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Bulgar Komitecileri Yeni 
Baskınlar Tertib Etmişler! 
Hudud Kumandanı Şu Emri Aldı: 
Bir Tek Bulgar Çetecisinin Hududdan İçeriye Adım 

Atmasına Kat'iyen Meydan V crilmiyecek!,, 
Atına, 3, Saat 17,30 (muha· 

birimiz telefonla bildiriyor) -
Bulgar hudut aıkerlerJnin Yunan 
hududunu aşmaları ve beı TürkO 

· öldürmeleri hidiıesl alikadar 
reıml mahafili ve ~fklrıumumi• 
yeyi bUyiik bir tiddetle heyecana 
dllıürmüılllr. HAdisenin lçytızilntı 
.meydana çıkarmak için Yunan 
ve Bulgar zabitlerinden mllrekkeb 
lı>ir heyetin hidiae yerinde tah· 
kfkat yapması Yunan hllkftmetl 
tarafından istenilmlı ve Bulga· 
rlstan bu isteği kabul etmlttir. 

Fakat buna rağmen Bulgar 
budud :ıab:tleri, Sofyadan talimat 
almadıkla.-ını ileri ıllrerek Yunan 
hükumetinin davetine icabet et• 
memişlerdir. Bu çağırmalar teker• 
rür etti ği halde ıu dakikaya 
kadar neticesiz kalmııtır. 

Yunan hudud kuvvetleri yenl
Jrn gönderi' en mllfrezelerle tak· 

bu ışte a lacağı t•dbirl•rl• vazig•tl 
•ıdınlctocelc •eg• lcarartacalı ola• 

Balı•r Baı6oko•ı Yorıig•/ 
Yiye edilmlıtir. BQyük ErkAaıhar
biye reisliği, hududa göaderllen 

Esrarlı Bir Nutuk l 
Almanya Mühim Şeyler Yapacakmış 

BerU_ı, 3 (A.A.) - Propaıalı• 
da bakana M. Göbbelı, Stettin'de 
ıöylediği bir nutukta " m8ıtakbel 
lıldlaelere,. esrarenalz bir tel• 
mibte bu unmuıtur. 
:r M. Göbbeles, bah1ebnek a:a• 
manı henüz gelmemlı itlere tema• 
etmiı ve Almanyanın tarihte 
ılmdlye kadar eılne raıtlanma
mıı derecede cllr' etkir bir it gö
receiini l:ive etmlı ve demlıtir kh 

u - Tarihi yapmak alyetinde 
olan bir hükümetin büyük ve 
cUretklr kararlar alması lizımdır. 

M. Göbbelsin Alman meaele• 
!erinden hangisine tema• ettiği 
ıoruşturulmaktadır. MUfrid nazır· H•r Gö66el• 
ler arasında,: Sar reyllmından olacak .. bir yabancı macera, ,dm 
aonra Nazi heyecanına mahreç ıık sık bahsediJm,ktec:tw. 

Bir Hırsız Şebekesi 
On Bir Ev Soyan KumpanyaTuduldu 

Zonguldak (Huıusi) - Zonpl• çıkarmııtır. 
dak pollai bu hafta içinde mem- Bir ıebeke halinde çabtan 
leket halkını gllolerce meıgul bıraıılar iki ay evvel iıe baılamı1 .. 
eden bir bırslz ıebekHi meydana t Dnaıaı 11 noi yüzde ) 

·>~ 

~ ç Kişi 
idiler? 

Yunan topre.tında Bulgar ukerle
rinln tecavüzüne uğnyan kafile mev· 
oudu tundan ibaretti : 

7 Erkek 
8 Kadın 

11 Çocuk 
170 Koyun 

8 Kattr L ______________ __, 
takviye kuvvetlerinin geri alınma· 
maıı için IAzımgelenlere ılddetll 
emirler vermiştir. 

Diğer taraftan, Bulgar çeteci 
Ye komitecilerinin Yunan hudu· 
dundan lçetlye yeolden baakanlar 
tertib •tdldfli çok mevauk olarak 
haber veriliyor. Yunan hudud 

( Devsını 10 uııou Hyfada l 
1 

Öz Dille Deneme: 

Ak· deniz 
Andlaıması 

•Akdeniz" aatlaıma11 için Parlıte 
111a1al (•i7aıi) kon11ımalar oluyor. 

FranH, Romanya, TGrklye Dıt 
bakanlan (Haricly• Nazırları) baıbaıa 
nrdller. 

Bu konuımalana llk nrlmleriaden 
aabyoruz ki birkaç blyGk uluı (111illet)l 
için .. alaa bir birlik kurmak için 
aylardan beri yerllen •nıekler, boıa 
gitmiyecektir. 

Oımanb gClaGnde, TClrklye, o koca 
koc• Olkeler ba}'l'afı altında iken en 

1oçı0z USrl (.hlkl\met ) terin elinde 
oyuncakta. 

Adı anılırkea yDz buruıturulur, 
dudak blkOIOr ı 

- Sağlıksız (hHta) adam detll mi? 
bırakın ıunu •• denilirdJ, 

Şimdi iae eakl sağlıkıu: adamın 
onda bir topratına J•rleımıı tıkıı 
gövdeli, aatlam kafalı bq. Türkiye 
yar. Bu Tllrkiyeye dotudan oldutu 
gibi, batıdan da el uzattılar. 

Hepimiz ıörOyoruıı:1 Onu, aralarına 
alıyor, ona içlerindekini döküyor, yer 
ytzUnlln karıtık itleri için ne dltlln• 
dOj'OnO kendiıinden ıoruyorlar. 

Cennrede, Pariıte Balka11 içlerinde 
adını, HJI'• ve H'Ygl ile anıyorlar. 

Bunun neden ileri gelditial biliyo• 
ruzı itkin gllcllmilz 1erindedir! Sonra 
da, dirlik düzenliğin canda. özleyici· 
Jerl ve koruyucuları araaındayızl 

KimHoin topratında gBzilmlht yok. 
Kartılık olarak da İ•tiyorÜz ki kimse; 
blıı:iao toprağımıza k<StO gözle bak· 
maaın. 

Döv09111eainl, 81eaiy6, öldüresiye 
döYOtmeainl bizim kadar bilenler az 
bulunur. 

Ancak, b öz ıoyumuzun damar• 
larım ıza Rfllıdığı bu yititlik kanını, 
botuna akıtm amıya and içtik. 

Ondaa 6türUdOr ki, barıııldıtı ıe· 
Yiyoruz, barıııklığa bath oldupmuıu 

~ 

Hırsız kumpa11g••ınd~11: 
Hopalı l"'ıınu. 16ralaim Hopalı C•liJ l 

rıılemlyoruz. 

1'-* 

ı. 
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nü n 
Yunanistanda Yeni Bir Buhran 

Bahriye Bakanının 
Ç~kileceği Söyleniyor 

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

Hemen Bütüiı Kabine Bu lstekteymiı 
Ve Buna Çalışıyormuı 

Atina, 4 (Huıust) - Buglln• 
lerde bir kabine buhranı baı gö• 
tereceğlne dair h.aberler alınıyor. 
Öğrendiğime göre, Çaldarla fır· 
kasımn nüfuzlu erkinından hemen 
hepıl, Bahriye Bakanı Hacı Klr
yakonun kabine dışında kalma11nı 
yerine fırka menauplarmdan muk• 
tedlr bir zatln getirilmesini ileri 
ıürüyorlar. Diğer taraftan Bahriye 
Bakam ile Harbiye Bakam M. 
Kondilis arasında bir anlaıama• 
mazhk çıktığı da haber almıyor. 
Hacı Kfryakonun şu günlerde 
istifa edip kabineden çekilmeıl 
kuvvetle muhtemeldir. Fakat ye• 
rine kimin geçeceği henüz bellJ 
değadir. 

---__,.........--

Rumen Parlamentosunda Bir Deli 
BUkreı, 1 - Rumen parlimentoıu şimdiye kadar miıli görnl• 

memlt bir hldiHye ıahit olmuıtur. Meb'uslardan biri nutkunu bitirib 
kürsüden indiği mrada media aalonunun nihayetinden l'•len bir 
adam yavaı yavaı llerlemlı, kUrallye çıkmıı ~e bir nutuk aöylemiye 
baılamıtbr. Bu adam meb'uı değildi. Bu sebebledlr ki meclia azaıı, 
derin bir hayret içinde kalmııb. Az ıonra itin farkına varan odacılar, 
muhafızların yardımı ile bu meçhul hatibi kllnllden indirmlf ve kara• 
kola g6tllrmDşlerdir. Kar&kolda, bu adamın bir deli olduğu 
anlatılmıttır. - lf. 

Harb Yok! 
Belçika Sosyaliıt Lideri 

Böyle Söylilyor 
BrGkHI, 3 (A. A.) - Soayaliat 

lideri M. Vaadelvelt bir aoayalİlt 

toplantıaında demiıtir klı 

"Ulualar araaı durumu karıtmıttır. 

Fakat yarın lll• bil' harbe ilatlmal 

yermiyorum. 
Almanya haıı:ır detlldlr, fak at 

tekrar ıllihlanma1ına mGaaade edil· 
mektedir. Diğer dnletler de ıllib

lanma yarıtına lttlrak etmektedirler. 

Baltık Birliği 
Üç Devlet Bir Daha 

Konuıtu 
Talliıt ( Litrina ) , 3 - Letonya, 

LllYaa7a ye Eatonya murabhaaların• 
dan mlrekkeb Balbk devletleri kon• 
feranıının ıonunda bir tebllt neır .. 
dilmiıtlr. Bunda, Baltık memleketle• 
rhade bar11ı perkleıtirmek itinin Ye 
dftnya ıiyaaaaına alt muelelerln ko
nuıuldutu bu Oç devletin ulualar ku .. 
rumuna batlılıj'ının bir daha teyit 
edild" ti, Gç dnletia karıılıkla ıarlr 
andlatmH1na tarafd<?r oldutu, aynca 
Baltık dnletler birliti andlaımaaının 
da kuvvetlendirlldltl blldirllmektedir. 

=-=~~~=-====-===~===============================-

Geçmişini Hatırlarken ... ] 

J-\naıu K J. 

Y•r1nın çocuklar1na b1rakacaOımız eğlenceli resimlerden 



(Halkın Sesi] 

Yıınan Hududun
daki Hadise 
Ve Halk 

Bulgarların, Yunan hududunda 
sebed oldukları kanlı hadil!lenin 
cfkiirı umumiyede bıraktığı de
rin iıi, dün fJÖyle teabit edebildik; 

Bay Hasib ( Çemperlitaş Tl:lran 
kıraathaııeei ) - Bulgarl:r yalnız ge• 
mi : z ya almakla kalm ıyorlar haya-
1112l ğı da ele ald:lar. Cnnlarmı kurta
rıp keadilerini Yunan hududundan 
içeri atan Pomakları perYaa:zca dokuz 
k lonıetre kııdar Yunan toprrğıuda 
lzlem:tler, bir kıımını cmnavarca 61-
cHlrmüt er, kalanları da koyun ıilrilıQ 
gibi ön'erine katara k tekrar hudud
larına dönmü4ler. Bulıcu hGkumetl 
bu tecavflze çocuk'arı:ı bile lnanmı• 

yacağı çok sııdl n tlSyle cevap vermiı: 
- Gece karaıilıtında•, ıiıten 

uker!er ıat rmııf ar <la haberleri 
olma an iler.;yivermi4ler.-

Zırva tevil götilrmez. .. 
Bay H.ef e:t Bağatur ( Beykoz Yalı

köy çayır cadd.-si ) - f,ı hoca mer• 
huma niıbet ederle; ffü gG.n hocanın 

canı hıyar iıtemi9. Bir boıtaaın du
•arını atmıı. Acele ile hıyarları 

kopararak çuyabna doldurmaya bc:ı
lamı9. Fakat hıyar n klSken ( aap) )a
rı da yolunmuı. Derken •ahibl gelmif. 
Eli ıopah bu izbandud gibi herifin 
karı •a·nda hocanın dizlerinin bağları 

çödllmnı, zang r ungır titremeye 
bat!amıı ve mal1ahlbinin ı 

- Burada ne ararı n? Şekliadekl 
ilk ıua!lne ılıyle cenp vermi1; Beni 
buraya bir bora ath. 

- Ya bu kökenleri ki• kopardı? 
- Rüz~ir beni buradan da atacak· 

tı Hıyar 1aplanna ıımldll,ça elimde 
kaldı. 

- Ya lıu hıyarları çunla kim 
doldurdu? 

Hoca bu ıon ıuale de fU cevabı 
Yermiıı 

- Vallah Mnllna itt• ben de 
onu diltllaOyordum. 

Bulgar ukerl, kendilerini ı:ul0m

d6n, ölümden kurtarıp Yunan hudu
duna atan zavallı pomakhırı Yunan 
toprakler ada ellerini koHıırını salla
yarak takip etmiıler, oolan ö!dilr
mnıler. Yunan hükumeti Bulgarbnn 
bu, hiç bir ıiyaaet n kitaba a·ğmayan 

hareketlerini protHto etti. Aldığı 
cenb pek tuhaftır. Guya Hkerler 
g ece ıiıten yollarını faıırmıılar. Bul· 
gar htıkumetinin bu mazeretini her 
ayıllle kabul edelim. Fakat Sofyada 
Türk]er aleyhindeki tezahürlere ve 
Kırklarelini iıted:ı; naralarına karıı 
acaba ne cevab verece kler? Onlar dn 
ıatınp yanlıt\ıkla böyle aara atm:ılar 
Ye hora mı tep~iıler acaba? 

• Bay Abdülkadir Tınmaz ( Mahmut. 
paşa Gürkçüler hanı) - Balkanlar 
aııırlardanberi bir kan Ye atet ocajına 
dönmnıuı. B,zim ıulhcu ıiyasamızla 

R lken' ar bu trrihi leke 'en kurtuldu · 
lar. Fakat ne akla hizrnot ettikleri 
ıı nl oı1mıyan Bu:garlar 1ı&la hoyratcı. 

v e çobanca bir ııiyaııa tııkip etmekte 
de va m edi yorlar. B,.Jkan yarım t da
emın b·r köteaine ıık•ıan bu bir 
avuç millet k b na ı ·~am yor. 

SO N .,0-S l' A 

i iskan Memuru Hak
kında Takübat Yapılıyor 

Şimdi Samıunda Saadet caddednde (6) numa
ralı evde oturan KaYala muhacirlerinden Tuzcu zade 
Bay muhiddin adına iki buçuk sene evvel Ankara• 
dan latanbul lakin mlldürlliğtl vasıtaıiJe 2397 nu
maralı ve 647 lira ( 77 ) kuruıluk mübadil ta1fiye 
bonosu gönderilmiştir. Fakat bu bonolar sahibine 
verileceği yerde ortadan yok olmuıtur. Sahihlerinin 
mUracaati Uzerine iskan müdürlüğil bonoların ziyaın• 

da memurlardan Bay ZUhdll ve Ratldi ıuçlu bulmuı 

ve haklarında kanuni takibat yapılmasını kararlaı· 
tırarak kağıtlarıDJ memurin muhakemat encümenine 
vermİftlr. Ayni zamanda da iç Bakanlığına müracaat 
ederok (2,5) Hnedenberl bonolanm alamıyanlara 
yeni bono verilip verilmiyeceğini sormuıtur. iskan 
müdürlüğü bnttin aoterlere bir de tamim göndererek 
kaybolan bonolarm numaralarını bildirmiş ve hunlll• 
nn kimaeyo ciro edllmemeıinl ve derhal yakalan• 
masını lıtemiş~ir. 

Cüzdan Vu;an 
iki Kafadar 

Eliki mllhendiılerden Bay Rıza, ıı 
iki giin evvel Ayasofya Camiinin 
önünden geçerken Mehmed ve 
Remzi adlı iki genç yanına ıokul
muşlnr, bunlardan biriıi: 

" - Babacığım.. Sırtınıza gU· 
vercin pislemiş. Belki namaz kı· 

larsmız, durunuz da ıilelim.,,demit 
ve elindeki mendille yaşlı mühen· 
disin paltoıunu ıl!me_ye baılamıı 
ve bu sırada da cebinde bulunan 
cUzdanını aşırmıştır. ı;a~ Rıza 

polis:eki kartonda bunları fotog~ 

raflarmdan anlamış ve po!ia derhal 
ikisini de yakalamııtır. Cüzdanda 
bir yUz liralıkla (2) bet Ye bir de 
tek llralak varm1ş. iki kafadar 

parayı alır almaz doğruca Bey• 
oğlundaki bir umumhaneye git· 
mitler ve yllz liralığı orada boz· 
durmuılardar. 

Polla dtın bu11ları Mllddeiumu

miliğe vermiştir. SuJtanahmed 
Su'. b birinci ceza hAkimf Reıid 
Bey de her lklslnl tevkif etmiştir. 

Affa Uğrıyan Eir lv.ahkllın 
Adam öldlirdüğU için 10 ae·ne 

habse mahkum olan ve lıtanbul 
hapishanesinde yatan Bigalı Şa
ban oğlu Mehmed hastalandığı 
için kalan müddeti affedilerek 
hapishaneden çıkarılmııtır. 

Fırlma yUzUnden 

Muhaceret 
Kıı Geldiği İçin Şimdilik 

Durdu 
Son dört ay içinde muhtelif 

memleketlerden ana yurda (12) 
bin muhacir gelmi9tir. ikinci Teı· 
rin 8} ında Köstenceden (Sa;•yar) 
vapurile 750 muhacir gelmif, Te
kirdağma yerle9tir(m:ı, Setanik
ten (l O) muhacir gelmiş El!ılze 
gönder:!miş, Küıtenceden ge!en 
850 mulıacir de Derinceye gönde
rilmiştir. Ayrıca Bulgaridandan 
145 muhacir gelerek Bafraya 
g<hıderilmlş, Köstenceden gelen 
70 muhacir T ekirdağıoa yerleşti· 
rilmiıtir. 

Mevsim kış olduğu için muha· 
ceret muvakkaten durdurulmuftur. 
Hllkikmet alikala sefirlerimize tlm· 
dilik muhacir pasaportu vize et• 
memelerini bildirmitlir. Ilkbaharda 
tekrar muhacir kabulüne baıla
ııacaktır. 

"ergi Ana Defterleri 
Maliye Tahsil ve Tahakkuk 

ıubelerindeki hllyük ana defter
ler her senenin bütçe kanununa 
göre değil, çok eskiden kabul 
edilmiı bir esaıa göre tutulduğu 
için her sene değişen. blitçe ka· 
nununa uymamakta ve bu yUzden 
de içinden çıkılmaz bir bale gel
mektedir. lstanbul, Beyoğlu ve 
Üsküdar Tahsil mtidür!eri bu def
terlerin bütçeye uydurulması e11asın· 
da birleımişler ve Maliye Bakan• 
lığına ortaklama bir rapor yolla· 
yarak defterlerin her ıene Meclis• 
den çıkan Devlet bütçesine göre 
yaFılmasını istemişlerdir. 

Geçen Cuma gUnll fırtına 
yllzUnden limanımızdan geç kal· 
kan Glilcemal vapuru, bu akıayış 

Uzerine poıtaaını :4!;.:!ctirmit Ye 
ancak dUn akıam aaat S de 
limanımıza gelebilmiştir. f 

Ekmek Fiatı lli<meklebler için 
Istnnbul maarif mUdtlrlUğti 1 

1934 s nesinde Ukmektebleriıı 

vaziyeH, talebe miktarı, artma , 
r.isbeti veaa·re hakkmda mufassal 
b:r istatist1k vllcuda getirerek 
Maar;f Bakanlığına göndermiştir. 

lstanbtıl Belediyealnden : 
Birinci Kanunun · Beşinci 

Çarşamba gününden itibaren 
ekmek dokuz kuruı on para, 
francala on Uç buçuk kuruıtur. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Meto adh biri Galatada So .. 
tirinin dükkanından elektrik mal· 
ı:eme1i çaldığından yakalanmııtar. 

._ Mebmed ve Bedroı adla 
iki kafadar Fındıklıda Fahreddi· 
nio evinde çalışmakta iken öte• 
beri çaldıklarından yakalanmıı· 
lardır. 

* Muammer_ adlı bir çocuk 
Çarşambada Fethiye camiJ dam• 
!arından kurşun çalarken cUrmU· 
meşhud halinde tutulmuıtur. 
~ Beyoğiunda oturan Rec~ 

bin hlımetçisi ismet 70 lira ve 
bazı eşyaır da çalmıttır. 

'#- Cafer, Sadık ve Hayri 
adlı Uç kafadar, kendilerini bil
meyecek derecede sarhoş bir 
halde BeyoğlÜnda bir Bara 
taarruz ve camları kırmak ıuçile 
yakalanmıılardır. 

Bir Facia 
Baltalimanında grlko• fahri· 

kasında llmele Esst kazaen kay• 
nar çau:ıaıır kazanma dllşerek 
vucudUnUn muhtelil yerlerinden 
haılanmııtır. 

DUnkU Yangınlar 
ÜskUdarda likıle camlinde 

bekçi odasından, BUyükadada 
Bay Muhiddinin evinden, Galata• 
da Bohor Mizrabinln evinden 
yangın çıkmış ise de geniıletil· 
meden söndUrülmilıtUr. 

12 Milyonu Buldu 
TUrkofise gelen haberlere 

göre, Ege mmtakasındakl tütnn 
çeınileri 12 milyon kiloyu bul· 
muştur. Bu yılan sabf fiatlarmda 
geçen seneye nisbetle yüzde 50 
fazlahk vardu. 

intibah Hazırhkları 
lntihab · teftiı heyeti sal!hlye· 

tini alan belediye daimi ebclimeni 
yeni mebus seçimi hazırlıklarma 
başlamıştır. Bu hususta Ankara· 
dnn emir beklenmektedir. 

Birinci kAnun 4 

Güniin Tarihi ] 

.Adliyede 
icralara 36 Genç 

Tayin Edildi 
Ankaadan Q'elea taze baherlert 

glSre, Adliye Bakanlıfıııda toplanaa 
Hçlm encOmenit itini lıitirmiı ye 
namzed 111emurların tayinine baılan

nıııtır. Taafiyttye ujrıyan bakimlerha 
liıtui henüz neıredi!mediği ~bi baıka 
yere kaldırılacak olan hakimlere de 
tebli§'at yapılmamııtır. Yaln z E!Azlı 
basından Bay Suphi, Sandıklı ceza 
hakimi Bay Oaman Saim, A•kara 
aulh hikiml Bay Yuıuf Ziyanın 1enı 
bikimler kanununun A fıkrasına garo 
taafiyelori yapıldıtı bildlrilmi9tir. 

Adliye Bakanlıfı dün öğledtn 
aonra mOddeiumumiliğe gönderdltJ 
biıo telgrafta İatanbul icraıına T• dile• 
icralara tayin edilen (18) hukuk me
zununun iaimlerini bildirm · ftir. Bunlar 
lıtanbul adliyeainde atajlarını litirmit 
gençlerdir. DOıı ekHriai ernirleriai 
tebellut etmi,Ierdir. İttanbulun yedi 
icra dalreıi bugün tamamen genç ve 
ve hukuk mezunu memurlarla çalıt• 
mıya batlıyacaktır. İstanbul icrasın• 
verilenlerin (14)ü kızd ı r. laimlerl ıun .. 
!ardır: BayanNeb1that Z y a, iffet HüınU, 
Nihal, Be'kıa, Nezihe, M:ıkbule, Sabiha 

Nieyyre, Macide, Kamuran,Meryem, Fır
deV1, Ayşe, Sabiha ŞükrO, Kadriye 
n Bay Fuad, Murad, Ahmed Recai, 
Orhan, Adil HüınO, H~Iiı Malımud, 
lbrahim Hakkı, S a.im Nureddin, Nec
det, Davud Bürhaneddin, Necmeddin, 
Cemil, Emin Fa hri, Mehmed Tı hi~ - , 
Mustafa, Omer Hilmi, Rahim ŞnkrO, 
Hayati Muhliı. Bunlımn hepai ( 25) 
fer lira asli maatla tayin edilmiıler• 
dir. luaya tayin edilen gençlerin 
adedi ( 36 ) dır. Daha dört memur 
tayin edilecektir. lıtanbulda ataj gG
ren Hukuk mezunlartnd•n Z'ya, Eaat 
Nureddin, Mebmed Nuri, Muhain, 
Ahmed Necdet Hazim lzmir icrasına 
Fahreddin Fahri Edirne lcreama, Afil, 
BHim Adana icrasına, All Şahin 
Konya icraauıa tayin edUml 'erd:J'. 

Dün bunlara da tebligat yapılrnıftD'. 

* lataabul Atı~cezıı Batkam Bay 
Azizin Konyaya, lzmir Ağırcua Bat
kanı Bay Suad'ın latanbula, eski lı
tanbul mOıtantiklerinden Temyi• 
Baımtıddeiumumllik muavini Bay 
SOre11aaın lzmir Ağırceıa BaıkanlJı& 
~ına tayin ndiJdikleri ıöy:enmektedlr. 

Türk- Yunan 
Anlaşması 

Tilrk-Yunan ticaret anlaımaeınıa 

tatbik teklini g8aterir bir talimatna• 
me bazı rlanmıı ve alakadarlara bil· 
dirilmitt.ir• 

Talim.lltnameye göre, Yunaniatana 
yapılacak balık Ye hayvan ihracat nıo 
yarı bedeli aerbeat döYizle Ye dij'er 
yarıal da Yunaniıtan bankası tarafın
dan verilecek t akaa bonolarile ade
necektir. o ·ter ihracat malla11mıı 
lçin de bazı oartlar teıbit edilmiıtir. 

Yalnız, pamuk ve yün ihracabna 
mukabıl Yunaniatandı n getirilecek 
mallar için yapılacak milr caatler, 
yeni seçilecek lakE!I tedkfk heyetler) 
tarafından tedkik edilecektir. 

Son Posta 'nın Resimli Hikayesi : Pazar Ola Bay Hasan Diyor Ki: 
3 

1 

H. B. - AıLan aı,k,or niha· 
yet • ... n.11 cie d~ne düf tüm .• 1 

.. . Epe y zarr andır 
•itr iıitmiye baıladı .. 

ı 
kolaklarım 1 ... Ne hızla bağıran bir ada

mın Hı.ni .. 
... Ne de büyük bir gllrüllüyil 

JAyıkile ltidebiliyorum •• 
- Va.b vah Huao B. r.. Deaıe eea .. 

de kalaj'ıa pula•mı+· 
H. B. - e-c1a tatılacak •• var? Kat 

J•ldır beybay:e s•11•1clea bqka bllrf•J 
dl~eml7ordam. 



4 Bir:nci klnun 

Hergün 
Bulgarlara 
iki Çift 
Söz 

Hiç lstenilmiyen bir dırıltı, ıu 
ıUnlerde Balkanlarda sinirleri 
az da olıa gerdi. Bulgar· Yunan 
ıınır1nda olan itleri ıöz geliıl et• 
mek istiyoruz. 

Dört Balkanlı Budun, (devlet) 
balkanlarda ıonıuz bir baraı 
kaynağına can vermek ıçm 
yürekten taııp gelen hiı· iı· 
tekle balkan andlaımaııaı yap· 
talar. Bö} lece, düne kadu bir 
kan çanağı olan Balkanlarda 
artık barıt yeli, e11in, kimsenin 
burnu k~namasın. Balkan andla1-
m&1ınm biricik UlküıU itte budur. 
Kim ne yaparsa yapım, bu and 
ve bu Ulkü sonu olmıyan rlnlere 
kadar yaşayacaktır. 

Fakat dört Balkanı. deıtua 
yaratmak istediği bu tilkiye ay• 
km itler de olmıyor deiildir. İıte 
Bulgar - Yunan ııamnda patlak 
veren ıon kanlı cürlltU b11 
aykırılıklardan biridir. Önceden 
aöyliyebiliriz ki bu iıte iyi 
komıumuz ve and arkadaıı
mız Yunanlılara ıuç bulamıyeruz. 
Bulgar ımır askerleri, kimHye 
duyurmadan, kaça•ları pişlemek 

1~in ımırların öte yamna saldır
mıılar, birkaç kilometre yllrUmUt· 
ler, ateş etmişler, bef kiıiyi öl-
4örmUıler. Bu it bizim değil, 
Bulgaristan ile Yunanistanın kar• 
lahklı görlltilp çözecekleri ( halle· 

· itecekleri ) bir ittir. 
~ Bizim burada söylemek iıtedi-
limiz nesne ıudur ki, ne oluraa 
olaun ve kim iılerae işlesin, Bal
lcanlarda barışı bozacak işlere 
karıı sus pus duramayız, kula
ğımız kiriıtedir. ÇtinkLl bltfte 
lıteğimlz Balkan barıfının pürlz• 
ılb: ve engelsiz yllrümeıidlr. Bal• 
kan andlaşmaıının altına da tu
tamızı (imzamızı) bu iıt11k ve bu 

ı llkü ile bashk. 
~ ' Bulgaristan bu andJaı•ıya 
1 s'rllledi de,·cn de olabilir. Oalara 
~ 'f6yle bir karııhk verebilfriı: 
t 1 Bulgariıtanın, kendiılni açıkta 
ı ~ıra.k~aaı, barıı istemiyor d~mek 
aeiıldır. Bulgariıtan barıf utek· 
IJai olduğunu söyleyip açığa vur• 
Clu. Andlaımadan uzak kalma11• 

1 
ilin da baıka dUıUnceler yUzUn· 

, den olduğunu bildirdi. 
I Şimdi son aiSıti•ti&ll ıöyle-
)'elim: 

1 ı Kendisinin candan, ı&nllden 
Larıı iıtekl at olduğunu ıöyleyen 
komıumuı Bulgarlatandaıı bu 
lıteğe aykın itlere meydan ver
dlrmemesinl dileyoruz. Çlakll 
ttlrk eli ve arkadaıları, keadile
rlne Balkan barışı uğrunda birçok 

borçlar ve yükler yükleten bir 
andlaşma turalamıılardır. GliaUn 
birinde bu andlaımıya uyarak 
ayağa kalkmak gereklenlrae kim• 
te bize ıuç bu]mamalıdır. 

Bu, Bulgar komıumuza iki çift 
ıözümUz olsun. 

Altı Kişi 
Bir Kız Kaçırma Suçun

dan Yakayı Ele Verdi 
Sındırıı ( Husuıt ) - Karaaiaç 

köyünden A i oğlu Mustafa ile 
arkadaıları Muhiddin oğlu Halil, 
ihtiyar oğlu Halil, Ali oilu lıma• 
il, lımal oğ u Muıtafa ve Nizam 
,,tıu Ismail birlik olup lbiller 
köyünden davulcu lbrahlmin kızı 
Ayfeyl kaçırmak ve Ali otlu 
Muıtafa da kızıcaj-ızı berbat et
mek auçundan yakalanıp Adliye• 
)'• verilmiş:erdir. 

Başbakanın 
Seyahati 
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lııııan yarad.ılıii bakımından, dığ..:r hayv1ı1uh.ua niatı~Utı 
çok cılız kalır. Sayısız yırtıcı hayvanlar arasında en iri 
cüHeli pehlivanlar bile kibrit çüpünden farkaızdır. Fakat 
iııaan kafaıından hşkıran zeka kudreti, yalnız en yırtıcı 
hr.yvanları cf nğ-i l , hütiin tabiati, kainatın bütün varlığını esir 

edıyor. Uuutwıjlt!Hu J., :t ıı;}-.4~ ı ,.u ı.. uuret vı:ffLD i: ) tııı, 'H re • .._

yen lıııumlar, hayvandan farksız aayılmak gerektir. Zwki 
kudreti ise bilgi ile doğar ve yücelir. 

Onnn içi n 7.1'>1\ttl'YIFI ~ iicP)P t.m P \ 'P "AV11~'l lım. 
-:"::-::-:::O====----- -
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SON TELGRAF HABERLERi 

Kıyafet Kanunu Kabul Edildi 
Yalnız Diyanet İşleri Reisi, Hahambaşı, Ermeni Ve Rum 
Patriklerinin Ruhani Kılıkla Gezmelerine İzin Verilecek 

Ankara 3 - Meclisin bu
günkü lçtimaında Dahil!ye Bakanı 
Şükrü Kaya ıöz alarak Kıyafet 
Kanununun lUzumunu izah etmiı 
ve kanunun mUıtaceliyet ile mU
zakereıini iatemiıtlr. 

Dahiliye Bakanından ıonra 
Kılıç Hakkı ı6z almıf, bu kanunu 
hazırladığından dolayı hUkômete 
teşekkür etmiı, Şükrü Kaya tek• 
rar kürsüye gelerek kanunu mad
de madde izah etmiı •e her 
madde hakkındaki esbabı aaucl
beyi anlatmııtır. 

Bu kanunun mllzakereıi eıaa-
amda Turgut Manisa, lbrahlm 
Isparta, Lütfi Müfit Kırıehir, 
Eroğlu Damar, Refik Şevket lacs, 
Mustafa Şeref Ôzkaa '1Jı al· 
m1tlar, bu kanundan dolayı bükfı. 
meti övnıUılerdir. Müzakerelerden 
ıonra bnunun heyeti umumiyeti 
alkıılar araaında onaylanmııtır. 
Kanunda fU bUkU111ler vardır: 

11Herhanıt dla Ye mezhebe 
menıub olurn olıunlar ruhanUerln 
anabed ve Ayinler haricinde ru-
lta•i kine taıımalan ya1akbr. 

Hnkumet her dla ve mezbeb-

den mUnasip göreceği yalnız bir 
ruh~niye mabed ve Ayin haricinde 
dahı ruhani kıyafet;ni taııyabilmek 
için muYakkat müsaadeler verebilir. 
Bir müaaade ınUddetinin hitamın· 
da onun aynı ruhani hakkında 
yenilenmeıi veya bir baıka ru• 
haniye verilmeıi caizdir. 

Tilrkiyede kanuna tevfikan 
teıekkUl etmiı ve edecek olan 
izcilik ve sporculuk gibi topluluk· 
lar •• cemiyet ve kuJup gibi he
yetler Ye mekteplere mahsu• kı
yafet, alAmet •• le•azım ta11mak 
iatediklerl :r.aman yalaız aizamna· 
111e veya talimatname lle muayyen 
tipJere uygun kıyafet, allmet ve 
levazım taııyabUirler. 

TUrklyede buuaan Türklerin Ye 

yabaacılana, yabancı memleket
lerin aiya1et, askerlik ve miliı 
teıekkiilleri Ue mUnaaebetll kıya• 
fet ve alametlerini ve levazımını 
taıımaları yaıaktır. 

Ecnebi teıekktıl meaıuplarının 
kendi kıyafet ve levazımları ile 
Türkiyeyi ziyaret etmeleri, icra 
Vekilleri Heyetince tayin olunacak 
mercile~in mUaaadeıine tabidir. 

Türkiye devleti nezdine me· 
mur bulunanların kıyafetleri bey
nelml '.el merl adetlere tabidir. 

Müsaadei mahıuaa ile gelen 
yabancı memleketler kara, deniz, 
bava kuvvetlerine mensup kimse
lerin resmi üniformalarını nere• 
lerde ve ne zaman taııyablle
cekleri lcra VeklUeri Heyeti 
kararile tayin olunur. 

Bu kanunun tatbik ıuretlnl 
ııösteren bir nizamname yapılır. 

Birinci maddenia hUkllmJeri 
bu kanunun neşri tarihinden 
itibar•• alb ay ıonra 'H diğer 
maddelerin hilkllmlerl kanunu• 
neıri tarlhinde11 itibaren meridir. 

Mecliı Çartamba gllıall topla· 
nacaktır. 

Ankara, 3 - Kıyafet Kanunu 
Çarıamba gUntl resmi ıazete ile 
neıredllecektir. 

Kanunla HtıkO.mete verilen 

aalihiyete nazaran Diyanet IılerJ 
relline, Hahambaııya, ermeni ve 
Rum patriklerine mabed ve iyin 
haricinde de muvakkaten ruhani 
kıyafet taııyabilmelerl mtlaaadeal 
Yeril ece ktir. 

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

Güreş Şampiyonası 
Dün Akıam [ urıada 

Müsabakalara Baılandı 
Buraa 3 - Beıinci Türkiye 

gUreı ıampiyonluğu mllsahaka
larma burada balılanmıı, Eskftebirli 
Daatan Bursalı Ahmedi, Ankaralt 
Mahmud Konyalı Oımanı, İstanbul· 
lu Ömer Ankarah Sel:mi, Esk:ıe
lıairll Mehmet Konyah Kazımı, 
Balkan ıampiyonu Yaıar, Es· 
klıehirll hzeti, Konyalı Ih· 
ıan, A_ıkaralı Rııa:yı, An· 
karalı Hfüıeyin Buraalı Zek:yl, 
Eskişehki Muıtafa Konya~ı Fa· 
ruku, Ista .: ..:' lu Ömer EskitehJrli 
Meatam, lluı-a-ılı Ahmed Konyalı 
Oamanı, Iıt.mbullu Ömer Bursalı 

son Dakika -, Saylav Seçimi 
Yeni Esaslar Bugün Fırka 

Bulgarlar Suçlarını Grubunda Görüıülecek 
b 1 E · ı Ankara, 3 (A.A.) - Bu ak-Ka u ttı er ıam top1anan Cumuriyet Halk 

Atina, 4 ( Huıuıl ) - Yunan n 
Bulgar zabitlerinden mürekkep müş
tuek komisyon dün ak9ama doğru 
hudut hidiıHİ hakkında mahallinde 
tetkikat yapmıı, kanlı hadiıenio, 
YuHn hududunun içeriıindı vı 
Bulgar aıkerleri tarafından meydana 
getirildiğini teabit etmiıtir. Bulgarlar 
bu neticeyi kabul ıtmiılırdir. 

Fırkası divanı sayJay seçimi iı· 
lerinl konuıtuktaa. aonra aıağı
daki tekliflerin Fırkanın Mecliı 
Grubuna ıunulmaaına karar ver· 

mittir.Kadın erkek otuz yaıını biti· 
ren yurtdaılar saylav aeçilebilecek· 
lerdir. Bu seçimde kadmlar da 
rey vereceklerdir. Rey verecekle
rin yaıı on aekizden yukanya çı· 
karılacakhr. Bu yaıı meclis tesbit 

edecektir. Bntnn bunlar için teıkl:ata 
Abme.:i. btanbullu Selim Konyah Haalye ve 1aylav seçimi yaaaları 
Salim lhianı yenmi,Ierdir. yakında doğiıtirilecektir. 

----------------------------------------·----------------------------------" /STER iNAN /STER lNANMA! 
Yakında yurdumazda ilk olarak, dlnyanıa en 

methur muzıka eaeri olan "Karmen. operuı te•ıil 
edilecek. Bir raııete bunu ıllz rellti ederken "Tilrk 
kadıo !cı rı operaya pek elveriılidir." diyor ve buauala 
eanki bir hl'lkikati ifade etmlı o~ma.k k ıvancınt duyY• 
yor. Bunu bu biçimde s8ylemek, timdiye kadar Tilrk 
k•ı d · n · nı b .. ıka milletler kadınlarından daha aptı 
eeviyede sanmıt o!mak demektir. 

'STER iNAN 

Baıka milletler kadınlarıada kafa n kulak nua 
bizim kadınlarda da Yardır. Onlar naaıl becerlyorlaraa 
blıim kadınların da her iti onlar ribl Ye hatti onlar-
dan daha iyi becereceklerini rayet tabii görmek I'•· 
rektir. Gaıetılerlmlıde ıık ıık bu ribl •8zlere gözleri· 
miz iUtlyor. Medeniyete, lllm n fenne olan renlt 
kabiliyetimizden zer re kadar t6pbemiz olmadıl} na 
gllre, bu ıibi ı8:ıderln )'etinde ıöylenmit likırdılar 
oldu.tuna biz inanmıyoruz. Sen de ey okuyucu: 

/STER iNANMA! 

- -----
Et Mi Yemeli, 

Ot Mu Yemeli? 

-
Macar kardeılerim'zi t ' mdiye kadar, 

el\.ette a ·ı de benim g ibi, cı kıllı adam· 
lar diye bilirdjniz. Bu rünlerde yap
tı klım bir işe bakılıraa, benim diltG
nütUm deiiıecek gibi görtınOyor. 

Siz de L u itin ne olduğunu okuduktan· 
aonrzo, iateditiniz ribi düıünürsünfb. 

Bakm1z ne yapm '. f 'ar: Macar kar
detlerimizin hGk'1met merkezi olan 
Budapeıte ıehrinde bir b .. bia ç ıkmıf, 
et y;yen mi daha iyi yol yürür, yoksa 
ot yiye-ı mi? H~ngisinin daha iyi yü· 
rüyecetini anlamak için bir müeabaka 
açmıılar. Kend isini yanlız otla buli
y<. n el.i yaıında bir adamlı>, yalnız etle 
bealenen yirmi bet yaı n da bir adam, 
• Budapeıteden Romaya - bizim çocuk
luj' u muzda t" enildiıi glbiı 

M111iyen ali kadcmeyhi 
Gitmek lzere yola çıkmıtlar. 
Bu mü•abakaya Macariatan kuap

lar kurumu pek ziyace ehemmiyet 
vermiı. ÇGnkG yalnız ot yJyen adaw 
da Romaya eat Ye •alim varıraa, 
Macariıtanda et yiyenler azalacak. 

Onun için yal•ı• et yly•n adamın 
lieybeaini, koynunu ko:tutunu aoğuk 
etlerle, aucuklarla doldurmuılar. 
Bundan baıka, timdiye kadar yalnıa 
ot yiyerek yaıa•ıt olan adama da, 
battan çıkararak mOubakayı kaybet· • tirmek içi•, Ozeri Macar uluaal renk· 
]erle ııOılenmit kocaman bir 1allm 
he iye etmlıler. Fakat bu adam 
İtalyan hududuna kadar hediyeyi 
yalnız taıımıt, yememif, huduuda 
bütün olarak kontrol memurlarına 
tealim etmiı. 

Mllubakamn naa ıl nib3yet buldu
ğunu anlamak için ben, kendi hesa· 
bıma, hiç merak etmedim. 

Eaki zamanda vakıi biriblrlerine 
uzak ıehirlere ylrilyerek, hem de 
acele olarak fitmenla ehemmiyeti 
varmiı. Nitekim bizde de e.ki za-
manda İıtanbuldan Bafdada acele 
olarak bir poata tatarı çıkarmak IAzım 
o!unca ıehrln her tarafında münadiler 
baj'ırtıhrmıı. llatta bir gllo öyle ma
nadiler bağırdıliları vakit, bacakları 
keeik, yerde aGrllnerek ıılden bir 
adamda mlracaat eder ı 

- Ben de, dtr, Batdada gitmek 
iti için ıeldim .. 

- Ya 1 derler, bir haftada •ide
biJecek mi•in? 

- Hayır, diye ceYab verir, bea 
ridecetiml ·~ylemey• l'elmittlml 

Fakat, bu zamanda bir ıehirdea 
bir tehire yllrllyerek aeele gitmenin 
biç ehemmiyeti kalmamııtır. Bir t•· 
hirdea bir tehire acele rldlp ıelmek 
için ti•di tlm•adlferler var, otomo
biller nr, hatta tayyareler Yar. Oı 
rinde dGayanın bir ucuadaa 8tekl 
ucuna gidi7orlar. 

Onun için Budapette'den Romaya 
poata tatarı 16aderm•7e, yalnız et 
yiyeai yahut ot yiyeni Hçmeye de 
artık llzum yoktur. Macar kardetle· 
rimizia bu tuhaf maaiayı tertip et• 
mıktH makeatları, yalnızca et ile 
ot araaında bir •por mQaaba• 
kuı yapmak ldiH, bunun 
için de bir kere ılll yatındaki adam 
yirmi bet J<:tında bir delikaalı ile 
mibabakaya sokulmazdı; aonra da, 
Budap•ttı'den tl Roma'ya kadar 
yaya olarak adam rlJnderm•k bir 
ıpor mOaabaka•ı Hyılamaz aanırım. 
Hlllba bu mfiaabakaya ben, tuhaflık· 
tan baıka bir mana nremedim. 

Zaten et yemekleri lle ot yemek
leri araaında bangiainin daha kuvvetli 
olduklarını anlamak için müsabaka 
açmata nı llzum Ht;dtr? Et yiyen 
hayvanlarla, ot yiyen hayTaalar ara
ıında bir muka)'eH yapmak yetlımez 
mi? 

inHnlar da mezbaha verri•l öde· 
met• mecbur olmaaalardı, e lbette 
yelaız et yemekle elbette daha kuY• 
vetli o:urlard ı. 

Etin Ozerine mezbaha Yerg111 
binince böyle yapabilmek kabil detil. 
O bade yapılacak ıey, biftetin yanı 
ıara garnitllr olarak •ebze de remek
tir. Bunu bilmek için ellilik blr adamı 
yirmi beı y. tında bir delikanlının 
yanınca g6nlerce datlarda, bayırlarda 
koıturmata h" ç t• lilı:um yoktur. 

Bir Baba Katili 
Sındırgı (Husuıt) - Buraya 

bağlı Çorum nahiyesinde çok 
acıkh bir cinayet olmUf, on beı 
yaşında Mustafa adında bir genç, 
kendiıine dayak atan babası De
met oğlu Yuıufu tüfekle öldür
mllştür. Mustafa yakalanmıf, ıu· 
çunu itiraf etmiştir.- lf-

Başbakan General ismet fnö· 
nünün Trakya seyahatine çıka· 
cağa ve ~· arın ıehrimize ıelmiş 
olacağı haber veriliyor. L-----------·----------------------------------

Talim Ve Terbiyede 
Ankara 3 - Milli talim ve 

terbiye heyeti azahklarma mual
lim Bay Abdüllatif Ye milfettiı 
Bay Harun Retld ıeçilmlılerdir-



~M-z.a/Mannsı\: 
Sığırcılı Köyünün 
Arazisi Çok 
Bereketlidir 

Uzunk3pr0, (Huauai) - Edlr-
• rolanda •e Mmç aebri d•a
nnda bulunan Sıjırcıh kCSyU mln
blt arazisi, korunan tuzel ormaa
lan ye ~ok mamuldar ovaail• 
birinci •aıf köylerimizde& biridir, 
erazfıine ne ekilirae ekilsin bire 
mabetle yirmi bet fadahimda 
mahsaJAt idrak olunur. Sebze 
bahçeai, pancar zeriyati aibi itler
de lıe bire elli, ylz niabetiade 
mahıul Yeren bereketi halka da
lma refah Yermektedir. Sığıcılı, 
balibUIJ'da bir köy olu da pek 
derin bir tarihe maliktir. 

EMIEKET llABERLElı J 

Yeni Baştan Yapılan Taşköprüde Şim
di De Elektrik Fabrikası Kuruluyor 
T • ık & P r ı, Ymbll tepem.. 

(Haaasl)- Bara- dem cepı.a..-

• 10 111 enel Hte ppiacak 
btlylk bir ,... 
gmda tamam• 20 .. trük bir 
yan..... batla ..W• lO. Jul 
pıtlan da ak - lmnetile llle-
8n6acle balonda- tlleceldir. 
rularak yeni bat- Sa r•tatıam 
taa J•pdlDlfbr. ÇaJll'Cl)l U,D 
C a d d e le rlnin lnrlnclea çenil· 
lnt:zamı, binala· meal h••k-. biJ.. 
ranın yeni pllna bun çiftçinin 
• 6 r e yapdmlf Tafköprftnüa amumi manzanun de iti•• ıan1acak 
o.ma11 ıehre gllzelllk T•rmlftlr.Tq- mona IC>Af' il- " k&,11 blrlumı da ha aı ile 

~dakedonyalaD~kenTd~Hlll- köprünün bqhca hususiyeti batın ı r ndeld tarihi -- ea mma ımo- o..- a.ar . nlayabllecektfr. Su kuneti fle 
lılmlerlnde Oç kardeı Trakyaya dla7a pey ... mada pyet makbul T qk&prtl kip- elektrik latihlal edllecefl 1çia 
ıelmiflerdL Bunlardan DU.o ile"" tutulan bir aevi kendiri yetiftlrmekte rllallnlba cepba- maliyet fiatl acua mal olacak 
Toka mDtterek bir kale kurdur- olmuıdır. Kazanın belediye bar aellk ... Tldinde n halka ldlovat md pek KUZ& 

m..ıar Ye H01ara da ıimcli KaleU kam Mehmet TOrkmen lraHbayı ftrilebilecelrtlr. Fabrika kurulunca 
ı-, leL.a....ı kurulacak, G&k· mwUe olaman bir ileri karakol • amlde aydınlatmıya kanr bin beyp katntlacle eleldrlkle 
kale.mi bina te inı• ettirip her Yermit " bu aahada çalıımıya ırmatın kauba- işleyecek bir keneYir fabrika11 
içlde bu ıaretle blrlefllliflerdi. da baılamıfbr. Projeler llbuıbul- ya on lkl kilo- da 1a,.ıacaktır. Elektrik fabrlkall 
Hoaar tlmdlld Sığırcılı köyftnUn da hazırlanmaktadır. metre mesafe- baharda kurulmaya bqlanacak, 
n.t tarafında namına yeni bir y akınd · t teaieata den yatağı çeT- ı· ... oıı.oımı od.ıliıye ~~nl lapdi ettirerek Hoaar, baflanacakı:.... mp;.~,ı~: Katta- rilmek ıaretile r•~r::::•' :1c!~toata klıat resmi yape-
lmlDI Ter . 

Fakat kardeılerinl ffipbelen
dlnli. Buna kal'fl, Dimo-T oka 
mllttefikan bqka bir kale yap
tırdılar. Bu kale fİIDclikl Dime
toka lata1yonunun garbindeld 
hakim Ye kahir bir bayır üzerin
dedir. Birinci Murat Çorlu lizerl
ne ytir8düğft zaman -heı aaat ıl
en kanh bir boğazlaımadan IODra 

bu kale Tnrkı.. geçmiıtlr. Ba 
harpte ıehlt ola Dnndar Alp Bey 
ve Baarakdar Çoogur timdi ka· 
lenin karıısında dOzıftkte yan 
yana yatmaktadırlar. Kahraman
hldanm habrlatacak mezar lafla· 
nndan maada &zerlerinde bir 
nipDe yoktur. Burumın •ğırcıla 
t.mlle amlmuıua 1ebep Lala 
Şahin Pqa orduaunun laı• ııp 
hayvanatınıo otlatalmak için men
d karargihı bulunmut olmaaındaa• 
dır. Tarihe ftaret bir isimdir. 

Trakyada mahalline mah1m 
kıymetli bir zahire anbarı Taıfına 
llyık olan Sığırcalı çiftçilik ilembade 
ehemmiyetli bir toprak, tarihimizde 
kayda hak kazanmıı olan kıymetli 
bir bucaklar. - Nuntlt/111 Filırl 

Kargıda 
Gizli Kalmıı Bir Cinayet 

Meydana Çıkanldı 
Kargı : Toıyada (Huauai) - Na· 

blyemize getirilen aıyun bekcid 
Boyabatlı Salih Ahmed, karp 
çobanlarından Haaan ile kardqi 
lbralıhn tarafmclaa hayvaa aula
mak ytlztlnden aldilrtllmftflDr. iki 
kardet davarlaruu bu içme m
ruada mlamalrta ayak cUnmifl• 
Ye bekchıln keDdllerinl nahiye 
heyetine 1lkl1et etmuine im· 
mlflardlr. 

Bekc:lyl Huan aıdarmn1, ıon
ra kardql ile birlikte aamm&ı 
Te &zerlerini çam ve meıe dallan 
Ue BrtmGftllr. Ba cinayet tam bir 
buçuk &J gizli kabmf. Ortadan 
kaybolan bekci aranmıt. aorar 
turmayı mllddei amand Fikret 
kendim yapmıı, bu cinayeti m•f" 
dana çıkardıjt gibi ıuç Aleti olan 
tabancayı da bu'muştur. Mliddei
amuminln bu muvaffakiyeti b&
tftn Kargı'ıları aevindirmiıtir. 
Kargı'ı'ar namına Oımao keadi
Iİne tetekldlr etmektedir. 

Muş Zelzelesinin 
Neticesi 

Muş (Huıulf) - Telgrafla ha
ber Yerdiğim Muı zelzeleaioin 
yapbiı tahribat tamamile teablt 
edilmfttir. Yalnız Çapakçur kaza
ımın Çermik • Sıcaluu kaynağı 
vadisinde 13 köy harap olnHlf, 
bu k&,lerde 114 •Y temamen 
yıkılmıı, 172 ev de tamir edile· 
me:ı hale gelmiştir. 1400 köy· 
10 açıkta kalmıttır. 6 ölü 30 
yarah ka)-~miftir· Hililiahmer 
f .. 1'ebedelere 7ardam ebDiftir. 

Em ette 
F aklr Çocuklan Besliye· 

cek Bir Heyet Seçildi 
Emet (Hu .... ı) - Maarif me

mora Hadinin tetebbDslle Genç
ler yarda mllamere aalooanda 
Kaymakam Ratidia ba9kaab-
ğmda bir toplanb yapılmlf, 
Gazi Kemal Ye Kaynarca mektep
lerinde okuyan öksUz ve kimıesiz 
çocuklara aıcak yiy•cek ve giye· 
cek Yerilmul iti konuıulmuftur. 

Konuşma 90nunda bir himaye 
heyeteti tqkll edCmit. MUftll 
lsmaU, fırkadan Azmi, Muatafa, 
tüccar Ahmet kol heyetine ıeçll
miflerdir. 'Foplanbda 17,5 lira 
iane Ue 80 kllo bağda7, 20 kilo 
fa1Dlya, 10 kilo patateı, 2S kilo 
et, 20 kilo tuz temin edDmlftir, 

Emelle Kar 
baet, (Humat) - Egriık 

dalana kar Y•imlft baYalar çok 
lojam11flar. 

Neışehirdı Ozum Vı Suma 
istihsali . 

Nevıehlr Hu(nıt) - Newphlr 
Dzlm lstihulinde Tftrkiyede ikin· 
.ciHji almıı ıehrlmizdir. Bu aenekl 
OzOm iltlbıali 40 milyon kilo talı
mia edilmektedir. 
• 811 miktardan lnhlAr ldaral 

60 bin lirahk Ozllm alDUfbr. ln
blaar ldareıl bununla kalmıyacak, 
bir taraftan da auma imal etti· 
recektir. 

Üztlmlerimlzde alkol mlktan 
ç.ok fadadır. Bu sene imal edi
lecek ıuma miktannın 250 bin 
kilodan aıaiı dOşmeyeceil umul
maktadır. 

Biga da Bulunan Eski Eserler 

Biga, (Hu....ı) - Burada zamaa •maa eül wrlen te•dlf 
ee1 lmektec:lir. Çok e1kida kuralmuı bir memleket olan Bipda 9IUb 
araıtırmalar yapılınca çok kıymetli eıld aerler balanablleceji •111111-
maktadır. Vaktlle yer JV bularken topraktan yaprlmı1t kıymeti 
yiiicsek aanat eaerlerl balanmaı •• bunlar allkadarlar tarafından 
muhafaza albna almmıfhr. G8nderilen resimde o zaman buluaan bu 
eae'l'lerden bir kısmı g&illmektedir. Bunların l\zerlerl gayet unatkl· 
ran 9 te çok ince yapılmıt. kabartma nakqlarla ı6allldllr. 
....... ~ ............. ..w ........................................ _ 

lnebolu'da Bafra'da 
h alkevi Kıı için Çalııma 

Programı Y aph 
lnebolu 3 (A. A.) - Halkevi 

kış mevsimi için bir ç.ahıma 
proiramı hazırlamıthr. T email 
kolu kıı için yeni piyesler hazır· 
ladığı gibi ıoysal yardım ko!u da 
yokıul çocuklar için kitap, elbise 
kundura teminine uğratmaktadır. 
Muaiki kolu da bandoya DITe 
olarak bir caz takımı aabn alma• 
J& karar Yermiı ye tepbbnsata 
tiritmiftir. Bunlardan bqka haf· 
tada tlç defa halka ıiaema g6 .. 
terilecektir. Tarih ve edebiyat 
kolu tarafından da «S:ır. dilimiz te 
IOY adlan hakkında konferaoalar 
Terilecektir. 

Konya' da 
C. H. Fırkası Kongreleri 

Bitmek Üzere 
Konya, 3 (A.A.) - C. H. 

Fırk .. kongnlerl denm etmek
tedir. B&ttln kay, mahalle Te na• 
biye konareleri yaplhmı Ye ka· 
zalardaa Sultaniye, Cihanbeyli, 
Kadmham, Beytebir, Hadim, Sey
dftehlr, Bozkır, Ermenek kaza 
kongrele.rl do bitmiıtir. Bu ayın 
17 ıine kadar diier kazalu da 
bltmiı olacak, 10nra TilAJet kCD 
arut toplanacaktır. 

Fırka Kongreleri Ve Meb'us 
Seçimi Hazırlığı 

Bafra, 3 ( A. A. ) - Farka 
ocak kongreleri batlad.a. Bu •J 
nihayetinde bitirilecek Ye 1 S 
ikinci klnunda kaza kongreal 
yapılacaktır. • 

Meb'ua 8eÇlmi ha:ır.ufıklanna 
çalıfahyor. Defterlerla bitmesi pek 
yalandır. 

Halkevi mulki kolu çalqm&· 
lanm utırmıfbr. Halk tnrldllerl 
armonize edilmektedir. Kq gece
leri lçia kon....ı.r ha:ır.ırlamyor. 

Hendekte 
Tütün Mahsulü Bu Sene 

Çok iyi 
Bu ,.ı Headekte bir milyoa 

kilo tlltbn ,.tipıiftir. Ba ttıtlln
len ıeçen yallardan çok l) 1 ku• 
rumuı ve mewaiminde içeri alın
mqtır. Randıman itibarile ylbek 
olan bu tüttınlerimizin yeni abf 
kanununa göre demet uaulleri 
lıılıisar ldarealnbı deierli Eks
perleri tarafmdaa halka anla• 
tılmakta ye demetler de ona 
göre yapalmaktadır. Ahcılar ıeçen 
yıllara aldanmıyarak timdiden 
pUp bir defa tlUbllerimizi ıör
meliclirler. 

Ev Doktora 

Mide 
Ülseri 
Ve Tedavisi .. 

Mide illeri, micl.ain ller ...... 
si bir klf..mde çaka bir '11ta 
ve bir yara demektir. Derimizcle 
açda11 7aralarm tedaTfsl için yara 
kabuk bailablar, o kabak Wr 
m0ddet geçince dilpr Ye Jad 
ela o se••• .,ı ol•. 

Mide lllel'lmia tedawisl .. 
bayle ol•. Midede aÇllaa yar.,. 
kab.k hağlabllr, ............ 
o kabak afalarak cltifer ye llRr
den de ••r kalmaz. Fakat ha 
tekil tedavi çok zanlar " her 
saman eyi netice wumu. HattA 

openlirleria ldm.lanna ""' mide ....... _.,.... ... 
Ylsi pelr a mlmlılndlr. Çlnlll 
mide bpalı w yara, dalma nemi 
bir muhitte mahhuatur. 

Dahiliye mltebauulan mide 
lllMriai eknri1etle iliç vermek 
ıuntlle UMliyabm teda'li etmel& 
cilııetW terclla ederler. Halhekl 
operatirler, H pkil tedaYiaiıa 

ale7laiadedir1-. Onlara ıke. • 
kedar perhiz yaplana yaptwn. 
Jiae mideye herıla biraz gıda 
ılacl.mek llsnadar. Bu ,.c1aı ... 
bir mldclM lpa yaraya haalljV 
dvkuwwu " yara da J8Y8f ,.. 
vq kabuk bağle•11ya baılar. Fa
kat gtlnDn birinde 11daDU1 tesirile 
o kabak dGter ve yara t1:krar 
açılnut olur. Ba iddiada bahıun 
operat&rler, mide Glaerinia teda
vili için hulaJl mutlaka ameliyat 

m••-• yatırmak " iti oper• 
tarla . ~j'nla blra•mak llzımda; 
derler. Ameliyat nktinde yapıla
cal oliana-..._. .,,.a.ı1e_~,.~ıda·rl 
edilir. [ier ameliyat vaktinde 
yapdm7acak olur•. yara biJiir 
ve o n-ee maideaia blylk bir 
la = ke.lp Pmnaak llamgelir. 

Bap bittin operatarler mide 
ye banak IIMrlerlnin ameli,.t De 
tedaVİllİlld• 1Uar etmektedirler. 
Biaaeule,• mict.lzde nhats ... 
hk, bazımsı~ılr, yanma. eqime 
ve •tn blneder etmez beheme
hal muayene olunuz ve bir nc:l-
1oakoplslai yapbrm z. - JI. 

Ada pazarında 
Bu Sene Pancardan 236 

Bin Lira Kaz•nı!dı 
Adapazarı (Hmuai) - Panca' 

mahmilnlhı artık nihayeti aLomıı 
ve seTkiyat ta bitmiftir. Adapau..n 
llteayoaundan 1700 Yaıonda 
25500 ton pancar aeYkolunmut 
ve ayncada ıehre bir saat mesa
fede bulunan Arifiye latuyonun
dan 300 vagonda 1500 ton pancar 
ıönderilmlttir. Bu MH havalann 
kurak olmuından dolayı pancar 
baa 7.-lerde iyi netk• venniftlr. 
Çiftçi mahmliba 18tihaali luın...da 
fula muraf oldağwaa iddia et
mekte Ye v.-ilen fiatm u oldu
iu•• lllyl•ektec:lir. Darada pan
cara otuz beı para verilmektedir. 
81111& nğmen mabaul ekenler 
oldukça toplu para almakta ve 
borçlarına 6demektedirler. Ônil
mtbdeld aene burada aekadı r 
pancar ekileceii henUz bellı cı .. 
jlldir. Ba ıene ıehrimiz çiftçileri 
pancardan 236 bin lira almır 

lardar. 
Adapazarı Bankası 

Adapazan, (Humst) - Adı:.
pazan TOrk ticaret bankası~ll 
umumi merkezi ankaraya göt • 
rtılmtlf. burada yalnız bir pbe.i 
baralolanıtar. , 
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4 BlrlDCI lihn 

( Sigaset Alemi ) 

Lo11dra Agdışla
rına Berlinin 
Kprşılığı 

HARİCİ 

lnalliz Karalın ın Avam k.amaraıınl 
açıı aydııına (nutuk) verilecek kartı· 
idman ltlrl muhafazakir fırkanıa 
ileri •elealerinden M. Çörçilln Alman 
aillhlaamuı "hakkında bu aydıta 
konmuını iatedlti cllmleleri biliyeruz. 
Ajanaın tel yazıları, bunları lai.ze, 
birkaç gtln önce lletmitlerdi. Bu 
JGzden, ıerek muhafazakar fırkanın 
Ud•ri M. Baldvin, gerek lngiliı: Dıt 
Bakana S:r Con Simon da 1.inr 
karıılık aydıtı söylediler. 

M. BaldYiain ded ikleri, baı11ca 
ıöıe ~arpan, Alman sllihları için M. 
Ç8rçlllin nrd:ti sayıları hakikatin 
tlsUlnde bulmak, fakat Almanyanın 
ıillblaamHıaı kabulde onunla beraber 
olmakta. Bu mOnaHbetle M. BaldYin 
hH alllhlannın aidatı •bemmlyete 
dokunarak bu ılllhlu kar111ıada 
sınırların kıuUığını ileri IGrdG Ye 
laaitterealn, bu bakımdan Almanya .. 
dan biç blr aaman aııatı kalamıya• 
cafım ıCSyledi. Sir Con Simonun 
iedlklerlade ise, bu ıillhlanmanın 
rarattıtı rabataızlığa büylk bir yer 
nrilmiıtı. Sir Coq SilJlon, diyorliu ki: 

.. Bu rah~ta ızlık bir fenahA"a gitme• 
den itin 5nil alınmak gerektir. Geriye 
sitmek te kabil olmadıtına ıöre 
buıGnkl vaziyet kpnuımalara bir 
eıaa olabilir. 

limdl bu aydııların akiılerlnl 
Berllnden plen haberler bize getiri
yorlar. Almanya Ye onun namına 
konuıaalar diyorlar ki ı 

Dij'er ulu.tarla ayni bak sahibi 
oldutumuz kabul edilmlt, fakat al· 
llblanma ıa 1 ihiyetimizi kullanmama. 
mız istenmitti• Şimdi, blZt herıeye 
ratmen bu ıalibiyeti kullanıyoruz. 
MOdafaa eaasına dayanan ıilllllan• 
a .. m nlıanda bltireceti:ı. O 
zunaa Sar meselesi de halledilmiı 
olacaktı r. O zaman daha iyi ve mtı
AYI tutlar içinde konuıabilecetiı.,, 

* Loadrada M. BaldYln lle Slr Coa 
Shnoaun s<Sy!ediklerl aydıtlaraa tlm
dllllc Berlinde bırakbldan aklılar 
buadaa ibarettir. Ayni taa, a,.S tarak 
n ayal hamam. - Süre17a 

Bir Sar Anlafması 
Londra, 3 (A. A.) - Sar mHelHl 

hakkında Franıız - Alman anlatma11 
Roaaada imaalanmııtır. 

Uzak 
Şarkta 
Japonya 

Pria, 3 ( A.A. ) - Tan ıazeteal, 
J apon sıyauaını ı8z gelitl ederken, 

Uzak farkta Japonyanın diter de•let
lerin nüfuılıı rını altilıt etmek Uzer• 
olduğunu, Aayada hakimiyetini kuv• 

vetlendirmek yolunda uğraftılını ve 
ıeniılettitlni yazdıktan sonra tli7or kil 

" - Japonya Dıt Bakanıaın son 
nutkuna ıöre, uzak ıarkta sillhh bir 
iht ilaf yakın değildir. Çiinkü japHlar 

dlplonıatıaca yoldan ağır, fakat •••i· 
retle Uerleyorlar. Japonya il• SoYyet 
Ruıya &raa.nda1d miinuebetler• .... 
lince; SoYyet· Japon doatJutu, ltirkaç 
ay evYelki gerainlitln yerine faydalı 
bir ıurette ıeçmektedir. Fakat uzak 
t•rktakl Ruı-Japon aıyaaalı meHlesl 
oldu~u gibi durmaktadır. Jııpoayama 
hakiki iıteğl kuTVeUl bir filoıl•r ye 
bu isteği yerine getirecek bir tleniı: 

andlaıımaıı latiyor.Tokyo hilkii•etinia 

eaaa ııyasHı tudur: Hlı birıeyi kopa• 
rsp atmamak, fakat Japonyanıo iıte .. 
ditl hedeften kat."i1•n nıgeçmem1ık 

ve ıayretlerlni yalnız zamanın lcabla· 
rına uydurmak. 

Avustralya Fırtınası 
6000 Kişi Yersiz, Yurtsuz 

Malbrurn (Avustralya) 3 - Vik
torya eyaletini kaııpkavuraa yaman 
fırtınalar ylal\ndea 6000 kiti ;rerais 
kalmı1r 20 kiti ölmllt, bir •apunn 
parçalanması 76zihıdea de 17 kiti 
kaybolmuıtur. Zarar bir milyon lngUiz 
liraaıdır. Su baskını yGzlnden bir çok 
k8prDler 11kılmı1ı bir telair botaltıl .. 
mı" halk yan çıplak n ıml aıldam 
trenlede tatınmıfhl'. 

H arab olan yerlerden, tOyler lrper· 
tici haberler geliyor. Kunrapta, dam
ları ClawlH 11tıaaa uaU. IJJltil}I .... 
ıulana fçlaacla 71bea ,.ı1-ıar1 uaalc-
laıtır-1da utraımı1lard11•. Hutalaane
,ı de 111 baım•t Y• hatalar damda 
açılan bir delikten kurterılmatlardıı. 

* 
Manllla ( Fillpin adalan ) 5 - hd 

a:rda alh kere bat g8ıteren Tayfun, 
timdi de Cenubu tehdit ediyor. Beıinci 
Tayfunda 18 kiti ölmGt, 70 kiti kay• 
bolaıuı, 15.000 kiti de açıkta kalmııtır. 

Ed!evmedlfiDe 
Te~ka Aşık 

4 I 12 I 9:J4 • 

- Bir kere görmOıstın, ıonra 
da konuımamışsın hiçi bu kadar 
kat'i hUkfim verilir mi? delilik 
ediyorsun! 

Beyhan, omuzlarım kaldırdır 
- Bilmİ)i orum!.. O, HArun 

Şlnul, •inirlerjme dokunuyor. 
Gellpte elimi tutacak ola •lnir
den, ıark diye muhakkak clllfer 
bayıhnml 

- Senin bugün hakikaten D
Dlrlerin bozuk... Bafka sin ko· 
DUfalım 1 

Fakat Tilrkln, bunu ı6y• 
leaıekle beraber etrafına ba· 
kımyordu; Beyhan, kuıkulandı ı 

- Birini mi bekllyor1Un ? 
Türkan, inkir etti: 
- Hayır... Sana canım 11kıl

cla da. .• 
- Niye Harun Şinaalye ta• 

raftar oluyorıun. 
Tllrkln, Beyhanın ellerlnl 

tuttui ıesl kadar, bakıf Ian da 
)'BlYanyordu ı 

- Bunda, benim ne meafaa
Uaa olabilir ? Ben, ıenl duınntı
rorum. Harun Şinasi, her clhetce 
lenin knfnvvlln .•• Sinan Tahainl 
barakalım senin ona bqı ciddi 
bir zaafın olmadığı belli •• , Kalb 

boıken, loıaa hayallerle avunur. 
Sen, bir kere Harun Şinasi He 
konuı, çok ıeçmeden anlqacak· 
110. 

- Niye bukadar buaun a .. 
tUne dllşüyoraun 1 

Türkan, arkada11nıa ellerini 
bırakmıyordu : 

- Sana, onu da anlatayım. •• 
Bu, bu çocuğu ıirkette tanıdım. 
Ailece falan bir yakınhfımız, 
hu•u•iyeUmiz yok... Terbiyeal, 
bllhaHa nezaketi hoıuma ıidi
yor... Ôbnr gençler gibi lddiala 
ve kUıtah deiff... Kendi ha· 
llnde ıeaalz... Ahbab olduk, 
ve arkadaılığımw bildiil için 
bana, senden bahıettl. Ôyle 
yalnrdı, öy~e yalvardı kl acın· 
dırdı kendine.. Peki! demeye 
mecbur kaldım. 

Bey han, ellerini Tarklmn 
aYUçlarındaa çekti, ıilkindlı 

- Niye, pekil dedin! 
Türkb, ıuçla 11açlu boynunu 

LllkmUıtB: 

- BeAI, Beyhan Hanımefendi 
ile tanıştınr mısınız? DedL Ev
veli, hayret ettim; Ahi, tanımı• 
yor muıunuz?Diye sordum-. Tanımı• 
JOrllZ amma, pek .... mı, dedL 

1 
TELGRAFLAR 

Yunan Ve Arnavutluk 
Me V enizelos, Son Hadiselerden Ötürü 

T ehdidkar Sözler Söylüyor 
Atioa, 3 (A.A.) - Eski batwekll 

M. Venlzeloı ••ıetelere tunları 
ıöylemiıtir: 

11-U'uılar deraeti A.rauutlukta1d 
Yunan azhtının mekteb haklanaı 
tanımaclıtı t kdirde Cennre dene• 
tinden çekilme ve hatta ı'mal Epi• 
r inden Yunan halkına iaklr edile• 
haklara riayet ettirmek için ku•nt• 
mOracada engel olan bütln muabe• 
de:erden geri dönmek Yunaaiıtaa 
içia bir vazife o!ur. 

Bunun Gzerine keadisiD• aOraoaat 
eden g zetecilere baınkll M. Çaldaria: 

"- Yunaniıtaaıa uluılu denetin• 
den memnun olmaması lçia timdi7e 
kadar hiç bir aebeb olmamaıtar.,, 
demiıtir. 

Fransız - Alman 
Münasebab 

Viyana, 3 ( A. A. ) - Rayfpoat 
•aaeteaiy Franııa dıı itler bakanı M. 
L-ıvalin slizlerl tlzerine diyor ki: "Ru 
•Özlerin, Fransız-Alman mlna .. betle• 
rine dair oba birletm• ıenlt bir 
nefeı aldarmııtır. Almanya, bu uysal 
sözleri kaçırmamalıdır.,, 

* Paria, 8 (A. A.) _ Hariciye Bakanı 
M. Lava!, Almaa b07lk elçislnin 
latetl tlzarlne M. Hitleria lıusual ada· 
~· Fon Ribhentropu kabul etmif, 
ıonra Cenevreye •itmlıtir. 

.ıJıtdeııbire tehdit edici sözler ıöyliyen 
M. VeniHloı 

Telmanı Fransada MüstemKomünist 
Kurtarmak için 

Paris, 8 (A.A.) - Eski Alman 
koa;ı üaiıt fU"lca~ JWeri olan Tel-
~~ ......... lıip..... ç11eJ;Jt.,. -.ıw~-. a. cı. .... 
etrafında glSrGt••k esere b11rada 
toplanan Uluılar ...... •ahir kon
feraaııada Sat avukatlanadan M. 
Sender demiıtir klı 

" - Sar Almanyaya ı•ç•çek olur .. 
1a memteketi bırakacak olan on bin 
Ssrlı ae olacaktır? orada Almaayanın 
korku aaçmuına kartı bGUha halk ko
runuyor. Konfarens reisi, Telman cia• 
vaaına kartı bOtln insanlık kun·etle .. 
rinin seferber edilmeıini dilem:ıtir. 

Beyhan, hiddetle ayağa kal
mııb: 

- Yalan! yallahı yalan! o da 
7alanl. 

TOrkin, kolundan ç•k•rek 
zorla Beyhanı oturttu: 

- Dur, parlama birdeni •• Te
vil aoktası olan bir yalan! 

- Ne gibi tevil noktası? 
_ Ôyle ya.. Bir ıirkette ça• 

hşmıyor muyuz? Her memur, öbnr 
kalemlere de girip çıkıyor.. Ne· 
:r:aketen selamlaımıyor muyuz.? Ba
zan iş icabı, konuımuyor muyuz?. 

Beyhan, dişlerini sıkmasına 
rağmen hiddetdıl yenemiyordu: 

- Zırva tevil götürmez. Ben, 
onunla ne bir kere ıelilaştım, 
ae ele bir kelimecik olıun ko.o 
nuftom! 

Tnrklıı da yavq yavaı •luı,. 
leni yordu: 

- Sen, bu kadar nezaketsiz 
değil•indlr amma. •• 

Beyhan, pcenlk aücenik 
baktı: 

- Nami, beni, 
nam ye laeubma 
6yle mi? 

bir ya hancı 
kınyorıun, 

Fakat arkada91ma yüzünde 
beliren iç ıızıları kınşıklarım gö
rtloce ıal ve tavru gevıedi: 

- Sana, kalbimi, olduğu gibi 
açayım, TtirkAnl. Kimseyi sevmi· 
1orum, kimseye ayn bir tevec• 
clğlhn yok ••• Ben, biuiz, donuk 
bir kız mıyım? Hayır, değil mi? 
Hatta •evmek laUyorum .• Bqımda, 

leke Konferansı 
Parla, 3 ( A. A. ) - Franaa ile 

milstemlekeleri araııındaki ökonoml 
serlaldan ettadaa kaldu•ak malua• 
tflle bmatla bir alstemleke koafe .... 
açılmııhr. 200 murabhaı hUU' bulu. 
•u:ror. A•ıl •aluat Fruaa i e .ı ... 
temlekeleri arasında ticaret ltirliti 
temin etmektir. Fakat ecnebi mem
leketler!e Fr•aıa mOıtemlekelerl ara
•ında ticaret Hr~ıt katacaktır. 

Harici Haberler 
BuraJ.a 6itm•dl. Lut}•" 11 l11cl 

•ogf••ı ÇftliriNiz. ..1 ................. .. 
macera rOzgirlarının ulımeğe baı· 
ladıklarını duyuyorum.. Sinan 
T ahıinl ıeYebilir;m r. Bizim kı· 
lemdeki çıyan Pertev Nejat, 
yok mu?. Sevebilirim!. Mukayyid 
Nafiz Yuauf Ef•ndiyl se•ebt:iriml. 
Hatta, hatta kalem amiri Ş.•ket 
Yahya Beyi dahi aevebiliriml tir· 
kette yeyahud hariçte. yaşlı, genç, 
çirkin, güzel her erkeği sevebili
rim! Fakat Allah sıkına, bana, 
Harun Ş:nasi Beyden bahsetme •.• 

TiirkAo, taaccüble dinliyordu: 
· - Ne anlaş.lmaz çocukaunl 

Beyhan, yumrekklarını masaya 
dayadı; gözlerini, karşı kıyılann 
gfineıin son ışıklarile yanan ağaç
lanna, renk renk tepelerine 
cliktii Hainden enel, tanu k.,.. 
nupyordu: 

- Bunda, muammahk birıey 
yokl Gayet açık •• Mlldlriin hiçbir 
gizli kasti, niyeti olmayan söyle
diği aözler. beni bnvalandırabJ.. 
liyor.. Demek ki, ben de berkee 

• gibi, yahut b:rçoklan gibi nv
mek ve sevilmek ihtiyacındayım .• 
Kartıma bir A~ık çıkıyor, bunu 
reddediyorum! sana tuhaf, garip 
aörünüyor, 6yJe mi? 

Tlirkin, arkadaflnıD vaz.iy ... 
tinden istifade ederek etrafına 
bakmakta idi: 

- Hayır, garip, tuhaf görtin
mUyorl evet, sevilmit olma k, ,.. 
de, bayağı, adi birtey görlin_yor. 
Kendini eevcirmek fstiyoraunl •• 
Peki'A •• Ben, ısrardan vazgeçt:m. 
Yalnız bir tek ricam var. Şimdi 

( Gönül /şleri J 
Güzellikte 
Ölçü 
Yoktur •• 

"Ah teyzecitim, bu baloya rit· 
mekle, gitmeyi istemekle, nitanlımı 
da ıtlrOkleyip alttlrmekle ne bilyGk 
bir bata ettim, bllıen 1 Şimdi bir 
taraftan için için tzl\lüyorum, bir 
taraftan da kendi kendimi teselliye 
çalıııyorum. Orada çok eski bir 
mekteb arkidaııma raataeleceğimi, 
onu niıanlıma takdim etmek mecbu· 
riyetinde kalacafımı nereden bilecek
tim. Her iıaaan, her kadın diyeyim, 
ayna karıııında kendini betenir, fa
kat ben hayale kapılmayanlardnnım. 

muhakkak bendea gtizeldi, daha da 
iyi giyinmitti. Ne de iyi konufuyordu. 
Niıanhm hep oaunla meııul oldu, 
aoua da danerkea hep ondan bah-
ae ttL TeeasllrlmD belli etmedim, 
niıanhmın bol bol aarfettiti medbi
relue de ittirak eder ıörOndtlm, 
fakat timdi korkuyorum, niıanhmı, 
ınditlm niıanlımı elimden kaçırmak 
ibtimalile perİfaDım.,, e.. bu ••• , kısı, bir dGtman 
kartıııada, bea de muharebeyi illn 
etmeyen bir dltman karıısında, tek 
kurtun atmadan orduaunun matlup 
o1aeağını dlılnea bir kumandana 
benaetiyorum ; bir defa kartııına 
çıkan genç kız onun elinden nlıanh· 
ıım almıya teıebblı etmlt değildir, 
ıonra da bu aiı-hnıa birdenbire fikir 
detittlrmHl lçin ortada bir Hbeb 
yoktuJ'. 

Kartılatılaa ıenç kızın daha ıGzel, 
daha •eJimli olması meselesine ıelin
ce, milmklladlr. Fakat unutmamalı kl 
rulaların yakınlıfı, kafaların yakıa· 

htı, blı beraberliti, dltOnce beraber• 
liti, menfaat beraberliti, ailzellitl 
unutturan lmillula baalandır. Kal .. 
dı ki glzel!itfn bir 6lçilıl 7oktur, 
ılzin ,azel buldutunuı bir rllzl ben 
so§uk, donuk, maauıa bulablllrim, 
heykelin gtlzellltine benıetebillrm. 
bu, b8yle o1maaaydı orta gllıelleria, 

hattl çirkinlerin meı'ud olmamalars, 
meı'ud etmemeleri lhım ıelirdi. Hal· 
buki etrafınıza bakınız, ıGıel aıfatıaı 
nremiyecejiob ka~ lradınıa erkek .. 
lerJDi ....... bfr UYk itlade , .. at• 
bkleruaı •lrttrdah. 

Fakat bit .. baalan dyledlktea, 
Gmid ederim reniz bir endlıeala 
8nlnG aldıktaa aonra, ihtiyatlı bulun· 
maya da lllzumaaz glSrmem. Bence bu 
lhtiyaba ilk buaaats, biw ı•ı kısın 
aiı-.uwsuu, barioi llemdea mGmkln 
111ertebe abkoymaaındadır. Balo, ml-
aamere, •ilence, her zaman lttirak 
edilecek topluluklardan detlldlr. 

TEYZE 

buraya Harun Şinaal gelecek.. 
Beyhan, elektrik cereyanına 

tutulmut gibi çarpılarak don• 
muıtu: 

- Buraya ma gelecek? Demek, 
beni, bilhuaa buraya, bunun için 
ıetirdin? T 8fekkllr ederim, çok 
dostmuşıunl 

O, ayağa kalkacakb, Ttlrkin, 
flddetle mani oldu: 

- Beyhan, manaıız denıılz· 
liğin lüzumu yok.. Senin, ondan 
bu kadar nefret ettiğini biliyor 
mıydım? O, pek yalvardı. Alellde 
b ir arkadat gibi, burada buluta· 
bileceğimizi söyledim. Bunu gö
zünde büyü:tmek Ye dostluğu 
ihanetle lttiham etmekte bak· 
aı.uınl 

Beyhan, Tilrkinın doğru ve 
akla yakın sazlerlne cevap ve,. 
medi, •:ıdece içini çektL 

Tftrkin, homurdamyordu: 
- Senin huysuzluğunu, ıinlr

lerinl anlıyorum. Keıkl birini 
.. nen... Glinlllnll bir aıka kap
bracak olsan, blltlln hırçınlaklann 
geçeri 

Beyhan, gözlerini kapamıfb: 
- Belkil 
Marmaradan kopup gelen ıhk 

mellemi içiyor gibi nefeı alıyordw 

- Yalnız, bu lıkence çok 
uzamasın... Esasen vapuruma da 
pek vakit yok ... 

TürkAn. uysal bir tavırla 
gülllyordw 

C Arlcaıı var 
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Dünga Hadiseleri 

Bir Radyo 
Programından 
Çıkan Netice! .• 

Bftyük mlltarekenin yıldönll
mllnde F ranaanın reımi 

C•zdgı kim• radyo iatasyonla· 
. nnda bu meseleye 

r-erelım? dair tek bir keli-
me bile geçmedi. Ne yapı~an 
merasim nakledildi, ne de bir 
r ulak ı6)lendi. Mecliste meb'uı· 
lar fikiyette bulu.tdular: 

- Bu mil:ı bir m .. eledir, 
itiyat bozulmuıtur, mea'ulüne ceza 
vermek ilzam, dediler. 

iç lıler Bakanı tfkiyell hakh 
buldu: 

- Tahkik edeyim, kabahatliyi 
ceza.'8ndıra11m, dedi. Ve radyo 
lataayonlannda o 'lec• n&betçl 
olan memurlan çajırarak ıorda. 
Onlar: 

- Radyo Defrlyab alzamna
me mucibince emirle yapıhr, 
kendiliiimizden programa Diye. 
lerde bulunmak hakkımız değil
dir, emir iıe verllmemiftir, dediler. 
Yani doliyııile iç itler Bakanlm 
muahaze ettiler. 

Fran111 ıaıeteleriae ,ere iç 
itler Bakam bu Bul yerinde 
bulmamq, memurlann birer haf. 
tahtım kelmlttlr. 

* Bir iki •J enel llea blylk 
bir çikolata fabrlkuı .-

H•r ,., blblala « tercl-
6,, alcıl mei hal • mi an-

latarlarken bllla ... ..... ı •• ldlr A f'I YW ize. 

rinde duruyorlar ı 

- Bu ut ~de bir 
çikolata fabrlkuaacla memarmu• 
O fabrikama itleri de pek yolan
da delllmlt. hele bir arahk yap
tap çikolatalar terkiblaln yanlat
hp dolayı.Ue beyulqmaya ,Uz 
tutunca bU.blttba fenalqmıı, hiç 
klmae befeamlyor, hiç klmae 
almayormuft abl albl bu beyu-
la .. n çlk~taam leaıtl lJl mi 
iyi laalf I 

Fabrika uhlbl ye'1e ela,. ... 
Ula. etmek lzen lmlt, o mada 
bu ıuç memur efuclillnln ya
moa çakmıt ı 

- Ben alzl kmtarablBrlm, 
elinizde kalan b&tlla çlkolatalan 
ıatabillrlm, hem de mutattan faz. 
la flatla aatabilarlm, bana •• 
Yer;niniz? 

- Flat farkını temamea llz• 
bırakdıktan bqka, hakiki flat 
lzerinclu de ylzde 11nd bet ko
mİlyon •eririm. ltlnhe ıellr mi? 

- Hay laay 1 

Genç ..... .tui ... • .. 
zetelen illa •ermİf, aokaldara 
afif yapafbrt-.. Ba illa ve aflr 
lerde fUDU llylemif : 

« Renıf beyuımbrak çikola
ta)'I yapabilen 1•1111• fabrika 
« Ydchz • fabrlkuaclar. Lezzetine 
.. bulunmayan bu çikolatanın 
birlclk kabahati, pl1aıada ı&r&
len idi kahwerenkll çikolatalara 
aazaran blru balaah o!muıclar. • 

Ba prlp Din ha!lun gizine 
çarpmıı ve çikolata ıtokunaa 
laemen tlkenmeıine Hbep olmut-

Bli&bara bqlı ba11na bir 1ab
rjkanın •ahibi oW. bu pnc:hı 

aenet ne baıİt·~ ifıe ..... 

Tarlbl Mlıallabe 
• • 
ısım 

Temo 

Tlrk tarihinde ... d,, ın oyna
daiı rol blyllktlr. E.uen Tllrk, 
aoy aclma •• ıoyun tandmuına 
baylk kıymet wercU. Biriblrinl 
tanımayan iki Tllrkln ka111l•r 
muı halinde ıelam yerine kar ... 
hkh ı&yle bir aorp yapıhrclı: 

- Klmain, nelin?; 
C.wab, mutlaka .. ..kilde 

olanlaı 
- File uluataa, fllAn uruk· 

tu, fala oymaktu filin otlu 
filbm ofluyum, fllb Hydam• 
Ye fllla boydanım. 

YIDe Tlrkler, ad lzerine çe
pd çqld mluller ı&ylemlflerdlr: 
•Yitid adlle aaıhr,, •ytıf dla ken
di dafil adı it f6rllr. ıibl: 

Ad lzeriade bu kadar tewak· 
kuf eden bir milletin yine o ad 
meYıuuna taalluk edea efaanelerl 
•• muallan da olmak pek tab~I· 
dir. Biz onlarda blrbai we pek 
pelial fU mOulaabemizde laikle 
J• edecıiiz. 

V aktlle • BuJurılll ,, tarafla. 
nada Y ullgey aclh zeaıfn bir 
adam oturuyordu, o, Kerait TGrk· 
lerlndendl. çok ••rhldı bir adam
da, ıeDlt çiftlilderl yarda. Y ulgey 
onun harp ada ldi,1 ud İlmi Paıa· 
torda. o- Blrciken ıoyunct.D 
oldufu llylenirdlr. Bu kelimeain 
bizim lehçemizde karphi 0 

.. hla 
ı&zlG,, demektir. Y •lıey de 
ıebla ıazll, un uçla bir adamdJ. 
Rlwayet olandutana tire ilk 
Bircik-. uld Hanlardan birlnla 
otuJ1annclandar. O Hu da(Alaıe-
ylk,, in çocupdar. Alaıeyilr 
bir Hu kum lcll. Koca• 
lllp dul kalchktu IODn 

bir ıece çacbnaa bir 111k 
doldapaa Ye bu lflfm k•cllol 
urclatıaı ıardll. Korkudan bayıJ. 
mqb. A)'lldıtı umu keacliade 
er 16rmD1 bir kaclm hili ıucli, 
biru aonra da ıebe kaldıiım 
aaladı. itte Y eaOıeyin dedeal 
86rciken ba ıeb•lik aonunda 
dojaa pnnalerden birinlil çocu
iudurl 

Y estııey Paıador, Ulun Ha~n 
aclh pel, alolh we erkek kadar 
yejlt bir kadınla eY!endi. 

Fakat bu evlenif &yle ıeliti
ıttzel olmadı, bir HYaftan IODra 
ve bir kaza!.Ç ljbl wkua pldi. 
y •lteJ i.& aw • •tk ft •11' 

Haykıran 
Çingiz ismi 

Kuş 
• 

Dl Nasıl 
Almıştı? 

Bu iı için t.1r ı~bah. erken topl~mı,laı:<fı. An1ı~ı~ laav~da çayır kuıuna 
benzer bet renkı itli' lı: .. belırdi. Gelıp TemoçıDJD evı önünde bulUDAD 
OÖıt löte t t flD tlserine kondu Ye öttü; 
- Çiog SIZ, ÇiDJ gız, ÇiDJt gızl 

kar bora11ada Ulua katuna raıt• 
ıelmiftl. Tipi, bOylktll •• kor
kunçtu. Göz ı&ztl ı&rmlyordu. 
Ulun Hatua 6yle bir heaılme~• 
ata blnmlftl, •• kowahyorda. Bo
ra)'I çifnly•n bir fırbaa pbl idi. 
Y esOıey, onan ıtııelllilne •• ce
aaretlae 16nlll verdi, yamp tatur 
mlya bqladJ. Llkln Ulu Hatan 
e.ll ldl-d...: -- .... ....... 
mak Jhamgeliyordu. Y eaOıey, af9 
kından aldıia ilham Ue bu it• de 
tlrittl. Ulan Habmu koca11m altı' 
etti Ye kaduu keadl aikllaa altaaa 
aldı. 

Y•ltey, kamına cidden ha,. 
ruch, 0 bu kada:ıdan dofacak 
oful, •utlak k•hraman olur ., 
diyordu. 

Bir do•uz yıhndaa ve bblm 
kullıadıtımız tarihe ıöı • 1162 
aenelinde Ulun Hatua bir oil• n 
doğurdu. 

Çocupn eli yumuktu. E6e 
bu •li açta, içinde pıhtalqmıı bir 
parça kan ı&rdl, hemen kotlu, 
bu hali Y eaDı•Y• ar lattı. O da 
ıtın ıarmlş lbtiyarlann yamna 
koıtu, ebeden dul dut un" ı~,· ledi. 
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Cewap iciD mektuplara it bı ..... 

pul ilivea llllmdar. 

Poata kuhl•ı Hl l .. tDW 
Tel9rat ı Sonpotta 
Teletonı2020a 

llatiyarları e. çocuk hlr ..... bir 
kala olacak. Yer yklntl awca
naa içine alacak. Fakat çok kaa 
dikecek. Gısrtınen pıhb buaa 
altandr,, dediler. 

Y ellı•Y ba ofluaa "Temoçlm,. 
adam Yerdi. Btltla lmltlerial ona 
hajiamıpa. Çocufun yVJlblade 
bir detlfildlk rapacaima am111or
............... f.4Wa .... . 
wefa etmedi, Temoçin henb on 
iç J•flDda ık.. keadial ildi. 

Şlftdl onu anam Ulua .. taa 
terW,. ediyordu. Y uaıey'la ba
.. da balundup ldlç8k lloıol 
beylllt inhilll etmek, darmadatın 
ol•ak tizere bulunuyordu. Ulun 
hatu, yllkaek bir dlplo•at 
pbi hareket etti, yurdua pe
rlpn obaamc: ıtnı temine çahıtı, 
buea ata biadl, kocuının bay
raj'ıaa omuzlayarak kendi taraf· 
tarlanaa kumaadaahk da yapb 
Y• hullıa Y ullıeyla min11u 
ıkaiblz olarak T emoçln• talim 
etmek muwaff akiyetine erdi. 

• 
it ıancek çafa tire• T ımo-

çlD. otuz iki yapaa kadar çok 
. zahmet sekti, bin tirli 11kınblara 

upach, d8nya11111 tadllll •• acaaam 
bol bol tatb. Onan hemen her
ıbll bir ıataı içinde pçi7orda. 
Buea yenill1orA çok defa ıallp 
,.Uyorda. Ba aantle utraprak, 
clidlaerek, kaçıp kaçırarak, yealp 
,...Uerek amn ,.Uar 19çlrclL 

Kırk, ...... ıeldlil ...... 
,ak, •yılacak bir llkeala ..Wbl 
olmaftu. Kendi la yarchmaa W. 
alt •• ya taraflanadald bltla 
ululara .. darmlfb, hayrata albaa 
toplam11b. Koca Çin lmperator
lapaa bile yama denler Ylrw 

mifti. Albn Hlku. d..Uea o lm
peratorlarla da boy llçlfecek 
bir mewlde rBbelmlttL 

Artık o, kllçlk bir •"f •mocta .. 
defildi Y• b6yle de aaİalamudı, 
kendllİD• kudietlI• mltauib 
bir ad Yerilmek lbbacla. 1202 
de toplaclıia kurultay, bu ml
him " iti de dllflnllb bir karar 
•erecekti. Kundtaya safır.dmat 
olan Tarhanlar, beyler, kumaa
clanlar, kabile nialeri, ihtiyarlar, 
iç ye dlf ....... laaldmtda -
azaa anak.,.ler yapblar, karar 
1ar tw•er. T..... tehlmlr 

KoTi M~ktupl~rı 

Edirnede 
Su Sıkıntı~ı 

Edlrnede ıu çok boldu v 
.hemen hu evde çeflD• varda. 
Belediye aınn ııbhat ye fell 
ıartlarına uypn IU tuiub yapı' 

maya karar Yerdi •• her yeri9 
auyunu kutl Bu teaiaata J•pl" 
lacak maırafa kartıhk olmak 
&zere de evlerine ıu alacak oı.. 
lardan maktuu 28 lira, tul•t 
için de her bir metro boru lçhf 
75 kurut ••rllmek kere mukP 
wele yapb. Fakat buna rağm• 
ancak eıld meYcut çeımelerill 
ytlzde biri niıbetinde tealaat 
Ytlcacla ıetlrlleblldl ve •uyu bol 
Edirne timdi bir au•uzluk aıloa
baı çekmeye bqlada. Allkadar• 
lana bu 1U lfinl bir u enel 
halletmelerini rica ederim. 

Edimeı Ka.. Balaban mabaU .. U:ad• 
Alımeı Kadri 

Oz TDrkça Hakkmda Konfaran 
Kazamaz mlfttlıl Bay Ahmet 

k tlrkçe hakltında halka bir 
konferanı Yerdi we 6z tilrkçenln. 
ude tllrkçe konutmanm faydalarıDI 
anlatb. Açık tlrtlfltl •e dD1llnlltll 
mllfttlmldn (bu hareketinin diğer 
allftllere de imek olmulDl dilerl 

Dörtyob AH 

Ceıaplan111ı 

Sivuta 0.111&11 lmsalile mektup 
JUApal 

Bır lltlda Ue bal1111dapaa 
prdea lala alap lklyllnlz• tld ... 

• 
Baunlral.._ A-. Bila ... 

.. ktup g6ndenn ~ 
GaaclerdliW& JUIJI baama•• 

lçlD ~k adnllaid d• bUdlrmenls 
lbamdar. 111 il·-·----------...... 
yeni ada en 10n koaatacaldarda. 

Ba it lçla bir ubah erkea 
toplanmaflarda, anmım hawacla 
ça)'ll' kupna bellUI' bet 
rukH Bir lmt belirdi, 
ı.Up Temoçlnln •YI ininde h• 
lana d6rt k&te tqaa lb&erln• 
koada, atta: 

- Çuana. ÇUllllS. çmaısl •• 
llltealdbea uçub kaybold• 

Karaltayclaldler bu laadlaeyl ... 
W. baldalar •• o ~ mhak .. 
reye tlrifmlyenk datdd&lar. Ert 
p topludıldan Yakit ayni ku
fWI ayal yerde •e ayal 191dld• 
6ttQlal ,erdiler, JİD• dajalmak 
kararım ftl'dller. 

Oç1ac1 t1D b.. ...kil imi 
,... relcU ft ylae "çinı ıu, ÇUi 

...... ,. itti •• ·~ On 
•pıull• beraber ........... 
. ... tat kendi keadlae çatla• 
lpndea ... blyl (Ye ... ) t ...... 
clu yapalaa bir mllalr çakb. 8d 
mlblr bir hurma dab kad ........ 
dk rerlacle bir kaplumbai•1• 
yumclan kaplmlf olarak dur 
iki ejder .. ruml Yarda. 

Kurultay heyeti bu had 
l&eriDe ta kararı wercll ı 

- Temoçlnln adım Tann 
ıelea bu kuı ko,da, artık 
Çlati• deailecektlr. 

Ve blraı aonra laftan çık 
mtlhtirle beraber bu karar, bizi 
Cenp decliiimiz bol ilk ı haly 
te ano1 ..... bulunuyordu. 

M. T 
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ı 1 1 Marsllya Suikastının Mas'ulU Aranıyor ,_ 

:_ Salldan Sallya _ c:»~----u~ı Fıkralar 

Kıtın Başında 

Tak•im yapraklannın ömürleri 
artt ı. Bir gUn takvim mukav•aıı· 
nın Uzerlnde yaşayan her yap· 
rak, bir glln de çini ıobanın de· 
llldi kapağının üstünde yaşı) or. 

* Minicik ayaklar minnacık oldu. 
44 numara papuçlu ayaklar timdi 
46 numaraya çıktı. Çnnkll kadın· 
lar ıoıoıa erkekler galoı Kiyi-
1orlar. .. 

Sarhoılar kendilerine arkadat 
buldular. Soba bacalarından tn
ten duman da onlar gibi iki yana 
yalpa vuruyor. 

• 
Bllmem ·nereli bir Alim, kıtı 

yaz yapmanın çarealnl bulmuı 
amma bu it için çok paraya lh· 
tlyaç •armıt. Para çok olduktan· 
ıonra kim kııtan tikiyet eder kil 

* 
Mangal ocata baktı; klblrlen

dl, ıoba mangala bakta homur
dandı; kalorifer ıobaya baktı: 

- Senin papucun da dama 
atabyorl Dıdi. 

Haaau "· - l' a bundadır ya şunda, helvacının kızıaoai 

- -

Hayret 
Zayif ıaire Heaan 8. hayretle 

baktı: 

- Niye okadar hayratlı bak· 
tın Haaan B.? 

- Bu da ıualml, hayretle 
bakmayıp da naaıl bakayım? 
aenin kadar zayif adamın bu 
kadar çok yağlı ıaçlan olacağını 
hiç ı.annetmezdim. 

Armut 
Armutcu bağnyordu: 
- Armudun lyiıi • 
Haaan B. baktı: 

- Bunlar çilrllk armut! 
- Ben de armudun iyiıinl 

1&tıyorum, diye bağırmıyorum ya 
Ha1an B.; armudun iy i ıi gelıln 

diye bağrıyoruml 

Güzelletir 
B. H. bir tavuk almıı evlnı 

getirmişti. Evde birkaç genç ka· 
d n mlaaflr vardaki; B. Haaanın 
i[etirdlği tavuğa baktılar: 

- Bu taTIJk illzel detil B. 
Hasan! 

- Sizin tuvaletinizi yaphrdı· 
tınız berberin adresini Yerjnde 

' oraye ıöttıreyim.. oda birkaç da• 
ldkada ılzln gibi gUzellefiverir. 

Zarar Yok 
* -===~---=ıı=-=----=======-=======:===================::ıı:c======================-===~--=--= -==-==-

Vecizeler Haaan B.; doktordan bahHdl-
Tilkller ehlilııtt, artık tehlr

lerdı yaııyorlar. Hemen her ka· 
daaaa boJDunda Mr taaı Yar. 

* 
Baharda 80kata laaanlar fıkır-

dar, kıtında tencerede kutaaıl 

* Ak kııın adam kara kıı koy-
muılar; ne btlyllk hak11zbkl G6z• 
lerJ kara karın yaidıj'ıaı da ıBr
••miı mi? 

* Kıta uygun bir bilmecı ı&y· 
leyeyim, bllenlere ıorup öirenin. 

.. Bir tepıl, aar, dört yanı 

kar, haddin Yaraa bir taae al,, 

• 

Atk fedaklrlık 
ı.ter. Bilh .... 
lnetlaeflaten f 

* Y akalaamıyan 
hır11z, yakalan• 
madıp mlldddet• 
çı aamualu ya• 
ımr. 

* Hakaret, kuY. 
••tllaia kullaa
dığl baktır. 

* 
Bia canııkm

tııını birden duy· 

Vecizeler 
Bir doıtuala 

denlmamak ı.
tll'Ma oaclaa 
borç para al 
amma ona borç 
para •erme I 

* 
Zeklaanı g&s-

termek için fırıat 
arayanlar, zekbı 
olmıyanlardır. 

* Sizdeki aıı, 
ılıdeld aza malik 
olmayanlara •e
riniz 1 

JOrdul 
- Çok muktedir bir doktor. 
- Amma çok l'••ç Haıan 8 •• 
- latan yok o da daha ço-

çuk laaıtalıklanoa bakıyor. 

Sirke 
Haıan 8. komşuda yemek , .. 

mitti, e•e gelince kınaına aöyldh . 
- Komıumuzun gayet iyi bir 

ılrkeai var •. 
- Yemekte aalata mı yedin? 
- Salata yemedim, Şarap 

içtim! 

Elile Mi Söyliyek 
Haaan B. Y ıni uıatına tele

fonla konuımayı öğretiyordu: 

Yazm çardak altında H•lt-
•ek gazeldir. Fakat kııın aemaiyı 
altında naili olur? Onu bilmiyo
rum! 

mak kolaydır. - Bunu gördün mO Haaao B. 1 Alaturka çal&•JI idare eden 
insana bir tane budur; adına def derler. * Sabır, aevincin 

- Bir elinle telefonun dini .. 
ylclılni ahr dinlenin; &bllrile de 
a6yleralnl 

* Otlum, kömllrcllntın kızına 
•tık olmuı; kömUrcttnnn kızı da 
oğluma; y•kında evlenıcıklerl Ne 
bahtiyar lnaanım1 

P.z•rola 

gftç gelir 1 Öyle iıe hemen defolıunl 

Ehemmiyetsiz Veclzeler 
Karıaı Haaan Beye ıordu : Malınızın kıymetini bilmeniz 
- Ne dUtUntıyordun? için, o malın bir glln elinizden et-
- Ehemmiyetalz birteyl deblleceğlni dütllnUn 1 
- Ben de beni dtııilnllyoraun * 

zannetmittim. Haaia malının aahlbi detil, mal 
E•ıt karıcıitm aeal dOttınllyordt1ml hıalaln ıahibir. 

anahtandır. 

Hiç 
Saatlerce bahçedı neden 

oturuyorsun Haaan bey? 
- Bahçı•anımı aeyredlyorum. 
- Bahçıvanın bahçedı ae 

yapıyor? 
- Hiç blrıeyl 

Değil mi? 
Milyoner a6yl0yordu: 
- Ben dalma kıt meYaimlnl 

yaza tercih ederim. 
Haaan Bey ıordu: 
- Beyefendi kıı meV1hninl 

Niate geçirirler değil mi? 

ARTlk YOLLANIN o 

- Auıuıı ,U••UU J •• 1Hınıu pıı1Loııuu ıutıar ) en kal~•· 
IDıf ki temir ettir.uıeyi diişünüyor•uu! . 
.. - .Renırn palton Uaıkaıpaoı köprüaüadf'a Gaita •ki dt
g 1 ) a; ı:'mdi orm b l · & ruır ı t ırnwyi dütiineoler Yari 

Pılıgı pırtı•• toplaııp 6ıı,,l•n, 
Def, •d, tam6ar, zarna, /canan •ollinınJ 
Çabıık ol11n Jıa,dl ıeçme•in zamen; 
De/, •d, tambar, zarn•, kanun •ollanınJ 

Talı•mlflil kalmadı ortılc tıntuı•; 

Mızrap/ar girmeli ılmdl icabına; 
Dö,.müıta 6a işler lcabok tadın•, 
Def, •d, tambıır, zarna, kanun golla11ı11I 

Gidini•, vaktidir bizlerden irak, 
itle •sta ı.terlz 11e de bir çırak, 

Yaleli azalma arlık le•• hırak 

D•f, ad, tambur, zarne, kanun gollanınl 

P. O. H. B. - .liauım, tU atıu&u uılgWiltıı·wuu.u ue l.ukJw; her k.uDİa 
.titöal oı.. muhakkak gıtmelı: iltenia' 

- Beb=hk ediyoramı. Io.WS Kııahma ......... IQld 
elda da ora:ya bile ıridemeıi 111! 
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TOMBUL MİRASYEDi 
o. 98 4-12-934 

Yasın : Sermet Muhtar Alu• ~------r 

Hep Azılılar Bir Araya Geliyordu 

BG)nıin doğma bllyime aemti oluı Kıdıköyln o zamanki hali 

Fıtnat kabahatia bilyDiQnll 
Eamaya buluyordu: 

- Aaıl aebeb Hnla haaımabla. 
Yok vezir mirasyediai dedin, yok 
avuca tabak gibi açık, her yerine 
para akıtıyor dedia; Landosunu, 
kadnnalarmı, dalkavuklarını iÖ•· 
terdin; altın köıteğini, elm&1lı ta• 
bakasını, mavi gödUğilnll saydın 
döktiln; benim de aklı mı çeldln! •• 

Kulakları kiriıte idl. Arab 
Abdullah, oaDn ikindi tııtU, blr 
uahk görDnmilı, 

- Bu akıam ya hacamat vura• 
cafız, ya da yiyeceğiz. ~i seJl· 
met dönmezsek hakkınızı belli 
edin! Dem:şti. 

Çaparizia aebeblnl de anlat• 
mıttı: 

hıvanlardan Çerkez Said, bir 
rece enel Cerrabpatadan geçi• 
yormut- Çınarın altındaki tulumbaca 
kabvellnin 6nllne gelince içeriden: 
Allı verelim, morlu verelim at hıraızı 

• 
verelim!) diye bir lif atılmıı ... 
Saldin o anda göı:Dnll kan bllrll• 
mllt; omuzunun altındaki aaldır

manın kabzaa.na aa.lm4 •• Oç dört 
;iti olaalar hiç dinlemiyecelr, hemen 
temlzliyecek. Fakat bakmıt ki kah· 
Yenin iç"nde 15, 20 ipılz •ar. 
(Alacağ.aız olsun katırlarJ) demiı 
Ye bir nara abp yllrllmOf. 

Abdul'.ah, Onikilerden Draıonun 
Dağıatanb Hayrullabı, bir de Şa· 
hab Be} i yanına alıp koz paylqa•• 
cakmıf •• 

itte kambur Eama, Fitnat ve 
kocakanlar, ha geldi, ha gelecek, 
Arab Abdullah korkuıunda idiler. 

Vehbi ile Ayı Nuriye bir ıey 
aezdirmemiı· er, kimi batına bir 
çatkı çatarak, kimi çenesine bir 
bez bnğla) arak, baima kalıb (bu· 
yurun! } ları, ( Safa ıeldiniz! ) lerJ 
ııralamıı!ardı. 

- Başını delhlr gibi zonklu· 
yor 1 Dit ağrıı ndao çene kemi• 
jim bende d~ğiJ !.. Diye yalan
cıktan kıvranı) orlar l Nuriye, ya
rım ağız: 

- Ayol neredesin kayıblara 
mı karıttın toaunum ?.. Adamı 
bu kadar da yakadan atmak 
olur mu ? Gibi piyazlardan da 
ıerl kaimi} orlardı. 

Vehbln:n böyle sırasız bir za• 
manda gelivermeal Ayı Nurlnin 
de yanında bulunması, Küçük 
Alh> ı da faşk na döndftrmüıtU. 
EYdekilerin korkuıu, telitı, onun 
da çarpıntıları u kalc:Lrmııtı. 

Kocak .. rılar : 
- Dur bakalım, aman daha 

ı• pes etme 1 Deyib Uıuıne ka· 
paları kapıyorlar, · kalblerlni baı· 
tara bastıra, o a ım oraya aeği~ 
ten kambur!a Leylek te 6itıt 
vwiyorlardı: 

- Çıkmak deWiktir. Y edl 
delllerdon, dokuz oturaklılardan• 

, o başka... Yalan mı yok, 

Jalana kıran mı girdi? ••• Teyzeli 
llOm döıetinde lmlı veya halatı 
merhum olmuı. Aktam OıtO bu 
kara haberi alınca taze atlıya 
•ilıya oraya koıtu, deriz; seni 
bulmayınca dombadız oğlan dur
maz, defolup ıider; bizim de yl
reiimfz rahat eder. 

Koçuk Alh bu fikri dotru 
bulu}or: 

- Hakkınız •ar ablacığım, 
diyordu. Canımı aokakta bul
madım. 

Kanlara bulandıtım zaman kim• 
ıeden fayda 7ok. 

- Ha ıöyle, aklın bafln• gel
miı! Diye kapıda ~ıkacaklan 
Maada, 

- Kuzum biraz daha duralım, 
hemen aöylemeyia Vehbi Beyi 
mahzun etmlyeliml diye yalYuı· 
yor, aynanın 6nllnde 88alae cle
vım ediyordu. 

Allabtan olacak, o gece Arab 
AbduJlah çıkarelmecU. Koda· 
manlar Ye kllçllk Alla boıwıa 
çarpınb çekmit oldular. 

Tombul, anuaunu yerine re
tirmiı, aevaiJiainJ HlmlD doat 
tutmuıtu. 

Allı, her aab alqamı ona bek
liyecek, gllndüzden haber veril· 
mek ıartile buluıabilecekler. 

Vehbi: 
- Bır hafta mi? Dnenlze yıl 

bel.. Ne diyorsunuz yahu, 24 saa· 
tine dayanamam, aerede kaldı 

hafta!.. Diye aöylenmlye bqlamıt. 
ağzına bir parmak bal çalmıı· 
lardı: 

- Ev kaçmıyor, senin güzel· 
ciğim. Her zaman bnyurasın amma 
gündüzden haber salıvermek ıar
tile. Zira inaan hali bu iki a-özllm, 
kızımızın bir mazereti olur, rahat
aız olur. Şeytan kulağına kurıun, 
dağlara taşlara öy!esi değil. Me· 
ıeli imtilii, nevazil filan ... Yahut, 
buraya mahbua değil a, teyzesine, 
halaıına gideceği, on!arın da 
koyverm"yeceif haritada yazar. 

Şimdilik ağız kapatmak, lca• 
bında da atlatmak için bu liaanı 
kulla mıılar, Allınm da kulağmı 
btıkmftılerdL 

Arab Abdullah zaten Salı 
akıam,arı aelmezdi. O gece Bey· 
oğlunda, Çiçekci sokaiındakl 
doatuna, fi derdi. Haf ta arası, 
Tombuldan hab•r geldi mi, göa· 
terUecek mazeretin kapısı yapıl
mıı demekti. 

Mirasyedi işık, erte1l sabah 
yine keseyi bot ltmıf, içki sofra· 
aiydi, sabah kahvaltısiydi, falandı 
feıtekizdi derken sekiz on lirayı 
bayılmış, kocakarılara. Arablara, 
Aleksana, aşçıya, bahşıf olarak 
manda gözü gibi Mecidiyeleri de 
toka etmiı, cehde köprü paraıile 
evden çıkmııta. 

(Arkası nr, 

..-~Bu Perşembe akşamı T O R K Sinemasında 
BÜYÜK BiR GALA SUV ARESI 

10 7ıldız tarafından oynanılan mevalmin en ınzel filmi 

BiR GÜNLÜK KiBAR KADIN 
· Reji : Frank C.pr• 

PARIS, NEW YORK, LONDRA, BERLİN ve ATlNA'da bGytık bir muvaffakiyetle duam eden bir talae .. rdlr. 
Şimdiye kadar alSrdOtlDllz ve alireceğini1: filmlerla en mGkemmeli olan bu filmi mutlakı i'llrmelisinlz. 

BltOa dGaya matbuatı, bu kıymetli eaerl• tlmdlye kadar filme çekilen mevzuların en mllkemmeli oldutuacla 
mQttefildirler. •• Bir .enlOk kibar kadı•,, kahkaha •• gll:ı yqlan il~ dolu bir hakiki bayat sahnesidir. 

Senenin bir muv•ff•klyetl olacak olan bu Fran•ızca •özlU fllm 
için blletlerlnlzl tlmdlden tedarik ediniz. (Telefon: 40690) 

Bır Aoca 
Karısını 
Bıçakladı 

Don Edirnekapı haricinde bir 
hadlıe olmat bir koca, kıskançlık 
aebebHe kanımı ağır ıurette 
1aralıyarak kaçmııtır. Hatllse 
ıayle olmllfhır. 

Ramide Topçular caddesinde 
151 No lı evde uma zamandan· 
beri Demirph adlı biri karası 
Binnaz ile oturmaktadır. Son 
zamanlarda Demirıah karııından 
ıDphe etmlye baılamıt Ye bu 
ynzden ilk sık kavgalar bat 
ıö•termfıtir. Bu halden usanan 
Binnaz b:rkaç gtıo evvel kocu na, 
vaziyet blSyle devam ederse ev· 
den kaçacağını ıöylemi.ştir. Bun
dan ıonra Demirşah birkaç gftn 
aeuiz oturmuf, fakat evvelki 
akıam yeniden bir kavsıa baı 
lfÖıtermif tlr. Bu bale arhk ta• 

· hammlll edemiyea Binnaz dllıı 
aabah kocaımm evden çıkıp 
ıitmeslnl bekledikten ıonra ak
rabalarının e•ine gitmek için 
çıkmııtır. Gizliden gizliye kanaını 
takib eden Demirpb tehitllk 
6ntin• geldiği mrada kansını 
yakalıyarak evine 8'Öttirmek iate-
mlı, götllremeyince de bıçağını 
çekerek Binnazı muhtelif yerle
rinden ap llUl"ette yarahyarak 
kaçmııtar. Binnaz Haseki haata· 
neaine kaldırılmııtır • 

Beşiktaşlılar 
Ve Fatihliler 

Burada Evleri Olanlar 
Fazla Vergi Verecekler 

latanbalda bina yazımı iti 
baylı ilerlemiıtir. Fatih Ye Betik· 
taı kazalannda yeni yazım tama• 
men bitmiıtir. Yalnız yapılan 
itirazların temyizden çıkması 
lazımdır. Fılhakika Emlnönll- ve 
Beyoğlu aibi bilylk kaza~ann da 
bina yazılma ifleri çoktan bit· 
mittir. Fakat benOz temyizdeki 
evrakın arkaaı alıomamııtır. 935 
seneainden itibaren Fatihl.e Befik
taı kazasında bulunan binalardan 
yeni yazıma ıöre vergi ahnmıya 
başlanacaktır. Yeni yazımda bina• 
larm kıymeti arthğı için Beıiktaş 
ve Fatih kazalarında emllkl olası• 
lar da ge!ecek aeneden lllbaren 
fazla vergi vermiye mecbur ola• 
c!lklardır. 

,.-. SU M ER (Eıki Artistik) Sinemasında 
VICTORİEN SARDOU'nun meıbur romanı 

1111 FEDORAllll 
fılmi yar•n akpm baılıyor. Oynayan : 

MARiE 
BELL 

V akt,le SARA tI DERNHARDT tarafından OJD&DaD 

ş3yanı hayret rolüne mii .. ir bir veçhe Yermefe 
•U\' ,ffak olmakta ve hatta daha fazla temayüz etmektedır. 

Dikkat: Büyük bir film olmak itibarile yerlerin evvelden 
aldırılma11 rica olunur. 

" ............. Yelli NetrlJat: 
Varhk - Ankarada ç kan hu oa 

bet günlük aan'at •• flklr mecmua• 
aının 34 llncil Hyııı, birçok z:enıin 
yazılar ve tiirlerle iatltu etmittir. 
Tavsiye ederiz. 

SehirTiyaİNMt 

GUnetli Salnaldar - Şair 
ldriı Ahmet bu i•ım altında birçok 
tiirlor:ni kitab halinde baabrmııtır. 
f' atı 25 kura9tur. 

. . . . ... ~ ' . . .. . ' 

Ulllll~Hll 

li 
lllll 

K A ' A 

Tepe batı Şelair 

Tlyatroıuada 

Bu uıam 20 de 

HAMLET 
5 perde 

Yazanı Şeksper 

Tercilme eden 

Muh•ln 

NEOKALMiNA 
Grip • NevralJ • aa, ve dit airlları • Artrltlzm • Romatizma 

1 Emlik ve Eytam 

Taksitle Satılık Emlik 
Eaaa No. ıı 

142 
143 
162 

452 

M3 

Mevkii ve nevi 

Anadolulıiunnda Klçük • volitıl 
8Uytikadada Meyandroa Volial 
Nipntaıında eakl Tetvikiye yeni Harbiye So· 
katında eski 13 yeni 135 No. lı mllıtemilltile 
birlikte eıki ekmek fabrikuı ( ıimcll ipek 

Teminat 
Lira 
6000 
8000 
8000 

Filimdir.) 
Beyoğlunda Kamer Hatun Mahalluinde Top- 6460 
çular Sokağında 20 No. la kirp konak. 
BOytikadada Nizam caddesinde Sefer oğlu 6000 
köşklerinden ayrılma ltötk ve bahçe (kat~, 
diğer bina, hamam, odunluk, k6m8rlilk yen, 
ıerleri vardır.) 

Yukarda yazı!ı emlak ilki peıin verilmek prtile •• •kiz tak-
ıltle 1atılmak üzere &f8ğıdaki t•rtlarla artbrmağa çıkarılmııbr. 

1.- Artbrma (kapalı zarf) uaulU iledir. 
2.- ihale 10/12/1934 tarihinde idare Medlslmizce yapılacaktır. 
3.- Alıcılar bir lira mukabilinde alacaklan ıartııameyl teklif 

mektupları ile birlikte ve orada yazıla pkllde o ıOn aaat on bire 
kadar Şubemize vereceklerdir. 

4.- Daha fazla tafıilAt almak lıtiyenler Şubemize mnracaat 
edebilirler. . (593) 

Herkesin beğendiği 

TA 
MUHTIRALI 

ViMi RAGIP 
1935Yılına12 Taşında glrlror. 

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da en özenli ve en doğru takvim ve heyet 
bilgilerinden başka herkese gereği olan genel bi~gileri de içinde bulundurur. 
Ay başlangıçları ve ıayılı uluıal günler lıtanbul Rasathanesinden alınmııhr. 

Ciltli ftatl 35, Ecza natı 25 Kuruştur. 
KANAAT K0T0PHANESi 



iTTİB.llT ve TIBAKKI 
S inci kuıım No. 128 

Na•zl Doldu ? .. 

Her hakka mahfuzdur. Na•l Yaşadı? .. 
LI~~~~~~~ 4 • 12 - 934 Nasıl Ôldl? 
~ !l7a 'ıkir .,:========================' 

Enver, Cemal (Paşa) larla Talat (Bey) 
Kendi Menfaatlerini Düşünüyorlardı .. 

Danlardan pekçoklan; ya, va· ~~- -'-"' ,:.,~, h. • 
tanı •aıifeler Teyahut da manevt ,,,,i,J ,. :,: !:,! .... "~'-' .14._ ·~~ı •• \ .-., ., "'~J .. 'r ,, _,.,.,,, "-!~ ~- ,.,\p.~ 
mes'ullyetler dola}ııile birer ta· J:~ .... -, .. )Jl'tl~/._v• .. ;,'-.., J.•'J#• -'"'< ._,., ;1~.; ~. ,:,.~. ,/ •• 
rafa ~ekllml11 ilk pllnda ılh:e -,,/1/;~l; .MI ... ~~" /. ~u 1 • , " , .. . · ı 

• . - ~ .. .,,_, _,,, ~ '''" '.. .. ':'· ~- ..... ,,.,,., ... .;,,~ """""'" .. w 
çarpanlar, ba1lıc11 ftç ılmaya ın· , , "'" ./ •L•• . .- • • ' • · · 
h 

. iJ.; , ll'J - __ ......, • .. ..... • l)JJJ!ı. ...J'... • ..,> .. - _, .. • 
lıar etmııti. Bunlar da; Enver pa· · .:· ;. ~ı... • • • •. _,..,,, • ~.. • .. ~ ~ .. ~· ~~ 

,,,._ ~JJI ..,,. '•J ~· &ıo..,..w , .,A..( , • 
ıa, Cemal paşa .n.e Talat Beydi... · · .. '- " .,,., ~· ... ,, ~-"" .;,·#!(" ~ 
Enver paıa, lkunnden de üıtun ceıine dilşUvermişti. Dllı· 
olan kuYvetine istinat ediyor; ve manın inad ve uırarı, 
artık • kendlainl o makamı mu- kahraman Ttırk neferle· 
alliya çıkaraıa cemiyeti değil, • rinin gururuna doku· 
ıade mevkilai dilfllnüyordu. Za- nuyor.. Türk aiperlerlode her· ı 
biron doat Ye aamimi görllnmekle glln, her saat, her dakika yeni 
beraber, Cemal pqa ba vaziyeti bir ıecaat menkıbui iti illyordu. 
hazmedemiyor; tam manulle bir Ufuklara yayılarak Eıe yanm 
aaltanat bayab yaıadıiJ Surlyede, adaaanın Uıtloe fa•ıJaaız atetlerl 
bazan lırtanbula kartı hiuettlğl yatdırmakta devam ed~n 
infiallere mağlup olarak ılSz dtıımanıa ıeyyar Ye çelik ka· 
araıında: leleri, mayısın 9 uncu gtlnll 

- Hareket orduıo, sadece birdenbire demirlerini almaya, 
(Selinlk) ten çıkmaz ya?.. acı aca dUdilklerinl çalmıya, 

Demekten çekinmiyordu. .• Ta- büyük bir telif Ue aağa aola 
llt Beye gelince; 0 daha aakln doğru volta wrmıya baılamıt-
ve mWiyim davranıyor; kendiıine lardı. Bütün bu düıman zıhlıla-
tam bir aadakatle merbut olan nndan faaılaaız bir surette tehlike 
baYarilerlne güvenerek, bu deh- çanları çalınıyor; bu hali karadan 

FUbakıka ltilAf donanması için 
bliyllk bir tehlike baı göı· 
termitti. ÇllnkO, Alman de

nizaltı gemilerinin adalar araımda 
göründüğüne dair, korkunç bir ha· 
ber gelmişti... Bu haberin teeyyüd 
etmeai de gecikmemifti. Arıburou 
ile Kabatepe araunda Triyomf 
sıblaıı, Tekeburounda Majestik 
zıblısı birer torpil darbesile bab• 
vermişlerdi. Fakat ba bllyük teh
like de, anud dOım~oın azim Ye 
tobatanı kıramamıf.. bir taraftan 
su keaiml az olan kllçllk gemi
lerle bu denizaltı gemilerine 
karşı bir mOcadele açılarken 
diğer taraftan da karadaki hU. 
cum'ar, on son hadde kadar 
artmııta. 

( Arkaaı nr) ıetll fırtana içinde bocahyan hl- aeyredenltsri hayrette bırakıyordu. 
~md~~~"~~~~ ~===z========~~~-~~--=~=~=~---
kurtaracağına kini buJurıarak ç•· orlu Bir Kamyon 
!ışıyordu. 

Fakat bu fırtına gittikçe ar· 
byor; ufuklar, en korkunç felAket 
bulutlarile kararıyordu. Filhakika 
Avnıpada, müttefiklerin harb 
cephelerinde iı!er pek fena 
gitmiyordu. Şark cephesinde. 
Alman ve Avusturya ordulan 
mlltemadiyen ilerliyor, (V arıova) 
kaleai, kııa bir mukavemetten 
sonra mUttefık orduların önllude 
baı eğiyordu. Fakat Rua ordula
rının böyle ıllr'atle çekilmeal, Yak
tile Napoleon Bonaparta oynanan 
bir oyunun timdi de Almanlara 
Ve Avusturyalılara karşı oynan
ması teklinde tefsir ediliyordu ••• 
MUttefikler aleyhine harb ilin 
eden ltalyanlar da, Yunanlıları 
tazyik ediyor; müttefikan Şimale 
doğru yapılacak askeri bir hare
kete sllrliklemek iıtiyordu. Aynı 
zamanda ltalyanlann lzmir aahil· 
lerine asker çıkararak orada da 
bir cephe açmak istediklerine 
dair heyecanlı haberler iı;tiliyor
du. Bilhassa, Ruı çarının Odesa· 
ya gelerek orada büyUk bir ordu 
tahşit ettiğine ... Romanya ve Bul· 
garistanı çiğneyip geçerek lstan· 
bul üzerine yürümek istediğine 

dair gelen haberler, efkAn umu· 

Zencirleri Boşandı, Mağazadan içeriye 
Daldı, Ortalığı Altüst Etti 

Zorlu kamyon eıki Tring mığua11oa dalmıı •Hiyette 

Dün ~ğleye doğru Galatada 
bir hldise olmuf, firenlerl bozu• 
lan bir kamyon bir mağaza 
camekinına çarparak bUyllk 
camları parçalamııtır. Hidiae 
şöyle olmuştur : 

Un tüccarı Bay Haılmln de-

aindekl 2505 numaralı otomobil 
Arabcamide amele Bayrama çar
parak yaralamııtır. 

Soyadları VeKüçükAdlar 
Listelerimizi T akib Ediniz, Ad Seç
mekte Büyük Kolaylık Bulabileceksiniz 

--~--

TUrk dili arattırma kurumu· 
nun soyadları hakkında C. liate
ılle D. liıteılnln birinci kıamı 

aşağıdadır : 
caf-ca• 
cakGba ey 
C&ftfl 

cı~k 
cuc:I 
cfi,lblrln-ka· 
çaça 
çaıatay 

çaJrltekln 
ç ha" tlmur 
çakar 
çakırça 

çalhaa 
ç.am tuaan 
çapak 
çaYdur 
çekç•n 
çea,U 
çıbuk 

ç1•ra1 
çl ı tlmm 
çiıçl 
çobaa 
çoku 
çor•-
çur 
çtlm•dlr 

claka~ 

dayaa 
demlrbaı• 

densiz 
dipbaku1 
dorantlmur 
döğer-d6kar 
d.alua-ka• 
duıan 

duraun 
da•dursa 
dünd•r 

carh caırttekla J 
calcyır eanlmkurb~ 

can tl1118r cayJa 
dca clçla 
cucultoja cucun 
culu CUJa 
çagala çagan 
çajırbe7ke-lıa- çarrı ber 
çaba·çakabey ç ban 
çaka çaan 
çak .. çalnrbey 
çakmak çalba1 
çalmı çam 
çamır tanı çapar 
çarboja çan 
çavum mlru çeçen-çamuk• 
çekim 
~elik 
çılıuat 
çın.ulaç 
çmka·lra-
çl•-
çocyk 
çolpa• 
çuılaa 
çurıatar 

CUI' ıat•J 

- D. -
darlka·ka-
daye-ka 
demlrdat 
der n 
doiaaba7 
donat 
dlSnder 
dulua6a·ka-
duratlmur 
dava 
dUJU•lu7'1 

çetkin 
çıbtk 

pmta1 
çlnrılıt 
9çek-lıa· 
çlntoeua 
eokaa 
çoraı..t.r 

çulpaıı-k•· 
çulpa •kr 

can-

daYBti.-
dayıkaraea 

deni• 
der• 
dolbua 
dormaa 
dulkadl1' 
dumnal 
durman 
duYahaa 
dlld&k 

TUrkçe KUçUk Adlar 
AaıJları arabca Te faraca olan 

ktıçnk adlarını detittirmek iıteyealer 
için lietedir. 

BuıDnkl liate M hufinden bir 
kıamını ihtiva ediyor: 

Mağmum-bunsrun, kayplu, 11nık11, 
taaah, Ozıllp. 

Mahir • atik, celpit. cef s, çirik, 
çeber, miJliaker, mera-en, akte, llDaTU, 
••ta, .... 

Mahmur ( Malam•r• ) 
SQzgOa, Slzllk. 

Makbul (Makbule) • ıeçek, çaYlım, 
r•çer, kökGz, oa&tça, irilndG, 6z, 
6aden, yetrek, yeyrek. 

Bak • Memduh, GD:dde. 
Makul (Makule) • ataya, ClnlO. 

10nlD, onay. 
Malik • Erkli, iğe, iye, ıaı. 
Marifet • Bilii, bilim, erdem, okut. 

olçum, ökte. 
Maruf • Adlım, kınak, lSktem. 

Bak - Namdar. 
Maaum • Akh, çaıka. 
Maıuk (M.ııuka) • Omrak, aebOk, 

aeYOk, ılSyerke, ıilTerçe. 
Bak • Muhip. 

MazlQm - Uı!u, yumıak, te•ge, 
MeclOp (MeclObe) • Tugun, YUrpn. 
Mefharet ·- Ôtlaç, lS•Onç. 
MefkQre • ÜlkO. 
Mektum (Meklume) • bulang, orgun 
Melahat • görk, yaratık. 

Bıık - letafet, c mal. 
Melih • binzet, gökçek, kökçek, 

ılzeJ, kelef, Bzden, yakt•· 
Bı.k • lltif, 

Memduh - Ôğet, öğDL 
Bak - makbµI, mergup. 

Salih (Akwln), Sebz• hali m6d0rl 
bay Mustafa (Gclkçea), muaYini llılay 
feyzi· (Gerik), Beyotlu hutaaHİ dok• 
torlarından bay Sadreddin (Kona), 
poliı hıinei tube komiıerl riaden 
bay Mebmetl Ali (Ercan) n memur• 
lardaa bay Mlair (Ay), k..Jfll'phll 
blroıu komieerleriaden bay Ha•dl 
(Bozyeait), Fıadıkh poliı mtmurı.m
daa ltay irfan (TDrkolcay), Şwkel 
Hayriye koatrol kaleminden b ... 
Ş"nasi (Toprak), Galataaaray ilklc .. ıı 
hutaaeaiade bayan irfan ıKum, 
Rumi illnlar tirketiadea bay NUı.a 
(Y all1akay•), bay Sadık (Özen). ba 
HlınG (Erdem), Şark demiryoa&m-, 
Y edikule fa brlkaaında uıta baıı 
bay Ali Ethem (Tunç), yazıcı

lardan bay Mehmet Reıat ( Ond , 
bay Mu.. K!mm ( Aılanalp ), l 
Nihad Esad (Fası), bay Semih (O.-•, . 
bay Cemal Ahmed (Sunay), poatacı
lardan bay HaHa Tabıin ( Çetia}, 
bay Haaaa Ahmed (Sarı), bay Ali 
Sllleymaa Acar, bay Şerif Emin Ôzbey, 
bay Mehmed Muıtafa Yılma:r, odacı• 
lardaa l>ay Ahmed Sadık Erea, ma• 
DHna bay Muharrem Y ılchnm. 
Poıtab•tı bay Reıad Yalçın, Gol. 
baae haataaHI roatıea mualbmi 
miralay bay Dr. ŞlkrG Emin Emil, 
Galata Arabcamli tlçtliacQ komiHrlitl 
poliılerlnden bay Kemaleddin Uzkar., 
nukat bay Ahmed Raif Uyaal, mil
kiye kaymakamlıtından mGtekald 
Sinoblu bay Niyazi, kardeıi oğ'u K 
muaUlm mektebi Franaızca muallim 
bay Fuad, otullan Emniyet Saad•i· 
memurlarından bay Fuad, bay Necati 
b2yFikret Toıua, eıki lıtanbul meb'usu 
Yenibahçell bay ŞOkru Ugua, Sümer 
bank oclfcılarındao bay iılim Akfiln. 
poıta n~liyts memuru bay Muıtafa, 
eti Şayeat•, oğlu Nizameddin, kısları 
Mel&bat ve Sabiha Akyo , tüccardan 
it birligi mfleHiıi bay A. Kadri 
(Yaradı an TOrk) ıoyadına almıılardır. 

lf. 
Yuıcılaramıadan Bay Sermed Muh

tar da .. yadı olarak bal Ye terait 
maauıaa ••len Aluıu kabul etmlfU.. 

• 
Himmet zade ailnlnden ~e ilan• 

cılık tirketia~n Bay Mecdedcılln, 

belediye meı:ad idarHi mldür nkill 
BııJ Tabir, imalib harbiye top .. be8i 
uatabaıılarındaa Bay Oıman, bahriye 
bınbaıılıtından mütekait B·y Cafer, 
belediye fen itleri memurin ndan 
Bay Muhiddin (Himmet) in ~z Tlrkıe 
kartıhtı olan ( Cete > aoyatlarını 
almıflardır. 

* MGddeiumumilik i'imat tefi Bay 
Hakkı Kırgıa, müddeiumumillk birinci 
tetkik bOroıu memurlarınd n Bay 
Fadıl Çayırlı, Bay Hakkı Göksen, 
Bay Burhı.n Söğfit'O, aaliye tlçftncD 
ceza azaaından Bay Hikmet Güml1t 
K<SprlUl hanında ttlccard n Bay Mu
rad Atikmen ıoyadlarını ıılm t rdar. 

Bir Okuyucumuza Cevab 
Bir okuyucumuz (0) h rfile b th· 

yan birknç soyadı iıtemittir yaz yoruz: 

miyeyl altüst ediyordu. 
ğirmenine alt ve ıoför Mllrselln 
kullandığı un çuvallarlle dolu 
3601 numarab kamyon, Kar•· 
köyden geçmekte iken zincirleri 
kınlmıf, ayni zamunda firenleri de 
bozularak ıüratle llerlemiye bat" 
lamııtır. Şoför kazaya aebebl· 
yet vermemek için manevra yap
mak lıt~miş lıe de kamyon hıda 
eski Trlng ma;azaaına çarparak 
bilyUk camlan Ye çerçeveleri 
parçalamıjlır. Şofar yakalanarak 

lf Suadın idaresindeki 945 
1ayıb otomobil Aynalıçeşmede 
Roza, Hatice Ye Seher adb 
üç kadına çarparak mubtel.f 
yerlerinden yaralamıştır. 

-·-···················-··············-··• ....... .._._ 
Memnun (Memnune) - çar k, gü

Tenç, matpan, tıtık, kebenç, Hdnç, 
yapık:. 

Opzcıtn, Oguı (B reket) vt>ya Onuf, 
Oh"ay (Afrrin), Oktay, O gaç (Kimli), 
Olpak (M tfe )1 Omaç (Hedef) Omay 
(Güz.ide), Onat ( ahlaklı, namuslu ), 
Onur (hsy•yet), Orbey ( koruyucu ), 
Oru ı (c ı 1 yel), Oak n (akıllı). Asıl korkulan cihet, Çanak· 

kale idi. Müttefik ordulann ihti
yar ettikleri f edakirhklara naza· 
ran, artık ber ne bahasına oluraa 
olsan, Boğazı geçmek istedikle
rine hUkilm veriliyordu. 

Müttefıkler, 12 • 13 nisanda 
yedik er. ş ddetli darbelere rağmen 
muhtelif yerlerde ihraç harekt:tine 
devam e.miıler; İfgal ettikleri 
noktalarda kuvvetli tahkimat 
yaparak yerleşmişlerdi. Fakat 
burada vazi} et, hiçbir harp tari
hinin kaydetmediği bir şekle glr
mişt . Gece gUndUz bir.birlerile 
.çarpışan ve boğazlaşan bu iki 
kuv, e~in araı ndakl mesafe sekiz 
on metreye kadar inmişti. SüngO 
"• kurş n.. Ar•ık bu da kafi 
gelmeın\_;kte idı. El bombalarmm 
kı me4i, adi bir kurşun °dere-

tahkikata başlanılmııtır. 
lf Şoför Kizumn idare-

faklrlerl Kı,tan Korumak 
için 

u Arhk girdi " diyebllecetlmhr 
kıttn ıotutu•d2n " bu eotutua 
getirdiği hastalıklardan yokıuz 
yurddqlarımızı korumak hepimizi• 
boynumuza borctur. Bu borcu 
lSdemit olnıak için kullanarnadıj'ımız 
Hki çamatırlarımız•, çocuklarımızın 
eakilerinl Himayei Etfal Cemiyetine 
verelim. 

MaAaza ve Ticarethane Memurlar.na 
Saat 7 ve 9 dan sonra Hrheıtainlz. Bu fıraattan hlliatifade 

ASRI s:R LiSAN ÖGRENMEGE ÇALIŞINIZ 

BERLiTZ MEKTEBi 
Sizin için her lisanda yeni kurs açıyor. 

6 ay için 15 liradır. Tediyalta teab:lat yapılar. 
Ankaraı Konya Caddesi. lstanbull 373, lstlklll caddeaL 

Mer11m • lıtelı, ıat f aanı, uy. 
Mergup (T...,uıube) • Geçek, ıeç

kiJ, 1111rat, imrek. 
Bak • Makbul, memdub. 

Muadet - Bak : Saadet 
Muerret • Biyenç, kıv nç, kubanç, 

kuvanç, kuybu, kuymu, kuymu, Hvinç. 
Bak - ŞadL 

Meahur (MHhure) - (Bsk : Meftun) 
Munet • B ıtırık, bilek, demren, 

diremeç, elik, ıerpenl', ılSyke, •Öyken
cek, ılirgO, Oçek. 

MHrur (Mearure) • Çarak, glSnç, 
kebençO, ten, kı•anç, kuvanç, mengi, 
HYioç, aevirai• 

• Bıık • Memnun, •H'ut, ıad, ıa~-
man. 

(Arkaa var] 
Yeni Soyadı Alanlar 

Yeni ıoyııdı alıp ta bunu bize 
bildirenlerin iıimlerlnia netrıae buıila 
de devam ediyoruı.: 

Gazetemi:& tertip kıımıodaa bay 

• 
.... • • .. • • • • • .. .... :a:11 • 

- loa Poıta .. 
iLIN FiATLARI 

1 - G•cet•11l11 .... ,,.zıailı9 
6ir ıülıınun ikl •lırı 6ir 
(•relim) aogılır. 

2- Sog/aıı11e ,ar. bir ,.,.,,. 

.. ,,. İ/Ôll ''"'' ,.,.,.,."'" 

ıa)·fa j aayfa ıayla , .. ylo Uı~er Son 
ı 2 s s y•rler sayfa -- -

40012110 200 100 60 ao 
Kış. Krş. Kr$. Kr~ Krş. Kq.j 

' 3-:Bir ,.ntimde """'' (8) kelime """" "' 4- ince 11• kolın •azılar 
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Şövalyenin Arzusu 

" Kılcımı Bizz~t Kendi Dizimde Kırmak, Bir Boınak 
Kızile Evlenmek istiyorum .• ,, 

- YA, ikinci aebeb? ..• 
caba manastırlara kapa· 

nanlarm hakiki bir inziva 't'e 
sükuta malik olduklarım.. gerek 
dünya ve gerek ukbada aradık· 

ları telimet vo saadeti buldukla· 
rını zanneder miıinb:, batmetma
ab ... Bunlardan kaç taneainln ruh! 
ve hissi mahrumiyetler içinde 
inlediklerini gördüm .. Kaç tanesi· 
nln beıer1 ihtiraalar içinde ıilrlim 
ıürUm sUrllklendiklerine i•hit ol· 
dum... 1ıte, rahib LöyulA.. GörU· 
ntııe nazaran her nefeıini, Allah 
için alıyor.. Her adımını lal için 
atıyor. 

- Evet, görUnUıe nazaran •.• 
- Halbuki... 
- Ah, doıtuml.. O adam.. o 

adam, bir Taun'dur .• bir felAket· 
tir ... 

Şö\'alye, acı acı baıını salladı. 
Gözlerinde birer damla yaı par
l adı: 

- Çok gUzel tasvir ettiniz, 
haımetmaab... O adaıı.ı bir fell· 
kettir. 

Diye mırıldandı.. Kral, Şövaly .. 
nln birdenbire teeullre kapıldığını 
anladı. O teesaürü dağıtmak için 
sözü değfıtirmek istedi: 

- E.. ıu halde Şövfıyem •• 
reni nasıl iicnA . edeceğim? .• 

Dedi. Fakat Şövalye, yine 
Liraz evvelki bahse rllcu elU: 

-Bilhassa nefret ettiğim bir Bey 
' ana, haımetmetlb.. o da, taht 
\le saltanat gibi lnıanları lbtlraıa 
aevkeden ıeyler... Vakıi bunlan 
bir kralın huzurunda ıöylemek 
kUıtahlıkbr. Fakat benim gibi, 
babasım o uğurda • kaybetmif .• 
ve sonra da bUtiln hayatını hllr 
Şövalyeler arasında geçirmlı bir 
adamı nazarı dikkate alır1anız, 

bu fikrinden dolayı onu takbih 
etmenloJz, dejU mi heımetmeib. 

Birinci Franıuva, clddilıımiıtl. 
- Bu noktadan size hak 

vermemek mümkün değil Şöval· 
ye... Fakat şunu da nazarı dik· 
kate almalısınız ki, artık şöval· 
yellk te if:is ediyor. BUtlln dUn· 
yayı kendi mallkineai.. atının 
eğerini de hürriyet aaltanatının 

aandalyesi te:akki eden Şöval
yeler yavaı yavaş tarihe karıfıyor ... 
HattA darılmazsan söyliyeyim ki ezi .. 
zlm bunlara, serseri deniliyor •. Ye 
hatta biraz da bunlarla eğleniliyor. 

- Evet, bunlan ben de çok 
iyi blllyorum. haımetmeab .. hatta 
onun içindir ki; Italyaya kadar 
giderek son vazlf eml de ifa ettik· 
ten sonra, kılıcımı bizzat kendi 
dizimde kırmak.. Boınanın hücra 
bir köşesinde beni bekliy~n, mil· 
tevazı bir Boşnak kızlle bir köy· 
lii, bir rençber gibi sak:n bir ha· 
yat yaıamak iı;Uyorum... Ayıb 
delil ya.. işte, benim idealim de 
bu, haşmetmeab, .. 

- Ala.. güzel... Üç evli bir 
köyUn ıinyoru olmak, hiç şUphe· 
•iz ki büyük bir ülkenin hlikümda· 
rı olmaktan daha rahattır... Ba· 
husus insanın yanında, batını di· 
sine dayıyacak sarıtın bir Boınak 
dilberi de olduktan lilOnra... An· 
cak şu var ki, Şövalyem.. sizin 
hududsuz ruhunuz, şimdiye kadar 
bUyük maceralar arasında halliha
mur oluşunuz, acaba o sakin 
ve mütevazı hayattan ai:ıi çarça• 
buk bıklmp u11ndırmayacak mı? •• 

Bak, ıu ılze ettitf m bftttln tek
liflere kulaklarınızı bkıyor ve ıon 
bir vazife için ItaJyaya koıuyor• 
aunuz. Bu vazifenin son olduğunu 
kim iddia edebilir?.. Ben eminim 
ki, sizin gibi bir adamın, kıyıda 
köıede döküntü olarak bırak· 
tığı birtakım aıklar ve maceralar 
vardır. Bunlar, şöylece etrafa 
ıavrulmuı ve üzeri klU bağlamıı 
kıvılcımlara benzer. GUnlin birin· 
de, herhangi bir taraftan esecek 
ku•vetlice bir ruzgir, bu kUllerJ 
kaldırır ve o küçük knılcımı da 
parlatır... O zaman ••• 

ŞöYalye, oturduğu yerde, bir· 
denbire dimdik kesildi: 

- Çok lyl tanir bmyurdunuz, 
haımetmeab... Yalnız ıu yar ki, 
hayabmın bütün kıvılcımları, tama• 
mile kül olmuf •.. Y alnuı: bir taneai 
kalmıfb. O da ılmdj, tıpkı 
toıvlr ettiğiniz glbl parladı. lıte 
ben timdi, o ateıı ıöndUrmeye 
11idlyorum. 

- Fakat, o atet sizin için 
bir tehlike oluverirse ? .. 

- Artık, bu bir baht İfl, 
haımetmeab 1 ••• 

- Ya o, ıizl bekleyen Boş· 
nak kızı ? .. 

- O da talibine razı olıun. 
Birinci Fransova, masanın Uı• 

tl1ne bir yumruk vurdu : 
- Şövalye 1.. Siz hakikaten 

çok tuhaf blr adamamız... Şu 
zavallı Boşnak kızmı tehlike için· 
de bırakması muhtemel olan ye
ni maceranızı öğrenmeyi çok Is· 
terdim. 

- Haşmetmeab 1.. Bunun bl· 
raz da @he taaluku olduğu için, 
Arzu buyurursanız nakledeyim. 
Zaten ben de, uzun samandan• 
beri kalbimde kalan bir ukdeyi 
ıizin huzurunuzda teırib etmek 
isterdim. 

- Mesele, glttikce tuhaflqı• 
yor, Şövalye.. Adeta bana bUyUk 
bir merak verlyoraunuz. Demek ki 
bu işin bana taallük eden cihet• 
leri de var öylemi ? .• 

- Evet haıınetmaab!.. 
- Şu halde, dinlemeye hazır-

lamyorum... Heyyyl. Kim var 
orada •. Çabuk bize birer ıartröz 
getirin... E, anlabnıı bakalam, 
Şövalye ..• 

Şövalye1 elini alnında gezdirdL 
Yüzünün hatları gerildi. Derin 
derin içini çekti: 

- Haımetmaabl .• HtıkUmdar· 
lara aual ıormak ayıptır. Bunu 
biliyorum. Fakat mUıaade buyu· 
rursanız, ı~zlerlme bir ıual ile 
baılamak istiyorum. 

- Şövalye!.. Sizi tamamen 
ıerbeat bırakıyorum. Siz:nle, 
tam bir dost gibi görUıebiliriz. 
Ne iıtiyouamz, açakça sorabilir
ıiniz. 

- Şüpheıiz hatırlarsınız ld, 
aiıe ilk tesadlifümde, sizi öldUr· 
mek iıtedlihni açıkca söylemiıtlm. 

- Eveti.. Hatti, ıizinle biç 
bir ahı verişim olmadığı için 
ben de bu teıebbUıönOze bir 
haylı hayret etmiıtim. 

- O zaman benim bu hare
ketime ne mana vermiıtinlz?... · 

- Doğru&unu ıöyleyeceğim .. 
Ve siz de darllmayacaksmız de· 
mi? •• 

(Arkamı nr} 
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Hepsi Bir 
Hesap ..• 

- İngiliE k&rik&tftrü -

Kadın - Ah, şimdi buradan 
a~ağıya bakarken 25 kuruı dil· 
tllrdUm. 

Polis - Ziyanı yok madam. 
Zaten aıağıda yapılan bina bir 
banka binaııdır. . ...........................................•................. 
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Romangada 
ispirto inhisarı 
Kuruluyor 

Romanya kredi mtte11esele

Romangada rinden mürekkep 
ispirto bir gurup başın• 

da " Banka dl 
lnlıisarı kredi Roman ,, 

olduğu halde Romanya hükiime
tile mUzakeratta bulunmaktadır. 

Bu gurup Romanyada ispirto 
sabşı iohisarmı almak arzusunda 
dır. Konuımalar oldukça ilerle• 
mit ve müspet bir netice alınma· 
ıı zamanı yaklaımııtır. Iıpirto 
satııı lnhiaarı, konuımalara göre, 
25 aene için bu sermayedarlara 
verilecektir. 

* Almanya hlildimeti, fnrf ılyaat 

Almanya 
Blok• para
larlıı sllt!lı 
alıgor111•1 

bir maksatla, Yu· 
goalavya ve Ro
manyada bulu• 
nan Bloke ala• 
cakları ile mısır 

ve arpa ıabn almııb. Fakat bu 
mallar Almanyanin dahili latih· 
ilkine yarayacak değildir. Haber 
verildiğine göre, ılmdi Almanya 
bu hububatı Holanda Ye Iıkan
dina'f'ya memleketlerine oradan 
alacağı harp malzemesi karıılığı 
olarak vermek arzusunda imiı. 
Böylelikle Almanya Bloke olan 
ve bir ite yaramayan alacaklarla 
aıkerl techizat ve malzemealnl 
tamamlamıt bulunuyormuş. 

Jf 
lngiltere ve Amerikanın ısrar• 

Yine Mançu- la reddetmeleri
ne rağmen Man-

rl mesel•sl çuri hükumeti 
petrolu inbiıara tAbl tutmuıtur. 
inhisar önümüzdeki yılbaıından 
evvel çalışmaya baılayacaktır 
lnhisarın ldareai Jehol civarın• 
dakl petrol damarlarını da işle· 
tecek olan bir teşekküle Yeril
miştir. Maamafih petrol kuyula
rının işletilmesi meaelesi paraya 
bağlı olduğundan ancak bir mUd· 
det sonra tatbik olunabilecektir. 
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Birinci kAnun 4 

Bulgar Komitecileri Yeni 
Baskınlar T ertib Etmişler! 

( Baıl•arfı 1 inci yilıde ) 
kumandanlıkları, Bulgar çetecileri 
tarafından her hangi bir kanlı 
hadiaeye meydan verilmemHİ için 
emir almıılardır. 

Burada çıkan V enizeloa ta· 
r?ftarı muhalif gazeteler, ÇaJda· 
rıs hükumetini, son hadisede 
gcvıek davrandığı iddiasile it
ham ediyorlar. Bu gazetelere 
göre, bu hadisenin biricik mes· 
ulU Bulgaristandır. Yunan hüku· 
metinin bu iıte çok tiddetll ve 
cezri bir ıekUde davranarak 
iti kökünden halletmesi lizımge· 
Uyordu. - A. V. 

Kahbece Bir Pusu 
Atfna, 4 (Hususi) - Yunan• 

Bulgar hududunun beri tarafın· 
daki kanlı hAdisenln doğurduğu 
heyecanlı hava ve ıinir gerginliği 
henüz yatışmamııtar. Diğer taraf· 
tan Yunun hükumeti tarafından 
hadise yerinde tahldkler yapan 
bir jandarma yUzbaıııı, hazırladığı 
raporu hükfimete vermiştir. Bu ra· 
pora göre, yedi Pomak aileıl 
Bulgaristandan geHp Yunan hu· 
dudunu gizlice aımıştır. 

Fakat burJardan daha evvel 
üç Bulgar askeri hudu aımıı ve 
kaçakların geçeceği yol ilıtünde 
pusu kurmuı, kadın, erkek ve 
çocuk bu yedJ ailenin bera• 
berinde (170) kadar da koyun 
vardı. Bunlar tam pusu civarına 
geldikleri zaman şiddetli bir ateı 
karııaında kalmıılar, bu arada 
birkaç tane de bomba patlamıştır. 
Beı erkekten biri allngU, tıçl\ kur
ıun Ye biri de bomba mfıketle• 
rile ölmUıtl\r. - A. V 

Sofyada MUtelea Yok 
Sofya, 4 (Hususi) - Sofya 

gazeteleri, budud hadi11e1l bhk· 
kında aadece hükümetin ve Har• 
biye Nezaretinin tebll~lerinl 
ne~retmoklo iktifa ediyorlar, tim• 
dilik mütalealarını söylemiyorlar. 

Hadise Bir Tertlb Eseri MI? 
Atina, 3 (Hususi) - Ha11l 

olan bazı kanaatlere göre, hudud 
hldlıesi Bulgarlar tarafından ter
tib edilmiş bir vak'adır. Bu Po
maldar, memleketi bırakmak Ye 
kaçmak için teıvlk görmtlşler, 
o şeklide ki onların hareketi, 
onların katillerince zaten evvelce 
maJ\imdu. Sonra Yunan arazfain· 
de yolları keıilmiş ve pusuya dil· 
ıUrlilerek öldürlllmllşlerdlr. 

Bulıarların, Bulgariatanı ter-
ketmek meylinde bulunan Po
maklan dehıetlendirmek auretlle 
gözdağı Yerdikleri fikri hiııl 
olmaktadır. 

[ Bunlar dün aaat C 17,80) a kadar 
aldığımız haberlerdir. Bundan Bonraın 
iBe, Atina muhabirimizin tayyare poıı
tasile gönderdiği tafıilattır. ] 

Yunan Harbiye Nezaretinin 
TebHAI 

Atlna, 3, Saat 12 ( Uçak pos· 
tasile, muhabirimizden) - Yunan 
Bulgar smırındalvukubulan hAdise 
hakkında Yunan Harbiye Bakan• 
hğaoın neıretllğl tebliğ ıudur: 

" Evvelki Cumartesi gtlnU ıa• 
bab ıaat sekize doğru Bulgarla
tanın Pomak Müıll\manlarından 
bazıları aileleri ve koyun sürüle· 
rile birlikte bermutad TUrklyeye 
iltica etmek üzere hududumuzu 
geçmek teşebbüsünde bulundular. 

(14) tindi Bulgar hudud kara· 
kolu efradı,8 iıbu mllsll\manların 
teıebbüalerlnl haber alarak taklb· 
lerine koyuldular. Bunlar, budud· 
larımııa tecavU:ı: ederek erazlmiz 
Uzerinde, dokuz kilometre mesafe 
alarak Termlya namındaki 93 Un
cu karakolumuzun ıimal ıarktsine 
kadar bunları kovalamıılardır. 

lıbu takibin neticesi olarak 
Pomak müalllmanlarından bet 
kişi Bulgar askerleri tarafmdan 
öldUrlilmüılerdir. Aileleri ve ko· 
yun sUrUleri tekrar Bulgar erazl• 
ılne naklolunmuıtur. Mlialliman• 
lardan bir taneıl kurtularak 

( 93 ) tlncD karakola iltica etmiı, 
orada tutulmaktadır.,, 

* Drama ıehrinden alınan taf.. 
atlata göre, hadiaenin cereyan 
tekli tudur: 

Yunan hududunu geçen Po
mak Müslümanlar Dramaya doğru 
ilerlemekte idiler. Bunlar, Drama· 
dan Gömülcineye gaçecek ve 
oradaki Türk konsoloıhanesi va· 
ııtaaile TUrkiyeye gideceklerdi. 

Pomaklar, koyun sürüleri Ye 
ailelerile birlikte ilerlerken 
( 3 ) üncü kilometrede Bulgar 
askerleri tarafından fark olunmuf, 
ve Yunan hududunu tecavüz .,de-
rek Pomakların peşine koyulmuı• 
lardır. Bu arada Pomakların llze• 
rjne mitralyozlarla ateı açmıı· 

!ardır. Dokuzuncu kilometrede 
bulunan (93) üncO Yunan hudud 
karakolunun ıarkı ılmaltılne kadar 
kovalanmışlardır. Pomaklardan 
bet kiti öldürülmtlştUr. Beraber· 
lerindekl kadın ve çocuklann 
birçoğu da yaralsnmııtır. Katlo
luııan Pomakların cesedlerl Yuna& 
erazislnde bırakılmııtır. 

Yunan aıkeri idaresinin tabkl· 
katı vak'amn ıekil ve cereyanını 
böyle tesblt etmiıtir. Bu ceaedler 
delik, deşik bir haldedir. Bu bal, 
mitralyoı ateşine maruz bırakıl· 
malarını göstermektedir. Yunan 
erkAnıharbiyeslnin, Drama hava
lisinde Yunan fırkasına Yerdiği 
emirler, hAdiaenin derecel ehem• 
miyetinJ göstermektedir. 

Yunan erkAnıbarblyesl, Yunan 
ve Bulgar hudud karakol kuman• 
danlarının müzakere ve tahkikat 
icraıını kabul etmeyip bu tabki· 
katın hususi muhtelit bir aıkerl 
heyet tarafından yapılmaıını mu• 
vahk görmDı Ye tekllfatta ~ 

lunmuıtur. - A. V. 
Yeni MalQmat 

Atına, 3, ıaat 12 (Uçak ile) -
Drama Jandarma kumandanlığın
dan dDn gece htUrumete verilen 
reaml malumata ıöre jandarma 
yllzbatısı Pitaarldia hAdiae mahal• 
llne giderek tahkikat yapmlf ve 
ıureti vukuu hakkında ıu tafsillb 
vermiıtir: 

1 - 3 Bulgar neferi Yunan 
araziainde puıu kurmuılardır. 

2 - Hududdan Jkl aaat meH· 
fede Yunan arazisine girerek 
Yunaniıtana iltica eden Pomak 
kafilesi llıerlne ateı açmıılar ve 
bomba kullanmıılardır. 

3 - Pomakların ftçll kurıun
la bir! ıüngü ile, diğer birisi de 
batının arkasından ağır •1Jrette 
yaralanarak öldUrlllmUıtUr. 

4 - Bunların beraberlorindekl 
eıya ve lnıan şundan ibaretti : 

6 kadın, 11 çocuk, 170 koyun, 
8 katır. 

Bunların hepıl tekrar Bulgar 
araziıine göttirDlmUşlerdir. 

Atin, 3, saat 12 (tayyare lle) 
- Hadiıeyl tahkfka memur Yu
nan zabitleri vak'a mahalline 
gitmiı Ye Bulgar tahkik zabitleri• 
ol meseleyi görüımeye çağırmıı• 
laraa da bunlardan cevap bile 
alamamıılardır. Bu tarzı hareket, 
Yunan hükumeti nezdinde derin 
ve fena bir teılr bırakmııtır. 

Bunun üzerinedir ki Yunan 
hudud kıtalarıoı btkviye için 
gönderilen kıtaların geri çekil· 
memeleri emrolunmuıtur. 

Atina 3, saat 12 (Tayyare 
ile ) - Yarın ( bugün) mebusan 
mecliainde, hududdakl mileasif hA· 
dise menuubaha edilecek, hUk(l· 
metten izahat istenecektir. Bazı 
mebuslarm, hükumet tarafından 
ittihaz edilen hattı hareketi 
tenki~ edeceği söyleniyor. 

· A. V. 
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parklarla ala:lyecektir. K.adıu,&Dd• oldup rtW. IWDYI 

B•r H•-• All .,....fta da bir ıabe açmak ipi 
Orta Tedriut U... ....... .._.lıldar pp-ldadır. 8a -..ıe 

a., ffMaa AB plarlmiadeld tadkikatı- lla1lsftlala ,.Wmiwde •&t IHauı 
aı Wtlnatı .,. Anbra1a dlnmlftlr. o ... aeakbr. 

DUnkU Bilmece 

1 2 3 4 5 ' .,. 8 

............. 
Bet d6rt kaıeıert llPltda ~ 

ah ......... p1ea aı. Tlrkç• 
kelim.ıerl• doldliruu. Ba aa
yed• hem vakit pçlrmif, hem 
de h Tarkçe bllw:Wi ......... 
mit oluraunuzl 

12345878 

SOidan .... , 
1 - 5 .. ha • ıart edab 
2 - Bir :re.Ut • Yatu 
S - Kltat ed• 
ı6-Dm 
5 - Beyaz • orta .... ltlr O ptl-

rilnce varın aıdclı • famiifaret 
6 - Yeyılan ae18e • çotım zıddı 
7 - Kamer. ced 
8 - Sonyna bir T ptfrlllnH •efa 

• az aıeak 
Yulıandan 8'BI• 
1 - Ah;t. P•J' 
2 - Bir not. • b1J1k tef 
s - Zayf 

' - Batuaa ~ S ..-ı..maee lıılnMt 
S - Akı"ıada 
' - Kuur • ım...,. ....... 
~ a bir nak 

7-Bi .. • prb 
8-0ma:aa bir A ......... 

fafak .,. ..... .W. 

"""' oplantı 
Babef, 5 (A.A.) - s.p.kaa 

M. Tatareako ile Maliye liakam 
M. Slaveako, 5.&Dayi bakam M. 
Maauleıko, Uluaal Banka mtıdlirtl 
M. Dumitnako ve Dat Bakanhjl 
mtlate~n M. Savel Radule1ko 
dGa Biledea sonra Dıı Bakam 
M. nuı:ukonun yanında toplan· 
aq!arclar. M. Titllleako bu top
lanbdo 10Dra akl Bqhakan M. 
Manyaya kabul •tmlttir• · 

iL Titlilesko saat 22 ele So.-
Jet .... M. Ostronkiyi kabtd 
ederek -t Janm& kadar .... 
rlpalftllr. 

.Deniz Silihlan 
Londrada Hili Göriitme

lere Devam Ediliyor 
Loadra, 3 (A.A.) - Amerlke

hlarm deDk heyeti, baırtla lap.is 
ve Japon lleyetl.- Wr lile 
yelMji veraiftir. 

G6rllpaelere Amini y .... 
moto ile StudleJ aramda clev .. 
edllecejt landıjOlt. 

M. Göring 
Alınanyanın Adamalalb 
ZorlaştWHıı Söyledi 

Berlln, S ( A.A. ) - Uçak Bakam 
•• Praıya Bafbakanı General Harmaa 
G8ria11 Euea Jakıamda Kirhia Ha.,. 
seade a67leclitl bir aatakta dem:,. 
tir kh 

" - Herkea bilir H, arbk 'Jniıtıa 
Berline aıkert bir redntl De sidll .. 
mez.,, 

Geaeral, c"han ai1uaaıam Alma .. 
1•11 na:undikkat• atman luı•relcli· 
tbai alJyl••lt. laakuk .a••ilitl i.te
•it. •• a.Jsratlcla lleret•l Peta ile 
olaa mlllbtıaa lfant edenkı 

• - O bir aaker n Al ... lara ela 
latlcam eclea bir ıeref acla•ıclır. BIJl• 
adamla.Sa ulaımak •lmkladlf • 
De mittir• 

Moskova Clnaıetl 
Moıkon, 5 ( A. A. ) - Lk tahkf. 

ka lGı ~ aı4ı~en ,c1,. ..... 

.............. ._...._ T•Uılkat 
._ • ... ;Ji7or. 

lran •Ata••..._ .. ••l••I 
Tahran, S (A. A.) - Batbakan Ue 

HaricJ7e Bakanı lraa • Afl'anima 
11nır •e•'•Iİ hakknaclaki babm 
sBrlltmelvlnl kolay'athnaak n p. 
baklatbrına için ııaıra ,ıt.ltletdlr. 

Dolu Anlatması Ve Lehletan 
V arıova, 8 (A. A.J - L•hillanclald 

ıenel 'ıımaml) dGfhce, bu mem1ek .. 
tin, Fran._ •e Alınan konuımalarınıa 
Te bilb ... a Şar meıelesbaia ıonu 
abnmad.19rça, dop aalqmHı ( Şark 
•İaalll) menluıade lal~ bir karar 
ftl'l•eJeceti yoluil4adsr. fflkOmet 
........ IMr cltlftlaceJi JU JOrJU. 

......, ......... Bir Proteeto 
Topl9nllaı 

~ S {Aı. A.) - NaJl mu.-. 
...... IJl&tW.. mln•Hh. 
bir pretnto toplaatıaa ppılmıftll'.. 

~~~"' JJ!mft•;; T ,, j ·--

( Taet•i; u.,.-.r ) 
F1rka N8..,. llUl'ulta,. 
C. H. F. a., -t ...... ael 

bafkanhlındam Da aıa (&)m. 
Qarıamba rünü ak.- ... _, .. 
Şehadebapoda fırka öuJ lfı- Jltlli 
cak 935 yılı kurultayımıak ........ 
arkadqiuımm bekleriz. 

Roma
tizma 
ağrlla
rma 

Kocaell icra .......... 
Ziraa& k•h9Da lıorola k~til 
firketi ui1ar DClaa müte•effa Bü& 
BiltCI Beyin boroımdaıı dola)'l mallou 
olup 17-9-138 tarihinde yapılan aritlr
IMda sanı.ayarak 2280 No. hı a. 
nan muoibiııoe temdit edilen va birinoi 
tabi& borçlular tM&fmdan ödenmedi9 
linMa yeaktea aatWia çıkarılmuma 
brm ftl'ile luldat &Ysafı pı1Damede 
,aSlb m...,_.., Oemalbey, Kaymakt1 
ciftlikleri ile ÇaJar koyüude bal_.. 
cem'•M~--v·~~ 
klrP magü& •• 1Nalı4,e ag.'l UU.rma 
ametile 6-1·936 Cumarteü glal ... 
10 dan ita"baren icra daireainde ....ı.. 
oakbr. Şaıtaainesi I0-12-&U tadbin· 
den iübarea açık olup tayin edilea 
ıtbad• takdir edilen kıymetin )'hele 
1etmit beti •aJmadiiı tüdirde en çok 
arttarama taabhlclil baki kalmak laere 
aatıı OD fft gla daha temdft fMtilir. 
Ye onbefllloİ glol • tok artman 
ihale edilir. Taliplerin 1at1J pa&ode 
)'tisde 7edi buçuk pq akouile veya 
mukabilinde nemi bir hankama mek· 
tabana hamilen ıatıı l'floünde iera 
cf airelİlle müracaatlan ve daha fada 
mal6mat talep edealeriıı herguo Uift. 
misde .~Hout SS - 607 .No. Ju ~o.,.. 
ıa murac9'tla memuruıdin ızabat 
&labilirleı. 

Bu gayri menkul tizer1nde bir hak 
ftJ& malki1et iddia edenler bulund,..a.. 
takdirde ilk tuilıindeQ itibann ~ 
ıDa sarfında evrakı milab telerile ltire 
liate miiracutları abl takdirde hak
lan tapu ncilile sabit olmay ... 
ıatıt bedelinden bari,; tutulacaklaa 
ilan olunur. .., ........... 
MM!llıi.1al&lfi~'\oı,lii ._ mlat&lt. 
lillM Jt~ tBkMi naamda 
1ahak Beyın maJaous olap 17-9-181 
tarihinde yapdaıa antarmida aatalama
yarak 2280 No. hı kalıua nıucı\Jina. 
temdit edilerek birinci tabiti ö Jeome-
41iiindea yeıaidea aatılmuma karu 
•Wila ltuclut e...U .. rtnamede yalllla 
Omeraia malaall81inde bir ~ mağaa 
aoık antıtma l1lretile S.l-995 Pazaieeli 
gtln.ii .. , 16 te iora dairelinde •&ı• 
laoaktır. Şariııameei IO-JS..984 tarihin
den itibaren açık olqp tayiu edilen 
günde takdir edilen kayme&aıı yi&de 
yetmiş beti bulmadığı takdirde en çok 
arttıruma taahhüdü Nki blmu heN 
•hl OD Hl giiıı daha temdit ediJil 
•• Oll betinci giiııü • çok arttırana 
ihale edilir. Talipleria •tıt ıuoünde 
71bd• yedi b~ pe7 &kçefJle veıa 
mabbllinde Nimi biı tMınbam ıaek· 

tula11D11 b·-- -~ . ptJ!• iGra 
d~ ...... , ..... v.~. 1a• 
m.aamat ~ ~ 1MR ib * 
ireaıuıde nut~t 33 807 No. .h 4"•.r-J& 
murıacıt.atlt. •eımır~ izabıtJ, ~ 
lirler. Bu gayrimenkul üserincle bir ıa.i 
nya milkıyet iddia edenler buıund• 
takdirde ilia tarihiııdeıı itibaren 1imd 
gün zarftoda evrakı müabıtele ile biııır 
liku muraceatlan mi- takd rde baklan 
tapa a&eılile abit olmiyaolanıı •tlt 
Weliacten hirdç tutulacakları ilin 
okilmi. 

H.U.vl K_,.ran ..... 
Fe,sılli liW idilirü Bay Blk 

T.mk 1 lkincikaa.. Pqembe günl Dfd ...... İll 
IUt 17 .. :&.ikHı eaJonlaniıda (Türk u :Ml.ıı~_, ;' ............ ... 
ditialn ~q 80ll Nma bdaı n... 
leıil ) ililifıli Wr kcmferaaı Yeno.ktir. 
JConferamı .. ..., Wr ioueı •eri
Jt.oektir. 

f 



Birinci klnun 4 ~ 

ZAAF 1 UMUMİ, KAN S iZ L 1 K ve KEM 1 K. Hastalıklarına Şifai tesirleri çoktur. Çocuklar, 
Gençler, Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. HASAN ECZA DEPOSU 

.ASİPİN KENAN 
Sizi soğuk algınlığından, nezleden gripten, 
baş ve c.iş ağrılarından koruyacak en iyi 

budur. lımine dikkat buyurulması 

F ABRIKASI : İıtanbul, AyYa• 
.aray, Vapur lskeleal caddeli 

TOPTAN SATIŞ YERi 
Sirkeci, Mühürdar Zade Haa 

No. 1 • 2 

NUR KALEM 
L TD. ŞiRKETi 

Tel ı 21711 

Ha.!Jre///iı. 
/934 

,,4nKa.ra. 

Denizyol ları 
1f L 1T.M1 Jl 

AHatfllerl ı Kara\dJy K8prl'uıı 
Tel. 42H2 - llrkeel MUhQrdanıacl• 

Haa TeL !2740 

----~· .......... 
Karadeniz Yolu 
ANKARA vapuru 4 Birinci 

KAnun SALI günü 1aat 20 de 
Rize'ye kadar. •·8214,. 

Ayvahk Yolu 
ANTALYA vapuru 5 Birinci 

Kanun ÇARŞAMBA güntt ııa· 
at 19 da Ayvalıga kadar. "8260,, 

Mersin Yolu 
ERZURUM vapuru 6 Birinci 

KAnun PERŞEMBE eünli saat 
1 l de Payaıa kadar. "8261,. , ______________ _, 

TAKSİM 
Sarp Agop Bastanesı 
~·eccanf muayene günleri 

Dr. V. Kasapyan B. Sah. Cuma 
SertaLip. Dahiliye mütebaHııı 10·12 
Dr. Ethem Vassaf B.Pazarteıl,Pertembe 
Asabiye ve akliye mütehas1111ı 9·10 
Dr. Manara B. Per11embe 
Hariciye mUtehassı111 10-12 
Dr. Kenan Hasan B. Pazar,Salı 
Rontgon mütehassııı 10·12 

Zayi: İş Bankaaının (710) numaralı 
tasarruf ciızdanını kay hettim. Yenisini 
alaoağlmdan hükmü yoktur. (188) 

Firuzan Kadri 

Toton dişlere muzırdır ! 
Bu zararın önüne 
ancak aaLah akıam 
RADYOLiN kulla
narak geçebilirsiniz. 
Diıler, ııhhatiıı temel taılarıdır, 

Zifir tabletin bembeya:ı yarattıtı bıa 
temel taıluıaı lekeler, kirletir. 
Ditler Gzerindekl leke n kirler J•hıı' 
atzınızın temhditiae n .O•ellitl•• 
kudet•ekle kalmaz, mikroplara 
yuvalık yapank hayatınızı da tehdit 
eder. Tiltliaden yazreçemlyoraanıı 
onun diflerde yapacata kir Ye , 
lekeler! izale etmek çarHin• bakınısl ! 

.. indi s.ıe• 
•• he.o
uı...ı..tı. 

.ınu..ı ... 
fobrikan1• 

.,,.,, ... 11 

torik•••••'· 

J . ıt. 6 

Sigara tiryakileri 

Kullanınız! 

•ellU ••arızdaa aeza Tilcaye 
edecek olaa Eno ı " Fnut SaJt ·• 
masta .. nnı almak t~a mt\hl k 

• 

Sobalı ve 
olcşom bır 
bardak s~ 
derunund~ 
bır kahve 
lı:o~ı~ı mık· 
darı hôlidlr, 

............................................................... _,_. __ .......... ----······························"' 
Sahibi : Ali Ekrew Neşriyat müdürü : Tahir 

&on Posta Matbaası 


