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Değeri 

lzmlr 14 (Huıuat)- HUAllahmer 
Cemiyeti şehrimizde çok 6zlU bir 
itin balanda bulunuyor. Hı&ı .. 
ltbba kanunu, lıçinln ııhhatJnJ 

o!duğu kadar hertllrltl ihtiyaçla• 
rını baıarma itini emekçilerin 
çahıtıkları mfte1&Heye bıraktığı 
için Hililiahmer Cemiyeti derhal 
ltika ıöıtermlf; daimi binden 

fada lfçl kullanan mDe11eHlerle 
temaıa geçmlı ve bir anlaıma 
Y•pmlfbr. 

Halkapınardakl bala ve iplllr 
f •brikaımda çabıan lıçllerln bir 
ıeoeJfk 1ağlak ve yemek itleri 
HUiliahmer Cemiyeti tarafından 
teahh6t edilmfıtJr. Cımlyıt yeni· 
den aıhaneler açarak 5 kuruı 

( Dcnmı 3 Daca Jlıde ) 

"On iki Ada,, Yalnız Antalya Kıyıla- · 
rına Asker Çıkarmıga Yarar, Fakat 

Ata Türk Pek Yamandır. 

Sabillerlmi&i koruyacak olan donanmamızdan: YaYuıı: •• Kocatepe 

Tunanlıtanın eakl BDyllk Er· 1 
kAnıharblye Refıl General Dos• Fener bahçe Beıiktaşı 
manlı, lzmirden Antalyaya kadar 
uzanan kıyılarımızın çok ya• 
kanlarında ıerpilmit olan Ye hu· 
gthı Italyanın hikimiyeti albnda 
bulunan " OnJkl ada,, yı a6ziellıl 
yapan .. bb:I ehemmiyetle alAka· 
dar etmesi llzımıelen bir tetkik 
uerl yaımııtar. General Doıma• 
alı bu eaerinde sadece on iki 
adanın aakerl bakımdan tetkikini 
yapmakta Ye ıu neticeyi çıkar

maktadır: 

- ... ...:. -.:.;.__ 

1- O Yendi 

" 011 tii •'• ,, •111 ilı:tııadt /erg. 
ın•tl 1alç golct•r. lıtllııal• ga,.aına:ı, 
rn•I ı•tını•• ı•l••#, o ada/ar• 
ıahl6 ola• d••l•tl• iıı•l ,,..,,.,.,. Dfln ilk maçlarında Beılktq takımı Fenerbahçt karft11nda ( 1 - O) yenlJdi. 

( D•n•ı 6 ıHı yilsde ) JHııı ıpor Hyfaauıdadır. 

Çok Yücedir 
Türkltllc duyguıu, beade t81le b•t

ladu Y edl ıeklz yaılanoda nrdım. 
Bir1rün Uk okulada (mekteb) ötretlel• 
mlz (muallim) kua tahta üıtane 
kabataJllalr bir harta karala1arak: 

- lıte çocuklar, TGrkiye buraaadırt 
Dedi. 

Türkiye ıözftnl bir lSfretici af&ın
dan ilk duyuyordum. O lfl•• kadar, 
TGrklyenia adını bin DeYletl aliyycl 
Oımaniye, Memallld mahruıai ıahane 
diye belletmitlerdi. Tlirkiye... Bu ı8z 
kulaflma h~ı bir eı,ı gibi 11eldi. 
Sordumı 

- Biz Oımaah detflml7lı? 
ÔtHtlcimiz, benim bu ıorrumu 

karııhkııı bırakmadı; dedi ki: 
- Biz öne. TOrkGı, ondan ıonra 

Oımanhyızf Üzerinde oturdutumuz 
topraklara Türkiye derler. 

SöıünO bitirince, heplml:1e birden 
dönerek: 

- Çocuklar! Sakıa, Tilrk oldutu· 
nuıu unutmayınız! Dedi. 

Bu ötüdl ilk dlnlcdltim gOaden
berl aradan otuz yıl i'eçtl. TGrk 
olduğumuzu bir gün bile unutmadık. 
Ancak onu açıkca, g8ğıiimD ıere 
ııere kimıenin yanında ıöyliyemedik. 
Duysrulnrırn ızı Osmanlı kılığana ıok· 
madan, ona çarıaf, peçe takmadan 
ortaya dökemedik. Her ne kadar, 
lçimiıl boıaltmak için arada bir; gizli 
gizli : • 

'• TilrkOm ve dDtmanım Hna kal-
11m da biw kiti .. .,, Diyerek enginlere 
karıı yumruk Hlladıj'ımıı olurdu. 

Ancak ne yapsak, Oımanl ılık dam-
1ra111u Uıtümilzden atamıyorduk. TOrk-
lUğUmilzG ancak timdi açıta .ura biU
yoruz. 

Sıyauda TGrk, alıınriıte TOrk, 
duysruda TOrk, n en aoq dilde Türk. .. 

Özdile glditı Tilrk benlitlnia ken
dini bulması, kendine kavuımaaıdır. 

Kaynata belli olan ıuyun nereye 
aktıtı ıorulmaı:. Türkten areldik, TDr· 
ke ıldlyoruz. Ozan (t•ir)ia dediji giblı 

" Ki biz TDrkOa, biae TGrldlk 
gerektir.,, <fr« 

·Mahkemede Bir Horoz Toprak Kavgası 
Ve Bir 

Tutum Yedigünü 
Suçlun un Horozu "Kokoriko,, Diye Öttü 

PolUin dilencilere kutı açbja 
lıtlcadcle devam ediyor. Dilencilik 

olduğu için son ıtlıılerde bir 
Ç profeıyonel dilenci yeniden 

kemeye Yerilmiıtir. Sultanah• 
ed ikinci ıulh ceza hakiminin 
•rııeana çıkarılan üç dilencinin 

forpları, tuhaf bir ıahneye voalle 
.... Uftur. Bu Uç dilenci Reıad, 
.A.lınıed Ye Şefika adlarını taıı· 
l«>rdu. Reıadan keltuğtlnda lrJ Ye 

l'tYU kırmızı ibikli bir horoz, bir 
I ••de de kocaman bir ekmek 
lt•rça11 vardı. 

Ekmekten bir lokma Retad, 
bir lokma da horoz koparıyordu 
•• hlldnaln huzuruna da böylece 
t«idL Reıad yakalaaah iki gün 
tl~~t •e hep horoıu ile beraber 
•e-,auı: 
\it- - Horozum bir tarafa ben 
lhı t•afa. Ben ondan ayrılamam, 
'-'Yordu. Hikim Bay SalAhaddin, 
k u horozlu dilenciyi ıorıuya çekti. 
eıad, kendisini maltU göıtererek 

~.rUnmekten ve dilenmekten ıuçlu 
0 

1
• Bacağında yalnız avret yerini 

rten partal l,ir pantalonla yine 
1Yle bir caket vardı. 

Kendisini föyle mUdaf aa etti: 
U . -. ~en caddede durmu9, tiril 

rıt titrıyordum. Elbi1em param• 
Parça ya. Hemen beni dilenci 

diye yakaladılar. Hamdolıun, 
Allaha, elim ayağım tutar, bir it 
~ulaam boğaztokluğuna çalaıırım. 
Fakat dilencilik yapmadım. 

Bu ıırada. Horoz koltuğunda 
çırpındı ve: 

- Kokoriko... diye 8tmeğe 
baıladı. 

Hakim, Reıadın ıuçunu aablt 
ıördtl. Ve iki hafta boğazı tok· 
luj'una btlediyede çalışmıya mah· 

c».vaml 8 ıneı ythd•) 

Cinayet 
Dllzce, ( Huıuıt) - DUzcenin 

GlSlormanı köyünde bir cinayet 
olmuf, bir tarla hududu lıindeD 
kavgaya tutuıan köyl6 lıyas 
Kasım, ayni k6yden lfömşuıu Fok 
Mehmedi balta ile öldürmUıtür. 
Katli yakalanmııbr.-)f 

Romangada 
Milli Müdafaa 
Vergisi 

BGkreı, 14 - Romanya bakHlu 
heyeti, ıon yaptatı ınG&akireler 

Hnasıada preaıib itibariye lılr milli 
mGdafaa nrıtıi iladaıını kararlaıtır• 
mı ıtır. 

Bu vergi, lımiatn de delllet etUti 
•lbi orduy• l&zım 11elen teçhiıat ve 
teıkllltıa abnma1ına t•hılı olunacak-
tır. 

M. Yevtlç Belgret·d• 
Belrrad 13 ( A.A. ) - Hariciye 

bakanı N. V evtiçin memlekete dön-

meli dolayıılle birçok tezahOrat 
yapılmııtır. kendiıi Lioubliaa Ye 

zareb iıtuyonlarında binlere• ldti ta
rafından kertılanmııtar, M. Yntlç 
bu akt•m Belgrada varacaktır. 

Dün Çok Canlılıkla Geçti 

Dtln M•lct••l•rlıaıl• •İi••M•r•l•r u•r•• bir tal•6• .,.,.,. 
Dün tutum ve yerli mallar ilk ve orta mekteplerde talebeler 

haftaıının UçlincU ıünll idi. Yur· tarafından, bulunduklan Hmtler· 
dun her köıesinde olduju gibi, de geçit resimleri yapıldı ve 
ıehrimb:de de dün tutumluluk tutumluluk hareketini canlandıran 
ve yerli mali kullanmak propa· müaamereler verildi. 
ıandaaı, diğer günlere niıbetle Yurd içinde 
daha geniı mikyasta yapıldı. Afyon, 14 ( A.A.) - Ulusal 
Sabahleyin saat ondan ıonra ökonomi ve artbrma haftası mil· 
tayyareci bay Vecihi tayyaresile nasebetlle bugün kentimizde yerli 
Istanbulumuzun üzerinde uçtu, mallarile doldurulmuı arabalar 
bilyUk meydanlarda biriken halka halk ve okurlardan teıekklll 
tutumluluk ve yeril malı kullan• etmiş bir alay reımlgeçid yapmlf 
mak propagandasmı göıteren ve Halkevinde toplanmalar ol· 
vecizeler ve yerli mallarımızdan muştur. 
hediyeler attı. Bundan batka dün ( ı ı ., ..... 11 3 ilncO yih:de , 
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S 4' si] I f Halkın 
Çömlek 
Bankacılığının 
Zararları 

Okonoml Bakanı Bay c.ıaı: tutum 
hdteaı münaeebetıle eöyled ği 
nutukta, on ydda 191 milyon lira 
biriktirilmiı olduğunu, fakat biri· 
ken paranın yurda Yerimli olması 
iç ·a iıletilmeei lbımgeldiğmi, 

eıkiclen para biriktiren altınlarını 
çömleklere koyub gömdüklerini 
böyJo biriktiriclliğin fayda değıl 
biinJcis çok zararlar Yerdiğıni 
eöyledi. Bız de bu işaret üzerine 
halkın mutalea11na mUraoaat 
ettık n funları topladıkı 

Bay Cemal Onur (Cıhangir Havyar 
ıokak) - Ak akça kara aiin içindir, 
derler. Para biriktirmek çok iyi teydir. 
Fakat bu birlkt·rme iti memleketin 
latihaaline Ye ticari faali1etine zarar 
nrmiyecek tekilde olmalıdır. para 
blriktirect:tim diye muraflar nı en 
••~arl haddine indirenlerin, ömllr'erlnl 
peynir ekmekle l'•çirenlerin bu hare
ketleri mll•riflerin Yaıı:iyetinden daha 
zararlıdır. Biriktirme iti ihtiyaçların 
l'İderilmuinden moııra dGıünO'ecelc 
Ye tatbik edilecek bir itf r. Öylelerini 
biryoruz. kl bir günde yemek maar fa 
o rak yirmi kuruıt n fazla harcamı· 
rorl r. Bu, çok kö ü bir ittir. Birik· 
tirmek, ökonomik manbile, f ılayı 
f• af etm<'mok, H 1 mak, •onra uygun 
bir zaman a o parad n iatib.al ·n 
imar buauıuada l•tif ade etmek 

demektir. ... 
Bay HUınft Nuri (Tıb fakUlteııinde)

Ôkonomi Bakan·n n •Öz.erine hak 
nriyorum. Biriklirilen para Mılll 
l•tibıa l •e imar huauaun a Yerjm i 
olmalıdır. Yok•• 6lunceye kadar para 
13iriktirmek n birıken paraya hi~ el 
ılrmemek cotru detil, bıllki• fok 
kCStü •• sarar Yerici Lir harekettir. 
Baziları da para biriktirmek için 1ade 
IUJa çorba içiyorlar. Bu da memle
ketin i.tihnl,ni körletici bir hareket• 
tir. Alıı nriıe kHad ~elirecela birik
tirme 'eri tenio etmek mümkün 
tletildir. 

* Bay Kemal Özkul (Muallim)- Para 
biriktirmek, kipe alt n doldurmak 
demek değildir. Eter bu fikirde olae• 
lar müıtakbel nuillere define hediye 
etmek mııkHdile hareket ediyorJaru 
buna ıöylenecek ıaa aadece "Ali b 
akı lar •er•in" dir. Bence mil•takbel 
au'e bırakılacak ea iyi hazine Ye 
define, bnynk fabrikalar n d·ter 
lkb11d müesseHleridir. Ç<Smlek b n· 
kacıl tı Ye para biriktireceğim diye 
b111iı ik yapmak ıilanlyetlerinden uıak 
kalmalıyıL 

En Büyük 
Yardım 

§ Fitre •• Ztıkltınm TayyaH Oeml· 
yetine veriniı. Bunlar Hılilibhm&r ·u 
Himayeietfal cemiyetleri araauıda br
defçe payla9ıJır. 

1 Oruo ayıoda111, fitre ff seklt 
•erQcetis. Bunları ldmaeye Termtt, 

Tayyare Cemiyeti tophyaoakbr. 
§ Bu ayda Tayyare Cemiyeti e'Yİ• 

niıe zarf bırakacaktır. Fitre n ıeki
tınızı bunun içeriaine koywıus, adwzı, 
.anınızı yasıp geri •erinia. 

Güniin Tarihi 

Bir Dükkinın Camları Şangır 
Şungur Yere indirilmiş! 

Meyvacılık Ve 
Bağcılık İşleri 
Muğla, 13 - Mutlada meyvacd 

Ye batcılılc glln geçtikçe ilarl 
mektedir. Vaktile Karataçtan l'eç 
•iyea rayJada her yerde mey 
•taçları görOJüyor. Meyva fidanl 
bumu•! bahçelerde yetiıtirilmekte ,, 
halka datıtılmaktadır. Meyn di 
mine çok hevu •ardır. Yalnız. 
•enede yeylada altı bini •ıkın mey 
fidftnı dikildi. 2500 den arta da tı• 
çubutu dikildi. Yeniköy, DerekB 
Kafaca n Pi•i köyler'nde batcıl 

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

Oıkndarda oturan hmall adında bir bahkcı, bir 1 kAnına giderek bir ıfıe ıarab lstemlı, fakat yanında 
bakkal dükkanına taarruz etmek suçundan yaka· parası olmadığım, aonra ödeyeceğini ıöylemiıtir. 
lanarak hakkında kanuni takibata baılanmıtbr. Bakkal, fazla aarhoı gördOğil bu veresiyeci mOıte-
Öğrendiğimlze göre, hidise flSyle olmuıtur: rinfn iateğini yerine getirmemiı, bu yüzden arayerde 

Üaküdarda Burhaniye-de oturan balıkca lımafl, bir dil kavgası başgöstermiıtir. Bir aralık lamail 
evvelki akşam içki masaıının batına oturmuş, biraz fazlaca hiddete gelmit ve dükkinuı camlannı ıangır 
fazlaca kaçırmıştır. llmail bir müddet aonra aokağa ıungur yere lodlrml~tir. Fakat gürültll Ozerine yetiıen 
çıkmıı, o civarda Leonida adındaki bakkal.n dilk· polialer lamaill 7akalıyarak karakola götllrmllılerdir. 

Türk -Yunan 
Yeni Mukavele Bugün 

Tatbik Erliliyor 
Bir buçuk ay evvel Ankarada 

imzalanan Türk • Yunan takaa 
ticaret anlaımaaı bugOnden iti· 
baren tatbik edilmiye baılan
mıştır. Şehrimizdeki takaa heyeti, 
yeni anlaşmanın tatbiki için İcab 
eden hazırlıkları ) apmış ve bitir
miıtir. Memleketimizden Yuna• 
nistana yapılacak ihracatı ve mu• 
kabil nde getirilecek mallar için 
verilecek beyannameleri bu heyet 
tedkik edecektir. Yalnız, getiril· 
mek istenen maddelerin konten• 
janda olup olmadığı gümrük ve 
inhisarlar Bakanı ğından telgrafla 
aorulacakt r. Yeni anlatma dola• 
yıdle, eski mukavele hükllmlerl 
tatbik sahasından ka ·km ıtır. 

Yılbaşı İçin 
Eğleııce Yerleri Sabaha 
Katlar Açık K~lacak Mı? 

Y albaıa gecesi, aalonlanm 
aababa kadar açık bulundur
mak S.tiyen Lokanta, bira 't ne, 
bar ve emsali yerler bc,edi· 
yeye mllracaat ederek, ıababa 
kadar açık bulunmak mllsaadeıi
nl iatemişlerdir. Bu müracaatlar 
tetkik edilmektedir. Açık bulun· 
masında bir mahzur o.mayan mil· 
esseselerden, talimatname muci· 
blnce aeldz misli fazla reıim alın· 
mak ıartile, yalnız, Yılbaıı ge
cesine hıusma olmak Ozere, mn a• 
de edilecektir. Bazı mlleıseseler, 
atkiz miıll fazla reaim vermek 
isteseler dahi, bazı sebeplereen 
dolıayı açtırılmıyacaktu. 

Mükafat 
Verilecek 

ıracirler 
Marsilgaya 
Gidiyorlar 

Bundan bet ay evvel Marsllya 
Ticaret otlası namına ıehrimizo 
bir hey et gelmiı. muhtelif ziya• 
retlerde bulunmuıtu. Bu ziyareti 
iade etmek makaadile ıehrimlz 
Ticaret odaıının tertib edeceği 
ıeyahalln tarihi bugünlerde beill 
olacaktır. 

Bu seyahate, 100 den fazla 
tac·r ve ihrac tcımız n işfraki de 
temin ed lecektir. Heyetin, doğ· 
ruca M rsilyaya gitmeıi mukar
rerdir. Orada bir müddet tetkik· 
lerde bu1unduktan sonra dönüşte 
ltalyao, Yunan ve Bulgar Ticaret 
odalara ile temaalara girifilmesi do 
düıünfilmektedir. Bu takdirde, 
aeyahat müddeti epeyce uzaya• 
caktır. 

Öğrendiğimize göre, Ankara 
Ticaret oda81, ıe hrimlz Ticaret 
odasına mllracaat ederek 111tyahat 
tar!hinin beraberce teıbitini iste• 
miıtir. 

Bahçeler OUzeltiliyor 
Belediye, Sultanahmcd park· 

larmın yeni ve modern bir şekil· 
de taoz·m edi.mesine karar ver
mif ve t icaret mektebinin önün
deki kısımdan iıe baıhyarak 
kenarlarındaki biıtlln ağaçlan 
söktürmüı, başka yer:ere naklet• 
tirmiş tir. 

Askeri mUze mUdllrlUğll de 
müzenin önündeki harabeyi dil· 
ıelttirerek ağaç diktirmiıtir. 

Şoför Muavinlerinin Kaldırll· 
ması istenildi 

icra işleri 
Günlerde Müracaatlar 
Kısmen Azalmıı 

Yeni Hare kaaunlannın tatbl
kındao aoora icralara yapılan 
müracaatlar yDzde otuz nlsbelin• 
de azalmııtkr. Yeni kanunlar ala· 
caklılar için muhtelif niabetlerdo 
hare kabul ettiğinden alacaklan 
ıenedU ve borcluları aağ'am ol
mıyan kimseler icralara milrr.caat· 
tan vazgeçmekted:rler. Eskiden 
barcıız olduğu için berkea ıenedli 
ve aenedsiz alacaklar için icraya 
mtiracaat edf~or, bu auretle de 
icraların it' eri kabarıyordu. Yeni 
hare kanunlan bunların 6nllne 
ııeçmiştir. 

Mekteblerde 
ilk Tahriri Yokla mal ar 

Tehir Edildi 

Maarif Bakanlıiı liae Ye orta 
mekteblere mlhim bir tamim 
göndermiştir. Bakanlık, birinci 
tahriri yoklamalann, yeni bir emre 
kadar yapılmamasını bildirmiştir. 
Halbuki imf hanlann bu ay içinde 
yapılıb bitirilmesi Iizımgelmekte· 
dir. imtihanların geçiktirilmesin· 
deki aebeb, imtihan ıekUlerinde 
yapılacak ml' him değişikliklerdir. 
Eir:nci yoklamaların yeni yılba
ıında y1ıpılaçağı tahmiu edilmek· 
tedir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

huau•unda da çok çabım lar vardar 
Farka Kongrelerl 

Mutia, 18 - Vıl6yetin merk 
kaza•ına brtlı C. H. F. nahiye, k 
Ye mahalJe konl'reJeri bitmittir. Ka 
kurumunun kaldırılmuı yüzünde 
kongrelerde HÇllen mfimeHille 
Yillyet için 16 murahhae seçmişlerdi' 
Viliyet kopgreai lkiot'ikinunun biri 
de toplanacakbr. 

73 Kaçakçı 
Ankara, 13 (Huıuai) 

bir haftada 73 kaçakcı, 
çakcı hayvanı, yakalanmtf, 329 
kilo kaçak eıya, l 919 kilo d 
lnh·aar eıyan müsadere edilm"şti 

latanbulda Bir Emniyet 
Abidesi Kurulacak 

lzmir ve Ankarada yap 1dJ .. 
g:bi fehrimizde de bir « Eınni} e 

Abidesi» i fası kararlaımıştır. 
Bu ibidtnin nereye dikilece .. 

hakkında tetkikat yapılmaktadı 
Bunun lıtanbul c:hetinde olmaa 
ihtimali kuvvetlid r. 

Trakyaya Yerlettlrllen 
Mvhaclrler için 

Trakya muhac"rlerinla en acil ih 
Jaçlanna aarfediJmelc üzere Traky 
umumi mGfeUiti coktor Bat lbrahi 
Tali eaeriae Hillliahmerce yenid 
n tel.raf banlente bul'Cln 8000 
.a-d•llmiftir. 

Edlrnell Gençler 
Şehrimizde bu' unRn E irneli ge• 

ler,~Cla 6tleden •onra:Halke•iade to 
landılar, Ed:'De:I l'ençler, kurumlarını 
Uerlf'me.ı için liaıml'elen tedbirler 
alınmamı, yeni heyeti idare intihabı 
iflerile utr•ttılar. 

Edirneli l'ençler kongreleri dola 
.Ue 1Dk.ek makamlara tazimat hı_. 
terinin bildirilmeainede karar nrdi'er: 
Beyanname Vermlyenler 

içeride adamların yatıp kalk· 
takları kahveler, hanlar ve aa·r• 
için polise beyanname vermek 
mecburiyeti Yardır. Bazı kahve
ciler ve bancıhlr buna riayet et• 
mediklerinden baklannda takibat 
yapdmıya baılanmıştır. 

Maarif Bakanlığında yeni lh· 
daa olunacak Güzel San'atlar 
Umumi Mtidürlilğll için. Vekalet 
allkadar bazı müesaeae ve mek· 
teblerden mlltalialannı aornıut
tur. Aldığımız malümata göre, 
Güzel Sao'atlar Umum Mildllr· 
lllğO, muhtelif aan'at ıubelerinde 
her sene mtlkifatb milsabakalar 
yapacaktır. Bu auretle meml .. 
kette aan'atkir yetiıtirllmeai ter 
vik edilecektir. Gllzel San'atlar 
Umumi MUdllrlOğtlne kimin ge-

Şehrimizde otobüı iıletenler, 
&:adiyeye müracaat ederek, ıo
för muavin!iklerinin kaldın:maaını 
iatem·şlerdir. Bu iddieya g~re, 
otobüa er, eakisi gibi, fazla kir 
bırakmamakta, ve muHlnler biı' 
ylik olmaktadır. Belediye, otobna
lerin tek ıoförlo idare edilib edi· 
lemiyeceğ ni tetkik etmektedir. 

Çengelk5ye Dimltrl adb biri 
ayni evde oturan oda komıuau
nun öteberisini çaldıjından ya• 
kalanmııtır. 

lf. Sabıkalı Ali, Mıaırçarpmı
da Evkafa ait kurıunlan çalar
ken yakalanlDJfbr. 

Ne Kadar 
Satıldı? 

---.. ·-····-·-·················--·---·---··---
tirileceği henll:ı belli değildir. Bu 
makamın evveli, veklleten lda· 
resi dednınnnlmektedir. 

lf. Burgaz adaaında oturan 
Meletyoı adlı biriai, bir para 
mese!eıinden çıkan kaYga netice
ainde AU Rıza adında bir balıkca
yı yaralamııtır. 

la11dr, 15 - A,..a aeklılnden ea 
Oçüuctl l"ÜnÜ alıtamına k der bmir 
bon 11nda alfi' buçuk kuruıtan 01I 

dokuz kuruıa kadar iki yüı k ·rk beı 
çu.al incir H dlSrt l:ıuçuk kuruıt .. 
Jii• otüa bet çu•aJ hurda •• alb kurut 
otuz paradan oa alb buçuk k'°'fa 
kadar bet bia be11Clz dolun diw 
çu•al tlzDm utılmııtır. 

Son Posta 'nın Resimli Hikayesi : Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 
IU Tavuklardan Çorba Yapllıyormut 

CJ 
CJ 

h. B. - Ey ıu çoroadaki l ... Ey ruh aana 1Gy1iyorum 1 ... Seni kesib de mi çorbaya ı Ölünü bu dl.lar da onun.a 1 ... Ne yapaLm ba.ka çaremls 
tavuiun ruhu gel 1.. geldioae hab• ver.. koydular, yoksa._ mı bu çorbayı )'•ptuar.. ! kalmaaı 1 
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Sıyfa 3 

----------------------er un 
kadınla;--
Saglav 
Seçilince •• 

"\ 

.. -
vga· D3 1avaıında, Halkan ka 

••od•, en ıonra da kurt 
didişmesinde Türk kadını, ke 
•
1
lno Un kazandıran bUyUk ya 

ulut 
ndi· 
rar· 

ıklar gösterdi. 
Çok eski günlerde nineler 

lhı haydud peşlerinde bile 
tuldarını, dağda bayırda g 
kanlı soygunculara kurşun ıık 
larını itidip 6ğrenmiıizdir. 

imi· 
koı· 

On bir yıllık cumhuriyet 
tında ite Tlirk kadım bilgi 
lunda erkeklerle bir yolda y 

özü 
tak· 

ça-
yo-

uru .. 
dın 
rın, 

hıeyi de öğrendi. Bugün ka 
doktorların, kadan avukatla 
kadnı ~ğretlcllorin Hyııı 
Çoktur. 

pek 

işte Büyük Uluı Kurult 
bu yUkaek varlıkları gözön 
ittirerek TUrk kadınına ıay 
••çınek Ye seçilmek hakkını ve 
~ki ay sonra radyolar Ankarad 
l'\.Utultaydan bu yurdun ve acu 

ayı, 

b.er yanına kadın saylh·ların 
•eılerini dağıbb lşittlrecektir. 

Une 
}aT 
rdl. 
aki 
nun 
gUr 

Fakat iıin bu tatlı görll 
tbnden baıka bir "de yllkUmlUI 

nn-: 
ilğU 

(rneı'uliyeti) olduğunu kadınl 
!hıza bildirmeyi gerekil buldu 

arı-

k. 
tan Tlil'k kadını aaylAv olduk 

•onra omuzlarında ılyasal 
•oysal birçok yUklel' taşım 
başlıyacakbr. Encümenlere 
(aza) seçilecekler, birçok i 
fÖrüıUlnrken onlardan da b 
•e görgülerini aöylemeleri iıte 
tek •e hiç kuıku (ıUbhe) etm 
tuz ki günün birinde Türk ka 
Bakanlık koltuğuna da oturacak 
lıte Türk kadını bu yUce yük 
lerin ağırhğmı dUşUnerek, şim 
den ona göre davranmalı 
Say1Av olmanın tadım henüz se 
baılanıadan evvel damakları 
arayan kadınlarımıza bu kada 
söz çok olmaıa gerektir. 

ve 
ıya 

Uye 
ıler 
ilgi 
ne· 

lyo-
dını 
tır. 

Um· 
di· 
dır. 
çim 
nda 
rcık 

Maarif Cemiyet 
Piyangosunda 
kazananlar 

• 
l 

osu 
554 
iye 

Maarif Cemiyeti plyang 
dun Ankarada çekilmiı 63 
numaraya 3 bin liralık hed 

alık hknıııbr. 57641 numara 200 lir 
43085, 61247, 53440 11umar 
)Uz Uralık hediyeleri kazanın 

al ar 

lardır. 
ıı· 

04, 
lira, 
65, 
58, 

ara· 

16386, 68864, 41146, 58 
50086, 622 numaralara elliter 
~0687, 4039, 3468, 5814, 596 

4858, 53, 865, 38098, 611 
26850, 14239, 89, 12572 num 

3 
lara yirmiıer lira, 4~30, 438 
1782, 52558, l I013". 47, 4891, 40 
lt6~6. 56972,41299,2496, 154 

6
34sn, l 58120, 72497, ı 65 
0223, 34472, 7196, 245 

43, 
3D3, 
65, 
04, 

~1562, 21481, 32335, 286 

2 
74QO, 53658, 2996, 188 

21, 
49, 
93, 

1
.4238, 02038 numaralar da o nar 
ıra kazanmışlardır. 
b Bundan başka Uç yUz numa 

1.eıer, ıekiz yüz numaraya b 
~ta fıabet etmiıtır. Plyang 

raya 
irer 
oya 

llgl\n de devam ediJecektlr. 

8e9 Senelik Turiz m 
Programı 

o bil lr Türkiye Turing ve otom 
u)Ubtı turizm için beı ıeneJlk 

Prograrn hazırbyarak hUkiım 
bir 
ete 

•er · ınıye karar vermiftlr. 
Program beı senelik ökon 
Prol{ramının içine girec~ktir. 
b ~u programda memlek 
b~~ ıca yo!larmm tamir ve 

Bu 
oml 

etin 
asri 
oda ır hale ifrağı nakil vasıtaları 
esi, ~cuı;uğa ehemmi) et verilm 

aplıca, p]Aj ve yazlık ) erle 
rahat, ucuz ve konforlu o-te 
ternini gibi esaslı işler bulu 

rde 
ller 
na· 

C:•kllı. 

Resimli Maka!e 
-

1 

falr Nedim, bedbin bu deminde diyor ki ı 

Bir nim neı'e ııay bu cihanın baharını 
Bir altar keoidey• tut lalezarını 

Gurur Bir Af :ıhake1r~ E T · • • u • .. . ~] - :--ı (.J .? 

• 
Hikmetli ıllılerile töhret kazanmıt olan falr Nabi de 

87Je ılSyltlyor: 

bir evlnl.z var, k~ yfıniz yerind1ıJdir. Hiç bit düşllnce ıld 
üzmemektedir, Fakat yarının ıiz~ ne tuhaflıklar hazırlıyıı· 
bileceğini bilemeu·n i :ı:. Yarını, yarının nuıl bir suratla 
kar91mıza çıkacetını bilmediQ'imb: için .lir ki sıurura 
kapılmamalıyız. 

Nedimin ded!ti gibi "yar·m bir net'e,,..Jen ibaret olan 
fU köhne dünyada gurur t<: şkın'ığına ne Hh.um var? 

• 

Çok ta mağrur olma kim mtyhan'i ikh&ld• 
Biz beıaran meetimağrurun humarın görmüşttı. 

Bugftn dolgun bir kemenlz, rahat ve bol dlSıell bir 
Ve gurur, nihayet biraz da muhakeme eksikliği 

değil midir? 
========-= -~-=-=-==-=-=·"="====================-ıc::::::==============================-~~-=-= 

• 
SON -TELGRAF HABERLERi 

Ki: e • 
1 Bay Receb Peker 

"Türkiye En Kısa _Y,_ol_d_ n_E_n Gen·ş 
Varlıklara Gidiyor,, 

Ankara 14 (A.A.) - Ulusal 
ökonomi arttırma yedi gllnUnUn 
baı!aması münasebetile C. H. F. 
Genel yazganı Bay Receb Peker 
adyoda bir söylev söylemittir. r 

Bay Receb Peker bu s~ylevdo 
demiştir ki : 

«Ulusal ökonoml ve artırma 
hareketi yeni Türkiyenin kurtuluı 

e diriliıt çalışmaıının nna r.olla· 
anndan biridir. Yurdumuz dUş· 
v 
1 
mantardan temizlenerek kurum 

gUçlUkleri yenildikten sonra yeni 
devletin özleımesi, kuvvetlenmesi 
ve korunması için ökonoml yo• 
lunda hız almak gerekti. 

Ulusal ökonomi işleri yalnız 
devlet tedbirleriie iyi ve çabuk 
baıarılmaz. Bu çalışmada bütün 
ulus bir anlamalı, bir inanmalı ve 
birlikte bereket etmelidir. 

Tek insanın Ye mukadderatta 
birleşmiı insan yığınlarının, ulus· 
lann en yüce amacı onurlu ol· 

maktır, varlıklı olmaktır. 
Ggzyaşsız, yllrek acısız ten Ye 

giller yUz:IU bir yaşama ancak bu 
ıartlarla mümkün olur. 

Türkiye kendi yaşayııınm fı· 
tediği şeyleri kendi ilk madde
leri ile kendi it adamları \re lıçl· 
leri ile yapacak bir çizgi içinde 
ııanayi memleketi olma yolundadır. 

Türkiye en kısa } oldan en 
geniı varlıklara gidiyor. » 

M. Zaimis 
E 

İran Hududunda j T. Rüştü Ara~ 
fgan Asileri 25 Kasabayı Atinada Diln Atina Saylav Sara· 

yında Yemin Etti 

t 
y 
r 
1 

Yağma Ettiler B kl . 
Tahrandan bildiriliyor: e enzgor 
Sivil ve asker bir takım Belgrad, 14 (A.A.) - Türkiye 

Efganlı laller Iran hududuna Dıı işleri Bakanı Bay Tevfik 
aarruz ederek 25 kaaabayı Rlitt i Araa Atinay~ gitmek üzere 

- t l l iki bı'n lranlıyı Belgraddan geçmlştır. 
agma e m 1 er, K d' i l l t d H k 

1 
b "tU 11 1 en ıs n s aıyon a aticlye 

ehine olara a 1 go rm şer, Bakanı muavini M. Pouriç 
2 Iran jandarmaımın silihlarım ile Türk, Romen, Yunan ve 

almıtlar, iki jandarmayı da öldilr- Arnavutluk Sefirleri karşılamıı· 
mlltlerdir. Zarar 5 milyon tahmin lardır. istasyonda daha diğer 
edilmektedir. birçok zevat bulunmuştur. 

Atlna, 14 (A. A) - Türkiye 
Kıbrıslılar Dışişlerl Bakam Bay Tevfik RtlştU 

Şehrimizde Kıbrıslıların kur- Arasın Atloaya gelmealnl bekle-

Atina, 14 ( A.A) - Reisi• 
cumhur M. Zaimiıin yeni boş 
senelik riyaset devresi için yemin 
merasimi, bugUn .. aaylavlar sara
yında Saylav ve Ayan Mecliılerl· 
nln birlikte yaptıkları toplanbda 
yapılmıştır. M. Zaimlıin yeni 
riyaseti bugUn bqlamaktadır. 

Bulgar Hükumetinin 
Bir Kararı 

Sofya, ı 4 · ( A. A. ) - Neşre• 
dilen bir kararname, e1kl ıiyaı1 
fırkaların bütün mallarının hüku
met tarafından mUaadere edil· 
mesfnl emretmektedir. 

I ..-----...-.--------------~ 

1 
1 .~ 't n lerecalımızın çoklu
ğıırıdarı dercedilememiş
lir . 

---~~~-------------..._..~ 

jTuium 
Yedigünü 

( B. şt . ~ ... fı 1 inci yOzde ) 

Zonguldak, 14 ( A.A. ) 
Ulusal ökonoml haftasının iklncl 
günü de çok canh ve hararetli 
geçmiştir. Halkevi salonlarında 

Kemal Atatürk mektebinin v<ır· 

diği ml\samere yerli malı ve ulu· 
sal tutumun maksad ve amacları-• 

m halka yaymak bakımmdan 

çok faydalı olmuıtur. 
Kaatamonu, 14 ( A.A. ) -

Ulusal ökonoml arttırma yedi 
glinU burada çok canlı kutlulan• 
mışhr. Dün bir geçld yapılmıı, 
bu geçide okurlar köyltı ve kent· 
ll binlerce kiti karıımıı ve sa· 
manpaıarında ıöı:ler söylenmiştir. 

Ticaret Odasında bir yerli 
mal!ar sergisi açılmışbr. 

Konya, 14 ( A.A ) - Dun 
akfam Halkevinde ökonoml ve 
) erli mallar için bir s5yleY 
dinlendi. 

Muğla, J4 ( A.A )- Ökonomi 
artttırma haftası dünden beri bao· 
lamlştır. Bugün öğleden ıonra 
ikinci okullar ufak çocuklaramıı: 
yönUnde müsamere verildi. 

Ankara, 14 ( A.A ) - Ölco· 
nomi arttırma yedi gUntı mUna· 
ıebetile bugUo ticaret ve sanayi 
okulları ve çok kalabalık bir hal· 
km ve muzikanın ittiraklle Ata• 
tUrkUn heykeli önünde bir top· 
lanlı yapılmıı ve ıöylevler veril· 
miştir. 

Bursa, 14 (A.A) - Ökonoml 
arttırma yedi gUnU cllmhurlyet 
alanında binlerce yurddq önilndtt 
kutlulandı. 

lzmir, 14 ( A. A.) - Buglln 
ulusal ökonomi ve tutum yedigll• 
nUnUn ilçUncü gUntl olmasından 

6tllrll saat on birde Kordonda 
Cumhuriyet Alanında büyllk ıen
likler yapalmııtır. BUtUn okullular 
ve uoaf kurumları üyeleri ve bu .. 
yUk bir kalabahk ıenllkte bulun• 
muıtur. · 

lnebolu, 14 (A.A.) - Bugün 
burada 150 oknllu, mahalleleri 
dolaşarak yerli mallanmızm ko
runmaıın ve aranmaaı için nüma
yiş yapmıtlardır. 

iyi Bir İş 
( Battarafı 1 inci yfisde ) 

mukabilinde ekmek dahil olmak 
üzere işçilere yemek verecektir. 

Bunun için biner kişilik aıhaneler 
inıaaına haılanmıştır. 

y 

duldarı birliğin diln kongresi mekte olan Yunan gazeteleri Türk 
apıldı, yalnız idare heyeti seçildi. uluş adamının Yunan ulUf adam• 

ReisliX-e bay Fevzi Rııa, azahk· larilo yapacağı görUımelerin iki 
Ôkonomf Bakanı Kayıeride 

Bundan batka bir sene içinde 
hastalanacak bUtnn iıçllerin 1&ğlak 
işleri, doktor ve ilaç masrafları 
HilaJiahmer Cemiyeti tarafmdan 
teahhlld edilmiştir. hmlrin 35 bin 
lşçiıi, Hilaliahmer Cemiyetinin 
göıterdiği bu alAkayı minnetle 
k M·ıılam aşla dır. 

1 
~ Ulke arasındaki doıtluğu berkite· 

ara da bay Mehmet Ali, Nazif, ceğioi yazmaktadırlar. 
MUnir, Nihad getirildiler. Tllrk Dııişler Bakanı burada 

y 
6 
1 

2453 Muhacir Elizlzde iki glln kalacaktır. 
Elıizlz, ı4 ( A.A.) - Ro~an· Türk - lsveç Mukavelesi 

adan son bir ay içinde gelen Cenevre, 14 (A. A.) - Türkiye 
43 haneden ibaret 2453 göçenin ile lsveç, 26 eylül 1928 tarihli 

akAn itleri ehemmiyetle ilerle· ıenel hakem misakını kabul 
mektedir. etmlılerdir. 

r 
iNAN iSTER 

Kayseri, 15 (A. A.) - Ôko
nomi Bakanı Celil Bayar, Sovyet 
BUyilk Elçlıi M. Karahan ve 
arkada9ları geldiler. Durakta 
candan 1evgl ve 1evinderle kar· 
şılandılar. 

Kaıtamonuda Havalar 
Kaatamonu, 14 (A.A.) - Ha· 

valar çok iyi gitmekte ve hbkı 
bir ilkyaz havaaı yapmaktadır. 

iNANMAI 
Belediye niz .. mlnıoa göre, lıtanbulda Hdeyatların 

mutldka ~n aı. ~8 derece olmaı•, bu dereceden t1tatı 
yst lwllanılmama•ı li.zımmıf. Ha'buki ıon bir yoklama 
yapılmış, birçok yr. ğların (20) veya (22) derece oldutu 

görü'mllı. Ru yatlaran piyasada ıatılma11 yuak 
olduğuna ııöre, bizim bu hadi.eyi, birkıaım eınafın 
halkı aldattıtına çok canlı bir miaal olarak öne 
ailrmekte yerden göğe kadar haklı oldu~umuıa ina
nıyoruı. Sen de ey okuyucu~ 

il I IST il 

Feyziye Lises~nin Ellinci 
Yth Kutlulandı 

Niıantaııdakl Feyılye Lisesi 
dlln kuruluıunun ellinci yılanı 
kutluladı. Talebeler sabahleyin 
Taksim Cumhuriyet abidesine bir 
çelenk koydular, 6ğleden sonra 
da mektepte gUzel bir mllaamero 
verdiler, &onra davetli.eri bir çay 
ziyafelile mutluladılar. 

Ta1ebe Birliğind~ 
Milli Türk talebe birliğin'n 

dtln kongresi yapılacaktı. Ekseri• l ·--------~-------~-------------------------.J yet olmadığından loplamlamadı. 
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j Meml11Ut Maıuarı..ıt
. Jörtgolda 
Portakal 
Işleri 

Dörtyol (Huıuıi)- Portakallıır 
lstanbulda çok aı para ile satıl· 
maktadır. 

Birkaç glln evvel Dörtyoldakl 
portakal tacirleri birliği Ticaret 
Odasıada toplanarak lstanbul 
komi.yonculanndan Kılıç oğlu 
liya, Fazıl, Hüseyin Avni ve 
Jbrahim Bilere 6 maddelik bir 
k6jıt yazılma11 için and verdiler. 

Bu andda dtmiliyor ki: Evvel· 
c:e aramız.da yapılan mukaveleye 
bağlılığı çözmek isteyen ve birliğe 
aykırılık eden blltün komiıyoncu
lara Dörtyol B'.rliği mal gönder· 
miyecejfoi andetmiıtir. 

Dörtyolda portakalın bin adedi 
orta olarak 10 liradır. Yol para11 
" saire ile istanbula 10 liraya 
mal olaa portakal lstanbulda (11) 
lirmya aabhyor. latanbul komis· 
JOl'ICıflannm birbirini çokememez· 
lik yapması yftz.Unden Dörtyol tüc· 
carları uyan görmekted:r. 

Bu yal Dörtyolda o kadar az 
portakal oldu ki timdiden ağaç 
fu:erfude portakal ka1mam:ş de· 
mektir. Bıldır 75-80 milyon çıkan 
portakala kar .. ı bu yıl ancak 
25 • 30 milyon portakal çıkncağı 
kat'i olarak ıöylenmektedir. 

Bu } ılld portakalın bıldırkine 
gön çek btiyik olmaaı ve bu yıl 
ÇuJuuoYnda mahsulltın iyi olm aı 
•• iyi pc r.ı etmeıi doliyııile bu 
Olkede do iyi portakal sahtı ol· 
ması Dörtyol portakallarının alım 
.atım parasını yükHltmeğe yol 
açmlftH'. 

Eğer portakal komlıyoncuları 

latanbulda bil'lbirlerini çekem .. 
mezlikte ve karıılıkb ziyaretlerini 
istemekte boyuna Jürürlerse 
Dartyol thearlfflnı pek klt:D Wr 
çık.asa ıokaeaklal'dır. 

Samsunda Büyük 
Bir Define 
Aranıyor 

Samıun, (Husuıl) - Mübadele 
a.ureti:e Yunanistana giden Sam• 
ıunlu Rumlardan biri buraya tüc· 
cardan Fiıeloğlu Bekir S.dkıya 
bir mektub yazarak gönderdiği 
kroki ile tarif ettiği yerde bir 
kilp mücevher gömülO olduğunu 
bildirmiştir. 

Buraaı e zaman metropolidhane 
olan kız ortamektebinin bahçesi· 
dir. Kroki Ue bahçede kiipftn 
gömUlü olduiu yer teabit edile
cektir. Bekir Sıdkı Maliye Vekl· 
letinden bdn iıtemltf r. Bunun 

tizerine bir komisyon teıkil edil· 
mit ve kız ortamektebloln bah· 
~cainde hafriyata başlanılmııtır. 
Neticenin mtiabet çıkacağı umul
maktadır. 

Konyada Bir Cinayet 
Konya (Huıusi) - Saraç Faik 

kunduracı Ali, keresteci Naci ve 
Şamlı oğlu lı:r.et umumhauede 
biribirlerile kavıa etmiılcrdfr. Bu 

kavga neticeainde luet ölmtlşUlr. 
Diğer Üç kiti yakalanmıı ve zan• 
naltma alınmıılardar, tahkikata 
devam edilmektedir. 

Adapazarı Evkaf KAtibl 
Adnpazarı (Husuıt) - Evvel

ce işten el çektirilen Evkaf ka .. 
til:i Ahmet Erol hakkinda meni· 
muhakeme kararı verilmiş Ahmed 
Erol vazif eaine iade edilmiıtir. 

SON POSTA 
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Hakiride Hayat Çok Pahalı 
Petrol, Şeker, Zeytin, Zeytinyağı, Sabun, Konserve Ateş 

Pahasına Satılıyor, Kı~ Sebzesi De Bilinmiyor 
Hakiri, (Huıuıt) - Bir iımi 

de Çölemerik olan HakAri vaktile 
vilayet merkezi olarak kullanılmıı, 
bilahare kazaya tahvil edilmiıtir. 
HakAri büyük Zap suyu kenarında 
kurulmuştur. Çölemerik birçok 
noktal nazardan yaıanma11 gllç 
olan bir katabadır. Burada kııın 
buğday bile bulunmaz ve kilosu 
ancak 20 kuruta tedarik edilir. 

Burada tekerin kiloıu yazın 

100, kışın da J 20 kuruştur. Diğer 
zaruri ihtiyaçlardan olan makama 
100, petrol 100, sabun 100, zeytin 
150, zeytinyağı 200 kuruıtur. 
Konaerva 100 kuruıa aablır. 
Burada Hyııı 15 i geçmeyen 
bakkallarda bunlan bulmak pek 
mütkUldUr. 

Kıt aebzeıl hiç bulunmaz, 
domatu, patlican, bamya ve 

ıaire gibi yaz sebzeleri de burada 
henllz iki ıene evvel öğrenilmiştir. 

Burada kışın et bulmak ta 
çok zordur. Burada yabancılann 
işine yarayacak lokanta, fmn ve 

yatmak için han veya otel de 
yoktur. 

. ................. ·-······------·------· .. ···· .... 
Karasaz Batakhğı 

Kurutuluyor 

llir bataklığı kunıtmllk için kaoıl 
Vak tile F ahrl adlı bir vall açılırken 

tarafından yaptmlmıt yedi memur Ak18rııy ( Huauıi ) - 80 bla da. 
evinden baıka sıhhi ve fenni nü•'llk Karana b:ıtaklıtıaıa kurutma 
•erı:iti ihtiva eden oturulabilecek iti bitmek üzeredir. Bu bataklığı 
Y kurutmak için 80 kilometrelik ana 
b.r ev de yoktur. Şimdi bunlar• n yardımcı kanal açalmıthr. B•taklık 
dan biri Posta ve Telgraf mer- yui pek aıOnbit bir t•rla lııaliae 

kezi, biri lnhiaarJar, biri gümrllk 
f da resi olarak kullanılmakta, dl· 
ğerleri de 30 liradan elli liraya 
kadar ayl k kira ile kiralan· 
maktadır. 

Hakiriyl Vana bağhyan gtizel 
bir fOse Yardır. Fakat bu fo&e 
llzerindekJ bir iki klSprll llzerlnden 
geçilemiyecek kadar harap olduğu 
için bu yol timdi metruk bir va
ziyettedir. Buraya haftada iki defa 
poıta gelir, fakat kışın kar fazla 
yağdığı zamanlar bu intizam biraz 
kaybolur. 

Hakiride doktor yoktur. Cum· 
huriyet hUkümeti burada gayet 
güzel bir diıpanaer yapbrmıf, bu 
diıpanserde bUtnn iliçJan tamam 
Ye mükemmel bir eczahane de 
Yllcuda getirHmiılir. Fakat dok· 
tor bulunamadığı için bu mOkem• 
mel mUe11eseden iıtif ade edile-
memektedir. 

Huliaa Haklrl medeni nakil 
vasıtalarından uzak kaldığı için 
umran ve inkiıafa kavuşamamııtır. 
Mamafih pek yakın bir atide bu
rada da canlı imar f aaliyetl baı .. 
layacağı umulmaktadır. Buna ait 
bazı haıulıklar göze çarpmaktadır. .............................................................. 
ııelmektedir. 

ft!iıcadele doktoru Ferruh Nlynl 
bu kurutma iti•d• cidden büylk 
munffakıyet röatermittir. Bu hualide 
ne kadar utmah nraa tedavi altına 

al lllmıılardır. Bir lkl Hn• ıoara 
Akl•rayda ııtma kahaıyacaktır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~----.~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Türk Kadınının 
Büyüklerimize 
Saygısı 

Adapazan, (Huauıt) - Kadın-
larımıı ıaylav seçmek ve seçilmek 
hakkını bfiyilk coıkunlukJa kutlu• 
ladılar. Toplantıda Bayan Llmia 
baıkanlıll yaptı, Bayan Üıtlln, 
Bayan Mehpare, Bayan Sadiye, 
Bayan Müzeyyen «Sz TUrkçe ile 
nutuklar aoylediler, tel yazılarile 

büyüklere teıekkllr!er edildL 

Kırklareli, (Hususi) - Kadın• 
lann Tükel yurtdaılık hakkına 
kavuımaları burada bllyllk sevinç 
uyandırmış, kadınlar Halkevlndo 
toplanarak bayramlarını kutlula• 
Dllflar, büyllk!ere teıekklir tel yazı· 
ları göndermitlerdir. 

Düzce, ( Husuıl ) - TOrk ka· 
dınına aaylav seçmek •e Hçilmek 
hakkı dolayıalle kadınlar bOyfik 
teuhurat yapm11!ar ve btıyllkleri• 
mize 1aygılarını blldirmiılerdir. 

MerzifonÇocuk Esirgeme Kurumu 
Merzifon, (Huıuıi) - Çocuk 

ea'.rgeme kurumu 150 çocuğa ço· 
rap, gömlek, elbiae ve ayakkabı 
vermlıtir. Ortamektebe giden yok .. 
ıul çocuklara da yerdım edilmek· 
tedir. Bu kurumun baıkanı olan 
doktor Cemli ile Tahsin çok ça• 
lıfmaktadırlar. 

Konya Halkevindı 
Konya, (Huıuıi) - Halkevl 

bUyllk aalonunu kıı geceleri için 
ailevi toplantılara tahsiı ctmiıtir. 
Bu &l\londa ifinlük gazete ve 
mecmualar da bulundurulmakta• 
dır. 

HalkevJ örkeıtıra11 yeniden 
faaliyete geçmit ve garb tekniki 
Uzerinde çahşmiya başlamııtır. 
Kıt gecelerinde muhtelif konaerler 
verileceklir. 

' 
Tire· iyi Suya Kavuşuyor 

-··--... ··---· .... -------....-
Tirede Bekciler T eşkilatlındırıldı, Çoban 

Hüseyinin Katilleri Bulundu 

Tetkilitlaudınlan Tire bekcileri n hiikamet erklnı 
Tire ( HuıuaJ ) - Tlreain en 

•llhim ekaiklerinden olan au iti 
yakında bitınit olacaktır. Suyun 
fenni teıisatla ıehre akıblma11 ip 
münakasaya konulmuf, 95900 li· 
raya ihale edilmiıtir. Su bir bu
çuk ıene sonra kasabaya akmıı 

olacaktır. Halkın özclile kartı btıyük 
bir iıahimaki vardır. Herkea kendine 

ÖxtUrkçe bir aoyadı aramakta ve 
bu~111aktad1r. Mubaıebel hususiye 
memuru ıın ÔzUirk, Muallim 
lamail Hakkı Aydın, Muhtar ibra• 
him E:ibol soyadlarını almıılardır. 

Yeni Jandarma kumandanı 

Balıkesir Şehir Kulübü 
Balıkeair (Huauıl) - Belediye 

tarafından ihzar ed.len phir ku
lübü yakında açılacak, Bahkeılr 
aart bir toplantı yerine daha ka· 
vuıacaktır. 

Torgay ıobeslnde yapılan aırl 
mezarlığın işleri de tamamlanmıı· 
tar. Burası yakında açılacaktır. 

Muş Sıhhat MUdUrlOğU 
Muı (Hususi) - Vilayet ııh· 

hat mlidürlüğU:-ıe Maraş Sıhhat 
müdürU Bay Şevket tayin edil· 
miştir. 

Bay Halid, burada inzibat lflerinl 
mükemmel bir ıurette yoluna 
koymuş, fuhuıla ciddi surette mB
cadeleye baıfamıı, bekcl teıkilAh 
yapmıı, bUtUn bekcllere bir 6mek 
elbise giydirmiıtirr. Çoban Hatan 
Hüıeyni öldüren meçhul katiller 
de Bay Halid tarafmdan meydana 
~ıkarılmıı, bualırın Kemerdere 
köyilnden Hatan otlu HDaeyin ile 
Said oğlu Hüıeyin oldukları ve 
Hasan HUaeyai bir pamuk tarla· 
ıına koyun sokmak ytlzUnden 
6ld0rd6kleri anlaıılmıı, ikisi de 
yakalanmış, Adliyeye verilmitlerdir. 

Pozantıda Yatıh Mekteb 
Porantl (Huıusi) - Şimendifer 

hattı Uzerinde olan nahlyemizin 
yedi köyü vardır. Bunlardan Alpo, 
Bilemedik ve Şihli köylerinde fi· 
çer sınıflı birer, nahiye merke· 
zindede beş sınıflı bir mekteb 
vardır. Nahiye mHkezindeki mek· 
teb yatılıdır, 

KöylUler bu yatılı kısımda 
okutulmakta köylerinden çiğ ola· 
rak getirdikl_eri erzak burada pi· 
ıirilerek kendilerine tabldot ha· 
liude yedirilaektodir. 
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Bir 
Polis 
Romanı 

Nrıral lalı Ataç 
PoJiı romanı, özü itibarJle 

öteki roman tarzlarından ayrılır 
Bir psikogia, yahut tarih, yahu 
Adet taaviri romanında hemen 
hemen hiç denecek kadar küçük 
bir ehemmiyeti olan «mevzu» po• 
lia romanında her şeydir. 

Herhangi bir roman tarzının 
hududunu çizmek, meseli eyi 
bir pıikologia romanının n&sıl 
olması İcab ettiğini anlatma~ 
kabil değildir; münekkid ancak 
misaller göıtererek, şu veya bu 
romanı tahlil ederek bir takım 
umumt kaideler çıkarmıya çalışa· 
bllir. Halbuki polis romanının 
hududunu çizmek, nuıl olur• 
ıa eyi sayılacağını anlatmak 
kabil değildir. Fakat her-
hangi bir polis romanını tahlile 
kalkııamayız; çUnkil onun oıııl 

çekici!lği hlkiycıindedir, onu an· 
}atacak olursak romana lüzum ka 
maz. Münekkidin bir polis roma· 
nının hikiyeaini anlatması çirkin 
bir rekabet, hatta bir iutihal olur. 

Earl Derr Big2ers'ten terdi· 
nıe edilen «Bu perdenin arkaamda,. 
romanını bunun için hlila!laya 
kalkmıyaceğım. Y nlniz ıunu söy .. 
liyeyim: polis romnnlarını sever• 
seniz onu okuyun, piınıan olmaz· 
aınız. Ben bir 1atmnı kaçırma• 
dım. Çinli poliı hafiyesi Ştm'ın 
aradığı katilin kim olduğunu oka· 
dar merak etmlf tinı. 

Kim olduğunu öğrenince ele+ 
ruıu öfkelendim, çilnkll onu IJiJ.. 
meme biç bir lüzum yoktu. 
Fakat bu bqka bir mHele. Po-
liı romanlarının mahi} eti meae
ı .. ı. 

Bence romanın bir ıuçu var: 
ul-'. .:uğu. Bu yüzden muharr• 
vak'ayı çok kanştınyor, birçoııl 
yerlerde merakımızı tatmin etme
den bırakıyor. Polis romanlannda 
muharrir birçok kimseleri şüpheli 
göaterir; ıonra onların bize ıüphe 
Yeren hareketlerinin esaı dava ile 
allkaaı olmadığını birer birer 
lapat eder. «Bu perdenin arkasın
da»yı bitirdikten sonra, yan • o .. 
dan şUphclendiğim ıah.alann .na• 
sumluğundan emin olamadım. 

Bence bu fula uzatı:mıı ol
maktan geliyor; zaten polis ro
manlarının en iyileri kısa olan
larıdır. Bu tarzın usta itleri Edgar 
Poe'nun ve Conan Doyle'll• 
« hikayeleri » olduğunu unutm .. 
yalım. 

Kitabın bir kabahati daha 
yar: tatsız bir ifade ile tercüm• 
edilmlı. Türkçe değil, Türkçeyi 
aadıran bir dil. Mamafih anlqı• 
lıyor. 

Akşehirliler 
Afyona Bağlan
mak lst~qorlar 

Akıebir ( Huıuıl )- Konyanıll 
en mühim kazalarından biri oll'O 
Akıehir ad:i tetkilit it;br.r:le 
birde Ağır Ceza Mahkeme ine 
maliktir.Ancak burada bnpislı n• 
yoktur. Bu yfizden bazı milşk~ .lt• 
tesadllf edilmektedir. Akşchird• 
hilkümet daireleri güzel bir hil
kümet konağı içinde toplanoııf 

değillerdir. Kon~ a ile A ~ h!' 
arasındaki ıose pek harap bit 
haldedir. Aktehirliler kasaba'nrı
nın imarı çare!eri 1 Koa ny• 
değil, Afyona bağlı o1m' kta 
bulmaktadırlar. Eunun içi d• 
lçiıler Bakanlığına ve Başbe.lıaO
laja müracaat etmiılerdir. 
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( Siga•et Ale~'i ) 1 HARiCi TELGRAFLAR 
Sulh Ve Harb 
Bazan Nelere 
Bağlıdır? 

MarıU1ada Yugoıluya krah bl· 
liaei Alekaaadırla Franuz hariciye 
t,•kanı M. Lut Bartunun atdllr6.lmalerl 
le.tereli ki iaaaa cemiyeti eski asır• 
l.rdaa kalma k4tl uıullerl kolay 
k.la,. bırakabilecek bir yaradılıtda 
.r-tildlr. Samur klrk de olsa lalç ._.•e tarafındao kabullanmlyen, au· .t: bu mllnaaebetle karııbklı olaıak 

l\>a)e ve reddi gibi mCltekabil 
~atlara phit oluyoruL Habille 
kabilin hOıtlnlO maceraları; menfaat• 
a.,.i uyıun gitmeyen ulualar aruın
takı aıGnaaebetlerln da7andıt1 netice 
ola1or. Bundan da açık olarak anla
~l'~r ki a!uılar aruı kurum~n~n 
~nkO tekli, ondan bekledJfımıa 
~•ti 7apmı1a klfi arelnıiyor. Ulua~ 
.., araıı kurumu, fılnkl, Yugoalavya 
.. LJnnetlce küçGk ltillfla Macaıütan 
te belki onunla beraber ltalra ara

~ bir harbin patlaaıanaa 'akın 
t, &. Dlazide ve timdilik mani oldu. 
~t bunun böyle alma .. daha ziya

de lngiJtare n Franaanıa iateklerlıı
... ileri areldi. Bir tarafta harb 
~Yen 1ngllterenhı iradeai, diter 
t.~•fta uluslar birlijinln ekmerlyetl 
....,tıl .. naıı oltaydı, netice ne olurdu? 

Benim niçiz tahminime gCSre 
tltaerlyetı topbyaa ulusların hayırlı 
~•tine rafmen lngiltel'e ye onunla 
beraber yllrDyea az!ıfın ( akalliyet ) 
te11 galip gelirdi. Demek oluyor kl 
'llltıılu birlij'ioden hayra matuf karar 
~ılcabilnıeıl, bDyllk dnletıerln diletl• 
İl• batlı bir ıeydir. Şu baldeı 

1
_ Uluslar blrlij'inin rejim bGnyeal 
ııqı\>Ve\lendirilmek Ye bu nnl temir
ltrden kurtanlmak l'eraktlr. Bu lf, 
llaaıl baıanlabflir? Ba elbet l'•niı bir 
baevzua dokunur •• her uluıun tuur 
\te vicdanından ku'l'nt almaaı lcab 
~en etraflı bir teıriki meaal lle 
lemin olunabilir bir neticedir ve 
Iİifilmeal, timdllik, hayal kadar 
'-akbr. - Süreyya 

~l1nanganın 
Bir Tekzibi 

Berlio, 14 ( A. A ) - Ciruppta 
-~.. Era.t'ia yaaJy.tnameal bak• 
~ •uhteltf ecıaebl memleketlerde 
~"far eden haberler a1ıl•ıı H tala-

......__ l•ia malai,..ttedir. · 
__ x 

f ran•a 
Meclisinde 
Münakaşalar 

Pariı, 14 ( A.A ) - Baıbakan M. 
Flanden, butday kanunu liyibaaı 
münaaebetile S aylaYlar Mtcllalnde 
iÜYC?D meH1HiDİ ileri sllrerek ,a,le 
dem it Ur: 

11 - İktidar meYldala 1iild..tal 
taıimama enpl olaa ıeylu Jalm& 
lı len mevzubahiı olu laactı..ıu 
detildir. Bu, aynı sam-da ,.abek 
bir •akar aenlHiall'. " 

Deniz Silahlan 
Jabonya, Görüımeler l,ln

de Fikrini Söyledi 
Tokyo, 13 (A.A.) - Rumi....._ 

fllde Japo•y-m dem ıilAJdan laak
kuada Londra aöriifmelerme de•am 
edilmesini O.tin gör•ekl• beraber 
bu görilımelerln geri ı.:aı. .... brfl 
••lmiyeceği aBylenmektedir. Aynı •a• 
maada bu pri kalmaların uıun ol• 
mam•• lazı• 1rclmekte olduğu &ÖJ• 
lenmeldedir. Japonya, a-&ilfmelen 
tekrar bqlaaılma.aı i~ hı. tarih 
teablt edilmeli lClzu111una kail bulu• 
maktadır. 

Resmi mıhaftl, fngiltere Be.. Ameri-
kanın mOıakerelerln getl kalmaam1u 
Japonyaıun deniz kanetlerinde denk· 
lik istemen ilzerinde bir teairi olaca. 
j'ını umit etmelerini yeriad• bulma
makta Ye bayle bir umuda kapılddr:

lan takdirde bu umutlannı• bota 
çıkacatnu bildirmektedir. 

lsviçre'de 
Cümhur Reisliğine Baıka 

Birisi Seçildi 
Bera•, 13 ( A.A ) - Federasyon 

Meclbi, mecliı azaaındaa M. Rodelf 
Minger'I 1935 ıeneal için cilmhur 
reiılitino v e yine meclis azumdan 
M. Meyerl reiı yardımcılığına tarha 
etmiıtir. 

P•rl• Bor-eaad• 
Pula, U (A.A.) - Eaham boraHı, 

f ıin pek as olmaaına raj'men •aziy.. 
tini muhafaza etmektedir. EvrenHl 
eaham, yunsr 8dOn9 talıTilleri dlfta 
bırakılana iatikrarını mwhafan .diyor. 

Amerlkadakl Fac1a 
Mitil'an, 14 ( A.A) - Lenalag'de 

19çenld otel yansrınında 61uılerin 
Hyısı, timdi otua kiti olauk teabit 
edllmittir. Attmıı kiti daha kayıptır. 

Sevmedljlae 
Edebi 

Tafrika 
17 

A 
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1 Behice, Beyhandan çok yqh 

ı llYdnıazdL Likin hayali tecrübe
eı· 

t'~ aradaki yaı farkmdan kıyaı 
ul etmiyecek kadar fazla ve 

e . d ıaf'n i. Behice, arkadaıının bu 
l'e çocukça sualine, acıyarak 

itli Uy ordu: 
- YUzllnden okuyorum, yav• 

;:ı... Sen, ana baba kucağında, 
d artıla flmarbla bOylimllpün 
~ dünya, nedir bilmiyoraun? 
L deıhnle ben, lvey aaa, Uvey 
aba .ıinde bilylldnk... İkW bir-

:- naaı mı olur? o,ı. bir olu--°k ld... Çoculduğumuzdaaberl, 
tt, çektllc. Bea, keadi beaabuna, 
~y öğrendimı Para, körJerla 
1..t.• -liae beazlyor. Depek. 
'Vl'll birçok tehlikelerdea koruyor b:lll•, uyanık, her a• tetikte 

161 
uauraa... Bu uarda, &ütirtlllk, 
Oyaç blr19y ••• 

Ulnnıldaruaı aakıp ltlrdaa 
YlrU1116ftn: 

- Amma. boıona ı•ve.ıalik 
~4Yoruz. Denizden gelen kahka
.: arı duymuyor musun? Kumlar 
ti lUnde nasıl boğuıuy<>l'lar? Deni• 

8 
11 Uıta de, kotralar, motörler, 
•ndallarla dolu!. 

t Elindeki hamam takımını ha· 
•da aallıyarak koflllağa batladı: 

8 - Yaşama hayati. 
u, ok · 

ı 
bir kotuf, öyle candan ve sevimli 
bir davetti ki heyecana gelmemek 
için, bir insan kalbinin ve air:ılr1e
rinln tamamile 61mü9 ve çörllmüt 

1 
olmaıı icab ederdi. Beyhan da, 
çantasını Ye 1emıiyesini havada 
savurarak koıtu: 

- Y qaıın hayat 1 
-4-

- Bu, san zambak, nereden 
dltttl b~yla? 

- Bu taraflarda, ben, :biç 
g~rmedim. 

- Behice Ue birlikte geldi. 
- Hangi Behice? 
- Humretin abluı ••• 
- Neradea t~nıyor bu ..,.. 

umbağı? 
- Belki firkatte memuredir. 
- Abdal gibi lllylmib durma, 

biyle piliçler memur, olur mu? 
Baybaa, arkada, imale seale 

alyl•• sözleri c:lialiyor ve bafUll 
kumlara g&mllb Aldanmak isti
yordu. Bunlan liyliyen kimlerdi? 
Beyhan seslerinden, konuşanlamı 
genç ~lduklanna hükmediyordu • 
Fakat çok defa ses, ıablp~rlne 
ihanet ediyordu. . 

Genç kız, merakta& çaldıra• 
cakll. Kimdi bunlar? Döntlb 
bakmıya da korkuyordu.. Bİrin· 
den bJrile muhakkak ıö:ıg-Oze 

eleceklerdl ? Be han, o vakit 

Heyecan Verici Gizli 
Vesika Bulundu 

Bir Alman Amiralı, lngiltereye Karşı 
"Öldürücü Bir Darbeden Bahsediyor,, 

Atmaa doD•IUaUl•lll 4(9çeade yaptıfı ••••wadaa tJir ,.,.nlt 
Londre, 14 (A. A.) - f.!ornlngpoıt 

CaH~ 'ba~ae kadar ortaya pk• 
mam1f ~• Bafbaba muniltl M. 
Bald'l'inia "lnriltel'aaia laududu Ren 
nehri bcriodedir,. ecJzlerlnden •oara 
bUbaua dikkate dctu s1z1i bir harb 
•eaikuı •etr•lmektedir. 

Bu nıika, 1918 IHllUİDde Alman 
amlralı Şel' tarafıadan yaalmıt H 

Geaeral Ludeadorf a g&aderil•iftir• 
Veaikanıa gayesi. Alman u'kerl 

~ks:mlarını Hellgoland adaaıam, J.. 

glltwe,. kat'fl bir l.lcatm a .. ı ..... k 
çok maak oldqmm Uma etmektir. 
Amiral Şer, Flaadr ubiDerinia, lnfll• 
tereye öltlGröell bir darbe Yutmak 

için Almaa donanmasına çok milaalt 
oldu~unu söyl üyor ye diyor id ı 

" - Bir hna bijcumu lçin de bu 
"3yledfr.,, 

Ga:ıete, bundan ıonra, M. Ba\c!yJ. 
aha waktile ae deaek istemlf oldufu· 
nun timdi daha iyi .aalııtılm11 oldu
tunu iliye ediyor. 

lngiltere- Türkiye 
~~~~--·~~~~-

Bir Meb'us lngilterenin Türkiyedeki 
Menfaatlerinin Ne Olduğunu Sordu 

Loadra, 14 (A.A.) - A•.am bma
raııada bir mebu, Ttlrkiyade fna-illz 
menafiinia kili derecede temsil edi· 

llp edil•edip ye h yazifeaia ıiyi 
ifa eclilJp etiilmediflal .aormuıtar. 

Ba ~ Hlku.et naıaı .. 
•ent., eeYaba ftlrilmtttir. 

Batlu bir •ebu. ticaret nezare-

ae yapardı? Geaçler konuıuyor
lardı: 

- Sarı Zambakla nasıl t•
nıpak7 

- Ylıeıe bilmiyor, '%annettim, 
halbuki hatırı ıaydır ylizilcU· 
lerden .. 

- Son, Behiceye ıoramaz 
mısın? 

- Benim Behice ile bir hu
'Suslyetim yoktur. Reamt konu-
1Ul"UJ:. 

Çok ae,eli bir kıza hea-
&İyor. 

Öy!edir. Daha doğrusu, 
öyle görllnlir. Bir de aksiliji 
tuttu mu, adamı öyle bozar, öyle 
sepetler ki.. Humret, olsaydı, 
~enlrdikt 

Kimin nesi acaba ? 
- Aama merak eafy«sun., 

O da ucuzlar.. Sen. timdi, gözü
nlln önündeki fU nefis tllbloyu 
ıeyre bak •• 

- Pek yDzft gözO sıyrıklal'oan 
da değil .. 

- Billkia.. Kum tıf bi yavru t 
- lth Behice ~Hyor .. 
- Bu kızan da endamını pek 

yabaaa atmayaa.. 
- YfizU fena mı? 
Behice, ıalak mayosunun ~in

de •le.dunun bltiln lnee 'Ye 
gi&U ballan giriioerek ve oymya
rak aalına sal na yUrüdil ; kuinda 
glineılenen Beyhrımn yaaına, üç 
ıaygı sızm yaklaştığım, denizden 
görmUştU. Behice:. bu liç gencin, 
çapluındas, •• UHra moderne ,, 
gençlerinden o!duğunu derhal 
anlamııta. Onlar, cıvıklığı, aaygı~ 

tinden Tllrk tarif el erinin iark ~öz.e
ten mahiyetini gözden uxak tutma
mesmı i.temiftlr. Buwa Ü ce.ap 
olu ak: 

"lngiliz tiraretinin halen maruz 
kaldığı rliçhaaaız Yaziyefuııl temamen 
göz 6nftnde tutuyorm n bunan 
içindiW ki lf,ürltiyo ıi6e faal bir nrette 
miizakerata girittik.,, denllmifür. 

u:c 

ıız1ığı, bir nevi aarilı1' etikell glbl 
ta~ıdıkları için, B~yhana aataş· 
makta zerre kacl•r tereddUd gös· 
b~rmezlerdl 

Behice, ~mlaıuı~ 8u bdar 
tereddtidiiDi bile uzma buhauşta. 
Çlinkil cnlarm, uzun tereddüde, 
daha doğrusu mantığa, mulıake
meye .. 'kafalarının mak anizmasmm 
t ehnmmlilft yoktu. Çün~ bunl rın 
hepsi denemess8 tle f kat ekse
Tisi, herbinmmn1nin hoıuk •İnirU 
De5c!İai~ hediyeleri icli. llehiıce, 

onl rla konupayı., :konUfB'&mD 
ıekliai., tarzını öğl'eımaiştl. Fakat 
Beyha--. FraDSl& kadın papnalarJ· 
nın mektebinde. }'arı dini bir 
tahsil gördükte• soar.a evhıe. oca· 
ğına dönmüştü. Kadın olsun, er· 
ke'k olsun, pa,pas mekteblerlni.o 
usnlft, 11mmesi; \enôliel'İlıe tahsil 
ve terbi~ ılçin Yerilen ~ocuklan• 
aMildanm, din1 ekidelertnl HEtt-

mıtdıiar aıı, ho--.yacaldama 
İ) ice aelacWu aı, .artık 0111an 
keadi eaU~rine tttkedlyorle.-dl. 
Be1ıhım da, fazla ••Y~•at ol· 
duj'n v• papaı kadımarJJUD pro
pa~•ade!anee ~ ntiıılaM.ı ~ 
bjı için, eme sözll kapah •• 
ltatti çocuk clönmaştG. 

Beyhaıım., atanıaç utaoganç, 
hatta pşlun şaıkm &ılae bak· 
maaı, kızarıb Louraaıı, gençlerin 
cesaretini kırmıı o)acakh. Behic., 
bunu hemen anlamış, li"kin daha 
urun m6ddet -devtlm edemeyece· 
ğini de keatird"ği için, Beyhamn 
imdadına koşmuttu. 

Behice, Beyhana yiftklquıca, 

salıt.s bir çığlık kopardı: 

( Gfnül işleri ] 

Üç Yıl 
Neticesiz Kalan 
Bir Münasebet 

Harbiyede oturan Bayan ( M. 
S.) diyor kh 

"20 yaımdayım. Annem babam 
yok, dul bir teyzemin eYiadeyim. 
Üç yıldır benden 10-15 yaf büynk 
bir erkekle aeviıiyorum, ilk aı· 
kımdır. Bana kartı ıayet terbiyeli 
ve ciddi davranıyor, beni sevdiğini 
zannediyorum. Kendisinin iıl ve 

kazancı yerinde. Ba buı olma· 
dığından evinin relıidlr, yani 
klmaedea mlsaade almak mec· 
burlyetlDde değildir. Buaa rataıen 
timciye kadar •itan yapmadı. 
Madem ki ( kaz.allCI ), ( yaıı ), 
(aevfilli) yerinde, niçin eYlenmiyor, 
anlayamıyo111111. Beni baf ka iste

yenler nr. Fakat kalben bağlı 
'Olduğum içbı reodediyorum. yal-
1UZ timdi tereddüde d6ftftm, ne 
J8Payım?,, 

* Bu okuyucuma vereceğim oenb 
ıuı 

••Kızım, tıç yıldır herhangi bir 
neticeye bailanmadan devam 
-eden bir •tk o)amaı. üJuraa 
meıruiyetten çıkar, bir mtıddet 

ıonr.sı motrea hayatına fokılib 
eder. Sevdii!n adamla açık ko
llUf, fikrini ıor ve müıbet cevab 
verlrae kararın derhal tatbikını 
iste. Aksi halde diğer taliplerin· 

den bfrinf ıeç. 20 raı\Dda bir 
genç kız evlenmeyi dÜ§Unme ça· 

ğma gelmiştir, ı:amanım ıeçirme
mek mecburiyetindedir. 

* B.y "Tur,, a: 
1111ilnabfarı, ,gazete ıaltuaua

da devam ettirmeyi her ikiniz 
için do doğrtı bulmıyorum, incin
me we IAcitme doğurabilir 1anı

yorue, karplıldı bir anlqma, 

hatti bir bar11111a Jap•anız olmaz 
mı? Zemini mUsait lfÖl'ilyorum. 

TEYZE 

Aman, çocutam... Giln91 
mi ııırurdu, sana? Ne olda•? 

Behicenin çığhğ1, Beyhanı bi-
ttin "ttm afatıaşbrmıflı: 

- Ay, korktaml.. N. var, 
ayo1? 

e.:lııice, flet1ten ça~tib otur-
muştu: 

- Ytblin kıpkırmızı •.. 
Bey~ kwk .kwk muılaandı: 
- Sua, Behice ... demindenberl 

ölftyorum. Geldiğine ISyle iyi 
ettin ki... 

Behice, işin farkında olmakla 
berabu • .sırf ıomı çocuk çocuk 
söylet.it olmak lçio wdu: 

- Neden, cicim? 
Beyhlm, arkadaf1D8 baktı. Be

hlcenin kaştan yay gibi gerilmlf. 
giıdert Eela nki par~yorch. Bey· 
baa, OIHID bW ma11eua -çe\tw melde 
olduğunu eınlamıi\1. 6eyhamn t .. 
mhi, kaedee .a,lemiyorde. ~ 
ler, Behiceyi taaadıkian halde. 
ondan ~eldniyorlardı. Behice de 
bunu bi11yor, onları Uzllyor, bu· 
.runlarına gmDyorclu. 

Beyhan, Behicenln kulaA"ana 
ejUmifti: 

- Ar'ka tarafta geneler var. 
Behice: 
- Gördiim, mMyoruaf 
Der gibi cözleriıd bpb. 
Beyhftl, aym halde de.em ettJı 
- Neler 86y1Uyıoriar, bi1•en t 
Behice: 
- 'Duymadım amma, tahmin 

ediyorum 1 
Der gibi, yanaldannı çu1c:ur· 

lqtırarak ıUldü. 
( Arkası war ) 



Dünya Hô.diseleri 

Par isle 
Tuhaf Bir 
Hud ise 

Geçen akşam Paris ıabıtaıı 
lehrln bir kııım genel lop• 

Z•ngin ol
mak ta 

tehlikeli lı 

Jantı yerlerine bas· 
kın yaptı, ra&tgel· 
diği kadm ve er
keğin hüviyet va· 

rakalarmı ıordu, göstermiyeni 
tutub komiserliğe götürdü. 

Anlattıklarına göre bu to?!a· 
nan adamlardan birisir.in ceb:ndo 
(2500) lira bulunmuş ve adam, 
bu parayı nereden bulduğunu 

söylemeye _bile vakıt b~lan;ıadan 
poliı otomobi:inin içine tıkılmıı, 

. komiae,rliğe götllrl!Jmu,, esaien 
cebinde hüviyet Yarakası da yok· 
muf, sabaha kadar orada ~almıf. 
Fakat ertesi sabah anlaşılmış ki . 
cebinde 2500 lira ile ıUpheli gff
rülen bu ıat bu parayı piyango
dan kazanmış ve daha bir m&t~ 
liğiol bile harcetmeden bir kah· 
vede dinlenirken yakalanıb buraya 
getirilmiştir. 

Özür dilenerek serbest hıra• 
kılan adam komiserliğin önünde 
gazetecaere: 

- Demek zengin olmanın da 
tehlikesi varmış, demlıtir. 

Belçlka'da Vermiyor 
Vaıinglon, 14 ( A.A.) - Belçika· 

htıkOrneti Amerikaya olan harb bor• 

cunu 6demiyeceğinl resmen bildfrmİf" 

tir. Şimdiye kadar yalnız FinJadiya 

bu t aklidi a deyecetini bildirmiştir. 

ltalya Sara 1300 Asker 
Gönderiyor 

Roma, 14 ( A.A. ) - ltalyanın 
Sar'a göndereceği kuvvetlere General 

Paaka kumanda edecekf r. Bu kuv• 

Yetlerin yek4nu 1300 kiti olacaktır. ·---......... ..-......-., ... , ___ _ 
• .. • .,,, ';T .. . .~ • • 

' VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
lıtanbul Acenta!ıA'ı 
Liman Han, Telefonı 8Sl915 

T'rabzon 
TARI 

Yolu 
vapuru 16 
IC •~ve\ 

Pazar sana 1aat 20 de Galata 
ralıtımındaa kalkuak. Gldlıteı 

Zoapldak, faebolu, Ayancnk, Sam· 
aun, Onye, Ordu, Glreaun, Tirebolu, 
GlStele Trabzon n Rizere. DllnOı· 
te bunlara ll&veteo, Of n SBrme
neye utrayaeaktır. 

Karabiga Yolu 
CUMARTESi, ÇARŞAMBA 

ıtnlerl ıaat 20 de Tophane rıhh· 

mandan blr Yapur kalkar. GldJı •• 
cUSıaGıt• mutat lıkelelere ufrar. 

IZMIT YOLU 

Bir Yanan Generalı Diyor ki: 
1 ' ' On iki Ada,, Yalnız Antalya Kıyıla· 

rına Asker Çıkarmıya Yarar, Fakat 
Ata Türk Pek Yamandır. 

(Baıtarafı liacl yl&de) 

/dTHll bi/• Ç&lctı• 

ram•z. Fail.at 011 

iki •dada11 a11cak 
011 galnız, Tiirlci
ytJgi iıgal •tmefc 
hnsıuunda i•ti/a· 
de edilebilir. 

Şimdi Gene
ralin kitabından 
aynen 
edelim: 

(( -
devam 

On iki 
adayı, sırf ve 
yalnız bu ada· 
lara ıahlb olmak 
için, işgal etme· 
nin en ufak bir 
ehemmiyeti dahi 
haiz ola mu. Rados adaaının k11ılarıadan bir g6raaaı 

ÇUnkti ne meaahası, ne de teıek· 
kUJil itibarile bu adalar zengin 
telakki edilmezler ve kendi ken· 
dilerinl doyurduktan sonra her 
hangi bir ecnebi· fatihe, hiç 
o~mazsa işgal masrafını makul 
gösterecek derecede bir istihsal 
fazlalığı veremezler. Bu adalar, 
diğer taraf tan işgal eden mem· 
lekete, bu mem~eketin muhtelif 
senaylini takviye edecek mühim 
mikdarda ham madde de yollıya· 

mazlar. Sonra, sevkelceyı vazl· 
yetleri itibarile de on iki adanın 
hiç bir ehemmiyeti yoktur. 

Fo.kat, sır/ a•keri bir lşg•I ola· 
rak on iki adaraın •ld• bulurıdu
rulma~ı yalnı% 1'ürklge aleghi1111 1 

hasman• bir har•lcd•, g•nl komşu 
Asya sah.ili"• bir c;. sk•r çıkarm• 

anıellg•si yapacak olan bir ordugu 
hazırlamıga O• dest•kl•mlge gar•· 
11abillr. 

Bu fikri iyice anlatabilmek 
için, meaelenln coğrağfi yazi· 
yetini huliaatan ve herkesin kav• 
rayabileceğl bir tarzda izah 
etmemiz lizımgelmektedir : 

Bu bakımdan on iki ada, Uç 
guruba ayrılablllr blriuclıi: Ar· 
kasında Kaasos Ye Karpatoa 
adaları ile birlikte Rados adaaı 

tetkil eder. ikincisi! Stampalya 
adasıdır. ÜçUncüall: kUçUk adala· 
rı saymamak ıartiyle, Asya aahlll ı 

boyunca dizili Patmoa, Lero11, 

Kalimnos, Ko.1 ve Niaslroı ada· 
larıdır. Bu Uç guruptan en mU· 
himl, gayet tabii olarak Rodos 
adasını ihtl'fa eden birinci grup· 

tur ve Türkiye sahiline çıkarh· 
lacak iıgal ordusunun en büyük 
kısmını burada temerküz ettirmek 
kabildir. Daha az ehemmiyetli 
olan öteki lkl gurup ise ikinci 
derecede hareketler için yardımcı 
mahiyette kullanılabir. 

Sevr muahede&inln akdi eanasın· 

Radoıtan ikl manzara 

idame ettirmek nlyetile hareket 
edenler için bu tarzda bir hat 
çizmek lbımgelmektedir. ÇllnkU 

daha geniş bir arazi, işgalin ida· 
mesini gUç!eştirir. Zaten eğer ni· 

yet, memleket sahilinin müsaadesi 

nisbetinde, ökonomlk ve tilccari 
nüfus için bir merkezin işgali ise, 
bu erad, tUccari ve sinai mUea• 
aeaeler kurmak ve umumiyetle 

itibaren SeydJ 
· ıehlrden geçmek 

Uzere Konyanin 
cenubunda Çuka 
lıtaıyonuna ka· 
dar yeni bir de• 
mir yolu yapmak 
lazuogeUr. Eğer 
inıaat 'fC muha· 
faz için çok fazla 
masrafa lhtiyac 

göstermezae, Bur• 
dur ve Isparta 
dan geçmek ve 
belki de Denizli· 

ye bir iltiıak had· 
dı ile bailanmak 
lzere, Mefrlden 
Dinara gidecek 
baıka bir demir

yolu da dlltUntllebilir. On ıkl ada 
ıahibinln herhangi gaye ile oluna 
olıun, Anadoluda nnfuıuna yara· 
yabilecek arad lıto bundan lba· 
rettir. 

On iki adayı tefkil eden ada· 
Jarin ikinci Ye UçUncil grupları 
sırf yardımcı ve herhangi bir 
ihtimalde aıker1 ehemmiyotl haiz· 
dlrler. Fakat bu tetkik do bu son 
noktainazar münakaşa olunmı· 
yacaktır. 

Rodosun karşısında bulunan 
yukarda hududunu çizdiğimiz 
arazi, Rodos şehrinin Hinterlandı 
gibi telakki olunabilir. ÇünkU, 
baıka suretle, Rodoıun inkişaf 
vo terakkiıl ıayrı kabil, yahud 
çok iÜçtUr. 

Bu makalenin gayeai başka 
olduğundan bu mevzu tl:zerinde 
daha fazla durmıyacaşız. Bu 
noktal nazan tetkikten makıadı· 
mız, Sevr muahedesi gibi baıka 
bir muahede Yunaniıtana bu 
tarzda imtiyazlan verirae bunların 
Yunaniıtana ne kadar ltlıumsuz 
olduğunu lıbat etmek idi. 

Bazı arazi lıgal etmek fikri, 
baıkalarının kafa11nda, bundan 
bir kaç aene evvel bazı siyaaal 
adamların dilfllndUğü bibi yor 
etmlı olabilir. On lki adayı elin• 
de bulunduran bir devletin iıgal 
edebileceği araziyi, yapılacak 
ilhakın ehemmiyetalıliğini ve 
memleketin aahlbi bulunan Tllr• 
klyenin arzuau hilifına kuvvete 
mt\racaat ıuretile yapılacak bir 
İfgalin tehlikelerini lıbat etmek 
için tesblt ve tayin ettik • ., 

.. - Blı de, Tllrkiyeye kartı 
1919 dan 1922 ye kadar yapmıı 
olduğumuz harpte, ancak Türk 
donanmasınm ortadan kalkmış 
olması ve bizim denizlerde hakim 
bulunmamız aayesinde bu mem• 
lekete asker çıkarabildik ve ora· 
da tutunabildik. Aksi takdirde, 
daha evvel denizlere hakim olmak 
ve ondan ıonra karaya asker 
çıkarmak mecburiyetinde kala· 
caktık. TUrklerin donanm&1ı 

Cuma, Paaar, Salı, Çarıamba, da ileri sllrülen telAkkllere benzi· 
ıGalerl blr npur Hat g da, Top- yen dUştıncelerle, bir iıgale maruz 

eşya depo etmek için tcmamile 
kAridir. yoktu; ıayed donanmaları bulunaa 

idi ihtimal ki biz bu ıefere bu 
kadar kolaylıkla karar Yer ... 
mezdlk. 

hane rıhtımından kalkar. 

'~-----------' telAkki olunabilecek Asya arazi· 

Böyle bir arazi işgalinden gaye 
yukarıdakinden baıka, Antalya 
limanından ve Bağdad demiryo· 
lundao istifade etmek ıuretile, 

sahilden Asyanın içine kadar uak· 
liyatı kolaylaıtırmak da olabilir. 
Fakat bunun için, Antalyadan 

~· Dr. KEMAL NURi 
1 Cilt n Zührevi hastalıklar mütehassısı 
1 BevoQluı Rumeli han 16 
~ıı. Tel: 40163 

ıinin mesahaaı da az ehemmiyet· 
ildir. Bu arazinin uzunluğu, An· 
talya körfezindeden lzmlr körfe· 
zine kadar 420 ve geniıliği 200 
kilometr6dir. Böyle bir teşebbUıll 
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PARA· TAKSiTLE 
SenelJk faiz komisyon yüsde 12 

Ev yaptıraoaklanıı - Büyük yahut 
kü9ük tamiratınız Y&rH ıaat 9 ile 
12 ara11uda Lıtanbul Bah9ekapı • 
Dördiincli Vakıf han asma katta 29 
nıınrnrAlı tir.arethıtneye uğrayınız. 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçul•r cadd11j No. 83 

Eskişehir Nafıa Başmühendisliğinden: 
Eskişehir· Çifteler yolunun O+ 100 - 2+45 araaı şose lnıaatı 

• 5863,68 • lira keşif bedeli ve kapalı zarf biçlmile 9/ 12/934 
gününden 29/12/934 cumartesi gllnü aaat on beşe kadar ekıilt-
meye konmuıtur. • 

lstekl!lerin keşif bedelinin % 7,5 kadar depozit vermeleri ve 

bu gibi yapı işlerlle uğratmış olmaları gerektir. 

Daha çok bilıi i11teyenlerin Nafıa BaşmUbendialiğinden ıor· 
maları. " 8491 ,, 

On Ud adaya gelince, TUrkl· 
yenin eznebt . bir donanmanın 
harekAtma malik olacak bir filoya 
sahih olmadığı delili ciddi değil· 
dir. Zira Türkiyenin, kara askeri 
hazırlıklarmı bitirdikten sonra, 
b;r deniz kuvveti hazırlığına 

doğru gideceğini nazarıdikkate 
almak lazımgeldlği gibi bundan 
başka, Ttirkiye böyle bir vaziyete, 
müşterek menfaatler istemek için 
kend:&ine ihtiyacı olan devletlerle 
yapacağı b&şka kombinezonlar 
lle de karşı koyabilir. 

Şimdi, bir memleket için TUr· 
kiyeye karşı denizlere hakim 
olmak •eyahud bu memleketin 
on iki ada yo!lle Tllrkiyeye karıı 

Birinci kanun t 5 

Mahkemelerde 

Bir Horoz 
Mahkemede 
Ötmige Başladı •• 

( Baıtarafı 1 inci :rü:ıde ) 

kum etti. Karar tefhim edilirk•• 
Reıad: 

- Tamam •• HilAliahmer mell' 
faatine çalıı bakalım. Bay hakiJJJ•1 

Beni belediyeye göndereceğiıı• 
ıöyle bir efln, dostun yanında U 
bulsan daha iyi olur vaUabJ,,• 
Boğazı tokluğuna orada çahşırıOlt 
diyordu. 

Retad polisle koridorda Uer" 
lerken: 

- Bugün horozu kurban el' 
mekten başka çare yok. IAkıa.O 

· merkezde kesmeli tencereye kO' 
yup bir ziyafet vermeli, diyor~~! 

Arkadaşı Ahmed de ay.,. 
· cezaya çarpıldı. Şefikanm çabtt4 
mıyacağı hakkmda rapor vnrdıı 
mahkeme bunu polise iade etti. 
~J na::ı::m L ı.o.ı:.J::J:..1..1 • d 

yapacatı teıeıebbllslerde diğet 
· bir deniz devleti tarafından iz'~~ 

edilmemek imkanının tetkl1'1 
muvafık olur. 

Şunu kabule mecburuz 14 
Kemal Atatürk, memleketid 
himayeılz bırakmıyacakhr ~· 
esasen memleketim müdafaa et' 
mek ve ~orla &11ker ihracnı• 
mani olmak için ica beden tedı 
birleri çoktan almıştır. 

Yunan Generah on ikJ adadall 
TUrkiyeye kar:ıı bir hareket yal"' 
mak hususunda istifade için ada' 
lara sahip olan de•letio bu ada' 
lar ile ana .-atan araaındaki de' 
niz yolunu elinde bulundurmak 
hususunna çok kuvvetli bir d~ 
nanmıya sahip olması lazım gel• 
diğinl ima ederek ıöyle devaıO 
ediyor: 

" BUtlln bu söylediklerimizdeJI 
•e okuyucularımızın kaffesinin 
bizzat tahkik edebilecekleri hAdr 
selerden ıu netice çıkıyor ki, od 
iki adanın ıırf askeri maksatlarlı 
iıgaH faydasızdır ve bu adalar• 
temellUkü baıka maksatlarla idA" 
me etmek lateyen devlet bUtçetf 
için bu tomellükll bir maaraf mell" 
baıdır. 

Anadoluou bir kıımaoı vehletell 
lıgal etmek, bundan birkaç sen• 
evyel, Ttırklye kendi dahili ihtllaU 
ile meşgul iken, kabil olabilird~ 
Maamafib bu da daimi telakki 
olunamazdı; nitekim 1919 Mayi" 
ııoda, Sevr muahedesi ile biı• 
bırakılan yerleri vehleten işgali" 
mlz de daimi olamadı. Eğer Yu" 
nanlıtan veyahud herhangi başk• 
bir devlet, bizim 1919 - 1922 d• 
yaptığımız bayatı tekrar eder•• 
ergeç bizim dUıtliğtlmllz Aklbet• 
uğrayacaktır. 

Vaptığımız bu tetkikten' çıkaı:1 
netice, eğer on iki adaya biz ~
bib olursak bu adaların bize biÇ 
bir eergUzeştcu toıebbllıe yarıl' 
mıyacağıdır. 

Bu uzun tetkikle iabat eyledi1' 
ki bu adalar hiçbir zaman aovkel• 
ceyt için kullanılamaz ve binaeP' 
aleyh eğer Yunanistanla bit" 
leıir ise, Yunanistanın haf" 
mane bir vaziyet ahtı netlceslll"' 
de !lalettayin herhangi bir eco~ 
nebi devlet için bir tehlike teıJıil 
edemez. Bunu fsbat ederken ayol 
Zl\manda yine isbat eyledik ki bll 
adalar, Akdenizin Şark havzasıll" 
da askeri ve ıiya1al teıebbUıl•' 
için, baıka bir bahri devleted• 
yaramazlar. ,, 

General, başka devletlerlll 
l~ine yaramıyacak olan bu adala" 
rın Yunanlstana verilmesini, inı• 
yolile aöyledikten ıonra diyor ki : 

"Akdenizln şark havzasıoıP 
siyasal ehemmiyeti çok büytiktUt• 
Fakat bu sebepden dolayı bil 
havzada veyahud bu havza vaıı" 
tasile menfaat elde etmek iıte
yenler çok dikkat etsinler. ÇlinkO 
bu ha vıa, Emperyaliıt ıiyaaalaı1 
için bir mezar olabilir . ., 



Fenerbahçe 
Beşiktaşı 

Dünkü Maçta 
1 ·O Yendi 

DOnkO mtı1alt ha•ada Beılk· 
taı kulObflnlln Şeref aahaıında 
J•pılan F enerbahçe • Beıiktaı 
nıaç.ında Sarılicivertlilerln O • 1 
galibiyetini alb biae yakın m•· 
r•k.lı ıeyretti. 

Bepktaı takımının daha iki 
ay e••el Türkiye birinciliğini 
kazanmıı olmaıı •e F enerbabçe
nin. Vefaya yenilmesi birçoklarına 
dUnkll maçan Beyazaiyahlılar ta
tarafından kazanılacaiı ır:annını 
Yermiıtl. 

F enerbahçe taraftarlarının 

lıtanbul t•mpiyonaımdaki Umit· 
lerlni kuvvetlendiren dUnkn oyuna 
esas kadroıundan dört oyuacuyu 
daği,tirerek çıkaa B.,;kta~lılar 
Fener in bakkile kuandıiı oyunun 
baıındaa ıonuna kadar gllıel •• 
IDUe11ir oynıyamadalar. Yapılan 
tadilit dolayııile Beıiktaı takı· 
lllında yer alan yeıai oyuncular 
lllevkllerinde muvaffak olamadılar. 
Rakiplerinin l»u halinden canlı 
bir oyunla istifade eden Fenerli· 
ler de hakem tarafından ofıayt 
•ayılan lkiacl golleri 1Uphell ol· 
lllak llzere ilk devrenin yirminci 
dakikaıına doiru kaıandıklan 
hlrinc:l gollerile oyunu O - 1 bi
tlrmiye muffak oldular. 

Sabahleyin yapılan F enerbahçe
Beıiktaı B takımları oyunundan 
•Y•el Beılktaı oyunculannıa 
•izamı vaziyetleri dolayııile Fe• 
kerbahçonin hükmen galibiyetini 

•bul edllmlo fakat iki mağlup 
•raıında mutabık kalınarak hu· 
euat bir maç yapılmaıına karar 
•erilmittir. Bu huıust maçta Fe
btrliler ikiye karıı dört sayı ile 
a-lip geldiler. 

Ayni kulüplerin ıenç takımları 
~•çıııı da Fener a•nçleri 1 • 2 
"•zandılar. 

Saat iki buçukta ııra büyük 
lllaça gelmiıti. Şimdiye kadar 
Y•pılan Uk maçlarından kau.nıl· 
11111 PUYanlara göre Beıiktaıhlar 
en önde gidiyorlardı. F enerbah· 
Çcnin mağlfıblyeti kulübü UçUncU ' . •zıyete kadar ıQriikJiyebl!ecek 
•e belki do ikinci devre aoauıı• 
~a o vaziyetten kurtulamamaaana 
b~dnr varabilecekti. Bu tehlikeyi 
_ılen F enerbahçe idarecileri Ba

tıktaıın aahasında yapılan mllsa· 
hnkndan haklı olarak çekiniyor
lnrdı. 

Saat ikiyi otuz beı gece 
lekımlar ıu kadrolarla aahaya 
'ıktalar: 

F enerltahçe talemı : Htlaamed• 

Bir lt•••c•11 s•lı.••d 
dh • Faııl, Yaıar • Esad, All 
Rı11, Mel m~t Reıat ; Fikret, 
Şaba'll, Muzaffer, Namık, Niyazi. 

Beıiktaı takımı : Şevket • 
Nuri, HUınU • Feyzi, Ali, Faruk• 
Necdet, Şeref, MUmtaı, Hakkı, 

Hayati. 
Beıiktaflft ıu kadroıuna ba· 

kılinca, ıolaçık Eırefin, merkez 
mubaclmln Nazımın, merkez mu• 
avinln ve kalecinin yeni oyuncu
lardan olduğu anlaşılır. 

Oyun Fenerbahçenin ııkı bil· 
cumile açıldı. Rakiblorinin zayıf 
noktaları hizasında oynıyarak 
llerliyen Fener hllcum l attı 
Betiktaı nısıf ıahasına geçti. 
Saj'açık Niyazinin ıllrati Ye Fik· 
retin gUzel ortalayıılarile Betik· 
tat kalesini ıık sık yoklayan Fe· 
nerlilerin pek tehlikeli bir hücu· 
munu Beıiktat mUdafaaaı Kor• 
nere çıkararak uıaklaştardı. 

On bet dakika kadar mUte-
madt ııkııtıran Fenerliler gol 
fırsatlarını bir tflr~ü ayaklarına 
geçlremiyorlordı. 

Fener hücum hattının tezyl· 
kinden ıaman ı:arnan kurtulan 
Beıiktaı oyuncularJ mukabil hü· 
cumlara başladıkları vakıt arala
rında e.pey anlaıamamak yüzün· 
den teairll bir akın yapamıyor· 
lardı. On ıekizi11ci dakikaya doj'· 
ru ıoldan açılan uz.un bir Beşik· 
taı l hücumunu kornere atarak 
kurtaran Fenerliler ortadan mu· 
kabil hücuma geçtiler. Etrafı açık 
bir •aziy•tt• bulunu Namıi• 

gUzel bir pas veren Fener mua· 
•in hattı hUcum hattını sıkıca 
deıtekliyerek Beıiktaı kalesi 
ÖPilne kadar dayandı. Siyabboyaz· 
lııarıa mildafaası tarafından kar· 
ıılanan topu tekrar iado eden 
Faner muavin hattı .ağiç Namı
ğa bir gol fırsatı daha bazırlamıı 
oldu. N mık aldığı topu epey 
sürerek Beşiktaıın iki müdafiini 
ıavuıturduktan ıonra dllzilln bir 
vuruıla Uk goln kaydetti. 

Bu golden ıonra cnnlı oyna• 
mıya baılıyan Fenerliler hakimi· 
yellerini devam ettirdiler. Devre• 
nln bitmeıine yakin hakemin 
ofsayt addederek 1&ymadığa bir 
gol daha çıkaran •alaçık Niyazi 
gUaOn en aerl •• en mlleaalr 
oyuncularından olduğuıau Hyir· 
ciler• lebat etti. 

Birinci devre Betil..taıın aley• 
hine O • 1 bitti. 

ikinci devrede biç olmazaa 
beraberliği temin edecetl bekle• 
nen Betiktaı oyuncuları ilk baı· 
ladıkları ıekl:dekl ak1ayan tarı· 
larını bırakamadılar. 

Maçın ıonları•a kadar daha 
ağır ba1aa Fenerliler ıon bet 
dakikada yarı müdafaaya batlı· 
yarak kazandıkları galibiyeti teh• 
likeye düıürmemek uıulilnU takip 
ettiler. 

Oyunun bu ıuretlo Beılktaı 
aleyhine netfcelenmeal Galataıa
rayın ilk puvanlarmda ileri geç
mesine 1ebeb olmuı oldu. 

Gelecek hafta yapılacak Ga• 
lataHray • Beşlktaı maçı lıtan• 
bul ıamplyonaaının ilk devre1l 
vaziyetinde en mflhim rol oyaıya• 
cak bir mUaabaka olacaktır. 

Diyarıbekirde Gazi Bilıtil 
Maçı 

Diyarıbekir, ( Huıuat) - Bay 
Bahri tarahndaa koaulan Gaıl 
blıtti için yapılacak ma9larda 
iki defa galip a•lecek takımın 
bUatll kaıanmaaı ıart konmuıtu. 
Ay - Yıldız takımlarının ilk m~· 
çında ııfıra karşı bir ıayı Do 
Yıldız takımı galip relmlıti. 

ikinci maçta da galibiyeti 
1 • 8 temin eden Yıldız takımı 
kıymetli hediyeyi haket•lıtlr. 

Kemberiç Takımmm Buyuk 
Muvaffakıyeti 

Kemberlç Rögbl takımı, Okı
ford takımmı 4 Hyıya karıı 29 
sayı ile mağlfıb etmlttlr. Maçta 
45 bin kiti hazır bulunıauıtur. 
Kemberiç, gallyetini, hücum hat· 
tının Dribblinglerine ve açıkları
nın ıayretin• medyundur. 

Kadıkögündeki Maçlar 

stanbulspor - Vefa Ta
kımları erabere Kaldılar 
Küçükler Maçında lstanbulsporun 
Lisansı Olmadığı İçin Oynatılmadı 

Beykoz • Vefa takımları ma· 
çında Vefa takımı ekıik çıkb ; 
10 klıl oynadı. ikinci devrede 
gelen bir oyuncuyu hakem oyuna 
almadı, Beykos iyi oynadığı için 
maçı O • 2 gibi bir farkla Sarı· 
ılyablalar kazandı ; oyunu lıakem 
Rıdvan idare etti. 

Hllll • Beylerbeyl 
Hakem Saim Turgudun ldare

ıiode oynanan bu oyun ayni 
ıur etle bitti. 

Birinci devrenin ilk dakikala
rında güzel bir ıayı yapan Hilll· 
lılar, oyunda OıtUn olmıya uğraş
tılar, bir çe)rek ıonra ikinci, on 
dakika ıonra üçüncü gollerlnl 
yaptılar •• birinci devrede bu 
ıuretle bitti. 

ikinci devrede takımında de
ğiılklik yapan daha dtızgün oy-
nıyan Beylerbeyliler aayı yapama
dılar, b;rden de artık sayı yap• 
tırmndılar, fakat ikinci devrede 
yine Hilil oyunu hAkim bitirdi. 

V t .. latanbulapor 
A Takımlar1 

Çok glizol bir idare altında 
oynanan bu oyun lstanbulıpor, 
Vefa kulnplerl taraftarlarının te
miz duygulan, aözlerl araıında 
çok iyi, zevkli oldu. 

Bir buçuk saat heyecanla, 
aUren oyunun bitmemeainl herkH 
diliyordu. 

Hakemin gllzel ldareaiaa atı-
••nen her iki takım da çok iyi 
bir vaıiyetto bu iti baıardılar. 

Oyunda, hemen hemen bUtlln 
uıamaaı eanaaında Vefalılar, daha 
hakim idiler. 

llk deneyl O • 1 gıllp bltir
mqkon, ne yazık ki ikinci dene 
ıonunda l • 1 berabere oyunu 
bitirdiler. 

Bu ıuretlede çok elde ettikleri 
bir galibiyeti kaçırmıı oldular. 

v afa takımı buıtın atızel bir 
oyua 18atermekle beraber birkaç 
korne •e aayı fıraatını kaçırdılar. 

' 
Eğer bunlan kaçırmaaaydılar 

bugün maçı birkaç 11yı farkla 
kazanmıı olacaklardı. 

Oyua eanuında her iki tara
fın tam bir ıporcu bak11ı h~· 
ketleri görtıldU, hakem fawl 
çalmadı dense yeri •ardır. 

Hakemin ·oyunu idare1i d. 
buna çok dokunmuıtur. 

Balıkesirde 
Kupa Maçlarının ltk 

Devresi Bitti 
Balıkesir (Huıual) - Bu haf. 

ta Ali Hikmet Paıa ıtatyomund 
kupa maçlarının sonuncusu oldu. 
Bu maç ta idman yurdu ile Alay 
idman yurdu araaında idi. 

Bu rakipler maçmdan evv 
idman yurdu ve idman birli" 
ikinci takımları karşılnıb. Bu 
gençler maçı her iki tarafın da 
birer aayıdan fazla atamamasın,

dan dolayı 1-1 beraberlikle bitti. 
Birinciler maçı çok allkalı o~ 

du. Bir hafta evvel idman gücü
ne karşı akaak bir oyun oynıyan 
Alay idman yurdu bu hafta daha 
enerjik glSrllnUyor ve daha caala 
baıla çalıııyordu. 

Fakat idmanyurduaun ku•vetH 
müdafaaaı ve lyl oyunu 6nünde 
bu gllzel oyununu temadi ettir61' 
miyordu. Oyun bu ıekildo bazı 
yurdun baza alaym hlkimiyetl 
altında geçiyordu. Neticede ldı
manyurduaua falkiyeti meydana 
çıkb. Ve Yurdlular ikiye kartı 
birle Alay ldmaııyurdunu yendi. 

lf Idmanyurdu ile ldmanglre 
clnön pu•anları 8 • 8 biribiııine 
mUaavidlr. Ildn~l talomlard& bl· 
rinclllil idman) urdu almı,tır. 

R. G. 
------~--~-- .. 
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Ud llnll Bir Olaca 
Ne ork • Miamı 

Hattı Havai Ve Dekovil 
Malzemesi Sabşı 

lstaobul Gümrükleri 
~aşmüdürlüğünden: 

928 ••MI aoaw kadar ....... aabu ve aatnpolumcla 
topluan 911alarclaa ... jacla ciD8 ft .aktan ,... aalz-elenlen 
llatb laaYai •alse...ı Z2/121934 larilüacle hpü urfla vaıwt 
aU... 291121934 tariblacle açalı artbnua -etle w _..... .....ı 
aramlmamalr ...._ ublacakbr • .._ W.,.. eeblw ..,.._ c:etNlial 

•• efJ&JI f&'ebllr. Sabflar 71121934 tariWacle tatbik ecWecek 
olu 2490 No. la u...dald ..... ..Wllllde ,.pll•cakbr. 5.bf 
...-..ı.n laer tat.,_. .. ccaa• .... Kap• urfla verilecek 
teklif ...ldaplanmn .._, .... eadiM• Wr mt eYYel B.palclk· 
ilkte topl••aeak ola ka ' yw ..-.... " "7,5 t....._ta •imik· 
kate akç..mta daha enelce ı.a z ... ht..ıtt G" "ljlıle pbnlaak 
..Ubama• da ba zarf lçeniae kaz 'ı - Mn-chr. •11218,, 
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60 kalemde DekoYll batb mabemell Yeaair ....... 
1 Emlik ve Eyta• Bankla• 

lstanbal Dördüncü icra Memurluğmaclan: 

15 

1 
Emllk Ye Eytam Bank._a birinci •mele lpotekl olup ta• 

mamına (11355) onbir bin Oçytb elll bet lira laymet takdir edllmlt 
olan Beyoğlunda San Llltfl mah ... lnde ............... 

20,20/1 No. la aparbw 9Clk arbrmaia •az..-..ı. .ı.p tarlal 
lf-daa tın.. ...-...- .. rk• tarafandaa .... abileeelr w 
16 • 1 • 935 tarf'hı •lrdlf Çarpmba ahi mat 14 do 1& 7a 
kadar daire•·• apk Mta a ıveth .mlec:akhr. Sabi Emllk n 
Eytam Bub 814 NoJa bnuau ktlldbnlerfoe tlbl oldajunc!an 

lldncl bir arbnla ,.,u..,acak ve PJd menkul blriad arbrmacla 
•fazla artırwa lll:lade lllludacakhr. 

Arbnaap lttink lçla .-.mmen kırmetla 1bcl• J•dl l.uçap 
aiabetlade peJ akçeli ftJa iMi miktar Ozerlodea Milli bir Blak..,. 
temlut mektaba abmr. M1terald111 veral. Taazifat ye Tenviri.re r• 
llmlerl •• Vakıf icanll ldft.lye aittir. 

icra Ye iflla ........ 126 1DC1 -dclell hftk .... fariikaa 
lpot.ldl aJecnumta .... allbdarlana •• 1rtifak Mkla aldpl• 
............... .. ........... "f'ı• & 

Ula tarihinden itibaren 20 ıtın lçiade Ye eYraka mllliitdı• 
bildirmeleri Mnwclar. Abl .. ide .. w.n tapll lllcw... aWt 
olmiyular aabf Mdeffeia pa,..fm~• ..... k••rı.. AllD: 
darlana ... b - .. clcl.iae mınfık ....... ... .... - ... 
fada .. ıtmat aleak lltlJ ...... 934/Mll d.,a Ne. .. ......__ 
.._aetlen illa .a m. (818» 

* .. 
latanbul Albncı icra Memurlufundu: 
Emllk •• Eytam Bankama ola Wr borçtu •ıı.,. ,..,. 

çevrilmealne karar verilen iki KnMI F-..,. .._ Talıv'· •• 11· 
12·934 tarihine ma.adlf puartul ... .at 10 ... 12 ,. bcı. 
ı.taabul Ealıam ve TahYIJlt ..,._.. aablaca§ıada talpl.ta 
.. hallinde baluacak mumunme mtlracaat!an ilin olmaar. (820) 

Yüksek iktisat Ve 
Ticaret Mektebi 

Müdürlüğünden: 
1 - 1933-3' •• dalaa enelld d .. wıelaıt .ıha7etincle ... 

tebla enelce im• tanl •• ali islmleriala tap•ı Y• timdi Ynk-k 
lldaaat n iıcaret iamial a .... bulunan kwalDla alb clewnlik teddl 
müddetial dolclurmat oa.p meaniyet l•tllaaa..,_ ••••iı alaa 
..ki t.leb..la 1 Birilıcilr•m 1934 tarilDn-. itibarea alb •J _.. 
flacla bir l8tida ile aektep illarulıae mOracaat ederek meı., Rllıo 
,.t1er1a1 " ......__ •• •t1laıu ••ak .. dlld ı W l6li...-ı 
ve latklalanu d6rt taae fotojraf fllttiraeled, 

2 - Ba _..ıe mlracut edenleria 19a& ....... lylll •JI 
aiheyetlae kadar lmtilaalarba behemelaal •umu mecbtairetlacle 
elcla"'•n. 3 - e. ı..tilaulana alAkadarlana tedıU .... ı .. w dolc:lar-•ldan tarilt• ..... , olu talimatname lalklmlwl dair .. de , .. 
pdacats. 

4 - 1 nu•arah fakrada JUlll alb a1hk mlddet lçbade mektep 
Waruiae •INcaat •tm•1enlerlıl ve alracaat ecDp te 1936 
1eııal ErW •11 alharetba• kadar lmtihaalanm her •• .....tı. 
oluna olun bitirmlyul..ta bllllaua l•tihanlara ıirmek ••klanma 
dlteceii •• kaJitlerlala bir dalaa 1ealle .. emek lzere lili••ctil 
OAa oluur (8047) 

Clark GabN 
Claudette Colbert 
Ea kel ftlimlerl 

m9kl Fn11mz tlJlllraı••••• 
Bu •lrta• .. ı 20 ele 
DELi DOLU 

OplM8peıM 

Yuaııı D1'8111119f11 
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İTTİBAD ve TIR AK Ki 

ikinci kanal seferi içi• bfttUa 
ltızır:ıldu bittikten 11<>nra, (bi.rind 
lcu\'vei ıeferiye kumandam )uo•a
•ıQı alınıı olan (Fon Kreı) hareke 
le geçmiıU. ( 332 senesi nisanının 
10 U•cu güoü hareket eden Ye 
•ğır ağar kanala doğru ilerleyen 
hu kuvvet seferiye, ( Bt'rülabd )da 
dUırnanla karıı kar§ıya geldi .•• 
Ingilizler, birinci kanal taarruzunu 
defettikten sonra Sina şibih zezi .. 
resine geçmişle.. ihtiyatla ilerle· 
inişler, bu hatta kadar gelmif
lerdi. 

Fon Kreı, derhal taarruza 
geçti ve lyi bir mu"Yaffakıyet elde 
•ttl, düşmana, bir. hayli telefat 
•erdirerek geri atb. Epeyce ae 
eı:r aldı. Fakat, dfttmanı takibde 
devam etmedi. ( Ureyt ) ve (Şeli-
1~ ) ye çekildi. Orada bir müddet 
bekledi •• , Bu bekleme, ( 22 Tem• 
nıuı)a kadar devam etti. Bu tar:hte 
Fon Kreı, tekrar taarruzaı 
geçti. Fakat bu defa talihi yar• 
dırn etmedi... (Rum ani) de dlit• 
illan ileri kıtaatının işgal ettiği 

lllevzilere hücum ederken dilşman 
aUvarisi tarafından tiddetli bir 
taıyik karşıımda kaldı. Bütün 
kuvvetini sarfetmeılne rağmen 
hu tazyika dayanamadı. Epice 
eıir vererek geri çekilmeye mec
bur kaldı. 

Maddi ve man~vl bir çok 
fedakarlıklar ihtiyar edilerek h~ 
tırlanan (ikinci kanal aefen") de 
llihayet böyle acı bir netice Ue 
hitam bulmuf .• Şehit ve mecruh, 
10LO kiti ile ( 3 piyade taburu, 
iki makineli ttifek, bir cebel topçu 
•e bir istihkam bölüğü) ile daha 
bazı kıt'alarm eair düımelerine , 
'llıal olmuıtu. 

Vaziyet, tehlikeli bir hal al· 
ltııttı. Çünkü (Hicaz) da da iıyan 
le harb baılamlfh. (Hicaz isyanı) 
Itt:bad ve Terakki tarihinin en 
llıUhim f a•llanndan birini teşkil 
ettiği için burada muhtasar b:r 
tarihçe yapmak iktiza eder •.. 
Pvteırutiyet ilan edildiği eanada, 
(Hicaz) ve ( Yemen ) 'Jiliyetleri, 
hirer eui istimal menbaı halinde 
lcli. Hicaz valisi Ratib Pa~a, 
Mekke Emiri Şerlf Ali Paşa ile 
uyuşınuı, viliyeti ıahsi md.kane 
haline getirmişlerdi. Mepııtiyetin 
feyzini her tarafta sfir'atle neş· 
r~tınek isteyen lttihad Ye terakki 
Cenıiyeti, H:caz halkının göklere 
çıkan t ikiyeti karşısmda, derhal 
bu iki ıah adetti. Mekke Emir
liği, (Şerif Avn - illah ) Paıaya 
tevcih edildi. Fakat bu zat ta 
hlakamına vasıl olmadan vefat 
~ttiği için Emaret, (Şerif Hüaeyin 
Paşu) ya intikal eylemiftİ. 

Şerif Hüseyin Paıanın Emaret 
~akaınma gelmesi Hicazda ai!evi 
~ır ihtilaf husule getirmişti. (Şe· 
rıf Abdülmutta'ib evlit;arı) ve 
(Obadi'.e) nnmile iki koldan mil· 
tekkeb olan {Şera ailesi), eski· 
denberi biribirlerini çekememek· 
telcrdi. lttihad ve Terakki Cemi· 
Yeti, Şera ik makamına (Şerif 
liüse} in) i getirmekle onun men· 
ıup o!duğu (Abdülmuttalib) ev· 
latian) kulübüne - Hicaz havali• 
sinde - bir şeref temin etııı;şti. 
Bundan sonra lttilıad ve Terakki 
Ceın:~ el.uin yı- p< cağı bir ~ey 
\arsa, Mt.k burada açık ve dü ... 

Nasıl Doğdu ? .. 

rist bir ıiyaset takip etmekti. 
Fakat Cemiyet hata ettL Ailele
rinin 2asbedilen bazı hukukunu 
istirdad için Iatanbula gelen (Şe
rif Hüseyin) in hısımlanna fazlaca 
yüz verdi. Hatti, Cemiyetin bazı 
nafiz erkim, bunlarla adeta 
bir hususiyet tesis etti. 
esasen kıldan nem kapan bir 
adam olan Şerif HUse~ in, bu va• 
ziyet karpnmda kendi mevkiine 
den tlibhelendi. 

Bu sırada itlihadcılar tarafın· 
dan Hicaza bir heyet gönderildi. 
Bu heyet, Hicazm hal ve ahvalini 
tetkik edecek orada aarın en 
ıon tekimüiltına uygun bir ida
renin tatbiki mümkün o~up ola
mıyacağını tetkik edecekti. Hal-
buki bu, biç şUphesizki bir ha· 
yalden ibaretti. Istanbulda bile 
mevcut kanunların tamamlle tat• 
bikından Aciz kalındığı bir za· 
manda, Hicazda böyle (lsveç) •e
yahud (Felemenk) hiikümetlerinin 
idare tanına ben'!İyen ıalahat Te 
tesisat yapılabileceğine inanmak 
içln mecnun olmak gerekil. Böyle 
olmakla berabt:r, ittihadcı;ann bu 
taaavvuratı Hica:zda ıllyii bulur 
bulmaz halk arasında boynk bir 
dedikodu hu•ule gelmif.. Asırlar
danberi ( Ebii Nnmey) iu çGl ka· 
nuaile idareye aJışmıf elan halk, 
( Abki• ter'iferif) i ihlil eden 
böyle (Frenk) kanunlarile idareyi 
kabul etmlyeeelderini ihsu etmlf'" 

Nasıl Y a~atlı ? .. 
Nasıl Ôlda? 

lerdl... Şerif Hüıeynin aleyhtar
lan bu vaziyetten istifade etmek 
istemişler: 

- Şerif Hüseyin, halk nze· 
rinde gizlice tesir yapıyor. Bu 
adam bu mevkide iken hiçbir ıey 
yapmıya muktedir olamazaımz. 

Diye ittihadcılara fit vermiıler; 
ayni zamanda Şerif Hliseyine de 
haber göndererek: 

- Biz, itt:hadcıJann içini dı~ını 
biliyoruz. Buraya, ıslahat namı 
altında bir takım fireok bid'at· 
lerl ıokacak!ar.. Mübarek Hicaz 
topraklarının kudsiyetine büyük 
bir darbe vuracaklardır. Bundan 
makıadları da halkın fikrini aça
rak haoedar.ımızın kıymet ve 
ehemmiyetini iıkat etmek, (emaret 
Ye ıerafet) l ilga etmektir. Eğer 
ah:, böyle bir ıslahata müsaade 
ederseniz, mlibarek ecdadımızın 
lAneti altında can verecek .• bugün 
dünyamzı, yann da ahretinizi ber· 
had edeceksiniz. 

Diye, Şerif Hll•eyini lttihadcı· 
lar aleyhinde harekete sevketmiş· 
lerdi. 

Bu iki yiblü propaganda, der
hal teıitinl göıtermişti. Zaten 
ittihadcılann \'eziyetinden ınbheli 
olan Şerif HOseyiain endiıesi te
zaynd etmişti... lttihadcılara da, 
Şerif Hfiseyinin bir ı•la&at düf'" 
mam olduğuna dair , kat't bir 
kanaat gelmişti. 

(Arba YH) 

Soyadı Seçimi 
Köy Adlarından Araştırılıb Çıkarılan 

Yeni Sözleri Yazıyoruz 
iç Bakanlığın tesblt 

k6y ad 'armdan alınan •e 
olab"lecek olan uimlerin 

ettiği 

ıoyadı 

listeai 

qağıdadır : 
çıkman çırakmau 
çoi q çokal 
çontlly ço:ırman 

çoğıın çulrnıı 

da·ııman dalaymaa 
dııysa l denşi:& 

di.t lDeD dlmen 
dongo:a C:ô ek 

du•- d l. ymUf 

ede e eh.ılı 

eğe eğııı r 
e aıan eldet 

elyagut emre 

emre• enghı 

erçek erçel 

erci al erdöğmtlt 

ercik eriıen 

erklit ermin 

efteu erloğan 

ertuğrul ese ·1 bufa 

eymur geyıan 

getlzmen ırGkçen 

gö:.bük rökıila 

gönen gön •nt 
glSzmea fild en 

gü dez ırlinen 

gün det gllueoğm .. 

güneıi gyuney 

güvanç halman 

hergül botıımıı 

ı ' dırı Ugaıı: 

ılba1an albaı 

Uç in Ilgan 

lllrnea ilmin 

ımecik ime• 

lmir \mük 

laol ·n• 

lreğilr lremet 

lvredl akabalak 

kag•• kala bak 

kaman kando .nıı 

kapçak lı:ap1an 

karacaoilaa kaaraçor 

karakurt karaman 

karaııır 
karasatl 

karat at karat ay 

karaturok karaym:r 

ka.iın kar11ııt 

çoğat·lı-

fion ıı ar 
çotulay 
dağ n 
danışman 

dıragon 

dogala 
dulkadır 

dün ·ar 
eğ demir 
ela d• 
elemen 
emreclk 
erg il 
erçik 
ergat 
erkmea 
erne:ı: 

ertoğdu 

evren 
ıeçm

göçerl 
güktaı 
g5rten 
gllder 
gür men 
gllneJ 
glivam 
hazar 
bozman 
fdem 
lfdayll 
ilhan 
lltut 
lmerr 
lnaç 
ineç 
ltemur 
kaçar 
kalcen 
kan dl kot 
aracan 
karuoç 
kar.ımur 

kara!I 
aratekla 
kargı 

kut al 

kattı kaaman 
kayı kaydan 
kaytarnııt kerçln 

kaya 
kaymaa 

Soyadı Alanlar 
Vilayet muhasebe mıidilrll bay 

Va hid (Tınttar), Mnliye İstanbul 
yakaa1 miidürü bay Ali Rıza .,. 
biraderi clivaııı muhuebat temy:z 
k~.miy~nu ra_ı>orlörü J:Iakkı (Yönak), 
mud<leıumumı muavın erinden bay 
Muhlis (Gönen), bay Salim (Saltar) 
bay Şefik (Orbı;y), Paket posta mG
dOrü bay Tayyar (Üatünuçar) mOddei• 
umumilik tetkik biirusu memurların
dan bay Hakkı (Gökse!) Çamh kö
mür m r:deni sahiplerinden bay izzet 
mahdumları Cemal, Ahmed, Fikret 
{Arit), Üaküdarda t b nrrl memuru 
bay H atim ( Can) , fnb:aarlar Galata 
Yaµrak 'f'.ü .ün deposu istifçi b~ı·aı 
bay Ali (Özbay), muav:ni bay Muıtafa 
( Ôztürk ) soyadları aeçmif'erdir. 
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Senenin en büyük filmi 

Çardas Furstin 
Dünytıyı dolnşan meşhur operet 

Bat rolde: 

Martha Eggerth 

• 
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1 Borsada 

Hafta İçinde 
Neler Duyduk? 

............................................... 
Afyon - Afyon elııveriti 

lstanbul piyaıa&ında birkaç haf
tadır lşidilmez oldu. Bu hafta 
içinde de hiçbir İf o'madı. Uyuş· 
turucu maddeler inhisar idaresi· 
nin Japonya için 300 sandık 
Afyon aatbğı ve Uzak ıark için 
yeniden 300 aandıklık bir parti 
ıatmak iizere pazarlıkta olduğu 

. duyulmuştur. Fakat bUtl\n bu 
duyulan ~eyler inhiıar idaresini 
alıcı olarak piyaaaya çıkr.ramamıt 

o da, hafta içinde yine mal al
mamıştır. Borsada it olmayışı, 
inhisarın da almayışı afyonlarını 

satmak isteğinde olanları çok 
üzmekte ve dnşnndnrmektcdir. 

İnhisar idaresi mlldllrü Ali 
Sami, idare meclisi baıkanı 
Habib zade Ziya ve Türk ofis 
memurunun Yugoslavyada afvon 
iıini glSrllımekte olduğunu geçen 
haftaki yazımızda bildirmittik. 
Belgrad konuşmalarının sonu daha 
gelmemittir; gelen haberlere göre 
konutmalar iyi bir ha•a içinde 
ilerllemektedlr. Bu heyet Belgrad 
dan dönmeden yeni bir alış veriş 
olacağı umulmuyor, Bu yıl inhisar 
idaresinin 934 rekolteıinden ancak 
yllzde 10 kadar mal almıı olması 
inhisardan beklenilen faydaların 
yerını bulamıyacağı kanaatini 
vermektedir. 

Tiftik - Bu hafta da ahı 
veriş olmadı. Böylelikle on bet 
gllndenberi dışarıya tiftik aatıl· 
mamış oluyor. Geçen hafta Al· 
manyadan hiçbir istek yoktu bu 
hafta ise 70 .. 78 kuruı arasında 
bazı aoruıturmalar oldu. Bu fiat 
15 gOn önceki kapanıt flataoa 
bakarak ytlzde otuz kadar ek•ik· 
tir. Elinde mal olanlar birden• 
bire bu kadar eksiğine vermek 
istememişler ve bundan ötürll de 
iş o]mamışhr. Bununla bir:ikte 

Taksi 
3500 Den Sekiz Yüze 

Kadar Düşmüş 
Son senelerde piyasadaki taksi 

otomobilleri gittikçe azalmaktadır. 
Buna karıı!ak, ı:iyasaya biç bir 
yeni taksi arabası gelmemektedir. 
Aldığımız malumata göre bundan 
beı sene evvel, lstanbulda {3500) 
taksi arabası vardı. Bu rakam, 
lstanbuluo en fazla takıi çalıı· 
brdığı zamandır. Bu miktar her 
yıl azalarak nihayet bugün (800 • 
900) e diifmUştür. Taksi arabala· 
rmın çoğu da eski makinedir. 
Taksilerin aıalmasmın ıebebi, 
hususi arabaların çoğalmasıdır. 
lstanbulda 800 takıl arabasına 
karşılık 1200 kadar huıuıi oto· 
mob!l vardır. Husuı1 otomobillerin 
mlktan da glln geçtikçe art· 
maktadır. 

Taksi erabalan bir taraftan 
azalırken, diğer taraftan fiatlar 
da ucuzlamıştır. Saatle it gören 
arabalar parmakla sayılacak 
kadardır. Otomobil sahiplerinin 
iddiasına göre, müşteriler daima 
yeni ve lüka arabaları tercih 
etmektedirler. Eaki ve boyası 
ıoluk arabalar ise pazarlık ile 
müıteri taıımıya mecbur olmak· 
tadırlar. Bazı arabalar da ( 10 ) 
kıuuı adam başına toplayıp, 
otobüs fiatına müıteri taıımak· 
tadırlar. Çok lükı arabası olmıyan 
otomobil sahibleri, bugünkll taksi 
vaziyetinin ıslahmı iıtemektedir:er. 

dışarıdan yüzde otuz ekı'ğhıe d 
olaa alıcı bulunması satıcılar 

llmid vermekten geri kalmamıştı 

Stok 15 bin balye kadar umu 
maktadır. 

Yapafiı - Yapağı piyasa 
da tiftik piyasasının eşidir. Bura 
da hafta içinde hiçbir İf işid' 
memiştir. Yabancı stoku ç 
azalmııtır: Ancak 8 • 9 bin bal} 
kadar umulmaktadır. 

Buğday - Buğday p iyaaa 
geçen haftaki gibidir. Ekst 
beyaz buğdayların kilosu be 
30 - 40 çavdarlı mal!arın kilo 
ise d~rt kuruı aralarındadır. D 
ğer malların fialları çavdarı 
glSre bu fiatlara kıyada elde e 
le bilir. 

Arpa - Dışarısı için ar 
satılmıyor. Borsada ıatıls1n di 
hergOn Haydarpaşaya gelen ar 
vagonu ise iki nihayet Oçü ge 
miyor. Böylelikle Iıtanbul iste 
leri bile zorlukla kapanıyo 

Hafta lçindo bu yUzden fiatlar 
iki Uç para kadar yükselme 
göl"üldll; dökme arpaların kilo 

üç kuruş otuz paraya kadar çıkt 
Mal az geldiğinden piyaaası i 
lıteklidir. 

Fındık - Hafta içinde g 
len ve 43 • 43,5 kurUJtan sahi 
bir kaç vagon Akça iehir 

lından baıka bir alıt veriş 
yulmamışhr. 

Ramazan Ye bayram için 
ıırın ve diğer Akdeniz meml 

ketlerinin; Noel ve yılbatı yort 
lanndan attırtı de Avrupa paza 
larına gidecek malJar gitmit b 
lunuyor. Bundan sonra yüklen 
cek fındıklar o günlere kadar y 
tişemiyeceğinden her yıl görllle 
bu durgunluk normal ve piya 
durgundur. 

I 'Şekerli olanlara ekmek 
francala ve nişasta) 
maddelerle şeker v 
şeker mamuiatı zehirdir 
Zayıflamak ve şiıman 
lıktan kurtulmak içi 

mutlaka 

BASAN 
ı GLUTEN EKMEG 

ve MAMULATIN 
Yemelidir. 

Hasan Gluten ekmeklerini v 
Hasan Gluten bisküi.erini v 
Hasa\ Gluten makarna, Haaa 
Gluten un ve şehriyelerini v 
Hasan diyabet şekeri ile Hasa 
Dlyabetik çikolatasını korkma 
dan bol bol yiyiaiz. Bütü 
dünya aan'at ve rekabetind 
muvaffak olmuş olan Hasa 
Gluten mamulAtı Avrupa bil 
hassa Romanya piyasasınd 

müthiş rol oynamaktadır. 

Hasan deposu 
lstanbal ve Beyoğl 
btlJük bakkaliye v 
eczanelerde bulnn!lr 

" re 
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BUyUk Tarihi Roman 

J..l u lıaımi: A. R. No. : 112 16· ı~ . 934 

Meçhul Yollar!.. 
Baha Kınlo, F lstık Ağacınden Çekib Aldığı Bir Bez 

Parçnsını Esrarengiz Bir Mana 11e Sallıyordu .• 
oC'-..:J"'-

- Şu halde size birkaç ılf• Özengilerine batarak ayaklarının 
prab getireyim. llıtUnde yükseldi. Etrafıoa göz 

- Hay, ömrllne bereket, gezdirdi. Ve ıonra, birdenbire 
baba Karlo .• Seu, cidden dünya· hükmUnU verdi: 
aın en liitufkAr bir adamıaın.. - Zanaederim ki ıu patika-
Evet, ltirkaç şite ıarab kifi.. dan tepenin UıtUne kolayca çıka-
Sakm, sucuk mucuk getirmek lçila bilirim. 
zahmet etr.ıe... Dedi. T akib ettiği dUz Ye 

Antuvan, kUçUk meşin hey• genit yolu terkederek, aağ taraf· 
be.ini eyere bağlayıncaya kadar taki patikaya •apıverdl. 
baba Karlo mutfata ıitmlt. Tatlıkb bir sırta tırmanan bu 
l'•lmlş.. Dört tiıe ıarab ile patikanın iki tarafmda, böğürtlen 
iki büyük halka domuz au• çalılarile meıe fundalıktan yük· 
çuğu ıetirmiıti... Antuvan, 'bir aeliyor, adeta yeıll bir dehlize 
az evvel oduğu gibi düıUnceli benziyordu. Fakat, tepeye çıkıl· 
4•iil<~i. Gerek Şövalye ve gerek dıkca bunlar aeyreliyor, yolda 
Baba Karlo ile nda ederken, ildf'ni liylkile ıetredemiyordu. 
hi:akiı neıell idi. Bu aeyrek yere gelince, An-

Atınm Dıtline bir ttiy hafifJitl tuvan atından atladı. Hayvanın 
ile 11çradıktan sonra, biz yumruk gemini koluna takb. Yokuşu ytl-
darbeıile baımdaki ıapkayı aola rüyerek tırmanmıya baıladı ..• Te-
eydi: peye yaklaştıkca önlindekl man· 

- Ey tall ve mukadderat!.. .zara geniıliyor; doz ve yemye9il 
Cihanda hAklm olan yıglne ovaya yayalmıı olan kllçük Fondi 
kuvvet, aenıin.. haydi bakalım.. gölü, lltifif bir panorama gibi 
Bu seferde bizi hangi meçhul görlinüyordu. 
ufuklara doğru sUrU.kleyeceksin?.. Öyle bir yere geldi ki, tepecik 

Dedi. Atının kulAğına •yilerek burada birdenbire bir 1et teıkil 
kuvvetli bir fiako indirdi. ediyor; hbkı kayalardan örlllmlit 

'f bir trasaya benziyordu. Şato, bu-
Atını birdenbire dört aala kal• radan teferruatile görünüyor .• hat· 

ldıran Antuvan, Şatonun bahçe ti, ahırların önünde hiddetli bld· 
kapı11mdan çıkar çıkmaz, ihtiyar detll öten horozların sesi bile 
Baba Karloya birdenbire aankl ltitiliyordu. 
bir gençlik geldJ. Sür'atli Ye Antuvan, atını fundalıkların 
'evik adımlarla şatonun arka arasına çekerek bir meıe kUtll· 
tarafına geçti. GölUn kenarına ğUne bağladı. Kendisi de yUzll 
kadar uzayan genlt trasanın üze- koyun yere uzanarak, ıatonun 
rbıde, bir f11tık ağacının dalına otrafmı tarassuda başladı. 
aıılmıt olan beyaz ve büyücek Şövalye, ortada görünmüyordu, 
bir bezi çekti, indirdi. Ağır ağır Baba Karlo, vakit vakit ıatonun 
Hllayarak gölün kartı tara• merdivenleri önüne çıkıyor.. Ka-
lına f ıaret verdi. Oradan da paya doğru baktıktan ıonra, 
mukabele görtlr görmez, Antuva- tekrar içeri giriyordu. Birdenbire 
nıo gftdiii tarafı göaterdi. glHUn karfı tarafında, sık ağaçlar 

lf arasında &aklanmıı gibi duran 
Şatodan dört nala ıilr'atle çı- bir binadan aekiz on atla fırla• 

knn AntuYan, biraz uıaklaıır mııtı. Bunlar, tozu dumana kata-
uzaklaımaz, atım derhal yavaılat• rak gölUn kenarını dolaoıyorlar, 
mış, kendi kendine söylonmeye ıatonun arazisine muvazi yoldan 
ba,Iamıth: ıilr' atle ilerliyorlardı. 

- . Etrafımızda bir fırıldak Antuvanın vUcudll birdenbire 
döndl\ğUne katiyen eminim. HattA.. buz kesilm:ı, olduğu yerden 
Şövalyenin bir takım eakl besab- ııçrayarak : 
ları ödemeye da•et edileceğine - Eyvah .• Şövalye mahvoldu .• 
ltfo kere yemin edebilirim. Am- Ne halt ettim de ondan ayrıldım. 
ma kabahat kimde? .. Şövalyede... Demiıtf. Şimdi, gözlerini bU· 
Pe, benim aııb:adem.. $u efrl tün kuvvotilo ıatoya dikmi1Jtl. 
Hnyaya, i;doiru kazık (akacak Atlılar, ıatonun hizasına gelince 
••nden baıka adam kalmadı mı?... durmutlardı. içlerinden biri ay• 
(Rolan) gibi kahraman bir Şöval· rılmıf, ıatonun demir parmaklakb 
feyi bile, nihayet kancıkhkla kapısına yaklaımııtı. O zaman 
lldilrdülu. Ortaya (bant) ılbi Baba Karlo ıl\ratle merdiYenlerl 
bir kahbenln icadı çıktıkta• ıonra, inmlı.. (Arkaıı var) 
artık merdliiin 111aaaaı kaldımı 

lf L 1 TM B Si 
AHahlerl ı Karakly K&prl\ıtı 
Tel. 41162 - llrkeel Mihlrdaraacl• 

Haa T eJ. !2748 ...... ~ ~-----= Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 16 

Blrincikinun PAZAR gUnö saat 
IO da Merıin'e kadar. "8501,, 

Karadeniz Yolu 
KONYA vapuru 15 Birinci 

Klnun CUMARTESİ glinll ak-
ıamı saat 18 de Hopa'ya 
kadar. "8502,, 

Ayvallk Yolu 
MERSIN vapuru 16 Birinci 

Klnun CUMARTESi günü 1aat 
18 de İzmir' e kadar. "850.i,, 

•• UCEVHER 
istiyenler için 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Borcu ödenmlyen rehinler Sandı§ımız holUnde 

gösterllmlye ba9lanmıtt1r. 

Pırlanta, Elmas, Altın ve Gümüı 
llzerlne her tllrlU isteğinizi gidermeden evyel bu zengin 

ko!lekslyonları görmek menfaatlarınıza uygun dUıer. 
Sandı§ımızın Sandalbedeatenlndekl 8atıt gUnU 

Ç A R Ş A M 8 A dır. (8378) 

ya? .•. O eski devirler, çokdaaan 
ıeçtl. Şimdi, lçtiii ıaraha ıu kat
:.ıayanlara bile ahmak diyorlar ..• 
Franaa karalı, Ha11a aakırl ku
mandanhtını versin, reddet .. Koa
k4>ca Türk bllklhndarı, yanında 
alıkomak iatesi•, kabul etmı ••• 
1 ne i111if •• Sarayların havaıı in· 
aanıo ruhundaki safiyeti lblll 
edermif ... Ah aziz Şövalyem, ıa
ten fU kahbe dönyanın laaYaaı 
baıtanbaşa bozuldu. Sarayların 
havası bozul< ta, sanki fıkara 

k .übelerinin içinde cennetin rllı

ı•rı mı eaiyor'ı'.. iki se11edir, ha· 
ttmıza gelm:yen kalmadı. Eğer 

ılinlin birinde fU dUnyadf\ yine 
t•k baıama kaLraam; ya felsefe 
hocası, yahut <la b:r köy papazı 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 

1 ~ ' oaacagım. 

B:r<lenblre atm1n başını çekti. 
' 

Sıra' Semti Maballeıİ Sokatı - -
No. ıı 

1014 Galata Beyazıt GUmUı halkalı •• Y ıalıehlı 
1414 lıtanbul Mercan Mercan Tıtcılar 
1415 

" .. it 

2160 Kadıköy Oımanğa Çilek 
1650 Emirgin Emirgln Baltallmanı yeni Kanlı 

kaYak çeımeal 
1676 Boyacıköy Boyacıköy Orta 
2352 Akaaray Baklab Tiryaki Haaanpaıa 

Kemalettin 
3228 Royacıköy Boyacı köy Fırın 
3907 Kumkapı Çadırcı E. Kadirıa Umanı 'I. 

Boıtaa 
1685 lıbnbul Ahi çelebi Llmoa iıkeleıl 

Em ilk 
No. ıı 
2-14 
10 
12 
63-65 
1 MU. 

Cinsi 

Kirgir mağaza ve hane 
KArglr dUkkAo 

,, 
Yarım klrglr hane ve bahçe 
Ahır ve bahçe 

16 Ahtap hane ve bahçe 
20 Mil. Arsa metresi 66, 94 
1864 H. 
14 Aqap hane 
17-19-21 İki haue ve boıtan vı aaire 

metreal 12596,50 

HluHl Hiueye g6re mu
hammen kıymeti 

19/24 
1124 
1124 

1/2 
Tamamı 

" 
" 

1/6 
9,50/120 

8180 T. 1.. 
63 
9:1 

1032 
336 

286 
2008 

300 
937 

" 
" •• 
" 

" 
" 
., 

" 

" 84-ts4/1-2 Ahıap iki dtikkAn ve bir 4642-407 264 
Bı.bkpa:ıan dUkkAndan bölme iki dOkkAn 211701600 

1014 numaralısı kapab zarfla dij'erleri açık arttırma auretile olup yltzde yedi buçuk pey ak~alara ve ihale bedelleri nakden Yıya ıarr"' 
mübadil bonoıiledir. ihaleleri 24-12-934 pazarteal ııllDU aaat on dörttedir. 
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M,, Inh·sar·ar U. Müdürlüğünden: 
idaremiz için lzm·re teslim ıartiyle aabn alınacak birinci nevi 

jütten mamul iki buçuk librelik kalküte malt yUz bin adet tuz 
çuvalının pazarlığı 26/12/934 tarihine mUsadif çarıamba günll eant 
15 te icra kılınacaktır. Talip olanların şartnameyi almak Uzere 
her gün ve pazarlık için de tayin olunan gUn Ye saatte eo 7,5 
muvakkat teminat parasiyle birlikte Cibalido Levazım ve mliba· 
yaat Şubesine milracaatlan. "8337., 

lf. • 

Kurşun, Kopya ve Renkli 
Kalemlerini her kırtasiyeciden 

isteyiniz. 

idaremiz için u3000.. nıetre ye§il yağlı kanevlçe eabn alma.• 
caktır. isteklilerin örnek ve şartnameyi gördükten aonra pazarhğa 
iştirak etmek Ozere "26/12/934,, çarşanba gtinll saat 14 te Ciba· 
lide Satınalma komisyonuna gelmeleri. "8339,. 

lf. lf. Fabrikası: lstanbul, Ayvansaray 
vapur iskelesi cadjesi. 

ToQtan Satış Yeri: 
Sirkeci Mühürdar Zade Han No. ı . 2 

"5011 tane "lstlmare ölçUsU11 ıatın alınacaktır. lsteklilerın 
6rneğini gördlikten sonra pazar:ığa girişebilmek lizere "% 7,5,, pey 
akçalarile beraber "17 /l 2/934,, Pazartesi gUnü saat "14,, te 
Cibali'de Levazım ve MUbayaat Şubeal Müdürlnğtine mUracaat 

etmelerL "829011 

• • r idaremiz için şerait1 veçhile ıekiz bin kilo gazın pazarlığı 

LTD. ş·RKETI 
Tel. 21771 

17/12/9a4 tarihine miisadif Pazartesi gtlnll aat 15 te icra kıl na
caktır. Talip olanların şartnameyi almak üzere hergün ve pazarlık 
için de tayin olunan gün ve saatte Cibalide Levazım ve Mübayaat 
Şubesine mllraccatları. «8336» 

• er 

Mil:i nakışları mızı } aıatan ve pek çok i§çlleri himaye eden bu hayır 
evi, büyük ve ktiçük el işleri hazırlamıştır. Bayramlık Ye yılbaşı bedi· 
yelerinizi bu değerli ıan'at ve şefkat yuvasından almağı unutmayınız. 

~!211!1!1!1~~----~------· (5502) .... , 
------~o:ır==-~-========s===-=-=-==c==x=~-=:aı-==ıa!~-========s=~-==-======= 
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• 
MIJ t rilerin verecek· 
lerl h r iki lir lak blr 
Sipariş için B. • Ka· 
mal'ln 1200 sayfalık 
( TUrkç den sözlük ) 
rm ğan olarak ve· 

rilecektir. 

ve 

Mü terllerin verecek· 
lerl her iki llrahk bir 
sip riş için B. • Ke· 
malin 1200 sayfallk 
( Türkçeden sözlUk ) 
armsğan olar k v • 

rnecektir. 
IQE ,,, 

UMUMİ KÜTÜPHANE: . usust KİTAPLAR: 
N. l - Rüçük Denizperisi ( Andersen ) 
N. 2 - Oosuı Çocuk ( Alfons Dode ) 
N. 3 - Dilenci ( Gi dö Mopııean ) 

Kr. 10 
10 . 

Arkadaşım 
W.lhelm Teli 

Bliyük forma Kuruş 25 

N. 4 - Mustatil sandık ( Edgar Alon Po ) 
N. S - Kışla bayatı ( Jorj Kurtölln ) 
N. 6 - Dıvin ( Alber Samen ) 
N. 7 - iki zavallı ( Leon Frepy~ ) . 
N. 8 _ Joriodıı. ile Jorindd ( Grım Kardeşler ) resımH11 N. 9 - Helcna Fon Sıdov ( Feliks Hollen der ) reaım 
K 10 - Meıt'ut Preııs ( o~kar Wevide ) 
N. 11-12 - Arkadaşım ( Mnksim Gork! ) . 
N. 13-14 - Wılhelın Tell ( Şıller ) resımlı • . 
N. 15- 16 - lnaımlığın baıılauğıçlıın ( Birine~ Jı::uum ) ree~ml~ l D~: 
N. 17 • 18 - İnsanlığın başlanğıçlııra C lkincı kunm ) res~ml~ Hone 
N. 19 - İnsanlığın başlanğıçları (Üçüncü kı ım ) rcsımlı Verno 
N. 20 - Mnnmaji " Hikaye ,. ( Rtıbiııdranat Tagore: 1933 Nobel mükafa• 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
it 

" 
" 
" 
• 

JO 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
15 
15 
20 
20 
10 

10 

tıoı kıızaomıştır. ) . · ) 10 
N. 21 - Lengeran Veziri { Ahunt.ude Mırza Feth" Ali • 
N. 22 - La l"ontenin seçilmiş hikuyeleri " 
N. 23- 24 - İki taraflı cinnvet ( Edgar Alan Po l " 
N. 2!1 - Giizelle~en Türk D li ( Kur,uuluzade llqit ) " 
N. 26 - Hiyaliil ( Alber' Samen ) • 
N. 27 - Kurtlar Mucizesi ( 8. M. Kemal ) " 

10 
15 
10 
10 
10 
10 

N. 28 - Altın kaz ( Oriw kıHdetler ) " 
N. 29 - Ynrımn hakikat ( Muslih Ferit) " 

10 

N. 30 - Kibritçi kız ( Andersen ) " ~~ 

İnıanlığın hatlangıç.lan 
insanlığın başlang.çları 
1 &anlığın baş~angıçları 
Mrinmaji 
Lengernn Veziri 
La F ontene•in Se\;ilmiş hikAyeleri 
Gazinin «14» inkılabı 
Yüz sene Uyu~an adam 
lnsanhğm bnşlnngrçl 'rı 

N. 1 
N. 2 
N. 3 
N. 4 
N. 5 

ÇOCUK 
Altın Dağın Kırab 
Kedi Klirklil Kız 
Su Kızı 
Elmaı Gerdanlık 
Katibe 

NIK 

ti " 1 kısım 

11 " 
nı ,, 

208 sahife 
fevkalrtde ciltli 400 sahife 

HiKAYELERİ 
Ciltli Fi atı 

rt " 
" " 
" " 
il " 

KABTEB 

" ,, 
" 
" 
" ,, 
.. 
" ,. 

Kr. 

" 

" .. 
u 

25 
25 
25 
20 
25 
25 
25 
20 
65 
75 

15 
15 
15 
15 
15 

N. 31- 32 - LOgat ( Tiirk:çeden Fran1ıı.oaya ) " 20 
N. 33. 84 - İçli kız ( Oostoyevslcy ) " 
N. 38. 3il - Kaynana ( yazan KarmPD Sil va ) •• 20 

Meşhur Amerikan Polis Hafiyes~nin 40 ar sayfalık kitapları: 
Çocuk Edebiyatı Netrlyatlndan B.•~llmıt Bulunan Kitaplar N. 1 lıabel Beatonun ıon kozu Kr. 5 N. 1 l Şahitler s rasında 

N. ı _ }{anada Çayırlarında Moris F~rney resımlı 'mli l\ı. ~g N. 2 Vqlngton'da bir cinayet ,, 5 N. 12 Vesikaların kayboluıu 
:N. 2 _ La Fonteoin Dalgınlıklan Morıs ~tı"?e) reaı ., 10 N. 3 Bir doktorun cinayeti 5 N. 13 Bir mezarlığa tecavllz 
N. 3 _ s:berya içlerinıle Şıırl Güyon resımlı . . " N " N 14 S - il k 
N 4 D 

. . · n ·b· de ı> Demoua111>n ve H. Pelıyer resımH , . lu • 4 Soyulan hırsız ,. 5 · arı or mce 
• - eııu:ını ı ıu . r 10 N 5 H f N. 15 Çalınmış çocuk 

N. 5 - Jlurikuliide bir çocuk Moriı Faroey re•·~ ı . . , " . a iye köpek " 5 N. 16 Telefonun esrarı 
• N. 6 - Burun oğ cı Gram Bıraderler resımlı " 10 N. 6 13 numarala otomotif ,. 5 N. 17 Bir cinayet ustaıı 

~ııht<>kiir çalılar orasındıı " N. 7 Bir ölünUn intikamı 5 N. 18 Poverti Leynin'in hayali 
lplrkçı periler, Kedi kürklü kıa Grim Dirad;~ler reaimli 10 N. 8 Kırmızı maskeli haydutlar :: 5 N. 19 Caniler kıralı 

N. 7 - Altıu da~m kralı " N. 9 Sandık içinde " 5 N. 20 Esrarengiz bir bırıı~hk 
l\. 8 -·ı~:'.~" :~:~

111 ~~~j0~}nf~.g~:t~cııimli " ,, ıo N. 10 Felaketler " 5 N. 21 Bir kadına saldırış 

Kr. 5 

" 5 

" 5 .. 5 

" 5 

" 5 
il s 
" 5 

" 5 

" 5 

" 5 

Heri ·ze r<olayhk olmak üzere po ta pulu veya havale kabul olunur. Posta ücreti bize a· ir. 
Sahip ve Naşiri: Umumi kütüphane neıriyatı - Reklam matbaası. lıtanbul: Ankara C:ıddesi No. 80 
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T E L E F U N K. E N 
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8dyo makinaları YILBAŞI hediyesi olarak evlerin yolunu tuttular ... 
kD 'imdiye kadar bir radyo almakta tereddüt edenler en 

Ukemmel ve PUrüzsUz netriyatın ancak · 
B L E F U N K E N radyo makinelerile 

, ••• il olduğunu anladılar. 

TELEFUNKE 
ftadyo teknlllnln vllcuda getlrdlll 
•n son t•heserdlr. BUtUn modellerl 
KISA, ORTA ve UZUN dalgah net• 
tJrata tayanı hayret bir ••kllde 
••ptecler. 

Bourla Biraderler ve Şsı 
tatanbul - Ankara - lzmir 

urtul a 
Her kuruş 
Bir silihtır 
Yurddaş, Y:erli malı al! 

YERLi MALLABIN 
ın ıaaıamı, 
la iyisi, 
b glzeU, 
En ucuzu, 

Sümer Bank 

a rın 

bulunur 
Yalnız · tutum hafta•ı için 

• 
ZI 

Mütenevvi ve müntehap çeşitler 
En mükemmel cinsler 
En dun fiyatlar ••• 

lıt•; ıatın alırken nazarı dikkate alacağınız bqhea •aeıflar 

Emp~rmeabllize 
"Mandleberg,, 

ve su geçmeyen 
"Burberry,, 

PAROESüLERi 
••• 

En mUkemmel 
kumaflarle 

imal edilmlt 

PALTOLAR 
••• 

Hazır ve iımarlama 
son moda • 

ELBiSELER 

Garanti 
••klmea 
ve her re..._ 

MUŞAMBA LA 
••• 

K•dın ve 
ÇocuklaNı 

mUtenevvl ve 

MANTOLAR 

MUŞAMBALAR 

TEDiYATTA TESHiLAT 

Dinçlik 
QUİNİUM LABARRAOUE,en 
remekten sonra bir · tttc.6r 

:. kadett; mıktarında istimati • E kf&a bir zamen zarfında 
l en kansıı hastalar kuvvet· = leri"i iktisab ederler. 
C °"4.ın icın zayıf olanlar , 
=:. ·, has&aııktan veya fazla ça· = l1.$makten kuvvetsiz dO~mo, 
::::::,. planlar. pek serı ne,vO nö· 
=. :.na hesabile yorulmus gene· • - . -ler kanStz qen~ kızlar ve -
=. . ihtiyarlar. = T ıp lakültesı ıakdırnamesıni haız • J 

e e 
. uınıu• 
altırı•1111c 

ea...ı:aı aımalldırıar. 

BOtQn Eczane&erae ehven' 
hatla satılır. 

Zafiyeti umumiye, fttihaaıılık Ye kuvvetıldila balabDdı bilvülr 
faide Ye tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK L 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satllır. · 

........................................................... -.------···························· .. 
Sahibi : Ali Ekrem Neşriyat müdürü : Tahir 

&on Posta Metb-•• 


