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Türkiye, Boğazlar Ve ingilte- Dokuz ~yda ~ç Buçuk 
renin Akdeniz Donanması Mılyon Lıra •• 
Boğazları ·Tahkim Yolunda ki Teklifi-

-mız Tamamen Haklı Görülüyor 

Ça11•kk•I• •ol•zı11a ru•lctaa 6ir hlcıı 
Savaı ve barıı llkırdılan ara- u Uzun meazilll toplana kud-

ımda . ıon _günl~rde lnl'ilterede, retl~nmeıl, denlzalb ıemilerinln 
Akdemıdekı lngıliz tlonanmaaının k bil nk bir h . t al 
bugllnkU kuruluı ve duruı vazi- ço b. hy e e~~ı~e maıı 
J•tl hakkında, üzerinde durulma· ve ıl a~a tayyarecılıtın korkun9 
,a çok değeri olu bir flWr °"" bir te:ilde karpmacla .. ,. ·"'r ~ ..... ..... .. ....,. •• ......... .. ...... ......... ...~.., ... ; ........ 
tleaizcUerindea bm .. dan ••K...: lnsilt-nla _..... mllaim Wr 
vorti,, tarafından 6ae ıOıtlea bu ıeçlt kapam olan bu bofu, artık 
fikir, lngiltere efkin umumty.. Akdenizdeld lnıiliz donumuımn 
mde heyecanlı akiıler uyanma• emaiyetini kefalet albna alamaz. 
lllla 1ebep olmqtur. Diğer iımile Ayıd umuda bu Botu, ay-
1.ort Sralboghl olu bu zıt çok datım tehlikeler karpsancla Ak· 
•lhi~ bir· dyaıl mecmuada 1az- deniz ile la,Utere aramda em
dap bll' makalede halin olarak . niyetli bir ıeçlt olamaz. Bir harp 
ıt11or ki: ( Dnım1 11 acl yüzde) 

Börekler Arsen Lüpeni I 
-

Böreğinizi Fırıiıa Verir-
ken Çok Dikkat Ediniz ! 

T .. Tal ............ tllaklteplıa
tıı.-ıa ..._ .. lmelanaa .... a.n .-11 ... ..,1 ... 

l 
_____ .; _________ ... 1 ••••••• ··---

Atatürk Ve 
Bir Fransız 
Mareşali 

Mütarekede l.tanbuldakl Fran· 
ıız lşıal ku'VVetlerinin kumandan• 
lığını yapmıı olan Franıız Mreıalı 
" F ranıe Desper• " Bllyllk Ônd~ 
r:miz " Kemal Atatllrk " hakkın
da yazılan bir eaer mDnaaebetile 
Tllrklyeden ve Bl\yfik Önderimi· 
zin yllceliklerinden behaederek 
bir makale neıretmqtir. Evvel
ce haber ver~ttk ki o kitap, 
bundan önce Birleıik Amerika 

Kısa Adlar 

Oa T•ı 99 kı• lldl•n bu
... inci •"9••• ............. 

lngiltereye Y apdığımız Sahı Geçen 
Yıldan Daha Çok Oldu 

Fnaılılc gıjıalvı •rHıafl• 6ir ç•l•ı•• priiniişii 
193' yıla lngilterenin dıı ti• _Ö_z_T_U_r_k_ç,_e_D_e_n_e_m_e_: __ _ 

caret iıtatiıtiklerl Ttırkoflae ıel• 

miye baılamııbr. Bu lıtatlstUdere Gemi Duvarda, 
ıöre lngilterenin 1934 yıh ilk 
dokuz ayı içinde Tnrkiyeden ••• su Bardakta ! 
tın alc:lıp mallarıa tutan 560. 790 ... ................. ... ,_ .......... ~.,.... 
doku a,.da lapten,. ,.._.. 
473.274 la,W. llruı cleferiade 
aaal •ttıtamm ı&zlalacle tutar
ak ba memlekete ba yıl claba 
fula mal ı&adermif oldupmuz 
.. ,c1aaa cıkar. 

Fakat ba Jlbellt amuml-
41lr. Tlrldyed• oldup tlbl 
dlfer memleketlerdea ele laıtJtere 
ba yıl seç•• yıla balaırak daha 
çok mal almqbr. latatiatildere 
ı&-• 1932 yıla dom ayıada bltlla 
memleketlercl• 136.780. 722 lap 
lb Ur.. 1a,.etiade mal alu 
laaDtere bir yıl enel yalam 
..a?.SM.427 lasilb Drahk lthalltta 
bulunmuıta. 

ı. ...... Ubflaa 1rn .... 
matlde._.... INlp•da fmdak •• 
uh plmektedlr. 1935 .. aymcla 
55 bla lnsllb Draa tutu fmclık 
lhracabmJı. ba yıl 47 hin ıterlia, 
23 bla olan hah HYkiyabam da 
25 blal balmuıtar. 

Baaa mukabil birçok mad.ı. 
ı...ı.ıda lnıUt•nJ• Hbp ual

( Devamı 11 bael •yfada ) 

Ga••ı' ..... ..u.. s. s,.ı.n .. ,,.. ,.,.... .... 
• sp.1811 K.llltl, ....... ,.. 

lan, ••laclllk inala ... olaa .. nk
Ş. Yar ki, neci .. clab •porlarl, 

deaiacllik, d•••mifler de • Sa •porw 
lan ., adıaı koy•utlar?. 

Keadl keadime dltlndlm, nedea 
ıoara kafam• dank etti: Sa •porJan. 
1alaıs deaiacle mlcllr? 

Karada, •u •porları 1ok mu?. 
Karadı, aloabya k..ıs çekenlera 
hafta• kara edeoler, .. ,. ota• 
raalar, ,.11ı..ıe1ealer, 1111lular, Rla-
aaalar, panla11 ... araalar, rota Ue 
yola çıkanlar; locloA tatalup, ııaeak 
ilkele Jlrl1aler, kılana arayaalar, 
bofulaalar u •ıdır? 

Ge•lyl da•arcla, •JU barclaktal 
elerler. Saald kara, d•bcl• clala• 
as korkala Jmlfe ptirlrlerl 

Bir bardak ıad• fırbulu, horalu 
kop•ayor •a? Karada .. ..w.ı br
tuaaa kaptaa, de•..a.r mi? Kanda 
4la aaaf..tar ol••1or ••? Karada da 
...._. •Ü Mbk a.ı...k a.te,... 
l• J.ok •a? 

Kara, 4•W• kodmhular. Hele 
.. ya ... tbı.r.le... .. Almak .... ta ... 
111 ... lurlae .ı.aclıta, ahamadıta 
lçbl. bflmlaa••Ja de .. es. Gelıeı .. 
llm, •iet. sibi, ya ela ltuclaktaa bope 
aırcaıaaa birdea ıell•era ratmur
larclaa konaamak bir ittir• Hele 
Aban1, E..-..ı .-U..W• ~ 
llk et••lr. ,aı... .......... ....... 
caht•alda elde ..W.Mllr blw uta. 
hktar • .-. 

Galatasaray - F enerbahçe Berabere 

Dla Galataurar-F•u-.aı.çe ilk .. ,, olarak karplqtılar " ~., '-•IMııl9 
kaldılar. llUa.. liake ... .,....... .............. tatldk ......... ,... 
... -.TaW&at.,...,........_ . 
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• (Halkın Sesi] 

Öz Dil 
Çalışına/arı 

BERLEB 

Ve Halk .• 
Artık Öz Dile doğru dn adım· 
Jariıe gidiyoruz. Dıl inkılabının 
eo çabuk oaııl baı rılabileceğine 
dair fikirle ve mütalaalar top• 
l dık. Buill.ıı do aoağıki ıatır• 
larda bunları okuyaoakeımz:.: 

Doy J(emaJ Coşkun (Hukuk Fakül
tesinde ) - Dillmiz."n ıenıinliği artık 
gilneı l'İbi parlak bir hakikat olmuf'" 
tur. Öz dile çabup nrmak Jçiıı ne 
yapmalı, diyonunuz. Bana kalıraa 

yazma ve konuıma dilleri Ozerinde 
ayrı ayrı durmak gerektir. Çnnkll yan 
itinde yapılacak çolııma ile koouıma 
ltlndekl uğratmalar ayrı ayrı dır. YaZI 

itinde yazarlarımız ve eli kalem tu• 
tar!arımızıo 61 dil çal ıım o ıına hıı 
vermeleri gerektir. KOltOr Bakaolıtı, 

halkın anlıyab:Jecetl az Tilrkçe kitap
lar yazdırıp baatırmaJı, b.unları datıt

malıdır. 

Karmanyolacı Ana Ve Kızı 
ikisi Bir Olup Bir ızcağızın Para
larını Kaptılar, Fakat Yakalandılar 

Bir ana ile kızı, gtıpegllndUz karmanyolacılık 
yapmak suçundan yakalanarak Adliyeye verllmiıtir. 
Hidl!e hayli tuhafhr Ye ıöyle geçmiıtJr: 

paralan kaparak kaçmıya başlamıı, tabii anneai de 
kızının peşinden tabanları kaldırmıtbr. 

Vefada oturan Kıpti Fatma ile kızı Dilber d8n 
LAnga taraflarında dolaşıyorlarmıf. Bir aralık elinde 
bir deıte para ile yoldan geçen bir kız görmUıler 
ve hemen peşine takılmışlardır. Fatma daha önden 
giderek Nimet ismindeki bu kızı l4kırdıya tutmuş, 
Dilber de bu fırsattan latifede ederek kızın elindeki 

Elinden parası kapılan kızcağız önce ne oldu• 
tunu ıaıırmış, fakat avucunun botaldığını görllce 
feryadı baatırmııbr. Bu ıırada karmanyolacı ana 
ile kız bayii uzaklaımıı bulunuyorlardı. Bereket 
Yeralo rkalarından yetiıilerek iklai de yakalanmlf 
ve kaptıktan paralar allerindon alınarak kızcağıza 
verilmiştir. 

Seçimler Süngercilik 

* Bay Cemil Hasan ( Akaaray Kaz. 

Esnaf Cemiyetlerinde idare Çalışmaları 
Heyetleri Seçiliyor B 1 _, 
Eınaf cemiyetlerinde yıllık QŞLQUl 

gnoiııadi mnhalleıinde ) - Öıı dilin 
9abuk baıarılmuı için en bOyllk YA• 

aife gazetelere dOımektedir. Gaıete
lerimlıı balkı Öz dillmin alııtıraeak 
ıekilde çalıımalıdırlor. Bir yandan da 
mekteplerde muallimler Öz dil sefer• 
berliğl yapmolılıır, talebelere bOUln 
yazılarını Öz dille yazdırmahdırlar. 
Gacte ve mektep, Öz dilin, halk 
orasında çabuk yerleıip tutulma11 için 
en bGyGk iki naıto dır. 

toplantılar yapılmakta Ye yeni Türk sulannda biten aUnger· 
idare heyetleri ıeçilmektedir. lerl avlamak ve iyi gelir temin 
Şimdiye kadar yedi eaôaf cemi• eden bu yerli matadan istifade 
yetinin ıeçimi yapılmııtır. etmek makandile bir "Süngercilik 

Ev•elıi gllo kahveciler cemiyeti ıirketi ,, kurulduğunu yazmııtık. 
ıeçimi bitirllmi~tir. Eınaf cemi• Nizamnamesi Bakanlar heyetin· 
yetlerl murakıpliğinin gözü önlln• ce tasdik edilen firket faaliyete 
de yapılan aeçlm sonunda Bay geçmittir. Süngercilik tlrketinin 
Ahmet, Celal, lf yas Sami, Aziz, ıermayeaine 50 şer bin lira ek· 

* 
lbrahlm Ye Ramazanın kazıındık· lemek ıuretlle iştirak etmeleri 

Bay Nahit . Kemal ( Eski adliye lan anlaşılnuotır. Geri kalan ce- takarrOr eden Izmir ve lıtanbul 
memurln rından ) - Benim Öz dilimi
zin ç · b\lcak kuranmaaı itinde pek 

mlyetlerin lntihapler: da öntlm01.• Liman ıirketlerl son Yaıiyetler 

okadar kuvvetli n olaun diltDncele
rlm yok. Fakat ıunu da açıkça sl:syli
yebilirim ki baZl muharrirlerin ö_. 
TOrkçe yazıları p~k sudan feyler. 
Bunlan okurk n kendimi bir llkmek
tep talebesinin kitabet vazifuini oku
yor sanıyorum. Öz dille yazı yazan bir 
kısım muharrirlerlmizl Hki yazılarının 
kuYvetini kaybetmiı buluyorum ve 
tuna bGkmediyorum ki bu muharrirler 
e ki alııkanlıA"ın te.lrlle it'erini çabuk 
bitirmek yolunda gidiyorlar. Halbuki 
Öz Türkçe yaıat"ken çok dikkatli 
olmak gerektir. 

deki ayın ao~un.-. kadar bitfr;Jmif do:ilyııile açıkta kalmıılardır. 
olacaktır. Kaaaplar cemiyetinin Şirketin aermayeslnl Sümer 
ıenelik toplanhaı bu ayın dör• ye it Bankaları temin etmiştir. 
dıınde olacaktır. Blltün aermayeıl 100 bin liradır. 

Üç Aylıklara 
Hazırlık 

Üç aylık maaı alanların alta 
aylık yoklam farı dün bitmiştir. 
Yalnız bu· ! :..: dau bir kısmı ben Uz 
mllracaat etmemiflerdir. Bunların 
da bir an evvel mllracaat tmeleri 

24 Saatin menfaatlarl icabıdır. Üç aylıkların 
Perıembe gününden itibaren dağı· 

Hadiseleri tılmaaıııa başlanacaktır. Maaşlar 
yine eski yerlerde verilecektir. 

Şoför Hamdinln 1936 1ayılı Vilayet Muhasebeciliği, dul ve 
otomobi.i ile şoför Hüseyinin 2532 yetim gibi şefkate muhtaç olan 
sayılı otomob:H Hnrbiyede çarpış· Uç aylık ıahiplerlnl ay1ık11zlık 
mış, ikisi de parçalanmıştır. sıkıntısında bırakmamak için, 
~ Saraçhanebaımda toför ıimdiye kadar yoklamnlnrını yap--

Akif ve Raminin otomobi.leri tırmıyanların da tediye gfinlerindo 
çr.rpışarak ba&arp uğramışlardır. yoklamalarını yaphracaktır. 

'f. Kasımpaşnda Halim adlı B" 'ki t ·ı·k 1 tlh 
biri Madam Zaranın atebulslnl iSi 8 ÇI 1 m ani 
ç ldığmdan yakalanmıştır. Biıiklete binenlerin tıpkı oto-

)f. Sabıkalı OakUdarlı SUley· mobil şoförleri gibi imtihan Yere-
man Kuşdillnde Adliye Müfettitl rek, birer ehliyetname almaları 
Bay Talatin ahırından araba ko- tekerrUr etmişti. Bu huaustakl 
şumlarını çalarak savuıurken ya- talimatnameye bir madde kon· 
kalanmıştır. mu§lur. O:ı yaşından aıağt olan 

çocu!dar bisiklete binemiyecekler, 
Araba Çarpmış bis.klet klralıyan dtlkkiin sahipleri 

SOrlicll Mehmedin arabası Be- de, böyie kUçUk çocuk:ara biılk-
yoğlu caddesinde geçmekte olan let veremiyeceklerdir. KAnunuıa· 
Suzan adlı bir kadına ç1trpıırak nide ehliyetnnm• imtihanı baıla· 
yaralamııtır. ... yacaktır. 

Muhtelif mıntakalarda, bilbJ.1s• 
ıa Ege denizinde ıon yapılan 
aramalardan iyi neticelerle dö
nlllmO§tUr. Balıkçıbk EnstlUsUnUn 
balıkçı gemlıl de iıtirak ettiği bu 
tecrilbelerde. Uman şirketinin 
dalgıç vasıtalarından istifade 
edilmiş, bir miktar d ılloger 
avlanmışttr. 
- Sllngercililik tirketinln çalış• 
mıya başlamaaile, bizde yeni bir 
ıan•at ta türeyecektir. Kom-
ıu memleketlerde bliyllk bir 
ehemmiyet Yerilen slingercilik 
aan'atı, ayni zamand iyi gelir de 
getirdiği için derhal yapılacak 
'Ve yerli elemanların yetişmeıi 

kabil olacaktır. 
Bugünkü vaziyete göre, yeni 

ıirket avcılığa Mayısta ba§hya• 
cak, ekipler o mevaimdo denize 
çıkarılacakbr. 

Bilgili kimselerin verdikleri 
izahata göre, bUtlin dünyaca 
9öhret ka:tanan TUrk ıfingerlerl, 
dahili ihtiyaca yeteceği gibi, dl· 
fardan yapılacak isteklerin kar-
111layacak bolluktadır. 

Duştu, Yaralandı 
Kasımpaşada Kulak111zda otu· 

ran Muatafa evine gitmekte 
iken düşerel{ bıııından yaralan• 
mıştır. 

Afyon işi 
Heyet Bu Akıam Belgrata 

Gidiyor 
Uyuıturucu Maddeler inhisarı 

Umum MüdUrll Bay Ali Saml'nİn 
reiıllği altındaki heyet Belgrada 
varmak için bu akpm yola çı .. 
kacaktır. 

Belgratta, Tnrk-Yugoa)ay Af
yon mukaveleaindeld bazı hll· 
kümlerin her Hd uluı için iyi 
gelen biçimlerde değf ıtirilmeal 
iti görüıülecekUr. Heyetin ora• 
dakl görlişmelerl bir hafta kadar 
ıllrecek, bundan aonra Hroıtnik 
deki afyon fabrikaaı gezilecekllr. 

Uyufturucu Maddeler inhisarı 
idare Meclial başkanı Bay Habip 
zade Ziya Ye Bay Haldun da 
heyetle beraber Belirada gide
cektir. 

Hayvanlara 
Zorluk Verenler 

Himayel Hayvanat Cemiyeti 
belediyeye bir tezkere göndere
rek bazı arabacıların fazla yük 
yükleyerek hayvanlara zorluk Yer
diklerini bildirmiş, bu husuıta 

nazarıdikkati celbetmlıtlr. Bele-
diye, tek •e çift atlı araba· 
larn en fazla ne kadar yük kona· 
bıleceğf ni talimatname ile karar· 
laştırmıştır. Bu talimatnameye 
göre hareket etmeyen arabacıla· 
rm takip edilme&I için kazalara 
bir tamim gönderHmiıtlr. 

lstanbul PIAm Ve Yeni Bir 
Komisyon .. 

Belediye imar ıubealnden la
tanbulun mUıtakbel planlarına 
ait mUtehaısıı raporlarını tetkik 
etmek üzere bir komisyon teşek· 
kül etmiıtir. Komiayon çalııma• 
lanna batlamıjhr. Bir mUddet 
tetkikattan ıonra, raporlar, Jüri 
heyetine verilecek ve Jüri heyeti 
unkl hangi mimarın seçileceiini 
tayin edecektir. 

[ Gliniin Tarihi .J 
Posta İdaresinde 

Islahat .. 
Poata ve telrraf iıleriode yapıla· 

eak lslabat için alAkadarlarca haıır• 

lıkJar yapılmaktadır. 

Öğrendiğimize rBre, mektup ve 
telrrafların yerlerlne <daha çabuk 
l'Öiıderilmui için, motosikletli me
murlar kullaaılmuı eau itibarile 
kararlaıtırılmıotır. Bu uıu~üo anomaı.. 

deki Hasirandan itibaren tf .. tbik edil
mesi mukarrerdir. Posta umum mcı .. 
dOrlOjD için motoaikletler alınııcalc 

•e bir kaaım tevzi memurlarına mot8r• 
ıiklete binmek ÖQ"retilecektir. 

Mevye ihracatımız 
lnebolu, 29 - Buradan lskendert. 

yeye Portsait, Yafa ve Berut liman• 
larına yapılmakta olan elma ibracab 
yalnıa bu ay içinde 20 bin sandığa 
balft olmu9tur. Geçen •Y da ayni 
miktarda yapılan bu ıınk'yatın önQ.. 
mOzdeki birinci klnunda bir miktar 
noluanlaıacaA"ı an'ntılıyor. nu d 
Rıımazan mllna ebetile bkenderiy4 
piyuaaıada meyva aatııının durgun 
olacağından ileri gelmektedir. 

Erzurum Beledlyeslnde 
Erzurum, 29 - Merkez ve kaza. 

larda Meclisi Umumi seçimi yapılmıf 
ve Halk Fırkaıı namz t leri kaza°"' 
mıtlardır. 

lzmlrln Ana ihracatı 
Bu yıl lzmir limanından bugGn 

kadar Almanyaya 25,000, ltalyaya 
12,000 ve lngiltereye 8,000 ton olmak 
Ozere 45,000 ton arpa ihraç edilmiıtlr. 

Geçen yılın aynı müddeti içinde 
lhrnç edilen arpa mlktan 20,000 ton 
idi. Bu yıl arpalarımız Almanyayn 100 
kiloau orta olarak 53 franktan, hal• 
yaya 42 lirettea, lnri'tereye İH 26 
ıilindH aatıhaıftır. Bu yılın aatıı fint• 
lara geçen yıldan dörtte bir yükeoktlr. 

Beledlyenln Davalar1 
Belediyenin Devlet Şurasındaki 

davalarına ait mOdafaaııamelerin e11 

çok on bet filo içinde hı:ıurlanarak 
ıöoderilmui kazalara tamim edil· 
mittir. ÇGnkQ bu mOddet geçince 
mOdafaa hakkı kaybolma tadır. 

Temizlik lşlerl 
Temizlik iıleri teşkiJAtmı tot• 

kik etmek üzere beleaiyede bir 
komiayon teşekkUI etmişt:r. Bu 
komiayon, her kazaddki temizlik 
itleri teıkllatını tetkık etmiştir. 
BllhnHa temizlik ame!esinin tayin 
işleri tetkik edilmiştir. Bu komis• 
yon timdi Eminönü kazasında ça• 
lışmaktadır. Temizlik iş!eri teşki• 
litında fazla mesaisi görnlen bazı 
memurlar takdir edilmiştir. 

Soyadları 
Alanlar 

. 

Yeniden soyadları seçen yutt t
larımız ıunlardırı Cerrahpa şa he.tanesi 
doktorlarından Bay Ahmet ŞilkrQ 
( Dnkmen ), baıeczr cı Bay Feridun 
( Hersoy ), Şitli ikinci komiseri Ba1 
Ramazan ( Glllcan ), Gilmrillt huku 
bOrosu tefi Bay Nail (Ergin), Belediye 
ı•hhat muııyene komisyonu aıas• ndan 
doktor Ali Pıdvao ( Unnr ), doktor 
Halit (Çııoga), kAt:p izzet (Demirhan), 
Emllk Bankasından Bay Nah"t (Ulcay), 
Bahaeddin (Erez), Ahmet ( Yılcamn ), 
Rıza ( Akdemir ) soyadlarını seçmlt .. 
lerdir. 

1 Son Posta'nzn Resimli Hikayesi: Pazar Ola Bay Hasan Diyor Ki: 1 
'~----------------------~---------------------------~-----------------

- Hasan B. 1 Sen 
., ver bir adamaıo.. 

... Şu gazetelerbı yazdıklarına 
bakıyor muıun ? . 

•.. Yaz olur buz ihtikarı vu 
derler, kıı olur odun kömllr ih
tikarı •ar derler •• 

... Bu iı o kadar garip deiil 
ld çala kalem yazıyorlar •• 

Hasan B. - Hakkın var; ya• 
· zın odun kömür ihtikirı, kışın buz 
ihtiklrı olacak değil yal Dojl'uR 
manuıilık yapıyorlar l l 
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r 
Hergün 

Barış 

Düzeni 
1 ._ ________ F. R. AtaJ -

Genebavat'an uluslar aruında 
ıon öldUrl\ıme olduğunu ı~yliyen
•r, gitılde azalmııtar. Yeni genç
liiderl döğütt•n ıoğutarak, yeryll
zUnde 1aradmu l: ir barıt düzeni 
kurmak latiyenler, timdi, birçok 
lllkelerden liozıunculuk ıuçu ile 
kotulmaktadırlar : Daha dlln 
6nder diye anılmakta olanların, 
buglln yurt karası olarak tanatıl• 
dıklarını giSrllyoruz. 

Gazeteler, aekiz yaıında Japon 
kızlarınan bomba atımına alııtıral· 
daima göıteren fotoğraflar ba11• 
Jor. Son faıiıt buyrupnun bO
tlln ltalyanlıtı naaıl bir ııkı albna 
aldığını biliyoruz. Cermen, Macar, 
Bulgar gençlikleri de a,.j1 yukarı 
böyledir. 

Kimi ıınırına ııj'madığını, kimi 
ulusal birlik illkDsUnO, ki.ol de 
rurt btltünlüp kayıuıunu 6ne 
ıDrerek, Uzakdotu ile Uzakbatı 
arasında bfttUn ülkeler, bir ıa"Yaf 
ııtmasına tutulmuıtur. B•nı a.,t. 
ları bile çelik kanatları!' srölgHİ 
altında, yağlı ıUnglllerle çevrlllyor. 

Biz, sonuna ka~ar. Atıatnr'k 
ııyasaaının banfçılak tUr•ıir• raği1 

kalacağız. Ancak 936 yaııf'm, 
AYrupada bllylllc bir ıiııır ge,. 
ginliği ile beklenmekte <'lduğnnu 
da Hklamak latemeyiz. Bir. di
lekte olanlara, aaz maakHI altın
dan gülümslyenler artmııhr. 

Uluılar için tek dirlik yolunun 
barışta olduğunu Genelıavaıtan 
da öjTenmemit olanları biz kan· 
dıramayız. Yangınla 111nmak 
umusundan kurtulamıyaniar, yeni 
bir denemeye daha kallutırlaraa, 
kendi canımızı ateıt•n korumak 
için tetik bulunmaktan bqka 11e 
J.apa biliriz? 

G&z 6nUnde tutacağımız ıu• 
dur: Avrupa, 914-918 boia:dat· 
maımın acısını unuttu. Biitlln 
ilkelerde 1avaf N'Yıfıl ile yuirul· 
muı gençlikler ~etittl. Belki gel .. 
cek yal da kan11z geçehiltr: A .. 
cak bunu barıı tUkllıUnUn P.•İdt· 
tlilne değl~ 1avaı anılrhtının 
bitmeclitine "Yermek daha dojru 
olur. 

Uluaal korunma l'llçlerlne, 
batkalanna inanclaranlardır ki yal
Dıı kendilerini kurtarmak değil, 
barıı dOseninl de ıakınmanın en 
kestirme yc.lunu bulmuılar d .. 
mektlr. 

-Ula• taa 

Bir Yangın 
88 Bin Liraya Sigortalı 

Bir Mafaza Yandı 
Dna 6ğleden ıonra Çlçekpa

ıarında, Albu Slyon'aa 88 bin 
liraya llgortah cam mataza•adaa 
)'angua çıkmıf, kıımen yandaj1 
halde 16ndllrlllmllıt8r. DDkkAa 
ılgortala oldutu için talikikat 
rapalmaktadır. 

Bir Olüm 

Resimli Makale il lnaan lradeainin Kudreti il 

. .. 
• . - ... . .•... 

Vapurlar, rıhtım boylarıada, dur1run limanlada lnHna• 
lçlae ••niyet Yerir. Fakat o koca vapurlar Okan
ların ( Okyanoı ) dal ribi dalrlları araıında bir landık 
kabutu kadar ehemmiyet.iz kalırlar. Emn'yet inaanın 
kendi içinde IJz bir nrlık olmalıdır. Koçak bir delik, 
koakoca bir vapuru d•rgun denizde bile auyua altına 

indirebilir. Fakat yalnız inaaa azmidir ki Lu okant devle
rine koca koca dal1ralarla macadele kabiliyetini kazan
dırır. Ver yGzGnde herıey, inaan zeki Ye ldareainin 

kudretiae ııtınmaya mecburdur. Hatta inaanlar bile biri-• birlerin'• irade kudretine çok kere muhtaç bu'unur'ar. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Kuraklık Kalmadı 
Bir Kazamız, Köyfuyü Çok Düşündü
ren Büyük ~ir Sıkıntıdan Kurtuldu 
Muğla, 30 ( A.A. ) - Viliye-1 bademağaçları çiçek açmaya bq• yet dahilinde tntün •ahtı devam 

tin Datça kazaıı yağmursuzluk· lada.Bu aenc Datçada zeytin mah· etmektedir. Yeni alacılarm gel-
tan aıkıntada idi. Hatta kuyular• ıulU 6ncekl yıllara 16re iyidir. meıi bekleniyor. 
da ıu bile kalmamııta, Son Zeytfoyatanın ldloıu ıimdlden 30 ( Son Poeta; Ba aene Muğla ve 
gllolerde devamla yağmurlar kuruıtur. hav.,liııinde tütün sabşlan ook iyi ıitmiı 
yağmııtar. Bu yatmurdan sonra TUtUn ltlerl n iyi para ile satılmııtır. Bu aebeple 
tarlalar ıUrllJmey• baılandı. Datça Muğla, 30 ( A.A. ) - Vili- fütünoülerio yilzli gülmüıtür. ) 

Öz Türkçe Yeni Kı"Yafet 
Milli Müdafaa Vekaleti Sü Kanunu 

Bakan Adını Aldı ll"k .. ı 
Ankara, '° - Milli Mllda· fl U Umıert 

faa V ekAleti adını TOrkçeleıti,. Yazıldı tına göre bu hafta 
mit, Öz Türkçe aıker demek içinde mecliste konuıulacak olan 
olan (Sn) kelime1lnl kullanarak kıhk kanunu hiçbir iıtisna kabul 
Sn Bakaa adını almıtbr. etmemektedir. Sörler "Ye Frerler 

Bundan ıonra dairelerde mu- de kılıklanna değiştireceklerdir. 
vafıktır yerine (onay), red yerine Hariç memleketlerdeki teıekktıl· 
Abam, dikkat yerine Abay keli· lerln elbiselerini ıeymek, nlıan 
melerl kullanılacakbr. ve allmetlerinl tatımak ta ya1ak 

imi& ılıtemimizde de ıu detl-
kl olacaktır. 

ti iğin yapılma11 kararlatbnlmıt- izcilik, ıporculuk, aYcılak fibl 
tır. Bundan ıonra •onları B. C. 
D harfleri ile biten kelimeler ol· teıekktıllerin -ye cemiyetlerio ka-
dup gibi yazılacak, 1ani kitab bul ettikleri kıyafetlerle memle-
yerine kitap, ıevinc yerine ae'Yinç, ketimlze misafir olarak ıelecek 
Said yerineSalt yazalmıyacaktar. olan ecnebi ordu mensupları ve 

Müthiı Bir Tayfun ıporculan ancak hDkumetln lznlle 
Manille 30 ( A.A. ) - Fillpln huıuıl kıyafetleri ile ıezebll .. 

adalarının doğu orta kııımlannda ceklerdlr. . 
•••elklnden daha ılddetıı bir Tu··rkı·ye - /n ai/tere 
tayf un cıkmııtır. o ' 

Ölenlerin aayııı tlmdillk belll rı·caret 
dejildir. 

Yersiz Yahudiler Muahedesi 
Leblıtandan pkap flliıtlne 

ıldea, fakat oraya kabul edil- Londra, 30 (A.A) - M. Run-
meyu, denls Oıtllnde memleket ciman, A "Yam Kamaruında Tnr
memleket dolaıtaktan eonra kiye ile bir ticaret muabedeal 

aktedilm.kt• olduğunu, An .. 
nihayet Umanımazdan KISaten- karadaki bDyDk elçiye talimat 
ceye ıeçen 318 Y ahudl lçla verileceibıl ıöylemit Ye : 
lngilteredlld Yahudiler Prenı _ Mnzakerelerln mtımldln ol-
Corç nezdinde Flliıtlne ı..bullerl dutu kadar az samanda meı'ut 
için teıebbOıte buluamuılardır, bir neticeye varma11 için blltün 

Ulusal Musiki 
Yeni Tefkilitta Çalııa· · 
caklara Vazifeleri Verildi 

Ankarada Kftltllr Bakanının 
batkanhtı albnda yapılan toplan• 
tada uluıal muliki için mftblm 
kararlar verilmif, bu meyanda 
Ankara Musiki muallim metebi
nln deYlet konHrvatuvan haline 
ıetirllmealne ı6z kHilmittir. Yeni 
teıkilitta çalııacak olanlara Ya· 
zlfeler de Yerilmlıtir. Ulu1al mu
ılkl hazırlık programı kat'lle,. 
miıtlr. 

Basın Kongreıi 
Ankara 30 - Yakında An

kara da bir Baıın kongreli topla
nacaktır. Her gazeteden bir mü
meaıille muharrirlerin çağralacaj1 
bu ko-ıgrede /merkezi Ankarada 
olacak bir Basan kurumu toplaa
ma11, kitap ve ıuetelerl datıt• 
ma iti ile dii•r itler konutula
caktır. 

Mısır Meclisi Dağılıyor 
Kahire, 30 (A. A. ) - Kıral 

Fuat, teıkllAh uaıiye Kanununu 
kalchran ve mecllal datıtan karan 
bu,an imza etmiftlr. 

netice beklenmektedir. gayretler 1arfedllecektlr. Demlılir. 
F eriköyllnde bir fabrikada 

ltçilik yapan lımail ilminde biri- r 
il, elektrik çarpma11 yOzftnclen 
lcamnr ha,ine ı.Up &lmlfttlr. 

/STER /NAN /STER 
Bir Bulgarın Armaganı 

Yeni Meb'us Seçimi 
Ankara 30 - Meclia bu haf. 

ta meb'uı aeçlmlnl yenileme la
rarı verecektir. Meclll karanm 
Yerdlkten ıonra birinci Kinuna 
kadar toplu kalacak, acele ve 
mftblm itleri çıkaracakbr. 

iNANMA/ 

Sofya""a çıkan Utro ıazete.ı. 

Ell•de bir kitap Yar. Liıelerde okunan Mr kitap. 93S yılıaa kadar olaa iatatiıtilderl alabilirdL Bunu 
Bunda bir hidlaenln araıtırmalara yapılırken lıtatlatik J•pmamıf. 
topla••k lhamgelmit. aacak 1926 yılına kadar olan Dıtarda yabancı bir dille baaı?mıı meıhur bir 
lltatlıtilderi elde edebil8'if. Halbuki kitap ••çen 1933 cotrafya atlaaı nrdar ki yurdumuzda laer yıl bir 
yıhn:fa bııaılmıf. Eter kitabı yasan zat, eline telefonu. ha1li Hlılır. Bunda Anadolumuzun bir kıamı bili 
alıp o iti• bir tek olan al&kadanna ıormuı ol1aydı, " Ermeaiıtan ,, olarak l'aıteriliyor. 

'STER iNAN /STER iNANMA! 

Sözün Kısası 

Büyük Diplomatlar 

Nasıl Çalışırlardı ? .. -
Görünftfte herkHln korktutu, 

hiç kimaenin latemediti, muharebenin 
lnünl almak için her yerde diplo
matlar çabalıyorlar. Ce ıevrede top
landıkları yetitmiyor da, filin mem
leketin Dıt bakan·, filin memleketin 
Baıbakana ile uzun uzadıya konuıu
yorlar. 

Bu blyük diplomatlar böyle bGyllk 
it'er (berine, aralarında r.caba nHıl 

konuıurlar? Bunu, belki birçolc 
klmaelerle birlikte, ben de pek merak 
ederdim Ye bizim wlbi hiç te diplo
mat olmayan adamların bu ıırlerı 

hiçbir nkit atrenemlyecetimizi 
aanardım. 

Hlr hafta kadar o!uyor, Parlate 
6len e1ki dıt itler mektupçuau M. Bert· 
he'ot • kendiıine rahmetli diyecetim 
reliyor - bu ıırrı biz• ötretiyor. 
Bu zat 3lmezden az 3ace, Londra• 
da bir &lyafette okumak lure 
bir nutuk haz rlamıf, fakat 
haatalıtı kendlainl bırakmadıtından 

nutku batkaları okumuthr. Bu 
nutukta, 1915 yılında, yc:ni reçen 
bayak muharebenin en clvcl•li zama· 
nında iki bClyClk diplomatın naa l 
konuıtuklarını ne •ize! anlatıyor. M. 
Berthelot o zaman blylk diplomd 
Briand'nın maiyetinde Londraya l'it
mİf. SlSzlinG aynile çcYiriyorum. .. 

•• Seyahat Jreceley:n ıreçti, Reia 
( Briand ) bitin Yaktinl o tath dilile, 
adeti olan neı'eıile rlıı:el hatıralar 

anlatmakla ıreçirdi. MOaakereden 
önee hıç dinlenmedi, mlzakere de 
çok mükemmel bir siyafetten •onra 
baı'adı. 

•• ilk ance M. Aıquith, kendiainin 
adeti o'aa atır bathlıtı ile a6ıe bat
ladı. O vakit müttefiklerin nıı:iyetl 
hakkında heyecanla izahlar nrdi_ 
çahımak için bir yol teklif ettL lagl• 
lliıceyl saten hiç anlamayan M. Birand 
henOz uykuya dalmıt~ı. lnrills arkadaı• 
larımıı pek terbiyeli adamlar oldukla• 
rıada• ba11k altıad- sGlmiye bite 
ceaaret etmediler. M. Aaqulth 1'3ıe 

çarpaeak kadar açık H belAıatla 
nutkunu bir çepek ıaat ıonra bitirdi 
ye tekrar yerine oturdu. 

Ortalıkta ae11lılik baaıl olmuı 
Gıerine M. Blriand uyanda, ayata 
kalkb Ye her ıeyi aesmek için ken• 
diainde bulunan o harikullde aeıı:me 
kuvvetile lnıillz Baıbakaaının isah
larına tamamı tamamına cevap •erdL 
O, aöze baılar batlama M. Aıqultt 
uykuya dalmıfb. 

• • • Bö.<lece fikir karıalaıtırmaktan, 
mlttefikler araaıada ıa1•t milkemmel 
bir ahenk huıule ıeldl .,. 

Londrada o lkl bOylk d!Plomat 
uyurlarkem, dGnyaaın ne halde oldu· 
tunu hatırlayınız: Bitin dln1a biri· 
blrile botuıuyor, dlplomatlana uyku• 
lannıa her dakikaaında 1Dslerce bla
lerce adam BIGyor. 

M. Berthlotda ln•lll• dlplomatlan 
rlbl pek terbiyeli ada• eldutundq 
uyk• araaıada bffylece fildr karıılat
tırmaktan mlttefikler arHında gayet 
mClkemmel bir aheak lauaule geldithal 
ı8ylemit-

Oyaa ki, mltteflkler arHıada hiç te 
ahenk olmadıjını muharebenia 1915 
mlsakerHinden ıonra da :rallarca ıı .. 
meal ıBıterdL 

Öteki, 1ui o zamq blslm de ba
lundutuınus taraftaki mlttefilderla 
diplomatları da Bylece uyumuı ol .. 
caklar ki onlar da muharebeyi çabuk 
bitiremediler. 

* O bGylk diplomatlar blriblrlerinia 
memleketlerine ırfderek 7abancı Jar. 
lerde uyumayıp ta her biri kendi 
memleketinde uyumq oluydı acaba 
dOnyanın itleri daha iyi gitmes 
miydi? 

Emvali Metruke ihale 
Bedelleri 

Ankara, 30 - Emvali metru· 
ke ihale bedellerinin yllzde kırk 
aiıbetlnde indirilmeıl için kuvvetli 
bir cereyan Yarchr. 

Meselenin Mecliate ı&rtlf lllmeal 
muhtemeldir. ...... ·--·--,--·-··-·---------·--.... 
-- Terkibi; 200 dit hekimi • 

tar•fından ha11rlanan : 
MiNE Dl' MACUNUNU 

emniyetle kuUanabilırıuniz. 
Umumi dep011u: Cağaloğlu No. 33 

Din yazdığına ı&re vahfl hay
•an terb ye edicisi Gaçef iımlnde 
bir Bula ar Bnynk Önder AtatDrke 
bir aılao yavruau hediye etmiı 
Ye JaYru,, u trenle lıtanbula ·ıln• 
derm:ıtir. L..------------------------------------------..J , __ _. 'l'elefoo ı ~ •--" 
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;Vemleltet Manzarası 
i 

}Jiga 
Köylerinde 
Son Posta 

Biga, (Hususi) - Örtülüce kö· 
k6yü 65 evli ve Karabiga nahi· 
yeaine bağlı küçük ve fakat gü· 
.zel bir köydllr. 

33 sene önce Filibe muhacir
lerinin kurduğu bu köy o vakit 
Avustune çiftliği adını taıımakta 
idi. 

Muhacirler bu çiftliği 2200 
Hn liraya satın almışlar ve köy 
kurmuşlardır. 

Köylü çok çalışkan ve açık· 
göz olduğu için birkaç ıaeue lçin
de adamakıllı tutunmutlar ve 
para artbrarak civarda bulunan 
20,000 dönümlük diğer bir 
çiftlik verini dahi 6200 liraya 
aatıo alarak köylerine eklemiı· 
lerdir. 

T ariaları gUbrealz mahıul ya· 
pacak kadar verimlidir. Herkeain 
tarlası bol olduğu için arazi 11· 
kmtııı yoktur. 

Karahiga iıkeleal bu köye 
yakın olduğu için her köylü tur• 
fanda olarak yetiıt\rdiği karpuz· 
)arını erkenden ve bir gecede Is• 
tanbula 1evketmekte ve bu yllz· 
den ellerine bir bayii para geç· 
mektedir. 

Karabigamn tereyağı ihtiyacı· 
nı da bu köy temin etmekte ve 
bu yUzden de bir hayli kazanç 
elde eylemektedirler. 

K6ytln beylik meraitndan da 
k.lSy sandığının senede iki yUz 

lira geliri vardır. Bu köyQn halkı 
maarife çok meraklıdır .. 

Yakında aralarında para top-
1.amak suretile asri bir mektep yap
._}:mak üzere hazırlanmaktadırlar. 

Evleri birer katlı ve Ustlerl 
kiremit, duvarları taıtandır. Kö
yün arkası tepe ve 6nü dllz ova 
olduğu için karııdan sıörllnUtü 
pek güzeldir. 

Köy odasından maada, mlaa· 
fir için köyün içinde aekiz on 
oda daha vardır. Kış geceleri bu 
odalarda toplanırlar, helva soh
betleri yaparlar. 

Kar yağdığı vakit köyce aürelr: 
avma giderler. Ormanlarında ca• 

na\'ar pek çok olduğu ve mahal!• 
lata zarar veröiği için bilhassa 
canavar avcılığında ileri gitmiş
lerdir. 

Havaaı güzel ise de içme sula· 
rını kuyulardan aldıklan için biraz 
kaba ve kir.,çlidir. Çeımeleri 
yoktur. 

Bu köylin ortasından Acıdede 
isminde bir dere akmakta iıe de 
Y82.ID kuruduğu için halk euyun
dan istifade edememektedir. 

Gıdaları mükemmel olduğu 
için çocuklarının beoulerl kan• 
lıdır. Köy odaaını mUna~ebe ile 
bakarlar ve misafirin yanından 
aynlmak istemezler. Yaz ve kış, 
gündüzleri herkes işte olduğun· 
dan köy içinde kimse bulunmaz. 

Bu köyde herkesin Uçer beşer 
dönüm bağı da vardır. Bol bol 
Uzllm yerler ve kış için pekmezler 
kaynabp tftrltı reçeller yaparlar. 
Muhtarları Selman çok babacan 
bir adamdır. Dokuz seoedenberl 
köyü güzel idare etliği için ahaH 
onu çok sever. 

Kendisi muhtarlık değil, köy· 
IUlere adeta babalık yapmakta· 
dır. Bu köyün Kurugöl mevkii 
deni!en yerde bu sene 50 dönüm• 
Iük bir tarladan tam 2500 liralık 
kavun nlıomıştır. Bundan da top· 
rak ı-nam ne kadar verimJi olJuğo 
'in-. §ıl" b" lir. 

E B L 
' 
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Düğüncüler Ve Alpullu · 
isimlerini Tariht~ Almış, Türkler 
Tarafından Kurulmuş iki Kasabadır 
Uzunköprü - - -

(H 
.) Dil- · clTarına gelin· 

UIUll -
.x.n uı - Ul ce kıral, vata· 
... ne er gur • 
tnın . ı 1 mm mtıdafaadan 

u mazıa nen ı· 
b tl bl 

evvel neni nefi· 
e • IHIZ r . 

köydOr. Bereket• aınl dDıllndl\· 
l . · ı · ıf 'Jik ğOnden Kırkkiliıe 
ı arazıs ç tçı k ı · 

i 
· d A b a e11nin kıralı 

çın a et. lr · 
it d idi 

Kostantin Niklo-
a ın ma en r. puloıun yanına 

Buna komıu bu• kaçmıı, halk da 
lunan "AJpullu., 
nuo da debdebeli harpsiz TUrklere 

teslim olmu,tur. 
bir mazisi var· 
dır. Buraaı da 
çiftçiliğin albıı 

madenlerinden bi· 
r:aidir. Buralarda 
meskOn halka 
r fah ve aaadet temin eden top· 
rag: haıis değil; çalışanlara mahıua 
olmak üzere ıineıinde defineler 
- ıaklayan verimli bir hazine 
meıabesindedir. Son zamanda 
"Alpullu ıeker fabrikası,, için 
yetiştirdiği pancar mahsuUerl söz
lerimize kifi de:lldir. Düğlinctiler 
ve AJpulJu Trakyada tarih yaıa~ 

mıt mevkilerdir. 
Bu yerler (Merlçte) " Şahverl 

Karahan,, ordusnndan aynlıp ta 
Marmaraya kadar olan sahayı 
1.ı;ııar ve lsklna çahfan Mahanlı 
Oz Türk {Bakak Soyhanın) ilk 
teıia ettiği ıehirlerdir. Bunlann 
tee&1U1D Çorludan e•velld &amana 
aittir. 

Bakak Soyhan harekatında 
., Alpullu ,, ya uğramııtı. Burada 
şimdi ıeker fabrikaamın Usttara• 
fında bir kale bina Ye inta ettir· 
mittir. Bu bittikten sonra bundan 
küçük bir kalede timdlkl Düğün .. 
cüler köyllnOn sırtında kurdur
muıtur 

Gayrlmeıkun bir kıt'ada lıkAn 
ve lmar için emniyet tedbirJerl 
alınmak pek tabii ve pek mantıki 
düşüncelerden olacağı cihetle bu 
kaleler bililtizam biribirine yakın 
bina •• lnıa kılınmışlardır. Bun-
lardan Alpulludakine Uluoba, 
ötekine ele Ortaoba ıa·mıerinf 
isimlerini vermişti. Makedonyab 
Filipln oğlu lskenderin istilasın

dan ve hükiimetinln inkırazından 

ıonra Çorluya gellp 'kıralhğını ilAn 

Orhangazi de 
Romatizmaya Bfreblr 

Gelen Bir Su Var 
Orhangazi, (Hususi) - Kera• 

met köyUnde fyl bir alıca vardır. 
Bu llıcamn iyilik Ye 1aA"lık Yeren 

ıuları lınık gölfine akmaktadır. 
Romatizmaya çok iyi geldiği 

denemelerle anla,ılan bu ıudan 
üzeri örtülil bir yer olmadığı için 
istifade edilememektedir. Şimdi 
bur Jya bir hamam yapılacağı 

söylenmektedir. 

Gemliğin Umumi Meclis Azaları 
Gemlik (Hususi) - VilAyet 

Umumi meclis azabğma Kerim 
ve Nuri ıeçilmİil.ardir. 

Kandırada Ererctrik 
Kandıra ( Hususi ) - Belediye 

kasabayı elektrikle aydınlatmayı 
tasarlamaktadır. Belediye Baıkam · 
Tevfik Fikret bu iıle uğraşmak 

üzere lzmite gitmiştir, bu it 
Kandıraldarı ço:C sevindirmiıtir. 

Alpullu<lan bir görünüt 
eden Viza Dodop!oı ile beraber 
gelmlt olan dostu Papa Eskinazl 
isminde Yunanlı bir serkorde 
Çorludan aynbp boı buldoğu 
işbu kalelere gelmit ve yerletmiıtl. 
Muhitleri boı bulan Papa Eskinazl 
iıminden kinaye timdi Ba baeıld 
dediğimiz memlekete doğra uza• 
nıp hududunu büyOtmOıtü. Bura· 
da garpta bir kale yaptırtarak 
ekser Yakitlerinf burada geçir
miştir. 

Hıriatiyanlığın zuhurundıtn 
ıonra burada Ksral EUn Mavrldoı 
idi. Kendial Bizans makbullerin· 
den ve lznikte yapılan Yeıuğ di· 
ninin ekaniml ael~se naşirlerindea 
vo hararetli mfitcaHıplarmdan 

bır cengaver idi. O tarihte B!zan· 
sın can ve yürekten sarıldığı 
Y esuğ dini fçio ağu fedakarlık
larla Trakyaya tam kırk (sai) 
yollamıştL Elen Mavridis Pavloa 
ve Dimandı gibi Biazusın Alim 
ıimalanndan leli. 

Fakat onlara Ust bir me:ıiyeti 
ıUihşörlUğli ve cengaverliği idi. 
Burada en son kırat Alko Dimo• 
puloa isminde bir Biıam aailza• 
desi idi. Ecdadımız diğer kalerl 
harben aldıktan ıonra Çorlu üze· 
rlae yUrüyord1L Aleko Dimopulos 
kalelerinin. bu aslan Türk mab 
olan mevkilerin, aslına rUcuunu 
düşündüler. Aleko Dimopuloı 
kaleleri aleyhine yUrUmek için 
Balaban Bey memur edilmiştJ. 

Balaban Bey kuv·.;etleri kale 

Tftrkler ftç gtin 
ıenllk ettiler. 
Kalelere yerleti· 
lerek emniyet te .... 
tibab alındı. Ilı-
tlda eden kale 

kızlarUe askerlerin evlenmelerine 
izin •erildi. Evlenme dllğUnJerl 
yapıldı. Evlenenler kalede muha· 
fız bırakıldı. Müfreze kumandan· 
lanndan Ulu Salgin Bey genç ve 
beklr idi. Verilen izin Dzerine 
Mart Elizabet laminde bir kızla 
evlendi. 

ihtida eden bu kız arzusu 
üzerine adını Meryem Salgın 
koydurdu. Bunlardan doğma Sel
çuk Salgın çocuğunu büyüten 
Meryem Salgın baştan aıağı ate· 
fin bir Türk kadını, bir TGrk 
vatanperveri keai.lerek bundan 
öte yukua gelen blitlin Trak
ya harplerinde haata ve ya
rala bakmakla faziletini filen 
ispat etti. Ve veremden Edlrnede 
öldü. Çocuklan Selçuk Salgın 
aslan yavruıu olduğunu Kosva 
meydan muharebesinde filen ispat 
etti. Aslandan daha yüksek ıav
letlerle çarpııa çarpıt babaamm 
büyük ruhile bulUJtu. 

Bu kalelere Alpullu ve Dll· 
ğtlocUler denilmesi teılim olan 
kadınların al kumaı Ozerine iı· 
lenmiı pullu elbiselerinden ve e.
len melerinden kinayedir. Bu isimler 
tarihi hatırlatırken ıeker fabrika· 
aını görmekle göğüslerimiz haklı 
bir iftihar ile kabarıyor. Bu iki 
yer Trakyada her cihetle takdir 
ve takdiae pyan mıntakalardan 
bulunduğu için daima an1lmıya 

müatahakhr. 
Nurettin Fikri 

Gemlik Muallimleri Borsada 

Gemlik ( Hosual ) - KültUr Mtldtirü Fakir Gemlik muallimlerini 

bir müsamere vermek flzere Borsaya çağırmışbr. Muallim Kadriye, 

Türköz, Fatma, Hayretözen, lımail Kemal, Enver, Y. Ziya, Nurettin, 

Feyzullah, N. Narlı, Tahsin, Raşit, KAmU, Şllkrn Bursaya gitmişler• 
dir. Resim bu muallimleri bir temsilden ıonra bir arada aöıtermektedlr. 

f 

1 Konuşma + 
ı----J..+ 
Edebiyata 
inanmak 

Nara/ lalı Ataç 
•Hafta,, mn 34 tincU say11ın• 

da Peyami Safanın "Edebiyatın 
blltOn nıeeeleleri,, adlı yaz.ı11111 
okurken bir ciimleye zihnim ta• 
kıldı: Varlık bir tek edebi mec
muamızdır ... 

Bu aöz doğru değil mi? Elbet• 
te doğru; fakat niçin doğru ol .. 
hilfyor? Bunda az çok hepimizin 
kabahatimiz yok mu? Hepimizin, 
meaeli Peyami Safaom. 

.. Hafta,, nın çıkacağını Ye OD" 

da Peyami Saf anın ça 'ıtacağıDI 
duyduğum zaman ne kadar aevlo
miıtim. Biliyordum ki bu mecmua 
yalnız edebiyata bağlanmayacak, 
her ttırlD okuyanlan çekecek ya• 
11Jan basacak. Evet amma edebi• 
yatm da hiç olmazsa bir kı11m 
okuyanı bulunan bir mevzu oldu· 
ğunu dlltUnerek « Hafta »nın her 
ıayısında yine edebiyat denecek 
birkaç, hiç olmazsa bir yazı 
bulunacağım ıanıyordum. Böyle 
olmadı, ti son günlere kadar 
böyle olmadı. Kaç defa «Hafta,. 
dan bahaetmek istedim, açtım, 
fakat içinde beni alakadar edecek 
bir yazı bulamadım. Onda Peyami 
Safa'yı da alAkadar edecek yazı• 
lar yoktu. Peyami edebiyata, yani 
aevdiği mealeğe, asıl mesleğine 
itibar etmiyordu. 

Niçin? Çllnkü o da, bu meml .. 
ket okur yamrlannın çoğu gibi, 
edebiyatın okuyanı çekecek bir 
mevzu olduğuna inanmıyordu. 
Buna elbette içinden kendiıi de 
kırgındı; edebiyah inkir ede
mez, etrahna kftsüyordu. Fakat 
ba da, biraz tahlil edilince, yine 
edebiyata kllsmek değil midir 1 
Onun okuyanlar üzerinde bir ca• 
zibesf olmadığını kabul etmek 
değil midir 1 

«Varlık• bugtln memleketin 
biricik edebiyat mecmuasıdır ; 
çftnkl edebiyat sevenler, keodil_. 
rinl etrafa tanıtmış olanlar bile 
bir mecmua baıına geç:nce ede· 
biyata hiç ylb: vermiyorlar. Ed.,. 
biyat aadece gençlerin, beveskir
lann elinde kalıyor; bir yaıa 
gelmiı, kendiainl tanıtmıf olanlar 

. ona itina etmiyor, ona inanma;or. 
Kim bilir? Belki ş:mdi «varlık» ı 

çıkaranlar da bir gün ... Niçin bed· 
binlik gösterelim? Onlarm edebi
yattan •azgeçmiyecelderjnl ummak 
daha tathdır. 

« Hafta » da Peyami Safa'nın 
edebiyat mevzularına dcndüğtınl' 
görllnce sevindim; belki bu ilk 
adımlardan ıonra edebiyatın 
kimseyi alakadar etmiyeceğinl 

ıanmakta yanıldığır.ı anlar, ona 
tekrar bağlanır. 4< Edebi hareket• 
lerlo geniflemeai için ne yapa· 
hm? » auailne « E.debi hareketler 
yapalım,. diye ceYap veriyor. No 
iyi! Böyle dütUnüyor da niçin 
kendisi +<edebi hareket» yapmağa 
çalqıyor. 

Edebi hareketlerin geniılemeıl 
için biç olma1:1a edebiyatçıların 
edebiyata inanması lazımdır; 
amma bunun için ne yapmalı? 
Onu bir bilsek ••• 

Uşak Hastanesi 
Uıak1 ( Huauıt ) - Memleket 

haıtaneai burada büyük bir eksiği 
tamamlamaktadır. Operatör Kud
ret Sabrinin her çağda i~inin ba· 
şmda bulunuşu birçok yara!ılarm 
ölümden kurtulmasına yaram~· ... 
tadır. Uıaldılar Kudret Sabriyi 
çok aevmektedirler. 
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( Sigaaet' Alemi ) 
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Acunun 
Anlaşamamazlı
ğındaki Sebepl11r 

HARİCİ ~,TELGRAFLAR 

lnılliz Hyla• (meb'ua) kurultaym• 
.ı., kıraltn aydıtına (nutuk) verilecek 
lıarııhk ı8rn,nl6rken ileri muhafaıa
klrlarclan ÇlSrçil Nasi Almaoyaaının 
laaya ailAblaraaa .erdlji ehem•iyetl• 
lıerlade 1ioe durdu. 

Alman uluaanun İnıllb uluauaa 
HYflai oldutunu blldijinl, pek yakın 
ltir ••••t• iııanmamakla beraber bir 
uuç ada•ın birgtln gelip böyle bir 
ld.lta ıeye karar verebllecetiıti ıayledl. 
Korkuıunun bundan 8t0r0 oldutuau 
aalattı. lnıili• han lwvvetleriain bu 
ı•beple Ahnanyanınldnden epeyce 
fada olmaaı lcabattiti Haaını •lda· 
faa etti. 

M. Çarçlle aaubafas.aklr farkaaın 
lideri M. Baldvia enap verdi. O da, 
M. Çarçilia fikirlerini kabul etmlt 
lllaldir. Fakat kıaaıea, acunda ralıaat
aııblc oldutuaa iaan•ıttır. Ba rahat
ıııhtı, Baıd'ria, Almaııyum kaadl 
İrabutu içine çekilip 11kı aılııya içinde 
•lanı lıtitaoi aakJamaaıada bulmakta• 
dır. Bunları a8ylerken ıaslerinin yanlıt 
aalaıılmamaaına dikkat oluıuaa•ına 
4a ayrıca lıaret eylemektedlr. Biıim 
alaracatnnız demek fater ki: 

•• lnailtere bugOnldl ıoy1allıt1• 
· {m•danlyat) •iraataaıd11. Oaua mlda· 
faacııı odur. Al•aayada le al•ak 
late7aa bir dlşiblOt ıekll vardır. Al· 
•anlar, aldıklara terbiye itibarile 
aalırerdirlar. Biz bu ziluaiyetten kor• 
kuyoruz. Onun için laa.zır bulunmak 
llalaa aat bir aurpriaa kufi durmak 
llt11oruz.,, 

Bu telldnlere •• dGıGnltlera ka111 
IH Almanya ıayle diyor: 

" Ban bir u·usum (mlllat) her kea
dlal bilen ulna gibi dljerlerdan l'•rl 
hluamalı i•t~mem. Diterleria kul
laadıfl h aklan ben de kull••••k 
isteri-. VerNy ••tlatma•ı birtakım 

laıklan beatlen eairıeyor. Banua için 
ben, bu anlatmayı tanuaak i•t••lyor 
'" Wldifi• sibi ı..re1ıret etliJter11•.,. 
edacatim. .. laaldD t...,a Sonra 
koauıalam. 

* GlJrllllyor kl Ud tuafıa dlfGnG-
tlatle de birtakım manbk kaıamak· 
ları yudır ye acuoua rahat.ızhtı, 
itte lıep bu kaçamaklı konqmaktan 
dotu1or. - Süreyya 

ı.·ran•ız 
Meclisi 
Ve işsizlik 

Pari•, 80 ( A.A ) - Meb'ualar 
Mec1iai dlln meaal blltçeainin ve itaiı· 
lite karıtı alınacak tedbirleri• mClu
kerealne de•am ehaittir. 

KomOniat •eb'ualardu Meajo.-ia, 
ltaizUlc tahaiaahDıa baıka İtçl naıfla
rıaada teımilial iate•ifth. 

Şimal meb'ualaraadaa laıhelı, 
meDaucat aaaayiinin buhraallan ml
teeHlr olclutu aıatakalarda itai:slitin 
teıirlarlai ••J••t H Balçikab amal84 
aia çok azaklardaa Fraaaız a•eleaiae 
rekabet lç_ID ı•lmekte oldutuau al1-
lemittlr. 

Maarif aut~••• 
Parla, 30 ( A.A ) - Ayan MaeU.i 

Meb'u1an Meellai tarafıadaa kabul 
edilen maarif bltçeıial ml:ıakere 

etmit ve bilhaHa köylerde ilk tahsil 
•• kadın mualllmJarfn ukek mual
limlere karf1 pek fada olan lliıbatl 
meaelelerile metıul olmuftar. 

Fransanın ordu 
Bütçesi .. 

En Çok T opçulufa f.hem
miyet Veriliyor 

Paria, 30 (A.A.) - Htlk6met tara· 
fındaa harbiye bakanlıtuuıa fevk.ali.ela 
ihtiyaçları lçla iıtenea 800 milyon 
masrafın fU auretle takaim edilditl 
teblit ed:lmiıtir: 

Topçu ve ıillh haıfltr: 615 buçuk 
mllyoa, lenzım 3lS milyon, aihhiye 
laizm•tl ıs ailyoa, bant ao milyon, 
ıimeadifer O.tiyaeı 6 buçuk .U,oa. 

82 Mi/gar 
Altın Frank! 

Paria, 30 (A.A.) - Fran1a banka
•ının billnçoau ıudun Altın me.-cudw 
81 milyar 976 ..Uyo ... o.rta::Fa dola.
kltıt .,.,., 79 •Uyar 95t buplr mtl
yon. 

Berllnde Oç Fransız Gaze
tesi Toplattıraldı 

Berlin, 80 (A.A.) - Ön, Kotldyen 
•• Deba Jımindekl Oç Franaız s aze
teal düa buraya ı•li•ce toplaaılmıı· 
lardll'. 

... 

inmediğine 
Edebi A 

T~& Aşık 
1 / 12 / 9:ı4 

Evwelkl kısımların Huaa ... 11 J 
"B~ dairede daktilo olan 
Beyhan, son müSYeddeainin 
nokte.9ını da vurduktan 11onra

1 
• 

gitmeğe hızırlandı. Münedde• 
leri hademeye vererek müdüre 
göuderdi. O sırada odadan 
içeri giren arkadaıı Türkan, 
paydostan sonra k8adiaiııi belı:
lameai.ııi teııbih ederken, lıade· 
ae kapıdan göründü, &7baııı 
müdürün çağırdığını IÖyledi. 
Beyhanıo C&W ııkılmltA. O.ııt 
kız müdüra giderka Ttirldn 
hafifçe, Beyhana bir kı•met 
çıktığını söyledi. Beyhan t•ı•
lamıı gibiyıii. Doiru müdüre 
gitti. Mddiir ogia ,azılu uzun 
bir esbabı mueibe layıhaı•n 
kaeakJ•"ıDl IÖyladi. Bu ıırllda 
Beybaıı vücud1Hıda bir ürperme 
duydu. Müdür Sill&B Ta .. in 
Y•tlı. fa.kat ıüeı 1>ir adamdı. 
Tiidrinm :ıo...Miğl aomba 
bu mu idi.,, 

Onun ha hareketim Pat Si-. 
Tahsin.. endi19 ile hılanm 
bldrrclr. 

- C&nleiinizl deiiftlrlrkn 
•11n111tı.tt-üt11-anız •.• 

Beyhan, gö:rlerinl Mb:erık 
••ktı: 

- Me.,,k etmeybdz. 
Genç daktilo, adad• çıkıpr· 

tlu; mlldlh1hr 1e11ini duydu: 

- ~ir dakika Bey haa. 
Bey han, döndll: 
- Buyurunuz! 
MüdUr, ıesial yavaılatmışta: 
- Yalnız, layihanın son tek· 

llni, ben, size bu aktam vermit 
olurum. 

Beyhan, Sinan Tab.ia'ha Ji· 
ztlne bakb, yutkundu: 

- PekL: 
- T eşekknr ederim, Bevhan. 
Genç im, mlldUrlla odamdan 

plnnııb.t Ytlrlrken elile cebill
deld ~ t.taywda. 

MW., • d-..ır l.tem't+'? 
Ewlne ajradapıa ...... W-. 
....... ..._. ....... 1 .. 
aralanada Wr, .ar ..._ 7arab
yordu. Siaaa Tala.ba, .. laa
Yayı, mf ••marfJ91: tıapifab, 
• dan dotr- cUYai I • Dip 
mi yaratmak ietnlltti, ,.._ _. 
ayyen bir hedefe karşı hususi 
bir maksatla mı ? Eğer Yaziyet, 
bu. idiae, Türkln'ın bir '~üjde!,, 
&ibl verdiif haberle de alAkaıı 
vardı. 

Fakat TUrkln, buau Duıl 
billy0tdu 1 Nereden, ne va•ta ite, 
ne milnasehelle duymaıt nya 
ıeıinlenritti ? 

1 Japonya Hariciye Maka
l nının Çok Mühim Sözleri 

Biz, Diyor, Sulh Ve Dostluk istiyor 
Ve O Yolda Yürüyoruz 

Tokyo,30 (A.A) - H. r!cİJt bakanı 
M. Horita, Diyet Mecliıinde, dıt ıiya
NI durumu•u uzun uzadıya anlatmış
tır. M. Hirota damittlr ki: 

" - Japonya, Londra deniı konut
malarında emniyet .-e ade•l tecav(lz 
preaalblni ••tlam t•mellar lurlne 
oturtmaya çahımaktadır. 

Japoa hlkihaati, k .. di ••niyet 
•e •illi mldafa .. ı için ıarurl olan 
d6nb ku•ntlerlnl elde etmeye utr .. -
makla beraber em•iyet " ademi 
teeaYls praaılpial Hkim kılmaya 
Ava9mıt n hunua için tile ti•dl 
mer1 o'aa pmi •ıyılarıaı• kaldırı. 
larak alikadar bUUin dnletler için 
tek bir laad konulmaııaı teklif 
etmlıtir. 

SUAbaızlanma dtlftlncealle H1'9ket 
ettifimizden dealı kunetlerJaia eıaıh 
bir turette indirilmes~ni ve blSylece 
ulualuın üzerine -çökea atır vergi 
yüklinG azaltmak iıfyoru7. Devletler 
için konulacak müşterek haddin 
•lmkln oldufu kıdar JndirllmHinl 
Ye hu•u da taarruz ılllhbrıaıa tahdidi 
Y• •ldafaa ıl'lhlarmın c1a makul bir 
tarzda dlzeltilmHial iatJyoraz. ta kl 
bir deYletin cllterine taarraıu flç 

1alrat laarhuli bir dnletha k•dini 
•ödafaaaı kolay oı.ua. 

Murahu•larımız Londrada 1alı:ar
dalri ıı1aaa1a?ZJ•, ye.t •e dl:ııln 
ltlr muahedeain .. rçakleftlril•••İ 
lçia calıtıp duruyorlar. Genle ia.ilte
re H Amerikanın, ,.erek dijer bitin 
de•letlarin iataklerl•isla dotnalutıaau 
kabul edeceklerini ye ·donya barıftDl 
kolaylaıtıraeak yeni bir deniı antlat· 
ma.ı yapalacatını Om.it etmek isterim. 

AYrupa n Amerikanın muhtelif 
1111cer-u ... __çq ile .............. . 
-. ••••iya'fe iyiı..-ı.ur. 

1'1.0tteflkimfı Manıakoaaa bittin 
sahaluda Uerledltial •• zeçen Martt4 
kurulan lmperatorluta aaj'lam t emel
ler koydu~unu memnuniyetle g3rü
yorum. 

So"J'•t Ruıya fie olan mOna1ebat
lerhaize wellnca, bu baptaki ıon 

Bir daktilo kız, İf icabı, bekAr 
dahi olıa, bir &mirinin evine gi· 
demez, uğnyamu mıydı ? 

Kalem oda111aa glrdiii zaman 
Pertev Nejatla Nafiz Yuıufu 
ıapk~larım eiymiıler, ayakta 
konuıuyorlar, buldu. 

Nafl:ı Yvsuf, geuç kııa görlbı· 
ce, merakla sordu : 

- Sizi bekliyorduk, yinemi 
mfidiirOn bir angaryası çıktı ! 

Beyhan, nhte bir can ınkın
tıll ile kollarmı açmıştı : 

- Onun angaryası biter mi? 
Perl•• N•jatla Nafiz Yuıuf 

bir ağız.dan: 
- Yia• ne var? 
Dediler. 
Beylaaıa, dadaklanaı bildi: 
- U. clW idareye verilecek 

ubaba ..... llyılıua laaalbla-
cabnf. Çok -- oba ... 

Nafiz Y ...ı, kalem amiri 

Ş..ket Yallya'- ••••-
bakh: 

- BIJle olacaia belliydi. 
Mlnfillii:al sl9t••ek lçia f1mt 
f..t .-.z. 

v. Mblr'• PBÇ laza dhdl: 
- Demek, ıiz, kalıyoraunuzl 
Beyhan, kollarını yanına 

ıarkıtmıfb: 
- Mttdftr, llyıbayı lnaa!-

hyor, onu bekliyeceğim. Yarın 
ıabah ela, etrafıma, bopjurl de
meden çahfmaia bapıyacağım. 

Nafiz Yaauf, Pertev Nejadı 
kolundan tuttu : 

- Allalı kolaylık •wlin, 

M. Hirola ( ort11d11) 

lzahatımdanberi bu mtlnmHbetler 
hayli lyllaııni•tir. Şimal auıannd•ki 
bahkç1lık •anaylimiz zorluklara atra• 
makaıı•a il4rlemaktedlr. Ba•claa 
Sovyet-japon dcml•tu••• Ueriai için 
•niameU7lz. Çia f&l'k de•iryollMıaı• 
bu 111 bqında k•ikllte •trıyao 
aabı konuımaları areçe• Martta tak· 
ru batfamııhr. 

M. Hirota nutkııau fU •Özlerle 
bitirmittir: 

•Yabancı memleketlerle olan bı. 
tthı ihtllAfh itlerlmlzln doltça llalle· 
dilecetini Hnıyorum. Çl•kt MD\ID 
bayi• ohaaaa biti• dlayacla aluılar 
araaı mllauebatlerin iatlkra11 için 
lbımdır.,, 

Almanya 
Ve Havacılık 

Berlia, 30 ( A.A ) - Alman Han 
Bakaialıta, Breal.•'da 7eni bir tayyare 
meydaı:u 1apıhnaı1aa n GllYita •ey• 
danının da düzeltiimesiae karar 
vermİftİr. Her iki meydan gece uçuf• 
lan için tanzim edllecektir. 

Beyhan... Haydi, Nejat biz, 
fi delim. 

Onlar odadan çakınca, Beyhan 
laaa bir: 

- Ohl 
DedJ ve cebindeki krokiyi 

çıkardı. Sllr'atle el çantasına 
koydu. Yazı makinelinin kapağını 
kapadı, mtından İf gömleğini 
attı.. Şapkasına aldı, giymeden 
evvel durdu, el çantasından kU· 
çfik bir ayna ile ruj tllpUnU 
çıkardı. Saçlannm hafif tarazlan• 
mıt uçlarını .Iile düzeltti. Dudak
larına kırmızılık ıUrerken yüzllne 
d ikkatle baktı. · 

Gençti; rilıeldi... Gözlerinin 
bebeklmnae yirmi iki baharın 
glaefl parlıyordu. Cildinde, du
daklarmda )İrmi iki baharın bu
ton yamyordu. Aynaya, iatekle 
bakıyor ve sıllzellik mliaabakaaına 
ça;ınlmıı bir hakem aibl kendini 
dik•tle sDzilyordu: Şimdi bu 
umn kirpikli, çatlayıfh aazler, 
çirkin miydi?.. Bu, çatlamıı bir 
kfraz ıtbl alev rensrfndeki k8rpe
cı"k dndaklar, gftı almaz, Jç gıcık· 
lama! miydi?.. Par~ak, aftın sanıı 
saçlarım, okıanmata değer bulu· 
yordu ... 

Ellerfle, Esvap proya eder gibi, 
göğıUnll, belini, kalçalarını sığaz• 
ladı. Çok biçlnali, derli toplu bir 
vlkudu vardı. 

Oda kapısının tokmağı gıcır• 
damııtı. Beyhan, toplandı, hemen 
ayDayı, rı.ıj to.punn çantaya koydu. 

( Gönül 

Bollukta 
Varlıkta 

işleri J 
Kadın, 
Kadın 

" iki odah küçücük bir aparta• 
manda oturuyoruz ve çok ııkıla· 
yoruz. Yatak odatını bir kenara 
bırakıraanız. hep ayni yerde yemek 
yiyoruz, oturuyoruı ve misafir ka
bul ediyoruz, blltçemiz ı•niı olaa 
hemen çıkacaiız, hiç değilse bir 
Uç odalıya ıeçeceğiı. Fakat 
maaleaef bu kıı diıimizl ııkmak 
mecburiyetindeyiz. Ôbllr taraf· 
tan da b lr miaaflr geJlnce utanı· 
yoruz . ., 

Ben bu aatır:arı, bana bir g6.e 
n\U iıinl anlatmak için yazalmıt 
bir mektubun bq tarafından çı
kardım ve ehemmiyet verilmeye 
deier, gördllillm için Uzerinde 
durdum. 

iki odalı bir apartıman fUpbe 
yok genlf değildir. Belki insana 
ııkıntı da verir. Fakat lçeriytt 
1lre11 hlr yabancının kendiainl 
tertemiz, derli toplu bir aalonda 
hluebneli, bu minimini aparbmanı 
idare eden kadının elindedir Ye 
kadıaın hakiki kadınlıtı da bu 
noktada mu•affak olmaktadır. 
Bazaa Anupa ıa.ıetelerlni ka· 
nftırırken ıöı.llme çarpar, dllnya 
bullraru Ye par••ıılık neticeaind ı 
Yaktile müreffeh yafıyau birçok 
ailelw daha dar bir çab altında 
•kıımak mecburiyetinde kaldık· 
ları ııaman, eıya yapan fabri
kalar yeni vaziyete elSre tedbirler 
aldılar.Ve meydana öyle •ıya çık· 
tı ki, bir adayı hem yemek 1ı1alonu 
hem talon. hem de oturma oduı 
olarak göıtereblllr. iki dakika 
içinde hfr ıekilden 6bUrilne •~ 
kulması mllmkllndllr. Bu etyayı 
mutlaka ıabn almak IA&ım de
ğildir. E9 kadını mevcudunu 
bu hale retirmiye ıabıen 
muktedir olmalıdır. 

Bolluk içinde derlitoplu, ter• 
temiz g6rllameyi herkeı yapabi· 
Hr. Kadaa, iacelljini " zenfetini 
Jokluk içinde g6aterebllmelidlr. 

TEYZR ..... _ 
tfaricl Haberler 

Brırıulc ltitmedL U.t/•11 8 l•cl 
aagf•gı çeviri•iz 

.. ! ................ . 

içeri Tnrkin glrmlıtl: 
- Ne lıe çok bekletmedim. 
Beyhan, ıapkaaını batına ıe-

çlrmiıti: 
- [yet... Gidelim. 

Koridorda için )çin homurda· 
narak dolaıan badema Ali Efen
diyi selamlıyarak, merdivene 
dojru yürUdWv. 

Ôbor kalemlerden, tılerlnl 
bitirmit kadm, erkek memurlar da 
telith tellıh nıerdi•ene kotu· 
yorlardı. 

Beyha, yavaıça TDrkAna ıordu: 
- Nereye sıldellm? 
TOrkh parmajıiaı ağzına 

götnrdn: 
- Sua... l>ıfanda konuıuruz. 
Sokakta, Tilrkin, Beyhana k~ 

lundan çektf: 
- Tramvayla Taksime çıka· 

hm. Cihangirde, ıet Oıtl bahçeler 
Yar. Bir iki ıaat otururuz. 

Beyhan, mUteredditti: 
- Ben, feÇ kalmaz mıyım? 
- Y edl buçuk Yapurlle 

glderlln. 
Beyhan, anini çıkarmadı, yal· 

nız; haydi senin dediğin olıunl 
der gibi bqı111 çarpıtb. 

Tramvayda konuşmuyorlardı. 
Fakat Beyhan, içinden ,Ulmekte 
Wiı 

- Türkirı, beni bilmiyor, 
zannediyor. EneJA, onu sonuna 
kadar dinleyeyim. Sonra kahka· 
bayı ıah vereyim. Ne ıatıracak, 
Allabıml 

' Arkaaı nr , 
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Dünya Hô:diseleri 

Av 
Kaçakçılarının 
Çanı ... 

Fransanm Cbavalac şehri kill· 
Akıllı bir Hsinin çam bozu• 

b l d
. lur, sea vermez 

" e 19" olur, yerine bir 
reisi yenisinin yaptırıl· 

ması gerek. Fakat para nerede? 
Rahip efendi zengin bildiği adam• 
lara başvurur, kafi derecede yar· 
dım göremez, bunun üzerine be· 
lediye reisine giderek anlatır. 
Bel~diye reiıi de kiliseye alınacak 
yeni çanın av kaçakçılanndan 
tahsil edilecek para cezaları ile 
ödenmesine karar verir ve kara• 
rını da derhal tatbik eder. 

lf 

Bugün çarfı pazarda Uç beş 
kurut mukabilinde teda• 

--8-ir_a_g_n_a_ rik edilen aynalar 
evvelce çok kıy· 

kolleksı'gona metli ye çok pa· 

halıydı, aadece kadınlara mahıuı 
telakki edildiil için bilhaısa çer• 
çeveleri çok ıüslü.ydU, bunların 
ilk ve bathca nümunelerl 14 Un• 
cü asırda Venedikte görUlınUıtUr. 
Geçenlerde merakh bir Fransız 
14 inci ainn aynalarından bir 
kollekıiyon yapmak için ltalyaya 
bir araıhrma aeyahatine çıkmış 
ve hayretle anlamıı ki, eıki ay• 
naların hiçbiri kalmamıf, ağlebiih· 
timal aile kavgalarında ve göçle
rinde kırılmışlar. Fraosızın tedarik 
ettiği en eaki nlimuneler 17 inci 
asırdan kalmadır, maamafih bun· 
ları toplamıı ve bir kolleksiyon 
halinde · teıhir etmittlr. 

lf 
u5ar,, havzasında bu topra• 

ğm mukadderabnı hallet· 
-p-.-n-çe_n_i-ln ___ , mek için yayıla· 

d" b cak olan arayı 
ır, u ger umumlyeye mü· 
b•nimdir racaat ıamanının 

tarıhi yaklaştıkça, meıelede 
alakadar olan Almanlarla Fran· 
ırzların faaliyetleri artmakta, 
ayni zamanda yekdlğerini ltti• 
hamları da çoğalmaktadır. Fran· 
sızları ıimdi ılkayete aevk eden 
nokta şudur: 

Almanlar bir kartpostala 
( Sar) havzaaının haritasına çız· 

mııler, lizerine de siyah bir pen• 
çe resmi yapmıılar ve kartpoıta· 
lın altına ıu cümleyi yazmıılardır: 

- Pençeni çek, Sar havzaıı 
Almandır. 

1n1Wl .. lnlhHllHIUUlllllNU....,..a-H1110MnHa~ 

Son Posta 
l'evml, alyaal, H ... adiı V• Halk r•ıetul 

Eski Zabtiye, \atalçeşme sokağL, 25 
l&TANBUL 

Gazetemizde çıkan yaza 
ve resimJ~rin bütün hakları 
mahfuz ve gaıetemizo aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
ICr. J<r. ter. ICr 

TORKIVE 1400 7SO 400 1Sö 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 2~ 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peı,iodir. Ad rea 
değiştirmek 26 kuru; tur. 

Gelen e'IJrak gef'İ t1erilmez. 

Uinlordan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuıu~luk 

pul ilavesi lazım dır. 

' Posta kutusu ı 741 Lıtanbul ~ 
Telgrsf : Sonpo~tl;\ 

~ Telefon :20203 

Dlnyada Olup Bitenler 
~~~~~~~---

Bir yılan Bahçesi Açıldı 
Kobra Yılanı Nasıl Tutulur, Zehiri Nasıl Çıkarılır, Herkesin Yapamıyaca~ı Bir fı 

Kanserin Tedavisine Doğru Mühim -Görülen 

Kobra kızdı, hücuma geçiyor 
°KanHr,, hastalığının teda· 

vislnde "Kobra,, yılanının ıeh· 
rinden lıtif ade etmek meaeleıl 
iki yıl enel ortaya çıkmııb, fakat 
sonraları tavsamıı ıörUnUyordu. 
Bununla beraber bu bir iki hafta 
içinde tekrar canlandı. Bunun 
aebebl Saenz ve Kostil adını ta• 
ııyan iki Fransız Doktorunun 
Franaız akademisine vermlt ol· 
dukları bir rapordur. Bu raporda 
kendUerinin birçok haatalar Uze
rinde tecrllbe yaptıkları vo bu 
tecrilbelerin hepsinden de aynı 

neticeyi aldıkları anlaııJmaktadır. 

Bu netice, Kobra ıehirinin öldür· 
mlyecek kadar az miktarda, biz· 
zat hastalığın yaptığı şiıginliklere 
zırk edildiği zaman 1 O - 12 ıırın· 
gadan sonra oitkinliğin ıönmeal 
T• acınıa keaUmeıldlr. 

Bu neticeden "kanaer,, in ta• 
mamen geçilğfni lıtldlAI etmek 
çok acele etmek olur. Bu dakika· 
da ıöylenecek ıey sadece ıiıln 
inmesi, acının durmasıdır. Kat'ı 

netice bu tecrtlbeyl geçiren has• 
tanın bir çok yıllar · ıonra alacağı 
vaziyetten anlaıılacaktır. 

Diğer taraftan bu iki doktor· 
dan evvel MonaelHıer ve 
Taguet adında diğer iki 
doktor da gene aynı ıahada 
tecrlibelere girişmlılerdir. Meıhur 
Dr. Kalmet te yine bu zehirle, 
fakat kullanma şeklinde farklı 
bir usulle çalıımıya başlamıthr. 

* Kobra Zehiri Nasıl 
Bulunur? 

Bu vaziyet karıısında bUtUn 
dünyanın bilginleri ellerinde 
mllmkUn olduğu kadar fazla 

· miktarda kobra zehiri bu'.undur· 
mak ihtiyacını duymaktadırlar. 
Fakat bu zehirl naul bulmalı? 

Kobra yılanı en ziyade Hin• 
distanda yaşar, ıon derecede 
zehirli, korkunçtur. Isırdığı adam 
iki saat içinde öllir, eğer bırak· 
bğı ) ara derin, akıttığı zehir 
çok ise ölüm 15 dakika içinde 
gelir. 

Kobra, Hindiıtanda yafıyan 
320 çeşit ) dandan çoğununa kslno 
o.arak insanı görünce kaçmaz, 
bilaki3 tahrik edilmeden de htı· 
cuma kaikar. Yürüyüşünün sUrati 
ıaatte (12) kilometredir, öntınden 
kolay kolay savlifUlmaz. Bereket 
versin hücuma geçeceği sırada 

ba~ını kaldırmak mecbur~yetinde 
olduğu için slJratinln bir kısmım 
kaybeder. Bundan dolayı, eğer 

kendisini zamanında görmek 
mümkün olursa şaşırtıp ·tehake· 
sinden kurtulmak }'İne mümkün· 
•·· aur. 

lf 
lngiJıle.r Kobranm sehirinl 

Bir Adıın Atıldı 

r.ir Hiutli haynw sersemlettikten 
sonra be. vnunun arkaıından tutuyor 

toplamak için ( Hindfıtan ) ın 
( Bombay) ıehrlnde bir yılan 
bahçesi açııiışl'r ve Kobra yıla· 
., ,m bUyük para mukabilinde 

- ı .. 1.u& balmumlu bit bezi 111rtmak 
.. uretile ı:ebirini bir bardağın içine 

döktürilyorlar 

satın aldıklarını yerlijere ilin et• 
mitlerdir. Yeril fU veya bu tekilde 
bu yılanı tuttu mu bir sandığm 
içine koyarak bahçeye ıetlrmek

tedir. Yılan bahçede madenden 
yapılmıı husuı1 hôcrelere kon· 
makta ve orada beslenmektedir. 

Zehirlnln nasıl çıkanldığına 

gelince; yılana aı: çok alışkın 
olan yerlilerden biri itina ile 
höcrenin kapağını açar ye yılan 
bu kapaktan dışarı çıkarken ba· 
ıma bir ıopa indirir. 

Hayvan 1ersemler. Bunun Uz.e
rine sopa hayvanın batına bastı• 
nlır, ayakla da kuyruğu ııkııtırı· 

Londraya 
Hindi 

Bir Hintli kuyruğuna baaarak ve batını 
bastonla sıkııtıruak haynnl 

hareketıiı bırakıyor 

l11ak İıareketılz bir hale ı•tlrillr. · 
Sonra aerbeat kalan el ile 

hayvanın ııırma11ına meydan bırak· 
madan boynundan tutulur. Daha 
evvel Uzerine balmumlu bir bez 
parça11 gerilmlı olan bardaklar 
hazırlanmııbr. Hayvanın başı bu 

· balmumlu beze deidirllir. Yılan 
bezi ııınnca zehirinl döker ve 
bu zehirl balmumlu beıdo açılan 
delikten bardağın dibine boıanır. 

Böylece her defa11nda bir yı· 

)andan alman zehlrln miktarı 
aıam1 800 miligramdır. Bir yı· 
landan bir defa zehir ahndımı 
ikinci dafası için ea aıağı 
on beı gün beklemek Ye bu 
mUddet içinde de hayvanı itina 
ile beslemek lazımdır. Bu da 
kolay değildir. Çtinkll Kolera 
ıehlrl alınınca ve bap1ediUnce 
küser, Yerilen ktlçUk hayvanları 
yemez, •orla ağzına alit akıtmak 
lhımdır. 

~ 

Şimdiki halde lngilizlerin bah
çesinde 400 tane kobra vardır. 
Fakat bu hayvanlar çabuk ôldük• 
leri için mütemadiyen eksilmekte 
ve yerlerine yenilerinin konması 
gerek olmaktadır. 

Toplanan zehir Hindlatandan 
Avrupaya mayi halde değil, ku· 
rutulduktan sonra gönderilmek· 
tedir. Fransada da bir yılan 
bahçes' tesisine teıebbUı edil· 
miştir. 

Kaz Ve 
Akını 

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

Sene başı Gecesi İçin Batı Memleket-_ 
lerde Hazırlıklar Şimdiden Başladı 

Londraya husuıi 11potlerle getirilen hindiler 

Bütün acunda, daha ıimdiden 1 ise, her nedense kaz ve hindi 
yeni yılı kutlulama hazırlıkları gelir. O gece, o derece hindi ve 
baılamııtır. Bab memleketlerde, kaza düşkünlük gösterilir. Verilen 
bir yılın öbür yıla geçi,lni büyük haberlere göre bu mllnasebetle 

· eğlencelerle kutluluyorlar. Her L~ndraya, daha ıimdi~en 25? 
fakir masa, o gece, denilebilir ki hın kaz, bir o kadar hındi getı· 
b:r ziyafet sdrasıdır. Bu sofrada rHmiıtir. Londralı'lar senebaıı 
mevki alan yiyeceklerin başında gecesi afiyetle yeainler diye. 

Kari Mektupları 

Helalar 
Tem izletilmelidı 

Kızılcabamamda belediye i 
hela yaptırdı. Uçkurlurı ellerin 
şurada burada defi hacet ed 
köylüler buraya alışmağa baıla 
Buodan makaat şehrin sıhb 
umumiyeslne hizmet idi. Fak 
şimdi pislikten ve kokudan 
helalara girmek mümkün olamıy 
Belediye ıehir işlerinde hususi 
sıhhati umumiyeye taalluk ed 
noktalarda lüzumu kadar ala 
göstermelidir, bu helAlar yal 
yapılmakla kalmamalı, temizle 
mesine de itina olunmalıdır. B 
lediyemizdenn bunu billaasa 
ederiz. - Kızılcabamamı K. 

Cevaplarımız 

Mahmudiyede Te•fık imzaıile ruell 
tup gönderen okuyucumuza ı 

;__ Sizi 45 gtln hasta yataca 
derecede yaralıyan sabıkalı ada 
hakkında takibat yapılmamasıo 
imkan yoktur. 45 gllo teda 
edildlğJnizl bir raporla tesb 
ettirdikten ıonra bir iıtlda U 
mtıddeiumumlHğe mllracaat ed 
niz. O adam hakkında bebem 
hal kanuni takibat yaparlar. 

* Mt1tekai' zabitlerden Kemal Oka 
imzalı ıİiı sahibine ı 

- Edirne için yazdığınız ıU 
ıUzeldir. Ancak gazetemizle şif 

neıretmek mutat değildir. Bun 
için şilrlnlzl koyamadık. 

)#.. 
Malul yoklamaları hakkındaki Mu 

tafa Hayri imzalı mektup ıabibine : 
- Mektubunuzu sakladık, ıa 

rih adresinizi gönderineni.z arz 
nuzu gazeteye yazanz. 

~·ıı.ı.•·ııı--trııııı•ııeı~.-.ıı.ıı••Mlı• Jllhllll..a..ı.a .... ..,. 

Tıal ıteır11at: 

Yeni Adam - 48 inci ıayl81 g 
ıel bir reıim taııyan bir kapakla ç 
mtıtır. İçindeki özli1 yazılardan en ço 
dikkate değenleri ıunlardır. Bay lam ' 
Hakkının " İmtihan kitap işini devle 
leıtirmeli 11 , u Doğmıyan musiki ., ba 
lıklı yazılan, Dr. Bay lzzettin Şada 
" Şizofreni ,, hakkındaki makaleıi, Ba 
Vahde• Gültekinin " Sevilmiyen ed 
biyat ,, başlıklı yazısı, " SoYyet ed 
biyatı 11 hakkmda Andre Malrokt'd 
tercüme. Bundan baıka ıiyaeet alemin 
de olanlar, kitap tenkitleri, Cinıiye 
terbiyeel, Aldukl Hukaley'den tırcüm 
" Portre 11 hikiyeıi ve daha birço 
yazılar mecmuanın zengin muhteYiya 
tını teşkil etmektedir. 

Yeni Adam çocuk hlklyesl 
Yeni Adam mecmuaaı tarafından he 
Perıembe günü çıkarılmakta olan ç 
cuk hikayelerinin üçüncü saym da ha 
sılmııtır. lçeriıinde Pulyoça, gazetec 
çocuk, ve ikizlf'r adlı üç hikaye il 
bir çok reaimler karikatürler ve bilme 
celer vardır. Değeri beo kuruştur. 

Hafta - Muntazaman devam edo 
bu haftalık mecmuanın 34 Oncü sayıt 
da roman, hikaye, röportaj ve diğt 
bir takım güzel yazılarla intiıar etmiı 
tir. Tavsiye ederiz. 
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SOD Posta 
iLAH FIATLARI 

f- G41ete"'" esa•. ga•u:il~ 
6ir sütunun iki 6alı,.ı bir 
(•ntlm) Mgılır. 

2 .. $ag/aaınt1 g6re bir 1anti· 
ınln ilan /iatı şunlardır: 

' aayfa ıayfa sayfa eayf a Ui~er Sou 
1 2 s · . 5 yerler sayfa 

400 2so 200 1öO &0 ao 
Krş. J<rş. l<rş. Krş. :Crş. Krı. 

3 ,.'Bir ,an timde vcs4tf 
•(8) lcelime vardır. 

4 _ lnee .,. kalın 114zılar 

tutoea.ldarı ger• pr• 
tptlml• 61,ülür. 
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D•11lı• G•l•t•••r•• • F•11•rhlıç• ••çıncl•n ilci c•11lı 6ör•11.ı, 

Galatasaray- Fenerbahçe 
Çok Kalabalık Bir Seyirci Kütlesi 
Önünde Golsüz Berabere Kaldılar 

Uk maçları11da enelki hafts 
Vefaya yenilerek en Haıb rakibi 
olan Beılktaıtan puvanca ıerl 
kalan F enerbabçe takımı lıe Ga· 
lataaaray dün güzel bir haYada 
H binlerce Hyircl lnllnde kar• 
ıılaıtılar. 

Pek Feaer tarafını g8ı· 
termiyen 111aç tahminleri içinde 
ıahaya çıkan SarıliciYcrtlUer 

birinci devrenia bir kısmını ikinci 
devrenin de tamamını oa kişi 
ile oynamıya mecbur oldukliin 
halde yenilmeden meydand&& 
çıkabildiler. Bu itibarla dlakti 
beraberliii Fenerin lehiae kaydc
debl!irfz. Yalnız bu iften ea külı 
~ıkan taraf Bet lktaı oldu. Çtınktl 
berabere kalmakl.. birer puvan 
kaybeden Galarasaray Y• Fener.
bahçe takımları Betiktcılılardan 
biraz daha ıerilemiı oldular. 

Oyun Naıl Oldu 
Genç Takımlar Ye 8 takımları 

maç!arına O • 2 kazanan Galata
•arayan A takımı ıu tertipte aa• 
baya çıktı: 

Avni - Lfttff, Oıman • Kadri, 
Nihat, lbrahim - Danyal, Fazıl, 
Salihattin, Mllne•ver, Necdet. 

F enerbahçe takımı: HDıamet
tin - Yaıar, Fazıl .. Cevat, Ali 
Rıza , Esat • Niyaıl, Naci, Muzaf• 
fer, Fikrat, Şaban. 

Hakemin baılama dUdUjile 
beraber hep beraber pek 
H ri bir oyuna baılayan iki taraf 
akmcalarının kale 6aleriae inmek 
ıayretlerisıl muavinler Ye mlda
filer gllzel karıılayarak oyuaun 
•abanın ortalarında deYamına 
aebep oldular. 

Beıincl dakikaya dofru Fener
bahçell!er ortadan ziyade açık· 
larla Galatasaray mDdafaaıını 
zorlamak üzere aat Ye ıol açık• 
larile hllctım tecrllbelerlne kalk
tılar. Bu hücumlar eınaamda 
açıkların hazan topu ortalamakta 
geçikmeleri, hazan da ortalanan 
toplara iç ve merkez mubac:mı ... 
rin yetiıemediği görOldU. 

Fenerlilerin aralarında çabuk 
paylaımaktan ziyade çalımla 
geçmek tarzında kullandıklan 
al.stem önünde Galataıa.raylılan· 
açık paslarla Uer!lyerek daha 
kolay ve daha az yorucu bir 
oyun çıkardılar. Sol ve aağ açık· 
larile mukabil hücumlara batla· 
yaa Galataaaray oyuncuları ..-

K•J• ile bir lc•rt•rıİ 

çın on beılncl dakikaaındaa ıonra 
Fener nıaıf aahaaına daha ıık 
girmei• muvaffak oluyorlardı. 

Birinci devrenin yaruıı geçtiği 
halde henüz bir gol kaydedilem .. 
miıtl. Oyunun giditl de hangi 
tarafıa fazla llmitli olduğunu 
ıöıtermlyordu. Bu ııralarda Gala· 
tauraym aatdan bir iniıi Fener 
lçia epey tehlikeli ıaalyeler ya· 
rattı. Fazılın yerinde mlldafaasiJe 
uzaldaıtıralan top Galatasaray 
merkezinden tekrar iade edildi. 
Kale önlerinde Fazılın ayağına 
geçen topu bir aaniye aonra HU· 
1&mclt inin tuttutunu gördük. 

Sayı ile bitiremedikleri bu 
hUcumdan hızlaaan Galatasaray• 
lılar llıt tlate dört tehlikeli akın 

daha yaptı lar. Dört akını da dün 
ıoğukkanlı ve 1) 1 yer tutarak 
oynıyan Hilıamettin tutmıya mu
Yaffak oldu. 

Tehlikeli dakikaları aavuıturan 
Fenerbahçeliltr ıol açıklarile karıı 
tarafı zorlamıya bısıladılar. Fakat 
muavl.ı hatlarından iyi paa 
alamadıkları için yalnız hOcum 

hattının zoru ile indiklerinden 
latinataız Ye cılız kalayorlardı. 

Devrenin bitmesine oa dakika 
kala Cevat aakatlRnarak çıktı. 
Fenerbahçelller on kiti ile oyna• 
mıya mecbur olunca dalıa fazla 
!?'OJret ve canblık göıtermiye 
uaecbur oldular. Sol iç oynıyan 
Fikret,[ekıilen Cevadın boşluğunu 
doldurmak Uzere merkez mua•ln 
yerine geçti. Fikretln merkez 
muayin yerine geçmHİ muhaclm
lerfa daha fatlaath lflemeleriae Ye 
o yGıdea topun Fener aıaıf alaa• 
mndan uzaklaımaaıaa aebep oldu. 

Biriacl de.re•ln aoa dakikala
rını Cent111, oa kiti oyaadıldarı 
halde gol yemeden çıkaran F ... 
nerlller llm.f tll bir halde ıabadan 
çıkblar. 

ikinci deyreye, birinci devr ... 
ain bltmıalne b•t dakika kalarak 
tekrar ıahaya alr•n 1alratlanmıı 
Cevadı ıaj açıja alarak batlayan 
F enerbahç• birkaç dakika ıonra 
Ce.adın hiçbir mevkide it ıör ... 
aılyec~k kadar atır ıakatlaadı· 
tını anladı. Toplara koıamıyacak 
derecede topallıyarak aat açıkta 
durmakla arkadqlarını ıaıırttıtını 
gören Cevat aabayı terkettUdın 
ıonra Feaerbahçe biltün Umldl 
aol tarafına verdi. 

. Her fırsatta aoldaa ltl•m•A"• 
çalııan F ınerlUeri durdurmak 
&zae Galatasaray ınlldafaaıı he
men tamamen denecek kadar 
aağa yanaıarak oynamıya baıladı. 

On kiti ile kalan F eaere sayı 
yapmak daklkalannın reçmekte 
olduiunu farkedea Galataaara)<h· 
lar olanca hızlarlle ileri oyaamıya 
•• ıarılic: vertlileri aıkııtırmıya 
baıladalar. Fakat kale önleriadekl 
geçikmelerl )'lzDaden hilcumlar
dan kazaadıklarını aeticelendlre· 
medile~ · 

F e11erin biraz ıe•ıedij'J aalı r · 
da Galatasaray ıai •çıtının çok 
güzel bir akınını Fener mlldaf aa
ıı hatalı kesti. Fakat hakem o 
hatayı iÖraaedlğiadea bir ı•y 
vermedi. 

Oyunun bitmeıine dört dald-
ka kala Fener mu hacimlerinin 
tehlikeli bir hücumu Galatasaray 
kalesinin aai köşesinden ı•çti. 

Mukabil hllcuma geçen Ga· 
latauraylılar Fener kale&ine in· 
meğe vakit olmadan maçın ıon 
dlldOiU çalmlf oldu. 

... 

Kadıköy Ve Şeref Statlarında 
-

Beşiktaş, İstanbul sporu 
0-2 Yendi 

Vefa Takımı Da Beykoza Karşı 
Bi~ Sayı Fark İle Yenildi 

Evvelki hafta Fenırbahçeyi 
yenen Vef alalar dUa Beykoz 
önünde 1 - O mağlup olarak fut· 
bolun dikkate deier cilvelerinden 
birini g6ıtermiı oldular. 

Fener bahçeye çık~rdıklan kacl· 
rodan bet oyuncuyu dejiıtirerek 
Beykoı albi bazı ,Unler pek teh
likeli olan bir rakibe kartı çıkan 
Vefalılar emniyetlerinin cezuını 
mağl6biyet babaaına çektiler. 

Birinci devre mllıaYI bir Ya• 
:ıdyette deYam ederken Nidan 
açılan bir Beykoz bllcumu ortada 
neticelendirilerek gole çevrildi. 

Bu ııolden ıonra maçın ıonu
na kadar çalııan V efaLlar bera
berliğe muyaffak olamayarak 1 • O 
yenildiler. 

Ayni ku!Oplerin B takımları 

mRçı l eykoz takımıİıın ıeleme-
mcsi yüzünden yapılamadı. v .. 
falılar Seremoai yaptılar. 

ikinci kllmeden Anadolu • 
Hilll oyunu çok hararetli Ye 
zukli oldu. Neticede HililLlar 
Anadoluyu 1 • 3 yenildiler. 

••ret Sahasında 
T akaina atadinda Galataaaray • 

F enerbalaçe OJUDll baılarken e .. 
ılktat ıahaaında oynanan Betik
taı • latanbuupor maçının neti
cesi belli olmuttu. Öğleden enel 
oyu11a bqlıyan bu iki takımdan 
Beılktaılılar O • 2 ıaUp çıkmıt
lardı. 

Beılktaı takımını, rakibi11e 
iki gol atmıt almaıına rajmen 
dllnkU oyunda ıok iyi görmedik. 

Tllrkiye birinciliğini kazanma· 

dan evvelki maçlarile pek ahınldl 
iılediklerini göateren Beılktaf 
muhaclmlerl duo Sahihleri ekıUi 
oynıyan lıtanbulıporlulan "devamlı, 
bir ıekllde zorlıyamadalar. 

Birinci denenin ıonlarına 
dojTu frikikte• bir gol çıkaraa 
Beyazsiyablılar ikinci denede bir 
ıol daha yaparak neticeyi o • a 
temin etmiı oldular. 

Tilden'ln Yaldızı Sönuyor 
Birkaç ıenedeaberl profeayo-

ael olaa meıhur Amerikaa tenia
çlıl Tllden'ln epey lhtiyarladıta 
ıon hafta Londrada tertip edilea 
profeayonel maçlarda belli ol· 
muıtur. 

Amerikanın ı•nç tenlıçilerln• 
den V aynes te profeayonellitl 
kabul ettiji için Tilden'Je karıa

laımış •• fevkalAde alkıılanan 
bir oyundaa aonra uata haımım 
1 - 1 , 1 • 5 , 6 • 2 yenmiftir. 
Pladner Şampiyonluğu Korudu 

Franıız toy ılklet tamplyonu 
Pladıer rakibi Haraen'le yaptıjı 
bir maçta, ilk devreler mtışkllllta 
dOçar olmuı fakat mllaaba kanın 
aoalanaa doğru yazlyeti kurtara• 
rak bir (berabere) karar kurtar
mıya mu•affak olmuttur. 

lngiliz Şampiyonu 
Döğüıecek 

In,ıltere ağır aıkl•t ıampiyo• 
au Len Heney ile Almanyanm 
Şimellaı'ten ıonra en iyi ağır ıık• 
Jet bokıörü ara11nda Londrada 
bir maç napılma11 takarrUr 
etmiıtir. 

Yulcua• Gal•l•• .. r•g•11 dil11/ci.l birinci t•kılftr, •ı•iul• ,.,.,. ... , •poT
B•ılltt., m•çınd•11 6lr ut•nl•ll• 
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- Gördün mu bmıar bücürün 
yediği naneyi?. Bu kambur felek 
burada iken bir gün rahat ede· 
mezıin, oh diyemezaiu göz.Um ... 
Baksana neler dedi de delikanlı· 
yı alevlendirdi... O, ağzında bak• 
la ıslanır herif mi?.. Ellleme ne· 
ler ıöyliyordur. Handlıe boynuna 
bir davul asıp mahalle mahalle 
ilin edecek, bizi dümbedUdtUc 
eyliyecek!.. 

Melek Hanım, iş• ıftce koıtu· 
ğu, eminliği de mücerrep olduğu 
için Nabiyi idare etmek, evden 
ayırmamak taraftarıydı. Fakat 
taıe taı değil a. Bir fit, bin bU· 
ytlden yekdir derler. 

Perverle Mahmurenlo ıCSyl ... 
diklerini duyunca olanca kanı 
baıına çıkmııb. Nablnin haddini 
blldirmiye karar verdi. isabet 
olarak, oğlu traı olmıya pcruklra 
gitmişti, fakat Tahaln aıağıkl 
odada idi. Başka bir ıeye tepesi 
atmıt gibi, müthiş bir haykırdı: 

- Nerede o fitne kumkuma11 
yaogaboz, o altı L:arıı beberuhi 
bakayım? .• 

Ôkçeleriol yere •uruyor, çın
lı" çmgır bağırıyordu: 

- Seni gidi yerden yapma 
alçak ıcni!.. Seni iidl boynu al· 
tanda kalaıı dUıembu Hnil .• 
Rahmetli kocamın bu kadar na· 
nü nimetini iordlln de karıılığa 
bu mu?.. Yanıqıı.za ııj-ınmıııın, 

~iylp içiyorıun, yan ıelip zıbarı· 
yor1un, keyfin, rahatın beylerde, 
paıalarda yok. Oatelik paramız. 
pulumuz, ıelirlerlmizla hHabı, 
bepıl elinde •• 

Y ooo, ben ıılaya, kumandaya 
ıelemem ; ıenin kel kahya key· 
finl çekemem ; zira acılı, yaılı 
bir kadımm.. Daha kızdırma, 
V eh biye söyleraem öyle bir pa· 
paranı verir ki alamadan gider
ain.. Daha öteai Yar mı, nnl 
evimde istemiyorum; latemlyorum 
efendim. Cehennem ol, hanıf taı 
katıysa ona başını yur ! .. 

Yardak Hanımlar, daklkaaında 
saçlarını kabarbp, işlemeli bat 
örtUlerini örtüp, misafir odasında, 
kahvaltı atışbrmakla meıgul, 
Tahsinin karıısana dizilmlıler, 
yıhıa yıhıa, çene lfletmlye ba,. 
lamışlardı : 

- Taze hak'ı değil mi Tabiin 
Beyciğim ? .. Fecua kanbur, kapı
nın 6nüne gelip ne yumurtlaıa 

beienirs n ? Güya lAmba yanınca 
perde arkasındaki gölgelerimiı 
tramvay yolundan görlllt\yormuı. 

Namahremlere bat 6rtllsllz, göl
ge g~ıtermek bile harammıt 1 •• 

Nabi, pmata araaında aarra 
kadem baımııtı. Gidecetf yeı 
belli : Evveli Balıkpazan, aonra 
Fethiye •• 

Perver Hanımla Mahmur• H., 
o l(llnden aonra kanbura kancayı 
takmıılardı, iki ıönde bir, tu ... 
yi kenara çekip fiti •eriyorlar, 
dolmuş kadın, oğlunun Ye T ahai
oin bulunmadığı zamanlan kolla
yıp birden ayaklanıyor. 

- Zorla topuzla dejil a, 
avlmd• keyfime kih}a iatemiyo
rum ofend;mt.. Kihyalıta arzuıu 
olan baıka kapıya bqwunun!.. 
d iye tutturup barbar batırıyor, 
her ne dü§finüyorsa Nabiyi blia· 
bUUln kovmak cihetine aitmiyor, 
Kamburcağız da hemen anahtarı 
cebine sokup tabanı yağlıyordu. 

Bolses Tehslnln Dört e., . .,amur 
~folsea, eve enikonu 1erler 

mifti. Her tanrman günü 
ve gecesi orada idi. Sık 
sık, yatıya da kalıyordu. 

Orta katta, misafir 
oduınm yanındaki otul"
ma odası ona tahsis edil· 
mif, içine pufll ıibi ya· 

takla, atl a yorganlı, kut
tliyü yaatıklı bir pirİDf 
karyola konmuıtu. 

Ana oğuldan tut, 

dcmlrbq hanımlar, Gül· 
.Um kadın, bealeme ikbal 
bile at uataaı beyin a.. 
tllne tos kondurmuyor, 
etrıtfanda pervane aibl 
dola1ıyorlard1. 

Ukala beyimiz, 
Sulu SeHlden hiç 
hoılanmamışta. e.ı .. 
ki de Nabi ile ka· 
fadar oldujunu, kö
ıede bucakta fısıldaıhklarını, 
arkaaından dilini çıkarıp nanik 
yaptıiını iÖrmUı olacakb ki : 

- Bu ııruqık olan Sulu değil, 
çirkef. Naaıl kar§ını.ıa alıyorau· 
nuz? Mideniz dönmüyor mu? De
diği lçln Sezal derhal tu kaka 
edJ:mit, ertesi ıabnh evden uğra· 
tılmııb. 

Y alnı• valde hanım değil, 
mahdum beyin de Bolıese fevka· 
ilde kanı kaynam11tı. ( Tahalnci· 
iiml ) diyor, bir daha demiyor, 
gittikçe can ciğerliğl artırıyor, di· 
yordu ki: 

-lıto erkek Hnsloi merdin mer
di, tekerin ıekeriılu. Arbk kaleme 
malcme, eve meve avucunu yala. 

Bundan böyle yakan eJfmizde, 
baltayıı; yalvarır, yakarır aeıal 
bırakmayız. icap edene metozorl 
de hazır. Kafanı koltuğumun al· 
bna kıatırıp ta boyunduruldn bir 
altı okkalık edersem ycrindea 
kıpırdayamaaın ağabeyciiiml .• 

Melek Hanımın her hali bat" 
kalaımıştı. 

Sabahleyin gözünü açar ıç· 
maz, kahve fincanı elinde, kulak 
hililı kadar aigara11 ağzında, ay

nanın önllne koıuyor, çeki düzene 
bqlıyordu. 

Bolıeı, tuvaletten hoşlandı· 
ğını ıöylemiıtl. Bir aralık yarenlik 
araaında, ( tuvaletli kadına bnyılı· 
nml ) dediği için güzel dul 
atinde kaç kere, kat kat pudra· 
aını, allığmı ıllrtıyor, kozmatiğini, 
anrmesini çekiyor, neYI nevi livan
talana bulanıyor, en göz.e çarpan 
renklerdeki, a6iıll, kollan açık 
elbiaelerinl aiyiyor, b111na incecik 
krep &rtDp ut metklne baıhyordu. 

Artık ıelain aobbet. Karııhkb 
iç çekifler, kınbtlar, iımarlar, 
handeler, kahkahalar... Cilvelet
menln çeıidi bir paraya. 

Ne anlatma, ne ıamlmiyet, ne 
emitkamıılık. .. 

Penerl• Mahmure de, plşeklr 
ıibl etekleri belinde, çat burada 
çat kapı ardında, emre Amade ••• 

Koıup koıup kutulardaki kalıp 
cıgaralarını tazelemeler; tDUln tab-

=---
Ya herrft, ya merrtl 
kendilerini penct· 

redtD atalı ftl'diler 

lalannı dökmeler, kibriti• çak .. 
malar ••• 

Kahve fiıtUne kahve; limonata 
Uatune limonata; terbet UatUne 
ıerbet.. Sokaktan ıeçen Arnavut 
dondurmacıyı, Acem keten helva• 
cıyı, Rum 1akız leblebiciyi çevirip 
dondurmalar; helvalar, leblebiler 
getirtmeler ..• 

Metk faslı 8ğleyo kadar da
vam ediyor, mtlezıln minarede 
ilren kapı aralığından hanıma bir 

lıaret çekiliyor, yemeiin haz.ar ol• 
duj"u bildiriliyordu. 

Oıttı Beykoz klSşkQ reaimll 
tepai, altın yaldızlı gomnı çatal 
bıçaklar, ( T) markala keten peç ... 
talar, kalayları ayna gibi parlıyan 

sahanlar, perverle Mahm\U'en.in 
neıaretlle piıırllmlı tavuklu, tatlılı 
b8rekll yemekler i&zden ıeçirl· 
llyor, tepal Beyin önUne aetirillp 
( buyurun! ) deniyordu. 

Tombul ikindilere kadar yatalı 
keyfi yapbğı için öğle yemeğiol 
Tabaia yalnız yiyor, tepal kaldı• 

rahr kaldırılmaz baaunlu JID• 
yanma dalıyor, ıade kah•eler be
raber içiliyor, birinci ne\'I ıigara
lar hep bir arada tlltttirftlüyordu. 

Vehbi neden sonra kalkıyordu. 
Mutfağa inip tencerelerdeJd, tel 
dolaplardaki yemekleri, ayak 
UstUnde tıka basa ve alelace1o 
gövdeye attıktan ıonra timdi de 
çeki dtzon ve tuvalet ıır111 oııa 
geliyordu. 

Bu, ıezintiye çıkış haıırlığı 
idi. Saatlerce evin önllndo bek· 
leyen landoya, Bol aesle beraber 
atlıyor, plyaıaya yo.lanıyorlardı. 

( Arkuı var) 

Prena Pol 
Loadre. 30 ( A.A.) - M. lılalı:do

nald bu aab.ah Buklnaha111 ..,ayında 
Yuaoalavya Kıral n aibi preae Pol Ilı 
yemek yemlıtir. 

. Belçıka Kabinesi 
BıOkHI, 30 (A.A.) - Mecliı, sı 

reye. kartı 93 reyle Töni• kablneaiae 
itimat etmiflir. 

Cenevre Toplentıaa 
Cenene, 30 (A.A.) - U:uı'ar ku

rumunun fnkallde konseyi S/12 tarf
hiade 3fleden •onra toplanacaktır. 

..,. __ .. Yeniden açılan ' 

BÖYİJK EMPERYAL OTELi 
Beyoğlu, lngiliz ıefareti yanında 6 • 8 No. 

Temiz ve Hallç'e bakan odalar • SUslU -ıona.r • a.n~o 
daireleri • Tnhlnat • Mutedil fiyatlar. (5028) 

( Bqtarafı 1 iael yl:ıd• ) 

miaafirlnl aj'lrlamak llzer• huu
ladığı ziyafet için çok iyi yapma
ıını bildiji blyük bir tepsi börek 
te bazırlamıı. Küçllk bh çocukla 
Fıru:ıaja fırınına 116ndwalftir. 
BlyOk bir itina ile bilha.. ba
arltdıjı b6reifa bir buçuk aaat 
aoara •" ıetirllmedipu aönD 
ba hanam, merakla siyhlip fmDa 
sitmi1t fU yaman ıa&prfde ıı_. 
şılanmııbr. 

Fırıncının çırağı kendimiae: 
- Ne böreği diye 80rınqtar. 
- Bir buçuk aaat e•'ffıl P-

clerdipm binkl 
Fırıncı ~ırağı hayretle .. na ... 

yllı.llne bakarak: 
- Böreii aldırdınıı ya 1 
Domitlir. 
- Ne dly.aunt. Kim aldı? .. 

Böreği yapan g6ndenn benimi.. 
- Şak, kibar Wr b.y aldtl 
Şılr, kiba• hlr bey... Zavallı 

hayli çırpındıktan aonra llİUJ•l 
(bu ıık, kibar beyin böreği 
tepslsi:e beraber açuruverdiğini) 
anl&llllft •iaafirlnl ağırlayama
dığma mı, nefia böreğine mi, 

tepalnin capa aittiğine mi ya•· 
mua lhımgelec:eğiai ke.tire
mez bir hale geJmlftir. 

Börekler ArMO lJlpenlnfn plj
amı f6ylec:e çe•irdiil anlaplmlfbr. 

Börek fınaa aeldlkt• bir ..... 
elet aoora l»lyllı bir tellfla ( çek 
pk. kibar bir bey ) s.a.it: 

- Vaid. hiıeie J•i unut.ap 
az koymuş.. Ş..daa Wı kap..,. 
rt. de yai ıetlrainlw .• 

Demit- Tabii fırıada yal kain 
balaamıyacafı awaba ftliliace: 

- Peki lyle ._ ı.eji tekrar 
.. ptlnlbalerf 

De.it. hqka bir çocukla ba
nk finaclaa tekrar ... (f) ,etı .. 
rilmllftlr. Gitti gideri.. 

Hidiaeye ıerek börejin aahibl 
yafhca bnw ve. fırıncı ekadar 
lç..temtper ki hiddetlerinden kartı 
karııya ağla.makta oldukları ııra
da zrnlh fmncı çırağı hi.IA: 

- Ben • bileyim, ııi, kibar 
biw l>eyln Anen LUpen çılacafınıl. 
diye tekrarlayıp duruyordll'. 

Farına g6ndenceğlalz börek .. 
teriom IMı bareiler Anea LDpe
nlnden koruyunuz.! - 1. M. 

Cenubi Amerika Kavgası 
Çok Hızlaşb •. 

Auomp17oa, SO (A.A.) - Parap 
•1 bilkekme.U Boli.,alılarıa batla 
cep)lede çekilcliklariai rHm•• blldm
meJdedir. 

Bollvp C..9'• Re191 
Me,U..-Yoll 

S-tiyap tla Şii. • fAA) - ... 
lh·ya cumhur relai Salmaakanm n°""' 
de buluadut.a bil& biliamiyor. But 
riYayetlere lıııaJ&ıhHa Wp cepbe
delatmaktachr. Haliuki cok aıGbla 
meMlelw oaua lataaaet merkezbıcle 

Kübada Gürültü 
Eksik Olmuyor 

Yine HH Tar afta Birç
Bombalar Patladı 

Lall van8> 30 ( A.A ) - Kamar-, 
Sapa n Sieafu ... a•u birçok boa-
balaı patlaaau ft bJrtok tew:kifatlıa 
netlceleae• teaalalrleı: YUku11 lzert.. 
hl -Omet &fi idue illa elmiftir. 

Hnaaa, 30 ( A.A ) - K rı,dwll
lıu ta rin• alhlm •IJ ..ı defiti~ 
iv b.kleamektecllr, 

Poliı ticaret memurlan 'birlitinth 
araıbrma yapnaıt •• TuriıtJer• 
Küba'da bayatlıuııaıa t ehUkede o1du
Aunu bildiren komOnist propaıandaaı 
elde etmıttir. 

Birçok kiaı•eler tevkif ec:Ulm ·,u ... 
Japonya He emerfktl ara• 

eında Tetefon Hattı 
Nevyork, 30 fA. A.) - 8800 lrilo

metre, uaualujuada yeai bir telefe& 
battı yakı.ada S.afruıU..ke Ue T ok}'o 
araııada lfl•meğe baıhyacaktır. Oç 
dakikalık bir gör.Gım• otuz dolue 

bulunma1ını icap ettirmektecliil. Sar 
ılrden kaç.an bir takım balNrlıre 
bakılana Bolrvya cephuinde bir in· 
Msa• olmvt, serek Lapazcla, ı.rel: 

difet' bir çok ıehlrlerde karıtıihklar 
ıık.,tba S.U.,. 11 ... liıırta1a liapaa
..... 1a-. ~·de nh&Jıitle• 
1apıl~ ıByleıamektedlr. 

Dilef taraftım Parapay oNllM 
Boli1ı,a cephe9i.de açbklan kedili 
geaiıleterek Boli•r• orduıuaun kıama 
kDlHainl luıatmak içln utrqmaktadır. 

Amerikada Bir Japona 
Boml>a Atmışlar 

Rnl• ( Amerikada ) - Dnn 
reee meçhul biri, bir Japon hail· 
ftYammn awlmna •omba atmııtır. 
Başka biir bomba da bqka bir 

1 
Japonun ••iade hulunmuftur. - ··· ·· ................... ..,.. __ 

t" 

olacaktır. N A N A 
ltalya Kırell 

Brendiıl, 30 (A.A.) - İtatya kırah .._~---··... jilntinde 
Somallclen Brendiziye ı•lmiıtir. 
~· HWWWWUW ... 'I ~ ---------

Bir 
Günlük 

Kibar Kadın 
Fransızca sözlü 

10 yıldız bir filimde .... 
Pek yakında .... 

Tepebqı Sttllir 

'liyatr•ıunda 

Bu ak .. m aaat 23 eh 

N adam San Jan 
Komedi 3 perde 
ı Batfangıç 

E•kl Fran•tz Tl)ııtdro unci• 
Su akıa .... at 20. de 

''BU BİR RÜYA,, 
Operet 3 perde 

Yazanı Selma Muhtar 
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Depolarda Hububat Çürürken Vagon 
Ticareti Yapanlar Milyonlar Vuruyordu 

ı.tanbul, açlıktan ye ıefalet• 
ten kınlıyordu. Halbuki Anado
lunun birçok yerlerinde erzaklar 
depo ediliyor, bulan lıtanbula 
nakletmek için vaııta buluoamı
yordu. lımail Hakkı Paıa, Mer
keziumumtye aleyhtar olanlan 
birer birer etrafına toplamıı ve 
adeta bir parti yapmııtı. laıe 
maddelerinin ticareti nuıl, mah
dut ve muayyen bir zilmreye bu
redUmiı~e, v-agon ticareti de 6y
lece yalnız g5ıı:delere ve g&ıı:deler 
vuıtalile ta vıdye edilenlere inW. 
•r etmitti. Anadolunun muhtelif 
yerlerindeki AfU depolarında bu
lunan enak ve hububat çllrl7or, 
bunlan nakletmek lmklnı olmu
yordu. Birçok yerlerde de m&a
tahailler mahvolma ,!erecelerine 
aelmiflerdL Vagon anaforuna 
ayabilen tllccarlar, komiayoncalar 
ellerindeki maDan kolayca aakl .. 
debiliyorlarcb. Fakat, bu anafor 
paramu da malın tlıtlne zamme
cli1orlar; fiatlan diledikleri ıibi 
arbnyorlardL 

( Vason ), adeta, aJnen nakit 
haline gelmişti. Y almz ticaret 
Aleminde, elam aabm İf)erinde 
dezll; kumar mualan bapnda 
bile bpkı para veyahut fiı sibl 
tedavtil ediyordu. Bu lıle allkadar 
olan pokerciler, ceplerindeki biner 
ye beı yüzer liralık banknotlan 
"bir hamlede tllketıverdikten 
ıonra, cllzdaolarından çantalaım 
çıkanyorlar, aJtua kalemle arka-
11na iki kelime yauyorlar ft 

ıonra: 

- iki vagon.. Dört vagon.. 
Diye bun!arı ortaya alıyorlardı. 

}flne ve mUıtaceliyetine g&re bir 
vagonun kıymeti bin, bin bet yOz, 
iki bin Ura araanda d6n0yordu. 

Zaman geçtikçe bu vagon Uca• 
reti etrafında bir ıebeke teıek· 
ktll etmlf, ve yavq ya••t genir 
liyerek Almanya ve A•uataryaya 
t6m01 keıbeylemiıtl. Hatta it o 
dereceye gelmiıtl ki, Almanya ve 
Avuaturyanın büyUk ticaret ıindl
kaları bile bu ıebekeye dahil ol· 
mak mecburiyetini h"ısctmiılerdi. 
Boynk bir ekseriy.,ti Mus<lvilerden 
mlitebakiai de Rum ve Ermeniler
le b'.rkaç Türkten ibaret olan ba 
gizlı teıckkU,Jere, ( Karapençe ~ 
( X. Y. Z. ) ş"rket'eri deniliyor; 
o tarihte yapılan bir heaaba ıGre 
bunlarm kaıı:a dıklan para, ( 16 
milyon altın lira )yı geçiyordu. 

Hnbi• devam •ttiil dlft -e 
zarfında, gtımrllk re.11111 wer·ım.. 
den ( kapalı vagon ) namı albnda 
hudutlardan geçirilen •aıoDlana 
adedi (69,245) adedi bulmuttu. 
Sonraları bu blıauata Japılan 
reamt tetkikata nazaran, yalnız 
1,447 vagondan r. aumat clalrelinin 
kay belliği paranm miktarı 
(12,475,000) kurut ıibl mllhim 
b r yekUa:ı balii oluyordu. Eter 
bu hesap (69 bin k6mr vasoa) a 
teşmil edi!ecek oluna, ozaman 
ortaya çıkacak parama mikbn, 
orta halli b.r hUkümetm bOtçHinl 
geç yordu. 

O de,·rin cereyanlarını çok 
yakından takip eden ve Levazı
matı umumiye dairesinin içyüzftntl 
bilen birçok itimada .. yan zeva
bn tem nahna kanaat ederek 
a6y:Oyoruz ki: 

Btıtb bu laa,nt• p7aa •• 

Hlelerdeıi Levazımab Umaml)enla diyor; baaıl olan kazanç Ue Aa-
ıubeleri bnahtUtln ayn bulunu- karadan Erıı:uruma kadar bir 
yordu. Şubelerde çalqan zevatın timendifer hatta yapmak btiyorclu. 
hemen kAffeai tamamen afif •• Bunaa için muhtelif muatakalar-
nazif zevattan mtırekkeptl. Bun- djikl memarlannın emirlerine 
lı.r, vazifelerinin hudlll Ye sall- • ylz bin liradan app obnamak 
biyetlerinl tecavtlz etmiyorlar, ib- lıı:ere • paralar, annalar, krediler 
tfraı ve menfaat cereyanlarına veriyor; bazan da mGbayaat için 
kapılmı) orlardı. Ve bu •yededlr bilhassa memurlar ve heyetler 
ki; .. ı mea'ul olanJann bu kadar aBnderiyordu. Sazan bu hudut 
atırı h1ı&reketlerine rajmen o mu· •e ıalihiyetl aamabdut olan 
aıı:zam bina71 ancak kendi ha· itler, • para kazaamuı matl6p 
mlyet •• faziletlerlle yaf&byor- olan • g6ıdelve ~• menıuplara 
)ardı. da havale e~iyor.. V • ıDplaealz 

Yapılan yolauzluklar, yahu 1d ba ıekllde yapılaD uuldz mu-
banlardan ibaret kalmıyordu. Da· amelelerden, eberiJa pek acı 
ha birçok ıarlbeler de cereyan neUceler de zuhura ,.Uyordu. 
ediyordu. lamall H•kkı Pap Mf'HIA: Kim bUJr kimin tavaiye 
aJlll zamanda hllkfımet namma •ttiii (Sabri) lamiade birine lamall 
ticaret te yapıyordu• Yon, Hakla Paıa oldukÇA mlblm bir 
deri, ipek ıibi baza madd.. para vermi1o. Ealdtehlrd•, plyau· 
lerl mahallerinde m6bayaa etliri- da mevcut bOtlla ıekerleri Aha 
yor, latanbula getirtiyor; bunları alarak latanbula ıetlrip Mtmaıı 
ya latanbulda ltl•tiyor, ••yahut için ı&adermiftl. 
Almanya ve Avuıturyaya 1evk.. (Arbll ••, 

Malaz• ve Ticarethane Memurlanna 
Saat 7 ye 9 dan 10nra Hrbatsiniz. Bu fıraattaa blliatifade 

ASRI BiR USAN ôaRENMEGE ÇAUŞINIZ 

BERLiTZ MEKTEBi 
Sizin için her lisanda yeni kun aÇ1yor. 

6 ay için 15 liradır. Tediyatta teah:lit yapılır. 
AnlUlreı Konya Caddesi. lstanbulı 373, latlldAI c•ddeaı. 

• 
1 

F ABRIKASI: l.tanbul, Ar,.• 
uray, Vapur iakelul caddeli. 

TOPTAN SATIŞ YERi: 
Sirkeci, Mühllrdar Zade Han 

No. 1 • 2 
NUR KALEM 
L TD. ŞiRKETi 

Tel: 21711 

(5142) ~r 

1 
••• 

('' Borsada 

Hafta içinde 
Neler Duyduk ? 

İhracat mallan piyuuında bir müd· 
deUenberi •örülen büyük hareketin 
1a•qlaoıı9 olduğunu yazmıttık. 

Bu hafta içinde pi•- blla
bUtan -kl•le\~ a.za ..... 
lann fllltlen dDftll bazalan 
d• hiç -td11111d1e 
Atağıdaki ıatarlarda lataııbul piyaaa
mnın hafta içındeki gidiıini, her mal 
için ayn a7n balacabınız: 
Afyoa - Afyon piyaıuı haf

ta içinde çok durgun ıeçti. Hiç 
bir mal aatılmacb. Hafta ortam
da, bir aralık, bazı depozitçiler 
alıcı oldularaa da ıonuada bir it 
çıkmadı. 

Uyuıtorucu maddeler inhlur 
ldareai de aylardanberi mal al
mad.jmdan elinde afyoa balunan 
ldmıelerla ubarlan tlkemnekte 
•• zaranna da olaa maluu elinden 
çıkarmak iateyen tlccara rutp
linmektedir. 

Tiftik - Geçen haftalar 
içinde Almanyaclaa tiftik lateklerl 
azalmaya baflamıfb. Bu hafta iH 
hiçbir it plmedl •• piyasada 
dlf8n içia •hl olmadı. Y abuz 
26 balyahk kllçlk bir parti Kar 
aerl tütiii kiloau 94 klll'Uflan el 
deiiftlrdL hagiltere Ye SoyYet 
latelderinln fiati bapkl Hri-
yeaia çok apjqmcla oJdutua
daa buralan için de bir Abf 
olmadı. 

Piyua, Almanyadu tiftik ı .. 
teklerinin gelmeli için, bu lfle 
ujrqan makamlardaki çahfma
ların bir aa enel çotalblmuma 
dileyor. 

Yapalı - Y apajı aht •e
rltleri de, tihlk sıibi yavqladL 
Yeni bir iatek ka11ı'ığı olarak 

hafta içinde mal aablmadı. Y alm& 
eakl bir ahpa tamamlaamaa içla 
bet ton kadar Anadolu yapajall 
kil•u 7.i kurut etrafıacla Aba 
ahacb. Batka it olmada. 

8uld•y - Buid•J plyau.., 
hafta içinde, pçen haftanın e~ 
olarak aeçti. Ziraat Baakum ' 
heaaplı aatqı Ye lllzumu kad t 

mal ıeliti fiatlan olduiıa 1erdl, 
bet onpara farkla tutmaktadır. 
ekatra beyaz Bujdayların halt., 
IODU piyaaaaı d6rt kul'Uf 30 par ; 
kırk çavdarlı malların 4 kuruı 
aralannda idi. 

Arptl - Gelen mallar lst • 
balda kullamlmak lbere sabb < r 
ve u ıelclijladen ancak bu ı ,, 
yetiyor. Almaayadan istek yoktur. 
ltalyaclaa aeı .. itler de pY ....... 
tir. Zaten dlf pazarlardaa plea 
istekler bu yıl latanbula apama-
dan tlojru Saaaauna aidiyor. Fi• 
atlu geçen haftaya bakarak bi
raz aıatıdır. Perpmbe tini arpa 
flab iç kwuı yirmi beı pare, iç 
bruı otuz para aruı•da idi. 

Fındık - Geçen hafta çok 
emin olarak 47,5 Jnanıp kac:la 
,Ubelen iç fmdık piyuua cht 
pazarlardan gelen lateklerio kf'· 
lilmul lzerfae veriledi •• u iş 
oldu. 

88ylelllde hafta içinde yalnız 
iki iç •aıon kadar iç fmdık ki
loaa 45 kuruıtan ·geçen haftaya 
bakarak kiloda yDz para ekılpe 
aabldı. 

Perıembe fllnll it olmadı. 
Plyaaa durgun Ye lamen flatler 
44,50 • 45 kunq araıında idi. 

j VAPURCULUK . 
T0RK ANONiM Ş1RKE11 
latanbul Acentahtı 

• I J•• Hu, Telefona 22828 • 

Trabzon 
TARI 

Yolu 
Yapurıa 2 
K. enel 

Pazar ... , uat 20 .ı. Galat• 
nlabaaadu kalkacak. Gldlfteı 
Zoapldak, faeholu, Ayancık; Sam
au11, Oaye, Ordu, GlrHun, Tirebolu, 
Garele Trabaon •• Riaeye. Dlnlt
te baalara llt•etea, Of Ye SGrm .. 
••1• utraraealcbı. 
Karabiga Y o!u 
CUMARTESi, ÇARŞAMBA 

shl•rl aaat 20 de Tophane nhb
aaadaa bir Yapar kalkar. Gidfı •• 
dlnlıt• mutat lıkelelere atrar. 

IZMIT YOLU 

BAN \A KOMEttÇiYALE 
ITALYANA 

Sermayl'11İ Lıret 700,000,000 
İhtiyat 1&kçeıti ,, sao.•.

}lerkPZI jJare ı M 1 L A N O 
İta yauı ı ı aşlıca şehi lenode 

IUBELER 
logil ecP, ls" .; e, A "U tu ya, Maca
rısr.an, <.; kosıov&k) 11, Yugoslavya, 
L ·h atan, Ho naoya, Bulgırnstao, 
M111r, Am .. rıka Ceınahıri Mthteh deli, 
HrPaııya, Şılı, Uruguay, A J otin, 
P~ru, l kvutor ve .Kolumb y.aJa 

AfilyttR}'onlar 
ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 

G.11 '8 Voyvod• caddesı KR köJ 
Palu C 1' •lef. 26 t l I !/ 1415 ) 

f4phlr dahlllndekl acenteler ı 
İ'4tanb ı ıl : A 111 u · yllu h uıuda 

Telef. 2921. B ~ oglund : l~tıldll 
caddeeı T lt'f.1048.Kt&mpiyo dıitre•i 
Doraada Telef 171& 

l~MIRDE ŞUBE 



BllAI ·ve· Zambak 
BU~Uk Tarihi Romen 

No. ı 100 

Bir Taşla İki Kuş! .• 
Şövalyejf ltalyaya Göndermekle Hem Onu, Hem De 
Françeskoyu Memnun Edeceklerini Düşünüyiirlardı •• 

- Yok. lbrahim •• bu da mO
rllvvete ıeza delildir. Bizi ve ni
celerini 61Dmden ballı etmiştir. 
Böyle kahraman kltllert bu dan
dUayaya az gelir. Onlara ıebep
ıiz yere llifmemelidir... Ancak 
ben derim ki, onu ciYarımızdan 
biraz uzakça tutalı•... Madamkl 
ltalya diyarına ıltmek iıter; bu
na mani olup ta, riklbımızda bu
tundurmıya çalıımıyabm. Amma 
bize ,Oalla birinde lizım olmak 
ihtimali Yardır. Onun için de 16-
sllmUzdea pek Irak bulundurm .. 
1alım. 

- Mlbarek kalbinizden ne ki 
ıudur edene, lubet andadr, 
aultanım... Kulunuza hoıça bir fi
kir gelir, bilmem anıma mUıaade 
buyulur mu? •• 

- S6yle. 
r - Bizler, bunca mihnet Y• 
meıakkate katlanıp buralara ka
dar geldik. Vakıa, birçok billt 
Ye ganaim elde ettik amma, aııl 

maksudumuz, ıu Françe kıralı 
Françeıkoya imdat etmektL 
Mesfôr, bu hareketimizi cana 
rı ıinnet bllipt hemen orduıunun 

baıma ı•çip, dOımanı iki ateı 
arasında ııkııtınp bize karıı 
gelmek.. •e mübarek elinizi 6p0p 
ıttkran borcunu eda eylemek 
lizım iken, her ne hikmete mebni 
iae buna kadir olamadı .• 

Bakınız, Aaadoludan ıelen 
1-aberler, pek hoıça detfldlr. 
Dazı iayan emmarelerl bellr-

r nıiıtir. Olabilir ki, ltialer yann 
buradan göçerlL Belki de 
maallhat icabab, aıkerlmlzl de 
ıeri çekeriz. O ıaman Françea
konun hail yiae •lltkllJce bir 
vaziyet alır.. Kulunuz ilerim ki; 
but Cem kulunuza ltalyaya rftmek 
için rubaat Yerelim.. Amma .. 
Giderkea Françeskoya utraıın.. 
Mesfôru ıörOp, niçin bize karp 
çıkmadığım ıoraun.. Ye bundan 
ıonra h&snO tedbiri elden bırak· 
mayıp tedarlklice bulunmaıı için 
tarafımızdan tenbihte bulunıun. 

- Çok mOnaıip olur. 
- Kulunuz bunC:la iki fay'da 

görUrllmt ıevketllm.. biri 111 ki, 
F rançeako ·u bir hoıça tutup ıa· 
habet g&s\ermit oluruz. Françaya 
tibl ve t araftar olan hıriıtlyan 
olan mille1lerin ıOkranını kazan .. 
rıı. Diğeri de Avrupa, billdını ta
nıy an ve bu gibi huıuıt mUkAle
ve muhabere itlerinde mahareti 
olan bu Şövalye Cemet Keennehil 
bir paye vererek onu dalma eli
mizin alt·nda bulundururuz. 

- M--kul diltBnOrıOn, lbrablm. 
Hemen, yanndan tezi yok, Fran
çeskoya Hr name yaz.. bazı hafif 
sanayim hedayaıı da HÇo Bunlan 
Ceme teslim et •. ı&nder. Fakat.. 
uzaktan uzağa Cemin arkaaıaı 
kollamayı da unutma .•• 

- F ermaa, efendimizi• ıeY

ketllm .•• 

* 
Kadının Fendi •övalyeyl 

Y enebll•c•k mi? .. 
(Fondi\ ıl6 lökraçyo ıato1aDu, Kont 

lıoaı dö Löy6liya : 
Benim aziz ve HYgili Kontum! •• 

Sana bu mektubumu ne heye
canla yazı= orum hilaea ... Şu anda 
una hitabederken kendimi; 1enin 
o aık Ye hararet tqan kudretli 
kol ann araıında farzediyorum •• 
M.-nen bir lezzetle, tiril tiril tit· 

rlyorum. .• Sonra da, aana pek 
mBhlm bir haber veriyorum. Bu 
haber, seni biraz hayretle bıraka· 
caktır. Çünkli taHrladığın prog· 
ramda belki bazı defitiklikler 
yapılmaaına sebep olacaktır. 

Seni daha fazla merakta bl· 
rakmamak için bu ha berin ne ol
dutunu derhalıöyliyeyfm: - Şö
Yalye, Cem •• EYvelki akı•m PariH 
ıeldi. .. Dün Nbah Kıralı ziyaret 
etti... Oımanlı Paditahı tarafın
dan ıönderilea mektup ile birkaç 
ehemmiyetıiz hediyeyi Birinci 
F ranıovaya takdim eyledi. 

Şimdi Hn, fU sabrlan okur 
okumaz yerinden fırlayacak •• alaz 
doluıu bir ktıfOr baıacak: 

- Birinci Süleyman ile Blrlnd 
Franıo•a arHında muhakkak bir 
ittlfakaame imza ediliyor. 

Diye batıracakıan... Fakat, 
biç teltt etme sevıl~lm.. Blrind 
Franıovada b&yle bir it• ıiriıe
cek kudret •e kabiliyet kalmadığı 
giblt matrur Padiıahın ıözlerl de 
bllıbüUln baıka bir mahiyettedir. 
Adeta naıihatten ibarettir. Mektubu 
Kırahn yazıbaaeainden aıırtarak 
bizzat okudum. Eier mlhim bir 
ıey ol1aydı, kopye etmlye ve bir 
ıuretlni de saaa ıBadermiye mec· 
bur olurdum. 

Gelelim Ş6Yalyeye.. Kıral oau 
geae Ldvr sarayıu miıaflr etti. 
Bunda da bllyllk bir iaabet 181-
terdi. Hiç olmazu tamamen ı&
ztlmtln &nllnde bulunuyor. Kendl
ıini takip ve taraHut lçla beni 
yormıyor... Oau• glnlerdeaberl 
vaktini yollarda ıeçlrdifinl, ve 
biç 10pbesiz, alık bir kadımn he
yecanlarla titreyen ainHine baaret 
çektlğiai dlfBnerek • bir hizmetçi 
kız kıyafetinde• yatak odasına 
rfrmek iıtedim. Beal nezaketle 
reddetti. Hatta biraz fazlaca yı· 

laımam Ozerine çenemi olqayarak: 
- Biraz yorgun olmakla be

raber, at uıatım Don Antvan 
Cenapları, ıizi daha ziyade mem
nun eder, matmazel • 

Deddl .• Bu tavılyeainden tlo
layı, ŞöyaJyeye bilha!lla mlaaetta
nm. ÇDnkO bu don AıİtuYan 
cenaplan, beni cldcfen memnun 
etti.. O, baaa karıı Şavalye gibi 
hissiz Ye mağrur dananmadı. 
Yatak çarşafını değiıtlrmek ba· 
banesile odaaına girdiğim zaman, 
yerlere kadar eğilerek beni se-
lamladı: · 

- Matmazel hazretleri!. Siz ki, 
Haımetlô Birinci FranıoYa Hz.nln 
11raylarında bulunan muhterem 
ıahıiyetierden blriıialz. Bendeniz 
gibi lclz bir lıpanyol prensinin ya• 
tak aıma girmeniz.. ihtlyaçlanmı 
dnıunmeniz ae kadar aazik Ye 
ba11aı bir kalbe •alik olduğu
nuzu ı&ıteriyor.. ( Bodin ) de, 
kendimizi ateıler içine atarak 
bayatlannı kurtardığımız dokuz 
rahibeden hiç biri, bu ıizia glSı· 
terdlğiniz nezaketi ibraz edemedi. 
T eıekklrlerini lteyan etmek için 
bizi 16ylece ltir cİolaııalardı. .• 
Y abut, lalç olaaua aralanadan 
iklıinl murabbaı olarak yollau
lardı ne olurdu; uakL. Bakımı 
ıu hali••·· Onlana ylılntle 
ne hale ıeldim. DlnyanıD 
en zarif bıyıkları olan ltı
yıklanmı, oalana 11dadea kar 
bettim. 

fArkua var) 

()iıleri 
Kurtarırl 

oı, et!erinf 
Kuvvetlen
dirir l 

Atız kokuıunu 
defeder ı 

Afızdaki 
bütün 

• 
muzır 

mikro plan 

0/o 100 

Öldürür 1 

Denizyol ları 
lf L 1T11111 

AHablerl ı Karakl1 Klprl•aıı 
TeL '2N2 - llrluel llllalrdarH.I• 

Haa TeL 12741 ........ ... ...... 
Mersin Yolu 

ANAFARTA •apuru 2 Bi
rinci Klnun PAZAR ınnn aaat 
10 da Mersiae kadar. "8165u 

Karadeniz Yolu 
KONYA vapuru 1 Birinci 

Klnun CUMARTESi günll saat 
18 de Hopatya kadar 118166tt 

Ayvahk Yolu 

il ~-----1-•t_•_n_b_u_ı __ B_•_••_d_l_Y•_•_• ___ ıı_ı_nl_•_n _____ I 
200 adet emaye klıe, 200 adet emaye tabak, 20 adet tepal, 

100 adet yemek kaıığıt 500 adet poraelen yoğurt kiıeai, 24 adet 
poraelen çay fincanı, 10 adet çinko ğerdelt 20 adet ıu ko•a11, 30 
adet mOdener kllYet muhtel.f No. da 1 O adet böbrek şeklinde 
kDHt, 1000 metre kefenlik bez, 4 adet çelik paapu muhtelif No.da, 
25 metre liıtlk telli hortum, 4000 metre Amerikan bezi, 500 met
re ıargıbk Amerikan bezi t · 300 ·metre alaca dokuma, 300 adet 
cam bardakt 50 adet emaye ardek, 20 adet cam ördek, 50 adet 
emaye ınt:ükt 15 adet tükrük bokka11t 50 adet yüz bayJuau, 100 
adet haata abası, · 150 metre mermer bez, 20 adet keten peçete, 
100 adet peçete 200 adet aurabi, 100 çift · terlik, 30 adet 100 mum
luk ampul Osramt 10 adet 100 mum:uk atitlll ampul Oaram, 100 
adet 50 mumluk ampul, 100 adet 25 mumluk ampul, 1 adet Simenı 
telefon Şarj limbaaıt 5 adet Simenı ankastra anahtan, 1 adet 
ıaz kaminaloı~ 100 metre aşçı bezit 10 adet emaye tencere. 

Cerrahpaıa haıtanesine lüzumu olan yukarıda cins ve miktarı 
yazılı eıya kapalı zarfla mllnak&1aya konulmuıtur. Talipler prtname 
almak l{ere berglln Levuııa Müdürllliüne müracaat etmeli, mtlaa• 
kasaya girmek için de 323,5 liralık teminat makbuz Yeya mektubile 
teklif mektuplarım 3/ 12/934 pazartesi ı&nll Hat on beıe kadar 
Daimi Encllmene •ermeleri. (77 43) 

Maarif V ekiletinden: 
21 /1 J /934 tarihinde lhaleıi icra edlleceif illa edilen Enura• 

Muallim mektebi ikmal inıaab m8nakua11 gtirillea IOzum Gurla• 
Bç ay temdit edilmiftir. ihale 21/2/9JS Perıembe lflal uat 15 te 
VekAlet iuıaat komiıyonunda kapalı zarf uıuWe icra edilecektir. 
Talipler ıartname ve teferruatını inıaat dalreıiade ıörebilirler. •·8138,, 

1 Inhiıarlar U. Müdürlüğündenı 
11 4300 ,, adet Emaye taklidi bayi leYhaaı ıatın ahnacakbr. 

Taliplerin .nümune Ye ıartnameyi ıördllkten aonra pazarlıta iftlrlk 
etmek tlzere 10/12/934 pazarteal rUnB ıaat 1114,, te 11 %7,5,, temi
natlarile beraber Cibalide Levazım ve Mlbayaat Şubeıl Mtıdlr
ltliOne mftracaat etmeleri. (8134) 

MERSiN •apuru 1 Biriaci Dr. KEMAL NURi Son Poata Matb••• 
Kiaua CUMARTESi gDaO ıa· Cilt n Zührevi hastalıklar müteha111111 
at 18 de lzmlrte kadar. "8167 Beroııuı Ru111ell han 18 

'-----------~ ~--.. Tel: 40153 

Sahiblı Ali &krem 

Neıriyat Mldlrlı Tahir 

------ -- -----------------------------------

' 
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1 RAD_Y~O_I 
2 KAnunuevvel Pazar 

Bükreş 364 m. - 11,45 dini neşri• 
Jat, 12 dini muıiki koro, 12,30 öğle 
konseri radyo orkestrası. 13,i!O haber
ler, 13,45 hafif muaiki, 14,15 haberler, 
14,40 plak, 17 tıbbi bahisler, 17,HS 
Romen musikiııi, 17,30 köylüye konfe· 
rane, 18 hafif neşeli musiki, 19 haber-
ler, 19,15 Jean Marco orkeat?&Bİ, 20 
konferana, 20.20 plik, 20,~5 hafta ha· 
berleri, 21 musiki, 22 epor, 22,10 ııa
lon radyo orkeıtra81, 23 haberler, 23,35 
•rkeatranın devamı. 

Peote 5SO m. - 18 Çingene orke• 
traıı, 18,25 sözler, 19· piyano konıeri, 
19,40 masallar, 20,16 apor haberleri, 
20,::>0 Kalmanın Zauai kiıaaHny isimli 
tiç perdelik operet, 22,45 haberler, 
l 28,0S oda. musikisi, 23.45 Çingene or-
keetraıı, 24,30 Mandita cazbandı. 

Berlin 357 m. - 19 çift piyano 
konseri, 19,30 bando muzika, 20,30 
farkdar, 20,40 spor haberleri, Bağdat 
berberi iıimli operadan sahneler, 22,80 
'1 nci Alaıao şaheaerlerinden konaer, 
23,10 haberler, 23,30 dana musikisi. 

3 Klnunuevvel Pazerteal 
Bükreı 364 m. - 18 haberler 

plAk, 23,45 borsa plak:, 14,15 bab&rler, 
14,40 plUk, 18 konferana, 18,10 Schu· 
bertin eserlerinden kuartet konaeri, 19 
haberler, 19,15 radyo orkestrası, 20 
konferans plak, 2ıJ,20 plak, 21 kemlin 
konseri, 21,4ö şarkılı piyano konaeri, 
22 ca.zband, 23 25 kahvehane mu-
•ikisi. ' 

Peşte 550 m. _ 18 30 koro kon· 
eeri, 19,50 derş, 19,30 'keman konseri 
Ilonka Fehre, 21 Filipin adalar1nda 
çalınan muıiki parçaları 22 Friedlin 
idaresinde opera orkeıtr.:aınm konaeri, 
22,40 haberler, 23,30 çingene orke1tra• 
11, 21,15 plak konıeri. 

Berlin 357 m. - 18,80 plik, 19,05 
ıpor, 19,30 Duosonet konaeri, 20 Ak
tüalite, 20,20 yeni ıarkdar, 20,40 ha• 

.herler, 21,10 tiyatro bahiıleri, 21,40 
dans musikiıi, 23 haberler, 23,20 ak• 

ıam konseri. 
4 Kanunuevvel Salı 

Bükreı 464 m. - 13 radyo orkea
trası dans parçaları hafif havalar, 14 
haberler, 14,80 orkestranın hafif hava
lara devamı, 18 plak, 19 haberler, 
19,15 plak, 20 konferanı, 20,20 plak 
mandolin gitar akordeon, 21 Debusıy· 
nin eserlerinden konser, 22 konferanı, 
22, 15 •enfonik orkestra kou1tri, 28,25 
kahvehane koneeri. 

Peşte 550 m. - 18 cazbant, 13,-45 
Fr. ders, 19,15 Faragato konseri, 19,55 
sözler, 20.30 operadan nakil, Olfenba• 
ahın Contem Iloffmann operası, 22,35 
haberler, 23.45 çingene orkeatraııı, 
24.30 Bachman aalon kuartet takımı. 

:Moskova ( Stalin ) 861 m. - 18,80 
gençlere muıiki, 19,30 yeni musiki, 
parçalan. 22 dans ve karışık konaer. 

Berlin 857 m. - 19,30 yeni operet 
parçaları, 20,40 haberler, 21.10 Shnnee 
turnballade iaimli monoloğ, 21.40 ne• 
eeli ne@riyat, 23 haberler. 23.20 Mo· 
zartın eserlerinden konıer, 24 danı 
musikisi. 

6 Kanunnevvel Çarşamba 
Bükreş 364 m. - 13 plak, ı_~,45 

borsa pliik. 14, 15 haberler, 14,40 plak, 
hafıf muıiki, 18 Edvard Candellanın 
eserlerinden Petru Rares kısa oporaeı 
19 haberler, lU.15 radyo orkestraaı, 20 
konferanı, 20,~0 plak ıarkılar, 21 
Chopinin eıerlerinden piyano konseri, 
21,45 farkılar, 22,05 radyo aalon or· 
keıtraeı, 23 haberler, 23.26 konaerin 
devamı. 

Peşte 550 m. - 18,30 Rajter ida. 
reeinde opera orkestrası, 19,45 İtal
yanca den, 20, 16 plak, 21 kımtık 
neşriyat, 23 haberler, 23,20 Lajoı ve· 
reı çingene orkeaıraın, 24 danı mu· 
ıikiai. 

Meıkova ( Stalin ) 86 L m. - 18,30 
yeni muıiki, 19.80 kanşık konser, 12 
dana muıikiıi. 

Berlin 357 m. - 19.30 senfonik 
konser, 19,40 ev muaikiai yayh ııa.ılar 

konseri, 20.40 haberler, 21,45 milli 
neşriyat, 22.10 Anton Druckoerin e1er
lerinden stınfonık kon.er, 28,10 haber
ler, 23,30 plak kooıeri. 

6 Klnunuenel Per9embe 
Bükreı 368 m. - 13 haberler plik 

13,45 haberler, 14,15 haberler. 14,40 
plak, 18 radyo ealon orkestruı, 19 
haberler, 19,15 orkeıtranm devamı, 20 
konferans, 20,20 konfer,ana, 20,35 Die 
Meciıtereinı•r "WoaZJ'ilürobJ~ •mli 

J 
Riohard W agnerin opera temıill, 23,30 
haberler. 

Peıte 550 m. - 18 ziraat, 18,30 
plik koneeri, ıözler, 19,25 aalon mu• 
ıikiıi, 20,10 harici eiyuet, 20,30 Pewte 
operasında verilecek temıili nakil, 
23.SO çingene orkeetruı, 24,10 Fen· 
landı7a orkestraıı. 

Berlin 357 m. - 18,30 kuııık ko
ro komeri, 19,05 yeni Balladlar, 19,30 
çocuk neıriyatı, 20 milli neljriyat, 
20,45 haberler. 21,0:> Göbbeı T. kon· 
feraaı, 22,30 plik, 23 haberler, 23.30 
dam musikisi. 

7 Klnunuevvel Cume 
Blllu .. 3" m. - 13 P lk, 15.45 Boraa 

hnbtrlerl, 14.15 haberler, 14.40 pllk, hafif 
mullı, 18 r•dyo orke•truı, 19 haberler, 
J!).J~ radyo orliHtra111, :.ıo lı.onferan1, 2t.~ 
epera koro•u, !U •enfonlk kon•ere dair, 
21,10 senfonik kon•er, 22 senponk için 
aözler 22.15 koDBerla devemı, 23.30 p ll.lr. 

Budape9te &SO m. - 18.1!) çingene or· 
kestraaı, 19 •por, 19.SI •Özler, 20,2~ Bertha 
HIOD t•lumı, 21.35 radyo O.tüne radyo, 2t,50 
ıarkalı Kalman konaerl, 22,'.i5 haberler, 22,SO 
Rajter ldarHiade opera orkHtr•aı, 24.20 
hafif aalon mualklaL 

MoekeH (StaUa) Mt m. - 17 Blzetnin 
•K•••• oparHıaı Moelı:oY• operaaınd•a 
aaldL 

Berlln 437 m. - 11 h8flf orkaatra lıoft4' 
•eri, 19.M ıözler, 19.30 pJlk, 21 haberler, 
21.10 Kallofon ve mandolin koaaerf, 22 radyo 
tem•lli, 23 h

0

aberler, 23.20 M•k• Regerln 
e•erlerlnden p ;yano keman kon•eıl. 

8 KAnunuevvel Cumartesi 
86kreı 364 m. - 13 pllk, 13.45 p'lk, 

14.U haberler, 14.(0 pllk, 16 mektep net• 
rlyah, 18 daDB au•lkl•i, 19 haberer, 19.15 
Corologoa caz takımı, 20 konferan1, 20.:ZO 
p lk :ıı radyo orkutra•ı1 22 kouferana, 2'.ı!.15 

kouerln deYamı. 23 haberler, 23.25 k•kn
bane kc.naerl. 

Budapeıte 550 m. - 17.~ koaaenatıı· 
nrdan nakil, J9.45 pllk, 211.30 ae9ell .özler, 
21 arzuya bai'ı !-.oaaer, 22.JO apor haberleri, 
22.30 apor haberleri, 22.50 Pert!a çingene 
orkestra.., 23.40 poıta memurları takımı ta• 
ruı11da11 koa•er. 

lloakon (St•lln) 361 •· - 21 rad10 
temaill, 22 dua Ye haflf muaikt. 

Bertin S57 m. - 18 hBftf orlrutra kon• 
Hrl, 111.:tO radyo temalll, 20 cembal ne ke
maa konaerl, 2".25 ıarkı'ar, 20.40 aktüal 'te 
21 haberler, 21.JO marılarc!•n p '.ik'u, 21.30 
mllll neşri yat, 2le.30 plAk konaeri, 23 haber
ler, 23.30 d ana muılk ! al. 
-- . ......... . ... . ... • • -· .. ............. ..... __ 1119 __ .. _, ___ 

( Toplantı, Davetler 

Tıbbiyelilerin 
Münakaşalı 
Bir Toplantısı 

) 

Tıp talebe ce mi7etlnio geçen haf• 
tadan kalan yıllık kongresine dün 
Halkevinde devam edildi vo çok mil· 
nakaıılı oldu. MOnakaıa beaaplar4 
da 127 liralık faturaaız bir para için 
yapıldı. Neticede bu paradan 37 
buçuk liraaın n açık olduğuna ye 
muhaaebeci tarafından ödenmeaino 
k~rar verildi. Bundan ıonra yeni 
nızamn :.ıme kabul edildi, yeni idare 
heyeti de seçilerek kongre bitirlldL 

Doktorlar 
Etibba Muha:fenet n TeavOn 

Cemiyeti aylık toplantıa·nı dOn ötlc· 
den •onra yaptı, yeni nizamnamenin 
tedkik edilmeıiae devam olundu YO 

teavGn eandığı iı'nin baıka bir 
toph ntıda görütillmeaino karar Ye

rildi. 

Ankara Llaelller 
Ankara Liauinden yetiıenler dOn 

Halkevlnde 1ıll k toplanblarını 
yatılar, idare heyetinin bir yıllık 
çahtmaıını betendiler ve yeni bir 
çahıma proa-ramı 7aparak dağıldılar. 

Amaayahlar 
Dan ıehrimizdeki Amaayalı'ar da 

Halkevlnde hu•uıi bir toplantı yap• 
mıılar, Amaııyıı.nın yeni Belediye 
kurultayını tel:rik •• muvıtffalciyetll 
çalıımalar te111ennl etmltlerdfr. 

----·-.. ·-········· .. ·--····---·-· -· il ••••••• 
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1 ncl KANUN 834 24 -Arabi Rumi 

' 12 Şaban 1111 -- il hl Tepi• IJll 

T alllt !!!:!,.v_._•ıı_n..__va_k_n_ılaaııl 1 V aH 

Glaet 2 25 7 05 Akf .. • ~ 16 41 
Öile 7 20 12 O:l Yataı 1 17 ıt ı' 
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.... " t - "~· ~ 

SON 

Öz Tür.kçe 
Bilmecemiz 

DUnkU Bilmece 

Dil değişimi Türkiye 
ııra değiıimleri içinde en 
yaygın en değerli olanıdır. 

BugUnkU Bilmece 
Bot dört köıeleri qaiıda ya• 

zıla manalara gelen iz Ttırkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa
yede hem vakit geçlrmiı, hem 
de ısz Türkçe kelimeleri 6ğrea• 
mit oluraunuz 1 

1 
2 
3 
4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 ~ 

~ -.-•-.-.... 
8 

soldan saaa 1 

1 - Aluisada • Gen"tlik 
2 - Çofun ıuddı - ujıan 
5 - z yıf 
4 - M" t ra 
5 - Ortasına bir A getirilince 

kenar - ıonuna bir L r•tiri
lince rah 

6 - Mecnun 
7 - İçt'mai 
8 - Ced • · bir neta 
Yuksr1dan a,aıı: 
1 - Kıt n uddı • kanu•, nls11n 
2 - Çoğun zıddı - aıer • baynn• 

lar n yeditl ıey 
S - Kamer • yemenileri• keaar• 

larına dikileD ıQs 
4 - Cemiyet 
5 - Az • cak.. genit ol mı yan 
6 - Beyaz - rüzgi.r 
7 - Rab 
8 - Naed • ca ... u 

Kısa Adlar \ 
Yabancı Dillerden Adların · 
Öz Türkçe Karşılıklarını 

Yazıyoruz 
Bul'llD de aoyadlanndaa ayrı olaHlr 

Ôz adlar1n Ôz TOrkçelerlni, yabancı 
dillerden alınan adlara kart lak olarak 
buraya koyuyoruz: 

Fani • bayık, ertimlit, itnek, lSlez, 
ater, ö tlek, tQkenik. 

Farika - belgi, be'gO, ıra, 
Faa:h - çeçen, çiçen, kepıil, selçik, 

teıen, uı, yürllk. 
· Fetanet • eyrek, göoOl, okuı, eat, 

uı. 

Fatih • algan. 
f. tin • anlatan, anlak, eke, uyıınılr. 
Fazilet - dej'er, ebiri, erdem, ertem, 

7anrak. 
Fazıl • erdemllf, erdenıli, erden 

erzik, ezi"G, OstGa. 
, 

Fehim • anh, olun, okkan, 8f, 
lSk. 

Felek • çığrı, ebren, •nen, özlek. 
Feaih • eogio, gen 
fıtrat • kıl ğ, o' u1w yaradıı, yoaua. 
Firdev• - Uçmak 
Firkat • ı:7ruk. 
Fuı.t - gönül, CS.z, özek, Ozek, tın, 

Grek, yörek 
Faaun - arpağ, batı, ha~a, baya. 
Gafur - Bakhil, blrgGci, yarlıgaycı. 
Galip - arkan, ba~kın, bozan, güç!Q, 

gür, Oıte, yete, 1etıa, yenen, yeıai~ 

ylj"in. 
Gani • bayan, doyuk, urlı. •arbklı, 

ıena-io. 
Ganimet • alaaç, albaba, al .. n, 

bara-u, bulun, çaldu, çuldu, kanot, 
kaypak, kaı:u, olca, tant. tayun, telim, 
urundu, yurgun. 

Gayret - cabadak, enaek, l•kek ' 
kiçemel, kıaık, kllç • ' 

Gayyur • acar, aeer, bıkmaz, carı 
eslek, çalııkan, ltçea, ıaeemer, kace• 
•er, bğrak, uıaamaz, Y•tia. 

Gazaıafer • ar•!an (••lan) 
Gonce - bibililr, bllbik, hobillk, 

bubik, bllbGlllr, bir, clmbOt, kokun 
kukuf, anayuk, pibadilk, tokak, tom~ 
ıak, tomurcuk, domurcuk, JUmulr, 
zambak. 

GOzlcli • artukıaaç, ••ay, irindi, 
aa1ın, ıaylam, Hçlda, tolu, irindi, 
GrlndlL 

Hidi • Boaatp, KdaYQ. 
Hafı• • •••rucu. balon, .. ld•Ylt. 
Hafıı.a • A. • AnaJr. bellek, • ., 
Hafit • •Mille ........... ..... 

Türkiye, Boğazlar Ve 
~ngiliz Donanması 

·-··-····---··---··········-···-··· 
( Ba~ttraf ı 1 inci yüzde ) 

çıkınca logıltere donanmaaına 
liz.ım olan Irak petrollarını bu 
boğazdan geçirmek düıünceainin 
bugtin biçb:r kıymeti kaimamııtır.,. 

Lord Stralbogbi bu hey~can 
Yerici filmleri yllrtıttlikten sonra 
lngiltereoin Akdeniz donanmam 
için fU tekiifi yapıyor: 

"Akdeniz donanmaaı için deniz 
Usıü huılln Malta adaııdır. Hal
buki " Cebe:üuank ,, boğazı kıy• 
metten düftüğil içb artık Akde .. 
Dizdeki lngiliz donanmasını ... lıy• 
fa,. llmamnil göndermeliyiz ve bu 
limanı donn.nmamız ıçın de.niz 
lisan yapmalıyız. Irak petroUanm 
lngiltereye getirmek iç~n petrol 
gemi!eri Basra körfezinden kalkıp 
Afrikamn etrafını dolatmalıdır.,, 

Bu mütehasaıs kumandanın şu 

teklifi klll'fıunda bir ecnebi mu
harrir, Tilrkiyeyi aözgelifi ederek 
diyor ki: 

..Kumandan Kenvorti'nln bu 
busuıtaki fikri, Boğazların yeni
den al1Ablaoma11 hakkında T ev
fik RUıttı Ara• tarafından CeneY• 
rede ileri allr6leo tezin, bilvasıta 
olmakla beraber, fe~kalide ma• 
nidar olan bir teyidi mahiyetinde 

tel•kki olunabilir. Şarki Akdeni
zln a·ııkeri ebemmiyellniu, hatta 
dünyanın en büyük donanmasının 
tekıif ve techiz.inin en eaaalı met• 
kezini teıkil edecek kadar, art
mıt bulunduğu bir esnada, Tnr
kiyenio, kendi ülkesinin efendial 
o!up, kapılarını da dilediği gibi 
mUdafaa eylemek talebi tamamen 
yerindedir.,, 

Atatürk Ve Bir Fransız Mareşali 
( füıştaratı 1 inci yüzde ) 

lardan b~ri canlanmaktadır. Gene· 
ral Şerril ile birlikte Türk inkı· 
laplarmı sayalım: 1923 yılJarın· 
dahberl yapılan Türk iolnlipları· 
nm uyııı on birdir ve yapılacak 
daha inlnlAplar vardır. Bundan 
aonra kitapt:ı Generalin ihti· 
yar garplilerin daha uzun za· 
man "Konatantinopl,, diye ad· 
lamakta ısrar edecekleri uı.tan• 

bul,. hakkında verdiii izahat 
okunacaktır. General, modem 
Ankara Cumhuriyetinde eaki Tür
kiy eden kalmıı abideler ve man
zaralar hakkında en haııas, en 

mütebahhir ve en aıık bir rehber 
gibi izahat vermektedir. 

General, Mustafa Kemalin çok 
canlı portresini eski ' Bizans impa• 
ratorları ilo ıultanlar payıtabtı 
olan latanbula haırettiği iki faııl 
ile çerçe•elemektedir. Sanki ta· 
ribçl, Gazinin Türk mi:lellni do
ğum yeri olan dağlar arasına 

çekmekten maksadı, ona bUyük 
ft\tubat demlerinin faziletlerini 
yeniden a11lamak ve Tllrk mille
letini bu defa Bizans hazinelerine 
değil, garbin ilim ve terakkilerine 
ıaldırtmak olduğunu itaret etmeğl 
bilba1aa istemiıtir.,, 

Dokuz Ayda Üç Buçuk Milyon Lira 
( BıAtarafı l inci eayfada) 

mııtır. Geçen yıl 180 bin lngillz 
lirası kıymetinde 6z0m satmııken 
bu yd ancak 165 bin liralık mal 
gönderilebilmlıtir. incir için do 
vaziyet aynidir. 

Geçen yıl 137 bin lnglllz 
lirasına varan incir ihracatımız 
bu yıl 122 bin lngiliz lirasına 
düşmliştUr. En büytık gerileme 

l 
tiftik lhracatımızdadır. Geçen 
ıcnc bu memlekete 10 ay içinde 
76,990 lnglliz liruı kıymetinde 
mal glndermiftlk. Bu sene iae 
ancak 24, 185 logillz liralık tiftik 
ıatablldik, bu azalışm baılıca 
sebebi Almanya ile yapılan tica
ret anlaımamızın logiltereye ni1-
betle Alman piyasas:nı tacirleri
mlz için daha \1erimll bir hale 
aokmuı olmaııından ibarettir. ______ ,,__,.....,.....,..,... ...... ,__ __________ ........ ====<=;:==== 

Para aaadetin anahtarıdır. 
Meı'ut olmak için zenıin olmak 
prtbr. 

Zengin olmak için de bir 
PiYANGO BiLETI almak 
lbımdır .•• 

Behemehal bir YILBAŞI PiY ANGO BiLETI almız ..• ,, 

8tll1t yekenctık. 
Hile • ıerea. gtıl, kotu. 
Halim • amıl, a•al, amul, arkua, 

anak, ba81nçak, b .. ınkı, ba7a•, eabk, 
cıvat, da:ek, erJrUD, tllaan, J••q, yo
bof, JOb8ft ylnl'Hİ .. 

Hali• • onuat, an, an duru, anılli 
aru, cik, camÇık, '1•çık, çıkla, çın, 
dotru, •~en, kap11gay, nak, aom, 
•hl\k. 

Halit • beafi, benrO, benice, clbe-
lik, dibelek, meawf, menlfl, menktl, 
HDBU, tlkeamez, ulam. 

Halik • çaiJmdı, cahk, ıeçimli, 
.-ı..u. ! 

Hami - baakı, ete, koldaguç, ta-
yaaç. 

Hami7et - yetia. 
Haadan - ,alek, glllen, ıen. 
Harika - b8tflllt, dansuk, dan11k, 

ka1ıkkol, tatak, tantlanç't, taD1ut. 
Haeaa - ece, gökçek, .-Uze!. 

Haımet - kavut, kut, ıontur, ıun• 

tur, zontur. 

Hatem • taza-Q. 
Hatıra • angı, anı, totat. anacak, 

andi: ç. bamaru, kumaru. 
Hayat - bayan, dirik, dirilce, d rim, 

ulu!'/ tıa, tiı;al11 tor•ıf, Jöf r•• yGrihn. 
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Milyonlarca • 
ınsan 

P L A Y tıraş bıçaklarını tercih ediyorsa 
elbette bunun bir sebep ve hikmeti vardır. 

Yılbaşı ve Bayram için 
Şimdiden hazırlanınız 

1 

Bu münasebetle her 
Cins kumaşlarında 

susi fiyat ar yap ı 
Yeni kumaşlar 
ve yeni fiyatları 
görmeden baıka 

.., 
yere ugramayınız 

Toptan ve perakende 
( Toptan satıılarda Azami teıbllAt glıterlllr. Mlracaat ma

balU: Saltan llamam, lpellq maıaza1L Birinci kat, lpeklı 
Merkez Mldlrllll) 

Yılbaşı ve bayram için en zarif hediyelikler, 

IPEKİŞ'in yünlü, ipekli eşarpları ve mendilleridir. 

Grip ve Romatizma Bcış ve Diş ağr1la . 
N'evra.lj1 5iyakik 1ç1n en faydall ve ge~ir1,1 ila~: 
ALG OPAN dır .. , -------~'!""""""!'---

Buton dun-yada fevkalade rağbet kazanmıs olan 

i ON 
Pilleri ve 

Cep fenerleri 

~ratlk, İlltimall kolay, teminatı. YO ıoa 
clerece iatifadelldirler. Bilhaua karaalıkta ı•· 
ranti 100 metre meaafedekl 6n&albl aydınlata• 
rak yolunuza kemali huzurla deYam edeblllraiaiı. 

Pillerin muhtelif boyları n fenerlerla muh· 
telif cinalerl Yardır. 

Süper 35 
Madeni ses insanın kulatını tahrlı 
eder, fakat tatlı, pUrDzsOz au ,tbf akaa 
ıea inaana net' e heyecan Yerir. Bu 

yliksek ha111alar1 yalnız 

ŞAUPRADYOLARDA 
bulabilir.siniz. Kullananlar memnun kal• 
mıılardır. Siz de tercihen bundan alınız. 

Satıı yeri: 
Rikardo Levl Müessesesi 
lıtanbul. Sultanhamam Havuzlu han No. 9·11 

~MUHTEREM HALKIMIZIN~ 
NAZARI DİKKATİNE 

Önamazdeki kAnunuıanfde ıoyadı tatbik u. batlanacuaktır. Her TGrk 
öz adanllan batka aoyadını da taıımata mecburdur. Soyadlarının nflfua ye 

doğum kGtQklerine geçirilmeai ve el erdeki nOfuı kltJtlarıaa da yasctü'ilmaaı 
ve ticaret erbabının unvanlaramn deği1tirilme1i için yapılacak bir takım 
reımi muameleler vardır. Hem diter ha:kımıza bir kolaylık olmak hem de 
kanunun tatbikında ıehrimizdeki mOnevver erin an ayak olmuını temin 
etmek Ozere yazıhanemiz bu rHmİ muameleleri çok as bir zaman içinde •e 
pek küçOk bir ücretle yapmatı taahbllt eder. Bundan baıka Ôs Tlrkçe 
adlar uzun araıtırmal r neticHiade bulunmuf ve deterli balkımızıa HÇme
lerine arzedllmete baılamııtır. 

Adrea: Galatada lı Bankaaı kar111ında Bozkurt Hanında 11-12 No. da. 
• Yardım Evi 411_, 

Yüksek iktisat Ve 
Ticaret Mektebi 

Müdürlüğünden: 
1 - 1933-34 ve daha evvelki dera ıenelerl nihayetinde mek· 

tebin evvelce kasmı aani ve ili iılmlerinln taıımıt ve timdi Ynkaek 
lktısat ve Ticaret iamini almıı bulunan k11mının altı devrelik tedrla 
müddetini doldurmut olup mezuniyet imtihanlaraoı vermemiı olan 
eski talebenin 1 Birinciklnun 1934 tarihinden itibaren altı ay zar
fında bir istida lle mektep idareılne müracaat ederek mektep vazl· 
yetJerini Ve atdrealerini Ye imtihana airmek iatedikJerinİ bildirmeleri 
ve iıtidalarına dört tane fotoğraf iliştirmeleri, 

2 - Bu ıuretle müracaat edenlerin 1936 ıeneainin Eyllll aya 
nibey~tine kadar imtıbanlarm behemehal vermek mecburiyetinde 
oldukları, 

3 - Bu imtihanların alakadarların tedris devrelerini doldur• 
dukları tarihte mer'i olan talimatname btıklimleri dairealnde ya• 
pılacaiı, 

4 - 1 numarala fıkrada yazıla alta aylak mUddet içinde mektep 
idaresine müracaat etme~enlerln ve mllracaat edip te 1936 
aenesi Eylfıl ayı nihayetine kadar imtihan!armı her ne auretle 
o!uraa olıun bitirmiyenlerin bilahara imtihanlara g'irmek heklarının 
dllşeceği ve kayıtlerinln bir daha yenilenmemek tızere ıilineceği 
ilf n olunur (8047) , 

Za.iyeti umumıye, iştihaa ızhk ve kuvvet.i.dıl& balibodı bilviik 
fai tle Ye tesiri görülen: 

FOSFATLI 

HULASASI 
1 kullanınız.. Her eczanede satıhr. 


