemal eakt:r. 
bu müııuebetle 50ı) kunıı giindermit, etmiye bafla7acakbr. T-wuf Haftam içinde 
eonra yine bu lobnta de aletlle mut- EıladİJllİI Alacaklan Konfenına._ 
terilerjoden •• n:.ıüıtabdemleriadtan bır 1339 1e11ea'nden evYelki HDe- Beflacl banuf Y• yeril mah W. 
kl81Da tarafından toplanıp guetemise ._ Wtaa1D ••ı'usıe sini Halk••--
ıısa kaı11_1dah• teelim edilmif!i. D..Jıa le ... alt belediJe naimleri aff.. ele lerl de radyoda ko fennal• 
en~-·..,,BldıMa 18i'ilfaii ........... '91ıittılt;'!l'lll8'Mtliillllll ........... ~~İli(ll~---~~~--.......... ~ 
kuruı verılmitstL Şimdi de yine Ce· kadar geçen zamana ait borçlar, Va im:z Bay Muhid in Yerec k, .. 
malbey lokantuı milfteri ve müıtah- takib e:len recf'ler.ie Doktor lluhli8 
demlerinden bir b•ı il• Beyoğlunda l:elediye tanfından bir lilte Ethem, M•dıba Muz ffer, Rıu HaU., 
Narin •• Hilloiitabıat lokımtalaarı ... halinde huırlumakt.clar. Borç- M ki Saicl, Meliha AYDi sa--. :ı; 
biblerl, mah.Uebici Bay DuJu1l Ye o lulann listeı ·, bütlln belecLye .1:. .. d taraflar aclaa mraıdle ima[• 

y lar Yff leeektir. 
r•ar.ld\ iiler JUlaallebıci Ye bh•e- pbe er:ne bildirilecek ft balar llu-1. Glronomlk •e blrıktlnae 
cilerden baz&lan tarafmdaa caaete- takib edılecekt r. taaklmadald la de...,U lconfera.ıana 
mİH 1050 karat daha teelim eail- y k 1 s·•.ahı lnı~--- tanftaruMI• ılAka ile 
mittir. Bu muretle matb-.aı• bu a a atlan ... ar •ial.....ı a..ıt.ld• ,. f ydeh ... 
raY&lh Jurcldat için 2906 karat birıkmit E\Yelki alrıam yapılan arama eakbr. 
olayor. neticeainde Sirkecule Silleymaa- Halkewlnde ~ 

da ve Haaanda birer bıçak, Kum- HalkewiDd • • Bet ae tutum " 
"-\ kapıda Fe}zullahda bir kam•. ,...ıi mal haftuı ..... Ntb1acaldar. 

TabtakaJede Kadirde b:r bıpk, haa itlıa basla (1211~"34 Ç qam. 
Musta a çawfta iki kama, blP ~ 1181t (t6) da l:n.1a C~ •• 
veci C:.·banda bir ba,.ak Beyudta merkesiade bir toplab J palacalr " er w Halkwi Bqlcaaı Ali R n tarafm.._ 
aandalreci K~onu cllkklnmda (Ferdi trurnda ı ..... " -. ..... 
buluna Şabanda U sıram esrar ,.ti) ._Irk..._ bir ...,.,.... ...._ •e bir bıçak, tıukl,de Keua· e.ımr. 
da bir ulcLrma b........,_ ..... Koaferaaa MIMM ...... ...,. 
dere e<.IJD:ttis. ile •• laer tarafa ••lleeeldlr. 

Tre•nr 0cr ..... 
Tramn1 tarife ._...,_. 

dta ............ , ...... 
Baclan •9"1 taplaa• eWmilr 
brif.s komiayo 11, elektrik lcr* 
lerlni 15 brueta ••kbiı içia. 
traany lcretleriacle bir deiiP
lik yapllabl:ecejiao ibtiwal W..U. 
.. mektedir. 

( Son Posta'nın Resimli Hikigesi : Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 1 

'/ / 
~ --- ---- -
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Münderecatımızı~ çoklu
ıundan dercedilememiş
tir. 

Alevi, düıuam ve tehlikeli kokusu 

1 
yoktur. Her dakikada hizmete ama

dedir. Sarfiyatı Halt• l,S U& 3 kuruı 

kadardır. 



SON POSTA 

J Konuşma -t KET Memleket Manzarası 
i 1 

Yeniden 
Okumak 

Naral lalı Ataç 
Yıllardanberi Dostoyevski'nin 

romanlannı kapamııhm; Şehir 
tiyatrosunun « Cürllm ve ceza» yı 
oynaması, belki bir de B. Ruşen 
Eşref'in « Beyaz geceler » terc\l· 
mesini basbrmaıı bana onları 
yine açtırdı. insan hafızasından 
emin olmamalıdır; okuduk!arım~zı, 
aradan birkaç yıl geçince, r ı:ak 
bir gölge gibi, hatırlıyabiliyoruz. 

Elbette her okuduğumuzu, 

unuttuğumuz yerler vardır diye 
tekrar okumak lazımgelmez. Fakat 
Dostoyevski'nin kitablan bunlar
dan değildir. Onlar içinde binbir 
insan ka)nıyan bir Alemdir. O 
insan!arla arasıra konuşmamız, 

onların yaşayıılarını yakında gör
memiz lazımdır; yokıa onlar bi· 
&im için çoktan beri görmediği· 
mizden yabancılaf1Dıı birer bını
dığa döner. Halbuki Raakolnlkof· 
da, Karamazorlar da, Mışkin ~e 
bize in!an ruhunu, demek ki 
kendi kendimizi aydınlatan tip
lerdir. Onlardan uzaklaştıkça bize 
lr.sanhğın en derin kötelerini an· 
latabilecek timsallerden mahrum 
kaimz. 

Tekrar okumanın başlıca fay
dalarısdan biri de bize kendi 
kendimizi kontrol ettirmeıidir. 
Her okuduğumuz kitab bizde 
elbette ki bir tesir bırakır; bize 
iyi köUl bir ıey katar. 
Zamanla bu tesir değiş·r; 
bir müddet kuvvetlendikten son-
ra yavaı yavaş zayıflamağa 

başlar. Artık bizim o kitab hak• 
kındaki htikmllmliz habrınızda 
kalan o zayıf tesire, lntıbaa göre
dir. Bunun içindir ki çok zaman 
Gnce okuduğumuz kitablardan 
ıöz açılınca onların gerçek değe
rine hiç de uygun olmıyan, o 
değerden ya pek yukan, ya pek 
qağı olan hükllmler veririz. Ilk 
okudupmuz çağda ıu veya bu 
1ebeble pek beğendiğimiz ince 
kitablar vardır ki yeniden okudu· 
ğumuzda orta, belki de kötll bu• 
luruz. itte yeniden okumak bunun 
ıçın bizi bir takım kitabların 
istibdadından da kurtanr. 

Doıtoyevski'yl tekrar foku
dağuma sevindim; çüokil onun 
b0y6kl0ğünll de, zaaflarını da ıim· 
dl daha iyi görilyor, manaılDI 
daha iyi anlıyorum. 

Daha iyi anlıyorum; yani bu
gtınktl görDılerimi, duygularıma 
daha uygun manalar çıkanyorum. 
BüyOk uıtalann tesirinde kalmak 
lizımu on!arla hayatımızm her 
çağında tekrar konuımalıyız. 
Çllnktl biz değiftikçe onlara ver
dijimiz mana da değ:fir. 

Deve Kini 
Kaıda Bir Deve Sahibini 

Isırdı 
Kaı (Huıust) - Develerin 

dehfetli bir kin tuttı.kları, ken• 
dilerine eza ve cefa eden sahip
ler:oden intikam aldıkları söylenir 

•urur. Burada bunun acı bir misali 
görtilmüştilr : 

Göı re köyDnden Mebmed öte
denberi devesile hot geçineme
mekte, devesini ikide birde kız.. 
dırmakta imi1- Birkaç gün evvel 
Mehmed deveaiai bmarlarken .de
Ye l:ir fırsatım bulmuı ve Melı
medi ayağ odan ısırmıştır. Isırılan 
} erdeki yara büyümektedir. Meh
m d.o nyr.ğı-ıı kaybetmek tehli
ke"'i Li e v.:ı rdır. 

.... __________________________________ ._ .... ..._...._.,Emet 

Nezibde 8 Sabun 25 Zeytinyağı Köylerinde 

Nezlb (Huıu
ai) - Nezib Ga
ıiantebe 45 ki· 
lometre meaafe
de ve Diyarıbe
kir yola üzerin· 
dedir. Kaaabanın 
bütün evleri ve 
binaları beyaz 
taşla yap1lmııtır. 
Kasabada 2 bin 
evde 11 bin ki
ti oturmaktadır. 
Nezib yedi sene 
evvel kaza ol
muttur. 326 da 
na biye olan hu 
fimdıki ı:rin ka· 
za merkezi daha 
evvel de bir 

lmalitbanesi Çalışıyor So:!.t ~~!!~ _ v.
010

.u, 

muhtar tarafından idare edilen 
bir köycllkt.an ibaretti. 

Nezib çok eski bir ıehlrdir 
ve Romalılar zamanıqda kurul
muştur. Ha!A Romalılar devrin· 
den kalma camie tahvil edilmit 
bir kil;ıe vardır. Merhum Zıya 

Simavda Ağaç 
Yetiştirme 
Cemiyeti 

Simav ( Hususi ) - Simavda 
ormanlar ve bağlar pek çoktur. 
15 • 20 sene evvel bu bağJar çok 
verimli idiler. Fakat bllihara ba· 
kımsızhk yüzllnden harab oldular. 
Şimdi bazı gençler bir ağaç 

korumu ve yetiştirme cemiyeti 
kurdular. Bu cemiyetin çalışması 
neticeıinde bağlar yeniden lşleomi-
ye başladı. Ta} yare cemiyti katibi 
Bay lsmail, orman fen memuru 
Bay Cavit, makinist Bay Avni 
cemiyetin müessisidirler. Cemiyet 
mensupları halka bağcılık ve 
aiaç yetittirmeoin faideleri hak· 
kında konferanslar vermekte, 
bu konferanıların bayırlı netice-
lerl de görlllmektedlr. 

Di yarıbekirde 
Sandık içine Saklanan 

Bir Kati) Yakalandı 
Diyarıbekir, (Hususi) - Silvan 

kazasının Hazro kö~linden Abdül· 
latifi öldürerek kaçan ve o zaman
danberi dağlarda bannan HGseyio 
oğlu lbrabim ıebre gelmiı amcası 
Bezzaz Mehmed Alinin evinde 
saklanmııbr. 

Polis iti haber alımı Ye ibra• 
himi eYin Uat katında bir sandık 
lçeriainde saklı olduğu halde ya• 
kalanmııtır. lbrahim Adliyeye 
Yerilm:ıtir. 

Nazillide 3 Köy DUğUnO 
Naz·m (Husuai) - Burada 

bir gecede Hamzallı, Bereketli ve 
Hacıbey:i köylerinde 3 düğün 
yapılmııtır. Eu dOğnnler gece ve 
gündüz devam etmiş, 3 köy bir 
gecede qıklanmıt ve Nazilli ova• 
mnda birer pırlanta gibi parJa
mııtır. 

Bir gecede 3 klSyde birden 
diiğllo yapıld;ğı ve bu düğünler 
çok parlak olduğu için Nazilli 
köylllleri kek çok ej'lenmiılerdir. 

Bitlislilerin Yardımı 
Bitlis, (Huausl) - Geçenlerde 

vukaa gelen ze!zelede Çapakçur 
kaza11nda birçok klJyler zarara 
uğramııb. Bu za•alhlara yardım 
olmak üzere Bitliı belediyesi 500 
lira göndermitt:r. Ayrıca Bitlis 
Hili"iahmeri de bu it içia iane 
toplamaktadır. 

denllen cinsten 
tfttnn pek çok ye• 
tişlr. Evvelce bu· 
rada Afyon eki· 
lirdL Fakat şim· 

Emet ile Eğrigöz dağı arasında, 
Emete iki saat uzaklıkta, ormall" 
lık ve fundalıkları:ı eteğinde 
ı:rin bir köydür. Köyün insnaı 
oldukça kalabalıktır. Üikemizİll 
istilası anlarında Emet, dlifmall 
tarafından yakılmıştı. 

di ekilmemektedir. 
Meyva da pek bol 
yetişmektedir. Bu· 
rada zeytin mahu 
sulü bereketli ol· 
duğu sene:er 3 
milyon kao zeytin 

Düşman memleketten kovr 
lonca Emet evleri yeniden ya• 
pıldı. Köyde her evin avlusunda 
b;r bahçe var. Suları bol 45 da• 
kika uzağında güzel bir bamaIDI 
vardır ki suyu romatizmah lnsar 
lara birebir gelir. 

yağı ve dört mil· 
yon kilo sabun is
tihsal edilmekte· 
dir. Burada el· 

Soğuk ımJardan, tahtalı suyd 
dedikleri ıu gayet güzel içilir bit 
ıudur. Bu su köye 1,5 aaat uzakta 
ormanın kenarındadır Su köyliİ' 
Jer tarafında deatilerle Emet• 
getirilerek satılır. Nezip belediye dairesi 

Gök Alp bu camie ( Cuma camiı") 
ismini vermiştir. Bu cami Aya· 
sofya tarzı mimariıinde yapılmış 
bulunmaktadır ve çok gllzel mu
hafaza edilmiştir. · 

Nezihte zeytin, fıstık ve An· 
tebin ( Hasan keyf ) tntüııQ 

ye~ım sekiz sabun, 
25 zeyUnyağ ima• 
lathanesi vardır. 
Nezib:n mlihim 
nok sanların dan 

biri bugOnOn lhtiyaçlanna uygun 
bir hilkümet konağı olmamasıdır. 

Hükumet daireleri ıuraya bu
raya serpllmit bir haldedir. Eu 
vaziyet muameJAtta mütkftlab 
mucib olmaktadır. Mamafih ya• 
kında hükümet konağı lnıasına 
başlanacaktır. Vamık Faik 

Zirai Sigorta Ve İstandardize işi 
Ziraat Hakanlığı Eab Anadolu Bağcı!ık Enstitüsünden 
Bazı Mühim Sualler Sordu, Bir Rapor Hazırlanıyor 

lhümlerimiz İfleniyor 
lzmir (Husuıt) - Ziraat Ba· ittihaz edilecek zirai ve fenni 

kanlığı, istihsal maddelerimizin ledbirlerle istikrar temin edebil· 
ziral Iİgorta ve istandarcLze itini mek imkanı mevcud değil midir? 
arafhrmıya karar vermiı göriln- 7 - Bab Anadolu llzllmlerlnde 
mektedir. lik iş olarak, batı Ana- tasnif istihsal esaıında mı baflar, 
dolu çiftçisine orta bir he1apla yoku ticarette mi? 
yılda on milyon lira getiren 8z6m lf. 
mabsulu ele alınmııtır. Son yıllar İ(İnde tızOm ahcı-

Dlln Ziraat Bakanhğlndan larmm gösterdikleri haklı lltizl.k 
"Batı Anadolu bağcılık enatitüsti., ve diğer ıatıcı memleketlerin 
müdfirlüğilne gelen bir buyrukta lizümleri hazırlamak huauıunda 
ıu noktalar aoruluyor: tatbikına baıladıklan teknik usul· 

1 - Zirai sigortalar Anado~a leri benim•~mek, rakiplerin kar• 
bağlarında ne derece yapılmlfbr. fJBlnda ayakta durabilmek için 
Yapı mam:şıa bunun sebebi ne- çok lftzum!u gfirülbvor. 
dir? Ne gibi tedbirlere ihtiyaç Meseli bu ıene Kalifomlyadan 
vardır? Almanyaya yepyeni bir tip 

2 - Mllhlm yetiftirici &dm Ozü m glnderilmi,tir. Bu lizlim renk 
merkezlerinde bir kilo llz6mlln Ye koka itibarile Almanyada hayret 
maliyet fiah na111 teşekkül eder? uyandıracak kadar iyi bir tesir 

3 - Kuru lizümler 4 ten bırakmııtır. 
12 ye kadar muhtelif ia:mı~r al- Bu lhumler, büytlkl&lderi itf.. 
bnda sınıflara ayrıldığına nazaran barile Adeta milimetre ile 81çOIDp 
bunlardan her bir nev'in haiz ol- yetiıtirilmit gibi aynı boydadırlar. 
duğu vasıflar nelerdir? Yani ne Bu üz&mlere muz aııu Japıldığı 
gibi hususiyetler g6z 8n6nde tu• için dışanhlc kokusu muzu andır-
tularak Oziimler dokuz ayn acv'e maktadır. Ancak bu huıoaiyet)er ta-
ayrılmışt:r? mamen dışatılıktır. Gıda maddesi 

4- Meaeli 12 numarayı taşıyan itibarile ve yenme noktasından 
ve ( İdeal Karaburun Sultanas) Tiirk Ozlmlerlnin ytızde 30 u 
adı verilen tlzümler vasıflan itiba· kadar bir kıymet taıımaktadır. 
rile; taneleri milaavi büyüklilkte Böyle de o~aa lizllmlerimizin iıtan• 
olduğuna göre diğer llzlbnlerin dardlzaıyonunu yapmak, aynı 
tasnifinde aym esaslar gözetili· numaradaki Ozllm!eı in renk ve 
yor mu? boylarım vuıflandırmak lizımdır. 

5 - Ba ta1Difler, kanuni bir Bu aaretle alıcılanmız llz&mleri· 
mlleyyedeyl haiz olmadıklanna mize ·daha fazla fiat farla •ermek 

. nazaraa sabit mi veyahud her lmklnmı da bulacaklardır. Zirai 
ıenen:n rekoltesine göre değişen ıigorta iti de çok ehemmiyetli· 
husuıiyetlere mi isllnad etttiri~irler? dir. Bu aene Yunanlılar Amerl· 

6 - Muayyen ka:itelerln evsafı kaya geoderdikleri incirler için 
ıabit değilse, her aene "'kolteı:- bir IİfOrla usull benimıedi'.er. 
nln telirl altında kablllll8mak we Bana bakarak llzilmlerimiz lçia 

Köyde dört beş tane dnkkl11 
ve kahve vardır. Ağa odalarl 
kaldınlmıştır. Yalnız muhtar oda1ı 
vardır. Köye gelen memur-- tab
lildar, jandarma hep muhtar 
odasına inmekteler ve heyeti ih& 
yariye tarahndan kendilerine her 
tfirlil kolaylık gösterilmektedir. 
Köylln Emet ile arasında bir de 
un değirmeni vardır. Değirmende 
hem Emetliler ve l:em de köylliler 
unlarını llğütür:er. Değ"rmen bo
yunca köylünün güzel bahçeleri 
Ye tarlaları uzanır. 

Bu bahçelerin kavunlarımn 
hususiyeti vardır. iri ve tatb 
karpuzlar bu civarda iyi yetişir. 
Köyde buğday ve emsali hububat 
da iyi yetitir. Xaldrrdı'klan nnm:; 
sul köy ahalisini geçindirdiktea 
ıonra havaliye de çokça satarlar. 

Hayvan bea!emiye elveri.U, 
bol otlu mer' alan çoktur güzel 
hayvan yetif tirirler. Kara mğır, 
camız, 6kliz, keçi, koyun besle
nir. Genlf alanlan o·uğundan 

6ttıril kllmea havanatı da boldur. 
T e vuk, hin dl, ördek, horoz çok 
bulunur. 

Köyiln minareli bir camU Yar
dır. Köy hocaları aanklannı ca
milerde kullamrlar. Cami c:bşuıda 
ppka ile gezerler. Köylin delJ. 
kanhlan avcılığa hevu.i olduğa 
için her hafta slirek avına giderler. 
Köyllllıtln hepsi okur yazardar. ............. -- ·-···------··-·· ..... -·---
iki ıigorta ıeldindeo birini ayır-
mak mOmkno olur: 

A) Ozllmierin toplanıp ıergldell 
kallancıya kadar Iİgorta edi:mesL .. 

B) Üzlimler toplandıktan aon
ra dışarı piyaaalara ihracında 

fiat farla ve muhtelif aebeplerl• 
ucuza ublma11 veya biç aatılma-
ma11 ... 

Birind tekil ıigorta fimdllill 
Bab Anadolu zllrraını kunetle 
allkadar eden mühim bir nokta
dır. ikinci tekil sigorta miiatabıill 
değil; ihracatçı tücean alikadar 
etmektedir. Yağmur, dolu ve ha ... 
talık ve diğer afetlerin maddi 
zararlarından mtiltahsili korumak 
için zirai sigortanın birinci ıelrll 
çok ehemmiyetlidir. Eğer mU.-
taha:I istihsal kooperatifler!rde 
olduğu gibi 11atq kooperatifiude 
de ortak olursa, o zaman mabsa
lün dııan piyaularda karfllaşa
cağl mubteLf tehlikeleri iz ıle içilt 
ikinci ıeldi de •Jrıca tatbik et
mek mümklia olur. 

.. Batı Anadolu Bağcılık Enr 
titllıü,. bütün bu noktalan J{ÖI 
6nllnde tutarak mühim bir rapor 
hazırlamaktadir. Yakında Zir1 .ıt 
Bakanhpaa ıönderilecektir. 



Siyaset Alemi 1 HARiCİ · · 
• Lava/in 
zerindeDurduğu Yugoslavya 

ki Nokta Memnun 
... ~Uya einayetinden Miri Ya
l ~· ile M.ıeariataa aramndakl 
.:r-Uk U us'ar dernetiade koaUfU-
1.a en Fr, Da D D Dıı itler Bakanı .M. 
._:•~ Gzer nde durub dOıllnmek i'e• 

• 0 •n iki ıöz ortaya attı. Dedi kiı 
~ 1 - BuJ?ünkll aın Ti rın taılarıoı 
~~•n k nıı d tmak iatiyenler bil
~irler ki bu ... barıı içia ~lı 

I QC o ur. 
,_. - Eter Ulua1ar dernetl adaletJ 
...:• l•tirme:ıae aoau çok alır 

•• 
rap'::JOraz ki boyalı HY•İ aoauada 
isti • andlaınıalarıa detittirilmulal 
~enler (ki l:unlarıa baıında ltalya 
~r.) Sınırlr rıa 1eniden çizllmeaiai 
..... ~rlar, Franaa Ye aı1aaa arkadat
~ i8tete hep kartı duruyor1ır. 
lıQ; d ~ndla,ma1ar ·a bir çispıaia 

tJl 9ilferniyecegiai alSylOyorlar. 
1'tia •al;:r dern•tiıı:fe Marailya ciaa
-.-:. •uçluıu aranırken Macar elçt.ı, 
N tan11a Gaerlne yorulaa auçu 
~ itti •i bu arada aadlqmalana 
~ el "'••1 . ~erelc oldafuau da tiJl• 

L. & aeı ... ol rak .a,ıedi. 
~ M. laYalia Uk .aza, Macar 
~11• karıılıktır. Bia bu kuplıtıa 
.... ,.:.:• duyurulmak bteailditini 

~~el •lSze ~eliau; M. Lanl 
&.ti ar dernetfndea klSnllDk (adalet) 
.,..,~°'· D-. laa dopuau, MaraUya chıa· 
~de •uçu olaa lıeyliJin (deYletia) 
~a ~rkar lmHıaı diliJor. 
~ dl t'Syle L lfilaebillrım K&alllk 
~.-•) •abkemelerla d•lttbtı bir nr• 
~· Uluslu dernetl ulaalar arau clu
~•lar yapacak bir malakeme midir? 
'- l,le iae MS1lenecek .az 7oldm
_..~• denaeti-. .uçla,. -~-
&,:""D•k, oaa ceza... ftn9ek içla 
__,.fınalar Ye aoruttlll'aalar J•pm .. 
"-ı beklemek ••nktir. Ve •ter 
C.. •• ,.. dernetl bir mahkeme delil· 
!it. llam·ya cinayetine benzer bOtOn 

el koyup könülütG yerlae ıe
ulua&r r erua bir •a .. ke•..ı. 

b r•reklefr. 
~ekainiz ki, ( LalteJ adalet 
~ •• hakem mabkemHl ) bu iti 
~az mı? Bize kabau hayır. O 
"111 bGyük a yaaal ~lerde elSa 

1eeek •lç'G'ükte dfildir. - il 

iL Bir Hava Faclaeı 
~ •-., 11 ( A. A.) - SaatlJ•r• 
lt 1c1'•da bj, poata tay7ar .. i dOf•I• 
....., ti l~ıno, Gr. 

a 

Değil Mi? 
Cenevrede Verilen Karar 

Ve Be!grad Gazeteleri 
Ce :ıevre, 11 ( A. A. ) - Marailya 

faciaamdan astara Yuroa!avya ile 
Mac ria an ar • ndald anlapmamas
lıA" n halii içia .erılea karar auretini, 
Macniat n da dahıl oldup halde 
bütün duJetJer ve .ıua..ar cl.,...jl 
konaeyl de kabul etmittir. 

Uluslar Dernell n Awwpa 
Sulhu 

Loatlra, 11 ( A. A.) - NiJaz tCr.. 
aild pzetul •Ulua'ar O.raeti Ana
pa auJbuau ku .. tarmııtır. Nthfı al
tında 7azdıtı bir yı&1cla cliyer ki ı 
•Eter Ulular Dernefi olmaaa•Jd" 
Yu~osınya • M carı.ta• daYa8lllUI 
hal l 7o'unda her türl Ulaıma llati
mali ortadan kı lkacaktl. 

Deji Herald •azeteal ... • bw 
çok alay edl'ea mil etler cemiJetia·-. 
her türlil harb tebJikedaia nya la· C 
defilee telalikeli bir Avnpa ........_ 
... lalae rçtitl•l yu yor. 

Yugoal•VJ•Y• Gelince 
Bel11ad, 11 ( A.A.) - Ceann 

mlzakereleri, llacariataaıa mahldlım 
o'maaaı beklemekte olaa sasete!erle 
efkin aaam\,_de u~l.. a1aadıı
mıftır • 

Gaıetel• iL Lanlla ..... ,.ela 
balundaktaa ....,.. •:aalar dwnetiai• 
adaleti lalld• ..... Is ici• Ylmcla 
retırilmlt ........ " tealalalllerial 
yerine l'etinm_. lbm pa..kte ba
luadutuau MbılabHktadar. 

Ceaewe, 11 (A.A.) - Mecarlataa
Ywpalnya ay ..... Wlklad- balll 
lcbı M. Leni tanla.._ ..Oea mut.. 
bra U'aalar deraetlacl• ••••ani7etle 
kabal edilerek iL Lanl tebrik edll
alttlr. 

Muhtırada, ıorbahlc mablydlnt halı 
bitin ciaayet, 8aibH ... elıkll " 
pr ......... h....... ...... ' 
t•• teaklll ip• akdeclUea lt!9 aalat
maa adaa mlllae• •ir ••lawele 
imzalaamUI ileri alrll•ektedir. 

Piuknele mDcrlmlerla ladellnl 
bnzim " ubte paaaport itlerini ta• 
kib edecek n ıorbabk lauırlıklarma 
dair maltmat ftrtlmeainl de mecburi 
lulacektır. Bet hak:•dea mll'ekkeb 
ulualar ara• bir mahkeme karalarak 
ba mukan'enln bl!lfında yapdacak 

Sevme1111111e 
Edebi 
Tt!frıka 

14 

A 

--Atık 
12 I 12 I 9.H 

~Y~an, hayretle bakınıyordu: 
hJc t u, naaal Cuma, böyle? 

B 
enbal 
•hi ittir le ce, arkadatınm hayretin• 

!_ etmiyordu: 
ilet • Daha erkendir. Sen, bir 

•at 10 • 
Fak nra g6rüraDn. 

~., at Behice, gözlerile etrafım 
L ••ede 1 ıııeaıtyo d :ı memnun o mamıp 
laiaaetti: ~i ) llzDnll arkadqına 
._ laataı IDı~e~e.k kadar bul1JflurcJu 

ce ıçıaı çektiı 

"eli; ı~feden birer aotuk ıazoz Be' ıraz da oturur, dinleniriz. 

' /i~:n,. hiç aeainl çıkarmıyor
•hlct. ~nua lnllode durarak, 
~•lble b rer gazoz içtiler •• iki 
dtıJ.r. E a ~ar, biru iteye otur
laefee a, elnce, hem yorgun yorfUD 
"'1ordıa:.1Jor, hem de teriDI kuru-

._; Bir bardak blrpy içecek 
Be teaıen ter boıanıyor. 

,_.clu.YBean.. yine aeain1 pbrml
hıc:e, ıorda: B: Ne IUsuyorsuo? Dalma Jbıe. 

Yhaa, gOldll: 
: Dalmadım, yorgunum. 

Mla. k Ben de yorıunum amma, 
8 °0uıuyorum. 

....... •Yhaa, iakemle9inl, arkada
- lalce~eı·ne yanaıtarmııtı: 

ea&.-. Beb.ce, sana iki nal ıor• 
-...., ildaiDe de clop. ceYap 

Terecekaial Amma. söz mi? 
- Peki, dz? 
- Enle, bana, ı&nOI mi fe-

kiycnun? Diye ıordun. Hunun 
biç bir ıebebi yok mu? Kendili
ği.ıden mi aklana ıelivermfıti? 

Behice, çantaaındaa bir aiıara 
çıkarıp yaktı: 

- ikinci aualhal de sor. 
Be) ban elini azatmıştı: 
- Biı airara da bana ••· 
Ve aig•rallDI Bebicenia aip-

ru1nd1111 1aktıktan aoııra dOma
maa ha•a1a nflec:li: 

- lkiacl malim de... Burada, 
ıen birini an7oraun? Kimi? 

Behice, aigaruaaın dumanla
nna dalan ıözleriDI Beybana çe-

wirmltti ı 
- Açık mı koaapcajız? 
- Tabii! 
- O balde koauplam. Harun 

Şiaul Bey meMluindea llaberim 
Yar. 

Beyhan, tahmin ediyordum! 
der ı.bi ıazleriai yamda: 

- Amma, • Yeaile •• ne 
mlauebet:e? 

- Eneli, tebrik ederim. iyi 
bir parti. doğrum.. 

Beybaaan ltlru: etmn:ae mini 
olduı 

- Dar, efendim, -. blras 
aua pld,......_. Ba llanke-

1 M. Henderson Barış Mü
kifabnı Aldıktan Sonra •. 
Diyor Ki: "Silahları Bırakma Konfe
ransı Henüz ÖJır~miştir, Sağdır." 
Oa'o, 11 (A.A.) - Nobel komite· 

ain"n •orditi bir ziyafette. ail.ihları j 
bırakma konferanaı reisi M. Hender• 
aon iu beyan tta laılunmuftUI': 

• - Silihları lurakma koaferauı 
•~ete •ln•a•ahdır. Ujradıfı tak• 
dinle batla dia1a J••• dlpcekt:r. 
~ •. dG ... •2thca Yuife, 7enl bir 
a~bnı~et 7aratmaktır. Bu yolda iH 
tımdıye kadar ehemmiyetli aet'eeler 
ka7dolanma1tur. Konfer u heals ut• 
dar. Onaa •n aoa a•yeal bant ile em
alyetı utl•makdar. Bir koafera•• • 1-
eilealDla illd o 'aa ba koaferaaata, biıo 
bql~n .. ı aacllqmuuaıa lauall re
nktir .• 

llonabııs Poat pzetul •iyor ki; 
• il. Headeraoa C..enedeld ••· 

k••ıaı Ht barak•am .. ı... de dai
ma koaferaaa m .. aaıaaa etnfaada 
kalabalık lıa aadurmuıtur. • 

( &Oll Posta: il. HeaderMDa k 
yıba Nobel Sa h •lklfatı nrllclL) M. Uenderaon 

Romada Fransız-ltalyan 
Dostluk T ezahürab 

Roma, 11 (~A.) - Metbur Fran• 
... edibi Şatobrı711n namına dikilea 
heykelin açılma merıısim~ade M. llu• 
aol nl ile beraber bitin blk6met 
erklnı, elçiler Ye büyDk bir halk 
kit' Hl balunmllf, meruimde bir ltal• 
Jııo-Franuz heyetini tem•il eden 
6yaa mecliai bıı.rlciye eacllmenl reiai 
M. Beranje bir nutuk aa1teyerek 

haieketlerl muhaı..e.ne edecektir. Af 

:_..nıı.. aittir. 
Bu.._. teplaalMla .. alo 

Romaaya dat bakaaa M. Titlluko, 
M car:.taaın ba itte suçlu oldupau, 
Macar mGmeaal inin, andleımaıan 
detittirmek yo'unda bir latek ortaya 
•t•ak baklmu nereden balcluj'aaa n 
b6yle latekleria klçlk itilif tarafın
daa tl•dlye kadar o utu I' bl buadan 
bay!• de kat't bir "h•JU'• Ue karııla• 
aacatıaı alSyemittlr. 

tini çok betendim 1 
Beyhan, olduğu yerde anlandı: 
- Naza çekmek dejil. 
Behice, · onun 8Ö)lemuüıe 

nklt bırakmıyordu: 
- Ne olursa olaun, elbette, 

ıenln bir d~ndOfiin vardır. 
Bunu reçel'm. Evvelki gtın tir· 
kettea (llayordom, Türkl na rast
ıeldim, elinde •tefi urı glUerdea 
enfea bU buket •ardı, bayıldım. 
Amaa, Terkin, bu enfea gllller, 
banıi hu bahçeni .ı? Ttirkin· 
MDİD içim Be) hana bir arkadq: 
ıındermif.. O da. bana v81'di 
dedL 

Gözlerini hayret ve esefle 
açmııbı 

- O dakikada, aana 6yle 
kadım ld Beybanl Bnyle bir he-
diye reddedilir miydi biç? Haki
katen c:iu g611er, o'duju belliydi. 
Ne de sbel kokayorlarda. Tür
klnL ••rinia ha? Kıskanmadım, 
desem yalul Ne iıe, Tnrklnla 
rtll• konup y6r0yorduk. Yan 
aolraktaa 6almlıe b:rı çıktı• 
baktı, depo ikiad ıefi Hanın Şi! 
nuil ıellmlaımamıza •akit kal
madı, &&vali• biae bakarken 
TOrklmn elindeki gtll demelinİ 
rlrmllftD. Ôyle bozuldu, öyle 
bozuldu, lyle afalladı ki, anlata-
mam. Sapka11 elinden dDtecek 
fibl oldu, adımlan birbir:ne 
dolaıb, ıendeledL Tllrkiıı da 
farkına vardı •· bilmiJorum 
fakat ben, ıana buketi g6ndere~ 
arkadaım kim oldujuna anla
m11tım. 

Darcla, pa lhle baktu 

Fraaaız-halya J•lwWtıadaa laarantle 
bahaetmİftlr. 

Ceao•a, 1t (A.A.) - Fraaaa bah
riye bakanı iL Piyetrl baraJa l'•Jmlt
tlr. Fn•••• balran C.no•ada tertib 
edilea bnsı ••raaimde •• bu arada 
Melye kupaıı Ciçla 1apalacak ltalyaa
f ranaız eakrim maçında hazır baluna
c kt r. 

Amerika Vapur Sabyor 
.. ,.... (A,.Aa) - ....... .... 

lu adaa ....... tla .. tluda ... .... 
Amerika firketleriaia npul... eab

lacalcbr. ÇlakG iNi firketler Mristıe 

callflD•k iateml1orlar. 

8•rd• AHJlt 
LabeJ, 11 (A.A.) - HOk4met Sar 

da plebiait (ar•.)'1 umumiye) eanHında 
11a7if i muh faza iç:a bir Holanda 
ku•Htl ı5ndermeyl kararlatbrmıthr. 

.:.... Bilmem, yanılıyor mı7am? 
Beyhan, kollarlDI iki 7ana 

aÇllUfb: 
- HaJll', yamlmıyonun.. 
- O gtindenberi Turklnı 

,armeclin mi? Sana, birpy aöy• 
lemecll mil 

- Gördllm amma. 85ylemedi. 
Behice, likayd bir iç çekme 

ile ıöfılls geçirdL 
- Harun Şinuiye acıdım, 

ıanderd;ii ınllerı, Türkinın el~n· 
de 1.örftnce, pek fena bozuldu. 

Beyhaaın penbe yana&ına bir 
flake vurdu: 

- Y arama2, ıenl... Çlçtıği 
reddedenin ha? Sende ne açmaz• 
lar Yarmıt ta biz farkında de
ğilmitiz •• 

Beyhan, J••.. Ja•aı ainirle
Diyordu: 

- Hayır,.. Bildiiin, tahmin ve 
tuavvur ettiğin gibi dejil... Çi· 
çeii 16nderdiğl zaman karıı11n• 
da olsaydım, kafasına atardım! 

Behice kahkaha ile ıwUyordu: 
- Yok bu kadarı fazla ... 

Baılangıcı iyi idare ettin. Artık 
fazluıoa ritme... Harun Şinasi 
benim iyi ahbabımdır. Aranw 
bulurum. 

Beyhan ytJd mosmor olmu" 
aefeai tıkanarak ayağa kalkmlfb: 

- Atkolaun, Behicel.. TUrkln, 
yetifllliyormut gibi fimcli l>ir de 
aen mi çaktın? Muhakkak bana 
eza elm,eyl mi kurdunuz? 

Behice, arkadaıının birdenbi
re l&flp köpUrll vermem karpam
da ne yapaca~~· • ,.111.öial 
pprmqtı: 

Gönül /,Jeri J 
Okuyucularıma 
Cevaplarım .. 

. (Mektubuna imza atmıya korkan 
bır mtkteb talebesi hana hig ae~me
diğim bir hikaye anlatıyor:) 

- "Bu genç, mektepte ken· 
dlslle ayni ı:rada oturan bir kızı 
aevmekte, ondan da mukabele 
görmektedir. Fakat ıon gtınlerde 
kwn •aziyetiai değiılirdiğ:ne dik· 
kat etmiıtir, sebebioi merak 
e.mektedir • ., 

Bu aene mutada nazaran da· 
ha 11kı yapılan bakalorya imtthan· 
lermıa net:cesinde talebenin ya
rı11ndan fazlası muvaff akıyetıiz• 
l.kle ka11ılqblar, ıazetelerda 
t •' ebl aratbnldı, Oaerlnde bir
tok mUtalealar y&Otlildll, meaele 
•o ualan tana eh, unutulur gibi 
oldu. Bu mektup g&ateriJor ki, 
hocalana dkkat edecekleri aile
lerin tlzeriade çok baau daraaa
caklan bir mevzu daha vardır. 

• 
(Saltanahmet) tea mektap ıonder.o 

.tadın okuyucumaı 

Gazete alltununda verecetlm 
ceYap nazandlkkatl celbeder, 
beUd anlaımamazlığm artmaıma 
ıebep olur, latenenlz huıull ad-
ruenlzl ı&nderlniz oraya yaz .. 
Jlm. Fakat ıimdidea punu 
biJinlz: V aılyet tehlikeli deiildlr, 
bal edllebUr. MeJUI ol ... ak 
lbaml 

Jf 
B. P. Merıia imzalı bir mektub ,.. 

hlbi aoru)'or ı 

-
11Iki ıeaedenberl 1evlflyo. 

ruz, aramızda menmenln mtlm
kön olamıyacağını da bi1i1oruz, 
D• yapabm?,. 

Sualin ceYabı buittlr. Dd 111r
tan biri, ya böylece de•am edip 
gideniniz. yabuut ta yekdiıerlniza 
aamimt birer allahaıımarladık 
dedikten ıonra ayrılır, bakikİ 
1ollaruma upanuua ı 

TB!ZB 
•ovret Ru•r•d• •••k•ed 

Tahklkab 
lloelro•a, l1 (AA. ) - So.yet 

memurbnaa kartı zorbalık eapndan 
37 b•JH rua daha YBkaelc Aakerl 
ŞAra7°' nrllmiftir. Leaial"rad'da lldl
rtl en Kirof'ua allml tabkikab da 
merkezi icra komit .. taia latetile 
azablm·ıtır. 

- Ne oluyonun, Beyhan? 
Plljda, ıo!da ıtilen takalapa 

erkeklerle ikı kadın, ••idaki Y• 
lıudi aileıi; bakbldanaı biuettlr-
memek btlyor gibi değil adeta 
dik dik ve merakla on a;a bala
JorlardL Behice, kılık ıesle: 

- Beyhan, otur, herku bize 
bakıyor. Rezalet, dedi. 

Bu ani hiddetinden Beyhan da 
utanaııfb, batı göptlae dllttll; 
tekrar yerine oturdu : 

- Görliyor muıun, ellmde 
değll... Bu adamın kendi de, Wı 
da a:nlrime dokunuyor.. Ondan 
bahıedilmesini iatemi)'orum. 

Behice, bir cııara daha yak• 
mııtı: 

- O halde, baıka birini 
ıeviyorıun ! 

- Hayır! Kim.eyi ıevmiyorum. 
Tuhaf ıeyl Muhakkak birini .... 
mek mi liDm? lıte buna anlıya
mıyorum. 

Behice, iakemleıinde yan dlJn• 
mtıı, aıkuım yarı (e,lrmifti, 
cııaruım deriD nefealerle çeki
yordu: 

- Ôyle ya... Olabilir ••• 
Beyhan, arkadaşının tavnndaa 

bir ıeJ anlamada. Behice, hiddet
lenmif mi idi, 1oba alay mı 
ediyordu? 

Plajda aağ •e aoluada kam
larla oymyan, denize Jirip çıkan 
kadın'ar, erkekler, tekrar kendi 
alemlerine dalmıı'ardı. 

Behice, arkua yan cl6allk. 
eııarasını içiyordu. 

Beyhan, hiç 1Uir.I çıkarmıyor, 
clalpa dalpa denize balnyorda. 

(ArkMa ... 
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Yumurta 
Sarısındaki 
·Kan Lekeleri 

Yumurtalarm harici arızalan• 
nı evvelce yazmıştak. Bugün de 
yumurtaların içinde bazen tesadilf 
edilen gayritabii halleri gös· 
tereceğiz. Bu gibi yumurtalan 
çok kolay izah edebilmek müm• 
kündür. Bu cümleden olarak bazı 
kerre yum ur· ayı alakok olarak 
yiyeceğiniz zaman tabağa kırdı· 

ğmııda sa rıs ının üzerinde kan le
keleri olduğunu görürüz birçok kim 
seler vardır ki bu gibi yumurtaları 
hiç yemedikleri gibi bu kan leke· 
!erinin mevcud .yetinden dolayı bir 
takım yalmş neticeler çıkarırlar; 

çok kere de bu gibi yumurtayı 
yapan tavuğunun basta olduğuna 
alamet addederek tavuğu tedaviye 
ve yahut kesmeğe kalkııırlar. 
H albuki bu kan lekelerl"h bulun• 
maaı aebebinl izahtan kolay bir 
şey yoktur. Filvaki yaz.tarımda 
gördünüz ki kemale ermit tohum, 
yumurta salkımından kopar; o ııra• 
da onu ihata eden zar kese yeri, 
yırtılır. lıto bu yırtık arızi bir 
sebebten bir az daha ileriye 
kadar uzandığı zaman zann da· 
marlı olan yerine ulaıır ve Ora· 
dan çıkan uf ak bir damla kan 
yumurta sansının nsuıne yayıla· 

rak kalır beraberce yumurta 
mecrasına düşüp sarı ve albümin 
ile örtüldükten sonra dıfar& çıkar. 
Bu gibi yumurtalar ,!lahilindo 
gördliğümUz kan lekesinin bulun· 
ma1ı fevkalade bir ıey olmadığı 
gibi tavuğun tedaviıini, kesilmesini 
veya yumurtaamm yenmemesini 
lcab ettirmez. 

Kan lekelerinin bazan yumurta 
kabuğu haricinde olduğunu da 
görliriiz. Bu iıe piliçten yetiıerek 
tavuk olub ilk yumurtayı dııanya 
çıkardığı zamana tesadüf edilir ki 
bu da yumurta mecrasında bu· 
laşan kandan başka bir f6J 

· değildir. Yumurtanın beyaz vo 
aaruımın çok koyu sarı veyahut 
açık sarı bulunma&ının sebebi de 
yom meseleaine1 bağlı olduğundan 
haatalıkla hiç bir alAkaıı yoktur. 
Yumurtanın beyazı ıu gibi ve 

. hazan da çok yapışkan olup 
aarısından ayırmak dahi mllmkUn 
olamaz. itte bu gibi yumurtala· 
rın gıda dereceleri diğer yumur
talardan daha farklı olduğu an• 
latılır. Bu gibi yumurtayı yapan 
tavuklar fenol ıerait altında ha· 
kılmıt eyi gıdalarla bealenilmiş 
tavukların yumurtalarından bat ka 
bir ıey değildir. 

Taze yumurtalar bazen 
kınldıkJarı zaman et, balık 
gibi kokular neşrederler. Bu 
da tavuğun fenalığına ve 
ve yumurtanın h11atalığına vo ya· 
hut bayat olduğuna delfi.let et· 
mez. Çllnkn bu gibi tavuklar de
ni>., göl Ye bataklıklar kenarında 
dolaıarak oralarda pek fazla bu· 
lablldikleri balık ve buna mUma
ıil yemleri yemelerinden yaptık· 
ları yumurtada onun kokuıunu 
neıredecokleri gayet tabiidJr. 

• ErHk8y Bereket Tavuk Çlftllfl 

(1) TaYUk n 1'avukçulufa alt olan 
mlt\.tlllarinbl IOrunu, mllhh&Hıa abıe 
cevap Yerecektir. ........................................................ -... 
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Veresiyecilik -Aldı, Yiiriidl 

Tefeci Sarraflar işi Vere-
Terziliğe Döktüler • 

sıyecı 
• 

mağazanın istediğin kısmında Is· mıyor. iyi kötll tahailit yapıyoruz. 
' tedlğin eşyayı • hem do pazarbkla Burayı açab iki ay oldu, şlki· 
çekiıe çekişe - alır ve gişeye para yet edecek halim yok. 
yerine bonoyu verirsin. lıte o Avukat cevab verdi: 

kadar 1. - lnıallah hep böyle gider; 
Arkadaıım, takıldı : aakın ipin ucunu kaçırma ha; 

Ya ay başları 1 battığın gündür yokaa •• 

lıler kesad 
gidiyor. Bir iki 
yıl önce mallan· 
nın ateı bahaaın
da!l yanına yak· 
laıılamıyan Be
yoğ!um~., benim 
diyen en kodamaı 
m,,ğuzaları bile 
taksitle ahıveriıe 
b~tlndılar. Buma 
ğa:r.aların vitrin· 
lerindekl ( fiat 

maktudur) yazıları 
bi:e hükümden latanhulda, iğneden ipliğe kadar veresiye olarak 
düştü; pek gUzel tedarik etmek mümkündür 
pazarlık ediliyor ve bet aıağı, Ôte~I, takaya boıdu : 

.. 
- Yahu, se-

nin kaç tane kos· 
tümün var, Alla

bını seversen. Her 
hafta bir koslUm 
değiıtirlyorsun 1 

Bey oğlunda 
bir lokantada ya· 
nımızdaki maaa• 
da oturan iki ar· 
kadaşın konuıma• 
sına kulak miaa• 
firl olduk. 

Ermeni oldu· 
ğu şivesinden an· 

bet yukarı uyutuluyor. - itte o ıaman, taksitleri 
Ôdllnç para veren sarrafJar toplayamazsa mağazadaki elek· ft~,ii~~ 

da, bu işleri bağ albna alan yeni trikler de ıöner J 
kanundan ıonra meslek değiştir- ~ 
diler. Bunlardan kimi ifi veres:ye Galatadıı, büyük hanlardan 
terziJiğe döktü; kimi emlik del· birinin ildnci katındayız. Pos bıyık) 
lalhğına; klmi de komiıyonculuia. şi~man gö\ deli Karamanlı Rum 

Piyasada peıin para ile alıcı sarraf, burada iki oda tutmuş. 
bulmak gUçlOğUnll gören bütUn B:ria·nin rafları kumaşla dolu. 

·esnaf, vereılye iş yapıyor. B:~çok Ö~ekinde bir terzi, bir de lşçı kız. 
lokantalarda taka:t ve karne usulil çalış .yor, Karamanlı anlatıyor: 
yer tuttu. Beş buçuk hralık - Bu zenaate neden eskiden 
)'emek karnesini ay so::unda başlamamışım, yanıyorum timdi. 
ödenmek Uzero bir ay evvelinden Temiz. İf buna derler. Eıkl mllf• 
beş liraya, hattl dört yüz yetmiı teriler, ödlioç para iatem~ye değil, 
bet kuruşa veren lokantalar elbise ıamarlamıya geliyorlar. 
yalnız ikinci sınıf eemtlerıode Yirmi liralık mala beş lira zam 
kalmıyor Beyoğlunun en tanınmış yapıyorum. Kimse duymaıın, altı 
· mUeateselerl de bu usule uydular. ayı göze alıyorum, amma senedi 

Geçen akşam bir arkadaıımla llç aç vadeli diye yazıyoruz. Eı· 
kiiinden çok iyi. icra da:re!erin· ıftylece Beyoğ1una kadar uzan· 

mıfhm. Büyük bir mağazanın de verdiğim parayı geriye alaca· 
önUnden &eçerken arkadaşım: ğım, diye uğraııp duruyordum. 

- Dur, dedi ve bir tanıdığı 
ile aenli benli koııuımıya başladı. 

- Maıallah, ayın yirmi beşin· 
de hem de malları bahalı diye 
tanınan bu müesseseden böyle 
kollarının altı tıkiımtıklım ena 
dolu çıkıyorsun. Mutlaka mirasa 
kondun, yahut pokerde ıansm 
iyi gitti. 

Alyanaklı, iri cüsseli ve 
galiba lnhisarlarda memur olan 
arkadaıımın tanıdığı neı'eli neı'eli 
cevap verdi: 

- Ne öyle, ne de böyle bira· 
der. Cebimde )'lrml beı kuruıla 
girdim. Altmıt liralık mal alıp 
çıkıyorum, ne ıihirdir, ne keramet. 
Sakın anaforladım, sanma hal 
Eono verdim azizim, bono. Tak
Eitle ahı veriı, ayda on lira 
'vereceğim. Allah bereket verin; 
benim de, hatunun da kışlık ihti• 
yacı çıktı. 

Merak ediyorun, yahut senin 
de ihtiyacın varsa şeraiti sayayım: 
Bu mağazanın veresiye da:resi, 
baı!ı başnıa koca bir dairedir. 
sayıaız adamları var. Bu adan:· 
lardan biri çahştığm müessese} e 
ge:ir; ıenedlni yazar, vade a!t : 
aydır. Bir arkadaşın kefil o!ur. 
Aktama buraya gelirsin. Senedini 
bono ile de .. ' tirirler. S n d 

Koridordan geçen biri aordu: 
- Çoktan uğradığın yok. 
- Avukatç!ğm lünm ka?-

11ıı111111-111111ıt11Hu1111qa .. -..._.,011, ....... .._ 

Son Posta 
Yevmt, elyeaf, H-•die v .. Halk gaaeteei 

üki ,Zabtiye, Çe.talçeşme sokağı, 25 
ISTANBUL 

-- Araz ntt 

Gazetemizde çıkan yaza 
\te resimltırio bütün baklan 
cıahluı ve gazeteıuiıe aittir. .... ... 

ABONE FIATLARI 
1 8 

Sene Ay 
Kt>. ıc.. 

TORKIVE 1400 750 
YUNANiSTAN 2340 1.220 
ECNEBt 2700 1400 

3 1 
Ay Ay 
Kr. K.r 

400 ıso 
710 270 
800 300 

Abone bedeH peşiodir. Ad rea 
değiıtirmek 25 kur6;tur. 

Gelen nr•lt gef'i t1•rilmez. 
Hlnlarda11 mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilnvesi lazımdır. 

... Posta kutusuz 741 C.tanbul.., 
Telgraf : Soopmıta 

""Telefon :20203 

laıılan muhatab gulumaedi: 
""":'" Ha, dedi, bu benim ıır· 

rımdır. 
- Allah aıkına, aöylo ıunu. 
- Dayanamam ki ıenin bu 

yalvarmana.. Kimseye açma21an 
söylerim. Faizciliği l?ıraktım, 
çarşıda bir elblaeci dükkanı açtım. 
Balolara, çaylara kiralık elbiıe 
veriyorum. 

Ben de her hafta bir elbise 
giyiyorum, sonra Cltllletlp yerine 
koyuyorum. B~nim gibi yapan 
birkaç müşterim do var. Haftada 
iki liraya... lıitersen sen de gel!,. 

* Bizim ev ıahiblnln Galatada 
lokantası var. Geçen ayın ilk 
günü kirayı götürdüm; yoktu. 
Ayın ikinci, üçüncü günleri de 
bulamadım. O nu ancak aym dör• 
dünde bulmak mümkün oldu: 

- Ayol, kaç gilndUr nereler· 
des:n? 

- Sorma kardeıim, bir iştir 
oldu, başladım. Şimdi işin için· 
den çıkam1yorum. Üç gllndOr 
kapı kapı alacak tahsili peş:nde 
dolattım. Bak allahını seversen 
nafiı yemek yapıyoruz, beş bu· 
çuk liralık kerne!eri mllşterl!ere 
bet liraya, hatta iyi tanıdık olur· 
aa dört yUz yetmiı beı kuruıa 
veriyoruz. Yiyiyorlar, içiyorlar, 
ay sonu geldi mi, çoğu meydanda 
yok. 

Bir ay bekledik, olmadı, iki 
9., bekledik olmadı. Çareıiz, peş
i• r ne tlüımek icabetti. Kimi on 
lira yemiş, bir lira verir, kimi, 
bafta içinde uğrarım, der. Yan• 
dım, kül oldum birader. 

Evaahibl, bu sırada yanımdan 
ok gibi bir fırlayış fırladı: 

- Tevfik, aana ne oldu? 
hiç uğramaz oldun. Vazgeçtik. 
Eski hesabı ~·avaı yavaı verirsin. 
Bari müşteriden ee olm yalım. 
K5şedeki · lokantaya gideceğine 
gel de, burada ye, nasıl olaa ora· 
ya peşin veriyorsun. 

- Yok vallahi, orada da ve· 
res:ye de ... 

Birinci kanun 

Kari Mektupları 

Haksız 
Bir Muamele 

Gümrük Muhafaza Meını( 
larmdanım. Kandillide çalışıyortı'
Geçen gün Beıiktaşa g idip g 
mek için bilet aldım. iskete 111 

muru vapurun Beşiktaıa uğrır' 
cağını söyledJ. Bindim. Fak 
vapur Beıiktaşa uğramadı. Doİ 
ru köprüye gitti. Bunun üzeri' 
vapurdaki memurlar da bend 
Beşiktaş bileti ile köprüye gitr 
ğim için fazla ve cezalı bil 
parası aldılar. Ben iskele meJJl 
runun bana yanlı' sağlık verıoel 
yüzünden hem lşimo geç kaldı#: 
ve Beşiktaıa köprüden tramvsf 
binmek auretile gittim, henı ~ 
fazla para verdim, yani zarj 
ıokuldum. Bu doğru mudıır 
Yolumdan alıkoyduğu için al 
tirketln bana t azminat vernıe 
lazımgellrken benden zorl11 f 
tllrlildüğüm köprü yolu için pat' 
alınması doğru mudur. 

Muhafaza memuru: EyOp Sab~ 

Gelmesi Yasak Edilen Bir lrA 
Benim annem hasta. Sel & 

vitel denilen maden suyu tuzund'
fayda görüyor. Bu se!l evvele' 
55 kuruşa ahyorduk. Buradl'. 
sun 'I olarak yapılabildiği içi' 
Sıhhat Vekaleti girmea:nı yaJı 
etmiı. Bu yllı:den 150 kurııfı 
çıkb. Yine aldım. Fakat ıidl 
150 kuruşa da bulamıyoru~ 
Burada ayni terkiblerle yapıl-': 
mümasili ilAçlar ayni faydayı 
tesiri vermiyor. Hepsini tecri1b'r 
ettik. Annem Sel dövitel kuUfı 
nınca rahat ediyor, diğerlerind~ 
fayda görmliyor. Acaba Sağb 
Bakanlığı bu ilicın mabdud ı:oi~ 
darda getirtilmeaine hin verdi 
mi? 

Topkapı yokuşut~ 
52 numarda Hali 

Bigada Kemik Ve Boynuz 
Sergisi 

Şehrimizde keailee bayvaıılt 
rın etleri kaaab dDkkAnlarıodl 
aataldığı kadar 1&talır.Satılmay1p ti 
artan atlerden dahl sucuk yapıbt 
Sucuk yapılırken etleri bıçak!' 
kazınan kemiklerde oldum olas•Y' 
kaıab dllkklnlarının arka tarafııı' 
atılır. Bu çok eski bir adettir. 8' 
adeti kaldırmak, göz önünde ol-' 
bu yerleri temiz tutmak IAzımd•' 

Biga: Şevket 

Cevaplarımız 

Ankaradan S. Güç lwıusile JlJe• 
tııp gönderen okuyucumuzu 

- Tavzih mektubunuzu lıır' 
zaaız · ve adressiz olduğu l~ 
neıredemedlk. lmzaaız ve adre~ 
siz mektubların biıco hUkıO~ 
yoktur. Buna g5re ikinci b 
mektubunuzu gönderebiHrsi"'1 

efendim. " ..................... ·-···-··························' 
soa Poıta 

iLAN FIATLARI 

t'- Cuete11lr1 ,,,.a• ,,..,.u" 
61r ailtanun lkl ntırı hl' 
(•ntim) togılır. 

.ı... SagJaaı11.a "p. bir aantl• 
•lıt lldll /iatı fUnlardır: 

1ayfaı•ayfa aayfa ıayfa Ui~er s~ 
1 2 S • S )"~rler !!.]? 

400 2iO 200 1öo 60 '! 
Krş. Krş. Kr~. Krş. Krş. J{ 

3 eıo •Bir ,antimcle tHUali 
•(8) kelime vordrr. 

4 - ince .,. lcalın ga%ı/af 
luücllklan ger• p• 
..,.,,,,.,. llçü.llU. 
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HUkUmdar 
Ara•ında 

Bir Niektub 
Düellosu •• 

Lu t y .. t o K · 1\ .. 'dadır. Kana-!1 
l! A o • llm hududu bu liy ~t o u a 

Tayyarede 
KuvveL. 

ta o orta• ndan ge· 
ç.:r, a.1 oııu21 b'r dev• 

ıe.te, aa ıneı ai d.• 

Bir tayyar•:-ıl a yavat 
uçarken a ırfe' il ku•· 
•et, hıır.lı uç ... rk .. n ıar· 

j'eri .c;e bırakır. fet ıi ı.uvvettea ıo 

Amerikada Bjr Balayı Rekoru 

Nasıl Biteceği Belli 
Olmıgan Bir Seyahat 

İki Buçuk Yıldır insan Yüzü 
Görmiyen Bir Aile .. 

Amerika ıazete
lerl Ceymi• Gazd 
adını taııyan bir 
l'enç adamla, E'I• 
aabet Gazd adını 
taı yan z:eyculain 
maceraaından bab· 
aediyorlu. Anlat
tıklarına ,are: 

SeYit•r•lr eYl•D• 
mitler •• nlcadlk• 
ten aonra, medeni 
llemlerden uzak, 
•asız ellerde mi• 
ldln oldufu ka:hr 
uzun bir balayı 

aeyahatine çıkmı• 

Ja karar nrmiıler 
•• bu mak1&tla 
lcGçlik bir ıemi 
.. tın alarak deni
ze açılmıılardır • 
O gtinden buıGne 
kadar iki buçuk 
•ene reçmiıtiı. Bu 
•Gddet zarfında ıenç aileyi bir fırtınaya karbu rid• ye adıaı •Dealı. lro7dukl•naı haber 
rek, dall'alann ara1ında kaybolmuı nr•ltlerdir. 
•anmayanız. 8illkiı bayatta Ye ııh- Bu iki l'eDÇt iki bu~uk J1ldar ıl• 
battedirler. içinde kendilerinden bat- ren aeyahatleri •ınaaında ıncak kon• 
lca kim .. olmıyan bu klçOcük remi· ıene n ıu almak için 6 defa Okya• 
de, fırtınaya loraJa, ksıırl'aya, ıo- nuaun kOçllk adalarından birin• utra· 
luka ve ~ıcata tahammOl ederek mıılardır. O tarıda ki, yaYruları an-
•eı•ut bir bayat l'•çirmekte H ara• neal ile baba1ıadan baıka lnaan ylzO 
ııra huıual makineleri il• doıtlarana ı5rmemlıtlr. 
bir telıiz çekerek ralaat olduklanaı Bu ıarib aile Amerikayı, çocuk-
aaylemektedirler. G8nderdlklerl aon )arı 6 yatına fellb mektebe batl•ya• 
telaiade iH· k · d dl ı 

Bir :rkek çocuklıın oldutunu e•I• 11rada d5nme azman • r er. - zurafa il• ln••n Do•tu Na•ll Konuturlar? 

Londra aaetelerlnla ulattıklan•a ılre Lo•llra ffay'flHI Bıbçeıılnde bir çift aı:lrafa. 
/Ardar, 8• tl~D bah e•fn memarJanadaa (Pfeffer) 1 ... derece ıeyarJer Ye Jıer aab~b ··
t.ı ... Jal beklerler ç elae iaoe aflımaJa aııa,ıariar. H•1•aalan• habç•J• setırD< lk eri ,a. 
~ar11lıklı olarak d.'p~ ba 1deıdlafaa tek bir slflltl wardar. O ela IHaala drafanıa JW 
lltertae r•lllqmall ıp. ıuıa ....... p1a-11....,. 

d~fa fadıdır. 

Amerikada Bir Bahk 
Merakllsı I 

Sudan çıkanldığı zaman en 
fada 7.,.,._ hahk lra•kaa ile 
pW, en pbuk ilen de barbuny .. 
dll'. Buna raj'lllen bir balıj1 
denizden çıkanldıiJ halde de 
Aatlerce 7aptmak kabildir. A· 
merlkacla Haney isminde bir 
adam buna tecGrnbe etmif, mu• 
Yaffak oldapnu ı&rmtlı Ye o 
umandanberi balık meraklı11 k .. 
allmiftlr. EYlnde iki dllzine deniz 
bahjı yardır. Bunlan hergtın 
denla ıuyundan ... ~anr, ağızlanna 
1U d&kmek · ureWe ıaatlerce 
kar•da ahkor. Sonra tekrar ha· 
wdanna kor. 

Bir Otomobil 
Hırsızlığından 

Doğan Mesele •• 
lnıilterenln kadao doktorla• 

ı ..... 1an biri otomobilini çalclırm11 
?e .... a otomobilin çalınma11ndan 
. .ı :ıulp bir 

.._ JIW\J dot
mutur. Metew 
bu otomobllia 

içinde bir çan
ta, ye Çanta
ma lçlllde de 
btlttln Lonclra 
.. brl laalkım 
&ldtlrml1• , .. 
tiıecek derecede mikrobu ihtiva 
eden bir tip Yarmıf. Doktor 
otomobilin çabnmaıım mllteakip 
poliae mllracaat ederek bldiaeyi 
aalatmıı, poliı te gazetelere bir 
ilin yererek hınııın nazan dik· 
katini celbetmiıtir. Hırm bu lllnı 
g&rmtlı ve polile bir mektup 
ı&ndererek : i 

- Mikrop 
rak yakbm, 
demlp.ir. 

tipini ateıe ata• 
merak etmeyiniz, 

Yuroılavya Kırallço.I Ma· 
riaın aile t•cerealnde 

IS rakkamı Ya dır. 

Kırat Ferdinand'ın kızı, Kıral Ka
rolun kııı. kar .. •tlt Kıral Alek• 
ıandr'ın ıı.evceı , Kı al Piyerln 
anneai, Yugoı a•ya Preaıl Peterlo 

g!S Umceıl Yunan Kırıı'ı Jorj'un. 
alcı abuı, Kır al Betlncl Jorj'ua 
yeğeni, Karadııi Kıralınıa 
te7ıı.e aı:adeıf, Kıral E<..Yard'ı• 

luıımı, lmperator 
Fredrlkla lklocl 

Şu Garib Dünyada 
Neler Oluyor? 

Bu gtlnlerde 11 Varıova,, ıeh· 
Cennetin rinde garib bir 
anahtarı dava görtUmekte-

dlr. Şıkiyetçi bir 
naşıl •atın aıçı kadındır. Bu 

alınır? kadın yirmi yıl· 
dan fazla, müteveffa Hahambaşı 
(Radzimin) in yanında çalışmış ve 
cennete girmesine tavaasut etme· 
ıi ıartile Heham bafldan ıon 10 
yıllık aybğını iıtemekten vazgeç• 
mittir. Fakat Hahambaıı 61Unce 
kadın düşllnmüı: 

Habamba11nın Allah ya· 
mada ıefaat edeceği kimaelerio 
uyı• ldmhllir. belki bloleri bul
maktadır. Allah acaba bu kadar 
adam için yapılan ıefaatin hep
ainl de kabul edecek mi? Sonra 
etae bile qçının on ıenelik Oc
retl (3000) lira tutmaktadır. cen-

nete pmek l_çln bu para çok deill 
midir ?Hahambqınm Yarialeri aıçı 
kadının lddia11nı dinlemedikleri 
Ye aıçı kadın da Allaha mura• 
caata fimdilik imkln bulamadıta 

Amerikanın meıbur mllhlm-
Hagatı beı mat fabrikala-

milgon edt1n rı~~an birinin ıa-
d 

1 
hıbı olan MJıter 

a am Soeromıon baya· 
tını ( ) milyon lira mukabilinde 
ıigorta ettirmiıtir, binaenaleyh 
timdi ıigorta kumpanya1aının na .. 
mına çalııan iki po.iı hafiyesinin 
refakatinde olmadıkça idarehane
ıınden bir adım bile atamamak
tadır. Bu zatın ıokağa çıkma• 
ıı da bir hayli mera1:me tabi· 
dir. Bindiği otomobil zırhlıdır, 
fazla olarak heraün kullanılmadan 
enet mGtebau11lmr tarafand
baftan b.,. tedldk edlJmekteclir. 
Şof6r8 de ıon derece uatadır. 

Anlatbldanna bakılarsa Miıter 
Soeron•on hayatım bu ıartlar da
hilinde Iİgortaya koyduğuna pif
man olmuttur, fakat ıartlar kati 
olduğu için vureçmelİ mOmkOa 
deiUdir. ÔlOnceye kadar b&yle 
yaıayacakbr. 

için mahkemeye gitmiı~lr. 

idamdan Güç Halle Kur
tulan Delinin Y aphklan .. 

Şikago bmar
hanealnin gece 
bekcial geçen 
hafta mutad dev• 
rinl yaparken, 11 
numarab höcre
nin ktıçtık pen
cereılnden içeri• 

Je bakbiı za• 
man yerde upu-
ıua bir cismin 
yattığını ı&rmtlf 

Ye kendi kendi-

ne: G ll . Muleğine kurban gıden mütehasıııa doktor 
- e er )ı .• e bir halt etmlt muılar ve görmllşler ki (11) auma• 

olacak, diye möylenmiftlr. ralı böcreden başka (10), (9), ve 
Geller aııb bir caniclir ve d.. (8) numaralı böcreterde bofbı1, 

lllijin bir ıekll olan Paranoia içinde bulunan deliler kaçmıflar-
haıtahj'lna mllbtell oldaiu için ve tımarhane avlusunda nöbet 
idam edilmekten ıllç halle kur- beklemekte olan ikinci bir rece 
tulmuıtur, bmarhaaeye konul· bekciıl de, meydanda olarak yat· 
mllftur. maktadır. 

Gece bekciıl anahtanm çıka· Yapılan tahkikattan anlaııldı-
rarak höcreye glrmfı ve yerde tına ıöre Geller bitiı:k höc,enin 
hareketıiz olarak yatan cismi çe- du~arım delmiş, cradaki dt:· 
virip bakmıı, ne glSrse beıe·ıir· linin yardımı ile 9 uncu höcre-
ıiniz? Bu ciaim, deli Geller de- ye, oradan da 8 inciye geçmif 
iildir. MlltehaHıa doktor Frank· ve Uç deliyi yımına alarak kaç-
lrv;ng dır, ve ölüdür. mııtar. Doktorlar, azılı bir delinla 

muvakkat bir zaman içinde akıl· 
Cece bekcisl derhal imdat !andığını göateren garib bir vak'a 

çatırmı1e nöbetçi doktorlar kor karııımda buhınouklarlDI aan 1orlar. 



''Define,, Aramak Modası 

Topkapıda Da Toprak 
İçi Araşbnlıyor 

( 8a•tarafı l ind ylsde ) 
Ba kazma aallama Uletl nlha

Jet bizim ahtiyar latanbulon ba· 
11•a da her aene gelir. Nitekim 
bagtlnlerde Topkapı da 11def:ne,. 
•'küp küp altın,. hu!yalile yaşıyor. 

Bana Topkapıda bir def.ne arandıjı· 
Dl a5yJediklerl zaman inıınmamıı 
P>fyclim. Fakat tramvaydan inip 
te eczanenin kÖfaİDdeki maaaY 
Haaaa ıokaiına sapınca, tered· 
dlldtim aulmaja bafladı. SlimBk· 
leri akan bir çocuk. moımor elln1 
..Uayaralr g6ıterdi: 

- Nab ıu k&rfldan git, Rlz· 
sAr sokağıuın köıeainde bir ana 
Yar. Orada para anyorlar. 

Definenin sıcağı (7) den (70) • 
kadar herkesin g6nlilal •·tmı• 
Kime ıoraam gösteriyor. kimden 
cliolesem anlabyor. 

Rüalr 10ka&ı. alıpb Ye çl
rllk eYlerile. ti nihayete kadar 
aanıyor. Ka,.de toprak, içi cL
flDA ıetirilmif bir halde.. Taılar, 
kemikler, çakıllar, tuğlalar bo
JUDA dışarı alılmı•· Bir kadıa, 
~ O.tünde, morarmıı burnuna 
~an11turarak çamaıır aeriyor. Bea 
toprak yığıolan &zerinde, f6yle 
bir iki metre kadar kanla• çu
kura bakarken. yaaıma Jla ..
.,......, kıaa bıyıkla W. adam 

Jaldatb: 
- Defineye mi balayol'lllll 

lbi?.. Allah Yere de elleri bot 
blmıya.. Alqam O•ll, ıecelerl 
boJUD& kazma kOrek ulh7orlar. 
Bebbm ne çakacak?. 

- Burada define oldupm 
blll,...lar da mı kuıyorlar? 

- Ne diyonan abi?. Rah
,... fenerd Kadri Ala, Ka
t. ılbi zengin adammJf. Nah, 
fil etrafdaki 16rdüj1D evler hep 
~. torun anna, focaldannm 

Eanna kalmıf emllk.. Topke
fenerd ata declll• mi, bir 
demezlermiıL 

- Ba anada c:lefiH oldap. 
• nereden bLi}orlar?. 

Ylia aerpUf u, ylD caketU ,. 
laden ceı. li pantolonla delikanlı 

~un yenile f6yle bir JIWlnD 
ıilldiı 

- Nereden bilecekler, 25 yıl 
Oace ıajba aile içinde bir 
... &IGrken .CS7lemit: 

- Ağa paralaıam. mllce•her
lerJDI ba anaya g6mclll. Bir balma 
bakalım. Be ki bir .. yler bulur
..al demif. O zama ba ana, 
etrafı duYarla çen.li bahçe imif. 
e. haberi duyunca, •• haDa 
kama kürejl kapllllft bqİUUf 
•alı qelemeye.. O Jlzdea de 
claarlar yıkılmlf, kaza kaza 
IİlllaJ•t ortaya bir tu an altm 
~eL·'tt•• 

Ben bir ıey ıaylemiye davra• 
mrken delikanlı e De mini oldu: 

- Duuuur, bitmedi. daham 
Yar. Gel zaman git zaman ara
claa onbeı sene geçm·1-. Senin 
aalıyacağın on sene evvel kazma 
lfhai tekrarlam11 ar. Bu 1efer de kıl 
torba içinde yine un aan bir 
a8rll altın çıkmıf.. Kadri ağaya 
Alah gani gani rahmet e71iye 
balaçeye acğao aarm ... k eker gi
bi, a bn ekm · t .. dur beyim, da
mı Yar, ıözümll keıme.. yine 
budan bir kaç mene onel Fe
nerci ağanın torunlan tekrar 
balaçeyi kazmışlar, yine toprak 
altmdan lir nargile doluu lngil"• 
alhDI çıkarm1flar. Eh hani kökll 
lcarumıyacak d~f lDe tana, bura-

var. Böyle durup diDlenmeden 

altın çıktımı, içeride bl11e1 olmasa 
ben gece gtındllz demem, yedinci 
kata kadar kazanm. 

- Peki timdi bir t•J lmld 
ediyorlar mı? 

Delikanlı awuçlarmı hohhyarak 
biribirioe aürtUl: 

- Elbette ... Seain anlaya• 
cağı:ı bu itte amut çok. Benim 
ltitliğime ıl>re ailenin reisi 
Hasan afa.. Onaa çacuklan da 
Mebmed, Necati, 'Yani, Abdi,.. 
KAzım. Ba if eneli mah
kemeye dlftl. Eier çıkacak 
feyler antikadan oluna lallkOmet 
a?acak, o::ılara yBzdelik Yerec:ektL 
Şayet altın çıkana, bunlar bnkU
mete ylizde vereceklerdi. Muha
keme ıeçenlerde İfİ halletti. Bur .. 
dan çıkacak olan!arclaa )'Ozde 
almıya karar werdL 

Bu sırada çamqır •eren geac 
bir kadın, yemenilinl dftzelt4:1'ek 
ahldı: 

- Ayol, topratı çukura dD· 
tllrllyoınnuz, biraz 1eri1e çekil· 
•enize.. 

Ylln •erpufkı kadm elini 
ulladı: 

- Aldırma, declL Kan ağza. 
ae plirae IÖyler. 

Sonra devam etti ı 
- Bizimkiler Balıkhanede ça

lıfarlar. Paydoıtan 80Dl'a ıelip 
burada çallflJOrlar.. Eh. birkaç 
tünde çıkana bir ıey çıkar, çak
maua alfah kerim arlık.. hem 
bu defa, bir taı içinde alba bi
lezikler, kllpeler, Jilzlllder, ger-
danhklar ~acak diyorlar. Ça
karsa aralannda pay edecekler. 
Tabii ya, ba define tıken:r .. , 
delll ki, ılrecelı:ıla bak daha 
neler çıkacak - * 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 
f atanbul Acentalıtı 
11••• Hu. Telefom 22821 

İzmir ve Mersin 
Stlr'at Yolu 

DUMLUPINAR K:.~v!~ 
Perşembe ıh1 •atıı 
de Sirkeci nbbmındaa kalkarak 
dotna IZMIR. Anta17.. Alan7 , 
Aa mar, Merala n Paya.a •ide
cek. Dlalfte bvnlara Ubeten Ta
pca, Çanakkale Ye Gellbolu7a 
afrayacakhr. 

Karabiga Y o!u 
CUIARTESi, ÇARŞAMBA 

sbl•rl pat 20 de Tophane rıhtı• 
mıadaa bir Yapar kalkar. Gid't u 
daaııt• matat flkelelere apu. 

IZMIT YOLU 
Cuma, Pazar, Salı, Çarıamba, 

,Onlul blr npur ıaat 9 da. Top
laane n1ah•ından kalkar. 

Beıoııu Tapu befnt .. urlu• 
tundem DUylkderede Dereioi 10k .. 
ğu.da eıki 72 yeai 88 No. h obıb bid .. 

y ti tahrirde ••-' muayene edilmek· 
ı sia Papaa Baçador namıaa 1epti def· 
ter erlilerek 328 aeoeli tahririnde Mılt.i
yadi Caninia kamı Markiçı namına 
teahit adılen hanenin Markı9eoin nfa· 
tile nreae1i namına intikalea muam~lei 
teaciliy•ıi talep edilmit olan mezldlr 
hane hanıkkında ıuarruf kayda mewcut 
olmadığından aenetais tuarrufat ahk&
muıca mahJlea tahkikat icra kıhnaoa
i odan tarihi Uiodaa itibaren 20 giln 
sarfında iddiayı tuarruf edenler mey. 
out olduju takdirde Be)'Ofhı Tap11 bq. 
memuri1etine 933J 1433 muamele No.1U. 
müraeaallan ilia olwn& (ö737t 

{ 

Veremle 
Mücadele 

36 Yataklı Yeni Bir 
Sanatoryom Yapılı)°or 

Eıeakoy u.natorycmu baıhekimi 
doktor lhean Rafa& 

htanbul Veremle Mllcadele 
Cemiyeti ba korkunc illete karfl 
giriftiji bvıaya hıı Termit bu
lunuyor. C-Uyet, Erenköy Sana• 
toryomunun yanında 38 yatak 
alabilecek yeni Ye modern bir 
bina yaptırmaktadır. Erenk6y 
Sanatoryoma 45 1ataldıür ki ih
tiyaca eJyeımemekteclir. Müeue
HJe laerı&a (4-5) hasta mrilacaat 
etmektedir. Yeni bina derhal 
tefrit edilerek basta kabul oluna
caktır. 

Bu •aretle Verem MOcadeleai 
blru daha ıenlfleaiı olacakbr. 
Veremlaer, cemiyetla unatoryo-
munda acm. fakat mllkemmel 
bir ihUmam " pfkatle tedaYi 
ı&rtıyor:ar. 

Ba arada fU• da ,azalı• ki 
Erenköy iltasyonundan Sanator
yoma uzanan yol, bu kıı ıllnle
rlade çamur deryaıı halinde bir 
batakhktar. Hutal•nn ba yoldan 
ılC:lb ıelmeleri çok UzünUlll olu· 
yor. Belediye ba 1ola tamlr ed .. 
cek oluna hem (irkin bir man
zara ortadan kalkllllf, hem de 
ha•talama iyiliğine bir İf yapılmat 
olacaktır. 

Tepebap Ş.biıı 

TI,atronada 

Bu akt•m 20 de 

HAMLET 
5 perde 

Yazanı fekaper 
Mııtercımi: 

Muhsin 

Eski Fransız tlyetrosuau 

Bu akı•• Aat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 3 perde 

Yazanı Ekren1 Re•lt 

OOYÇE GRIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkesı: .lierluı 

Tllrlct,•tl111d ,.,,,,,1,,,.11 

Galeta • lstanbul • rzn1rr 
Depoau ı İ:tt. Tütün Giimrı.igil 

<tr Her tarla 6anka lıl • 

- DABCOVICH il şorı~<Aıt 
Teb 44708 • 7 • 41220 

A'ft1ll'& Ye Şark limanl1&11 aruında 
muntuam poata. 
Aıınn. Rotterdam, Hambtırı •e 

lıkandlnayY& 1i1J1anl.\n ivia 1akıııda 
laanket •d•oek npmlan n dUnyanıa 
bqhea limanlannda tranabor demen 

Yakında geleo k npurlaı 
Auıuet Leonhard vapunı 10 
KinunuevHle doğru. 
Norburt1 wap. 30 K. e·nele doğra 
Yakında bar.ket edecek Yapurlar 
Auıuat Leonhard npuru 17 
K. evvele doğru. 
Norburg vapuru 11 K. IUİye 
doğru. 
Faıla W.U&t ~n Galata, Fıeo'.11aa 

an •muml aoenteliiiııe mllraoad 
Tel. 44707 8 • <ill20 

~----~ (52'1) -

c 

~ 111 •kpm M E L E K -·--.. 
Senenin en sengin • en lhtipmh •• ldh•eet Mehir fUmde 
rorDlmemlf bir IDb, duyulmamlf musiki • eafu bir mena. 

Franuzca 16zlD metro· Gold•JD • Mayer dperfilmL 

DANS BiiTASI 
takdim edilecektir. Bat rollerde 

CLARK GABLE 
Y• 

JOAN CRA WFORD 
BuıOo uat 2,30 • 4,30 ve 6,30 aeanalarmda 80D defa olarak 

EKMEKÇi KADIN 

CONSTANCE BENNETT 
FREDERiCH MARCH 

ÇELLiNi'nin 
MACERALARI 

Esrar, kıskançlık ve entrika ftlmlnde 
naea Marina ile DDk de Keot'io izdivaç meraümi bOtün 

teferruatile FOX JURNAL.in huau.ı filminde 

-. Yann akşam SA RAY Siaaıusında -

iSiMSi 
ADAM 

•• 
- Yarın akşam T U R K sinemasında -

feYkalide &eYJdi f r•MIRa mzlil b:r &im : 

HER SEY KAZANANlN 
Opıyanlar : (Kadın aYC191) fimiain aeYlmll kahramanı 

JAMES CAGNEY •• MARION NIXON • VIRGINA BRUCE 
He1ecaa • N• • Atk fılmi 

Mastun• bir wu•ı ...... • EmNlslz bir temsll 
llintea ı En 7eal dhp haberleri. ECLAIR JOURNAL 

GIBBS ,a.ınk padrua, 1aih 
•• 1ajaız her ciltte mllre••• 
len Ahit tutan Jepne-paclraa. 
Eaıer, ..,.... lmmral Yellıaal 
her tene uygun plir. Cazip n 
... alala kobaa, etrafuncla ••imli 
bir haya yarabr. GIBBS pudra•ı, Pan. kadıolaran n 
memnanl7etlni aucib •ldaia ıihi abi de mumun 
edecektir. 
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İTTİBAD ve TERAKKi 1 

Nasıl Doğdu ? .. 
5 inci kısım No. 138 Na$ı[ Yaşadı? .. 

Na5ıl Ôldil? 
Her hakkl mahfuzduJ'. 

12 - 1:?. 934 
~ = ~ Ziya ~akir .c=::==:::::::=======::::;;;;================-r 

Ayan Azasından Ahmed Rıza Bey Çok 
Yerinde T enkidlerde Bulunmuştu .. 

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

Fakat •. Aradan bir gUn geçer d ilir; ve yahut ta küstahça bir bistanı ortadan kaldırarak Istan-
~çnıez, Ayan Meclİiinde büyük ıimanklık telakki olunarak derhal bulla doğrudan doğruya rabıta 
hır velvele yükselmişti. Bakkallar Divanıharbe verilirdi. Netekim, tesis etmek istiyen Alman ve 
\'esaireler cemiyetlerinin yaptıkları Enver Paşa da fena halde sin·r· Avusturya orduları ,iddetle taar· 
iht·k.a k k 1 hü lenmiş·, telgrafı Vükela Mec is.ncie ruza geçerek S1rp ordusuna şid· 

ı tıra arşı laka)ıt a an • h · 
kü t" k gösterer"k .a sker~iğin ru ve 111 ı· det.i bir darbe indirmişlerdi. Bil-

ıne ı tenkit için kllrsöye çı an 
Ah b "'tını ihlal eden b:.ı mücilseret· h t J f b"'tü I t b ) nıet Rıza Bey, arbk ağzın· " assa şu e gra , u n s an u 
dan t k k ten şikAyet eylem'şti. Fakat C:er- halkını heyecana vermişi.i: 

- aınamen baklayı çı arara hal Tdat Beyle dığer erkadDşlan 
hu bahsı şllmu!lendirmiş •. Beıind k (Viyana 20 Eylal 1915 (Resmi)-
Suıt M h d fu l ı k araya girmiş; cemiyet er anı ara- Alman ve Avusturya bataryaları, 

an e me e zu 1 o.ara s.nda sükun ve itt'hada en çok 
( gazi )lik unvanı verildigw inden . d.l . )J!. ' b .. l bi dün (Sava) ve (Tuna) nın cenub 
ha l rıayet e ı mesı uzım o.an oy e r sahiller ndekl Sırb mevzilerini 

f ıyarak: zamanda bir meıele çıkarılmama ı 
- Haıblerde, hayatları paha· .. 1 . t k. bombardıman etmişler ve düş-için Enver paşanın sı . ır erı es ın 

•ına çahşanlar, Türk ordusuna edilmif.. Cemal paşai'!rn (Hidematı man topçusu:m iskit eylemiş-
ıafer ve şeref kazandıranların memduha) sına binaen (Ferik) liğe lerdir. Belgrad, ateı'miz allına 
isimlerinden bile bahsedilmediği terf.i hakkmda bir inha yazdm- alınm ıştır. Bosna hududunda, 
halde Enver Paşaya ( ferik ) lik larak Beşinci Sultan Mebmede Derina nehri mansabında kıtaatı· 
"~rı0liyor .• Abdnlhamı·d devrı'nde, d ·ı · A d C ı mız Sırp i:eri mfifrezeleıiııi bas-gön erı mış.. ynı zaman a ema 
birkaç sene zarfmda birkaç rütbe paıaya da bir telgraf çekl:erek: mıılar, bunları dağıtmış ardır. 
atI d T b . ( Arkası var ) ıyanlar gözümüze bat: yor ıı. I Ferik!iie terfi edjJdiniz, e - -· . " ' ....... m•··--··· ................ ... .. -
llnutnııyahm ki, bugün ferikliğe rik ederiz] . 
terfi ettirilon Enver Paşa, Harbiye Deni:miştl. 

~~ .. Kimyager ' 
mektebinden neı'et edeli henüz Bu meselenin dedikodusu da HUSAMEDDiN 

Tam idrar tRhlili 100 kuru~tur. 
8ilumum tahlıiat. Eminönii Emlak ve on iki sene olmuştur. birkaç gün devam ettikten sonra 

Feryadını yükıeltmişti.. Tabii· geçiverm·ş .. Zafer Umitleri, yer.l· 
dir ki bu hadise Istanbul muhitinde den baş göstermişti. Çünkil, Sır

Eytam bııııkıun kınşısında İzzet B.h rnı 

ne büyük bir hayret tevlid etti 
ise, cemiyet mahafilinde de o 
derece hiddet husule getirmişti. 
Ahmed Rıza Beyi susturmak için 
haza mühim zevat araya girmişti. 
Fakat Ahmed Rıza Bey okedar 
sinirli bir halde idi ki hiltün tek
lifleri reddetmiş .• Hatta kendisin:o 
cemiyetten tardedileceği tehdidine 
karşı da: 

- Kim kimi tardediyor? ftti
bad ve Terakki Cemiye:inin ba
nisi benim.. Onlar değil.. Onlar 
beni tardetmeden ben onları 
lardederim. 

Cevab.nı vermişti. 
İstanbul bu meae!enin dedi· 

kodu?ariJe çalkalanırken, mühim 
bir garibe daha zuhura gelmişti .• 
Harbiye Nazırı Enver Paşa, blitUn 
llıakamalı askeriyeye birer tez
kere ve ordu kumandanlarına da 
birer telgraf yazmıt ; ( tarafı eş• 
tefi pad:şahiden ) , rütbesinin 
(ferik) Iiğe terfi ettirilciğini • usu· 
len - bild:rmiıti. Ta biid.ir ki her 
Yerden birçok cevap ve tebrik 
telgrafları gelmiş:l. Fakat .. Suriye
den, dördüncü ordu kumandam 
Cenı&l Paşadan ge:en cevap tel· 
graf ın1n imza yeri, Enver Paşayı 
hayretlere garketmişti. Çünkü o 
tarihte (:iva) rtitbesini haiz olan 
Cenıal Paşa, Enver Paşayı bür
b:ıetli bir lisan ile tebrik etlikten 
sonra imzaı:nnın üıtüne ( birinci 
ferik ) aıfat ve unvanını vaze} le· 
inişli. 

•w Cemal Paşaya, (birinci Ferik) .. 
lı~e kiın terfi ettirmişti? •• Bu su· 
•lın Ce'\labı, şundan ibaretti: 

,. e MMA·-AW AS*' 

ELEKTRiK Radyatör·· 
TAM SICAKLIK 

Fiatlar a Tenzilat 

SAT l E'de 
VERESiYE SATIŞ 

Soyadları 
Yeniden Ad 
Küçük Ad 

Seçenlerle Yabancı 
Karş1lıklarını Yazıyoruz 

TOrk dili ara,ttrma kurumunun ı 
ıoy adlan için glindHip biz' m de 
bumakta olduğumuz Öl Türkçe ıoy 
adları listesi y rJda kf lnrştır. ÇnnkU 
2'Önderilmemektedir. Gönderi 'frae bu
maya dev- m adcc· jimiı; tabiidir. 
Buna mukabil asılları Arabca ve Fars
ça o!up bunları öz Türkce muka
lıi:lerile değittirmek iıteyen okuyucu
lıırım z iç n kartılıklı lrüçük nd liste
leri DE'Şr yat·na <..~vam e diyoru'l. 
Bu günkü say mızda (S.) hıufi'.e brt• 
laya·ı adlar bitmekte ve Ş. harfile 
bııf • yanlaı brı lmaktadır. 

Küçük Ad Karşıhkları 
S alih • eği, etkü, ey, eygi. ez.gO, 

lz.g', onat, sınık, uz, yarar. 
Sa im ( Se"im) - bütev. din;ı;, enç 

eşe l , k dık, 
Sı.-nıi ( S 'lm'a) - e§ldüt. 
S ımim - orta, iç. candan, karacı, 

k t rti, kertİf. 
Saniha - dogaç, ' togaç, dotan, 

y<Srenç. 
S c rim - keskin. 
Seher - dünne, erte, tan. 
S elimet - bdyı12J, kezik. 
Sena - alkış, öğdil, öktü. 
Serap - algım, ıalgım, ılgım, dgın, 

ılkın, ya ~"O 
Serauıt-dolb~k, saltabaı. 
S ıvet-b~rı m, 1-:aıuk, dömek, 111na-. 
S ret-kılı k, kılınç. 

Süreyyr-örge, örgev, QlgOr, ülker. 

ş 

Ş:ld n - öğrünç, sevingen. 
Şadi - bııyk , kıv nç, ıevinç. 
Ş hap· ağ n. 
Şah.kn - belek, belik, clndoruk, 

dikmen, do!":ı, erg~ne, örğe. 

Ş kir • utıl:ğ. 
Ş el ye - gilrğüvenç, ÖğrOnç. 

Harb Lafı 
Japonya Muharebeye Ne 
Zaınan Mecbur Olacakmış? 

Fı A •e·f;ya, (Amerika) 11 - J poıı 
elç ai M. Saito bir gazeteye beyana
tında demiştir ki; 

" - J~ponya. her feye rağmen 
Uz. k Ş rkta bar ıı sağlıı mlrştırmak 

azmindedir. İngi.tere ve Amerika ile 
harbe g nşmek gerekse bile j qpon}'a 
barıf ııy:ıı 11 odan ' 'a'lgeçrniyccektir.,, 

V~ş nglon, 11 ( A. A.) - Beyana-
t·n·n gazetelere yanlış geçtiA"ini iÖy• 
!iyen J. pon elçisi M. Saito demiştir 
ki: "- Benim söylemek iııtediğim ıu 
idi ki gerek iogrtere, g .. rek Amerika 
enindu sonunda Li:ıim siyaum:ı.ı be· 
nimseyecekler- ir. Fakat eğer bhi 
yolumuzdan alıkoymak ilterlene 
J ap onya sav-Fıa mecbur 0

1a<:akt11.,, 

Almanyada işsizlik 
Berin, 11 (A. A) - İkinci Teşrin 

lçinr'e Almanyadaki i,si'llerin anedi 
86 bin çoğalarak 2,354,000 e yilluel
mişf r. ............. ..-:;. ... , ... ~-... ·--' ...... ._............ .................... _..... 

Spor 1 
Cuma GUnkU Llk Maçları 

lstanbul mantakası Fudbol 
heyetinden: 1~ 12·1H34. Cuma gtioü 
yupıl.·,:ak rıııntııka birincilik nınçlan: 

Beşiktaş Şeref stadında: 
Hefıktuş • Feuerbahçe G~ııç, T., Be

şikttı, -l<'eııerbalıçe B. T. Eyüp - Altın
oı<lu A T. !!uat 14,30 hakem Ahmed. 

Fenerbahçe stadında: 
A - Hüyiik s.ılmda, Vefa - Beykoz 

B. T., Hıliı.I • Beylerhtıyi 1. T., 1::.tan
bulspor • V cfa 1. T. 

B - Kuçük sahada, lstanbulapor -
Vefa Genç 'l'. 

Teksim stadında: 
Haliç - Bı.ıkırköy 1. T., Dogıınepor • 

KanıgOınrük 1. T. 

Şatır • butur, çevik, güler, oska.7, 
9eo, şayan, t:ğrak. 

Şsyan - değer, yakıtır, yon. 
Şayette • değer, ımraQ-, ımrak 

uyf r, uygun, yon. 

ııy. 

Ş carıt - alp, batır, yiğit. 
Şcfke.t • ıevgi. 
Şchamet • batır 
Şehb 1 - kanat, yelki. 
Ş~ref - ayağ, değer, obut, öğnoç. 

Ş rlf - turban, ulu, uluıoy. 
Şetaret • gönç, ıakrak, ıen. 
Şevk (Şevkiye) çöğöl, istek, •ıtkı. 

Yeni Soyadı Alanlar 
Diğer taraftan J'eni ıoyadı ıılu 

okur:arımızın odlarını da nşağıya. 
•ıralıyoruz; 

Fatih jıındırma l:ö!ük kumand ııı 
yOzbnfı b,y Hayrullah Özdemir, Rü
aumat Uınum Müfettişliğinden müte• 
kat bay Nuri, B ' çki yurc'.u MüdOrü 
bay lsmail Hakkı, kardeşi H ayd. r 
oğlu Fazıl, Blçki yurdu Müdire•I 
b yan Behire H -kla, merhum Osman 
Paşa ref ikaaı bayan Saadet ve baya o 
Suna ve diğer aile efradı Cen, O ... 
küdar Dotancılarda Tapu lduui 
memurlarından Sadeddin Arda, Cemal 
GöcO, Şehab Ya'tıraklı' Atıf Ücel.:, 
T urban A'ıan, izzet Bümin, HOn
meddio Bııkay, Salih Akman •oyad
larını almı9lardır. 

* 
Doktor Kizım Nuri fçgören, Tu-

hafıyeci Hilmi Sü~eyman t'carethanc
ıinde muhasebeci Osm n Nuri İl• 

lcardefleri Ahmed, Mehmed, v . 
Talat U:utaf, Mütekaid Binb· t ı Bny 
Kemal ve ressam arkad şlanm:zdan 
Bay Ercümend Kalmık, Beyoğlu ber
ber Hay Musts.fa Sönmez, soyadların. 
almışladır. 

, , F ' 

Şekerli olanlara ekmek, 
francala ve nişastalı 
maddelerle şeker ve 
şPker mamu!atı zehirdir. 
Zayıflamak ve ş!şman• 
lıktan kurtulmak için 

mutlaka 

BASAN 
GLUTEN EKMEGi 
ve MAMULATINI 
Yemelidir. 

Hasan Gluten ekmeklerini ve 
Hasan GJuten bisküi erini ve 
Hasan Gluteo makarna, Haaan 
Gluten un ve şehriyelerini ve 
Hasan diyabet şekeri ile Hasan 
Diyabetik çikolatasmı korkma• 
dan bol bol yiyiniz. Bütün 
dünya aau'at Ye rekabetinde 
muva{fak olmuş olan Hasan 
Gluten mamulatı Avrupa bil· 
hassa Romanya piyasasında 
müthiş rol oynamaktadır. 

Hasan deposu : 1 

lstanbal ve Beyoğlu, 
böytlk bakkaliye ve 
eczanelerde bulunur. ,mal ____________ ., - Cemal Paşa, kendisini dai· 

illa müsavi \le hatta biraz da 
tnUtefevvik gördüğü eski komite 
arkadaşı Enver Pa~anın Ferikl:ğe 
ter i edildiğine muttali olur olmaz, 
0 da derh rı l aralarmdaki müsavi 
~e ınuvaziliği muhafaza etmek 
18-eıni~, bizzat kendi kendisini 
tlrfi ettirmiş.. Çektiği cevab tel· 
graf ının alt na bu suretle yazarak 
göndermiş .• , Enver Paşaya, bera
berce ) tr·· mel eri lazımge!diğini 
nazikane ihs~s etmek istemişti. 
Eğer bu hareket; bir başkası ta· 
t~f ndan yapı· nuf o~saydı, h:ç 
çubhe iz ki } a, deliliğine hükme-

-==-~~----

İstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonu .dan: 
Sıra Semti Mahalleal Sokağı Emlak Cinsi Hissesi Hisseye göre mu· 

No. ıı No. &ı hammeo kıymeti 
1343 Kasımpaşa Hacı Ahmet Bezci 4 l Arsa metresi 9~ t/4 24 T. L 
2008 Üsküdar Selmanağa Bülbüldereal 122 Kargir hane ve dükkan 136/3456 126 ,, 
1636 Bebek Bebek Dere 27 Arsa ve kulübe Tamamı 352 ,, 
2001 Fener Tahtaminare Tahtaminarc 80 Ahşap hane ve bahçe 2/6 1600 ,, 
ıo45 Edirnekapı Hacı Muhiddin Kalust kalfa 6 Arsa metresi 46 Tnmamı 276 

11 

2111 Kadıköy Cafe:-ağa Mühürdar 51-53-55-57 eski ., 3505 5/120 1753 ,, 
3S20 Fener Tabtaminare Ulah kilisesi 10-12 ., 198 Tamamı 1548 ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile lhaJe bede'.leri nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek Uzere yukauda evsafı yazılı gayr. 
menku:ler açık arttırma ıuretile 111.tııa çıkanlmışllr. lha.leleri 15- ı 2-934 Cumartesi ııfioil saat on dörttedir. 
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Muharriri: A. R. No. ı 110 

Mesinaya Hareket •• 
Şövalye, Antuvana: "Bu Mektubu Al, Doğru Meıinaya 

Götür!.. Yerine Teslim Et! Dedi .• 

Şövalye, ıu mektubu bitirip te 
elindeki kaz tüyl\ntı henl\:ı masa· 
nan üstüne bırakmııtı ki, usul!acık 
kapı açıldı. Antuvan, •vveli k ... 
pmın arahğından batını •okarak 
merak ve taaccUple Hlonun her 
tarafına baktı. Sonra, kapıdan 
iİrer.ek Şövalyeye doğru yaklaıtı. 
Burnunu yukan kaldırarak, hauaa 
bir kedi gibi her tarafı koklamıya 
batllldı. 

Eğer Şö•alye, Antuvanın ba 
hareketini görmllf olsaydı, fÜp
heaiz ki aebebini ıoracaktı. Fakat 
Antuvan, btiyle bir suale lllzum 
•örmeden mınldandı: .. 

- Atlan ahıra batlayıpta 
önlerine aamao dökerken o ihti
yar babalık bana uzun uzun bir 
lıa1tadan babaettl. Benim bildiğim 
:1asta evlerinde ıtınlnk ile klfurl 
1tokar •.• Fakat bu ıatoda, inunın 
· çini bayıltan ağır bir tefarik 
ıevantamndan baıka bir koku 
duymuyorum. Herhalde bu ltalyan 
klbm )aı ı, ıatolarına hasta kokusu 
11iı d:rmek iatemiyorlar demektir .•• 
lh' imd kl a:ılz Şövalyem; ıu 16z
l1.: rimi lllzummz bir gevezelik 
teır.:.ki ederler. Filhakika, b&yle 
o:uıak ihtimali de mevcud ise de.. 
Bu.1lan söylemekten maksadım, 
muhterem Şövalyem! biraz da 
L?Üntllden kurtarmak .•• 

- Antuvanl ••• 
- Emrediniz, Şövalyem .• : 
A':ltuvanın ıözlerl, atzında 

kaJ r.t }tı. Şövalyeye bUsbUtlla yak· 
!a~wıf .. iki ellerinin teraile masa• 
v a dayanmıı.. aablt bit nazarla, 

valyenln g6zlerlnln içine bak· 
şlı. 

- AntuYanf ••• 
- Emir buyurmanı11 rica et-

:nittim, Şövalyem •• , 
- Derhal hareket edecekaln 

.,..u mehtubu Meainaya ~ıstnr .. 

.;ekain. 
Antuvan, hafifce titredi. Fakat 

'>unu belli etmemek için dimdik 
doğrularak, •ol kulağının meme
;inl iki parmağının araaında eze 
uze cevab vtrdl: 

- Derhal harekete haıınm, 

Şövalyem .•• Meainaya, deiil mi? •• 
Ne olacak.. on bir, on iki ,Onde 
ıcilmek.. okadar gtlnde de d6r 
mek.. bir iki gtln de orada kal
mak.. eh, f6yle b6yle yirmi bef, 
ntuz glinlllk bir yolculuk.. Yalnız 
mOaade buyururaana, bir ricada 
1)ulunacağım, muhterem Ş6Yalyem. 

- Söyle ••• 
Malümuaalllnenlıdlr ki , 

yirmi bet gllnd•nberl deYam eden 

1 yolculukt&n dolayı zavallı hayva
nıman tablıtUvanı kesildi. Kurada
.. ktan yana, tabkı bendeniz• ben
zedL Vakıa, bu mllbarek hay•anla 
iJk karşılqbğımuı rUn kulağına 

' iilerek: 
- Aziz dostuml.. Bundan 

sonra, fU dllnyanın mihnet Ye 
meıakkatlni •eninle talulm ed .. 
ceğiz. 

Demiştim amma.. inalı da 
eld~n bırakmamıya ılSz Yermlttim. 
Tabiidir ki bu zavallı hayyana 
verdiğim ıözOn ehemmiyeti ola• 
maz. Ancak, karnı pek aç. Hiç 
olmazsa fU 6nllne koydutum 
yulaf aamanını olıun yemeıioe 

mOaaade buyurmaz mısımz? •• 

kaJkmıf.. Orada. kllçOk m&1anın 
üatilndeld gümllt tepsinin içinde 
duran sucuklara, ıoğuk etlere, 
kaz butlarına. küçük çavdar ek· 
meklerine, tozları henüz llstUnde 
duran eski ıarab şİJelerine karıı 
boynunu büken Antuvana bak· 
mı ıh. 

Anluvanın gözleri, parıl parıl 
parlıyor •. Fakat çehresi, her uırıo 
riyazet ve perhizkarlığa alışkın 
olan çllekeı rabiblerin almasını 
andırıyordu. Şövalye ancak, Antu· 
vanın bu halini gördllkten soııra, 
verdiği emrJn f ~rkına varmııtı. 

- O kadar aceleye IUzum 
1 yok, AntuYan ..• Hayvanının kar· 

nını gUzclce doyura bilirsin. Sen de, 
mlikemmelen yer, içersin. Bu ge
ce de rahat ed&rain. Yarın erken· 
den yola çıkarsın. Zannederim ki 
lôtufkAr ıato mahibeıinin verdiği 
emirlere binaen Baba Karlo bize 
kartı izzet ve ikramda kuaur 
etmiyecektir. 

- Ooo .. Allah için söyll!yo
rum, aziz Şövalyem.. Şu ıarab 
ıişelerlnin Oılündeki tozlar da 
ıahitdir ki, bunda hiç tlipbem 
yok... Şu kahvealtı tepsisindeki 
nefiı taamlar, ıiıin nazarınızda 
pek değeraiz Ye kıymetsiz ıeyler 
olmakla beraber eminim ki bu 
ıatoda mıaafirlere karıı gös
terilen nezaket ve cömertliği 
lbıas ediyor. Şu fani cihanda hiç 
bir kıymetim olmadığı için ken· 
dimden bahsetmek iıtemem. Fa· 
kat benden daha talihll olmasına 
dalma dua ettiğim zavallı bayva• 
nımı dUtllndiltDnüz için, size bil
haasa arzı teıekkür ederim, Muh· 
terem Şövalyem ••. Muaaade huyu• 
rurıanız, ıu ıarab ıifelerinizden 
birini açmak auretile Yazifeml ifa 
edeyim. 

- iyi edersin, Antuvan •• Hat· 
ti bir ılıe f8rab kift geleceği 
için, ötekini de, aea ahb g6tur .. 
biliralo. .. 

Gece allkfinet içinde geçmfttl. 
Şövalye, mazinin yDzlerce 

hatıratına 1abne olan e•ki odasına 
çekllmlf.. Müıelael bir rllya gibi 
birbirini takib eden hislerin ağır
hiı albnda ezile ezile meraemle
mlı.. Yorgunluğun ve içtiği pra• 
bın tealri de bunlara inzimam ede
rek geceyi derin Öir uyku içinde 
ıeçlrmittl. 

( Arkaaı nr) 

BugUnkU Bilmece 

Bot dört köıeleri aıağıda ya· 
zdı manalara gelen öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa• 
yede hem vakit geçirmit. hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren· 
mit olursunuz 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Soldan saıaı 
l - Zehir - d6nya 
2 - tseyazın zıddı 

3 - Bir nota - dem 
4 - Anahtar 
S - Hafif aea 
6 - Abdal 
7 - Sonuna bir N getiı !lince lu• 

lıcın kabı • e:ımek masda
rındaa iam ·f il 

8 - Şıtt rm ı t gibi 
Yukarıdan aşalı ı 
1 - Gözünden y.' akmalı 
2 - Kiit 'ld 
3 - Hamur yapılRn beyaz toı • 

bal yapan böcek 
4 - Zayıf 
.S - Beygir - ilavtt 
6 - Maııın ki müfret OçOncQ 

fa hı• lahikas ı • tavpn tutan 
köpek 

7 - Mnddet • genişlik 
8 - Bilyük ı. nne • hamur y->pılan 

beyr z toı ............................................................ " 
, ZL" ,, 

Denizyol ları 
lfLITMISl 

Aeeatrlerl ı Kua'<ly K8orl1:ntı 
TeL '2H1 - Sirke el M\lnllrdarude 

Haa Tel. !2748 ......... .... .... 
Ayvahk Yolu 

NiLÜFER vapuru 12 Birinci 
Klnun ÇARŞAMBA gtınil ak· 
14mı ıaat 19 da Ayvalığa ka
dar. "8436,, 

Karadeniz Yolu 
CUMHURiYET vapuru 13 

Birinci Klnun PERŞEMBE 
gUnB ıaat 20 de Hopa 'ya 
kadar. "8452., 

EDr. NiŞANYAN::l 
tlu Tokatlıyaa Oteli yanında 

Mektep aokBk No. 35 

Türk 
BUyOk 

Maarif Cemiyetinin 

Eşya Piyangosu 
Çekiı tarihi l 4 KAnunuevvel 1934 bir bilet 1 Lira 

iKRAMiYE KIYMETI 2 3 O O O LiRAOIR. 
1 
1 
1 
2 
2 

' 

adet 

" .. .. 
" .. 

3000 
2000 
1000 

7tiO 
600 
200 

BU etler 

liralık 

" 
" 
" 
" .. 

10 
20 
50 

100 
1000 
4700 

adet 

" 
" 
" 
" 
" 

100 
50 
20 
10 

& 
1 

liralık 

" 
" 
" 
" 
" her verde aatllmaktad1r. 

~ .............................. <~«) 

1 lstanbul Belediyesi llAnları 1 
Şövalye, adeta derin bir ur 

kudao uyaniyormut gibi ıilkiaerek ( 

Num.rotaj lflerinde çalıımak llzere adlarını yazdırmıı olanların 

1arıakl Per,.mbe pntı Belediye Harita Ş.besine mUr acaatları, "8466" 

Biriacl klnaa 12 

Sporumuz ilerlemiyor 
Fudbolcu Zeki Rı.za, Bunun Sebeble

rini Bir Bir Anlatmaktadır 
( Battarafı 1 inci yilzde ) 

biıim memlekette mahdud genç• 
lere munhas.r kalmııtır. Hevesliler, 
istenilen yükselme devresine he· 
nüz girememittir ve mağlubiyetleri· 

mizde bu ıebebtendir. Futbolllmüze 
gelince, iıte asıl t\zerinde durula· 
cak bir mevzu. Çüokt\ futbol, 
nedense, bizim en çok rağbet 
ettiğimiz bir spordur. FutbolU
müı sen (20 • 25) ıenedenberi 
memleketimizde tatbik ediliyor 
Ye ıon (10) sene içinde hUküme
tin yardımı ve halkm müzahere· 
ti le azami rağbetmi görmüttür. 
Fakat buna rağmen hiçbir yUk· 
ıeliı yoktur. Ben bunun sebebini 
son senelerde adeta idaresizlikte 
yahut idare edilemt-meainde bu· 
luyonım. Eğt'r fikirlerimi tasrih 
etmek li7.ımsa ıu iki sebebi 
izah etmem icabeder . 

Bir kere oyuncuları heveslen
direcek Ye binnetice de çalıştı· 

racak bir fe~le l'Okamıyoruz. Ve 
itiraf etmeli ki. bugünkil oyuncular 
ıevk ve heveıle çalıımıyorlar. 
Sonra antrenorsuzluk, AV1'upanın 
kuvvetli takımlarile temu yapıl· 

ması, görgliıUzlUk bu sporu, 
lnkiı afa müstait iken, çok geri 
bırakmııtır.,, 

Zeki Rııa, bu me} anda mem
leketin her tarafındaki aahHızlı· 
fıa da işaret ettikten ıonra ea 
canlı noktaya bastı: 

- Bizim ıporun ıslaha çok 
ihtiyacı var. EvvelA nizamname 
ihtiyaca kafi değildir ye bir 
nevi kırtasiyecilik u~ devam el· 
mektedir. Spor nizamnamesi bili• 
kia ıporun ilerlemesine mani ola· 
cak ıekildedir. Bunu bir an eYnl 
pratik ve spor için faydalı bir 
hale sokmalı. idare çok baaitlet
meli, meauliyeller tahdid edilmeli 
yahud .• 

- Yahud ltalyanın Pozzo'ıu 
gibi bir diktatör getirmeli. 

- Okadar değil. yahut ona 
benzer, birıey. .. tek batla idare. 
Sonra spor hayatımızın çok ha· 
yır!ı inkişafı için, bilhassa mek
teplerimiıe sporu ıokmak lazım· 
dır. Hiç olmazsa, bu fte liseler
den başlayalım. Her mektebe 
tcrbiyei bedeniye h ocaıı yanına 
bir spor muallimi koymalı, ıpor

ların tatbikına mühim zaman ayır
malı, ıpor •ahaları vücuda aetlr
meli. Baıka ne diyeyim. Say• 
makla bitmez ki .. 

- Sporun profeayonelliiine 
ne derainiz? 

- Bakın, bu me•' eleyl mft. 
himsemek IAzımdır. Bizim futbo
lümUz amatör bir teıekkllldllr. Bu 
teşekküle makul bir profesyonel
lik zihniyeti girmemfttir. Fakat 
bu zihniyet, daha müfrit, daha 
aykırı bir ıekllde, bOtDn futbol 
teıekküllerimizin içinde yaıamak· 
tadır. Meseli kulüplerimiz araıın• 
da birçok defalar buna teaa· 
dilf edılir. Oyuncuiar, paradan 
baılıyan muhtelif vautalarla çe
kilir. Bizde profesyonellik 
oyuncuya iş bulmak, yardım et• 
mek ve sıkıntılarına ortak olmakla 
devam etmektedir. 

Profesyonelliği kim istemez? 
ÇUnkU profeıyonellik futbolde 
tekimülU göaterir. Avrupa ve 
Balkan futbolcOleri profesyonellik 
cazibesinden kurtulamadıklan gi• 
bi, biz de bir glln bu uıule bat 
vuracağız. Ancak imklnın ne za· 
man doğacağını tahmin edemem. 
Fakat profesyonelliği her zaman 
isterim. 

Zeki Rıza, bir IAbza durdu 
ve devam etti: 

- Eğer memleketimizde fut• 
holün yUkıelmeaini, çok yUksel
meıhıl Ye Avrupa ıeviyeaine gel
meaini istiyorsak, yurdun mühim 
merkezlerinde, meseli, lzmlr, Ar 
kara ve lıtanbulda kuvvetJI llçer 
dörder kulüplerin birinci futbol 
takımlarını. hükumetin mllzaharet 
ve yardımlarile profeayonel yap
malıyız. 

Bu suretle çok iyi neticeler 
alacısğımıza, futbolllmllzlln Avrupa 
aevlyeslne yOkaeleceğine, halkıa 
da spora karşı bu rağbeti artaca• 
ğma eminim. Bu iı ancak mahalli 
belediyelerin, hükiimetin yardım 
Ye muzaharetine bağlıdır. Kurt ... 
luı yolu budur. Sporumuz bu •r 
yede çok çabuk •• çok hızlı bir 
terfi gösterecektir. on,ııncelerllll4 
de haklı deq-il miyim?. - )#.. 

• 
BIA DEMET 
ÇİÇEK . 

ve çil lekelerini 
izale •d•r. 

Itriyatın iıtihıar edildiil 
mahalleri ziyare• ederken ve
ya ekaeriya yağmura, güneıe 

veya rüzgara maruz kalmak 
ıztırarında balunan her YILf• 
taJd kadınlann ciltlerinin ta
zeliğine n güzelliğine hay
ran oldum. Sebebini ıordu· 
ğumda öğrendim ki, onlar o•· 
oek kopanrken, çi~kleriıı ke· 
iılerinde mevcu• balmumu, cll· 
di şayanı hayren bir ıuretre be
yaz latıp yumuıatma huıuına 
malik olduğunu keşfetmı:.ar· 

dir. Her gOo muntazaman isa
malinde tenin bütilıı buruıuk
luklarını iaale eder n yüze yu
muşaklık ve gençlik taranii· 
ni verir. Bu sihrengiz çiçek 
balmumu eczanelerde " Oir 
Aaeptine .; namile satılmakta· 
dır. 

Akşamları yatmaıdan enel 
kullanıldıkta, cildin, Hı1 aksa· 
mını yumul)atır Ye lekeleri 
izale eder. Sabah kalkınca bek· 
lenmiyen beyaz, ter ve taze 
bir cih meydana çıkar. Bugüne 
kadar bu derece baeit ve oa
yanı hayret bir surette müe11ir 
bir tedbir bulunmamııtır. 

Hemen bu akıamdan "Oir 
Aeeptine ,, i kullanınız ve cazip 
tesirinden hayrette kalınıı. 
Ben de ıimdi boynum, kolla· 
nm ve ellerim için " Cir Asep· 
tine ,, kullanıyorum ve ıon de
rece memnun kalıyorum. 

~ZAYi~ 
Uzunköprü noterinden taa• 

dikli dört yUz lirahk bir aened 
ile yüzer liralık ta•dikıiz iki 
•ened, aıkert vesika ve nnfuı 
kiiadı kaybolmuıtur. Bulup 
aıağıdaki adreıe ıetfrene OD 

lira verilecektir. 
EmlnBnl Vaid• h-• oda• 
b•t••• Os111an ve Ebuzer 
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Piyango Çekimi Bitli 
..ca- •• 

Bugünkü Çekilişte Kazanan Numara-
ları Aşağıki Sütunlarda Bulacaksınız. 
On Sekizinci Tertip Tayyare Piyangosunun ikinci 
Çeki:işi Dün Ôğleden Evvel Asri Sinema Salonunda 

Başladı, Eu Sabah da Bitirildi. Kazanan 
Numaralar Aşağıdadır: 

10000 Lira 
Kazanan 

7636 
4000 Lira 

Kazanan 
16387 

2000 Lira 
Kazananlar 

4303 

1000 Lira 
Kazananlar 

19008 11065 

500 Lira 
Kazananlar 

2786 6405 17617 
24421 4028 4007 
22217 13693 12685 
~765 4568 5185 

150 Lira 
Kazananlar 

1os15 
19476 
5494 

11153 
15573 

5201 
23186 
22811 

895(} 
891 

2104 
10203 
20165 
13131 

100 Lira 
Kazananlar 

l8og9 
19048 
14266 
1420 

21055 
16865 
22686 
1~157 
8()35 

10637 

8170 
54597 
13006 
12485 
20684 
10560 
17032 
7571 

11311 
9071 

1096 
15857 
15265 

1912 
19537 
9700 

17415 
207 

14427 
11382 

6438 
17344 
18728 
5131 

22104 

1s6g2 

17401 
138 

3847 
3757 

18621 

17084 ... __ ··-· ................................ _ .............. . 
Mükafat 

Bu çekilişe ait 20.000 liralık 
lblilcifat bugftn en soıi çekilen 

~!• numaralar araaaoda taksim 
•'IİlllÜf tir: 
2l4 ıo 10162 13365 
4729 23575 7647 

943 7793 20052 
1180 2ıoso 331s 
?362 22715 16150 
5274 14714 11504 

7408 9799 18129 
464 9524 18415 

24240 22968 1339 
5396 13125 3991 

Amortiler 

14507 
16149 
11106 
5024 
2377 

15513 
9799 

12103 
21816 
11408 

11 Sanlan (37) ve (04) Ue biten 
ttrnaralar 20 aor lira amorti ala• 

takJarcL, 

30 lira Kazananlar 
753 15262 

3684 21717 
174•7 9659 
18954 2947 
17133 50) 
1841 14576 

16113 4112 
15494 7665 
18565 1.5694 
17075 2737 
12430 8830 
21428 12320 
13102 1478 
4182 9638 

911620 3636 
7.30 2()826 

2428 11894 
388• 6'3 

19506 4239 
8340 18276 

18872 22546 
16162 15438 
20481 2545 
20385 14839 
10272 22840 

\680 23447 
21315 8318 
5391 ıı638 

23432 22791 
9139 10409 
33l6 5858 
5398 20!54 

16041 8683 
10111 1988 
2!.7crt 19122 
21Q9 768 
1120 8339 

17568 15395 
17720 6636 
3066 15552 

11285 24334 
15649 1ıı1 

3800 2857 
4815 11239 
9688 22tl'.!2 

13J43 22844 
3783 12227 
5666 20237 
352 7368 

11443 23854 
16939 3887 

6445 
5657 

12457 
1985 

24685 
3087 

19435 
10114 
14840 
20386 
10.,71 
146}7 
21 tJO 
14723 
15122 
13283 
17491 

286 
7734 
4761 

14947 
4.511 

16794 
3983 

12857 
ı4712 

1322 
11654 
10430 
14946 
17239 
10504 
18584 
5215 
Po84 
4185 

173C6 
199 7 
24485 
12382 
13120 
12476 
10598 
21373 
8~44 

24377 
2123 

16499 
21364 
5713 

16334 

23448 
22262 
5760 

2415o 
1~458 
13827 
1~26 
12837 
18452 
10784 
50260 
15776 

932 
20858 
20368 
24381 
2616 

14470 
5984 

10781 
3628 
1)920 

20678 
2249 

14010 
12673 
5600 

22333 
l09J2 
16144 
15808 
13208 
19378 
7372 

20658 
12397 
20952 
10916 
21263 
10518 

18029 
18fJO 
2077 

11269 
9373 
8000 

6409 
18564 
18747 

21671 3489 
244~] 10318 
3098 22804 15825 18043 

50 lira Kaz~uanlar 
13037 
5850 
3633 

12466 
14964 
10150 
11129 
8191 

. 3145 
16768 
13619 
b487 

10384 
9755 
2432 

17596 
24501 

6801 
16571 
16781 
15558 
19018 
2315Z 
18586 
24583 
22690 
8804 
8509 
5468 

19150 
~9!8 

?3246 
22312 
23602 
21575 

6 ( 12 
12002 
4408 

19906 
24466 

9498 
3710 

22468 
9908 
4414 

20718 
5187 

24491 
7816 
8301 
2~:19 

18245 
8867 

13467 
14361 
16852 
126~9 
13620 
150.t3 
8565 

21520 
24590 
23728 
23047 
19529 
9314 
3866 

17639 
4697 

12725 
14432 
8655 

16858 
13032 

15681 
1255 
6026 
16~55 

lOJO 

9813 
7l36 
9157 
4415 
7168 

23439 
910.t 

10325 
19472 

4306 
24268 
17805 
4370 

21131 
16304 
2847 

13lll 
15453 
21517 
14J21 
10500 
17565 
14959 
8305 
1731 

. 17819 
21399 
8309 

17718 
32 

'-0782 
24116 

15044 

71C8 
15404 
17160 
2.l684 
3207 

7047 
21404 
23343 
19l87 
24212 
12772 
14\39 

2265 
4486 

23771 
12644 
20218 
7068 
8058 
4071 

14740 
7470 
3996 

23600 
11205 
19681 
7427 

13986 
14285 
7856 

20807 
15461 
7254 

23248 
2801 

18855 
23677 

20759 

7787 

5437 
19419 

Cigara içliği lıalde ne 
. bembeyaz dişleri var! 

Çünkü sabah, akşam RADYOLiN kullanıyo\ 

Hayran edici bir tebessüm, temiz ve parlı>k _dit '.er, aağlrm dit eferi,J 
tatlı, rryihalı bir nefe.... işte RADYOLIN bütüo bunları temin 
ettiti içindir ki bu kadar çok •eYiliyor ve bu kadar çok kullana ıyor. 

RADYOLiN 

, 
IMAP. 
HVL.V.t'I 

)q 
d"ANW 

Dişlerin abıhayatıdır 

EVi Dl 
aiRtan.pau··'lllUffQfAWA ·l'DER· 
T0Pk"iY~ 0 l~ 0 BANk'AJI 

HAK i K 1 K A ~ E ---- ~A1..ıw.l1u~ tms•tlllilr--·· 

• • 

- KALMlTlN - KALMlTlN - KALMlTlN - KALMlTİN -

,.,. Ur. KEMAL NURi <( 

1 Cilt Ye Zührevi hastalıklar mütehasaı81 L BeyoQluı Rumen han 16 

'1:~-•· --~ Tel : 40153 <-~" 
Daktilo Hanım Aranıyor 
F rıınsızcR, AlmRnca veya loırilızce 

bilmesi liızıındu. Sirkeci Mimarkem&• 
lidclio caddeıi No. 34 e müracaat 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
(10,000) kilo yedi malı kalın kınnap 
ldarem:z için ~atın a:macak bn malzemeyi vermek istiyenlerin 

nllmune vcı şartnameyi gördükten ıorıra pazarlığa i:,,~irak etmek 
llzere ( % 7,5 } teminat akçeJerile beraber ( 22-12-934) Cu;ırnrteai 
günü saat (14) de Cibalide Levazım ve Mübayaat Şübeaine milra· 
caatları. "8462,. 



I:t Sayfa 

1 

Vitamin 

Kalori 

Gıda 

Kuvvet ~ 

Kudret 

[{an 

Can 

Hayat ,; 

7 • 

' 
.! 

Sıhhat 

Neş'e 

Nefaset 
... 

istiyenler için 
Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Borcu ödenmlyen rehlnler Sandıiiımız holünde 
gösterllmlye baflanmıtt1r. 

Pırlanta, Elmas, Altın ve Gümüş 
üzerine her tUrlU iıteğlnizJ gidermeden evvel bu zengin 

ko:lekalyonları görmek menfaatlarınıza uygun dUşer. 
Sandıiiımızın Sandalbedestenlndekl Satış gUnU 

Ç A R Ş A M 8 A d1r. (8378) 
zz ,,;ew 

Madeni kutular lçind~. baı ve diş 
ağrıları nezle ve Romatiıma sancıları 
için çok faydalı ve pek mtlsekkiıı 
olan ( ALGOPAN CEVAT) vardır. 
1 lik 7,5 6 hk 40, , 12 lık 75 kuruıtur. 

SON POSTA 

veriyor 
Adrea : Cağaloğlu Uğur gi4eai 

Ömer R. UGUR 
Hiç.bir yerde şubesi yoktur. 
'LWIQM $4 

-·. t •••• 1. '.' ' • •••• ' • • • ' ••• 1 ·--

&on Posta Matbaaaı 

5•hibi: AH E'o;reıa 

Netrlyat Müdürih Tahir 

Arpa •• •• ozu 

Yulaf •• •• ozu 

irmik •• •• ozu 

Türlü •• •• ozu 

Pirinç .. •• ozu 

Çavdar özü 

Nişasta özü 

Patates özü 

Bezelye özü 

Mercimek 
•• •• ozu 

Beyaz mısır 
•• •• ozu 

Şilte, yorgan, yastık hepıi kuıttıyll yOzlerllo 

25 lira, yaabk 75 kuruı. Bir kilo kuştüyll 

75 kuruş. Kuıtüyll kumaılarımn her rengi 

yardır. Ucuz fiatla 1&blır. Yılbaıı hediyelik 
ıalon yastıktan 4 liradır. 

RADiO SALTS 
Uo çabucak geçecektir. 
Hemen bugünden bir kutu 

1 alanız, ve akşamları deru• 
nuna kAfi mikdarda koya" 
cağmız Radlo Salts ile 

ı bir ayak banyosu yapıntı, 
Kati bir tedavi bulacak, 
ayaklarınız hafifliyecek, 
sancı ve tişkinlikler zail 
olacaktır. BUtlin eczanelerde 
satılar. (5652) 

Akay İşıetmesi Müdürlüğünden: 
idare için defter, cetvel ve saire gibi basım işi yaptırılacaktır. 

Pazarlığı 16/12/934 saat 14 dedir. btek~ilerln örneklerini görmek 
için her glln Levazım Şefliğine pazarlığa girmek için o zaman ldar• 
Encümenine gelmeleri. (8407) 


