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detli Hareket Er!_eceğini Söylüyor 
11 

arpıp Devrildi 
M. Makdonald Prensi Yumuşatamadı 200 Yolcudan 11 Tanesi Boğulmuş, 

Diğerleri Kurtarılmıştır Lonclr~ 1 ( A. A. ) - Deyll 
HeraJd gazetesinin diplomatik 
muhabirinin haber aldığına ıöre, 
Kıral Alekaandr'ın katline dalı 
Yugoıla•yanın U:uılu Kurumuna 
\'erdiği tikayetname hakkında, 
dün Yugoslavya Prensi Pol ile M. 
Makdonald arası'ki:a l ,,. konuıma 
olmuı ve Yugoslav~·... i- renıl Fran• 
ea ile lngilter-e tıırafı .d•m kendi 
hGkiimetfne verilen yaYu{'lık öğüt· 
lerlnl abamlamıştır,. reddetmiştir• 
M. MakdonaJd, şiddetli hareket 
taraftarı olduğu ıöylenilen prensi 
)'Umuıatamamışlır. 

Londra, 1 - M. Makdonald 
ile Yugo~lavya hükumet naibi 
Prens PoJüo görüşmelerinden ıonra 
lngiliı kabineai toplanmkt vaziyeti 
görilımUştür. Bu toplantı ant ol• 
snuştur. Bu hu11uıta hiçbir ıey 
•ıımamıştar. 

Röyterln Bir Tekzibi 
~ Londra, 1 ( A. A. ) - Başba· 

kanlıktan ma!umat aldıktan sonra, 
kayter 11jansı, Yugoılav Prensi 
Pol'ün, M. Makdonald tarafından 

400 Lira 
Bir Kadın Ve 

Adliyeye 
Bayan Saniye, Münire ve Bay 

Sabit iaminde iklal kadın biri 
erkek Uç kişi, Ziraat Bankasın• 
dan baıkasına ait olan parayı 
elmaya teıebblls ettlklerl iddia• 
ılle, Adliyeye verilmiılerdir. ld· 
cllaya göre hadise ıöyle olmuı· 
tur: 
· lzmirde Karşıyakada oturdu· 

tunu ıayleyen lzmir Kıı Lisesi· 
nin Eski bademe!erinden Bayan 
Saniye perşembe gUnll lıtanbul 
Ziraat Bankasına müracaat ede· 
rek: 

- Ben lımirdo bankanıza 
( 400 ) lira vermlttlm. Almak 
tıtiyorum. Demif. Memurlar 1.ı~ 
mirdeki para om Bayan F etiyeye 
alt olduğunu aöylemiıler. Fakat 
Bayan Saniye : · 

- Benim adım Saniye Fetl· 
yedir. O Bayan benim demiı. 
Ve Galatada Mearuriye hamnda 
Bay Sabitle Bayan Münireyi de 
ıahit olarak göstermlı ve bir de 
llmühaber getirmiıtir. Muamele 
böylece tekemmül etmİf. Kadın 
parayı alacağı :zaman memura 
tekrar ıüphe gelmiı kadını ve 
ıahitl.rlnl pol"se teslim etmlıtir. 

Canavar Parçahyan Adam 
GlldUl (Hususi) - Osm&n oj'· 

lu Mahmut adil bir köyltl orman· 
da odun k~serken bir canavarın 
hlicumuna uğramış, elindeki bal· 
•sile 10 dakika uğrattıktan ıou• 
ra canavarı parçalıyabilmiıtir. 

------........ _···-··-··---· ... ·-... -···--
Öz TUrkçeı 

Boş Lafa 
j Karnımız Tok I 
l 1...--' o .. nanlıcada "intakı hak,, 

denl!ea bir .. J. •ardı. Bunun maaa11, 
JİDe Oamanlıcada "bir •Ö• ayaı adam 
tarafından ta.dik Ye itiraf,, edilirse 
ldt. Biır buna, kendlal llfı gediğine 
koymalcf Diyelim, dogruıu da budur. 

Prena Pol, llarsilga cinagetlnd•11 
aoara, sacl•kııt g•ml11l •tl•rlce11 

Yerilen itidal tavaiyelerinl redet 
tiğine dair Deyll Herald'da çıkan 
iddialan tekzip etmektedir. 

Alırken .• 

"Şehir tiyatroıu,, rejlılSrO Bay Er
tutrul Mubain, bir sraHteciye ıöylediğl 
ılS.1lerde diyor kh 

- .•• Ve muhakkak bunun için de 
batka bir memleketten yabancı mG.te• 
huın• getlrmer, Ibımdırl 

Şimdi, l.iz ue bu ötlldQ veren 
Ertuğrul Muhalne ıoralım. ''Şehir tlyat 
roıunun bir uoramatoloğ,, u vardır. 
Bu Bay ''Dramatoloj',, neler yazmııbr? 
Nereden y.tiımiıtir? Bilgiıi hangi 
kayn .. ~d.ırdandır? "Şehir tlyatroıu,, na 
Yerilen "piyea,, leri i'azdea ıeçlren, 
1ıö:zdea areçlrdlği, onun &lSı:O alındıQ'ı 
ıaylenen bu "Dramatolot,, Glkenhı 
tanınmıı yazıcılarıntn yazılarını S"fü:den 
l'eçlrmek aOcllnG nereden almıttır? 

Onun blSyle ince eleyip ıık dokumata 
arOcB nereden yetiyor ? 

uşehir tiyatroıu,, rejia<Srd, yerli bir 
"Dramatoloğ,, bulduğu gibi bir uope
ratolof,, niye bulamayor? Paramızı 
7abancılara mı kaptırmak iatiyor? 

iki. Şahı· dı· ou·· D RejlılSr diyecek ki "Dramatolot,, 
1relea ''piye1,, lerl okuyor, opera iti 

V 1 
İH hatkadır. eri diler Biır efe diyoruz ki "Dramatoloj',, 

••••••-••••••••••••••••••••• .. ;............................... da Byl• ••Şehir tlyotroı1t11 aun aandıtı 

En Su .. r'atlı· Kadın.. gibi bir ,, değildir n oynanan oyun· 
Jardan da bunu anlamak yetitiyorl 

Tayyareci Helen Öldü 

H•l•11 Buş• 

Paria 30 - Muhtelif rekorlar 
kırmıı ·olan marµf fr;msız kadın 
tayyareci Helen Buıe bir tecrübe 
uçufu esnaıında kazaya uğramıt 
ve ölmüştür. 100 ve bin kilometre· 
lik rekorlarla yükseklik rekorunu 
kırmıştı. Kaza Giyankın tayyare 
meydanında vukua gelmiıtlr. He-

EQ-er aon oynanan operetlerdea 
rejiıBr ıuçu Cbtllnden atmak iateyor1a 

• ba,ka yoldan konuısun. Boı lafa, 
' -. anrı bilir, karnımız toktur! - ir .............................................................. -, 
Yunan - Arnavut 

Hududunda 
Bir Müsademe Haberi 

Veriliyor 
Atinı, 29 ( Gecikmittir) - Bu 118• 

hah Y anyadan gelen tel yazılanna 
göre Yunan hududunu Jıeçme.lc istiyen 
kuvvetli bir Arnavut çeteeile Yunan 
hudut muhafızları araıında tiddetli 
bir müsademe olmuıtur. Fazla tafdat 
ahoamamııtır. - A. Y. 

Mançurlde Damlryolları 
Tokyo 1 (A.A.) - Mançuko 

hükumeti, ıimalt M•nçu demfryo
lu idaresi ile bir mukavele yap
mııtır. Bu mukavele mucibince 
kırk milyon yenlik U.ç yeni hat 
yapılacaktır. ······--····· ................. -.. -........................ . 
len Buıe 1931 de pilot vea'. kaemı 
almı,, 1933 de Pariı • Saygon 
hav11 aeferin• teıebbUa etmiı ve 
kadınlar arası yükıeklik reko· 
runu (5900) metreye çıkarmııhr. 

Son zamanda sür'at tecrUbo
lerile uğratıyordu. Saatte 448 
kilometre sUr' at elde ettiği olu· 
yordu. 

Kazaga tğrıgara ••mi, •"• deorlldikt.11 •onra 

Atına, 1 ( Husuıl ) - Pcpi için, boı ve küçük adaya çarpar 
isimli blr poıta vapuru, evvelki çarpmaz parçalanmıı ve darma 
gece Sira adalarına gitmek Uzere dağın olmuştur. Kurtulan yolcu• 
Pire'den hareket ettikten ıonra lar bir başka vapurla nakledll· 
yD.Z mil mesafede "Fleveı n te mlıler, ıeminln kaptanı•• sahibi 
boş kUçOk bir adaya çarpmış Ye tevldf edilmiıtir. Gazeteler, bu 
derhal batmaftır. Vapurun 200 gibi çllrük gemilerin muayene 
yolcuaundan ( 11 ) 1 kaza netice• edilmemesi ve yola çıkmalarma 
ıinde boğulmuıtur. Vapur, 50 göz yumulmaımdan dolayı, tid· 
senelik çürUk bir tekne olduğu detll yazı1ar yazmaktadırlar. A. V. 

Bir Postahanede Açık 
Mihahççık, 29 - iki flln enel Mihalıççık posta •• telgraf 

ldareaini teftite giden mUfettiı havale Ye telgraf paralarından 400 
kllaür lira ekıik hulmuı, bunun sebebini müdür Bay Süleymana 
11ormuı, o da bilmediği cevabını vermiı •• kendiıine iıteo el 
çektirilmiıtir. 
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Harb ilAhı - Ahi fıen n• mes'utaun? ÇUnktl serbestsin 1 
Sulh Perisi - Öyle mi aanıyonun: Ayağımdaki :zincirleri g6rml• 

yor musun 1 



(Halkın S~s±]I 
lktısat 
Kundakçıları 

Ve Halk 
Dışan yolladığımız tıftik çuval
larının içine toı, topralc doldu· 
ran ilctı1adi kundakçılardan bir 
kaçı, nihayet İzmirde meydana 
çıktı. Bunun, halkıwızt son de
rece memnun ettiğini ııöylereek 
mubalağa sanılmasın. 

Bay Murat Koçak (.Şahin Paşa oteli 
karşısında diş doktoru) - Dünya ka
zanç a kınt · ıı geçiriyor. Her u' us ken-
di topraklarından dıtarı para çıkar· 
mak iatemiyor. Çok ilk madde 'Ye öz 
mal ç ıkaranlar partiyi kazanıyorlar 
Ye sıkınt ı yı yeniyorlar. D19arıya para
ıını kaçıranlar kazanç ipinin ucunu da 
kaçırmıt sayılırlar. Bunun ıç:n her 
ulua, mal çıkarma yarıtına giJ'dl!er. 
İyi ye aranılan mal çıkaranlar yurd
larına para &okuyorlar. Uluılar arası 
piy, sada tutunmak için oyunsuz mal 
çıkermak g~rektir. lzmlrde bir kaç 
satıcı tiftik çuvallarına ağır baaaın 

d iye taf, toprak doldurmuılar. lktısat 
Bakanl tı bunlara ıoluk aldırmadan 
lfe el koymUf. Yapaolar bunun Sin• 
aimeaini çekecekler. Bunlar ağır bir 
ceıaya çarpılmalı ye yurdun diğer 
fena aahcılarına bir arnek olmalıdırlar. 

* Bay Nureddin ( Emioöntt Ta§çılar 
131) - B~ın açıkgözlil .atıcılar bir
denbire keselerini doldurmak içtn 
tiftik çuval arının içine taı, topn k, 
un ve uire koymuılar. Taıı, topratı 
da tiftik flatına harice aatmak iıte• 
mitler. Bence onlann çuyall · ra taı, 
toprak doldurmalarının manaaı yurd 
iktıuduıın temeline . bomba doldur• 
mak demektir. füz ihracat yapmak 
ve harice çok m,.l aatınak için her 
çareye bat Yururken bunların haricte 
adımn:ı kl>Ulliyecek ıekilde harekete 
geçmeleri bence bilyilk bir ihanettir. 
Hükumetin uy nı k bulunması Ye 
ajanala bu auçlulan dünyaya yaymaıı 
tebrik edilecek bir harekettir. 

* Bay Fazıl (Üsküdar K111kh 12) -
Tiftik çuvallarına tat dolduran
lar1 okuyunca ticari b~ kara llate 
netrinin faydalar1na olan kanaatim 
l;lr kat daha aağlamJaıtı. Hariçte 
Tilrk m•llFrının ratbetini kıracak 
olan bu ~lbi hilekarlıklara kartı çok 
heaaaa davranmamız lhımdrr. 

Hükumet yumurta ihracı için btr 
tetkik komiıyonu kurdu.Bence bu ko
misyon bütiln ihraç maddelerine bak· 
malıdır. Bir adam AYrupeda bir tOccarı 
aldatarak belki bir partide mühim bir 
para kanoabil'r. Fakat onun fena• 
l · ğından biltün memleket zarar görilr. 
Zararı bu kadar bOyük olan bir ito 
giriıenlere Yerilecek ceza da okadar 
ağır olmalıdır. Bu fena harekeli, 
ajan11n neıretmeai verilecek a~ır 
cuanın bir mukaddimHİ olmuıtur. 

Günün Vak'aları 
Sn.nbUI adlı bir kadın komıu· 

ıunun çamaıırlarım çalarken, 
Hamal Halil, Yenicamide rençbor 
Ziyanın parasını çaldığından, 
Kadıköyde çalıştığı eve misafir 
gelen Bayan Zübeydenin çanta· 
sından 50 lira aşıran hizmetçi 
F utma, Şişhanede tlittlncil Meh• 
medin çekmecesinden 50 lira alan 
Mahmud Tavukpazarında tütUncU 
Abdürrahmanın dUkkamndan tü· 
tün ve sigara çalan Pavli ile el· 
bjıe çqlan Raif tutulmuılardır. 

. " 
A L E LE 

y • Dl Bikiniler Kanunu 
Ayın Birinden itibaren .Mer'iyete Girdi 

Dtin BirincikAnunun biri idi. Yeni hakimler ka• 
nunu meriyete geçti. Adliye seçim encümeni dUn 

ikisini bu mllnhallere tayin etti. 

geç vakite kadar çalışarak açıkta kalan ( 30 ) icra 
ve bet eytam memurunun mahkemelerde yeni işlere 
tayinilo uğraştı. Bu tayinler valinin de tasciikinden 
geçeceği için vali muavini Bay Ali Rıza saat 17,5 
tan sonra Müddeiumumiliğe gelerek tayin. emirlerini 
imzaladı. Yeniden işe alınan memurların taJ in emir· 
feri bu 11abah kendilerine tebliğ edi'miştir. Yeni 
kadro mUnaaebetile Müddeiumumi Bay Kenan bir 
muharıirimize fUnları söyJemiıtir: 

· Bu gün açıkta 16 kişi kalmıttır. Bunlardan onu 
teselsül yapılmak surellle münhallere tayin edilecek 
geri kalan alta kiti de ilk münhallerdo vazl· 
feye alınacaklardır. Bugnn icradan 35 memur 
çıkarıldığı, bunların yerine tayin edilecek 40 Hu!mk 
mezunÜ namzed te henüz gelmediği için icra işleri 
itiraz kabulü ve haçzühtiyatl gibi mUatacel madde
lere inhiaar ettirildl. 

Bu suretle muamelenin durdurulmaması temin 
olundu. icra. itlerinin eskisi gibi muntazam yürümesi 
için icap eden tedbirler alındı. - Yeni kadronun tatbikı dolayısJle icradan (35), 

Eytam Müdürlüğünden beş kişi ()lmak üzere bütlln 
latanbuJ Adliye kadrosundan (40) kişi açıkta kal
mıştı. Buna mukabil ha.kimler kadrosunda bazı 
münhaUer Yardı. AdJiye Encümeni derhal toplandı. 
Vaziyeti tetkik etti. Hakimler kadrosu ::ı daki mün· 
halleri tesbit ederek icradan açıkta kalanlardan 
yirmisini, Eytam mfidilrlfiğllnden açıkta kalanlardan 

Hukuk mezunu namzetler gelinceye kadar şimdi 
açıkta kalmıı olub ta bugünden itibaren hakimler 
kadrosuna alınmış olan memurlar yarından itibaren 
icradaki vazifeferine devam edeceklerdir. » 

Bir Kızcağız Ezildi 
Çünkü Tra.mvaydan 

Atladı 
Dnn 8ğleye doğru Takıimde 

tramvaydan atlamak fıtiyen kü· 
çllk bir kız arkadan gelen bir 
otobilslln albnda kalarak feci 
ıurette ezl~miş ve ölmliftUr. Fa· 
cia föyle olmuıtur: 

Kulediblnde oturan Suzan 11 
yaı'arında bir Yahudi çocuğudur. 
Dün öğle lb:eri Şişliden Takaime 
doğru gelmekte olan 618 numa• 
rah tramvayın ikinci vagondan 
atlamıı o sırada BilyUkdereden 
gelmekte Ye tramvayın arkasından 
sür'atle ilerlemekte olan ıoför 
Yunusun kullandığı (2) numaralı 
otobUs Suzanı terlekleri altına 

alınış ve zavallıcık feci bir şekil· 
de ezilmfıtlr. Şoför tutu'.muıtur. 
Sorgq;ıa çekilmektedir. 

Y eniGümüşParalar 
Dünden itibaren Ortaya 

Çıkh 
lıtanbul Vilayet muhaıebeciliğt 

dün memurların maaşlarım kısmen 
gümliş paralarla tediye ettiği için 
yeni Cumhuriyet paralan dünden 
itibaren tedal'lile çıkmıştır. Mer~ 
kez bankası da dün yeni paralarla 
tediye yapmıştır. 

Yani ftıeb'us Seçimi için 
Yeni mebuı seçimi için kaza· 

larda çalışmalar başlamıf tır. Ma· 
ha:lelerde, vatandaşların isimlerini 
havi olan cetveller kaymakam
lıklara gönderllmlşlir. Ankaradan 
emir ge ir gelme:z, cetveller tetkik 
edilecek ve noksanlDrı tamamla· 
narak, askıya konacaktır. 

Yangın Başlangıe1 
Boğazkesende, Bny Raf etin 

fırınından ateı çıkmıı, büyüme· 
den ıöndürülmüıtür. 

Dlln hakimlerle icra memurları maaşlannı al
mı,lardır. Kitlpler kendilerine tebliğat yapılama· 
dığı için maaşlarını bugün alacaklardır. 

Bay Muhiddin K.ül
türün Rahatsızlığı 
Vali Gözünden Muztarip 

Dün VaH Bay M. Hddin Kfi1. 
türü görenler, başının ve yüzünün 
sargılar içinde o masma bakarak 
bir kaza ge~irdiği .e ihtimal ver
mişlerdir. Mem mniye .. e öğreneli· 
ğimize göre hayle b:r f ey ) oktur. 
Hay Muhiddin Kütt::r göz.ünden 
rahatsızianmı, ve rahatı .z gözün 
zıya almaması için sarılmasına 
lilzum hasıl olmoftur. 

Üniversitede 
Türk inkılabı Dersleri 

Baş'ıyor 
Kü~tilr Bakanlığı tarafından 

Üniversite Türk inkılabı dersle-
rinio, 6 Eirincikanundan itibaren 
baılama11 muvafJk gtrü:mnştür. 
ilk iki ders C. H. F. umum 
katibi Bay Recep tarafından ~e· 
ri:ecekt!r. Bu der~!erc Üniversite 
ve yüksek mektepler ıon sınıf 
talebe!erl devam mccburiyetin
dedir1er. 

Çöp Dökenler 
1000 Kişi Cezalandırıldı 

Belediye, boş arsalara çöp 
dökü!mesini menetınişlL Bu emri 
dinlemiyea1 şimdiyekadar bin ka· 
dar ev sahibi, arsalara çöp dök· 
tükleri için cezalandırılmıştır. 

Ataturk'e Hediye Edilen 
Arslan Yavrusu 

Bir Bulg r tarafendan Atatür
ke hediye edilmek Uıere gönde· 
raen aslan yavrusu lıirkaç giln 
evvel Ankaraya gönderi:m:şlir. 

.açka Tramvay Yolu 
Maçka tramvay hattı. ırahhane 

cnüne kadar uzatı!maktadır, Ya
kanda tramvaylar. silahhane önü• 
ne kadar i.§!emiye baılıyacaktır. 

Üniversitede 
Yeni Talimatname 

Tasdikten Geldi 
Yeni Üniveıs:te talimatnamesi 

Bakanlar heyeti tarafından tasdik 
edilmiı ve Üniversit.eye gönderi 
miştir. Yeni talimatnamede faktil· 
tel erin vazifeleri, profesörlerin, 
doçentlerin vaziyetine dllir birçok 
hükümler vardır. Yeni talimatna· 
meye göre Üniversitede Rektörün 
riyasetindeki idare heyetinden 
başka bir de Üniversite meclisi 
teşekkül etmektedir. Üniversite 
mec:ısi yalnız crdinarylls profe
sörlerden mürekkeb ve Maarif 
Bakanının riyaaetinde bir heyettir. 
Bu heyet yüksek ilim meselelerile 
uğraşacaktır. Üniverıito meclisine 
yalnız Maarif Bakam riyaset ede
cektir. 

Üniversite meclisinin ilk top
lanmasını yeni sene başında yap
ması muhtemeldir. 

Jlkmekteblerde 
Bazan Çok Kalabalık 

OJuyor 
Bir kısım ilkmekteblerde talebe 

mikdarı (800) e baliğ olmuştur. 
Bu gibi ilkmekteblerde dersba• 
neler çok kalabahk olduğundnn, 
derslerden Beklenen netice elde
edilememektedir. Maarif karesi 
bunun için yeni ıubeler açmak 
üzere hazırlıklara başlamıştır. 

Kazalar 
1136 numaralı otomobil ile 

vatman Hfiseyfoin idaresindeki 
tramvay arabesı B yoğ~unda çar· 
pı'imış ve hasara uğramışlardır. 

lf- Salih Zeki ve Perikli adlı 
kimseler, biri Galatada diğeri 
Be~ oğlunda tramvaydan atlarken 
düşüp yaralanmış:ıırdır. 

IKi l(umarCI 
Hakkı ile ŞükrO adlı iki ku

marbaz kahvede kumar oynarken 
tutulmuşlardır. 

Birinci kinun 2 

[ Giiniin Tarihi ]J 
Kok Kömüründe 

ihtikar 
Belediye kokkömfirn satışı 

hakkındaki tedkiklerini bitirmiş .. 
tir. Alınan neticeye göre, kok 
gömUrlerl aatışı üzerinde yUzde 
(40) ihtikar yapılmaktadır. Bu 
ihlikAnn önüne geçmek O.zere 
tedbir almacaktır. 
Blleclkte Fırka Kongresi 

Bilecik, 1 (A.A.) - C. H. F. Vil&· 
yet kongresi dün top landı. fiilyük 
kongreye gidecek murahhaslar seçildi. 

Bolu, 1 (A.A.) - Vilayet kongresi 
Bay Emini b ::: ıkanlı§'a ve dolma idare 
heyeti azaaile büyük kongre murah• 
balarını aeçmiı ve d ğıhmştı r. 

Samsunda Öz Dil Savaşı 
S:ımıun, 1 (A.A.) - Öz d ıl a:ınıı 

ve soy adı almak Samsunda hızla 

ilerllemektedir. 

Karadeniz Sahlllerlnde 
TütUn 

Samıun, 1 ( A.A. ) - Yeni tiltGn 
OriluG, yapılan oranlara göre Sam• 
ıunda bir mılyon sekiz yüz Un, Baf• 
rada lki milyon 200 bio, Alaçamda 
altı yilz bin ki!o olncakltr. 

Elde kalan uki tütünler bitmek 
üzeredir. 

Fakirlere Aş 
Meraia 1 (A. A.) - Halkui tara• 

fmdan &feYİ dün açıldı. Yüz eJll fa. 
k Ji.e ötle, akıam yemeği verilmektedir. 
beride yardım gen·, -etilecektir. 

Afyonda Muhtar Kursu 
Afyon, 1 (A.A.) - Halkeviode açı• 

lan ve on gün ailren muhtarhır kuraı.ı 
otuz ders, 1ekiz konferanıtao ıonra 
dtın kapanm:ıtır. Muhtarlar köylerine 
d6nmiltlerdir. 

Vfiyetin nilfuıu arttığ ndan bu 
yd arbk olarak b'r mebu• daha çıka
catı anlatılmaktadır. 

PIAk Yasa§ı 
Şehrimizdeki gramofoncular Öko-· 

nomi Bakanlığına müracaat ederek 
dıtardan pJ&k ithalinin yaaak edilme• 
•ini iatemi9lerdfr. Bu ya.ak yeni U• 

rulan plak aanayiinin in kit af .nı temin 
edecekmif. Bu aıllracaat ırözdea ır•• 
çlrilmektedir. 

GUmrUksUz lhraklye 
Meaeleal 

Neft Sanryi tirketi aleyhine, gtım• 
rOkaüz ibrakiyeyi Türk aularında yak• 
btı lddiaaile açılan davayıa dOn gihn• 
rükteki_ ıekizinci ibt:ıaa mahkeme .. 
ainde devam edilmiıtır. Dünkil celaede 
ondan fazla ıahit dinlenmiştir. Durut• 
ma, bazı cihetlerin ıorulmaaı lçia 
baıka güne kalmııbr. 

Afyon 
Görüşmeleri 

Türk - Yugoıluv Afyon sabı mu
kavelesinin dejitt:rilmeai için yenn 
Be1ıradda yapı l .. c:ık toplantıy.ı hükd· 
metjmiz namına ittirak e decek heyet 
dün alıı:tamkl ekapresle Belirnda ha· 
reket etmi4tir. 

Uyu9turucu maddeler İnhia rı umum 
mtl firü Ati SRminin başkanlığ altında .. 
ki heye te idare m~cliai reisi Z ya ve 
Ökonoml Bı:kanlığı mUş viri Huldl de 
lulunmaktad•r. Görfiş-me'er 0 .1 i'Qıı 
kadar aürecektir. Sonra Hraatniktekl 
f ahrikal r ıeıilecektir. 

l1_S_on_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_es_i_m __ l_i_Hı_ı_·k_a..,;;;.y_e_s_i _: _______ R_a_z_a_r_O_l_a_B_a_y_R_a_s_a_n_D_iy_o_r __ ._~ __ i_:_ı 

l:laean B. - Günden gün• ı; ... Bundan on sene evvel ga· ı ... Zaman geçti, üç dört aene 
her işte bi- ilerleme görülü;. or. Htelerde arada ıırada bir olo· enel hera:Un bir otomobil k&1u1 

mobil kaza11 olduiuDu okurduk.. Cluyduk •• 

- Ya ıimdil Haaan li. 1 

1 

~ h. L ..... Ş mdt ı'lı, au bil ~ elk 
ekud••· Bir rbde dö. t otomobU ~ al-o 

•muit bu ıidltle oa Hıı• .. .,. p.ad• Jlil-
Jerc• lı:aH l'Z>recetl:s. 



- Hergün 
Mızıka .. . 

Radyo 
._ ______ Burhan Betı• 

'\ 

Radyo iıiode ne kadar geri, 
acınacacak kadar geri olduğu• 

muzu uzunboylu anlatmıya lUzum 
yoktur. Birçok Türk yazıcıları 
bunun Uzerinde durmutlar, bu 
işin böyle kalamayacağını, radyo
nun iç - aıyaıa, dıt • aıya1a, halk 
terbiyeıl, lnkılAp terbiyesi bakı· 
mından değerini iyice ortaya 
koymuılardır. 
r Ankarada Matbuat Umum 
MUdürltlğll ve devlet radyo k~ 
nıisyonunun parasız ve vasıtasız 
•meklerile ortaya çıkmıı olan 
r•dyo programları, bir buçuk 
•aati ancak doldurmaktadır. 
Baıka memleketlerin radyoları 
ıabahtan akşama kadar, Rusyada 
ıabahtan aababa kadar çklışmak• 
tadır. Bizde bu gibi devamla 
emiıyonlar yapmıya, ıimdiUk, lı· 
taeyonlarımız yetmedikleri gibi, 
böyle bUyük programlan doldu· 
l'acak çeşidli kuvvetlerimi.I do 
)'oktur. 

Ancak, bu yazımızda bunları 
değil, radyo ile mızıka arasmdakl 
bağl.ılığı göstermek istiyoruz. 

ÖztUrkçe değişimine var gll· 
cUmUzle çalışırken, mızıka değişi
nıinl de tiz elden gerçekleıtlrmek 
üzereyiz. Atatiirkün son nutkunda 
hepimizi bu bakımdan nasıl ba· 
baca payladığını, bizi daha fazla 
daha yaratıcı olarak çahşmıya 
çağırdığını unutmadık. 

Mızıka değişimi deyince de, 
iki yönden ilerlememiz lazım: 

t) Ulusal mızıkayı yaratmak 
için mızıka değ;şimL 

2) Öztürkçeyi mızıkanın gllze· 
yinde yaymak için m111ka 
değiıimf. 

ikisinin bir araya gelmeslnden 
de, halk terbiyeıine, halk kuJtü
rUne varmak i!.t.yoruz. Bir dava 
ancak bu kadar açık olarak orta· 
ya kona bi:ir. 

Mızıka değişimini yapaduralım. 
Mızıkayı halk arasına yayabilmek 
bütün yurtla ulu a, yeni mızıkanın 
tadını aıalamak için, en te1irli en 
ıaşmaz çare:erdeo biri, radyo
dur. Memlekette on tane Ol'" 

kestra bölüğtinU on ay gezdiraek, 
radyo ile bir akşamda dlnlettiği
mizi dinletemcyiz. Maarafların 
kartılaıtırılması da caba. 

ÖztUrkçe değişimi ve mızıka 
değiıimi Le, radyo iti, iki yeni 
"esbabı mucibe,, unsuru daha 
kazanmıı oluyor. Bu iki 17 milyon 
canlık iş, radı o davasının halledil· 
meıini, bizden ayak direyerek 

l latiyor. 

AdliyeJe Tasfiye 
Ankara. 1 - Yeni hakimler 

kanunu tatb ki dolayısile 92 ha· 
kim tekaüde ıevkedilmlıtir. t 72 
hakim hakkmda da bir kararname 
projeai hazır .anmaktadır. T aıflye 
lıi bitmiıtir. 

Sahte Beş Liralık 
Bursa l - lnegöllll Ali f ı· 

..sinde bir adam gayet mahirane 
yapılmış bir sahte beı liralık sil· 
rerken yakalanmıştır. 

Bulgaristanda 12 Kiıt 
I sılacak 

Sofya, 1 (A. A.) - Orlm ku· 
rumunun el layetle ltHham olunan 
12 azaıı, 1'u gar Makedonyaauı· 
daki Nevrekop'a nakledlJmiş bu· 
lunan askeri m< bkeme tar .. f.ndan 
61Um cezasına mahkum edilmiı· 
lerdir. 

Hayvan Vergileri 
Ankau l - Tetkik bürosu 

hayvan verg'is.nde kaçakçılık ya· 
Pılrnarnaaı çarelerini aramak
tadır. KUçük hayvanların ver1il•ri 
biraı indir.1ecektir. 

Resimli Makale a Musikinin Delaleti il 

lIDJ.aın, ınııau cemiyetlerinde tek&m'lil delillerinin en 
ilerde geleni ve en parlağıdır. ln1&n, konuımaamı bilme• 
diği, okuma yazma ile henüz meıgul olmadığı zamanlarda 
bile muıiki ile uğraomııtır. Muıiki, inean .eıini d ııarıya 

olan cemiyetleriu ııc. t t' miş, medeniyet alanında ün almış 
olmalarına inanmak güçtür. Bunun içindir ki hergiin yeni 
inktliblar başarmak suretile telcimiil yolunda konaklar aşan 

ak-ettiren ilk nıile olmuştur. Musikisi bugünkü ~en 
kaidelerine uygun olmayan ve lptidailikten kurtulamam \V 

Türk yurdunda da Tiirk musikisi, evrensel mueiki.ııin 
yüksek teknik varlığındıın kuvvet alacaktır. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Beş Türk Öldürüldü . 

Bulgar Askerleri, Yun~n Hududundan 
Dokuz Kilometre içeri Girdiler 

Atina, 1 - Bulgar tazyikin· ı ölmtış, diğerleri de yaralanmıı· ı 
den kurtulmak için kaçıp Yunan !ardır. 

hududuna iltica eden bir hayli Bundan sonra Bulgar a•ker· 
Türk ailesi çoluk ve çocukları, lerl ölüleri orada bırakmıılart sağ 
sürüleri ile Yunan hududunun 3 kalanları alıp Bulgaristana gö· 
kilometre içine girmitlerdir. Bul.. tUrmUılerdir. Bulgarlann elinden 

. gar aakerleri bu kaçışı ancak kurtulan bir TOrk bid"seyl 

0 zaman haber aJmıılar ve onlarda 93 numaralı Yunan karakoluna 
hududa girip Yunan toprağının haber vermiş bu suretle Yunan 
9 uncu kilometreaindo Tnrk mu· dörduncU ordu kumandanlığı ·da 
bacirlere yetifip abluka etmişler- haberdar edilmiı, Bulgarlarin 
dir. Türkler Bulgarlara mukave.. takibine çıkılmıştır. Fakat Bul· 

Ordu kumandanlığı keyfiyeti 
Harbiye Nezaretine ve Baıvekl1 ete 
bildirmiş, Yunan ve Bulgarlardan 
mürekkep bir heyetin hemen hA· 
diseyi tetkika baılaması isten· 
mJştir. Hadise gerek Atlnada 
gerek Selanikte çok fena tHirler 
bırakmıttır. 

Yunanistanla Bulgaristan ara· 
aında ıiyaı~"leticeler tevlit ede-
bilecek olan bu hadiseye ılyasl 
mahafllde ehem•lyet verilmek· 
tedir. met etmiılerdlr. Neticede beti ıarlara yetiıUeınemiştir. 

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

Bir Suikast 
Sovyet Eüyüklerinden 

Kirof Öldürüldü 
Moskova, l (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre Sovyet Merkezi 
icra Komitesi Riyaset Divanı 
Azasından Kirof Leningratta öl· 
dtirUlmüıtUr. 

Tebliğde, katilin işçi sınıfı 
dUımanları tarafından gönderildiği 
bildirilm~ktedlr. Katli yakalanmış
br. Fakat hüviyeti henUz belli 
değildir. 

Türkçe Adlar 
Ankara, t (Hususi) - iç itleri 

l 

Bakanlığı vilayet!ere ve belediyelere 
bir tamim göndererek eski devir· 
lere ait Osmanlıca sokak ve köy 
isimlerini bir cetvel halinde ve 
a:ir' atle bildirmelerini lstemittir. 
BütUn memleketten bu listeler 
geldikten sonra, Kültür Bakanlığı, 
Türk dili araıtırma Kurumu ve 
iç Bakanlığın mllmeHillerinden 
ııııUrekkeb bir komisyon toplana• 
rak bo adları yehl TOrkçemize 
çevirecektir. 

Yeni Ay isimi eri 
Ankara 1 (Hususi) - Ay isim· 

Dünkü Meclis \ 
Müzakereleri 

Ankara 1 (A.A.) - 8. M. 
Meclisi Başkan vekili Refet (Bur· 
sa) toplantıyı açarken bundan 
bö;le · kabul yerine, öz Türkçe 
olarak onay, ret yarine de abam 
denilmesini ileri anrmu, ve bu 

onanmııtır.Bundan sonra havaiıey
rüıef ere mahsus ululilar arası 
sıhhl mukaveleye lttirakimiz 

hakkmdaki kanun ile aakert · 
memnu mıntakalar kanununa gö· 
re istimlak edilen gayrimenkulle· 
rin ödenıniyen bedellerinin geri 
kalan kısmmın verilmeıi için 
olan kanun layihasının ikinci gö 
rUtmelerl yapılmıı ve onaylan· 
mıştır. 

Rüıvet Davası 
Ankara, 1 - Haklarındaki 

karar temylzce nakzedilen rUfvet 
verme suçluları Metr Salem ile 
Leon Faraci hakkındaki davaya 
ayın ıeklzinde tekrar başlanacaktır. ....... ......- ........... -...-..._._....... .. ....... ~ .... _ 
ı·;i·;,i~"··d~ değiıeceği \le bunların 

Uluslar arasında kabul edilen 
tekle göre yazılmaaı kararlathrı· 
lacağı söylenmektedir. 

Berutta 
Bir Patlama Neticesinde 

13 Kiti Öldü 
Berut, 1 ( A. A. ) - Patlıyan 

maddeler deposu hangarlarında 
çıkan bir patlama Uzerine 13 
liman memuru enkaz albnda ya· 
narak lSlmUş ve 8 kiıi de ağır 
rayalanmır. 

Ecza Tarif esi 
Ankara 1 (Huıusi) - Sağlık 

ve Soysal yardım bakanlığında 
toplanan Ecza tarife komisyo· 
nur.un, memleketi üç mıntakaya 
ayırarak tar:feyi tesblt edeceği 
ıöylenmektedir. Vilayetleri de ya· 
km ve uzaklıği!e beraber ecıabane 
adedi ve eczahanelerin aenelik 
satış miktarı, doktor adedi ve aa• 
ire gözönUnde bulundurulacaktır. 
Buna ae'bep te, itsizlik yüzünden 
son zamanlarda Şarkta 2 kaza· 
dakl eczanenin kapanmasıdır. 
Sağlık ve Soysal yardım Bakanla· 
ğı, eczahaneai olmayan kazalara 
kaymakamlık emrinde mllstahzer 
Uiçlardan mUrekkeb çantalar 
gönderecektir.- Jf 

Sözün Kısası 

Alaturka Musiki 

Bahsinde .•• 
A. E 

Anladığım ve anlamadıtım nokta 
var, düGünllrken bunları biribirinden 
ayırt etllll'k istlyorumı 

1 - Alaturka mu11iki insana yafa• 
mRktan b ezg nlik duyguau veriyordu. 
Ö Um iateği uyandırıyordu, uyufukluk 
ye misk.nlik aşJ ıy orJu. Üotelik bizim 
de değildi, Araptan, Acemdeu gel•· 
rek, Bizans n içki ve eğlence çevre· 
ainden kuYvet alarak içimizde yer· 
letmişt;. 

Söyleyenlerle birlikteyiz, biltiln 
bunlarda bir dil9ftndük, bir dilGUnQ
yoruz, b ir dü9üoeceğ z. 

Önde kurultayda muıikimiıln 
evrensel kurallara g~be dtizellllmeal 
gereğine p ;umak koydu. Dahiliye 
Balcanlıtı da Önderin itaretindea 
ilham alarak radyodan alaturka musi
kiyi kaldırttı, öblir yanden de muai· 
kiden anhyanlar arasında toplantılar 
yapıldı, yeni kuralJarın naatl kona· 
cağı dilGilnüldil, kararlar Yerildi .. 

Botnn bunlar anladığım nokta-
lardır. . 

2 - Alaturka mualkt ikiye 
ayrılır, birincisi blldığimiz eski 
kurallara uydurulan bestelenec 
peşrevlerdir, gazellerdlr, şarkılar· 
dır. Ve iıtenilmi)ım, beğenilml· 
yen, değiştirilmelerinde zaruret 
görülen parçalar da bunlardır. 
Yalnız bunların dışında bir de köy 
türkUlerl ırardırki iç yurtta ya· 
şıya TUrkUn içinde doğmuştur, 
sevinçlerin, kederlerini, gülmele· 
rlni, ağlamalarını ifade eder. Bir 
vakitler konaervatuann himmetile 
toplandı. Sıraye kondu, plaga çe
kildi, radyoda aöylendL Rağbet 

kazandı. 
Anlamadığım nokta bUtUn bu 

köy şarkılarının da bizim olmıyan 
eski ıark musikisi arasında rad· 
yq,dan kaldırılmış olmaaıdır. 

Jf 
Iıtanbul radyosu timdi vadet• 

tiği geniş ve yeni proğramına 

yapmıya intizaren dinle}icilerine 
her akıam bir opera, Garp ıar· 
kılarından birkaç nümune ve bir 
salon orketıtraaı dinletmektedir. 

Bir arkadatım geçen gOo: 
- Blr yönden iyi oldu, bu 1ayede 

lıGtQn acunun bildlA'i operaları 8tren
miı oluyoruz, demişti. 

Bir gazeteci daha ileri giderek: 
- Artık (Şopen) 1. (Sen Seaoı) ı, 

hattA (Beetboven) ile (V agoer) i din· 
lemesinl öğrendik, diye yazmışta. 

Ben kendi payıma bu ötrenenlerin 
ara1ında bulunmayorum, bulunanlartn 
da çok olduklarını aanmayorum. 

Bir (Karmen) i, bir (Fauat) ı bir 
"Minyon) u, bir (Rigoletto} yu yer 
yilz.linde bilmeyen yoktur. Fakat bu 
evrensel şaheserler Danimarkada Da
nimarka, lneçte İaveç, Arjantinde 
Arjantin dillerlle söylenir, dinleyen 
müvauunu bilir, besteyi s6ılerle gil· 
der, vakay ı hayelinde canlandırarak 
kıva nç duyar. 

Siz ben\m gibi muşlkl terbi
yeıl dinlemeyi geçmiyen bir 
adama iki buçuk saat süren bir 
operayı din1ettlkten ıonra bu: 

- Rigolettoydu; deyiniz! ya• 
pacağı ıey: 

- Allah Allah, demek öyle, 
demekten ibaret kal1r. 

Jf 
lstanbul radyosunun birinci 

emeci bizi Garp muaikisinin ahen
gine ahıhrmak olacağına göre, 
ağır ağdalı operaları bilmediği· 
mlz dillerle ııınacacak yerlerde, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~e daha hafiften ba~amahdı~ 

' . /S TER /N A N /STER [ NA NM A .f ' Franıızların, Almanlarm, bele ha· 

1 - iıtıınbulda '' ihtikar ,, vıır mı, yok mu? Bu 
ıorguya, komisyonlar '' yok! ,, kartılıtını vererek iıl 
keatirip attılar. 

2 - BugQn piyaaada en iyi pastırmanın, mükemmel 
Kcyaori putırmaaının toptan kilo11u (46) kuruıtur. 

3 - Fakat ylne fıtanbulda, toptan kiloıu ( 46) 
kuruta olan bu en iyi paatırmanın, dllkklnlarda kilosu 
(120) ile (140) ve hatta (160) kuruı araamdadır. 

4 - Şimdi '' ihtikir ,, var mı, yokmu? Sora111una 
cevabı siz veriniı. 

13 ER /NAN /STER iNAN Al 

vaaı bize daha yakın gelen lspan· 
yolların ince, kıvrak ıarkılarmı 
dilimize çevirerek ıöylemek, bun• 
larıo arasına bir az da köy far
kısı kabıtarmak güç olmasa ge
rektir. Menfaahmız hiç değilse 
blr kı 11m halkın Mııır radyoaunu 
aramasında değil, kendi radyo
muzu dirhıyerek benlmaeyeceji· 
miz havalara a1ıımaaındadır. 



: \ Memleht Mazaras.t 

Zaframboluda 
Mahkeme 
işleri 

Zafranbolu, (Huauıt) - Bura· 
da Adliye itleri bir makine düze-
Dile gitmektedir. Zafranbolulula
nn mahkemeye müracaatları müs· 
teana hadiselere inhisar etmek· 
tedir. Hukuk mahkemesinde en 
gtlç iş nihayet Uç celıede bal!e· 
dilmekte, davalar sürüncemede 
bırakılmamakta, hakim Muhiddin 
Bey halkın haklarım korumakta 
çok titiz davrabmaktadır. 

Bu çabukluk ve doğruluk yU
zrınden ıulh1 a&liye ve icra müra
faa itleri bir tek mahkemede 
toplanmasına rağmen geri kalmıf 
bir tek it yoktur. Uzaklardan 
gelen köylülerin tekrar tekrar 
mahkeme kapısında dolaımama· 

ları lçın hükümden bir kaç saat 
sonra ilamları da hazırlanıp elle· 
rine verilmektedir. Uzak köyler• 
den gelenlerin davalarına sabah
lan bakılmakta ve köyllintın ak· 
ıama köyüne avdet edebiJmeıi 
temin olunmaktadır. Zabıt katibi 
Hakkı Bey hAkiminin bu çabuk
luğuna uymuı ve onun yardımcıaı 
olm~tur. Zafra!lboluda Hukuk 
mahkemesi halkın saygısını ve 
tam itimadına kazanmıt bir Adliye 
müeHesesi dir. 

Merzifonlular 
Bir Halkevi istiyorlar 

Merzifon (Huıusi) - BütUn 
ocak kongreleri bitmiş~ir. Yakın· 
da kaza kongresi yapılRcakhr. 

Halk bu sene burada bir halkevl 
açılmaamı .istemektedir. Eski Tnrk 
ocağı binası da halkevi için Üy· 
gun bulunmaktadır. 

34 Senelik HUkOmet Doktoru 
Merzifon, (Hususi) - Hlikiimet 

doktoru Ahmet 34 senelik çahşe 
madan aonra tekalit1üğtinü iste
miştir. 

Merzifon Maarif Kadrosu 
Merzifon (Hoıuıi) - Maarif 

kadrosunda bazı değiıiklikJer ya• 
pılmış, istiklal mektebinde Isa 
Ruhi Gomnıhacıköyün Kozalan 
köyllne, Hüseyin Avni ispari 
köyüne, Bahri Zogo köylioe, Ali 
Rb:a, Nigar da bunların yerine 
verilmişlerdir. · 

~umuşhacıköy Belediye Başkam 
Gümüşhacıköy ( Husuıi ) -

Belediye başkanlığmda yine bay 
Emin bırakılmış, Daimi encümen 
azalıklarına da Kızıklı Mehmet 
ve Hakkı seçilmişlerdir. Belediye
de yeni saylav seçimi hazırlıkları 
baılamıttır. 

Gumuşhacıköyde Tutun Satışı 
Ctımnıhacıköy, (Husast) - Bu 

seneki ttlttlnler geçen senekilerdeo 
daha güzeldir Ye daha çoktur. 
inhisar idaresi ekicilere ayana 
vermiıtir. 15 glln aonra tütDn alım 
ve sahmı batlıyacakbr. 

Gorun Mal MUdUrU 
GftmUşhacıköy ( Hususi ) -

Malmüdfirfi Nusret Gürün mal· 
mildürlüğllne gönderilmiştir. Bir 
aydanberi burada doktor yoktur. 
Ahali doktor gönderilmesini iste· 
mektedir. 

GUmUşhacıköyUn Adı 
G6m0şhacıköy ( Huausl ) 

Kazamız adının Gllmllşbaneye 
benzemesi alışYeriı itlerinde zor
luklar çıkarmaktadır. Bu zorluk· 
lano kalkmaaı için kazaya yeni 
bir ad konması dilenmektedir. 
Buraya Kaynar, lf.ubel ve Turna 
adlara pek yakıfmaktadır. 

ER 
Malatyada Sıhhi 1·eşkilit Cüm

Başlamıştır buriyetle Beraber ' 

Malatya, (Hu
ıusf) - Burada 
sıhhi teıkillt an
cak Cumhurf. 
yetten sonra ba .. 
Jamııtır. Dokto• 
ra, ilaca ve ııhhat 
memurlarına iti· 
mat, miiracaat 
her gün artmak· 
ta ve halk doktor 
ihtiyacını h·ıset· 
mektedir. 15 gün 
evvel Malat} ada 
ancak bir tek doktor vardı ve 
ancak gftnd~ bir haıta ya mua· 
yene edebilir veya edemezdi. 
Halbuki bugfin Malatyada yllze 
yakın doktor vardır ve Malatya• 
nın sıhhi teşkilatı her gün biraz 
daha geo.iılemektedir. 

Malatyada haatabane ilk ola· 
rak 339 seneainde teılı ediJmit
tir. Evveli bir operatorla idare 
edilen ve 50 yataktan ibaret olan 
bu hastahaneye bir iki ıene sonra 
bir dahiliye ml\teha11111 llive 

Gemlikte 
Soyadı Alanlar 

Gemlik (Hususi) - Burada 
gerek ahali gerek memur!ar ve 
muallimler arasında yeni soy adı 
almak isteği çoğalmııtır. Kahve• 
de, sokakta, evde, mektepte hep 
bu iş konuşulmakta, herkes bir 
ad aramaktadır. 

En çok beğenilen adlar Dinçer, 
Ali barut, Savaş Yikitl gibl ad· 
lardır. Şube Re~ıi Sebe Soy adını, 
Ceza Hakimi Uyar adını, Sulh 
hakimi Özel adını, Muallim Mus· 
tafa Hayret Ôzan adını almıı• 
lardır. 

lzmit Köylerinde Kooperatif 
lzmlt. ( Hususi ) - Köylerde 

kredi kooperatifleri açılması ka .. 
rarlaştmlmııtır, karar bütün köy• 
lüleri sevindirmiştir. 

lzmit DemiryoJ11 Caddesi 
lzmit, (Husust) - Demlryolu 

caddesinin son zamanlardaki ber• 
bat yaziyeti göı:önüne alınmış, 

yol asfalt olarak yııpdmıya baı· 
lanıJmıştır. 

Akşehir Bandosu 
Akıebir (Husuıi) - Burada 

genç:ik teşekktılU olarak San'at· 
karlar idman, Gençler spor ve 
idman yurdu isminde llç kulilp 
vardır. Bunlardan San'atkirlar 
idman yurdunun 3 ıene evvel 
kurduğu bir bando da hiJA çalır 
maktadır. 

Beledly• de 500 Hra tahıiıat .. 
la bir ıehlr bandosu teıkiline 
karar vermiştir. Bu bandonun 
idman yurdu mensuplanodao teı· 
kil edi1eceği ıöylenmektedir. 

Belediyenin ayn bir bando 
teıkil etmektenıe mevcut San' at· 
karlar idman yurdu bandosunu 
himaye ederek para yardımı ile 
onu kuvvetlendirmesi Akıehfr 
için daha faydah olacak1ır. 

Bandırmada Fasulye BoHugu 
Bandırma (Hu1Ust) - Koca

göl köyli ile etrafında bu ıene 
çok fasulye ekilmiş ve çok ekin 
alınmıştır. Kilosu toptan 10 ku· 
ruıa sat&lmaktadır. Ze ytinyaiJ da 
33 kuruıla 35 araıındadır. 

Malatya Memleket hastaneel 
edllmif, bilahare teşki'.atı daha 
ziyade hllylitnlmUıtur. Bu hasta• 
hanede timdi senede 15-12 bin 
vatandaş muayene ve tedavi 
edilmektedir. Hastahanenin içinde 
her türlü lllç bulunan bir eczane
ai de Yardır. 7 hem.tire ve hasta 
bakıcı bilgilcrile haıtalara bak· 
maktadırlar. Malatyada 930 sene
sinde bir de doğum evi açılmıt
tır. Burası da 40 yataklı bir hasta· 
hane halindedir. Burada da ıene• 
de 8-10 bin vatandq ·muayene 

"e tedavi edilmek 
tedir. 

Bunlardan ba11· 
ka Trahom mü· 
cadele teıkilA· 
bnın hastahane· 
leri de vardır.Hun· 
lardan biri adıya· 
manda 20 yatak· • 
lı, diğerleri Beani 

ve Malatyada onar 
yataklı olmak 
tlzere nç tanedir. 
Seyyar tetkilit• 

la da senede 20· 25 bin vatanda· 
şın gözü kör olmaktan kurtarıl· 
maktadır. Ayrıca ldarei hususiye 
tarafından Besni, Kemaliye ve 
Arapkir kazalarında beşer yatak· 
h birer revir vllcuda getirilmittir. 
HtııA.. Cumhuriyetle beraber 
baılayan aıhht tetkilAt hergtln 
bJru daha lnkip.f etmektedir. 
10 kazamn hepalnde de birer 
hükiımet doktoru ve birer bele
diye ebesi ile ikiıer sıhhat m~ 
moru vardır. - M. J 

Güdülde Sevindirilen Y avrolar 

Güdül esnafının giydirdiği yaTIUlar 

Güdnl (Huauai) - llkmektep muallimi Fevzinin ISnayak oluılle 
kasaba esnaflan okuyan 35 fakir yavruyu geyindirmişlerdir. Bu yav
rular kendilerini varJıklı arkadaşlarından ayrılmıyan bnynklerinin bu 
iyiliklerini unutmıyacaklarını söylemişlerdir. 

Tarsusta 
Bu Sene Pamuktan iyi 

Para Alınacak 
Tasruı (Hususi) - Ovadaki 

köylere turunç, akoya, okaliptos, 
dut ağaçlan ekilmesini kararlaf'° 
tmlmıı, köylliye fidan dağıtılmı· 
ya başlanılmıftır. Şimdiye kadar 
2 bin fida4 verilmittir. 

Ekiciler bu sene bol pamuk 
ekmektedirler. Bu sene Tarıusta 
25 bin balya pamuk alınmıştır. 
Bir kilo pamuk 40 • 45 kuruta 
ıatılmaktadır. Bir milyon 800 bin 
lira kadu pamuk para11 alınacağı 
umulmaktadır. Busene T enualu
lann biraz ylztl gnlecektir. 

lznikte BakUs Heykeli 
b.nik (Husuıı) - İatanbıd ka· 

pasının ~ehir ucunda yere düımnı 
bir Baküs heykeli vardır. Bu 
heykelin oradan . kaldırılması ve 
yeni kurulan taş uerleri aaklama 
deposuna konulması kararlaıtınl· 
mı ıtır. 

lnegöl Ortamektebinde S9vinç 
lnegöl (Hususi) - Ortamek.

tebin son sımf talebelerinden 
Samih ve Ziya KOltür bakanlığı 
tarafından lstanbul erkek muallim 
mektebine parasız yatılı olarak 
kabul edilmiştir. Bu loegölde ilk 
defa olmaktac:lır Te blltlln Orta
mektep çocuklannı aevindirmiftir. 

Sim avda 
iki Gençlik Kulübü 

Birleştirilecek 

Simav, ( Hususi ) - Burada 
birf Gençler Birliği, diğeri Genç• 
ler Evi isminde iki kulüp vardır. 
Gençler Birliği eski lae de, Genç
ler Evi henüz 6 ay evvel kurul· 
muştur. Müesıisler Bay Nedim, 
banka mtıdOr muavini Bay Şerif, 
Tepecik mektebi başmualliml 
Bay Tevfik, Orman fen memuru 
Bay Cavit, Osmanbey muallimle
rinden Bay Necatidir. Gençleri bir 
arada toplamak için her iki ku
lübün birleıtirameal takarrür et· 
miştir. Yeni kulübe bir baıka 
bim verilecek ve Halkevl teşkili• 
tma benzer bir ıekllde biltUn 'Si
ma v gençleri bu yeni kulnbün 
açılmasını ıabırııılıkla bekle
mektedirler. 

Boluda Havalar 
Bolu ( Huıusi ) - Havalar 

aoğumuştur. Geredeye az miktarda 
kar yağmıştır. 

Boluda Balo 
Bolu, ( Hususi ) - Burada 

Hililiahmer cemiyeti tarafında bir 
balo verilmiş, çok eğlenceli olmuı 
ve Hillllahmere mliblm miktarda 
bir para temin etmif tir. 

Mektebciliğe Dair 

Meksikada 
Mekteb 
Kanunları 

Mekaika'da Meb'uslar kamara• 
aoayaliat hllkumetin, geaçllğhl 

aerbeat Ye soıyalist esaslara g6.."'9 
yetiıtirilmui hakkındaki kanım 
tekliflerini kabul etmiftlr. Yeni 
kanunlar diğer tabirle, lliala 
edilmiı olan eski mektep kanun
lan, kilise düımanlığı bakımın
dan Sovyet Rusyada mer'i olan 
kaide ve nizamlardan geri kal
mıyor ve bütün umumi ve hususi 
mekteplerden her tnrlll dini 
tedriaatın kaldırıldığını gösteriyor. 

Mektebler kanununun 73 üncl 
maddesi, bilhassa dikkate değer 
bir mahiyettedir. Bu madde hUk-o 
mUnce umumi ve huıusl biitlbı 

ilk ve ortamekteblerde gençliğin 
soıyaliıt uaslarına göre talim 
ve terbiye görmesi mecburidir.'• 
Yalnız Üniversiteler hentiz bq 
mecburiyetten hariç tutulmaştur.' 

Mekteb kanununun 3 tlncll mad• 
deainln aıağıdakl bükilmleri, vazil 
kanunun • dUşllncelerini lfade 
etmek itibarile bilhassa karak .. , 
teristiktir: 

~ 

u T aball serbesttir, blitna 
umumi Ye hususi mekteblerde 
liyik, dilnyevi tedrisat caizdir. 
Huausl mekteplerde devletin şid
detli bir kontrolu altında bulunur
lar. Talim, terbiye ve tedrisaba 
ıoıyallst ruh ve akideleri daire
sinde verilmesi her ttirUl dtol 
dokturinlerden art olması taasup .. 
tan ve batıl itikatlardan hariç 
bulunmaaı IAzımdır. Tedrisat tet
kllihnı Rationalisme ruhunu ve 
içtimai yeniliklerin doğurduğu 

cihan telikkilorinin tekeffül etmesi 
lazımdır. Muallimlik yapmak mll
saadesini yalnız devlet verir. Ba 
milsaadenin verilmeli için fU illr 
ıartlar aranır: Muallimlik vazifesi 
ve faaliyeti yukarıda kaydedilea 
hllkllmler ( 3 ve 73) dairesinde 
icra edilecektir. Bu vazife seciye 
ve ahlAklan ve devlet telakkileri 
dllrl1st olanlara tevdi olunacak 
bu vazife, kilise cemaat ve heyet• 
lerin ve papazlara ve dini teşki• 
llta bağlı olanlara ve din pro
pagandaaı yapanlara verilmiye
cektir. Devlet müsaadeeini her 
vakit geri alabilir. 

73 tlncl\ 'maddede reiml ma• 
kamlara müzelerin, klitüpanelerlo, 
muallim terbiye mllesıeseleriudeki 
tedris vesaiti ve levazım kollek· 
siyonlarının kontrolu hakkında 
vasi aalihiyetler verilmiştir. Yeni 
kanunlar ayan mecl:sl taraf1ndan 
kabul edildikten sonra birind 
kinunun birinde mer'iyete gire
cektir. Bu kanunlara kartı fimdi
den avukatlar kamarasınca ve 
Meksika Hukuk Akademidnce 
protestolar yapılmııtır. Eu pro-
teatolarda gençliğe sosyalist esa• 
sına göre talim ve terbiye ver• 
mek mecburiyetinin, serbest oluşu 
kaydı . ile bariz bir tearuz teşkil 
ettiği ileri ıtlrnlmektedir. Meksika 
milli Univeraitesi rektörü de bu 
proteıtolara ittirik etmiştir, ura 
mumaileyh te yeni kanulardan 
akademik tedrisatın serbestliği· 
nin tahdit edildiğir.I görmektedir. 

V.ezirköprU Balediye Başkam 

Vezlrköprli (Hususi) - Yaı:üan 
seçim netıcesinde Belediye B; :· 
kanbğına Keşafoğlu HiJımet iC
tirilmlf, işe baılamııtır. 



HARİCİ ( 'siga•et Alemi ) I 
Sıgasal ._ ________________________________________ _. 

Fransız l J ·ı· s· Görüşmeler ngı iZ ıyasası 
İkinci Teırinin ortaları•• dotr11 Dış Bakanının . ' 

C.nevreı'de ııörUtllecek olan Mar1ilya B • J\.T k 1 •ıt N• • lttı•f ki 
cinayeti meaeleıi, ıimdllik korkulduğu ll' 1 y Uf U D gI ere, l ÇID 8 ar Sistemini 
7ola ıirmek vuiyatinde değildir. Parlı, 1 (A.A.) - Dıılılerl ))GtçHl Go .. tmüyormu• ? 
ÇOnkG her lkl taraf ta bu iti ıllihlı koauıulurken, Meb'uıaıa m•c' iai, Dıt y 
bir ihti' lfa kadar uzatmak iıtiyora itleri Bakanı M. Lavalın mllhim bir Londra, 1 (A. A.J - lagiln dıt 
beozememekteJı"rler. Bu huıuıta bil- B L sır c d·- l k "' ılSyleYlnl dialemiıtir. M. Laval, Fr... aaaaı on Simon, -, ı oçya-
haHa Fraa1a Belgrat berinde teıir ıaaın meaaföaia barııın faytlalarile da humfriate irat ettitl bir autukt., 
g81leriyor, lıhyor ki tarafını tuttutu bir oldutuau kaydettikten Hara, l.siftereaia ııeael bant lauu•aadald 
Macarlıtan Clzerinde de ltalya Amil •IJ••••• ,. Ul •-- K--•u•· barıııa satlam bir sur.tte teaıikl yolu e onun HUU' .... -

olıun. / l l ile uluslar araıında bir uzla1111a mey.. bat!ılıtını bir daha ıCSylemiftir. 
Fran1&nın böyle bb 11yua JO Sır Con Simoa bqhca demiftir ki: 

..n ' k d ltal a dana aetir•enin her zamanda• ziyade ... tmek latemeklen ma H ı, Y • " - Biitiln lariliz •iyaaal fırkala-
ile airltti"'i barıı konuımalarına boz- zarurt oldufunu 11aylemittir. d ki 

• 11 d b rıa a ciddi 7urddqlana batlıca P• 
muıaktır. Fakat ilerisi lçln • u ltalya ile yapılmakta olan konuı· 

lb ı k k releri barııtır. 
il l haHketlerin öniloO 8 ma ma • maların memnualyete ıayan bir ıurett• 
ıadile Frao1an:n diltündllğü ıey, bu Barııı teı•ik edecek baılıca ulua-
nevi tetbit h .. reketlerinl takip etmek denm etmekte oldu.tunu kaydedea lar ara11 YHıta, Ulu•lar kurumudur. 
tlıtere u'uılar araaı bir kurum yap- M. Laval, bu mOıalcereleria İtalJa ile Bizim de aiyamız·• en bat .ak .. .tı 
maktır. klçtlk itilaf n lıllhHıa Yuıoaluya oaua nifuzunu arttınaak ••yaymak• 

' Buaun dıtında, öldOrOlea Kıral ile yakınhj'ı temin etmedi .. • bGyGk N 
-.. ı k H • · B k 1 • br. e yazık L& Jzpon ... a lle Al• .... 
"'1e sandr ile Fraoıı:z arıcıya a an bir kıymeti olamıyaca~ını a~yJemittir. ..., ' 
u B t 1 ı k m"lttilklerl • yaıua çekilmiı olmal• .. - Amerlkaaıa 
m. ar unun e e e verere gw Zira, hiçbir ıey bizim mtlttafiklerlmlze --. 
•rynıanın bara1ulmamıı •ı, alikadarlarm da kablmamuı yiizlnden bu kurum, 
baıhca emelleridir. Eğer, bu u'.ualar olan bağlılıtımı:ın bozamas. timdilik eneoael bir kurum uyılamu. 
araıı tethitçilıkle mücadele mGeaaue1l M. Lanl AYu11turyanıa Uıtlkllllnl S1r Con Si•on, İngiltere •iyuuı .. 
llıeyclana 1ıetirilebilirae mesele J0 .k: temin etmeyi Ye merkezi AY111pada aın, büUln acun ülkelerile bot - .. ı.. 
tur. Çünkli o za man herkes, bu ııbı •-• 
lıleri örtbas etmekte güzel n iyet b•nıı berkittirmeyi CUkGaDaO .-aden •ekte denm etmete plıı••k o)du .. 
göstermit olacakt r. Bunun akai te• l>u mOzakerelere mfivazi o:arak Avru- tunu ileri sGraıfit; 
&ahir ettiği zamandırki acun barııı· paaın ıarkıoda aynı CllkOyl l'llıiu '• - Ben, demiştir, bir kısım ıe~il-
nın bozulmuınden korkulabilir. Şim• bir karıılıkh yardım uzlqmaıı için mit uluslarla anlaımanın fngilterenin 
dilik, yakın bir tehlike göze ç ıı rpmı• azamet Yeya emniyeti bakımından 
yor. Çnrpınıyor arpma • ya1al hidiıe- de mClz•kereler yapılmakta oldutunu faydalı olacatını .zannetmiyorum. 
ler okadar çabuk patlak verebilir• bilclirmittir. Zira böyle bir anlatm", baıka •ir 
lor ki ... - Si.irevy!\ M. Leni, ıtmdlkt aınırlann korun- ulua zOmre•iae kartı koymak yahut kl 

Avustralyada ! 

Tufan 
Koca Bir Şehir Su 

Altında Kaldı 
Me1burn, 1 (A.A.) - 80 aaat dur

madan yağan bir yPğaıurla, Hatte 
(SO) millik h ı:la Hen bır yelden ıonra, 
llelhurn kaaabaaı, t ribte gtirtllmedlk 
bir 1U bukın na utrdDUtbr. Bet kiti 
llmO" birçokJarı yeraiz, yurtıus kal
hllf, atııçlar köklerinden ııC>kOlmOtUlr. 

Kıyı boyunda pek çok yazık oldu· 
tu bildiriliyor. 

Melburn, l ( A. A.) - Su bnkıaı 
yGzOaden 1500 kiti yurdıuzdur. Za
rar 2SO bin sterlin tabmia ediHJyor. 
Binlere• bat b11yna bopl•uttur, 
boı yerlerde trenler yol ortasında 
kalmıı'ardır. 

Flllplne De Sirayet Etti 
Manillı•, 1 (A. A.) - Geçen gece, 

patlak ver•• bir tayfun yGdnden 
Filipin eyalet!erinden birçoğla altnıt 
olmaıtur. Bir P. dam ölmfif, •• yedi 
balıkçı kayl:o!muıtur. Yaaık, itirkaç 
milyon dol ..... .Ur. 

ma11nın zaruri oldutunu, bitin ilke- onun çalıtmaaına engel olmak tar .. 
lerin kabul etmeai lbımgeJ.a bir zıoda tefsir edilecektir.,, 

prensip oldupnu aö1lemittir. OrUguvayda Bir lhtllll 
M, Leni, çıkacak herlaaawi bir Batlangıcı · 

karı•ıahk ye .. Yatın Avrupaaıa her- Moaterideo, ,ı ( A. .A., _ OrGp• 
hana-i bir kıam·na mlnhHır kalmaya.. yayda birçok kimaeler çahucak teYkif 
caf ınıa tecrübe ile ıabit oldafunu olunmak SUJ"etile çıkacak bir lbtililia 
be1andaa ıonra demiftir ldı önllae pçlılvermlıtir. 

Franıız - Sovyet beraberllfi ka
munun fa1da .. na olmak icap eder. 
Almanyaya rellnce, o da bu kartıbkh 
yardım andlaıma•ına sinaeye pflnı. 
mııbr •• çatırılacaktır. Alm••J•• 
andlaımaya girmekle buııa ıirita diter 
dnletlere nrilecek teminattan api 
ıuretle faydalanacakbr. 

Hitler, barıı iıt ~tinde oldufunu 
a8ylD1or. Bla kendfıioclen AYrapada 
gitmekte olC:utumuz aiyaaaya sJrmek 
•uretlle ıöılerlnJ eraı 11. teyit etm~ 
ılni iıf yoruz. 

Bizim Almany•ya yapmıı olduğu· 
muz dayet ba'. iınnedir. Fransa ile 
Almanya arasında lir teprak meselcıi 
yoktur, Zira, Sıı r meseleai normal bir 
aure:cte baJJo~unmak icap eder. 

Morrokastl 1 
Faciasının Tahkiki 

Neyyok, 1 (A.A.) - Deniz ortaua• 
da yaaan Morraeutl ••puraDDD d
Tariıi kaptan Vonaa ile bat çarkçı 
Ablıot, ihmal n itini •ISrmemelc 
•uçlanadaa atar1 •orauya çekllm.it
ferdir. 

Bir takım ıahltler t.a iki adamın, 
,.ngıa aıraaında fena daYraama\an 
ynzünden elli ona kıyılmıı oldutuau 
&Ö.) le mit· erdir. 

Her iki •uçlu da alıkonulmuıtur. 
25.000 er dolarlık para kefaleti ver
diklerinde .. 1ı.-erilecelderdir. 

bardakların kirinden, içindeki 

Sevmedlllne ıular buzlu gibi göıtinllyordu. 
Türkin, çantası:ıdan küçük b!r 

sigara paketi çıkardı, incecik bir 
ıigarayı dudaklarının kenarına 
ilittiidi, kibritle yakh: 

Ede hl A 

T!!!Jik• A•ık 
2 I 12 I 9~4 '!f 

Taksimde tramvaydan inmiş· \ 
lerdi, Cihangire doğru ytırllmeye 
başladılar. Beyhan, hali ıükut 

ediyordu. 
Arkadaşının bu susması, TUr· 

kinın gözünden kaçmamııh: 
- Şirkette iken, pek merakh 

a«SrUnUyordun! 
Beyhan, dudak bDkttl: 
- Neyapayım, fazla ısrar et· 

tirmedin, ağzımı kapayıYerdln. 
Cihangirde, Üskildara bakan 

aet Ustflndekl aile bahçelerinden 
birine firdilcr. TürkAn, aağdald 
gllgelildi köıeyi gösterdi: 

- Burası iyi •.• 
Beyhan, bunu da muvafık 

buldu: 
- Mükemmel ... 

T enba, gölgelikli .kaıeye otur
dular ve gelen garaona TnrkAn 
aordu: 

- Gazozun ıoğuk mu? 
Garıon, kayıtsız kayıtaaz bakı-

yordu: 
- Zararsız •.• 
Beyhan, ain:rli sinirli gtilerek: 
- Bu, Birçok gazinolarda 

formıl ha:ine girmişt:r, Türkin ••• 
Yaai ae in anlıyacağın. ıhk. .. 
Hatti ltdki de sıcak. •• 

Garson, tarizlere, tahkirlere, 
kinayelere, i.) l.ere, okadar alııkın 
ve öyle plıkindi ki Beyhanın sinirli 
şikayeti karşısında kılı kıpırda· 
madı. 

Bcyhaf!, sa't'ar gibi elile lıaret 
etti: 

- iki kahve getir .•• 
Garaon, uzaklaşmııtı. TOrkAn, 

ıapkasına başından çıkardı, kUçOk 
mcndilile az çıplak g~ğaQnnn 
terlerini kuruttu: 

_ - Bugün, yine çok bunaldım. 
Sıcak, onlan, uzun bir yol 

yllrllmllf gibi yormuıtu. Beyhan 
da ıapkaaını çıkarmıtb: 

- Ne iae, burası Hrlnl 
TUrkAn, elini yelpaze ribl 

ıal!ıyordu: 

- Ne diyorsunl Hele geceleri, 
Gyle eserki... Neye bu taraflara 
tqka mıyorsun? KadıkGy, cok 
uzak .•• 

Beyhan, içini çekti: 

- Alııkınlıkl.. Sonra, deniz 
hayaaa da, glinlbı yorgunluğunu 
gideriyor taıınmak ta kolay deiiJ.. 

TOrkin, aksi aksi bakıyordu: 
- KAfi... Kifi... Hiçbir engel 

olmasa, sen icat edersi-. 
Gar1on, kahveleri getlrmiftl, 

- Sana, biri fena halde br 

tulmuı r 
Beyhan alay ediyordu: 
- Ne yapmışım da tutulmuı? 
Ttırkin, sigarasının dumanla-

nnı hiddetle savurdu : 
- Bırak bu ıoğuk takala~ •• 

Şevket Yahyadan Ant da mı .ır .. 
yet ediyor? 

Beyhan, Urpermiı gibt vtlcu· 
dUnll titretiyordu: 

- Aman, sus... Vazgeçtim •.. 
Tilylerlm diken diken oldu. 

Tnrkin, arkadaıına bir aigara 

uzatb: 
- Bir ılgara iç •.• 
Anlatmıya baılamııh: 
_ Ama ne tutuiuıl Çılgın 

gibi, Beyhan, çılgınlar gibi.. Seni 
almak latiyor. Bana ıoranan, lyl 
bir parti ••• 

Beyhan, kurnazca g6z kırph! 
- iyi bir parti olduğu mu

hakkak .•• 
Tllrkln, duralamışh: 
- Y okaa biliyorsun da, beni 

mi Ozmek lstiyonun! 
Beybanın, sonuna kadar dinle

mek niyeti, kararı bozuluvermiıti, 
bir kahkaha attı: 

- Ben de bir az anlar p-. .,. 
oldum. Okadar da vurdum duymaz 
dejillm ya? 

" ı;ıyuaaım bir defa daha anlatan 
J . g ıliz dış bakanı Sir Con Simon 

Mısırda Yeni 
Vaziyet 

Kahire, 1 (A. A.) - Yeni Kanuau 
EHainin illn111a defdı Kıral Fuat, 
teırii n icra.J kunetlerle parlamen• 
tonun baiı oldutu kuYYetleri 6ı.erine 
aJmıt olup baalan lrabİlle Yaata8ile 
luılleaac:: ktır. B4itiin kaauaW Ye 
kararnameler, yeal parllmentoya Ye
rlleeektir. 

Avuatu~anın ÖdUncU 
'Lond!'a, ( A. A. ) - lngiltere Ban• 

kuı, Avusturya bOkumetinin keadiai 
ta.raf .adan temia edilmlı olan &llnciln 
sıeri kalan bonolcrmın bepaini bir 
haziran 1935 te ödeyeceğini bildir· 
mittir. • 

Türkinın neı'eai kaçmış gi· 
biyd": 

- Peki, konuştunuz mu? 
Beyhan, eğilip burkularak gil· 

lllyordu: 
- Herglln konuşuyoruz! 
Türkinın elindeki cisıara düş· 

müştö; ağu açık bakıyordu: 

- işte bu yalan! 

w 

- Neden? 
T:firkanın sesinde hiddat şlm· 

ıeklcri çakıyordu: 

- Ye, ıen, yalan söylUyorsun, 
yahutta o! 

Arkadaşıma hiddeti, Beyham 
ıa,ırtmışb: 

- Bundan bir fey anlamadım, 
doğrusal 

Türkio, sinirlenerek tekrar 
bir cıgara yakh: 

- O, ıeni, pek seyrek g&r
d6ğtınl\ ı&ylftyor. Halbuki ıen, 
bergftn konuşuyoruz, diyorsun! o, 
benden mi sakladı acaba? Efer, 
benden saklayacak ldise, neden 
seninle açık açık konuşmaldığım 
için bana yalvardı? Neye bana 
açıldı? 

Cigaraıı ağzında kaşlarını oy
natarak, ellerini açıp kapayarak 
öylftyordu: 

- Peki!.. Senin dediğin sıibi 
laun; hergün konuşuyorsunuz. 
)yle iıe, neden beni araya ko

~ ~? 

ıigarası·un duman
la8nı ıe le ede dliıünüyor 

Gönül lıleri J 
Okuyucularıma 
Cevaplarım .• 

Bay (Ş. Ş. C. ) e: 
BJr kalpte iki qk, ayni za• 

manda yaşayamaz. Siz hakikatte 
yekdiğerinden çok farklı olan iki 
hiasi biriblrine kanştırıyorıunuz. 
Bunlardan blrinclal hakikaten aık
tu. Bahaettlpiz genç kııı i•· 
çekten ıeviyorıunuz, olmaymca 
yokluğunu duyuyorsunuz, hemen 
arayıp bulmak iıtlyonunuz. ikinci 
htı iae merhametten doğuyor. Bu 
genç kız ökıftzdOr, biçaredir, bir 
haıta namzetidir, aiıaiz ne olaca• 
tını döfllallyorauouz, rikkat duyu
yorsunuz. V ar:lyet bir makinenin 

diılerlae benzer, arasına dllıllnce 
çıkıp kurtulmak 1fllçtür. 

... 
Bay ( Mehmet Ayan ) a: 
Sabık zeycenizin, anlatbğınıı 

vaziyette yeni bir yuva kurmamıı 
olmaaı, iıtediğinl bulamamaktan 

'Ziyade, çocuğunu dUflndUğünU gB• 
terir. Tereddüt etmeyiniz, mazide 
iki tarafın da fttirakile yapılan 

hatayı tamir etmek mUmktındUr. 

""' 
Bayan (A. B. O.) yeı 
Aldandığını hisseden erKeK, 

her ıeyden enel b:zetinefainde 
incinir, aldatan kuu affetmeL 
Sonu mahkemedir. &Jnbktır. Ya· 
lan 6zerlne kurulacak baj'ı çok 
pvıek bulurum. Hakikati aöyle
yinlz, babaettlğtnb ıekllde ıe.vl-
7oraa. mazur g6rllr, görmlye ça-

hfll'. 

• 
Bay (B. K. Şakir) ı 
Eski aile adını tercih ediniz, 

mutlak ll1ı.um haaıl olursa küçllk 
bir rettlf yaparak •kuk'9jım chl
wehHWralais. 

* 
Bayan (Belkia E ) 1•: 
(Huriye) adını bea •e•erlm, 

fakat yeni Ttirkçeye uymaz sa• 
nınm. 

TEYZE 
WEZ ::::zs:g_ 

- Reımi konufuyoruz, o 
kadar. 

- Şirkette mi 1 
- Evet. 
Beyhan, bunu o kadar tabii 

aöylemlşti ki Türkan afalladı: 
- Bu kabil değll... Şirkette 

konuımanıza lmkin yok 1 
- Neden ?.. Benim lfıkım 

tirkette değil mi 1 
Ttirkin batını aallıyordu ı 
- ş·rkette amma, başka sek· 

slyonda... Antrepoda •.• 
Beyhan, cıgarasıuı yere atb, 

gözlerini açarak arkada11na 
baktı: 

Anlamadım .•. Antrepo-
da mı? 

- Evet... Antrepo, ikinci 
ıefl ..• 

Beyhan, cevap yeremdl. Dur· 
du. Bu, kimdi ? Buna, ıevinmell, 
6vllnmeli miydi ? Bu, ayni za
manda onun için bir sukutu hayal 
değil miydi ? Beyni kanımış, si· 
nh-leri bozulmuıtu • 

Tllrkln, arkadqınm durgun
lujuna bakıyordu : 

- Birdenbire ne oldun, Bey
han? Benim duymuı olmam canını 
mı sıktı? 

Beyhan. bir rllyadan kurtulmalt 
iıtcr gibi gözlerini açtı, kapadı, 

elini alnından geçirdi: 
- Hayn!.. Ne mllnaıebel .. 
Söylediği s&zler, adeta ağzın· 

dan döklllilyordu: 
(Arkası var , 
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Su Bahsi -., 1 
içmek 
J~uretile 

Alınan Su / 

Eıkiden kim fazla IU içebilir? 
diye mUaabakalar yapılar ve bun .. 
!arda 8-12-16-20 litreye kadar ıu 
içenlere teıadUf edilirdi. Bunun 
aksine olarak haftalarca ağzına 
bir damla ıu içmiyenlere de tesa
düf edilirdi. 

lnıanların ıevkitabiilerl no 
zaman yemek yimek ve ne zaman 
su içmek lizımgeldiğinl bize ha
ber vermekte olduğuna göre bunu 
idare etmek . gerektir. 

· Hayvanlarda bu 1evkl tabi! 
· bariz bir şekilde kendini gösterir. 
Vahşi hayvanlar acıktıkları zaman 
karınlarını doyurmak için ava 
çıkarlar. Su ihtiyacını gidermek 
için su · hatlarına koşarlar. Bu 
ihtiyaçlar yerine geldikten sonra 
artık vahşi bir hayvanın geride .. 
kilere zarar verme tehlikesl kal
nıamışbr, hali tabiide olan insan
lar da bu 11evkltabillerine göre 
hareket edebilirler. 

Su içmek için vaktile söylen .. 
mit bir darbımesel vardır. Susa· 
dığınız zaman içiniz, fakat hiçbir 
zaman fazla olmamak ıartile içiniz. 

Vaktinde içilen su hiçbir za· 
man fazla auauzluk hlıainl getir· 
mez. Yazın fazla sıcak zaman
larında ve hastalık anlannda 
müstesna olarak su arzusu ço
ğalır ve bunlar fevkalAde za· 
manlardır. Fakat yine azar azar 
içmelidir. Suyu yemek zamanla
rında içmek: Bilhassa öğle yeme• 
ğlnde içmek... Bu husuıa rla· 
yetkAr olanlar pek azdır. Birçok 
hekimler yemek zamanında içil• 
menin f aydaaından bahıederler. 
Yemek esnasında içilen fazla 
su ve içkiden bilahara mide ağ .. 
rıları ve hazımsızlıklan ortaya 
çıkar ve bu yüzden ııhrap çe· 
kenler pek çoktur. 

Midenin suya lhUya~ı ( gerek 
ifraz guddeleri herine ve gerek 
yenilen gıdanın hazmmı kolayla1:9 
tırmıya yarayacaiı için) vardır. 

Ağzımıza aldığımız gıda par• 
çaları tukrUk guddeleri vaııtaalle 
ve diılerimizin oynıyacağı mUhim 
bir yardımla erlmiı bir bale gel
dikten ve sertliğini kaybettikten 
sonra yutulmalıdır ki midenin 
içindeki ifrazat (hazım) guddele· 
rine karışsın ve mideyi yormakaı .. 
zm vücude faydalı bir hale girsin 
ve ( imtisas ) emilmek kolaybğı 
meydana gelain. Hazım olmak 
Uzere mideye inen gıda eğer 
tarap, bira, rakı ve aair 
içkilerle karııık olursa u1arel 
mideviyenin bu h"azım gıdasının 
arasına girmesine imkan kalmaz. 
Eğer yemek aras.nda gerek içki
lerle gerek su ile mide bu surette 
ıulanm1ya devam edilirse hazma 
en çok faydah olacak olan uaare· 
den artık istifade edilemez. Beı 
alb cinsin bir araya gelmesile 
hazırlanan bu yemek parçalarının 
en çok muhtaç bulunduğu pelpsin, 
ve hamı.ıı klormadan mahrum 
kalınca gerek bunu yapan gudde
ler tembelJlğe mahkum olması ve 
gerek yenilen gıdanın iyi hazme
dlJmemesi mide hastalıklarını 
meydana getireceği 1Upheaizdir 

O halde içeceğimiz suyun za· 
· manını tayin etmeliyiz. Hazme 
yarayan su daima yemekten evvel 

-içilen sudur. Yemeğe baolarken 
bir bardak su içecek olursak 
mide usarelerine zararvermeyiz. 
Yemek arasında suıarsak o za• 
manda on dakikada bir iki çorba 
katığı veya birkaç yutum mikta
rında içebiliriz fazlası dediğimiz 
gibi zarardır. Yemekten ıonra da 
ancak aradan 2 J/2 Uç saat ka
dar bir zaman geçmeli ve hazım 
yo'una girmiı bulunmalıdır ki en• 
dişe edilen zarar zuhur etmesin 
hastalık zamanlarında içilen su .. 
,·un mikt rı fazla olursa istenilen 
f ")da) ı } apamıyor, çok susuzluk· 
tan şika) et eden hat: talara yarım 
satta bir iki çorba katığı verilen 
&udan beklenen tifayı yaratır. 
Çünkü faz!a su ııeldiği gibi lmtl-

Glmlş Paralar ~ası-ırken ••• 
----------

Küple Altın Gömenler Sevinsin, Artık 
Gümüş Liralar Da Küpe Girebilecek! .. 
Para · Basımında Bile Erkeklik Dişilik Meselesi Var. 
~ Merak Etmeyiniz, 100 Kuruşluk ·Gümüşlerimizin 
· Hepsi Erkek Doğdu! .. 

Bize Darphaneyl gezdiren zat, l 
anlatıyordu: 

- Sormayın; bu yüzden ne 1 
ııkmtılar, ne heyecanlar geçirdik 
b ir defaıında az kalsın, paraları 
baaamıyorduk. 

Rehberimiz bize, camekanlı, 
uf ak bir makine göıteröl. Bu 
nıakine, paralar pul halinde iken 
tartıyor, nizami ölçüde olanları 

bir kenara, az veya çok ölçüde 
olanları da bir tarafa koyuyor .• 
Sonra gayri nizami olan bu gil
milşler yeniden dökümhaneye 
gönderiliyor, orada yeniden eriti .. 
Hyormuı. Etrafta ftçiler boyuna 
çalıııyor. ihtiyar emektar bir ltçl, 
tahta bir tepıl içinde henllz pul 
halinde olan paraları, terbiyeli 
birer asker a)bl diziyor, diğer 
biri de kUçUk bir makinede, ke· 
nar.larımn yuvarlaklıklarmı dU.1el• 
tlyor. 

HenU.z dlzllmemft, baaılmamıı 
ve dilm ı!llı olan bu pul halindeki 
paralar;• de çok ham yemiılero 
benziyor. 

Dökümhaneye girdik. işçiler 
mütemadiyen çalıııyor. Küçük, 
'"'"'eke kovalar içinde ham para• 
1... uyuI....;oyor. Solda, büyllk bir 
fırın yamyor ve mütemadiyen 
iıllyor. Rehberimiz diyor ki : 

- Paralar burada tavlanır, ............................................................... 
ıas etmeden muayyen yollardan 
geçer iider, azar azar alman su 
ioıtiaaı lmkAnını fazlalaıtmr. 
Çünkü ancak o zaman uaarei 
mideviye ile karışabilir, 3o • 35 
derecei hararetle ahnan ıulara 
gelince: kahve, çay, ıüt ve saire 
çok ııcak olduğu zaman teıirleıl 
ıoğuk ıuya nazaran değitir. 

Hastalık zamanlarında bundan 
lıtlfade edilir. Sıcak içmeleri fazla 
ıui:stimal etmemelidir ve daha 
ziyade ılık olarak içmelidir. Ma· 
maflh bazı klmaeler bunu kendi 
arzulanna göre yapmaktan bir 
zarar görmemiflerdir. 

Maden ıuları : Bazan yemek· 
hırle beraber hazmı kolaylattıra· 
cak diye alınan maden ıulan 
daimi kullanıldıldan zaman mide
ye ve ifrazatına zarar getirebilir. 
Ekseriya mideden gelen taham• 
mur kokusu daimi maden ıuyu 
içenlerde KÖrUrUz. Madenlerin huıu· 
siyetlerinden birisi de tahrip edici 
oluılarıdır. Binaenaleyh madan 
aularını hiçbir ıaman tabii ıuya 
tercih etmemelidir. Ateıli hastalık 
zamanlarında nıutedil ıurette ve 
a.ı miktarda kullanmaktan zat'ar 

aelmez. "" lf 

ıonra bu makineye konur, maki· 
no bu paraları sıcak •odalı 
ıulara atar, temizler. Bu su• 
retle kızgın bir ocağın ııcak 
ıular•na giren bu ham paralar, 
biraz yumuıayarak, baaılmağa 

D•rphanede gümnı paraların hazır· 
• ııa ıafhaJarm~ göste~en üç fotoğraf 

hazırlamr. Eğer bu lı yapılmamıı 
olur.a, paraların Uzerine yazılar 
ve resimler iyi çıkmaz. Daha 
doğrusu ıoğuk ve katı ıttmUıe, 
kalıb tcıir etmez. 

Bir amele, dökümhanenin ti 
karıı duvarına kadar uzayan 
küçllk bir dekovil hattmda, üzeri 
gUmUı para çanaklarlle dolu bir 
arabacıkla geldi ve ortada durdu. 
ihtiyar bir İfÇİ bu paraları büyük 
ocaklt makineye götürüp ath. 

Dökümhanenin iki bllyUk po
tası var. Bunlardan birinde altın, 
diğerinde de gUmUş eritiliyor. 
Her iki pota da ı 400 kalori 
hararetinde.. Bu potalara konan 
altın veya gllmllı adeta bir ma· 
cu"na benziyor. Bu macunu yemek 
için, uf ak bir tahta parçasını 
içeri- sokmak ve erimiş albnlarl 
bu tahtaya dolamal< kAf;. BUra .. 

ı da eriyen albn Yeya iUmUıler, 

( derhal hususi kalı blara dökölUp 

l 
ıoutuluyor ve kalıblardan da uzun 
birer çubuk halinde çıkıyor. 

Rehberimiz bize bu lzahab 
verdikten sonra, kfmyahaneye, 
vezne dairesine geçdlk. Oradan 
da Pantograf dairesine girdik. 
Küçük, muıtatil bir oda.. Biraz 
IJeride bir makine duruyor. Bu 
son sistem bir makine imif. Bir 
"yerinden aıağıya zeytunyağlar 
damlıyor ve birer ucunda iki kabb 
var. Bu kalıblardan biri tunç bir 
gllmiit para kalıbı, diğerlde · alçı 
kalıbı. lkisinlnin de ibreleri okadar 
ha1ıaskl, tunç kalıbtaki ibre da· 
ha dotrusu iğne, n4treye gidiyor-

1a, 6tekl de oradan ıeçlyor. 
~ebberimiz bu makineyi anlabr
ken diyor ki : 

- Az kalsın gllmDı paralar 
iti Hya dUıUyordu. Bereket 
versin ki, Allah yardımcımız 
oldu da, itin içinden çıkdık. E.fen• 
dlm. Koca Tnrkiyede alçı ka .. 
hbdan pirinç kalıb alacak, 
Leon Efendi lıminde bir ermeni• 
den baıka hiç kimse yok. · Bitta
bi yine ona müracaat ettik. Fa
kat o ne ?.. Usta Leon dört ay 
evvel sizlere 6mür olmamıı mı ? .. 
Şaşırdık kaldık. Neı yapacağız. 
timdi onun işini kim yapacak?. 
Günlerce elimiz böyle b6ğrll· 

müzde kalakaldık. Adam yoktu. 
Bu işin içinden çıkacak kimse 
yoktu. Nihayet düşündük, taşın· 
dık. Bir çare bulduk. Acaba 
Galvanoplasti usulile kalıbı dö
kemezmiydik? Tecrübesini yap
dık, netice yine menfi.. Yine 
gUnlerce dUtUndllk taş~ndık. 
Nihayet aklımıza geldi. Alçı 
kalıbın kenarını kapatarak bal .. 
mumunu üzerine döktük ve bu 
auretle de pirinç kalıbı elde et~eye 
muvaffak olduk. » 

* - Trıktik, tnktik J.. Trıktik 
trıktik r. 

Şimdi, paraların blltlln ruhunu 
Yeren Darphanenin bllyUk, genlı 
dairesindeyiz. Ta karşı tarafa 
doğru iki ııra 25 makine dizili. 
Hepsinin de Uzerlerl örtUlU. Yal .. 
nız, ikinci 11ranın baı tarafındaki 
makine mütemadiyen ayni gU· 
rültüyU çıkararak iıliyor : 

- Trıktik, trıktik 1.. Trıktlk 
trıktlk r •• 

Üç işçi, ierapa dikkat keıile· 
rek çalışıyorlar. Biri bir iskemleye 
oturmUf, gôzlükleri altından mnt~ 
uı4diyen öuti,.ıpar.amn atıl baaddığı 

"8irinci ldinı>n 2 

Dünga Hadiseleri 

'il' 

insan 
Neye 
Güvenir? 

Geçenlerde 8len meıbur dU~ 
ya bankeri ( Baron Ro-

.-B-ir-ze_n_g-in---ı çlld) akıllı bir 
maliyeci, göztl 

ille ••plrlsl.. açık bir kollekıi-
yon merakhıı, para aarfından 
çekinmez bir hayır ıever o~ 
duğu kadar, bir de eıpiri sahibi 
nUktecl olarak tanınırdı. 

Anlabldığına göre bu zat 
·otomobilin taammüm etmediği 
eıkl zamanlarda köfkilnde yaıar
ken, bir gUn huauıl arabaaını bir 
dostunun emrine vermiı, sonra 
kendiıl de Parlse gitmek ihtiya• 
canı duyunca alelade bir araba 
bularak binmİf ve indiği zaman-. 
da arabacıya ücretinden gayrı 
orta hAl!ı bir bahşiı vermiş. Ara• 
bacı Baronu Ye zenginliğini bil· 
memiş, bahıişlnl az hulara k : 

- Efendimiz bugün eli fazla 
açık değil, oğulları mutad llzere 
daha cömerttirler, demiı. 

Baron Roçild baımı 1allaya• 
rakı 

- MUmkiln yavrum. Mümkün, 
demiş, oğlum daha cömer dav• 
ranabillr, çtınkl1 arkaıında baba11 
Tardır. ............................................................. 
noktaya bakıyor. Bir diğeri ayak• 
ta duruyor. ikide birde eğllerell 
teneke çanaklardan bet on tane 
ham para alıyor ve parlak tunç 
bir boru içine koyuyor. 

Rehberimiz paralardan birini 
elime yerdi: 

- Rica ederim, tenkit ediniz. 
Naaıl olmuı?. dedi. 

Yeni gDmOı paralarımwn ilki aa 
yılan yllz kuruıluklann ıekli ıu: Bir 
tarafında Kemal Ata Tnrk'Un baıı 
var ve etrafı tezyin edllmiı. Diğer 
tarafında da bayraklar çaprazvari 
gelerek ortaıına 0 100 kuruı,, yazıb •. 
Para biriktirmek dttıkllnlüğUnde 
olanlar, bu pırıl pınl yanan, g6ze 
tatlı bir ıııkla ıokulan parayı 
mutlaka görmelidirler. Bu parlak· 
hk insanm ruhuuu ne de çok açıyoJ 

Rehberimiz yanı baıımızda 
izahat veriyor. 

••- GörUyor1unuz ya, para• 
nın kenarları erkek kalıb üzerine 
yapılmıştır. Hayret mi ettiniz. 
Anlatayım. Efendim. Bu .kenarlan 
diti kalıb, yani, çukur yazılar 

üzerinde basmak istedik. Fakat 
içi çabuk doluyor, kapanıyordu. 
Bunun üzerine erkek, yani kaba
nk yazıyı tercih ettik. Bu ya:zılar 
25 ıene dayanabillr.,,g 

Bakan, ıöylemeyl unuttum. 
Yeni gllmllş pralarımızın kena· 
nnda iki tane kabartma 11T .. C,. 
harfları var. 

RehberlmWn kaatettlğl erkek 
kalıb iıte, bu kabartmalardır. 

ilk defa gezdiğim ve ilk ge-
siıimde de böyle pınl pırıl gil .. 
mtış paralar gördüğüm Darpha .. 
neden, geriılnde yavukluaunu 
bırakmış bir yürek hastası gibi 
ayrıldım. - lf 

.... -••••-••H••••••••••••••••••••H••••••H•••••••••···-
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Nasıl Zengin Oluyorlar? Polis Müfettişi Mahkemede ı 
Fransada " Matbuat,, 
Davası N~sıl Olur? 

Elli Bin lira Sermayesi Olduğu Halde 50 Milyo:lluk Ödünç 
Şirket Etrafında Büyük Bir Rezalet Çıktı -

Alan Eir 

Maznun; Hükumetin 
Halk 

Karışmasına Karsı: işe 
Çekecektir,, Diyor 

"Cezayı 

rranaanın Maliye &leminde yeni 
hlr reıı:alet çıktı ; 

usoıiet Spemial,, firmuı ~ltıada 
milyonlarca liralık it yapan bar mil· 
•H .. ıon günlerde buı teahhlltle· 
r nl ifad.ı l.ıiitkü it çekiyordu. H~di• 
ae hllkümetin göı.llne çarptı, pohıç• 
tetkik edildi bazı muameleleri 
tüphell ıörfUd°n n "Şarl L .. Yi,, adını 
latıyan biri tnkif edildi. 

Bazı gazetelerin netriyatına ba· 
luhru, küçllk bir .. rmayd' ile son 
derece bllylik itler gCSrlllmHinde bazı 
hnkumet adamlarının parmatı nrdır 
•e itin içyildl tahkikat n netlceıind• 
•nlatılac ktır. Bu dakikada meHI•• 
Din en merak yerici noktuı, ( Şarl 
Levi ) nin tercümei halidır. 

Bu sat Ceı.ayirin Oran ıehrind• 
doğmuıtu, ondan da anlaıılacatı 
Gzere Musevidi. bktahsilinl orada 
yaptı, ça ııkanlıtil• zekbile g6ze 
çarptı. Çok hariııti, zengin olmak 
lıtiyordu, Cezaylri dar buldu. Liı• 
t hailini bitirir bitirmez Marailyaya 
1ritti. Yanında azıcık paruı yardı. 
Bununla bir teker itine ıiritti, ka• 
ıandı. Kazanınca lıtibası arttı, Mar• 
silyadan Pariae tatındı, bir sarraf 
Bllrosu açtı. Artık en bQyUk zeagin• 
lerle temaadaydı. O aırada aklına 
bu ıirketi kurmak 1reldi. MDeHHO 
harp içinde iıtiliya utrayan yerleore 
ait itlerle utratacaaktı. Maltlmdurya 
Fransa bu yerlerde ahaliıine utra· 
dıli.lara 12 rarı tazmin etti, fakat pa• 

Paris, Hem Eğlence, Hem De Çalışma Şehri 

Parla, Kaıtler Latea adli• aaılaa talelM malaalleılne 1anacaJ• kadar, amuml1ııtl• bir 
SHk Ya etlaaoe tebrl olarak hnınar, J•tçektea bu ta abe malıaallHlafa blJlk raaiaoları 
1abahtan alı.tama kadar ta!abelerla hıacahanç deludur, 

Fakat Franaıalar, kadınla, kııla, lçk l!e bu roalaolarda Yaklt r•çfrea talebelerla bl• 
1Gk ekHrlJetle ecnebi olduj11•11 a51lerler. Ve Parlıla çah9aa bir aı ... da yardır, derler. 
Yukarı1a lro1duj'umua realm, lal•aralte1e J••I ilhak adllea ( Sea J••9'fJeY ) klltllph-e1!a· 
dea alıam 9tır. Huratla lnlHıılte 1aatlerlnln harlclade berrUn 70I den fula taleb-la 
ÇA)lfbfl r5rlllllr. 

rayı def aten ...ermedi, taksitlere A [ d T s E' J 
batladı. lıte yeni kuru1an mn...... manya a 1.nsanı ersem uen 
halkın elinde bulunu .. netleri kıra· ~ecru-b .. ler "apılıyor I 
eaktL Serma1e.ı Tlrk paruile 7alaas ~ ~ u 1 4 
C 60.000) lira ldL B-•al• bere._ ita --------

kGçDk 1ermayeli pket bir Wlkru 1 t • 1 ş • p • ı t 
açta. Miyonlarca Ura topladı, oaanla s enı en eyı J 0 SUZ . 
it 1ardO. Şimdi Franaıdann merak 

etli~·~o.= llrHI ola• bir firketla Ol kYapan Bı·rTayyare 
60 milyonluk bir lıtlkras aktetmeal· ara 
ae aaaal 1raz yumuldupdur. Hldl_. 
nla son kıımıaa ıelince Şarl Lnl ; Bir mGddıttenberi 11BırllD,, el· - tamiri de baprmaktadır. 

- V alna tir ket mltkllliltaydı, d T K b ıazetel 1 Al 1 
fakat kendiıini kurtaracaktı, it• Yann • emplbof tayyare lıtaayo- open 81 er mana-
hllkOmet karı,ınca lfllı edecektir. nunda pilot.uz uçan bir tayyare nn bu ıahada tlmdiden temin 
Ve cezayı da halk çekecektir, de- ile inaana hayret veren tecrübe· ettikleri muYaffakiyetln lnaana 

~!!~:.~.~:. ........................................ - ler yapılmaktadır. Bu tayyareyi Hr&emlik verecek dırecedı btı1tık 

Beı Nesil 
Gören Kadın I 

Yukarda gördüğünüz reıme ba• 
karaanız torununu kuvntli bir elle 

' tutmuı, oldukça dinç bir ninenin kar-
ll9lnda bulunduğunuzu ıanıraımz. Hal
buki bir Fran11z köyünde doğan bu 
kadın, kuoağıuda tuttuğu yavrunun ni
nesi deg~ il ninesinin nioe11dir. Yüz ya• 

t d A 

tını geçıuiıtir. Fakııt ruhi ve be enı 
'Yaziyeti yerinded r. Geoenlerde kilise• 
de bir ayın yapıldığı zaman gitmit ... 
oturacağı aandalyenin önüne ütüm•· 
meıi için şişe içinde sıcak ıu koaul
duğunu görünce ı 

_ Teşekkür ede~im, fakat bu gibi 
ıeyler butalar içindir, halbuki Allalıa 
tükür beoım \lr ıeyfm yok, dlwiftir. 

· yerden kalkarken, havaya çıkar- olduğunu yazmaktadırlar. 
ken, ıonra tekrar yere inerken, Diier taraftan F ranıızlar da 
bpla lnaan gibi idare ıden Parlate bir tayyare ıergiıl açmır 
"Elektro -hydraulik,, bir cihazdır. lar vı bu serJide muhtelif fabrl-
Bu cihaz (Simens) mlle&1ese!i ta• kaların yOcudı ıetirdlkleri mub-
rafandan yapılmıştır ve en mlitklil, telif tayyareleri ıöıtermiılerdir. 
batta en tehlikeli hallerde bile Bunlann içinde ıaatte 300 kilo-
tayyareye bakim olmaktadır. Me- metre çabuklukla 15 yolcu tapyaa 
meli birdenbire bir istikametten tayyareler bulundutu pbl, mula-
şiddetll bir rllzgir mı eıtl, elektrik telif latikametlere ateı edebil• 
cebazı tayyreye icap etleıı ma· toplu tllfekli harp tayyareleri de 
navrayı kendiliğinden y:ıptırt· vardir. Aıatıdada gördilğllnllz resim 
makta, hatta motörlln anzaya bu ıergide, tq_hlr edilen uçaklar-
uiradıiı zamanlarda aer.ıık olan dan bir 6rnektır. 

Franıada "matbuat,, danıı &det& ' 
bilinmiyen biı ıeydir. Beı on Hned• 
bir ya olur, ya olmaa. Gaaetede ten
kide nya taarruaa uğrayan reımt ye
ya gaynreımi herhangi bir pim T•Ja 
mtlHseee, gazeteye tendi aUtwılarıııda 
cevap nrir, ıoora haklı tarafı ayır
maıını efkara umumiyeye bırakır. Ay
nca mahkemeye gitmeı. Bunun loindir 
iri, matbuat aleyhinde biı dan açı· 
lınoa dalma göze oarpar 'H eberiya 
fena bh teair bırakır. Bunun aon mi
aalinl Bonny adım tqıyaa bh poliı 

müfettitinin Grengunr mecmuuı aley
hine aotığı da nda görüyorus. 

Bonny Franeada ıon 711 içinde 
oıkan Stanki n Prenı hldlaelerioin 
tahkikine memur edilmif, bu tahkikatı 
yaptıtı ıırada da tahHn para "kuan
ma11 dütllnmUı olmakla lttihama ut
ramıı, nihayet itten el oıktirilmit bir 
pollı müfettiıidir. 

Grenguyar pseteli bu sattaıı bah· 
1ederken ı 

- "Boony meıhur StavıJd'nin kul
landığı o•k defterinin dip koçanını 
buldu, bh arkadatı nsıtuile htik6.mete 
ıattı, pıua aldı, Pnnı hadilt1ini tah· 
kik ederken de meydanda bulanan 
izleri bıliltızam kantbrdı, tıpkı bir 
haydut gıbi hareket etti, demiıtl. 

Poliı müfettiıi Bonn1 
Franıız gaseteleri poliı komiHrinln 

açtığı davayı takip ediyorlar .,.. : 
- Efki.rı umumiye hükmüntl ver

miıtir, diyorlar. 

Almanyanın Deniz Pro
gramı Devam Ediyor 

~-~~-~,~~-~-

Amir al .,Şer" Büyük ., lakajerak" Muharei>eainin 
Galibi MI, Dir Maflubu Mu? 

Veraay muahedHI Almanyaya (10000) 
ton hacminde yalnıs (6) tıae Hkl sırlalı 
bırakmıı •e bu arhlıları tamamen 
klbneleıtllderl aamaa 1ealleme a..k
kıaı nrmiıtL 

Almanlar bu hakkı asua mlddet 
kltıt lzerlnde bırakhktaa sonra nlha· 
yet kullaıamıya karar nrdiler H or· 
taya ıerçekten (10000) toa bacmiade 
olmakla beraber (20000) toaluk ıeml
lerle boy alçlı•cek derecede kunetll 
bir ıırbh çıkardılar, adıaa da Almaaya 
maaaaıaa ıelmek lıere .. Daçlaıad • 
dediler. Bu zırhlı eY"nael ilemde 
hayret nrlcl bir :re•llik olda. Al•an 
zırhbıı 10, 15, batta 20 bin tonluk bir 
1reml ile karıılaıtı mı onu bat•racak 
babracak kuYHtteydl, inine daha 
ku•Y•tllsl çıktı mı, hemen kaçıp kur· 
tulacak bir ıDr'ati de nrdı, mOtehn1-
ııalar reminin bu yaafına bakar8k 
Almanlann artık lnriliz erle de•iz 'e 
karıılaıacak halde olmamalan do:a
yıılle mlıtakbel bir çarpıtmada bir 
korıan muharebesi yapmayı dlltllndli
ne sahip oldular. 

Her ne olurH ol111ıa Al•aalar 
pr...-ıan .. dalül o1an mW...,... 

lkineislnl de meydana çı"'karmak yo
luadadırlar •e buna da ( Amiral Şer ) 
adını Termitlermltlerdir, Amiral (Şer) 
dln7anm en bilyük deaia muharebHi 
aayılan lakajerak muharebeainde Al· 
man doaanmaaına kumanda ediyordu. 
Ve Almanlann iddiaaına ıare bu 
karıalqmadan •allp çıkm·ttı, çlakl 
Almanların zayiatına mukabil laı1u .. 
lerlnkl ı•mide 2 mi•linl •eçmiıtl. 
inıanda iç misline yakla,mııtı. laıt• 
lialerin lddiu.na •Bre lıe Amiral 
(Şer ) matl6p olmut u, çilnkl •uha· 
rebenln Mn ıafhaaında k çmııtı. 

Şimdi Almanların ikinci cep aıla
lı11nı yapmaya kalkıtmalr rı •• buna 
" Amiral Şer ,, adını Yermf'leri bu eıkl 
mDaaluııanın tazelenmeaine sebep 
olmuıtur. · 

Bilan f ar n fikri tudur: 
- Amir 1 Şer f loıunu gayet iyi 

idare el• f, birçok tt:aadufJerln de 
yardımına nıazh r olmu~ ve nihayet 
muhareleyi keailmeai lizımgelen nok• 
tada keamit ir. Bu muharebede walip 
aayılmaaa b.I Alman Yata:ıının IDİD• 
11•ttarlıtına Mk kaaaadıjı mullak
~tır. 
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TOMBUL MiRASYEDi 
Londrada 

Büyük 
En Günün 

Hidises· .. No: 91 
M w .. Yasanc Sermet Muhtar 

2 - 19 • 934 

------
Vehbi'nin Allı'ya uhabbeti Artıyordu Şimdi, Sadece, Prens Jorj ile Prenses 

~ ~ Marinanın 
Çırpıcı dönllşil, Macuncudakl 

hengameden beri Katib Raifle 
Pehlivan Hilmi, görünmez olmuı· 
lardı. V oh binin ikisinden de ırntkı 
ııyrllmıfh, borifJeri diline dola· 
mııtı. 

Vay l'idl bet kardeılne Ufür· 
düğümDn palavracı kA.tibl vay! •• 
Vay gidi Koca Yusufluğa yelto· 
nen kof pehlivan vay!.. 

Biribirinden zırtapoz, blrlbirin· 
den latıpiyoı imiıler de bilememl· 
ıiz. Cart curt atmakla, göğib ıl· 
tirip kol 1allamakla .babayljitlik 
ıökmez. 

Bir tokatlık hakkı olan, yüreği 
beş para etmez ikı mlıkinln se
sini duyunca uyuz itler gibi kuy· 
ruklarını altlarına aldılar, ılpşak 
tUydUier be! •• Diyordu. 

O gecenin bahal açıldı mı, 

biraz da içkili oldu mu daha ziya• 
de azıtıyordu: 

- KAtlb midir, racon kılefte· 
cisl midir, bir yUzünU g~reyim, 
b urnumu imanına kadar çekip 
avurt dolusunu suratından aşnğı 

ynpışbrmazsam yuh di) in bana!.. 
O ramazan davu:u karmlı ıomun 
pehlivanının da alacağı olıun, ayı 
gibi görünce birşey 1anmıthm. 

Çırp1cıdaki g6rütümde avali öyle 
bir kurt kapanına aıkışbrdım ki 
(peı beyciğim pesi) Diye elime 
ayağıma sarılmasaydı işkembesini 
boıaltacaktım. Enoğluluk bende 
ki mtını yere getirdikten ıonra 
acıdım, bıraktım. O da bizim 
flyakamız o!aun değil mi? •• 

Vehbi, buolan anlatırken, •an
ki gllreşe tutuşmut gibi aıçrayor, 
dahyor, kol bacak oynatıyor. 

- Tahsinciğim, gördün ya demir 
ılblylm demiri Diye böbürlenmek
ten de geri kalmiyordu. 

)f. 

Tombul, Knçn1c Allıya, abayı 
yakmıştı. Macuncuda geçirdiği 
gece aklından çıkmıyordu. Y os• 
maya fena halde tutulmuıtu. Onu 
her d akika, her saniye düşUnDyor, 
( kafir, kundağı soktu. Atık Ga
rib, Aşık Kerem, solda sıfır kalır. 
Çayır çayır yanıyorum! ) diye 
göğsUnU yumruklıyor, yine Kitip 
Raife atıp tutuyordu; 

- Kelebek, ömekmlt bal.. 
Çiçekten çi~eğe konar, keyfine 
bakarmış ha!.. Hay ıenin ıaman 
dolu kafana, Katıp gibi turp ıı· 
kayım,.. Ô)le gözlerin hançerile 
)'Üreğire zımbayı yedikten ııonra 
ııkı isen gel de dayan!.. 

Aııkın dili durur mu? Traı 
edecek adam arar. 

O gecenin erteıi gUnU, Bolaeıl 
görür gl:Srmez, derdini dökmiye 
baılamııtı: 

- Tahılnciğim, ruruldum, ya
ralıyım. Bıçağı, kaba etten değil, 
mortoyu kıracak yerden yedim; 
ıol böillrdeo, karından, kasıktan. 
Bu ı•çmişi kanalı dünyanın her 
tarafına paranak atmıı, dinine oku· 
mUf lıair erkeksin; benden görgOlU
ıtln, yUz bin kat akıllısın, pitkinıin. 
(Kendine gel!) Diye ne diye ku· 
lağıma yapıımadm... No diye o 
Hilmi kofile kapıştım; o göreşte 
domuzu yere vurdum. lşkembeıl 
ağzıma boıalsaydı da yenik kalıay· 
dım; göz:erlm söneydi de kahbe· 
yl göremez olsaydım; ayakla· 
r1m kırılaydı da o eve gideme-
1eydim!. 

Tahiin, bıyık a!bndan gUl.mUı: 
- Kay.kçılık değil, gençlik 

bu.. hep bu fırtınaları geçirdik. 
' "'Yl ıavdık. Tam zamanın g&-

.ı. .o. es 'J'ahain 
zUm nuru, t imdi de 11ra senin!.. 
Demİf, niçin bu derece aıkmbh 
bir vaziyette kaldığını da keıfet
mifU. 

KUçUk AIJımn, Arab Abdul
labın dostu olduğunu o da itit· 
miştl. Delikanlının bu noktayı 
dUıündOğünü tahmin etti; yarayı 

deıtl: 
- Yani ya, içime doğduğu gibi 

ıöylemiyorsam, yüztino karşı mll
railik ediyorsam atef mekimm 
olıun... Sen istediğin kadar sak· 
la, benden gizle, sapına kadar 
arslanım. Zira doğruyu dftıünil
yorsun. Bilmez değiliz, bu kAfir 
karılar tehlikeli feylerdfr. Elin 
belAldanndan, ipten kazıktan kur· 
tulmuı kUlbanlarmdan, dostları, 
poıtlan Yardır. Bu gibilerle gö
rnııuek değme her yiğitin hatcı 
değildir. 

Tombul hemen dlllnla altın
dakini çıkarmıştı: 

- Hay var ol ağabeyciğim, 
parmağım tam yarama basbn ... 
O hokkabaz borusu gibi öten 
kAtib kaltabanana inanayım mı 
bilmem, Knçnk Allı, aözUm ya
bana, Arab Abdallahıa dostu 
lmiı. 

Tahıin, bir kahkaha attı: 
- Kah, kah, kah!.. Kusura 

bakma amma vallahi çocul:qun 
Vehbiciğim.. Bir defa her duy-

y 

duğunu sahih sanma, işit te in· 
nanma.. HaydJ bu riYayeti doğru 
f arzedelim Arap Abdullah de
dikleri kıptl bozması kim olu· 
yormuı? •• Buglln onu auıa dur
duracak, pabucunu elloe Yerecek 
nice baba yigltler var. 

Tombul alık alık bakınırken 
yUreğini balladı. 

- Bizim Ayı Nurinin kulağını 
bükelim. Fazlasına gitmeye hacet 
yok, ıöyle lislUo körll bir çıtla• 
talım. Arabı da, çorabı da ih· 
vanlan da yanımıza yanaşabilirae, 
bize yan gözle bakabilirlerae Be
yaııt meydanına çıkar aptalım 
diye bağrırim. 

Ayı Nuriyi tarif ettlı 
Etmo Allohını aeveraen, 

Nuriyi duymadın ha!. Kızma 
amma Vallahi ayıb. Istanbulda 
onu tanımayan, ismini bilmeyen 
var mı ki.. Bu odaya gelecek 
değil mi, Vallahi fU kapı• 
dan giremez, kafasını eyer de 
öyle girer. Bayle tavana kadar 
bir boy... Ya göJde? Bir omu• 
zundan lSbtlr omuzuna ar~ınla 
babam arıınla: Bir, iki, llç... Bo
)'Un kili&e direği; kollar demir 
külünk; eller çelik balyoz.~ 

-· .-- ·- =- ... <. A:_k•:: nı!_ l 
Eski Fransız Tlyatro•unda 

Bu akıam 1aat 20 de 
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•• T U R K Sinemasmda 
Tee1110r •• heyecan do~u muazzam 

bir Ruı ıOperfiJmi olan 

OK Ai A 
kemali munffak'yetle devam ediyor. 
İ.lveten : İSTANBUL ıehrlmizln 
tabii •• emsalai• manzara •• yerle
rini gösterir kıymetli bir film. 

Rövü 
operet 
8 perde 

NAŞİT BEY MÜSAMERESi 
20 kltllik balet·orkaatra ve tekmil muganniyelerin iştiraklerlle 

tirin Yalovanın • YUce Ke,işln dekorları sahnede 
3 KanunueYvel Pazartesi gDnil akıamı + (5391) --

Evlenme-

sidir 

lngilb laralının O. 
çllncU oğlu Prens Jorj 
Dük dö Kent ile Pre11• 
ıes Marinaya gönderilen bin ka· 
dar armağan, ılmdiden Sen 
Ceymla sarayında gözönline kon
muıtur. 

Durmadan yeni armaganlar 
ıeliyor. Sarayın bir odası salt 
gümfıt ·ve altın aofra takımları, 
yontulmuı billur bardaklar ve 
birçok çetid sllı eıyasile doludur. 
Batka bir odada yığınlan cava· 
bir, çamaıır ve çok güzel oda 
takımlan vardır. 

Yine bir odada, daha açıl· 
mamıt aandıklar durmaktadır. 
Bntnn bu eıya, dUğünden sonra, 
halka gösterilecek ve kartılık 
olarak, hayır işleri için, halktan, 
aı bir para toplanacaktır. 

* Prenseı Marinanın şapkaları da 
bir moda hadisesi olmuştur. Bir 
çok ıık kadınlar prenıesin Pariıte 
yapbrdığl şapka mağazasına mü
racaat ederek prensesin şapkala· 
rınm 6rneklerinde yaptırmak iste-
mişlerd·r. Fakat · bu müessese, 
ılmdilik bu mllracaatlara karşı 
itizar beyan etmekte ve sipnri~ 
kabul edememektedir. Çünkn 
prensesin şapkalarmm her biri 
modeldir ve taklidine muvafakat 
edilmemektedir. 

* 
Düğün evvelki gUn yapılmıf 

ve davetliler, baıta Danimarka 
Kıralı Hanedanı olmak Uzere 

Londradan ayrılmıya 
başlamışlardır. 

lnglllz K1rahnın 
... Memnuniyeti 

Londra, 1 (A. A.) - lngiltere 
Kırah Prenses Marina ile Kent 
dukasının dllğtın glln\l aıaylfl 
mllkemmel bir ıekilde temlD 
ettiğinden dolayı PoEs MOdllrllno 
memnuniyetini bildirmiıtir. 

• • • •• • ..1 1!1 • ......... • -· ................ .. - -w-
Şehzadebaşı 

H i L A L Sinemasrnda 
MARIE GLORY·JEAN MURAT 

ARMAND BERNARD 
Jrlbl Oç bGyGk 1an'atklr tarafından 

temıil edilmit Franıı:&ca ı6ılG 

H ıarkılı 

DAKTiL 
EVLE iY R 

filmlnl herke.in görmcııl IAz•mdır. 
Nete n zevk f.lmltlır. DOUGLAS 

F AİRBANKS JR. tarafınd o 
temıil edilen 

heyecanlı hissi şaheser aynca 
gösterilecektir. 41-11' 

Victorien Sardou'nun eaetl ve 

MARIE BEL L'in 
muhteşem temsili ol n 

FE 
filminde kusunuz bir teknik ile 
inceliğin timtıalidir. Pek yakında 

SUMER Sinemasmda 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Emlak Cinsi Hisaesi H:ıseye göre mu .. 

No. sı 
1113 

2710 
2774 
2843 
2949 
1645 

Beyoğlu 

Kuzguncuk 
Yeıilköy 
Aroavutköy 
Edirnekapı 
KUçUkpazar 
Tahtakale 

Kamerbatua 

Kuzguncuk 
Ümraniye 
Amavutköy 
Kariye 
Demirtaı 

Kalyoncu kulluğu Cad. 
Ye Simitçi ıokağı 
Ba~çe 
Bı.dır~ın ve GGvercln 
Y euimahalle 
Şeyh Eynp 
Kantarcılar 

No. ıı 
1-J..5· lOS. Tapu 
5-109 kapı 

5 
s 

36 
25 
23 

l-3- KArgir Uç hane ve 15/120 
dtikkan 
Arsa metresi 86 Tamamı 

" 79,04 " " 115 

" 64,50 il .. 21,50 ,. 

1922 Galata Tophane Yahya çelebi Tatarağaa 2 ., 89 1/6 
2240 Tarabya Tarabya Ayazma 6~/4-65/5 iki bağ metresi 249,50 Tamamı 
2506 Hasköy AbdüsıelAm Yağhane 9 eski 11 yeni Area metreal 63 .. 
2954 BllyUkdere Bllyllkdere Çivici 45 ,, 69 ., 

hammen kıymeti 
1628 T. L. 

52 .. 
158 

" 250 ,, 
195 

" ?16 
" 

150 ,. 

26 " 
50 " 

1 IO .. 
158 " 3116 Kuzguncuk Kuzguncuk lcadiye 171 u 46 ., 

Yüzde yedi buçuk pey akçalarile ihale bedelleri nakden veya gayrlmUbadil bonoılle öndenmek üzere yukarıda 
menkuller b•rinci ıatış]arıuda müşteri bulmadığından 1113 • 2770 • 2774 .. 2949 numaralılar 3/12/934 pazartesi 
4/12/934 ıalı gUntl aaat on dörtte ihale olunacakbr. 

evsafı yazılı gayri• 
günll ve diğerleri 
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laşe Nezaretinin Çevirdiği Dalavereler 
Hergün Biraz Daha Artıyordu •. 

Sabri, ba ticaret lpm JllP
bktan IODra, ltmaU Hakkı 
P&fBDln verdiği parayı iade ede
cek, bir iki gln ıarfında ka· 
&anacağı birkaç bin liralık kir 
Ue iktifa edecekti... Halbuki 
paraları cebine yerleftiren bu 
adam, doğruca Beyoğluna glt~iı, 
kaa bir m&ddet zarfında o bın
lerce llra11 eritivermiıtL Banu 
haber alan lsmail Hakla Pap, 
derhal divanıharbe mlracaat 
etmif, SabriJi tecziye ettirmfttL 

· Fakat Divanıharp Ma.tantiğl 
Vehbi Bey (1], ( aukuduemrlyeyi 
bilifı ual Nrf ye istimal dolayı· 
aile ) ve ( Sabrialn prikiclnD8 
afatile llinall Hakka PqWD da 
laticvap albaa ab11111U. hakbıda 
bir karar ittihaz edince, itin .. kB 
cleiitmiftl. 

• Kara Kemal Beyin nezareti 
altmda bulunan (laıe Nezareh1nin 
hal Ye ahvaline gelince; o da 
bafka ttlrll fecaetler arzediyordn. 
llwkal Galatada, Ômer Abit 
hanmda bulanan bu Nezaretin 
lflerinde b&yük dalavereler çewiren 
pli bir firket tepkldll etmif, 
bunlarda az zaman zarfmda bi
rinci ımd ( harp 1eng:nlerl ) mra
nna geçmişti... lqe ne%aretl, 
latanbul halkının ekmek ihtiyacını 
temin için Anado!udan buğday 
ret&tlyor, bunlann değirmenlerde 
&ğiitlllmeslııl, fırınlarda pifirilme
aiai ve muan• J•l-fd• k.~I 
alteablaitl .. ftriyarcla.. Ba _.. 
teahhltler, ba firk.lln menıupla
nadan ibaretti. 

Bunlar, ba hallı buğdaylan 
alıyorlar, tenha yerlerde tedarik 
ettikleri depolara götürllyorlar, 
eneli onda ıüpllrge tohuma, 
mım koçanı vesaire gibi maddeler 
Ue kantbnyorlar. Oradan değir-o 
mene gönderiyorlar, ua haline 
getirtiyorlar. Sonra, • o sır.tarda 
Kiğıtane civarında ketfettikleri • 
bembeyaz bir nevi toprak ile 
•taç knlQ de lllve ediyôrlar; 
kendilerine bu auretle bet Jiraya 
mal olan bu mablCit unm çavaluu, 
tam yirmi •kiz liraya lap Neza. 
retlne aaby.orlarcb. 

Bo iti• mqgul olanlar, pek 
genit ve bvTetH bir webeke 
haline gelmlpi. Bunlar. kendileri
ne mahauı arabacılar, hamallar, 
değlrmeoaler, fumcılardan mll
relrbp bir kadN Ylcude getir
mekle beraber, b .. çok memurlan 
da elde etmiflerdlu Bu fena'ığın 
8n6D8 almak, mmetln hayatil• 
oynayan bu maklneJİ durdurmak 
bu muhtekirlerin ellerini ve kol
lannı kırmak mtlmkn olmuyordu. 
Birtakım teahhtitnameler Ye mu
kavelelerle bu f,nJdakları çeviren 
bu şebeke, bit taraftan halla 
zehirleyerek aınme mahküm edi
yor, diğer taraftan da, memlek .. 
tin hakiki ticaret erbabım mahve 
mahkum eyliyordu. Ayni zamanda 
verd1kleri Jilıvetler ve ıtıldit 
baklar"le, birçok klmıelerln ahllla 
üı.eri de de feci bir nnınh lau
lule getiriyordu... Diğer lqe 
maddeleri &zerinde de akla ve 
hayale gelmiyen hileler~ mlir~aat 
ediliyor; Mali Kant.araye Şırketi 

111 şımdl, cla• veklleİi U. ...,.ı 

. .. 

... 

namlle teesılla eden bu teıekktıllhı 
aleyhinde deveran eden pyialar, 
halka bOyllk bir dedikodu Hr

mayea veriyordu. 

Gerek &mail Halda P,qanm , 
usul.Uz hareketlerinden n gerek 
laıe Nezaretinin binbir dalavereli 
itlerinden en bnylik istifade 
eden tamamen yabancılardı. 

I Vagonların ( anafor ) a tlbl 
olması yOztınden Anadolunun o 
kıymetli mahaulab depolarda çii

rüyllp mahvolurkeq. Bulgar tl\c
arJarile, batta ticaıetle laiç • 
bat olmayaa plmlarlle bll1ak 
mukaveleler yapılıyor; milletin 
o yokıul zamanında elinde a•u
cwıda kalan ıon lıteı on paruı da 
• hiçbir zaman doat olmak ihtimali 
olmıyaa • baıka memleketlere 
akıtılıyordu. Bulgar meb'ualann
dan (Gınadyef) isminde bir adam 
latanbula gelmit. T okathyan ote
line poıtunu aermlf.. Bllylk mik• 
yasta mukavelelere girifmfttL Bu 
adamın pek ima bir zamanda 
gördOil itler, akla baf"t vere
cek derecede iclL A1ni umanda 
Fmbede Niko Anpof, Mozeı, 
Babçekapıda Yeni Volto hanında 
19 numarala yazıhaneyi merkez 
lttilaas eden Moiz Y onataa, Bul
gar ttlccarlarından Iaak Menahem 
vesaire gibi bir takım yabancılar 
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(Y •ima edilea zanlla Huanm 
böreğinden) bol bol istifade et
mitl•rdJ. 

l.tanbulda açlıktan Ye Hfa· 
letten bunaJan halkın feryadı g6k 
lere çıkıyor; Anadoludald ttlc· 
carlar •• mlistaUiller mah•O 
perlpn oluyorlardı. Ba yadyel'
ten en ziyade mllteeair olanlar 
lzmirlllerdi. Depolarda çllrllyen 
mahsullerini nakletmek için yaJ. 
vanyorlar; fakat YBgon bulamı-

1orlardı. 

Ba ..... lzallrclô .. ~ .... 
lildised :ıulüir etmliJ bltda aa
zarlan, oraya çevirmlfti... Lmail 
Hakkı Paıa, bir arabk lzmire 
gelmiftL lzmlr tlccarlan bir heyet 

halinde pafADID huzuruna çıkıp 
kendilerine ( bir miktar vagon 
lutfttibaan bayrulmaaını l.tlrham ) 
etmek lıtemiılerdl. Fakat paıa, 

heyetin ricalllll kabul etmek ıu 
tarafa dunun; memleketin ba 

ticaret mlbn.-llerinl huzuruna 
bile kabul etmemlıtL.. Paşanıa 

bu ;.uameletl, &mir gençleri az ... 
rinde pek acı bir tetir huıule 
getlrmfttf. Ertesi ıtınn. lzmir ga
zetelerinden biri, hllktimete ve 

papJ• ~- pek acı bir · açık 
SDektup ....,.etmiftir. 

( Arlıall ftl') 

Artist Loretti 
Karmenin, Danslannı Hazırhyacak 

Artist Dün Provalar Gösterdi 

BalkeYinde, adlltle beraber opera heyeti 
Ankara HalkeTinde oynanacak olan Karmen Operamın dnılanm 

huırlamak Ozere ıebrimize çaptalan Çekotlovakyalı ıanatklr (Loretti
Fridi Novar) dtln ıehrimiz HalkeYinde ba11 danı tezahtlrlerl yapmıf
tır. Artlltta _.affak olacaia taluaia ecllilJw. U X ) lill l..orettidlr. 

Bundan Böyle Ad Ustemizi Bu Sayfa 
Ve Sütunlarda Takip Edeceksiniz 
Herııb muntuaman onhirlnci 

ıayfamıuda bamğumz Tlrk dili 
arattırma kurumamm IOJ&dlan 
baklandaki liltemlze daha ı•ııit 
bir yer yermek nlyetile .aituuu
muzu buraya naklettik. Bustın, 
yine B. harfile fqlayu kelime
lve devam ediyoruz ı 
barca teta-t baban ba1aaa•kr 
barça toyha barça tur-. blll'pf 
INırha itan:... berlm 
bar turmllf barlak barlaa 
barlu cekl barnıaa barmaabek 
lıan itana.., btırabura 
bans•• barnaı- bart .. 
bartu baru ay b .. ak 
bana . .... temur lıau tofnıl 
...... ,.. buya. bat 
batrı batmaca bahlf•batup 
batu bat.ı·baydu batur 
bayak tlm•r .. , ......... baJllll•J 
.. ,.. ıd• .. ,..ın.ıı bapuaidls 
ba)'auer be yar ba1at 
bayat bal.. ..,at ua bapan 
ba7bd baylMıia .. ,....,. 
MJ'C• ba1claa ..,.., 
ba7da 
ba,_ lııapl ....... 
NJrelcU ba:J-i .. ko .. 
banat alp ba,au..- baftaı 
berke itana b...,.. 
baJlll .. Jte- .... 
ba1••dr. -...,.k bakll 
bertf ••Jlh bekle ..,.,ka. .,.,...... .......... 
ba7kara ba1J'lflt ....._ 
baymH laamr -ka- laekaan 
ı.,.a bum- bt lktaı 
ba1bal beçeae ..., .... 
btıfw.. bai~ta bel 
ba:rram iti ... ·k•· befbaH belbaa-halb• 
b•J'•OJ' beidJll beleda·balta 
ba:rrı Nf dofu be'ek 
ı.a,... '-iç ..... 
bayun bei~ ..ıaa be·ketfa 
••J8l••P ... • b • berdlbalıı 

K~ll Ad Kar"bklen 
Arapça adlarım ...ı Tirkçe De 

detiftirmek latiyealer, bu llatemiaden 
lat~fade edebilir, kr pça ve Acemce 
adlarının tam Tilrkçe mukabiDerinl 
bulabl"irler. Bugtln de R 1, J harfle· 
rini tamamlryoruz: 

Hayret • Sankar, Slre. 
Heci·~ • .-dac, udaç, aadat. .. .., 

...... utal, ........ w-. beJexilr, 
benek, &.me, •ı.-. bitek, ı.alelr, 
bllelr, batat. çekim, jalllr, ........ 
ertit, laalta, 1aolat, lalw-. akel•e, 
ıuıı, ldel, iade-. ••pt, aevif, 
soyurıal, aunak, tel•k, tuzgu, Cldl1, 

raout, yarlıgafo 
Hicran • ıı yruk, dokunak. 
Hidayet • bomt, aalık. 
Hikmet. bilik, bilim. batlt. 

.. tbilL 
Hilmi • 7avat, ulu. yumuıak. 
Himmet - baıım, cete. 
Hulya• aatmç. 
HulG• (Huluı) • ant, Sa. 
Hwtlt • Ç&Y t, çotac. çlnç, ıOn 

,On•t. kayq, kClD. 
HlSveyda .. aydıu. bayık, beL · 
Hlnll (Hlm) • rlJrlr, rlJrkey, Hem. 
ibret- ~meke, heder, laezer, luqat. 
lfakat • uwıp. 
iffet • ma., arıt, ulnrak. 
lb.aa ... \Jiritik, culdu. 'ka,.,a, br

nm, H,..t. AYpt, aoyarp). nnp, 
.Uylsı.J, 1aıhpç. 

ikbal • kut. 0Iea11 alay ..,, tay, 
Uru. 

ldwn • b.ıp, d•1111t dlıek, Mql, 
laayet • kayra, kayraJ, keçik, yar• · 

hpç. 
lrt.. • bilik, billf, balam. ...,, 

t.U~ erp 
Liaet • an, anlr, .UL 
ipe • kılıa~ lunb1t ,..., .ıda-. .. ,. .... 
inat • de,_, erk. irk, Jlce, baeaa. 
Jal• • pim, çit, ~ilenti, puea. 

Y-1 So• Adları 
Dlvaaı muhaaebat btt mlimeyyb:

Ufinden •ltekait Bay Oımaa Teftik 
ye otal!an eald Vatan pzeteai Nf 
nnahanlrl, timdi T atko firketi mldGr
leriaclea e., Ah•et Emin, Mehmet 
Rifat " Mutafa Vaeit " kuu Bayu 
N slr •• otla ea, Llmi ıoy adı ola
rak (Yalman) admı almıtlardır. 

Ba7 Ahmet Eminin ot· a (Remzi 
F.mln) la adı T-~ Yalmaa olmaıtur. 
80na mec:IW reiai .......... doktW 
O., Feh_. lamailhı kan .. Ba.r•• S.. 
aim• Fehmi aoy adı oları k (Sezer) 
aclım takmıftır. Bona aee.talarmthıa 
4oktar Bay Arif Ethem ft •ti• e., 
Sinan Arif (Ergin) adim almıtlal'cbr. 

WanW 22 nel melctelt B .. mu-

.Wai Ba1 TeYlik Maral. 28 lael İk
••ldeb .....uı.i Bay Emla ~ 
Oakltiar Jaadan1a Kamancl... ~ 
0..-a Atu.,, it BuU. pal ... 
fettitl Bay Salim Erpal, Ba1 llwl 
o:.aç, m...W. ve malaarrlr Pallı 
Saltrl o.r.., F•au fabrika• .... 
me &miri mltekalt Biab .. Ba1 s.tla 
Oktay, la.air mebuau General Klma 
fnaaç, Turlns .-e otomobil k.ı&L il 
murahha• azaaı Bay Şllkrl All A -
........ CenahpPf8 mir mite ..... 
Bay Ahmet Şlkrl Dikmem, .,. 1 
la·.tabaae Bateczaeı111 Bay Fericlt 11 

Eraoy, diftabibl Bay CeY• a 
Akain, it Bankaaı Kuta famik. sı 
muhaaebeciai Bay Suat Aymerrea, k~· 
rlkatöriat Bay Ramiz T• alled Gakt .. 
doktor Ba1 Kemal Cenap Sini, r • 
Mu.tala Nezih Alba.7rak, Kabi 1 
flaik ...Ui•l Bay EcY.et Glı. .ı1t 
b.Wı,. mWaat muayeae koml8yo-
aundaa Dr. Ali Rıdvaa Unu, lulaak 
mlteuHım Bay Dr. Halit Çmp, 
Kuru kahveci Ba1 Ahmet ba..a K\IN 
kahHci, Terakki liaeai mldlrl Ba1 
Meh•et n bnefi Bay Fibet .x.n .. 
Kocatep• •uluibi lmmaadua Bar. 
Raid Kocmpi, •ahanlr Ye ....ıı;. 
NaruDü Ata Ataç, riyasiye ....... 
Ba1 TaU.. ÇilHis, Bay Kemal Ta
r--. Llelai.ra~ ea, Orbaa .,,. 
Orhaa, kimya maallimi BaJ IWlll 

Dotu, Fea bilsi.i •aal!bai Utft 
Tujnal, Şeblr .. cliai azuuadaa Bı.y 
R•ıit Gakdeair, dablli1e mutauu:ı.a 
doktoır Muıaffer Şevki Yene,., •bak 
Aakara ı•hreıaini Bay Ani lbay, 
Zofrafyoa liaui mldflrl Bay lpok• 
rat albay, btanbul telgraf mtlnatl 

Cemil •• lrardeıt Bay Şllkrl Glkpa 
.. ,a41armı .ı.lflarclar. 

lmu BaakHı MOdOrl Ba1 eW 
Dikmen, Emlllc b•nka111 Bana phaıl 
mii lrll ltaJ Sedat Dikmea, DeYlet 
Demiryol!an Do.tancı iıtuyoa ml
dtırD Bay Vedat Dikmen, lau ...... 
kuı B .. ••aaedan Bay Riza sa.mu, 
lmu Malraa ildacl nmaeduı bq 
Talair Ara. laar ballkaa ........ 
pff llay Yuaf Ay~m, "1olfw ..... 
baataaHi Eczaeıbatıaı .,.,. Hu.cll 
Uçar, EmaiJet Mldlrllll talefoa 
autral •eıaurlarmdan bay Nec:mecl. 
din Alçoalp, Çatalca kazall Karaca
ldSy nahiyesinde bakkal bay Neeatl 
Olcayta, Emniyet MGdlrlltl ...... 
nbeci.t b.y Ea:ıt &tlrk, Emalret 
M6dbllltl ietibbarat komlaeıt bay 
lleh•ed Ali Özçelilr, Takıimde aY 
kıraathaneıi aabibi bay DerYif sade 
lbrahim Dayan, Uokapaoı pona Ye 
telgraf mÜYHzilerinden ba1 Rept 
akey, T iitln inhisarı memurlarmdaa 
bay Veli ve ot!a ba1 Ziyaeddht fe11 
maaaııaa re'ea Oakay, KadıklJ 16 
ma llkmakteb Baımuallimi Bar 
Etem Erseaekon, latanbul On.aa 
BatmGdlrlGjG kl iplerindea ba7 
)ıma l Kurtoflu, Vapurculuk flrlıetl 
B•piiıfettfti n uki Rlyeıati Clla
h•r S.ryaftli haJ' Raaahl ....... 
Ökonomi bakanlıtı Kabotaj U... 
•lcHlrl Ayet Allat, belediye nW 
muaviai baJ Nurl Tlrkkan, lt•yaa 
Nakiye Elılo, heımilfettlf ba1 Te .. 
Uru •01a.dlarıaı almaılarchr. 

--·-------------------------
Vefat 

Merha• Şerif Abdullah'ıa lto,111 
otl• Şerif Hqim Abdullah, dGa aat 
11,SO da Emirfla'daki yalaaıada -
..tire• hir hasta aktan ... ra ..ı.t 

etm·tt r. C..aı:eai hasla uat ıe • 
Emirrb'uo kaldınlarH _... 
EyQbe witlra:eeek, atle aamaa ..,, 
da kı ın laktan eonra defaedil .. ektlır. 
Taun aa rahmet oileri1. 

Açık Tetekkür 
Son•z enı"li annemiaia il ... 

do'a1ıaile ıerek biuat Ye ıuem 
7aı.1 i • acılarımıza ortak olr a 11111 
arkad ı anm H 1rhterdik'er bu JllD-
11ek b raberlikleriadea &Jl'I •Jll'I teı
.. kklre iaaklD b.alamadıt ...... 
aaygı detu ı seteaW. Lelllellld 
dileriz. 

E•U,a Zade Ailu ... !'lla 

NUREDDiN 



BllAI · vı - Zambak 
BUyUk Tarihi Roman 

lf uharriri: A. R. No.ı 101 

1 1 P ., spanyo rensı •.• 
Güzel Diyan, Rahip Löyulaya Dikkate Şayan Birçok 

Cihetleri Havi Bir Mektub Gönderiyordu.. 

1 .._ ___ sp_o_r __ __.l j 
lzmlr Maçları 

lzmir, 1 ( A. A. ) - BugUn 
yapılan lik maçlarında Göztepe • 
Buca ıayı yapamadılar. O - O be
rabere kaldılar. AJtıaordu • Şark· 

· ıpor maçı ikinci devrede Şark· 

ıporluların oyundan çekllmelerile 
ytlzilatil yar~da kafmııtır. 

ULUS .............. ,_.,...,_ ... ,,_, ... ,.,~ ................... ,., -·---..--·-
= o 

_,_,., 
Ankarada çıkan « Hakimiyeti Milliy• » gazetesi, adını ~ztllrkçeye 

kalbederek « Millet » manaaına gelen .. Ulua,, adını almııtır. Arka• 
daıımıza muvaff akıy•t dilerken yeni batlıtını baaıyoruz. 

Sonra da, aılan gibi ıı.-
man bir adam olduğum halde, 
o ateı'erin hararetine dayana· 
mıyan yağlarım eridi. Şimdi 
böylece kadit haline geldim. Maa· 
mafih, benim gibi bir lıpanyol 
prensine lizım olan kahramanca 
kuvveti kaybetmedim... Şimdi •• 
göıterğidfniz ıu bnynk nezakete 
karıı ınkranımı eda etmek için 
ıu zarif parmaklarınızın ucuna 
bir puH kondurmama mllaaade 
dermiainlz 'f •• 

( Tebliğler ) 
kemiren o kadit Yllcutlu at Uf•· Gemi Pratikalarına Dair 
ğından buna dair daha fazla ma· 

Bütçe Görüşmeleri Acunu 
Denizyolları Ve Akay Hindli 
Müdürleri Ankarada 

DolaŞan 
.!. eggah 

Uzun mllddettenberl Afrikayı, 
Arabiıtanı, Iranı dolaıarak Tllr
kiy eye gele!l Hindli seyyah Neri• 
man P. Miıtry dıın gazetemizi 
ziyaret etmiı ve ıeyahat lnbba
larını anlatmııbr. Hindli Hyyab 
bir motoılkletle Bombaydan ha· 
reket ederek aeyabatl eanaaında 
birçok tehlikeler atlatmııbr. Bir 
defasında Sudanda aalanJarJa 
çarpıtmak mecburiyetinde kalan 
aeyyah, dolaıtığı biitlln tehirlerin 
Poli• Mlldllrlerl Ye gazete aahlp
lerinden defterine yazı ile habralar 
topl•mııbt. 

Dedi... Bu aözlere kahla ka
tıla glllerken, benden tllphelen
memeıi için: 

- Muhterem, Pren• hazret• 
leri!... Siz de, nezaketin bir tfm
aalialniz... Benim gibi idi bir oda 
hizmetçiaine gösterdiğiniz bu ilti
fata ne auretle mukabele edec .. 
timi bilmiyorum. V • ancak em
rinize i"8at etmiı olmak için.. o 
•••İmli dudaklarınıza llyık olml· 
yan elimi uzabyorum. 

Diye mukabele ettim... Bu, 
Şövalyenin at uıağı olan Prena 
hazretlerile bir mnddet odada 
k6te kapmaca oynadık. Sonra 
aramızda bir ıiıe halla Burgonya 
şarabı olduğu halde karıı karııya 
ıeçerek konuımıya baıladık. 

Bir türlü aarhot olmadıtı için 
beni bir hayli yoran, bu deri .,.. 
kemikten mürekkep adamdan ör 
rendiğim hakikatleri, 1ana ıu ıu
retle huliaa ediyorum; H•ıili 
kontum: 

1 - Şövılye, muhtelif aebep
lerle birinci Süley111an nezdinde 
ehemmiyetli bir eahalyet .,eklin• 
ıirmiıtir. 

Buna binaen ond•n intikam 
ahrken, bu kudretli hllkllmdan 
kızdırmamaya da heaaba katmak 
icap edecektir. 

2 - Kırat, Şövalyeye aarayda 
b:r vazife vermek istedi. Fakat 
evvelce olduğu gibi bu koca aer
Hrl bu teklifi reddett. Hattı Ja.. 
ralın kendiıinl uzunca mllddet 
burada alıkoymasına da nza 16a
termedi. Şu halde, bu adam Pa• 
rlıte uzun müddet kalmıyacak.. 

Yakında yola çıkacaktır. Siz, 
pllnlarınızı ona göre tertip .,.. 
tanzim edersi ılz. 

3 - Gerek Şövalye ve ı•rek 
at uıağı, Prenı Antuvan Hauet
lerl, birinci Süleymanın teklifi 
üzerine ialim dinini kabul etmlt
lerdir. Bana bundan bahudea 

Antuvan cenap!arı, alyaHt icabı 
olarak ismini değiftirmediiinl de 
lllve etti. Fakat her ne oluraa 
olaun; birinci Snleymanın teveccl
hllnO kazanmıt olan bir adam ve 
bahuaua bir mUılllmanın, (klflr) lw 
tarafından tecavüze duçar olmaaa.. 
Ortadan kalkmaaı l7l bir netice 
vermez. Bu ciheti de alze lıabr
latmıya mecburum ıevıili kontum. 

4 - Y .ne at uıatı pren• 
Hz. nin pek mühim ifpabna 
nazaran ŞöYalye lalim dini· 
nl kabul etmekle luriatf yan
lıta ihanet etmit bir mtlrtet de
ğildir. Çnnkn... ( Ah, ldmbillr, 
timdi nasıl yüreğin çarpıyor, be
nim çapkı ı papazım.. Haydi, aen 
pek çok llzmedea s6yleyeyim ) 
çllnkll, Şövalyenin babaaı; bir 
Tllrk prens;dir. 

Fakat bu prena kimdir? •• 
Nirln Ylicudum" i:>it aırtlan ıibi 

lumat alamadım. Bugtin, birkaç 
banyodan aonra, dUn geceki yor· 
gunluğumu çıkarabilirsem, bu 
gece de bunu öğrenmeye ı•yret 
edeceğim. 

Şimdi, bu mektubumu okur 
okumaz, evvelA beaim aıkıma 
bir bardak Marsela ıerabı iç. 
ikinci mektubumu alıncaya kadar 
da hiçbir ıey dlltünme. ÇünkU 
fU anda dllıUnoceğfn her şey 
faydasızdır •• çtlnkn hiçbir t•Y 
Yuzuh kesbetmemiıtfr. · 

HadJ benim çapkın rahibim; 
g6zlerinl yum. O, aılan gibi 
kollannı uzat. Beni kucakla. Sık, 
aık, uk... Aşkımın ıon katreai 
damlayıncaya kadar aık •• 

Baktığı yerleri yakan ve eri· 
ten ıahane gözlerinin karıısında 
eyiliyor, onlann nuruna aecde 
ediyorum. 

Beni takdis etmeyi, aakın 
unutma .• 

Kudretilliıa daima meftun n Aoıkı 
D. P. 

* Huauat bir tatar, Franıanın 
Cenubuna giden yollarda bir kuı 
ıibl uçuyor; DJyan d6 Puvatyenin 
bu mektubunu, rahip Löyiiliya 
koıturuyoruyordu .• O aıralarda ra
hip, ltalyanın Kazorta ayaletinde, 
F ondi kaaabası civarında, Lökraç• 
yo ıetosunda bulunuyor; Dlyan ile 
aralarında kararlaıtırdıkları pl&n 
mucibince, Ş6Yalyeyl korkunç bir 

tuzağa dUtUrmeye çalıımakla 

m•ııul oluyordu. Şövalye ise, 
aleyhinde hazırlanan bu pllndan 

tamamlle ıafil bulunuyor, blyOk 
bir aafiyetle ltalyaya gitmeye 
hazırlanıyordu. 

Bu hazırlıklannı kıamen bltlr
mlı olan Şövalye, kllçllk bir yazı 

maaaaının önllne oturmuı.. Sadra• 
zam lbrahim Paıaya ıu mektubu 
yezmiya baılamııtu 

F ahametmaapf. .. 

Zati ıahanenin mektublle h .. 
diyelerini Kır al Birinci F ramuYa• 
ya takdim ettim. Kıral, Oımanh 

hllkOmdarının kendiıine kart• gös
terdiği allkaya teıekkllrler et· 

mekle beraber Muhaçta Tllrk 
orduaunun kazandığı bllyUk ı:af .. 
rl de hararetle tebrik ediyor. 

Üç gllndenberl burada Taziyeti 
tetkik Ue meıgul oluyorum. Bu 
tetklkatımm neticeal, maaleaef 

arzularınızın tamamile haricind .. 

dlr. Eneli •• Kıral birinci Fran
auYa, Şarlken ile bir harbe firl
ıecek Yazlyette değildii. Çonk& 
etrafım alan bir alay mllteusıp 

gllruhunun maneYI tehdit ve 
tealrl altında edlmektedir. 
Şu aada Franaa aaraylannda, 

pek kuvYetU bir taauup haYa11 
eamektedir. Bu baya kartıaında 
Kıral birinci Fransu't'a da bq ey
mekte •• ve hırlatlyanlık dola71alle 
kalbinde Şarlkene bealeditf kin 
Ye gayzl unutmak mecburly .. 
tin dedir. 

Sonra bir taraftan katolilditf 
diler taraftan da Şarlken ldare•lnl 
yıkmaya çalııan Almanyanın pro
teatan uılzadeleri de birinci Fran
•uYaya kiff derece kuvvet temla 
edememektedir. 

C Arka11 nr) 

Hudut sahlUes- sıhhat umum 
mUdUrlUGUnden: Deoız yolları iı
letmesi ıdaresile Vpurculuk Türk ano· 
nim şirketin~ mensup muntazam sefer 
yapım yolcu gemilerınin ıerbestçe ihti
lit ile yolcu ve yiik alıp vereoeği li· 
nıaolardaki Sahil Sılılııye işluiui yapan 
memurlara pratika itil..ıarile vaziyetle· 
rini anlatmak için bu g~nıiler taratfından: 

a) OündDz; beynel,nilel ( ıerbest pra
tikaya malikim) manasına gelen lT. O.) 
i»ayraldarııuo lcullanılmHı; 

b) Gece; terbHt pratika almalı: iı· 
tiyen remilerin verdikleri aralarındaki 
aralık (6) kademi ıeçmeooek ıarfüe 
üstte kırmızı, altta beyaz iki fener 
iıaretinin gösterilm~me.i. 

Deniz yolları müdürü Sadeddin, 
Akay müdUrU Cemil, Havuzlar 
mUdllrU Cemil don akıam Anka· 
raya gitmiılerdir. 

Öğrendiğimize ıöre, Ankarada 
her Uç idarenin 1935 aeneal büt
çeleri gözden geçirilecektir. Bunun 
için, Divanı muh&1ebat, lktıaat 
ve bUtçe encümenlerinden müte
ıekkil heyeti umumiyeler topla· 
nacaktır. Her llç idarenin yeni 
yıl bütceleri bu umumi heyetçe 
tamdik edilecektir. 

Verilen maltimıtte göre, Deniz 
yolları, Akay Ye Havuzlar idare-

[ T ı t D 1 ) lerinin yeni yıl bütçeleri açıkaız 
op an ı, avet er ye muvazenelidir. Yeni llAveler 

Hindli seyyah buradan aonra 
AYrupayı doJaıarak Amerikaya, 
oradan da Japonyaya geçecek, 
dllnya seyahatini bitirerek Hindi .. 
tana dönec•kUr. 

letanbuldakl Am11syahlera yapılmadığı gibi bir fazla bir 
Memleket iıleri hakkında görüımek tahslaat ta ayrılmamııtır. 

th:ere lstanbuldaki Amaıyalılar 7-12-84 Müsaadesiz Gazete Satmı' 
Cuma günü saat ondan on ikiye kadar ................ .._, __ ~ ____ __. ___ _ 
Cağaloğlurıda> Halkni merkezine Unkapamnda gazete aatıcılığı 
çağırılmaktadırlar. yapan Iranla Mirza mOsaade

ıiz gazete sattığı için Aıllye 
Satılık Ev Aranıyor 

TUberkUloz Cemiyetinin Üçllnctl Ceza mahkemeaine veril· 
Toplantısı mittir. Mahkeme auçunu 1&blt 

Kadıköy • Saadiye arasında 8·10 
odalı çamlı bahçeli bir ..., n yalıut biı 

arsa 1atın alınacaktır. Ta&ilat ve fiatı. 
mn bildirilmeıi rioa olunur. 

İatanbul Tüberküloz Cemiyeti mu- gördllğU için kendisine bir lira 
tat aylık içtima.ını ( 5 ) Birinci KAnun para cezaaı vermlttlr. 
( 1984) Çar,aroba günü 1aat ( 18,30 ) -- .... _ ,---·-.. -- Adnıı Naime Galata posta kutuııı 
da Cağ ıloğlurıda Etibba Odası salo- ~------------~ 
nunda yapacaktır. Bütün azanın gel· 1369 (186) 

mılerl rica olunur. 
Galatasaray kulUbu denizci· 

ilk 'ubealnden: Azamızın 7·12-34 
ICuma günü Tokatlıyan salonlannda 
nreceğımi:ı: çayın davetiyelerini alma
ları rica olunur. 

1 Balo 1 
Ankara Hlm11yel Etf11I Baloau 

B. M. M. Başkanı Kizım Ozalpın 
yüklek himayeleri alhnda Türkiye Hi
mayei Etfal Cemiyeti menfaatma 
6-12-934 Perıembe günü akşamı An
kara Palu salonlarında verilecek olan 
uluaal kostümlü balonun geçen yılkin· 
den daha ıüzıl ve eğlenceli olmaıı 
için büyük bir ımekle çalışılmaktadır. 
Balo gecHi zengin bir de piyango 
çekilecektir. Ulusal koıtüm müsabaka• 
lan yapılacaktır. MUıabahlarda kan• 
nanlara kıymetli hediyeler nrilecektir. 

Her akşam 

NOVOTNi'de 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRASJ KONSERi 

TAKSİM 
Sarp Agop Bastaaıll 

Meccani muayene gUnlerl 
Dr. V. Ka .. py•n a. Salı, Ouma 
Sttrtabip. Dahiliye müteba11111 10·12 
Dr. Ethem Va• .. f B.Pnart••l,Per .. •be 
Aıabiyı n akliye mütehuıııı 9·10 
Dr. lbnal'8 B. Perıımbe 
Hariciye mtıtehu1111 10..12 
Dr. Ken•• H•-11 B. Paıar, Sah 
Ron&ıen miltehuıııı 10·12 

DABCOVICH YI şuraklsı 
Telı 44 708 • 7 • 41220 

AY?UPa n Şark limanlan araıında 
muntaaam poı&a. 

.Annr1, Rotterılam, Hamburı n 
lakandinaYya liınanlan i9İD yakında 
laareket edecek Tapurlan n dünyanan 
bqlıea llmanlannda tranabor demen 

Yakında gelecek npurlar 
Auguet Leonhard npura 15 
Kanunuevvele doğru. 
Norburg np. 30 K. eYvele doğru 
Yakında hareke& edecek npurlar 
August Leonhard npurıı 12 
K. nvele doğru. 
Norburg vapuru 10 K. ıaniye 
doğru. 

Faıla tafıU&t ioln Galata, Frenkyan 
ban umumt aoenteliiinı müraoaat 
Tıl. '4707 8 • 41920 

~-----~ (5291) ..., 

lstanbul asliye mahkemesi 
UçUncU hukuk dlreslndenı Sw
tan hanım tarafından Kaıımpaıada Bil· 
yükpiyalede Meydan ıokağında No. 14 
de mumcu Oıman Et hanesinde mu
kim Cideli Tabak oğullarından Huan 
oğlu Hü1eyin ağa aleyhine açılan ga· 
iplik n fHhi niklh davaıından 9 , .. 
oedenberi ik:ametgihı mıçhw Ye tagay· 
yüp •11.diği ıddia edilen mumaileyh 
Haıan oğlu Hüseyin atanın hayat n 
mematından ve avakibi ahnlinden ma-
10.matı olanların mahkemeye mtıraoa-
aUa haber nrmeleri tahtı karara alın· 
mıı olduğundan kanunu medeain4a 31 
inoi maddHinı tevfikan ilb tarihinden 
itibaren bir ıene sarfında bu huıuta 
malumat sahibi lrimıelerln mahkeme· 
mizin 9341506 elU numarumda mu• 
kayyet doıyaya mtlracutlan il1a 
olunur. (5383) 

l
1

_l_n_h_is_ar_la_r_U_._M_ü ..... d;;..ü_r_I_ü.._ğ_ün_d_e_n_:_. 
A. - (SOO) kilo Esanı Berıamot 
B. - (60) ., iyot 
idaremiz için satan alınacak mezkur iki malzemeyi vermek 

llteyenlerin ıartnamelerl g6rdllkten aonra pazarlaia iftlrak edebilmek 
Ozere (% 7,5) temlnatlarlle beraber (5/12/934) Çaraamba gtlntl aaat 
(14) de Clbalide Leyazım ve Mubayaa Şubealae müracaatları. (7988) 

Üniversite Arttırma, Eksiltme Ve 
Pazarlık Komisyonundan: 

1 - Üniverıite T eırib, Enaaç binasında yapılacak olan tidl• 
llt, tamirat ve •ahit mllteharrik mobilya iflerile linolyom d6ıeme 
kaplama itleri olbaptakl prtnameaine tevfikan toptan Ye kapalı 
zarf uaullle ekailtmeye konulmuıtur. 

1 - Talipler bu ite dair doaya Ye reaimlerinl OnlYeralte MJ. 
marbğından tetkik edebilirler. 

3 - Ekailtme ,Onll olan 23/12/934 Pazartelİ ,Onl aaat IS te 
ek.Utme momiıyonunda hazır bulunmalan. 

4 - Taliplerin yukarıda yanh itin bedeli ketfl olan 20474 
Ura ı 1 kuruıun yllzde yedi buçuk temlnatlannı ihale gllnl aaat 12 ye 
kadar Onlveralte muhaaebeaine yatırmıı olmaları llnmdır. (8149) 

K A Ş -

NEOKALMİNA 
Grip • Nevralji • Bat ve Dit ağrlları • Artritizm • Romatizma 
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11 Sayf. 

SiZE iYi BiR NASiHAT •••• 

Evinizde lambalarınız hergün 
asgari BEŞ s ·AAT YANAR 

Bu zaman zarfında EN AZ 
E' ektrik sarf etmek isters~niz 
Evinizin HER TARAFINA 

KOYUNUZ 

1 lstanbul Beledlyesı il ini arı 1 
Haseki Hastanesinde 

Pavyon inşası 
Ha1eld baatancalnde projesi ve fennt prtnamesl ahkamına 

tevfiklln Entani bir pavyon inşası kapalı zarfla mllnakasaya kon-

muştur. Şartname ve proje örnekleri Levazım mtıdllrlllğUnden 25 
lira bedel mukabilinde alınabilir. Örneklerin alınmaaı ve mUnakaaaya 

lıtirak için Belediye Fen işleri Müdü!'lüğünden bu işi yapabilece

ğine dair f ennt veıika alınma11 lazımdır. Teklif mektuplan aıağıda 
yazıla ı•kllde olacaktır . 

.. Belediyece eksiltmeye konan Ha.eki Hastanesi entant kadın 
haatahldarı pavyon binası inıaatma ait evrakı telkin edip tamamile 

vukuf pey?a ettiğim inıaat yeri ve proje!eri fenni tartnamesi ve 

mukavelesi ahkimına tevfikan inıaatını .•• lira ve elektrik tcsisa· 
tını • • • lira ve kalorifer tesisatım • • • lira ve sıhhi teaiaatı "tef-

riıat,, ••• lira ve aıansör tesiıatım ••• lira ki cem'an •••••• 
lira maktu bedel mukabilinde y41pmağı taabhUt eylerim.,, 

1 

Taliplerin ıarlnameyi, proje ve teklif mektuplarını teklif 
edecekleri bede.in % 7,5 nisbetindeki teminat makbuz veya 
mektubu ile ve fenni vesikayı kapalı bir zarf içinde olarak ihale 
günil olan 4/12/934 Sah günü aaat 15 e kadar D~imJ Encümene 
vermelidir. u77 42 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

Müddeti icar 
Galata, Kemanket. Helva~ı ıokak 4 No.b dftkkln 936 Mayıs rıiha· 

yetine kadar. 
2 
3 

Beyaııtta Katıkçılar kapııınde 9 No.b dllkkln 936 ,, ,, 
Kumkapı, Kürkçübatı Süleyma ağa iıkele cad- 936 ., " 
duinde maa baraka ana. 

4 Kadirga, boıtanı Ali cami yanmda 29 No.la oda 935 .. ,, 
Yukanda yazılı mahaller l .iznlarındaki mUddetlerle kiraya 

Yerilmek Dzere art~ırmaya konmqtur. Tutm:ı k iıti en:er 8/121934 
Gumarteai günü aaat o;ı beıe kadar Evkaf müc.üriyetiade Vakıf 
Akarlar kalemiı!e gelmeleri. (8 ı Cü) 

---·~~~~~·----~~~~-:-~~~~~~~~-~~~~~ 

Belediye Sular İdares:nden: 
Fatihteki Halkalı ana ıu yo!unıia ehemmiyetli onarım doJayı

ıile 2112/934 tarihinden 12/12/934 tarihine kadar Fatih ve 
)alcınlarma balkah ıuyu verilemiyeceği kamuya b:ldir.lir. "8189,, 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

BuUUnkO Bilmece 
Boı dört köıelcrl aıağıda ya

zılı manalara gelen 6z Tilrkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa
yede hem vakit geçİrmif, hem 
de öz Türkçe kelimeleri 6ğreo• 
miı oluraunuz J 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

12345678 

Soldan saaa ı 
1 - Allah - 1Jıi ve 
2 - Lô.hım • yed 
3 - D.,ın ııddı 
4 - Gelmek mutanndan emrihuır 
S - Nüzul 
6 - Hurmet 
7 - Cer 
8 - Beyas 
Yukarıdan a,aaı 
1 - .Mas - pişmt,ınİf 
2 - Beygir - gerdanın arka tarab 
8 - Bir yardımcı mastar 
4 - llir nota • birinci harfle ikinci 

harfrn yeri değioince hayvanlara verilen 
yiyecek 

Af yon Kaça.kçıları 
Dün Adliyeye Verildiler 

Mareşal Jofer isimli Franııı vapuruna nç bavul içinde afyon 
kı.tçıran Koço, iapiro ve Filip iıimli kaçakçıların tahkikatları diln 
bitmiı ve kendilcl'.i Adliyeye verilmiılerdir. Bu münasebetle kaçak• 
çılarm resmini koyuyoruz. 

611 ................. , 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Aeeat,.Jerl ı KaraklSı K~hrl\ııı 
Tel. 42Hl - Slrkeol MOhGrdarnd• 

Ha• TeL !2748 ....... ~----
lskenderiye Yolu 

IZMIR vapuru 4 Birinci KA· 
nun .SALI gllnil aaa t 11 de Is· 
kenderiye'ye kadar. "8195,, 

6 -Az 11oak - gezmek wastarından 
emrıhlzır 

6 - Kalının zıddı 
7 - Eritmek mastan emrihizır. 
8 - Suut 

lstanbul asliye mahkemesi 
birinci ticaret dairesinden: Ma· 
den kömürü işleri T urk Aoonım eir· 
keti tarafından 1etaobulda Balıçekapuda 
Agopyan hanında l 119 No dıı S. Sprid
yoo "8 vürekiıı ıirketi aleyhin• 
934 • 1115 doıya numaraıııilo açılan 
konkordatonun feshi davaaındaD do
layı borçlu oirkete g8nderilcn danti· 
yenin ikametgihları be' li olmadıfı 
cihetle tebliğ ed l ' mediğl anlaoılmıt 
Ye alacaklı nki.inin talebile de ili• 
nen tebligat yapılmasına karar veril· 
m it olduğundan borçlu Şirket mO
menil veya Tckil"nin muhakeme 
için tayin olunan 19/9/935 Cuma.rteai 
aaat 14 de Mıhkemeye gelmesi Ta 
gelmediği takdirde h k'arında gıyap 
muamelHi yapılacağı ilAn olunur. 

( 6379) 

·DAcA 
-~ ~BiRiKT i REN 

QAl-IAT-~ O~Q 
~ "< 

ASİPİROL NECATİ. S!irip, nezle, baş ve diş a2rılarının kat'i ilacıdır.~!kC::ıd.SAL11~ Nt:CATic147;:1 
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1 ELEKTRiK Radyatörü 

Eğer evinizde bir 
• 
1 

rokıa, btlttln kıı sıbbl gldadaa 
malıralll oıacak11Dız demektir. 

raına size bazla içki temin 
eden ltlkı bir eıya del1fldlt. 
O, bllbusa kışın sıbbattnlzl 
llorayan sadık bir bekçidir. 

Eninde de sonunda da 
alacağınız FRiGIDAiRE'i 
şimdiden tedarik ediniz 

~ 

1 Ol 
ELEKTRiKLİ 

B O U R L A B i R A O E R LE R •• S sı 
lstanbul 

Ankara 
lzmlr 

, - , ' • ;i-i' 

. '.: r\; : -~ 

FENER LAMBALARIMIZIN 
rı,aoarıada tenzllit rapılarak 

Behe~i perakende 14 (On dört) Liraya 
satllmakta olduğunu muhterem halkımıza bildirmekle müftehiriz 

• 
ı · 

TOAS DIÇA~I 
0,10 % İNCE LİGİNDE DİD 

• 
HALiS ISVEÇ . . 

ÇELIGILE Y.APILMISTHl 

HE~ YE~DE 

RAYIMI~ 

• 
RADIUM 
TİCAQETHANESİ 

Tllıfttı: '2871 • Tılarıt: lıtaıtbul Radlum • P.· it t S 18 

Cevamil şerit a, cevaırı resmıys, 

Belediyelere ve toptan satıe1ları

mıza ayr1ea maktu bir fiyat 
tespit edilmiştir. 

Umum RADiUM limbata
rımıza ait parçalar a dahi 

Tenzilat vardır. 
DiKKAT: RADIUM limbalarımıza 
alt parçalar yalnız Ticarethanemizde 
aablmaktadır. Fabrikamızın mamullta 
olmayen parçalar, limbalarımııa 
kat'iyyen tevafuk etmediğinden 
mes'uliyet kabul etmeyiz. 

RADİUM Ticarethanesi 

Telefon: 42878 
Teliraf: fıtanbul • Radium 

Poıta kutuıu: Galata 1313 

TAM SICAKLIK 

Fiatlarda Tenzilat 

de 
VERESiYE SATIŞ 

····-···················································----··--------.... --·--·····························" 
Sahibi : Ali Ekrem Nesriyı.t roudürü Tahir 

Son Posta Matbaası 


