
Yazı itleri telefona PERŞEMBE - 6 BiRiNCi KANUN 

5 Yerine 3 Sene 
lktısat V ekileti, Şimdiden ikinci Beş 

Senelik Plinın T edkikile Meşgul 

Son aanaylleım• luır•ketinln neticelerinde• yeril fabrikawıı~da 
11apağılar dokunmadan """"' gılcanıgor 

Ankara, 1 ( Huıusl) - lld 
ıene evvel hazırlanıp tatbik sa· 
hasına konan blrincl beş ıenelik 
1ıanayi programımn ne vaziyette 
olduğunu araştırdım. Bu program 
mucibince kurulması lizımgelen 
fabrilullardan Kayseri mensucat 
fabrikPsı bırkaç ay sonra tamam· 
lanrnıı olacak ve iolcmiye haı· 
layacaktır. Konya Ereğlisindekl 
buyuk fabrikanın da temeli 
geçende atıldı. Yakında da N .. 
ıllli fabrikasmın temel taıı ko· 
nacakbr, Programın diğer mad· 

deleri de tatbik ediliyor. En 
alAkadar bir zatın, ıalahiyet ve 
inançla •öylediiine göı't bet 
senelik program Dç sene lıinde 

tamamen tatbik edilmlı olacak· 
tır ki bu suretle lkl lienelik bir 
kazanç elde edılecek demektir. 

lktısat: VekAletl daha ıimdl· 
den ikinci bet senelik sanayi 
rogramının ana hatlarını çizm k 

le meıguldUr. ikinci programın 
yurdda yaratacağı varlık, TUrk 
elinde her köıenin Ye hattA köy-

( Devamı 16 ncl yüzde ) 

Pariste 
Doktoru 

Bir Türk 
Soydular 

Hırsızlar, İki Kişi İdi Ve İran Şivesile 
Türkçe Konuşuyorlardı 

Le Jour al yazıyor: Parisin 
Le Fol Merihur isimli Polis komi· 
ıeri M. Rozotun geçen gün b'r· 
denbire kapısı açılmıı ve içeri 
yaş'ıcn bir zat girerek komiaere 
şu had seyi anlatmıştır: 

- Ben doktorum, Türküm. 
Adım Nezad Refiktir. 1894 te 
Fransız tabiiyetini kabul ettim. 

Bugün, birazevvel başımdan 
ıayanı hayret bir vak'a geçti. 
Bundan iki gUn evvel irice bir 
adam evime gelmiş ve kendiıinl 
muayene ettirmişti. Adamın sırtın· 
da mavi kumaştan bir tulum, ha· 
tında siynh fötrden yapılmıı geniı 
kenarlı bir şapka vardı. Bu adam 
bir glin evvel yine gelerek has~~ 
bir dostu olduğunu, onu da mµa·. 

~ ' 
)'ene etmemi söyledi. Bu apam_ 
TUrkçe konuıuyordu. Muvafakpt 
ettim. B'rnz evvel geldiler. 

Yeni g •nn evvelkinden d ha 
çok iri, y ı idi. On n da sırtında 
mavi b n bir tulum vardı. Ma· 
sama ot r r oturmaz yeni gelen 
haatn cebinden bir tabanca çıkar
dı ve: 

- Y n para ver, yahud öldU· 
rürüm. Dlye bağırdı. 

Bir gUn ev· 
Yel bankadan 
(39000) frank 
almıştım. Bu 
paraları ver• 
dim. Sonra 
kaçtılar. Bera· 
berlerinde bir 
el çantası da 
ge tir mit ler di 
tela§ la nn dan 
onu da unuttu
lar.,, Bunun tize· 
rine Paris za· Doktor N•vzat 
bıtaaı fa aliye· Re/ ik 

to geçmiıtir. Unutulan çnn· 
tanın içinde, icabında uıturpa 

gibi kullanılmak üzere bir kum 
torbaıı, bir de ağız bağlamıya 
m;hsus tıkaç bulunmuştur. 

İranlı şivesile turkçe konuşan 
hnydudlnrm Asuri veya Güldani 
olmalarına ihtimal verilmektedir. 
Sırtlarına giyd,Ideri mu i tulumla· 
rm Cla şaşırtmak için bir kıyafet 
değiştirme manevrası olduğu 

·zannedili~ or. 
Haydudların inceden inceye 

doktor Refik Nevzadın hal ve 
( Devamı 15 inci 71.iıde ) 
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Öz Türkçe 

Dilimizi Çetre
fil/eş tirmiyelim 

Kendine gCire bir akııı, kulaA-a 
hoı gelir b'r çağlayııı olan di'lmizi 
çetrefilleıtirmemek, ya:ınrlarımfıın 
8nceden gözönQnde tutacakları ana 
çizgi olmalıdır. 

Bu ana çizginin 8teyanına geçme• 
mey• çnlıı lım. on,nnellm ki, bir dil 
kol yca elden çıkarılnbilir, ancak 
tezi tezine bir daha ele geçmez. 

Atalarımıı, bunun en cıın ı örne• 
tini TOrkçeden Osm nlıcaya ır•rftte 

görmOt'•rdi. " Mev ücl " u yaz.an B y 
Süleymanın kendi çağ nın ö:r. dilile 
ıunduğu TOrkçeyl, kornc oğlıının d t 
batında ırladığı tftrküleri, Yunuı 

Emrenin içten ,gelen ezgilerini ya• 
handan l'elm• 1andık. 

Arab, Acem dili biıe daha uysal 
geldi. Kendi lSzOmOz, ••lez ıös 
yıtınlarının içinde benliğini unuttu. 
DirliA'i, diriliA'i elden giderek çorbaya 
dlSndO. 

Fuzuli, Nef'i ıibl birkaç ozan (tnir) ln 
Araba Acem• dOıkün birkaç yazarın 
da yardımı Oate binince Ttırk dill 
arayerd• uildi, gitti. 

Az kalıın, elimizdekileri de ku,. 
tnrnmıyacaktık. 

Dilde benliğimizi bulmaya HV&f" 

tıA"tmıı ıu a-ünlerde, yeni bir dil 

1nratmıya kalkıımak, yl!lnıı bir dOoG· 

nük ( fikir ) to~. . 
Dilmiz, eskı kalıbına dönüyor. l§te 

hepııi bul .. 
Ôzlilrkçe yaıarlarımııı, it bao na 

çağırırken: . 
- Abayl ( Dikkat ) diye haykır· 

m k ıerektir, ııbny, orkadaıl r! .. 
Y azğaçlarımız, tetikto tutalım .. 

D hn iyi anlaomaya aavaıırken, 
blriblrimiz·n ne dediğini bilıbQUln 
anlamamıya baılaraak, emeklerimiz 
bota gitmekle kalmaz, timdir• kadar 
elde ettiklerinıiıi de ilste veririz. 

Öztllrkçe, bizim 8zilm{bQn tOrkçeai 
olacakı Dilde yeni nmnc ( hedef ) imiı 

budur. ** 
Yarah MahkQm ÖldU 
Adapazarı, 5 ( Hususi ) 

Hapishanedeki kavgada ağır bir 
yara alan idam mahkumu Zeke· 
riya ölmUıtür. - 'Jf 

Sarda lnglllz Zabltlerl 
Londra, 5 (A. A.) - Morningpoat 

gazetesine göre 30 kadar İngiliz. Zdbitl 
S rd ki evrensel zabıta arasında 
bulunan lngilia heyetine ittirake hazır 
bulunmaktadırlar. -·- . ·- .. 

Tarihi Bir V ıika 

B şlnci Murat Abdülh mit tarafın· 
dan 8ldilrlllmllt mü idl? 

Ziya Şakir Bey tarihin karanlıkta 
k im ı bu k8tesinl ve.ikalarlle bera· 
ber dünden itibana YedlaOnde neıre 
baıladı. 

Aaramürselin Şif alı Suyu 

Birçok Kimseler Bu Su 
Yüzünden İyileştiler 

Herkes Dünkü Memba Suyuna Bir 
Zemzem Kaynağı Gözile Bakıyor 

Yeınlıt• ~anlamış motörler 

Haliçteki Yemiş iskelesine latan bulu aarmaya baılayan Ka· 
KaramUrıelden mal getiren mo• ramlirselin meşhur şifalı suyudur. 
törle yaklaıırsanıı motör aa· Motör sahipleri sipariş verenlere 
hlplerlnln bUyUk bir itina ile ta adalardan lıtanbula kadar mil· 
ağızları sımsıkı mUhllrlll btıyl\k hürlll, sımsıkı kapanmıı şlşelerle 
flşeler damacanalar çıkardık· bu (Abıhayat) hediyesi taşıyorlar. 
larım Ye: Baxı mot6rclller de Kandil gUn· 

- Filftn· yere, falan beye gö- leri hastaları olanlara sevabına 
tlir!. iskele iskele bu sudan dağıt· 

Diye ıağa ıola ehemmiyetli maktadırlar. 

tenbibler yaptıklarım g6receksiniz. Bu suyun keramati ne? Di· 
Taşdelen auyunun kaçakçılığı ya• yecekıinlz, değil mi? Bu suyun 
pıldığını zannetmeyiniz; bu, bUtUn ( Devamı 15 inci yllzde ) 

Türk - Rus ilim 
Çalışma Beraberliği 

Lenlngrad, 25 ( Taı) - Sovyet Rusya Fen Akademiıinin bir 
ıubeai olarak çalışan Türkiye ile fenni münasebetleri teıvik komis
yonu Rus Ye Türk alimlerinin tema1larını fazlalaıtırmak fikrindedir. 
Komisyonun bu hususta dllşUndUğU tedbirlerden birisi de kitap ve el 
yazısı eserler alıp vermektir. Komisyon Sovyet Rusya klltUpanelerinde 
mevcud olup, Türk mUesseselerine fayda getirebilecek kitapların ve 

( Devamı 16 inci yüz.de ) 

Hncıvat - Yar bsu n bir eğ.ence .. 
Karagöz - Hiç durma Hacıvat.. Cenevreye, Silahları Bırakma 

Kurumuna glt •. 



( H~lkın SesiJı 
Kadın Meb'us 
Ve Halkımız 

Kadınlardan meb'uı 1eçtmlne 
.karar verilmek üzere olduğu şu 

günlerde efkarı umumiyenin 
intibamı teıbit etmeyi faydalı 
bulduk. lıte aldığımız cevaplar: 

Bay Burhaneddin Baaak (Oedikpaşa 
Mimar Hayreddin 22) - Ben inHnlığı 
bir elmaya benz.etirlm. Bu elmanın 
yarııını kadınlar, yar111nı da erkekler 
teıkil eder. Kadını z erkek, erkekıiz 

kadın bence yarım in1andır. Eakiden 
biz kadını hayattan u.ı.aklsıhrmııtık. 
Yarma adamdık. Şimdi kadını hayata 
e)dığımız için ekaiğ'mizi tamamladık. 
Kadını meb'uı seçme kararı Tlrk 
erk•Aini yusyuvarlak ve tam bir Yarlık 
haline g etirdi. AYrupada ye Ameri
kada kadın bıızı lıuıualarda erkeği 
geçmiotir. Bi'ha11a ıinirlere haklmiyı.-t 

me1eluinde kadın Lizden çok ilatiin
ôftr. Y enl Mecliaimizdeld difi, simalar 
her halde MecJiıe bir baıkalık ve 
fevkaladelik verecektir. · 

~ 
Bay .Nureddin (Cihangir Yeni l!IO· 

kak 71) - Avrupada bazı milletler 
kadını umumi meclilJere almamıtlar
dır. Fakat lngiltereae erkeklere tııı 
çıkartan yOkaek seciyeli Ye kab'liyetJf 
kadın mebuılar vardu. Kadınlara 
hayat hakkını tanıdıktan ıonra onlerın 
umumi mecliıJere girmeleri kadar 
tabii birıey o'amaz. Ttlrk kadını ıır
tında mermi taııyarak kurtuluı aava
ıında yararlık g~ıterdf. Onun umumi 
yerlerde de kurtardığı vatan için alS:ı 
uhibi olmuı lazımdı. fıte Fırka dGn
kG kararile TGrk kadınına bu hakkı 
vtrdi. 

* Bayan Mediha ( Dinnyolu Binbir-
direk 25 ) - COmhuriyet ldareıi ka
dınhıra hayat hakkı tanıdı, Biıi kafes 
Ye peçe altından çıkardı. Şimdi daire
lerde, lıcarethanelerde kadın, erkek 
yurddaılarınıa yanında çalıııyor. Erke. 
tin ylilrOnü payJaıtık. Aym gayenin 
ve aynı yolun yolcuau olan kadın!ar.n 
Millet Mecliainde meb'uala.rı elmamau 
cidden bir noksandı. Bi.1 bütiln ka
dınlar Fırk nın bu yeni kararını hara .. 
retle alkış'arız. SlSı Vtıriyoruz ki biz 
Mecliıte de erkeklerimize yardımcı 
olacağ z. Onların oradaki bOyük 7Gk
lerini de paylaşacağız. 

Açıktaki Hocalar 

DABİLİ HABERLER 
• 

Bir Ufürükçülük Oldu 
Hoca Mehmed, Hasta Bir Arabacıyı 
Üfürük Suretile [yi Etmiye Kalkışmış 

EvYelki gUn Kad1köyünde bir UfUrükçlilUk ıuçu 
olmuı, polis ite el koymuştur. Had:1e hakkında 
tunları 6ğrendik: 

Kadıköylinde MUhDrdarda Bağ sokağında 2 
numaralı evde oturan Yakub adlı bir arabacı bir 
kaç glln evvel haıtalanmıttır. Bundan haberdar o1nn 
Hoca Mehmed adlı birisi Y akubun evine giderek: 

" - Oğlum.. Geçmiı olsun. Doktora filin git· 

miye lüzum yok. Bana bir gömlek ver. Okuyayım. 
Hiç bir şeyin kalmaz.,, Demiş. Hcca Mehmed, hasta 
arabacıdan gömlek ile beraber 160 kuruı almayı da 

unutmamıştır. Erteli gOn Hocanın gelmediğini gören 
arabacı Yakub karakola giderek tikayet etmiıtir. 

Yakubun şikayeti Uzcrine polis dtın cllrmUmeıhudu 
tesbit ederek hocayı yakalamııtır. 

Kim Çaldı? 
Bir Otelcinin Cebinden 

200 Lira Aşırılmlf 
Şahinpaıa otelinla kiracııı 

Bay Cevdet, evveliai aftn tram• 
vayla Beyoğlundan geçerken için• 
de ( 250 ) lira bulunan cllzdanını 
çaldırmııtır. Bay Cevdet Emniyet 
MildUrlüğUndeki 1abıkalı Karto• 
nunda Ali Riza ile Ahmedakiyl 
tanımış ye yakalanc!ıklara zaman 
da yüzlerine katft, tramvayda 
kend:ıini sıkıştırarak paraamı 
çalanların bunlar olduklanm ıöy· 
lemiıtir. Polis, Ali Riz.anın doı· 
tunun evinde araştırma yapmıı 

ve ( 60 ) lira bulmuıtur. Bay 
Cevdet bu paraların çaldırdığı 
paralar olduğunu iddia etmiştir. 
Suçlular dün Müddeiumumiliğe 
verilmişlerdir. Ali Riza iki sene 
evvel de biriıbtin ( 3 ) bin lirasını 
bu ıakilde çalmak suçile lttiham 
edilmiı Ye dostunu-. evindeki 
yorganın içinde ( 750) lira bu· 
lunmuı, lstirdad edilmiıti. Fakat 
Ali Riza bu paranin nişan!ısına 
b!r miras meselesinden dolayı 
intlk-1 ettiğini iabat ettiği için 
mahkemeden ber'9t karan al
mııtı. 

Bir Esrarkeşin 
Kahkahalı 
Macerası 

Evvelki gUo Galatada tuhaf 
bir hAdise olmuş, bir eırarkeı 
aokakta esrar çekerek dalga ge• 
çerken cürmümqhut halinde ya· 
kalanmışhr. Hadiae ıöyle ol· 
muştur: 

Evvelki gün akşam üzeri Ga
latada LUlecihendek caddeainden 
geçmekte olan bir polis memuru, 
önllsıra ağzında bat parmak 
kalınlığında bir sigara ile gözleri 
fal taşı gibi eıçılmıt bir halde 
kendi kendile konuşarak yürüyen 
bir adam görmüş, vaziyetinden 
ıüphelenerek peılemittir. Mechul 
adam ilerlemekte iken küçllk bir 
çukuru görünce : 

u - Vay anam.. az kaldı 
uçurumdan aşağı yuvarlanacak· 
hm. 11 Diyerek yana çekilmi" çu• 
kuruİı bulunduğu yerden uzaklaş
mııtır. Biraz daha ilerledikten 
aonra kartıdan gelmekte olan bir 
otomobili göriloce yaya kaldırıma 
fırlıyarak : 

11 
- Hey Allahın kulu.. bana 

düşmanlığın ne 1 Ezeceksin beni 
be .. Uzaktan geç 1 ,. D:ye bağır
mııtir. Otomobil uzaklaştıktan 
sonra mecbul adam yüksek bir 
apartımana bakarak : 

Uzlaıılamadı 
Denizciler Gürültülü Bir 

T oplanb Y apblar 
Deniz yollan Ue vapurculuk 

tirketi arasında yapılacak yeni 
bat bölOmn için, don deniz tica· 
ret mtldürlüğü.nde bir toplanb 
yapılmııbr. Bu toplantıya deniz 
ticaret mUdilril B. Milfjt Deniz 
B~ıkaolık etmiıtir. 

Her iki mües11esenin, bütün yıl 
içerisinde işleyecekleri hatları ve 
iskeleleri tesbit edecek olan bu 
komiıyonun • dünkü l[Örllımelerl 
epey hararetli olmuıtur. 

Öğrendiğimize göre, toplantı
da hat sayısının çoğaltılm&11 ve 
uğranacak iskelelerin arthrıJması 
esaa1 öne aürlllmliş, fakat bir 
anlatma temin edilememiıtir. 
ÇUnkU, deniz yolları idareıi, bu-
gUnkii ıeklio değjıtirilmemesi 
yolunda bazı isteklerde bulun
muttur. 

1ki gün evvel Ankaraya gi
den kabotaj umum müdürü B. 
Ayet Altuğ bugün ıehrimize 
dönecektir. Komsiyon, toplan-

Muallim mekteplerinden mezun 
olup ta, mUnhal bulunmadığı için, 
henilz bir yer~ tayin edilmiyen 
genç muallimlerden iyi ve çok iyi 
derecede mezun olanlanu ecnebi 
ve akalliyet mekteblerlndeki mbn• 
hal Türkçe hocalıklarıoa tayini 
tekarrür etmiıtir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

" - Hah.. timdi Amerlkada· 
yım, resimlerde gördftğlim yüz 
katla bina bu olacak. ,, Diye 
dakikalarca apartımam ıeyretmiı· 
tir. Biraz daha ilerledi ten sonra 
bir arsada bulunan bir tavuk 

tılarına B. Ayet Altuğun Bal'" 
kanlığı altında devam edecek 
ve hat bölümü meseleainl bitir
meğe çalışacaktır. 

Tramvagda 
Bayılmış 

Yumurta Piyasası Canlanmak 
Günlerindedir 

Hafif bir durgunluk geçirdiği 
görUJeu yumurta piyasası, canlan· 
mak üzeredir. Don ıehrimlzden 
Tri) eıteye 811 1andık yumurta 
gönderilmiştir. 

Bu yumurtaların muayeneal, 
yumurta kontrol komisyonu tara• 
fından yapılmıı, nizamnaınede ya• 
zıh ıartlara aykırılık görülmediği 
için gönderilmeterine mfisaade 
edllm;ıtir. 

Sabıkah Sabahattin, kahveci 
Bekir, hımail ve Said adlı dört 
kafadar Edirnekapıdan Balata 
gitmekte olan Hakkınıo yllk ara· 
basına binmek istemitler, Hakkı 
razı olmayınca dört kafadar bir 
olub kendisini fena hald~ d6v
müılerdir. 

-tl Y orgl adh birinin kullan
dığı 616 sayılı otomobil dün 
aabah Eminönünde tramvay ma· 
kascııı HUaeyin HüsnUye çar• 
parak ayağından yaralamııtır. * Vatman Cevadın idaresin· 
deki tramvay arabaaı Kadıköylln .. 
de 80 yaıında Hasan adh birine 
çarparak ağır sure~te yaralalDJfbr. 

ıilrüsünll görünce : u İşte.. deve 
kuıları bunlar olacak. Buraya 
gelmişken hiç olmazsa bunlardan 
birini tutayım.,, demiş ve tavuk
ların Ut.erine hücum etmif, fak&t 
bu sırada kendisini peşleyen po• 
lls memuru tarafmdan yakalan• 
mıştır. Y apı?an tahkikat netice· 
sinde, bu adamın, Kaıımpaıada 
oturan Sıvash Edip olduğu anla· 
ı:lmıştır. Üzerinde de bir miktar 
esrar bulunmuştur. 

lf Bundan baıka Galatada 
Billl ad!ı b:rinde de bir miktar 
e1rar bulunarak müsadere edil· 
miıtir. 

Evvelki gün Fatihte hareket 
saatini beklemekte olan bir tram
vayın içinde baygın bir halde 
yatmakta olan bir adam buluna· 
rak yakın ecıanelerden birine 
kaldırılmış ise .de biraı ıonra 
ölmüştür. Kalb sektesinden öldUğil 
anlatılan bu adamın Salmatom• 
rukta oturan Ye Ahırkapı tlitün 
depoıunda çalışan Mustafa oğlu 
Ahmed adlı biri olduğu aolqıl· 
mııtır. 

Ticaret Odasında 
Ticaret Odası mecHıi, eluerlyet 

olmadıtı için dGn toplanamamııtır. 

Giiniin 

Atilla 
Mezarı Yeniden 

Araştırılıyor 
Budapeıte, 5 (A.A.) - Yoz yıl)f! 

dan beri aranmakta olan Atillidl 
mezarım kaplıyan urar yenıden Ma 
ve yabancı bilginlerini ve bilı'n oc 
)arını tiddetle alakadar etmeğe b•f 
Jamııtır. En yeni nazariyelere görtt 
Atillinın mezarının Csongrad eyaltA 
tinde, Tisza ile Ca nite'ek köyü ar#! 
11 oda bulunması kuvvetle variddir.Bf 
huauataki eski yazıları ve asarı arar 
t ran Macar ressamı Jo1eph T orbaııJI 
DOYakın da fikri bu yoldadır. Torbaf' 
yi • Novak, bir Blzana lmprator:ul1' 
murabh&1 heyetl üyelerinin l:ahaettitl 
Atill&nın ıatoau ve karc:rgihını• 
Felegyhaza ıehri yakınında Y akab-. 
saJI .. nahiyemine batlı bir tepe OatD..-: 
de buluaduj'unu iddii etmektedir. 

DUkklnlar1nı Vaktinde K•• 
pemıyanlara Ceza Kealldl 

Dlkkanların akıamlan saat 19 da 
kapahlmalan hakkındaki karardd 
sonra, beJedlye muhtelif aemtltrdC 
kontrollar yaptırmıthr. Son bir at 
içinde (40) dGkkin aahiblne ceza k~ 
ıilmiıtir. Bu esnafın ıaat yedide• 
ıonra aatıı yaptıkları anlaı Jmııtır. 

Et ihracat. 
Mevsim dolayı•ile memlekette 

nrfiyatı artmııtır. Kara, Erzurulllt 
Trabzon yolu ile ıehrimize yapıla• 
hayvan HYkıyab denm etmektedJte 
D f piy81alerdan, bilh asa İtalya ,.. 
Yunaniatandan iyi İ•telder vardır. 

Hllecl TurtuculAr 
Şehrin bazı semtlerinde turıucU'" 

ların, turıuJara zararlı İnaddeler ka• 
rııtırdıkları anlatılmııtır. Beled'ye bt 
gibi turıucular hakkında tiddetli ceıı 
tatbik edecektir. 

Tehllkell Kuyular 
Üsküdar, Ferlköy, Kasımpafa 

taraflarında fiıtn açık kuyular 
bulunduğu ve bunların gelip ge 
çenler için tehlike olduğu yolunda 
belediyeye tik Ayet' er yapılmıştır. 
Belediye bu gibi kuyuların iptal 
edilmesi için kazalara emir 
vermiştir. 

Esnafa Yeni CUzdan 
Bntnn esnafın yeni cüzdanları 

y•nl yılbaıına kadar tamamen 
verilmiı olacaktır. Senebaş1J1a 
kadar cüzdanlarını almıyan esnaf 
hakkında kanuni muamele yapı• 
lacaktır. 

Avrupaya Glttller 
Avrupada tahıillerini ikmnl edecek 

(20) liH mezunu diln akşam Fraaıa 
ve lnJçreye hareket etmitlerdlr. 

Meb'us 
Seçimi 

Yeni mebus aeçimi için ntandaı· 
ların iıimlerinl taııyan listeler Beledi• 
yede teksir edilmeğe baılanmııtır. 
L:ıteler çotaltıldıktan aonra, mııhal• 
lelere gönderilecek ve haz r duracak• 
tır. Ankaradan emir gelir .. elmu, 
intihabata bqtanacakbr. 

Son Posfa'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 1 

H. B. - BUyilk bir şe~den 
kurtulduk arbk, alalar:ta pgk 
daldurulmıyacakn11 ... 

- Alaturka plakların doldu· 
rulmaaı -nı bu kadar çok mu 
korkutuyor Ha- B. 

H. B. - hayli" doldurulması delil, doldurulduktan aonra ·boşaltllmaaı korkutuyor. 

: 

• 



6 [ir:nci kanun 

-
Hergün __ ,. 

Dil işinde 

Gazetelerimiz 

' 

._ _______ F. R. Ata1 -

Öz llirkcede bugünkü kayna· 
ğımız Tarama Dergisi ile kendi 
buluşlarımızdır. DJI iti ile uğra· 
fan arkadaılarımız yakında bu 
derlemeye binlerce yeni söz ata· 
cakları 1!,İbi, bize, türk ekleri ıi 
naınl ku lan cağımızı göateren bir 
kılavuz. vereceklerd r. Osmanhca 
terim.erinın çoktanberi basılıp 
karıılık aranmak fzere gereken· 
lere dnğıttld•ğını da biliyoruz. 
BUtUn bunlar büyük tUrk aözlu· 
ğUnUn harcları olacı:ıktır. 

Hu sırada gündelik tUrk ga· 
zetcleri iki tlir,ü yardımda hulu· 
nabiıir. Liri, okurlarını, öz türk 
sözlerine alıştırmak, öteki de ge
rek ter,m, gerek söz araştırmasın· 
da dilcılerimızle elblrliğl etmektir. 

Yazıcılarımız öz türkçe itini 
bir yük değil, çahıma payı en 
çok kendı üstlerine dilşen bir 
borc gıbı anlamalıdırlar. Bunun 
için de ilk adım gazetelerimizi 
pek az türkçe bilenlerin bile ko· 
layca karşılık bulabileceği yaban· 
cı aöılerde:ı arıtmaktır. Ba,kala· 
rını gücendirmemek için Ulus'u 
örnek almak istiyoruz. 

Dünkü sayımızı geliıl gUzel 
gözden geçirelim: Spor yazısınm 
başında alan, ötürll ıözlerinin 
kullanıldığını görUyoruz. Sonra 
yazıcımızın özeni gevf İyerek sıra.· 
sında yerine etnasında, sllrmek 
yerine devam sözleri kalmıştır. Bir 
telgrafta ad yerine isim, bir baş· 
kasında sağlık yerine sıhhat sözle· 
rinin bırakıldığını görDyoruz. Kısa 
bir yazının içinde, arasıra, bir 
aözün ar bcası ile öz.tnkcesl ge· 
çlyor. Büttin bunlar küçük bir 
özenle önllne geçilecek yanlış
lardır. 

Belli başlı eksiğimiz, ikinci 
karşılık ar rken, çevirme çıkma· 
zına dlişmekfr. Arab Fara kural· 
lar1ndan 1 k kurtulut deneme)e• 
rinde yi e böyle olmuıtu: Nazarı 
dikkati celbetmeyl dikkat naza
rını çekmek diye karşılıyorduk. 
Bunun türkcesi göze çarpmaktır. 
Çeçen gün Uluda ıunu gördük: 
Ünlil U u lar araıı karlkatUristl 
Bu da doğrudan doğruya meşhur 
beynelmJel karikatUriıtten çevir· 
tne idi. 

iyi yazmanın yolu iyi dUtUn· 
mek olduğunu okumuıuzdur. 
Türkçe yazmanın yolu da türkce 
dUşUnmektir. Ata ıözlerinin, bir 
dilden başka dile, ancak o dil· 
deki benzeri bulunarak çevrildiğiııl 
bilirsiniz. 

Bir gazetenin kUçUk büyük 
blitUn yazıcıları iatimali atarak 
kullanmak aöıUnU almağı bilir. 
Onlardan yeni sHı.1 hele terim 
karşılığı bekliyemey'z. Bu işte 
bize belli başla yazıcılarımız yar· 
dım edebi ir. En ters yollardan 
birinin de &Öz beğenmemek, söz 
bulamamak yllzfinden dUşliııceden 
vazgeçmek olduğunu unutmamak 
ıerektir. - Ulus - dan 

Güreş Şampiyonası 
Birincilik 19 Puvanla 

fstanbulda 
Bursa 5- Türkiye gUreı ıam· 

piyonaaı birincilikleri neticelendi. 
Puvan itıbarlle 19 puvanla Istan· 
bul birinci, 14 puvat la Ankara 

SON POSTA 

Resimli Maka!e a Herkes Düşebilir g 

Ev"niade ka or ferın z, a t n zu 4ah kalkan • ltanatlı 
bir otomobil, aırtınız.da rutubetin ır"rem yeceği kalın ve 
anxel bir palto var. AyaQ'ın z.daki iıkarpın en iyi dnaten
dir Ye hele ı "tkin bir p-ra cDz.dan na, bankıUarda da 
binlerce lira)'a ııahipıiniz.. Bütün bunlar ıiz'n alınteri 
h kknuz, çalııma karıılağınız olabilir. Fakat bu hak, sizi, 
yyecE>k bir lokma ekmej'İ, bu k f gOnlerinde ısınacak 

bir kürek ateıi hulunmıy n bahtı karaları dllıönmek 
ıefk tinden mahrum b rakmama'ıdır. 

Gö Ulnilzden f fkat, kı.f n zdan yardım dütilnceai 
ekılk olmasın ve ıunu hiç unutmayınız ki alı.in de bir 
ırOn yoksu lug• dllımeniz muhtemeldir. 

Hiç 0 maun bu ihtimali h tırlıyarak yoksulları dütil-
nünOz, onlara y rd m edin·z. 

~ 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Teşk·ıatı Esasiye Kanunu Değişti 
Millet Meclisi, 

Yeni 
Kadınlara Meb'usluk Hakkı Verdi, 
Meclis Martta Toplanacak 

Ankara, 5 ( A.A, ) - Büyllk haklı ve itibarla yerini bulmuşsa, gibi, bir köşeye konmaaı Türk 
Millet Meclisi KAzım Özalp'ın budun mukadderatı Uzerinde ken· ananeıl değildir. 
Başkanhğmda birbiri ardınce iki dl tesirini göıterebilmişse, erkek· TUrk ananesinin ve TUrk an· 
toplantı yapmııhr. Ierle beraber lcarışık ve gUç yurd leyışmm zıddı olan bir usuldür ki, 

ilk toplantıda ismet Inönll işlerinde elele çahşabilmişse, işte onun, Türk memleketlerinde yer-
(Malatye) ile Cemil (Tekirdağ)ının o zaman, büyük Tfrk ulusu, leşmesl, asırlarca geçirdiğimiz fe· 
B yük M llet ecli inin intihaba· kudretile, medeniyetile bütiln laketin baihcalarından ve esaalı· 

dllnyayı kaplamııtır. larından birini teıkil eder. 
bu yenilenmesi e karar '•rmeainl Türk kadının n, haklı old fu Yakın geleceklerde TOrlr dev-
isteyen takriri okunmuı Ye ittifak yerden ayrılıp, bir aOa g'bl, mem- Jetinin ve Türk uluaunun genlı 
ile tasvib olunmuştur. leket işine karıımaz bir varlık kudretlerinin sırra anlaşıldığı 

Meclisin ikinci toplantısı ya• :ıaman, bunun başında ilk gUn· 
pıldığı zaman Teıkilatı Esasiye Atatürk Günü denberi Türk inkılabının TUrk 
Kanununun 1 O ve 11 inci mad· kadınına verdigv i haklar esaslı bir 

1 · d · Ankara, 6 - Ankara kadınları 
delerinin değiştiri meıpne aır bugün Ualkevinde toplanarak, fazılet delil olarak 1 eri sürlilecektir. 
olan kan11nun herşeyden önce ve Ye fedakarlıklarının kanun ile te~i· Türk inkılabı denil<liğl vakıt, 
mf.~ace.en müzakeresini iıteyen dinden dolayı M. Mecliıine ve Ata- bunun, kadının kurtuluı inkılabı 
takrir okunmuş ve kabul edil· türke teeekkiirlerini bildırecekler ve olduğu beraber söylenecektir. 
miştir. bugünü Atatürk günil olarak her yıl Şimdi almakta olduğumuz teıeb-

Takririn kabulll llzerine kUr- kutlulayacaklardır. btis, bu kurtuluı istikametinin 
atlye gelen Baıbakan ismet lnönll L.-----~-------..J tamamlanması, neticelenmesi ve 
bu tadili göz.eten makaadı en Başbakan verimli bir hale getirilmesidir. 
güzel ifadelerle anlatan nutkunu Gelecek B. M. MeclMnde ka· 
söylemiştir. (.~ h • • de dın sayvalarla beraber çalıımak, 

ismet lnönll'nden ıonra kUr· Ve r zmzz B. M. Meclisinin kuruluıundanbe-
ıöde birlbirinl takip eden saylav· Ankara, 6 (Huıusi) - Başha· ri bu memlekete getirdiği feyiz· 
lar Türk kadınlığına verilen bu kan General ismet lnönU ile Sıh· lerin daha çok geniılemeslnl, da· 
bakkm inkılibımmn en yilksek hat Bakanı Bay Refik dUo akıam ha ileri verimlerde bulunmasını 
bir eseri olduğunu söy1eyerek Iatanbula hareket ettiler. temin edecektir, kanaatindeyiz. 
kutlamıılardır. Soyadı Temiz, duru kanaatimiz. budur. 

Bunun üzerine kanunlar reye • Saylav Seçimi Hazırhklar1 
konularak ittifakla kabul edıl· Nüfuı Mintakalarında Ankara 3 - Saylav seçimi 
miştir. 13iribirine Benzemiyecek için bUtiln valiliklere emir veren 

Bafbakanın nutku Ankara, 6 (Hususi) - Devlet iç işler Bakanl ğı defterlerin ka· 
Ankara, 5 ( A.A ) - B. M. Şurasında gözden geçirilmekte dm, erkek beraber hazırlanmasını 

Mecliainin bugünkü toplantısında olan soyadı nizamnamesine göre, kadınların da intihap etmek ve 
Başbakan fımet İnönü hulaHtan ayrı B)n her Nüfus MüdDrlüğU edilmek hakkmı haiz. olduklarını 

mıntakasında kimsenin soyadı b·1d· · t• ıu nutku söylemiştir: ı ırmıı ır. 
biribirine benzemeyecektir. 

- " Kadmlarımızın TUrk tari· Yeni Meclls 
hindeki haklı yerleri, erkeklerle inkılap Dersleri 
her her, daima, memlekelln ve C. H. Fırkası Umumi KAtibi 
milletin mukaddereh llzerinde ıöz Bay Recep buglin fe~rimize gel· 
ve tesir aahibi olmalarıdır. mektedir. Akıam.. Üniversitede 

Türk kadını tarihte ne vakit inkılap derslerine başlıyacaktır. 

Ankara, 5 - Yeni meclis 
Martta fevkalade toplantıya da· 
vet edilecek, şimdiki meclis ay 
sonuna kadar vazifealne devam 
edecektir. 

ikinci ge'mişlerdir. /--------------------------------------, 

Eık şehir 4, Bursa iki, Konya /S TER /N A N J S TER f NA N M A .1 
bir puvan almışlardır. Hafif sık· 
lette Istanbullu Ömer, 66 kiloda 
lstanbullu Yaşar, 72 kiloda ls
tanbullu 5aim, 79 kıkda Anka· 
ralı Hüseyin, yarı ağır
da Ankaralı Hüsnf, en ağır sık
lette Isuınbullu Mustafa birinci 
gelmiılerdi . 

Arif Oruç 
Sofyadan yazılıyor: Arif Oruç 

Bulgar tebaa ı lmuş, Bulg r 
Hükümeti kendistsee muallimlik 

Adam n birisi çok itlek b'r sokakta bir kebapçı 
dük anı çm t n dükkan n Ostüne "istanbulun en 
bü ük keb be 11., lnh • nı aamıf. iki gün sonra batka 
h isi y ne o sokakta açt A"ı bir keb pçı dilkkanın.a 
"Tu k ye ıi ı en büyük ke a cısı,, a ını koyınuf. B r 
ü\u ıcu ad ın da onun . n nda açbğı bir dük a a 
11 Ou yanın en lüyük kebabc11 • adın verm·f, ör üncil 
bir açıkıöı. de °Kalnatın en bUyllk kebabc s ,, ı&minl 
a!m ş. 

Gunün b'rinde beıinci bir adam yine bu sokakta 

iSTER iNAN 

bir dllkkin açm ı ve en uzun ismin dördilncn kebabcı 
tarafından Alınd ğını g8runce kısa bir isim seçerek "Bu 
ıokaı"tın k babcısı,, dmı koymuş. 

B r yıızıc• arkadat soy dları yar ıı münasebetile 
yaz ığı bir y z da bu hikayeyi anlattıktan sonr ı İ) or ki: 

"Ş.mdi biz de aoyadı hususun a kebabcılar döndük. 
Böyük isimler bulmak için birlbirmiz c yar t e ıyo uz. 

F kat g ribtJir hal " Bu sokağın kebabc sı ,, 1ıibi 
kendine bir is"m bulacak adam çıkmadı. 

/STER iNANMA! 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş
tir. ~ 

--------------------
Tiirk - Yunan 
Dostluğuna 
Yumruk inmiş ! 
Ruhani Kılıklar Kanunu 

Canlarını Sıkmış 
Atine, 5 ( A. A. ) - Fırka 

farkı o.maksız.ın bütnn gaze-teler, 
Türkiyede dini elbisenin giyilmesi 
yasağından dolayı duymakta ol· 
dukları gUceniklikten bahsedi· 
yorlar. 

Hükumet taraftarı Kathimerini 
gazetesi .. Tehlike,, baılığı taşıyan 
baımakalesinde diyor ki : 

" Dun patriğin bundan istisna 
edllmesiie haaıl olan ilk müsait 
intibaı daha hafifletecek, daha 
sarih haberler gelmiştir. Bu yasak 
için olan altı aylık iatisnailiğin 
} enileştirilmesl, Iıtanbul Emniyet 
MUdUrünlln elinde olacaktır. 

Bu 48 saatin Ttirk • Yunan 
doıtluğu için pek nazik olmHın· 
dan korkuyoruz. Türkiye Bllyük 
Mi Jet Meclisi tarafından bu dost· 
luğun esaslarına indirilmiş olan 
yumruk o kadar beklenilmez ve 
o kadar ağırdır ki bundan doğan 
sarsıntı yalnız Elen dUyasının 
h:sleriııe münhasır kalmamakta. 
reami mahafllde de akialer uyan
dırmaktadır. 

Bu mahafil, dostane bir ittif alc 
hulyasına kapıldıktan sonra, bun
dan böyle dost milletin kendisi· 
nin en samimi kanaatlerine 
kartı bu kadar az riayet göı· 
termeılni affetmiyecek olan 
Yunan milletinin umumi hislerinin 
tasvip edilmemesi karşısında eskisi 
gibi mutat gayretle çalıımaya de· 
Yam edemiyeceklerdir. işte bu 
ıebebten dolayı Tnrkly • Yunan 
dostluğuna, onun ehemmiyetine 
ve bu dostluğun Akdenizde komşu 
iki devlet için zaruri olduğuna 

iman eden bider, Ankaradaki 
taraftarlarından bu dostluğu kuv· 
vetten dütlirmemelerini rica edi
yoruz. Yunanistanda bu hadisenin 
lntıbaı okadar acı olmuttur ki Türk 
• Yunan doatluğuna bu dostluğun 
uçup gitmek U.ıere bulunan ruhu
nu ancak Tllrk devlet adamları~ 
nın hüsnüniyeti iade edebilecek· 
tir. Biz, bu hilsnUniyeti iman ile 
bekliyoruz, çUnkU Türkiyeyi idare 
edenleri tanıyoruz. ,, 

BUtlln diğer gaz.eteler, ayni 
maalde makaleler yazmıılardır. 

Anadolu Ajansının notu: Ruh•nİ 

kine t ~ınması için verilen müsaade 
aaliihiy tıni kullanmak hükumete 
altt r. Kanun sarihtir. Kanunun bu 
sarahatinden tecahnl ederek mlltalia 
yQrOtmek dllrüst bir hareket değildir. 

Sabahki Sis 
Bu sabah ıehrimlz yine kalın 

bir sia tabakasile örtülmUtı bu 
yilzden de vapurlar intizamsız. lş· 

lemişlerdlr. 

Talebelerin Saçları 
Ankara, 5 - Kültür Bakanlığı 

mekteplere gönderdiği bir ta· 
mimde bntnn talebelerin saçlarını 
iki numaralı makine ile kestir• 
melerini emretmiştir. 

Bir - !m Stüdyosunda 
Bürbank ( Amerikada ) 5 -

meşhur Varner Biraderlerin filim 
sü üd) olarmda bir yangın çıkmış
tır. Zarar ) Uz binlerce do ard r. 
On beş kişı ) aralanmıştu. 

Yeni Fransız ütçesl 
Ne dar? 

vrr mittir. 

Pariı, S (A.,.ı\.) - MeGJia, 935 bOt· 
çuini 122 re.ye karı 471 rey'e ka ul 
etli. Yeni bütçe 47 buçuk m lyar 
frnnkt r. Gelir 46 luçulc milyar oldutu 

\.-.-----------·------------~--------------·----·_) için bird açık vard r. 



Memlelcet Manzarası 

Adana 
Haberleri 

Adana, 5 (A. A.) - Çukuro
vanın bu yılki pamuk vt1rimi ve 
satış değeri geçen yıllardan çok 
UstUn ve sevindiricidir. Tutulan 
hesaplara göre 1934 ağustosundan 
llkteırin ayının sonuna kadar 
yalnız Adanadan dııa çıkarılan 
pamuk 42,140 balyadır. Bu tutar 
1933 yılının ayni aylarında ancak 
9,211 balya idi. iki yıl araaındaki 
ayni aylar pamuk çıkımında 
32,929 balyalık bir fark vardır. 
Çoklukta olduj'u gibi değerlerde 
de UstUnlUk göze batacak kadar 
bByfiktUr. Geçen yıl yerli pamu· 
fun kiloıu 23 • 25 kuruıken bu 
yıl 42 • 44 kuruıtur. Bu çıkış 
Adana çiftçisi ile birlikte bütUn 
7urddaşları çok aevindirmiıtir. 

Çocuk Esirgeme iti 
lf- Şehrimiz Halkevl Çocuk Esir· 

geme ve Maarif Kurumlarıoın 

geçen yıl açtığı Bakım Evi çok 
çalıııyor. Geçen 33 gilnde yemek 
verilen yoksul çocukların aayııı 

17583 tUr. Bunlardan baıka 30 
yoksul da Yatım Evindedir. Bun· 
lann da geyim ve kuıamları ve· 
rilmektedir. Son ıllnlerde ıehri
miz zenginleri bu yuvaya çok 
yardıma baıladılar. Fabrikacılar 

600 lira, baıka iki fabrikacımız 
da 200 çuval un verdiler. 

Namık Kemal için 
lf- BUyük yurd sever Namık Ke

malin ölümü yıldönUmllne rastlı· 

yan 2 Birincikinunda şehrimizin 
ayni adla anılan llkmeklebinde 
talebeler bir toplantı yapmıılar 

ve yurdsever bUyUğllmllze aaygı• 

larını açıklanmışlardır. 

Halkevl Çahtm•ları 
"f Halkın yurd bilgisini ve ıev· 

gis'ui artırmak ve perçinlemek 
iç:n halkevimiz iki ay içinde 70 
ko ıferans yapmayı taaarlamııtır. 

Bu konferanalar yarından sonra 
başlıyacak ve bunlar balkın en 
çok toplu olduğu kahve ve ga· 
zinolarda verilecektir. Geçen yıl 

verilen konuşma ve konferanslar 
20 tane idi. 

Ziraat Bankası 
Ba1adizde Yeni Bir Buğ
day Alma istasyonu Açtı 

Isparta, 5 ( A.A )- Şehrimize 
yirmi kilometre uzaklıkta olan •• 
Aydın demlryolu üzerinde bulu· 
nan Baladiz lıtasyonunda Ziraat 
Bankası tarafmdan aç.iması karar· 
laşhrılan buğday alım istasyona
nun dün Vali ve Banka MUdür
lerile kabalalık bir köylU hazır 

olduiu halde açılma resmi yapıl· 
mıt ve ilk buiday ahumııhr. 
Burada açılan bu ambar bu 
mıntaka köylOaünll çok aevindir
miıtir. Hllkômet ve Ziraat Ban-
kaaının köylliye olan her aaha· 
daki yardımları bti)llk sevinçlerle 
karıılanmaktadır. 

Bolu Fırka Kongresi 
Bo!u (Hususi) - Fırka viliyet 

kongresi yapı'mıf, idare heyet ne 
l..6tfi, Emin, Ali Saib, avukat 
Arif, eczacı Faik, Şeref, Mehmed, 
tnccar Raif, eczacı Hilmi Hçil
miflerdir. 

Ditçi Ttsvf;k, Sabri, Mebmed, 
Geredeli Ihsan, DDzceli Mehnıed, 
Geredeli HOaeyin, DOzceli Ferit, 
Mudurnulu Sa • Avukat Meb
med de yedek lzabklara seçil· 
mitlerdir. V,llyeti bllyOk kon
grede Emin Necdet, Lôtfi ve Ge
ndeli lhaaa temsil edeceklerdir. 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLER/ 

İzmirde Şehit Po isler Abidesi 
İzmir l1beyi Yeni Örnek Köyler Kurulması İçin Plan 

Yaptırdı, Buyruk Verdi 
lımlr (Hususi) 

- lzmirin başa• 
rıcı il Beyi ( va• 
lisi) General Ki· 
zım, daima iıle

yen ve devrim 
yapan bir enerji 
fazlalığı içinde 
timdi de "Ke
malist TUrk ka. 
yUnU " yapmaya 
özeniyor. " Ke· 
maliıt Türk kö
yU ,, nedir ? Bu 
ıöyle anlabla hl· 
)ır : Kemalist 
Türk köyünlln 
ISn kapııı geoit 
bir cadde ile baı· 
]ayacak; genlı 
caddenin yanıbaıında bir okuma 
odaaı, aağ ucunda bir konferanı 
aalonu, orta yerinde büyük bir 
havuz, arka böJUmde de bir 
telefon merkezi bulunacaktır. 
Şiıodi köye girilmittir. ÖnUnllzde 
yUkselen ilk abide bir heykel 
olacaktır ve köy bölümü bundan 
ıonra tamamen pllnlı bir hesaba 
göre uydurulacaktır. Dört dö· 
nUmlU ve nUmune bahçeli bir 
mekteb, kUme mektebinin yatı 
yeri, muallimler evi, köy ıine· 
maaı projekıiyon radyoıu, elek· 
trik &Bntralı, cami veya mescidi, 
lonca veya marşesi, mezbaha, 
han veya otel, köy hamamı, duı 
yeri, demir borulu au tebekeal, 

Ada pazarında 
Bir San'atkir Yerli Çeltik 

Fabrikası Yaptı 
Adapazarı, ( Huıust ) - Bu 

se.oe kazamızda pirinç mahsulU 
geçen seneler• nlıbetle çok bere· 
kelli olmuıtur. Çeltik fiatlan da 
yükselmektedir. Kilosu timdi 12 
buçuk kuruştur. Temizlenmlı 
pirinç te 22 kuruıa ıatdmaktadır. 

Hüseyin uata adlı bir san' at• 
kir burada bir çeltik temizleme 
makiaesi yapmıf, iyi neticeler 
almıı ve bu makinelerle bir çel• 
tik f abrlkaıı kurmuıtur. Baıka 
yerlerdeki çeltik fabrikaları ıa· 
hiplerl bu makineyi tetkik etmit
ler, Avrupa makinelerine faik 
bulmuılar ve 2 bin lira kıymet 

biç mitlerdir. 

Sivasta Garip Bir Kedi 
Sivas, (Hususi ) - Hacıveli 

mahalleaind • Yahya oilu Alinin 
ıarip bir kediai Yardır. Bir ı&ıl\ 
mavi, bir a6ztl de sarı olan bu 
kedinin bOyOkJOjil bir kuzu ka· 
dardır. Kedi diğer kedilere ben· 
zememekte, fareyi de aizile 
değil, pençesile tpprağa 16mmek 
suretile öldilrmekted:r. Kediye 
yllz lira kadar para verilmekte 
ise de Ali onu ıatmak lsteme
nıektedir. 

L at.kesir Halkevindı Kurslar 
Balıkesir, (Hususi) - Halkevi 

kadanlar için okuyup yazma kur .. 
ları açmııtır. Ev fransızça ve ıü· 
zd san'atier için de kuralar aça· 
cakbr. Ortamektepte leyli mecca· 
ni talebe kadroıu altmıp çıkarıl
mııtır. 

Sivasta lnsaat Faaliyeti 
Sın s (Huausi) - Kıt meV1imi 

bat1adıtı iç'n lnıaat faaliyeti 
du{muı gibidir. Yalruz beton 
köpr& ile l ol ve caddelerin inşa• 
sına devam edilmektedir. 

lerln takibinde 
bulunuyor, daha 
ıimdlden her ka· 
zanın bu plAna 
ıöre birer nümu· 
ne köyü hazırlan· 
mı9tır. Bu köyler• 

den mak&Bt birer 
lsviçre köyU nu· 
munesl değildir. 

Devrim, içerilek 
TUrk köylUsUnün 
yarınki istekleri· 
ne cevaplar hazır· 
lamıya çalıııyor 
ve geçen hafta 
kurulan köy bU· 
rosu, bUtlln köy· 
Jeri lzmirdeki 

lzmirde polis 1Jehitleri abideıi merkeze bağlamıı 
yel değirmeni, umumt hali, cinı bulunuyor. General Kazım bu 
tavuk ·horoz- tavşan iıtasyonu, büroda her iti yoluna koyacak 
kllçUk çocuklar için ıpor meyda· imkanları hazırlamııtır. lzmir lli 
nı, ıençler spor meydanı, elim· yakında mOjdesini verecek: 
huriyet ve inkılap meydanları, ~emaliıt Tlirk kôyünU yapmak 
köy parkı, itfaiye, kredi koope· ISvUncU ,.ıerefl,, bize kısmet oldu, 
ratifi, hükumet konağı, konak diyecektir. Gölcükler köyl\ yakın· 
yeri (misafirhane), avcı ku!UbD, da bu söylenilen huıuıiyetlerl 
haeta reviri, karakol, kanalizaı· ihtiva etmiı bir köy olarak mey· 
yon- cins damızlık ve nllmune dana çıkacaktır. 
fidanlığı.... '1-

Yukarıdakl ıözler hayali plan- lzmir, ( Huıusi ) - lzmirde 
lar çerçevesine ıokulmamalıdır. umumi harb senelerinde vazife 
lzmir il Beyi bu itinde muvaffak uğrunda ölen vazifeaever poliı 
olacaktır. Haftanin iki Uç gUnll memurları için bir " polis ıehlt· 
fzmir il Beyinin bu yoldaki çalıı· leri,, abidesi meydana getirilmit· 
malarile geçiyor. Köy köy dola• tir. Abidenin etrafı güzel bir 
latarak yapılan ve yapılacak it- parkla çevrilmlftlr. -1 Güdülde Birc Köprü Tamir Ediliyor 

Tamir edilmekte oan Kşınoz köprOıü 
Gndnl, ( Huıuıi) - Kıenoz gir olarak baılatılan köprtl ahıap 

köyllnde ApdOlhamit zamanında olarak ikmal edilmİf, bu suretle 
yaptırılm11 bir klSprU vardır. O de köprlinlln yarısı kirgir, yarııı 
zaman bu köprünün yapılma11 ahıap olmuştur. 
için 60 bin lira tahsisat verllmlı, Şimdi bu köprll yeni baıtan 
fakat ancak 30 bin lirası köprfi. ve çok sağlam olarak tamir edil· 
ye harcanmıı ve 30 bin lirası da mektedir. Bu tamir mühim bir 
çarçur cdilmlttir. Bunun için kar· eiuiği tamamlamaktadır. 

Bartın da 
Kahveci Sal.hi Dövenler 

Y akalanddar 
Bartın (Huıuıi) - Ellibeı kö

yllnde kahveci Salibi soymaktan 
auçlu olan Doıatı köyllnden· Hasan 
ile Halil yakalanmıı ve Acıliyeye 
Yerilmi9lerdir. Mamafih bu ıoy• 
pnun 11deta bir öcalmadan ibaret 
olduiu anlaıılmııtır. 

Hasan ile Halil kahveciden 
bet buçuk kuruşluk bir paket 
sigara almıılardır. Fakat kahveci 
kendilerinden zorla 20 para fazla 
almııtır. On.ar da l;u 20 para 
fazla alıta kızmıılar ve Sal hl 
hem dövmtııler, hem de 20 paket 
sigara lıe bir pantalon, bir ceket 
ve bir cep aaatmi alıp ıitmi.
lerdir. 

"alaty~ Bele ~iye Col<loru 
Ma atya (Hu•usi) - iki sene• 

denberi münhal o'.an Beledıye 
Doktorluğuna lstanbu)dan Dr. 
halil ta)İaı edilm.,~.r. 

ar m 

Bartın da 
Çok Güzel Köy Mektep

leri Yapıldı 
Bartın (Husuıi) - Kaymakam 

NAzımın önayak o:maaile bqlayan 
köyclllOk çalqmaaı dev•m etmek· 
tedir. Hemen her köyde ıon 
maarif plinına uyıun bir mektep 
röze çarpmaktadır. 

Şabankadı ve Kazpınar köy• 
lerinin mektepleri çok güzel ol• 
muıtur. Fakat bazı mekteplere 
bu sene muallim verilmemiştir. 

Kö) inler bundan müteesirdirler. 
Maamaf .b önümüzdeki ders yılın· 
da mua.lim•z mektep bırakılmı• 
yacağı anlatılmaktadır. 

Uşakta Ave1hk 
Uıak (Huıuıl )- Avcılar Ku• 

lübü burada oldukça yerleım:ı, 
fa) dah olmuı bir teıekkülcitir. 
Uıak gençleri av sporunu çok 
sevmektedir:er.Şimdi de kıt bazıl'
hklar 10.ı baı~amaşlardır. 

Bir"hci kanun 

Tarihi Fıkra 

• 
ıgası 

Türk 
Kadınları 

Saygı değer bayanlar mıza g 
doğdu, diyorlar. Çünkü saylı 
olmak üzere bulunu} or.ıar. Ya 
cılıktan, hocalıktan, be.ediyecllı 
ten, emcilikten sonra saylavb 
kendiliğinden açılacak bir yold 
Y aıamak, bir baskıç üzerin 
basamak baaamak yükselmekt 
Kimimiz bu baskıcın demirini b 
lur, kullanırız. Sarsıntı ız basarna 
ları aşarız. Kimimiz. eski Türkl 
rJn kıskaç dedikleri asma merd 
vene bineriz, güçlükle yUkseliri 
Urçun veya Uzgeç adlı ip mer 
ven kullananlar da var, onlar 
yUcelmeai çok gUçtür, sendeleyi 
lidlr. Bizim kadınlarımız, Tan 
kem gözden esirgeı·n, demir m 
diven Ozerlnde yükseliyorlar, it 
saylavbk ba1amağına da 
koymak ırUnUne eriyorlar. 

Rahmetli Namık Kemal Be~ 
kadınların acun itlerine parm 
sokabileceklerini ve bu lılere d 
yarar olduklarını söylemek isterk 
Şirazda Seyyide, Endlllüste Sab 
ha, Mısırda Şeceretüddllr nel 
yapmadı ki, diyor. Halbuki Tür 
kadını en eski çağlarda bllyUk Y 

ulusal işlere karışmıştır. Onun içi 
EndülUıdeki Sablhadan, Şirazda 
Seyyideden örnek olmak aykı 

bir iştir. Biz, lmperatoriçe .. T 
raklne "nin yllz çeıid düşüne 
akııı arasında erce kürek kullan 
ğını ve aandalım kayalara çarptı 
madan istediği kıyıya ulaıtırdığf 
biliyoruz, Turakine, çok rirkl 
olmakla beraber keskin anlayı 
bir hatundu. Prena Goyokuıı ka 
rısı Oğulkaymıı, ulusal, iılerd 
blltlln erkeklere parmak ııırta• 
cak kertede uı enginliği göstert
yordu. Ünll\ Teoman, savaı ir 
lerinde bile karııına dinlerdi. 

Demek kJ, Türk kadını, ya• 
kin çağlana tanıthğı Orkek, ç .. 
kingen, kapalı cılaz diıi değildir, 
Onun kanında her işin içini, da• 
tını görecek kadar keskin u 
taıımıı anaların gUcQ vardır. O 
ıenelik bir sınama bu bozulma• 
6zlln ııığını hepimize gösterdi. 
Şimdi kadınlanmızı aaylavlaf 
arasında da göreceğiz ve ıev .. 
neceğiz. 

Aramızda bu iti beyenmiyene 
lerin de görllleceğlni bilillyorus. 
Onlar, aaylavlığa kurup ta kurun
tularınının bot çıktığını görecek 
zavallılardır!. .• 

M. T 

Malatyada SUrek Avları 
Malatya ( Huıuı1 ) - D~ 

muz ml\cadeleıl faaliyeti ço 
ilerlemiştir. Yalnız.. Besni kaz 
sında l 54 domuz 6ldürtllmOıtlll'• 
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Bir diğer kazada da 10 gOll l 
içinde 25 domuz 61dUrlllmllşttır. 
Snrek avlan heyecanlı ve zevkli 
olmaktadır. 

Muş Hamamt 
Mut (Huausi) - Geçen laf 

kl\lhanı ç6ken ve bu sırada bit 
amelenin 6lllmllne aebep old 
hamamın Evkaf tarafından tamiri
ne batlanmııtır. 

Hamam bir haftaya kadat 
açılacak, bu suretle Mut bamaır 
aızlıktan kurlulacakbr. 

W:alatyada Noterlik işleri 
Malatya, (Huıuıi) - Notel 

Tevfik Ad:iye bakanlıtı tarafır 
dan noterlikten menedılmiıtir. 

Yeni Noter gelinceye kad•t 
Noterlik iş:cr• ZabatL:Atibl Ômtl 
l..6~i tarahndaıı ıörulıcektir. 
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6 Birinci klnun 

Siga•et Alemi 

Fransız 
ltalgan 
Konuşmaları 

Franaa ile ltal7a araaında eakl 
heaaplan temizleyip yeni bir berabu 
lalıtaıa alanı kurmak makaadlle 
ıh·itilen koauımalar duam ediyor. 
Bu konufmalana aaa çİ•l'İlerl laak· 
lrıada g8zGmlhı:e buı ıeyler llitti. 
Bu neıriyata göre ltalya lle Franaa 
arasında bir anlaıma 1apıl•aa:aı 
iateyenler, iki taraftan da iki kıama 
ayrılmaktadırlar: 

1 - MGatemleke itlerini •uvakkat 
birer hal auretiae batlamak iateylp 
Avrupada bu iki UJrlye beraber ça• 
htınak imk&nını nrmek; 

2 - Bu hal ıeklinln kat'i ol•a
ıını iateyip mllatekar bir aiyui teırikl 
miaalye lmkln bulunmuını Bıle
yenler. 

Bu takdirde, aalaıma daha kolay 
olacak ve hiçbir arazi meaeleal 
••vzuubal.ia ol•adaa Libya'aın 
cenup hududu itaJ1a lelaiae tadil 
eclilerek Afrikadakl aalaıma

•azlıta hlr nihayet verilecek n 
Tuauatakl ltalyaa adıjıaın vaziyeti de 
lca\jı hale ıöre bir ıelde batlanacak. 
Buna llheten ltalyanın Habeıiatanda 
Japmak iateditl bazı hareketlere 
franaa 181, 1umaeak olursa her iki 
•emleket lçia beıaen bir aalaıma 
teaiai mGmkUn olacaktır. 

Fakat bu fikre tarafdar olanlar 
l»unun munkkat olablleceti iddiasın• 
cladırlar. ltalyaa dnuıaı halletmek 
için İtalyanın yayılmak ihtiyacının 
eauıadaa halledilmHi llzımmıı o 
!ikri mGdafaadadırlar. Binaenaİeyh 
ltalyan mfiatemlekelerl bGyGmelidir. 

EvYelce, ltalyaalar, bu huauata 
•uayyen toprak parçalan 11Gaterdir<lerl 
laalde tim i o fiklrdea vazgeçmlt 
ıBrlnmektedirler. Bu huauata bası 
İtalyan m . hafili Haheıiahnın bu hu• 
ıuata en muvahk bir 1&ha olduğu 
fikrini ileri atırlyor. Çt\nkl hem mtı
tecaal• Mr arazi, hem kırmızı denizle 
Hind okanına açılmıı kapıları bulu
nacak. Bu fikri mlldaf aa edenlerin 
~ nda Mihtemlıkı Nazırı Jeneral 
.. Beno •ardır. Bu mlnaaebetle, ltal
r~nı~ emellerial tahakkuk ettirmeıl 
~ın ranaa ile ln,.Utcre ltal1ayı Habe

: •tanda batı bot bırakmalı, Franaa 
~nun için Adlı Ababadan Clbutiye f en deınlryoluau terketmelidlr. Hal• 

F u ki Şark mlıtemlekelerl için Cibuti 
d ranaıının mGbim bir ı .. abahrfıi ol· 

utundan, buraaın (talyaya terki l'ayet 
ılç oluaktır. Bu ıDçUlk karııaında 

HARiCİ 
Deniz 
Silahları 

Lonclra, IS (A.A..) - Japoa murah
haaı M. Mataudeyra ile laariclye baka· 
nı Sir Cea Simon yarın deni• ıBrlt
melerhaln alacatı yeal ıekiller hakkın• 
tla konuıuaklardır. 

Zaanedildltlae r8re, Slr Slmoa, 
M. Matıudeyradaa, Vaıinl(ton •uahe
deal Japoaya tarafından feaheluaduk· 
taa aoara Londra rBrlımeleri hakkı•· 
da fikrlal aöylemHinl iatiyecektir. 

Japonyaıua muahedeyi feaettitinl 
hanri tarihte kat'I olarak bildirecefi 
heala belli eletildir. 

Bir Tayyareci 
Denizde 

Bulunduğu Yeri T elıizle 
Bildirdi 

Meıhur tayyarecilerdtn Ul•, ev• 
vellıi .... Amerikadaa Anatral1•1• 
bir 11çuı Japaııta. Son ıelea haber
lere ıare Ul• 'ua ta17aresi Honollll 
açıkların.ta deaiie dlt•lttlr. Tel 
7azıaında denlli7or ki : 

HoaolDll, 5 ( A.. A.. ) - Ulm'ua 
,.an cierditi bir telaizde, keadlılaln 
Honolllll'nOn cenubuada denize lndltl 
ve iki aaat kadar ylzeblleeetl bildi• 
rilmlıtir. 

Ulm'u araıtırmak lçla altı d6nla 
tanareal yola çıkmıtlardır. Soa da
kikada, bulundutu yerin ketfedllditi 
haber verilmektedir. 

Paria, S - Tayyareci Ulm bir 
vapur tarafıadaa kurtarılmııtı. 

Hind Kanunu 
Esasisi 

lagiliz M, elisin de 
Kabul Edildi 

Londra, 5 (A.A.) - B~nkil mu• 
avlnl ve muhaf azısklrlarm lideri M. 
BaldYln 1700 murahh.,a önGnde Hin· 
diıtan meaelealnde bir kaç kitinin 
htıeumuaa ujnmıt, bu ııırada Hindla• 
taa aı7aaaaını •ldafaa et•lftlr. Neti
cede Hiadlataa kaaunueaaai•l hl1lk 
bir ekaerJyetle kabul edilmittir. 

1 

·······-····~········ .. ···-··· ........................ . 
ve Habeıiatanla çetin bir mllcadeleye 
,.ırmekten çekinenler Sudan ve Çad 
ıölGne doğru ltalyan!ann 7ayılmuını 
latemektedirler. 

Yabancı ıazetelere ,.are tlmdiJik 
bu mGzakereler, iıt• b8yle dalgalı bir 
aafhadadırlar. - Süreyya 

!!Z2 ı = 

Sevmedlllne 
Edebi A 

-,-,-1~-,-9.l_4_ A,ık Tefrika 
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Genç daktilo, mendilile ter!e
rlnl kurula yordu: 

- Geçende başıma geleni 
bilmiyorsunuz? 

O dadakilerden en hassaı Na· 
fiz Yusuf çıkmııtı: 

- Neyi, Beyhan? 
Beyhan, onu muhatab bulduğuna 

memnun olmuıtu. Pertev Nejadın 
içi fea:- t, hartı, kıskanç oldu· 
iunu bl.iyordu. Şevket Yahya 
lbae, kendi dllt\indllklerinden 
•ıka bir ı•Y din!ememeği 

itiyat etmiı bir adamdı. 
Genç kız, karık kırık glllü· 

yordu: • 
- Geçenlerde yine böyle bir 

iauket gôndermiıler. Akıam çı· 
kbarken, kapıcı Sadık; sizin için 
ırakblarl Dedi. Kimden? diye 

ıorrnadını. Aldım, eve götUrdUm. 
:rtesl gün, mesele anlaşıldı. Me· 
de~. Sa~ık yanlıı aralamıf. Bana 
egılmı , ... Perihana imiıl Çok 

mahcup oldum. 

cL 
Pertev Nejat, ura baıını kal· 

rmııtı: 

ıh - S ze buketi gönderen Pe· 
r an mı? 
b Be) ha , ıaşalayacak oldu, 

•men ke"'1dinl topladı, sesini 
dlkleşt · rerek: 
'h - Dü ' yada bir tane mi Pe• 

rı an , n ? 
. . Deci . Fakat bütün vücudü 
ıcuı içi t .tr:yordu. 

Nafiz, Yusuf, sahte bir kalen
derlikle bqım aallayordu: 

- Böyle yanhılıklar olur ••. 
iyice anlayıp dinlemeden hediye 
kabel edilmezi 

Beyhan, hiç ciddi; etini boz· 
mayordu: 

- Değil mi ya? 
Şevket Yahya, önündeki blok 

not üzerine bakkalın, kaıabın 
he1aplaranı çıkardıktan ve alaca• 
iı aylıkla vereceği borçların 
muvazenealnl yapıp bltlrdıkten 
aonra batını• kaldırdı, Beyhana 
sordu: 

- Meclisi idareye verilecek 
eababı mucibe liyihası ne oldu, 
Beyhan hanım? 

Sual Beyhana ıorulmuıtu; li· 
kin mukayyid Nafiz Yusuf ile 
Pertev Nejat baılarını sumenle· 
rinin Uzerine eymişlerdi. Şevket 
Yahya, esbabı mucibe liylhaaını 
k aleme aldığı için biibUrleniyor 
ve hattl terfi, zammı maaı, ikra· 
mlyt: ~ibi teşvik, takdir bekli· 
yordu. 

Mllıveddeyl mUdnr görmUı, te· 
mize çekilmesini emretmişti. Şevket 

Yahya, neticeden okadar emin· 
di ki, göğsUnU gere gere Bey· 
hana ıoruyordu. 

Beyhan, Şevket Yahyayı sev• 
memeeine rağmen, yine onu 
incitmekten korkan bir ha&1aai· 
yetle cevab Yerdı: 

TELGRAFLAR 
Silih Dalavereleri 

----·-·--·----·············-·---
Amerikadaki Tahkik Komisyonu, 

Hakikatleri 
Çıkarıyor 

Müthiı 
Meydana 

Meıhuı Pıaunı ılllh taolrl Şnayder ve buıonkl aulqamamazlıldara 1ebıp 
olu bir ailih manzumeıl 

Vaıi•a1oa 5 (A. A.) _ SiJAh tloa• çok deliller .vudır. Talakikat ııraıın-
retlni tetkik komiayoau önlade ıa• da bize verilen " Dlpon da Nemir " 
hldlik eden •Kolt Pirearma,, tlrketlnln tirketi mtıdGrlerlnden birinin bir 
hukuk mGınirl M. Holden, Amerika mektubu var ki, M. Huver'in, Ticaret 
htlkumetinin ( 1914 • 1916) aeaeleri Nazırı buluadutu eanada aillh ticre• 
ıı:arfında fngiltereden almıt oldutu tini tahdit için (1925) te Cennre'de 
allih aipariılerini denettitini ve bu toplanan konferaaaıa '' Amerika aillh 
aipariılerin Kanada yo?u ile lnıilte• fabrikalanna ket vuracak kararlu 
rere •eYkolunduğuau •3ylemittir. almaaına ,, mani oldutuau l'aaterlyor. 

Komiayona verilen bazı vealka· " Dilpon da Nemtlr ,, tirketi aon• 
fardan anlatıldığına ıare, BeJçikadakl radan gazetelere beyanatta buluaarak, 
bir alllb fabrikaaı, Vinçiater tirketine Cenevre'deki herhangi bir konferan• 
ve1air lnıilh, Franaız, ltalyaa, Çe• aın azaları &zerinde hiçbir vakit nllfua 
koalovak, Alman, Avuatur1a ve Mncar yOrGtmeye çalıımadıtını iddia etmlttir. 
aillh fabrikalarına mGracaat ederek Bu ıirket, yalnız harp mlıhimmatı 
Ulualar Kurumu tarafından ail&h aah• ·ı ı ı e t earet emtiuının biribirlne kant-
ıının kontrolu lçla laaaırlaaaa pı'Oje• brdmaaıaa •Ani olmak late•İftİr• " 
aı-. .ııah tacirlerin .. telala• •• au..-tle 
tadil ettlril•••I mlmkl• olabUecejial Bir paUa .... fllcleSI 
aormuıtur. Mal'deburl', 5 (A.A.) - Bir fabrl-

Sillh ticareti tahkikat komiayonu kada çıkan patlama iki ieçlnin 811-
önClnde dan yapılan ifıaatı hullH mine ve 8 itç'nin yaralanmaaına 
eden komiıyon rel• Hklli M. Nye, aebeblyet vermlıtir. 
demiıtlr kiı BUyUk Bir Fallket 
''-Harbiye ve Tieret NHaretlerinla, Teguclgalpaa, S ( A. A. ) - Bir 

alllh fabrikalarının emrinde bulua- aarıınb Oç ıehri harap etmiıtlr. Bu 
mut· olduklarına dair, elimizde pek Gç tehrin ahaliainln tutarı 6500 kltidir. 

- MtıdUrll umumi, itiraz 
etmlılerl 

Kalem amirinin renat Hran• 
vermişti: 

- Nesine itiraz etmiıler? 
- Dtın, aiz gittikten ıonra 

mUdUr beni ça;ırdı. Mtıdftrtl um~
mlnln liyibayı uzun bulduğunu, 
kısaltmak icap ettiğini söylediler. 

Şevket Y abyanın alt dudağı 
titriyordu: 

- Kısaltmak... Kısaltmak •.• 
Yani kuta döndllrmek... itiraz 
edecek bir nokta bulamadılar mı, 
kısaysa uzun, uzunsa kı1al Der
ler... Yumurtaya kulp takmak 
kabilinden ... 

Elini Beyhana doğru uzatmııtı: 
- Veriniz liyihayı... Bir kı· 

aaltayım da ı&nllnler •.. 
PerteY Nejatla mukayylt Na· 

fiz Yuıufun burun .arı sumene 
dokunuyor gibiydL Genç daktilo
nun da dili tutulmuıtu: 

- Mudur •.• Vakit dar, bekle
meyiz, dediler. Slz!de gitmiıtinizl 
Kendileri kııaltb~ar. 

Şevket Yahyanın renil mos-
mor olmuıtu: 

- j\kıam tatilinden ıonra 
koca 1Ayiha kısaltılır mı? Acele 
ile kim bilir, liyiha ne hale gel
miıtir. 

Hiddetli hiddetli homurdam· 
yordu:• 

- Müdiriumumi de, bunu 
benim mar:fetim zannedecek .• 

Şiddetle yerinden kalkmıştı: 
- Hayırl Meseleyi bizzat mil• 

diriumumiye anlatmalıyım. 
Beyhanın yanına gitti: 
- Asıl llyihayı da, hulbasmı 

da veriniz! 

Beyhan, el çantaıını aldı ve 
dörde katlanmıı bir demet klğıt 
çıkardı: 

- Buyurunuz! 
Şevket Yahya, ıaıırmııtı: 

Naııll Eıbabımucibe llyiha· 
ıını eve mi göttırdUnUz? 

Kalem Amirinin derin hayreti 
karıısında Beyhamn da apa açık 
kalmııtı: 

- Eveti 
Dil ehildi. 
Şevket Yahya, beyhanın elin· 

den kağıtları adeta çeker gibi 
aldı; ıed hiddetten \itrİ)ordu: 

- Rica ederim •.. Resmi evrak, 
bilhaS1a bir e1babımuc:be liyıhaıı 
daireden dııar.ya çıkar mı? Bu 
ne mübalitsızbkl Cinsi litlfin m_. 
muriyet hayatına alınmalarına iti· 
raz edenlere kızmamalı! Bu, ne 
miibalitıızlıkl 

Genç daktilo, ilk hayreti geç
tikten sonra kafasına ve siniri .. 
rine hikim olmuıtu: 

- Cariyeniz, pek çok rica 
ederim, anlamadan, dinlemeden 
insanı tekdire ve haaaaten tahkire 
kalkıımayınızl 

Pertev Nejatla mukayyit Nafiz 
Yuıufun başları biraz kalkmııta. 
Sahne birdenbire değiımlştl. 

Şevket Yahya, bir adım 1ıe-
rllemlşti: 

- Affedersiniz, sizi tahkir 
etmedim. 

Genç kız, blUlln hiddetini 
ondan çıkaracaktı: 

- Miidürlln emrile götUrdUm. 
Kelem amiri, kekeliyorduı 
- Ne emrettiler. 
- Ben, acele ile belki bazı 

mUhim noktaları atlamıı olabi-

( Gönül işleri J 
Bir Menfaat 
izdivacı 
Etrafında 

Bay (Celil Oıtürk)eı 

"Kanuna uygun olmıyan ıart· 
lar muteber değildir . ., Şeklinde 
bir kaide vardır, unutmayınız. 

Bir memur, ölünceye kadar ayni 
yerde kalamaz, emir kuludur, 
bu,On lıtanbulda kalır, yarın 
Erzuruma gider, alacatınız kıza 
daima lıtanbulda kalacatmı va· 
dedemeulolı, edenenlz kanun 
nun nazarında muteber olmaz, 
karıınızdaklni aldatm11 olursunuz. 
Açık konuımanız mllraccahhr. 

Kadın ile erkek ara114da, ka· 
danın aleyhine yaı farkı bulun• 
muı ııhbl bakımdan zararlı de· 
illdlr. Fakat yatlı kadınla, daha 
1ıenç erkejin kuracağı ailede 
temel çUrlik olur. Erkek daha 
genç iken kadın ihtiyarlık çağına 
glrmlt olacaktır. Yalnız menfaat 
izdivacı lae, ve ıize aaadet 1ıeti• 
recekH, itiraz edemem. 

iki ayn ırka mensup olanlar 
araaında evlenmiye, prensip iti
barile aleyhdanm, fakat bir Tl\rk 
genel ile Tllrkçe ana dil olarak 
kabul etmit bir 2enç kız arasın· 
da, bu prensibin haricine çıkıl· 
dığı ve mes'ut olunduğu vakidir. 
Bu meaelede ailelerden gelecek 
itirazın, ıizinkinden ziyade, sev· 
diğlniz genç kızınkinden gelece
ğini tahmin ediyorum. Görllnüt
lerlne rağmen Musevi doıtlarımız 
bu m .. elede pek hauastırlar, ve 
zannederim, yabancı dine mensup 
bir erkekle evlenen Muıevi kızı· 

m, dinini muhafaza etse bile, 
811'f bu sebepten dolayı mezarla• 
nna kabul etmezler. Fakat bu, 
meHlenla ikinci safhaııdır. 

Kanuni mahzur yoktur, evi .. 
nebllirainlz, eğer muayyen yaşa 

aelmit laenlz, ailelerinizin muva• 
faka tini almadan da, onlardan 
fizlJ olarak ta, evlenebllirlfnlz. 

TEYZE 

lirim. Siz, karıılaıtarın, llAvc 
edin, dedi. 

Şevket Yahya, ne ileri, ne 
ierl bir adım atamıyordu, olduğu 
yerde mıhlanmıı gibi kalmışb. 
Elinde tuttuğu kltıtlar da titri· 
yordu. Pertev Nejatla mukayyit 
Nafiz Yusufun burunlan, yln• 
ıumenlere değiyordu. 

Şevket Yahya yutkundu, bir 
kavıadan ıallb çıkmıı gibi göğ• 
ıllnll gerdi, masasına doğru yö· 
rlldft: 

- Bir de ben kartılaıtırayım. 
Be:ki siz de atlamı111nızdır. 

Masasının bqına oturdu, mil· 
dtırlln yazdıiı bullaayı okumaya 
baıladı. Okudukça renkten renge 
giriyordu. Nihayet dayanamadı, 
kiğıtlan maaanın tııtllne ath : 

- Benim yazdığım liyiha 
mahvolmuf. Eababı mucibe değil 
esbabı gayri mucibe bile yok •.• 
Giıya telhis edllmiı?. 

Hmçla gülüyordu: 
- Böyle hullaa olur mu? 

MtıdürO umumi beye göstermeli. 
Vaziyeti bilsin, bunda benim bir 
dahlim ve teılrim olmadığım 
anlasın .•• 

Tekrar kiğıtlan aldı, kalkıp 
gidecek gibi idi. Birden durdu, 
latifeye benzer bir sitemle Bey
hana baktı: 

- Fakat, bu kağıtları mUdOrtl 
umumiye nasıl götiirOrllm? 

Genç daktilo, fiiturauzdu: 
- BurutmUf, diye mi? 

( Arkaaı yar ) 



Dünga Hadiseleri 
-'--------..... --....................... ---+-

Bu, Altın 
Nereye 
Gidiyor? 

Birkaç gUn evvel Franunm 

Fransız 
gaz•tel•ri 
on/amale 

bazı vilayet sıaze
telerlnde kilçtlk 
bir ilin çıktı, bu 
ilanda: 

heoesinde u20 franklık 

eski albo paraları kiğıt ile 110 
franga ıatın alı) orum, ayoi kıy· 
mette, fakat çok eskiden basıl
mıı paralara da 140 frank veri
yorum, şu adrese mUracaat edi· 
niz,, deniliyordu. 

Bu ilan Frımaanın merkeıindo 
çıkan gazeteleri meraka dlişürdU. 
Dediler ki: 

"fransada altının kAğıda niı· 
beti beı buçuktur, (110) frank ta 
(20) frangın beı buçuk mi~ 
lidir:. Franaada kerkea bankad11n 
bet buçuk misa fazla kiğlt ver· 
mek suretile altın alabilir. O hal
de bu zatin bankaya mt\racaat 
etmeyOp te eski Çllonlarda kalmıı 
olan altınları toplamak fıteyl· 
finin 1ebebl nedir? 

F ranıız gazeteleri bu merak
lan gidermek için vılayet gazete· 
)erinde göıterılen adrese haı vur· 
muilar ise de bu adreste oturan 
zatla Parls gazetelerindeki fıkra 
çıkar çıkmaz bellisiz bir ıemte 
gittiğini öğrenmişlerdir. ıı·n içyüzü 
bu sebepten gizil kalmıştır. 

~ "M Uıir ,, karşılığı olarak 
ordumuzda da kullanı· 

Mareşal lacak olan " Ma· 
reıal ,, unvanı as• 

sözünün len A!mancadır. 
aslı nedir ? UMarch,, ve useha-

lcb,, sözlerinin birleımesinden çık• 
mııhr. ilk zamanlarda hükUmdarın 
ıilvari kurumlarına bat olan zata 
denirdi. Fakat sonraları bu mevki
de bulunan bazı kimseler muhare
lerde o derece cesaret ve muvaf· 
fakiyet gösterdiler ki, kendileri 
bütün aftvarl kurumlarının genel 
kumandanı yapıldılar ve daha 
ıonraları da baıkumandan oldular, 
unvanları yine Mareıal olarak 
kaldı. Bu ıözUn almancadan fran· 
aıı~caya geçmeal ıoora bütüo 
dünyaya yayılması (1185) yılında
dır. İlk Fransız Marefahnın adı da 
Alberik Clemant'dır. 

Oeniz kuvvetlerinde kullamıa • 
( Amiral ) kelımeslne gelince bu· 
aun arapça ( Emirnlma ) aözUnden 
alındığı iddia edilir. 

* 
Genel toplantı yerlerine ıık 

aık giden bir tanıdık her 

Vestiyer 
"'özü nt1reden 

çıktı ? 

defasında palto ve 
ıapkaaım (V e1ti· 
yer) e bırakdıkça, 
aylık bUtçeıine bu 

iş için birkaç lira tahaiıat koy• 
maıı lizlm ıeldiğlnı dnınnmtıı, 
bizden bu (Vestiyer) adetinin ne
reden çıktığım ıoruyordu, ıByll· 
yelim: 

1817 ıeneslnde, yani Franaada 
Napolyon idare1inln dotmeıinden 
ıoora, bir muharrir Germaniko• 
iaminde bir piyes yazmıfb, kome
di F ranaezde oynuyordu. Mu har• 
rir Napolyon taraftan olmakla 
tanınmııb, piyea de imalı görUI· 
dü, daha ilk perde bitmeden 
Kıralcı seyircilerle lmperatorcu 
eeyirciler baston, temıiye ve yum· 
rukla biri birine girdiler, 
jandarma yetittl, aalon bo--
şaltıldı ve hAdiıenln ertesi gUoU 
de Polia Müdüriyetinin bir emri 
çıktı. Bu emirde: 

«Tiyatroya gidenlerin baston, 
ıemslye, silah ve kılıçlarını içeri 
girmeden evvel tiyatro mUdürlye
tine teılim etmeleri IUzumu ıöy· 
leoiyordu ve bu eşyanın hususi 
bir odada saklanarak temsilden 
ıonra sahiplerine geri verileceği 
temin ediliyordu.~ 

Bu hu&usi muhafaza odasına 
(V at"yer) adı verildi ve (Vesti} er) 
işi de- bu hadiseden doğdu. 

Dlnrada Olup Bitenler 
~~~~~~.....-~-

Prenses Marinanın Evlenmesi 
Bu Münasebetle lngiliz Sarayında 
Dünyada Görülmemiş Bir Hediye 

Hazinesi Toplandı 

Prensu Marina gettn elbiHsile 

Pren1elin ipekli elbi1eıi dikilip i,Ienirken 
Yeni nlilere Kanada Baibakaıı.ııı. 

baba bioilmez hediyeai 

İngiliz kıral ailHinin yeni nlilere mücevher bedi1eıi: Kıymeti 20 milyondur 

Birinci lıinan 8 

Resminfai Biz• Gönd•rlnlı 
+ .. 

Sizd Tabiatınız• Sö11ligelim 
Rt•mlnfzl kupoa ile gönd•rlnlL 

Kupon diğer H7famııda.:1Jr. 

1 lıtanbul: Bayan Mihriban: z,.;) 
ve sevimlidiı-. Alaya 
gelebilen şeyleri ka• 
çırınaz, Her şeyi ko· 
laylıkla beyenmez iı· 

-.. , ~ 

'• 

terse elinden her it 
gelir. V uife hayatın

-~ ... • ,· .•. · ... ,.·· .... ,.·· .. ·· -.:, ~ da muvaffak olabilir. 
Damarına bumamak 
şartiyle uysaldır. Fena 
muamele karıııında 
kolaylıkla dik başh olabilir. 

• 
2 latanbul; Bay Rauf HOsey:19; 

Muhitini bulduğu z .. 
mao neşeli ve konu~ 
kandu. Sureti uml1" 

miyede ~ kiugen "' 
az ıokulganclır. K~ 
§1aındakine kuvvet 
teıirler ynpmnz. Kcı 
diıini göaterioi hare 
ketlerde bulunmarJ 
YüzUne haykırmajf 

hareketlerinden dolayı tekdir ve te• 
kide gelemez, hırpalanmağa tahammÜ 
edemez. Bıı takdirde büsbütiln oaşıntJ 
İçin için her ıeyi tedlik eder, elbi" 
Ye efyaaını temiz ve eyi kullanır. 

• U Ankara; Bay H. H. 
( Fototrafıaın derclal lıtaml1or ~ 

Hazır cevaptır. Söıleri pek batmef, 
arkadaşlarına takılır, kendiaiyle şaka
latanlarıu türlü tü.rlü muzıplıklerıu• 
tahammül göstermeyd çalışır. Hır kim
le ile ahpap olmak için külfetlere ltl• 
zum yoktur. Dk gördüğü kimse oııull' 
candan ahpabı olabilır. 

• 55 lzmir; Bayan V. Z. l 
(Reamlııln dercln' bt•mlyor) 

Elbiııe ve eşyalarını dikkat n Wn• 
lle kullanır, yalnız çabuk bıkabilir. 
Moda cereyanlarını takip eder. Het 
kesten evvel modaya tabi olmak ister 
Eyi geyinmek için lazınıgeleu usu le 
ihmal etmez ve muvaffak ta olabılir. .. 

lıtanbol Bayan A. V. 
( Reımlnla dorclal tıtemlyor ) 

Çok ııöyleree de ııkıcı değıldir, Rğ' 
mıa tadı tatlı baktırabilir. Etrafın t~ 
veocüh Ye tenkitlerinden •u..tle mü 
es8İr olur. Sevinç ·· • kederlerini ~balt 
belli eder. 

• 
OıkOdu Bay Nail. 

( R.ımlıaln clerclnt llteml1or ) 
U8lu bir mektep talebesi hUBwıyet· 

lerini muhafaza eder. Tekdirlere, ceza· 
lıua yüzü pek değildi!'. Ameli ' işlerde 
oetin meııelelerde kuvvetli n yaratıcı 
olmaz. Kitaplarını, elbise ve eşyala:ıaJ 
temiz n muntazam kullanır. . ..•........................................................ 

\'aDI lla1rl7at: 
OlkU - Ankara Halkevleri tara

fından ayda bır çıkarılan bu kı) metli 
mecmuanın 22 inci eayıaı, ıkt.ısadi, ılmi, 
edebi yazılarla intişar etmietır. Tavsi~ • 
ederiz. 

Yeni TUrk - Yeni Türk mec• 
muaaınıo İlmıci Teşrin 27 iııci sa:yııı 
Bay Ali Rıza, Mustafa Nüzhet, Jıluuit 
Mueyyed, Dr. Mithad, Akdes ~ımet, 
Elif Naci, Bayan :;ıükufe N ıbal, Meailıa 
Muzafferin yazıhmle intişar etmiştir. 

BUyUk Gazete - Büyiik Gaze
tenin altıucı sayısı da güzeJ, renklı bit 
kapak içinde (24) aayfa olarak çıkıuış
tu. Her hafta daha mütekiiwı1 bir §~ 
kilde çıkan Büyük Gazete, her ce§iS 
okuyucuyu alakalandıracak yazılarl& 
intil)ar etmektedir. Bu ıayıda dörk m~ 
raklı tefrika, altı muhtelli müsabaka; 
kadlD, moda, ıiuema, tıyatro sayfalan, 
hikiiye, dünya vukuatına dair meraklı 
yazı ve reaimler vnrdır. Tavaiye edeıiz. 

Yeni Adam Halk kitapları 
"sosyolojl,, - Yeni edem gazcte
ıinin haık kitaplar.o& birine ıi bıı 

adla çıkmıtbr. Yaz!n İsmail Ha du 
Baltacı otludur. Oz ve pelc: açıW 
Türkçe ile yaz lmıft r, herkes ıın .. 
hyabılir. Resim i bir kap k iç.nd• 
32 bllylik yilz, (15) kuru~ ur. 

FotoQrat Haberleri - Bu h'1f .. 
ta çıkan betinci aayıgın a, bir h ft• 
içinde olup biten yerli, harici lu üO 
h4dlselerin canlı fotoğ af arını ; 
larile beraber bulacaks n z. 

•Fotoğraf haberler·" m cmu cında 
ıpor, ı!nema Ye modaya ait bir çolı 
resimler olduğu gibi foto~r flı bıl'" 
mece ile amatörler ar ı nd fotonraf 
müaabakaıl da tertip etm·ş 'r, Oku-
yucularımıza tavsiye cdNiz. 

Hava huku:<u - Ask ri ten' i# 
mahkemesi Müddei umumisi F ·at 
Şerif Bey tar fmda ç karılan .,. 
huılatı Tayyare Cem·yetine tc " 
edilen bu kitabı bütün hukukcu:erı'" 
mıza tavsıye ederiz. 
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Yeni Moda Haberleri 

Kışlık Mantolar 

Bu ıene fan• 
tazi paltoların 
yakalan sayet 
.zen,ın kOrk!erle 

doludur. Eaki tnylll kork· 
lere mukabil bu aene .. 

çok kullanılan tilkidir. 
Rumimizde bu ıeae • çok befeDllea yaka
lardaki kilrklerin zenıLJiğine Ye çokluğuna 
bakınız. 

Sivri Ve Keskin izgile .. 
rinizi Yuv rlak Y 

sı,r1, kaıeli çizgılerln ftıtnne 
JU•arlak bir elbise ıiydirmek hiç 
te ıtlzel durmaz. Halbuki ılmdikl 
elbiıeleriu her taralı değilse bile 
ıenel olarak yuvarlaktır. Omuzlar 
vuvarlak, götlı Hkiıl gibi tahta 
detd. Arkada kemikler ı&rDn• 
••••iL VncudDn buralannı ıit
ınanlatmıya uğrqırken be'inizt 
kalçanızı ve ayak bUeklertnizin 
kalanlaımamaıına çok dikkat et
••liaialz. Y epacapnız ıeyler ıan
lardır. Bol allt içmek bir. ikincisi 
kendinizi ııkmadaa dimdik durup 
OIDuzlan IH ~kip yukan kaldır· 
aıak, •ara ela arkaya lt•ek. 
Hergila an clefa tekrar edllaia. 
Bu hareket kürek kemiklerinizin 
ravaı yayq örtUlmeainl temin 
td•cekt.r. Üçilnctlıll duvardan 
Wr kol boyu uzakta, topulrlannızı 
blrlcıtirerek durunuz. Ellerinizi 
4uvara dayayarak TlcudDn6zD 

e dojTu çekiniz. Bu hareketi 
•parken dirıekler tabii olarak 
tlklllecektir. Bu hareketin de iyi 

••tice YVebilmeai için her aabah 
Oa kez Japalmaa 18Nktir. 

Boyu~ için yapıl•cak hareket 
lae bap ıağa, &ıftne, aola, arkaya 
dejru bir daire Ozerinde hareket 
ttlrmekt r. Eğer bu hareketi ya· 

kea Ç•Lrdı çuturdu duyaraamz 
erkına)ın. Zira bu bir tarafın z n 

dıtına deiil bu h•reke.e olan 
aeınıza bir ifarettir. 

Bacak ar için yapılacak hare-
et •vvell topaklar Ye 1nırunlar 

eşik olduğu halde topuk kal-
ak sonra barunlara yana 
u açarak yine topuk kaldır· 

lıtan ibarettir. Diiw bir hare· 
•t te f dur. Yine iki ayajınıu 
• dizler:nid iy ce b"r~birine ya• 

tırın. 1 J topuğ Jnuzu birden 
la ve3 ahut sağa hareket ettirin. 
nra burJn'an ha.eket ettirin•• 

b~yıece Dutun oaayı doıa,,n .• 
hütDn bu hareketler 'Ucudu• 

nuzun ıtıze11igini &Lnc!en güne 
artbl"acaktır. 

-·Şeker.siz · Bi.5t:iivr-
Lazam olan tel .er iki fiac • 

on, dart çay k .şıjı &ilme beykdı 
paoder, y nm çay kat tı tuz, 
3/4 fincan ant. 

8u ıların laep• iyice kanfla
nld ktan ıenra iki, •i•r tlaha 
ağırca o'm4oaım ·atenemz, d rt 
kat k yai iJl, e edin L Sadeyat 
kullanabi eceği e istersen & içyat 
da ka lana li iniz. Hep bir 
aratla y n iyice kant ırcLktan 
sonra J vaş yaut • tn kabaız. 
Az unlanm t b ·r tahtanın üı llne 
hamuru diSknp iyce JUiurduktan 
•onra iaterseniz oklava U.. oklava 
yokaa elle bir iki s atim kahn• 
lıtanda açına%. Yunrlak . ~·~r~ak 
keılp yailaomlf bir tepaıaın ıçıne 
aıralayınız. Tepai kenar.ı oluraa 
bisküvi yumuşak olur. Bu bi kil· 
Yilerl 11cak aıcak remek llzımdır. 

Ne Yemek 
Yapsam? 

Patatea Dolm .. ı 
Enell patatesler kUlde Ye 

yahut fınnda kabuklarlle bera• 
ber piflrilecek. Sonra ortadan 
uzulama kealecek. \çlerl oyulup 
~ıkanlacak. Tuz biber, ıade yal 
katıp laepm birden karlftınlarak 
bir hamur haline ıetltllec•k. 
lıteadlğt takdirde biraz da Hin
dlıtan cevizi veyahut bayatı ce
Yi& ili•• edilecek.. Bu bamar 
iyice ezlldiktea llODra biraz ı cak 
ıtltle ıulandırılacak ve bir miktar 
daha yai l AYe edilecek. Kaymak 
Kibl oluncıya kadar döilllecek. 
Bu mahlut tekrar kabuklan*• 
doldurulacak. Her biriain e 
kırmızı biber, rendelenmlt kaıer 
peyn·rı de koyarak tekrar fanna 
konacak Ye kızannca 11cak ııcak 
yenecek. 

Sebze Salatası 
Uzam olan feyler: Bir fincan 

ince ince keai m ı llbna, bir fi:ı
can kaynatalmıı eoğuk pancar, 
bir fincan yine kayaamlf ve •~ 
ğumuı havuç, bir 8-aa kayna
mıt ve. soğumuı patateı, bir fin· 
can ince ince ke i mlı kereviz, 
bah"'rat ve bir marul. 

..,!1- ~r-s: 
aGz&lecek, havuç, petatea, pancar 
Ye kerev zle karıtbn acak berine 
tuzu bib•ri de dökUldlkten aonra 
herkes için bir marul yaprağı 
beaap ederek, karıtık aebz~ler 
dizllmiı marul ppraldannın lçıae 
konacak, lzerloe ya mayonez ve 
yahut ta bol ıeytlnyafı, limon 
(lirke) •otan suyu hardal lormw 
bi~ıer döldlllip sofraya çıkarılacak. 

-·--··vü;--ı~·-·-

,.,411 Gtinlerinin En Büyük 
f;ğlencesidir 

. Yum plijtarın, gazanolarm 
aldığı veri kıtan el itleri tutar. 
El it erinin içinde en çok ı.kmı· 
yan, bahu•u• en yeriade o:anı 

Elbiseyi Gösteren Çamaşırdır 

Bir kadmıa · ze•kini meydan 1 

çıkaran en birinci şey çamaıırdır. 
Elblııeıinde baıkalarının da ıevkı 
vardır. Fakat çamaşır baıkaları• 
nıD g6ztnden sak'ı olduiu için 
ondaki zarafet tamamea kadm.n 
keadi zevkine aitdir. 

Çam.:ıır için en çok beyenilen 
kumaılar, krepdöşin, krepbirman, 
tuvatd6,ava, krep jorjet, krepru• 

men ıibi kumaılardır. Fakat bu
pOn en 91k çamaf&rlan krep
aatenden yapılanıdır. 

Dantel ister hakiki, iıtene 
taklit olsun buıDnkü ç•mqırlana 
en büyDk sllsOdür.Gecelıkle, vllcu· 
dun biçimiAi meydana çıkaraeak 
ı~kilde yapıtık kadardır. Bunlar
da da dantel çak olur. Ve bunlar 
pembe, be. az, sarı, yeılt, her 
renkten yapılmaktadır. Reımlmiz· 
de iki güzel çamapr modeli g&
rllyonunu. 

Prensesin 
Elbiseleri 

Inıiltere Kır .. ~içik oflu 
ile evlenen Pre aes Marina için 
Pari• terzl1erinde bine tıakm el
blae, manto, tuvlet, iç çamaıırı 
vesaire yapıldı. Earada Preaaeıl 
çok 11k ve aon moda bir tayy6r 
içinde ı&rOyoraunuz. l.teraeniz 
bu tayyarı an de yapabi irainiz. 
~ . .. . . . . .. ., ......... ...... 
ylln ifleridir. 

Re•mimizdeki aüvet r ev 
içinde giymek 'ç'ndir. Ôrgiisll, 
dliz ti örıftsl\dllr. Ya.naz etekleri 
1akasırun etr f ndan ö e ve 
apğt} a doğru uza an ar alar 
ve kol kapak1.trı IAat k utüdür. 

Karikatürü, 
aon zamanlar· 
da kadınların 
pek dl\fkUnln\ 
1f 6 at erdikleri 

permanant çıl· 
gıolajına b i ı 
m l aal olmak 

liztre bir lngi· 
liz ıazetesin· 

den keaUk. Bu si.lifle kediler
de bile 6 aylık oadllUayoa ib
tıliaı bat ı&ıterecekl 

............... --·-·-----·----·--···-·····--
Çabucak 
Moda Oldu 

Prenıea Mariııa Londraya evlen
mlye srlderken Parıaten geçti. Bir 

yı;ın elbise yapbrdaktan sonra 
Pariain an meşhur tuvalet aalona-

na iİttİ, aaçlarmı yaptırdı. Kuva• 
f6r, Preoaea rv arinaya, dl\ğtln he-
cliyeal olarak, o rftne kadar hiç 
kimı•J• yapmadığı bir maç tuva
leti modelini tatbik etti. Bu yeni 
modeli re.imde ı&rtıyorıunuz. 

Şimdi bu yeni ıaç tuvaleti her 
tarafta 1algın bir moda halini 

almıştır. Bütün kibar kadınlar 
saçlarının andtıliıyor u u böyle 
' ' rı orlar. 
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1 Perşembenl111 ö;uşıf-
1 1 

Kış Gelince 
Ne ben onu aeviyordum, ne de 

onun beni aevdiğine kendimi inan· 
dırmıştım. Sadece, yol UstUnde 
blribirimize tesadüf edince göz 
göze bakııırdık. Amma içten bir 
bak ıma idi. O gözlerile: 

- Ben seni ıevmiyoraam da, 
Hv:ycr gibiyim; 

Demek bterdl, ben gözlerimle; 
- Ben de öyle! 

Demek isterdim; o derin bir 
nefe3 dırdı ben derin bir nefea 
alırdım. O yoluna giderdi. 

Ben yoluma giderdim. Hergün 
ayni tesadüf, ayni bakıt olurdu. 

* Yaz geçti, kıf geldi. Ben yine 
berglin ayni aaatte ayni yo!dan 
yi1rüyor, ayni yerden geçiyordum. 
Evvelki gtin blrdenb·re bir şey 
oldu, şaşırdım, duraladım. Sanki 
kalbim durdu; ne olduğumu bile· 
medim. O geliyordu, onu gör
müştüm. Arkasında yakHı ıiyah 
kürklü mantosu, başında siyah 
bereıl vardı, geçen bir yaz onu 
daha güzelleşlirmlşti. Gözleri nin 

menckte rengi c.aha tatlılaşmıı, 
snçlc.r,nın papat} e demetine ben
zeyen ıevimlil:ği daha sevimlet· 
m:şti. 

Evlenirken 

Evlenme memuru ev· 

lenecek erkeğe döndü: 

- Filancayı zevceliğe 

kabul ediyor muıunuz? 

- Ben de bir aual 

sorayım, siz benim yerim

de olsaydınız, kabul eder 

miydiniz, etmez miydiniz? 

Allşkanhk 

Kapı çalındı, hizmetçi 

açtı: 

- Bay eydı mi? 

Hizmetçi dUıUndU ı 

- BugUn ıormayı unut• 

tum, kendlıl yukarıdadır, 

ıorup 8ğrenlrim 1 

- Yttzüınc bir kere gülrueniz için bütlın haya· 
tımı ver;rdim. 

- Sakın bu ı,i evlenmemizden evvel yapmaym, 
mlrasıJızdan i&tifade edemem. 

, . 
. " .. , l 
... , 

U:!:~~--~~~~-:'!l.._ __ ~--..I:.JJ~~ 

Yazısın ın 

Nerede ~!l~:~'~j.fı'' 
Dilenci c;ocuk 

1 
. ! 

avucunu açb: / · ~ı j 
- Gözleri ;;/ / l 

görmeyen baba- ~ 1· 

ma bakıyorum f 
bet on para 
verhl 

İyi kaJpll biri 
du rdu: 

- Baban ne
rededir. 

- Karşıkı kal
dır 1 cama
kin. . • ıeyredi· 
yor. 

Bekle 
Horoz tavuğa 

darıldı: 

yaztlması gerekli olmıyan bir re,,im 

Düşünürüz 
Mu,terl: 

- Bir kadeh rakı 1 

Dedi, garson bir kadeh 

rakı getirdi. Kadeh küçük, 

çok küçüktü; müşteri 

sordu: 

- Neye kadehleriniz 

bu kadar küçük? 

- Müıtorilerimizln ııh· 

halini dUtilnUrUz 1 

Hak Vermek 
Hizmetçiye darıldılar : 

- Eğer bu böyle gl· 

derse baıka bir bir.metçi 

tutacağız. 

Hizmetçi hak nrdi: 

- Evet, evde iki hiz· 

metçinin olması biç fazla 

değildir. 

Hangi 
Ağzında bir 

tek dişi olan 
dltçlye gitti: 

Ditim ağ· 
rl}Or. 

Bakayım. 

Dişi ağrıyan 
ağzmı açtı, tek 
diş göründü, diş
çi Bordu: 

Ağrıyan 
hangi ditlniz? 

Merak 
Kadınlar ko· 

nuşuy orlardı : 

- Dün SU· 
heylayı gördüm, 
müthiş zayıfla· 

mıf, herhal.de 
halta olacak! 

Og.um bir haf ta<.ıa İngiliı• 
ceyi öğrendi, hem o kadar mU• 
kemmel l5ğrendl ki, lngilizlet 
bile ılSyledlklerinl anhyamıyol"' 

larJ! 
_. ...... ~ ............ :19 _______ , 1 •• ,,.,,, 

1 Boş Sizler _ _J .. 
1 

Mevzusuz 
Karım herhangi nıovzuda 

olursa olsun 1aatlarce söz ı6y• 
liyebllir. 

- Bu bir ıey mi benim karı· 
mm aaatlerce söz ıöyliyebilmeıl 
için mevzua bile lUzum yoktur. 

Ressam 
Evli reasam resim yapıcaktu 

güzel bir kadının eline bir dol'W\fl 
çiçek verip karıunna oturttu: 

Modele baktı, resmi yaptı: 
- Bitti! 
!-:adın bakb: 
- Yalnız çiçeğin resmini 

yapmıısınızl 
- Ne yapayım; karım, kadın 

resimleri yapmamı menetti. 

Avcı 
Avcınm karııı söyledh 

Bu sene bir tane bile bıi• 
dırcın yemedik? 

- Neden? 
- Kocam yine ava gitmeye 

ba7ladı da, sokaktan para verip 
alamıyoruz! 

Yok 
Sabıkalı mahkemede ıahlt 

diye dinlenecekti: Mahkemeyt 
geç kalmııtı; bikim sordu: 

- Neye geç kaldı ı? 
- Mahkemeyi bulmak lçla 

koridorda çok dolaştım. 
- Buraya ilk defa gelmiyor• 

aun kil 
o bana baktı ben ona bak· 

tım, o derin bir nefes aldı, ben 
derin bir nefca aldım. O yoluna 
g tti, ben yoh.ıma g :ttim. 

- Civcivlere 
laveç jirnna1tlğl 

yaptırdığmı gör· 
düm. Bu doğru 
bir f OY değiJ, 
bekle de biraz 
daha bUyUsUnlerl 

Ayaktaki Y,olcu - Çok ıUkl\r 
yetiştim .. 

bcrşeylm tamam olarak trene 
Batında 

nasıl bir şapka 
vardı? 

- Öyle amma bu sefor tek 
baııma geliyorum. Yol gösteren 
yok! lf- • 

Yumurcanııı iane~i heı kuruş mu? Amma yr.plıuız, yuıı.;.-na ~a 
yeni moda b ir şey deiil ki bu kadar pahalı olaua 1 

r- . . 
SEVGiLiM 

f 

1 

Sevgılim kara benzer, 

Vii<'tıdü bey~z bey: r.; 
Dudııgı nııra lıeıızer, 

Nur değ 1 bel ki kiraz .• 

Sevgilim nyıı benzer; 
Y z i v r tostoparlak; 

I<ıın:I• H'i yııya lıcuzer, 

Zıp!ııır, lıoı !ar bnk, bak, bak 

SP\gili n Lana bcıızer, 

11 l\ ben, ha o biz biriz •• 

Se' gıliın aana benzer, 

}.1c8 "ut 0)110 ikiniz f 

Mizahçı Cocuklarım için beş, on kuruş ver r misin.z ? 
Teiekkür ederim, çarşıya çocuk satın almıya çıkmadım. 
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Perdesinden tıırııı ıh~yar1~~·c1ı. ııittL Sln•ma- Radyonun 

dan çekılecetmı kaç defa aöyle- V J l • i 
Haberler dlği •• çeklldıtı belde yine be- .n.arueı ığ 

yıız perdeye döndO. Şimdi de Con Sinema ile radyo buıftn kan 
Holivudun en meıhur yıldızla· 

nndan Klodet Kolber bir aene· 
denberi muaikl derai alıyordu. 
Eaaaen aeıi çok gU:ıel olan bu 
yıldız, bir ıenelik yeni deralnden 
ıonra billur ılbl bir seae aahip 
olmuştur. Yakında Amerika r.ad· 
yolarının birçoklarında 11ra ile 
f8rkı ı6yleyecektir. 

Klodetln radyoda 16yleyeceif 
f8rkılara dinlemek, •i• radyonuz 
•ana, liaiD için de mllmklbldDr. 
Çllnldl ba prlular Lonclra radyom 
tarafmclaa da Amerika radyola
nndaD alınmak •ntlle • ....-.n. 
leeektlr. Şu laalde llzia radfoaa 
l..onclrayı alıyona ba stizel yal
dımı billtr ...ne l&yl•dlil prla
lan dlnleyebll*ebinlz. 

.- Kıta bir mOddet soma 
Kaliforal1a OalYerlituinde laukuk 
tahıillnl bitirecek olu mrrl- r 

C.kl Kuıu tekrar atGdyoya ~ ..ı· 
ferek filim yıldaı olacakbr. C.ld 
a•ukat olmak lıtiyordu. Fakat 
l.Jr ainema kumpanya• oau ytlk
Mk paralar teklif ederek kuclır
mıt. bq aene mtlddetle kendi 
heaabma filim çe.ırtmek &zer• 
fimdlden bir makawele lmzalat
•fbr. Qa 1UNHe Celd awkatlı~ 
tan bir mldclet ~ YU ıeçmlt 
oluyor. 

Boleı ile yeni bir filim çewlrmiftir. kardefi, hatta kardq çocuklan 
aibl aayıhyorlar. Birçok memle-

s.ltl• •• ,.; ""'''•'"' .... •• p..,.. 
ı.rı•tl•• ve 61rplı /f l•l.Ü hl 

hl •'"'''•"•'- ~·' .. "'•• , ... 
aıo•ll•I, -1 il•: Fr•••• erlcelc ,.,, .. ,.,, ... ,,.,. ,., .. ,.,.,., .. 
ıdllı%ır• ı•lmul• Huri Garaı11 

ketlerde Mili ainema radyodan, 
radyo da aeali linemadan çok 
latifade ediyor. BugUn sinema• 
cıhja kunetJI olan Amerika, Al
manya •e lnıiltere radyo teıJd. 
litını kuvvetlendirmek için mil• 
yonlar harcıyorlar. Birçok radyo 
lataıyonlan, methur yıldızların 
pYlrdllderi filimlerln prlo ve 
alkllemelerbd aboaelmae ner 
neliyorlar. Fakat Frauada rad10 
....... elli• .. mleketlere alabetle 
eok ıeYiek alc:llJor. Nitekim ma
ral Fraam celerlnden .. Tan,. 
~- amataaaaaflki
pt etlenk .,. ld ı 

••fraauda ndyo t .. k.llbn111 
feöalAde pri blmıı bir halde 
bulndap laklr olunama ~ bir 
hakikattir. AlmaayaJa beı ve 
Jaailtsecle alta milJOD radyo abo
Dnl Yarken Fr .... daki abone
luia 1&J181 ancak bir mil)OD 
bet Jllz bindir. 

••• Propam meHleai ıllpbu'z 
n ..... dld iatuyoalar meaeleai ile 
baihdır. Fena bir lataayon tara
fmau n8fNdllen iyi bir progra· 
man ne faydua olabilir? Maama• 
fih propam huarlamı.k ip de az 
ehemmiyetli bir it ıannolunma
mahclar. Radyo nepiyab dan i.
teallen neticelerin elde edilmeal • 
lçla proınmlana tiyatro, muaild, 
konferana laa berleri gibi kı11mla
nma ullhiyettar kimaeler tara• 
fmdan t•nsim edlbnui lbamdır. 

DeYlet tarafıaclaa idare olunan 
radyo lltalyonlan nefriyah prog
ramlan aruanda bir ahenk me•. ut 
olmua prtbr • ., 

Ba a..,..... laklm Radyo 
................. lrapab~. 

Şana da .aa1ll1•1I• ld baılhı 
21 J&llDda olan C.ld, llnemadan 
oa yqında iken çekllmlıtı. Yedi 
yqındu on yııına kadar çevir
diği filimlerden o zamanın kOçtık 
Cekisl milyonlarca dolar kazan• 
IDlfb· Oahlr ~ lalt bir 
it yapm•IDlft ha para ile teWla 
•• de••• ebDiftlr. BasBn lld 
milyon dolar p•a• daha Yardır. 
laraftan hiç hoflanmayu Celd 
harçlık olarak laaftada alb dolar 

harcamaktadR~·---=--=---=----_..._._ ________ -==ı=----------~--------------~------_.,. 
Foli Berjer 

Morla Şövelye Y •nl Bir 

Burada ye
al bir rumial 
t6rdlilnls 
Meıbar KoY 
Boy ftllınlerl 
Jıldıa Ril8~ D: b 
,_ı bir fıli p
Yina 'ıtlr. Bu da 
her zamanki fibl 
bir kovboy filmidir. 
Fakat Rifar bu ıo:ı 
eaerinde at O.ti .de 
en meıhur at eaabaz
ı.n... ya119an,acak 
lan ........... .... 
-...ur. 

Film Çeviriyor 
Morla Şl•alJ• HollYutda l 

,... bit filim çmn.ı,e .,... •• 
....-. t..I Foll Berjer olan h~ 
.......... JaDIDda ,. ka· 
dut pcllllarclan Meri Oberoa 01 • 
aa,acaldar· llerl OberOD bir te
udlfla ..ılcell olarak birdenbire 
parlar• ...... mclar. Londr 
da f olaaa ., S.kidocı 
HU •ayab,. laimll ti 
a.w. roltbıtı rapu bu 
im, bltla kampuJa dlrekt&rleri 
ye bllba... rejlalrlv tanfıadan 
çok beyeall•lttlr, Bu filimde meı· 
_. ,......,.._ HI,.. Haneyi 
...,. bir roll buhmaealdlr. 

Cim Bakı Şampiyınaun 
Yeni Filmi 

Geç•lercl• de• clluell ita 

1aa bob&rl K~a,. tepel•J' 
"" cihan bob ' 1&la,i1oaluju 
1r ...... llab Bir yalanda He 
llwta tllnerek yeni bir flllmt 
ltıı erkek rolllntl temsil edeeektiı 

Mab Bir ba filimde laten' 
dljl ıekild• muvaffak olars 
llupmaaya il• bet 1ene:ik b. 
•uka•elenam• imza'ayacak, h 
mretl• bobörllkta •uıeçse 
tam m•null• bir ainema Jalda 
olacaktır. 
~ Çakır ,&zll erkek ııld 

Garl Kuper lptlll derecealnt 
bir kayak ıpora merakhllcbr. 

Birkaç~ 10Dra kayaldan 
alarak Ala9rilwua karh clfallar 

.. ....,S1.aıacatır...e-tıll' .., ...... Si. 
• ak .... ,.,. •••• 
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Mem ekette Spor 
Ankara, Zonguldak, Adapazarı Ve l 
Balıkesirde Canlılık Göze Çarpıyor 

Adapc%1Uıad• Ye•lltilal og••cıılal'• 6ir oratlc 
Ankaraı ( Huausf ) - Ankara melerJ güzeylnde kurtarilıyof"' 

ayak topl: birinciliklerine bu hafta du. Muhafwn yaptığı iyi 
da Demirspor - Çankaya Ye bir akında Naim •ılo bir top abşı 
Gençlerbirliği • Muhafııı ıücü bi- yapb ve Muhafwn lkinci sayısını 
rinci takımları araıında devam yapb. Her iki taraf beraber iyi 

• edildi. a.lmılar yapıyorlardı. Gençlerin 
Birinci oyuna Demirapor ve son akıncııı Münllr 31 inci da· 

Çankaya arasında Bay Hik etin kikada Muhafız kalealae bir sayı 
bacarm klığmda bqlandı. ynptığı gl5rüldlt. Bundan ötüril 

Diğer haftalara bakııta daha uzayan oyun bir aynlthk yapa-
canb ve gösterilli oyun oynadık· madı ve beraberlikle oyunun ilk 
lara görülen Demiraporlulan bu çağı bitimlendi. 
iyi ve c nla bqla oyna).rışlan; ikinci ~'{ta bapayışta Gençler: 
demiryoHarı idaresi gibi bir kv- Birliği Münürtl sai yan akm ye-
ruğa dayanan bu dinçlik kurumu- rine almıştı. Oyun her dakikası 
nun çok yakın bir çağda ufak özentiyle geçti bu çağın onuncu 
olan gcçmi.f rinde aldıklaft arık· dakikasında Salahaddin Muhafız 
lıklcrı ı kurumlanndan uuklaı· Gilcftne bir ' .ayı daha yaph ve 
tıracakl rı umudunu verdi her lld tarafın be!!l•ları bitimi 

Gi!çlu yatkısı Çankaya ya bi- dejif ireıne Ye oyun 3-2 Genç· 
rinci ç ğda 1 - 4 •> rıltla ugapn lerin Oa ünlüğtl ile bitti. 
Demirspor, ikind oyuıaun ilk oa Zonguldalrta 
dakikasıcda bir aayı. daha Y~~a- Zonguldak (Hcauai) - Burada 
rak basıını göıterdi Kendiain· ,. ftçı gUcil i mi altında yeni bir 
d':' ço~ güçlO olan Çankaya bu apor tetelrklul kunılmuştur. 6u 
çagda ı_kı S~}_ı yapa_rak oyunu 2 • yeni spor kulllbO kısa bir zaman 
6 s Y~ il_e bıtimlendirdi. içinde Zonguldak ıpor hayatının 

lkmcı . o~ Muhafa <?nen._· c nh gfuılmni hatırlatao canlılık· 
Gençler Bırligı arasında Azız og- (ar göstermiıtir. 
lu un baca~aklığmda başladı. Kenllz çok genç olan bu ku-
Gençler B r.ıgı geçen o~nda Oj· 1 biin futbol ekibi yaphğı maÇ"' 
namıya l Ahmed Ye Selimi, Mu· farda iyi neticeler almaktadır 
haf!z ise ç~k.tanbeı:i görmediğimiz Sporcular, Zonguldak Ha.lke-
eskı kalecı Vufıyi takım arına vinde deyamiı bir yardım gör-
11\m tlnr. .~nun ilk baş~angıcı mektedlrler. Kendilerine yeni ya· 
Gençler I ırııgn:ln n.stilnlügll ile pılan Halkevi bina&lnda geniş bir 
geçti. ub f~ Glldi aılaşıklıktan oda ayrılmıttır 
kurtulma~ i~ çok basımlı O}~ " işçi Gücll,, kulöb&oiln ku-
Uor •. ·~~ _:ı.ncı daklk~da Gençlerıa ram ve reiai eski •• değerli bir 
ntü~lugu dokunaldıgım ıösterdi sporcu olan Bay Rif' at isminde 
ye bır sa3 ı yaptı. Bundan aonra kıymet bir un'atkirdar.. Bu yeni 
mayan oyun her Ud yaka oyun- lmlilb bopnil caıılılıkla çalışın k 
culannın alanlan ile setiJonlu. ıartile parlak bir ileriye nam-
Muhaf,z Güciı buloclaa taaamea aettir 
kurtu:muttu, alaaları arkaya yap- • 
mya bqladılar. 20 iaci dakikada 
uğ akıncının ortaya attıtı topa 
Sedat kafa vurup ile AJIJ• ?9 
Ylrdi. Her iki yaka aJaalan kale 
hlerinde koruyuculana ıirif-

Adap11z•randa 
Adapuan, (Hususi) - Geç.en 

Cama p.1 ..mn.ac1e iddialı bir 
futbol maçı yapı}JDJf ft oldukça 

hereclmla anlar J•ı•••'flır. 933 

Zonauldalc lıçi Giicü fut/,ol t111Jcı•u 

1 

1enui Kocaeli' ıampiyanu olan 
Ada Gençler Bir ·il ile Yenihilil 
birinci takımlan arasın y p Jan 
bu maç1 birinci devr de Ge çle· 
rin yaptıit bir penalhdan dolayı 
Gençl~r ilk sayıbnm kaydetti er. 
Bu u tlte lbp Y enihilall !erin 
yaptJtı güzel bir akın beraberliği 
temin etti. 

ikinci devrede Y eııihillllller 
bir 1ayı daha lıazanchl r bu aa-
yıyı müte kıp yapılan toplıı bir 
liıit ile ikiı:d sayıyı da byJed ... 
rek bin iç Ye · alin galibiyeti 
ile oyun nef ce endi. 

Ye · i.il §ehrimiz kulüblerl 
aru:nda fiçlincü derec de bir 
kul p iir. Bu kulüp ilk teşekkül 
ett" ii bir zamanda işe &ayet iyi 
• lmıf ise de sonradan idares:zlik 
J · nden bir fevkaladelik gcıte
rememişU. Bunu anlıılayan kulüp 
mensupları idarecileri değiştirildi 
Ye yeni bir heyet seçerek tekrar 
işe baş'adı, el'an ayni idare 
heyetinin idaresinde çalışan bu 
gençler, aon zamanlarda iyi ne-

' 

Anlca,.cının .,. çoA: •vlhn lı.ı§a..tll 
rnü.dafihrlrıderı MuluıJı% G~• 

Ô. Beki,. 
ticeler elde etmekte ve netekim 
bu son maçta iampiyon bir ku· 
lllhil bire karıı iiç sayı ile yenerek 
yüzleri akolarak ç,ıkmıılardır. 
Bize kalırsa her iki kuliip te ça
lıımayı elden bırakmamalıchr. 

r· 
Yarınki 
Lik Maçları 

istanl>ul Futl>ol Heyeti R·yneti11dert 
7-12-93.1 '._ ~pılae· k oiaa MI. 

taka Life .. Şi:t m .. ç.t.rı. 
1 - T .. k.nn n~ı.tla: Stad ı......_ 

aeri Mualia aut 12,30 a Beylı.oz.-Ka
raıliaullk Hakem kut Muhittin s:ıat 
14,30 da Galata:a ıray • Haliç Ktkenı 
Halit Gıılip. 

2 - Beti'<tat Şeref stadı; ıtad 
koaıl .. ri Necmi. ır..ut 11 de Feneı: 
Ydmaa - 0J"tnköy tik maçı bakam 
r.telımed Sııfün. Saat 11,45 Sii
mer - Anndoluhisar lil< maçı ltakem 
Sa• T1ı&r1ut. S t 14,30 Vefa-Top
kapı ıilt maçı hakera Suphi. 

3 :- F eaerbahçe atndında sta.d 
komiseri Kemal anat 11 de S"-!ey
mamye - Hl!il hakemi Ahmed Adem 
saat 12.4Ii fıtanb.alapor • Anaao"u 
hakem S.bib. 

L--------

1936 Olimpiyadı 
M. Hitler Almanyada Olimpiyat İşinde 
~ "areşal Hindenburg'un Yerine Geçti 

Alman ı1111tpigo11ı.,..11tlcıa ,,,, lcı•ıınaın ha%ırlıklcı1'11U r•ptıklal'ı Fr•ııkford staıl 
1936 ıeneainde B rlinde y• na dair ynzdığı mektubu BUlteae 

pılacak olimpiyat için pek çok sreçiren O :impiyat Komitesi M. 
çalışan Alınan Olimpi at Ko .t- Hitler'in manevl mfizaharetinden 
teıd A lman HükUmd Reisi Möıy6 de istifade etmek fizere faaliyeti· 
Hitler'in yüksek himayesini re.. nl bir kat daha arthrmışhr. 
men temin etmiştir. 1936 oliınpi~ adını 11eyretmek 

Evvelce Marqal Hl denburg'tm isteyen ec ebilere bllyUk kolay· 
hfmayeainde olan Alman olimpi· lıklar •e yarı yarıya tenzilAt yapı· 
yat iılerinin ynkaek himay mey. lacaktır. Olimpiyat Komitesinin 
kiine Mareıalın 8lfimii tı::erine neore.ttlği Bültenlerde buton AI-
b şka ı intihap edilmemişti, Olim- manya şimendiferleri ve otelle· 
plyat Komi esinin o mevkii kabul rinde olimpiyat seyircilerlne yapı· 
için Mösyö HiUer nezdinde vaki lacak bDyilk tenzilat hakkında 
o'an müracaatiai hükllnıet reisi ka- dikkate değer malumat vardır. 
bal ettiğine dair mektupla cevap Gazeteler, Bedin oliınpiyadı· 
vermiştir. mn ıimdiye kadar yapılan bntün 

Hllkfimet reisinin olimpiyat olimpiyatlardan fazla bir kalaba· 
itlerini yüksek himayeane Id ğı· lık top1ıyı:cağım tahmin etmektedir. 

lngilizle Fransız Dövüıüyor Boussus Fransanın "'En 
Dünya Yasat sıkl t ıampiyon• yi Tenisçisi 

loğile b rab r Avrupa y rı cğır t935 · · · t b' 
kl i l ... h f senesı ıçın resm ır şe-

aı et ıamp yon ugunu mu a aza 
eden Fransız bokıörll Marael TII lriJde neşredilen ta nif cetveline 
yakında lngiltere yarı ağır ııklet göre, Fransız tenisçilerinin en kU\· 
ıampiyonu ile Avrupa yarı ağır ~et.isi olarnk .Boussus göste~ilmi~-
ıarnpiyonluğu için dövüşecektir. fır. Ga~etelerın ve mOnekkıtlenn 
Bu maç.; Parlste yapılacaktır. fazla tuttukları Merlin ayni cet• 

TUrld~ GUref Birhıcilikl rini• 
Devamı 

Buna, S (A.A.) - T ~ "ye 2Gret 
bfriac:] kluiai ikinci p mil• b • 

r nat (15) ta bati • Net ce-
ler töyledlr~ 

Orta sıklet: Hüaeyin (Aakara) Oa
maıı (l,t ul) a pli~ F rulı (Y o • 
ya) Zeki (Bura )ya pi p, Hiiaeyin (An
lrırra) LGtfi (Eafôtehir) • ~alip, O a 
(LtanbuJ) Faru~ (Konya) y g'&lip. 

Fı.IU •ldet: Malamnd (Ankara) e .. 
taa (Eakife]alr) • plip,. Öme.r (htuı
bu!) raldpaia. 

En haf ıf ukleb Ömer {l.t 

velde ikinci olarak kaydolun· 
muştur. 

M;iı--;d""(E~i::;i:)~·--;·ii;;···Ah;:;r 
(Burs ) S l m (A k r ) y galip. 

D nlzcil rin Muayenesi 
l.tanbul, 5 (A.A.) - Denizcilik f e

der syonun C D: 

mle et biı- ncıliklrrin• girecek 
de izciler n 7lbücü, kl1rekçi Ye yel
kencileri.o kendilerni hekime gösterip 
umumi m rkezin yapt tı aağlamlık 
klt dıuı doldurtma tan lbımdır. Yoksa 
J'llllfa aokmayacağımm timdiden söy
ler •.-e bu qin çabuk bitirilmesini 
beldem. 

lng.ltere Şa ası 
------

fngi tere Futbol Likin e Arsenal 
ekrar Başa Geçti 

Enelld ••.t 
lar laıiltueaiıa 
l'ik maçlarında 
ra ki pi eriu den 
lalrkaç puYan 
farkla Wriadlik 
memad• .. 
"ncıııte kam 
düf•a Loadra-m 
•ethur Arıenal 
kutubn bu Mn 

uftaki maçlar
da yine bü11k •u hamle ile 
ileri atılmııbr. 

W ol ver Hamp
ton takımı ile 
ıeçen Klln çar
pışan Arsenal 
o - 7 gibi bir 
aetice ile · galip ·rek birincilik 
mevkiini tekar e~e geçlrmiıtir. 
bısillerede pek Hyrek prileıı 
bu yedi ıo1Ak farkın Araenal 
mlltaeimlwinln hiribiriae çok 
alıştıklarını ıöıterdiğini mütehas-

uslar m6ttefikan kabul etmekte· 
dirler. 

BurOn Arsenal kulübtinUn lik 
puvauları itibarile olaa vaziyeti 
Sunderland we Stoke takımlarile 
ayni hizada olarak 23 puvandır. 



Akıllı Horos Haftanın Bilmecesi 
Bu Hikayeyi İyi Dinleyiniz Yalnız 

içinizde hesa· 
bı, hele hende
aeai kuvvetli o· 
!anlar varaa çık· 
amlar ortaya ba
k alım.. burada 

Dört Çizgi ile .. • 
Bir zamanlar horozla köpek ı 

pek iyi arkadqmıtlar. EYieri de 
biribirine pek yakınmıt, arblc gece 
gtlndUz hep bir arada lmi9ler. 
Bir glln köpek taamı tarağını 
toplamıı, horozun evine gitmiı. 

"Horoz arkadaç bunca aene· 
dir, &enin ile arkadaıhk ettik. 
Seni çok ıeveriın. Amma arhk 
hoıça kal ben gidiyorum.,, De· 
ıniş, horoz köpeiin bu anııım 

ıidiıine ıaşmıı. 
-"Hayrola, ne oldu, neden gi· 

diyorsun. Baıma bir acı mı dUı· 
ttl, 'böyle birdenblrn ayrılıtın 
neden?,, 

- "Üılllm~ üzülme kardeşim.. 
Hiçbir şey yok .. Yalnız ben arbk 
bu evde oturmakta• bıktım, uaan
dun. Hep aynı ıeyler, a; nı yüzler, 
aynı ağaçlar, artık usanç yerdL 
Azıcık dlinyayı görmiye ıide
ceğlm.,. 

Horoz: Demek artık ben ynl· 
nız kalıyorum .. diye fiı.ftlmeye, acı 
acı atmeye ba lam ş. Bu kadar 
ıen•llk arkadaş ndan ayrılmak 
köpeğe de pek ı;or gelmiş. 

- Haydi isterien sen de gel 
dem'ı .. Horoz da bunu bekliyor
muı. Hemen yola çıkmıya hazır
lanır. Hem de "hemen timdi il· 
delim, belki dllşlloUrsom ıonra 
yazgeçerim. 

Köpekle, horoz, havlaya, öte 
7ola koyulurlar. ikisi de ıe\ inçten 
uçacak gibi luyorlardı. Hem 
dünyayı göreceklerdi, hem de 
biribirlerinden ayr lmamıılardı. O 
glln sababt n akıama kadar b&o 
tnn glln yllrildll!cs Akşam olunca 

Geçenki Bilmecemizdo 
ikramiye Kazanan 

Okurlarımız 
22 Birinciki

ııun taribli bilmı
eımizde birinci 
ilrzamiyemiz olan 
bir mektep 
çantası'uı 1 u
tahyn li esı 2-A 
dan 19 o. Jı Bay 
Ar (,a) p kızan
mı tır. Talil oku· 
yuc omuzun ve di
ğ r kazanan oku
ru lanmızdan Ş· 

rada bulununların 
lı dıyeleri po ta 

-=::===-==== 
Taflhll KUçUk 
Oluıwumuz 

"i ıkı cı teşrııı bıl· 
mecemiı.i Çamlıca 

ile gonderilecek- kız liıesinden Ba-
tir. lıtaıı bul oıtu- ~an Be) han en iyi 

Ytıcularımızın he
diyelerini Pazar-
tesi Pel'\embe gü· 

hallettıgi için bırinci 
mükafatımız olan bir 
yazı takımıw ka
zanmıı ve matbaa-

•ti oğleden eon- mızdan almıştır. 
ra idarehanemiarten almaları lizımdır. 

Birer albUm alacaklar: A pullu 
llkmektt b 4 uucu mıf tttle eıı ndeu All 
Fuat, 1 tanbul he i 1 - F den 1398 
Ha ıt Öm t> An r < azi llkmektebı 
1 ı ı i e nıf ' Gooül Ahmet, lııtanbul 
'k z Orta k eb 8 • A d n 3!>8 Hikmet, 
Kut~lıya A ır Ceza reisi Sadık BeJ 
kızı Sabriy , 1 tau~rnl 6 ıncı mekteb 
5 ıııcı ıu f F lıunde, Ankara kız Or
tam kteb l - A dan 821 P~tihan, Be
y lu 21 ıııc.i m k eb 19 T•vfık Nec· 
d t Dal ve B yanlar. 

Bir ,rşe kolonya ala caklan 
l t r ul ~ k k lı eııı l - l) den 6.17 
ilik et, .L t nbul kız Ortamektebi 264 
M lıha 1evf k, Ka ımpaga ) kupıığa 
ı ;cak No G d Om r ilamdı, 1 tanLul 
kız Ortamt>kteh 7. 2 Maıd~, lıtanbul 44 
tine ı mek 91 Jcııl Ill\y ve Bayanlar. 

- ( Arkaıı var) 

~ 
Küçük Okurlarımıza 

(ıo d recegmiz bilmtCcelerin zarf
larma taralı Vö Rdresiniıi atmayı uout
nı 'Yııuz ve zarfları açık gönderiniz. 

bir ormana ıı· 
tmdılar. Artık lki.1 

de yorulmUflu. 
Gece} 1 crma da 
ge\İtmeye karar 
verdiler. Bnyllk 

bir ağaç. bu du
lar. Horoz ağacm 
Uıtüne çıktı, dal· 
lana aras na yer· 

Jeşip gözlerhıl kapadı, köpek te 
ağacın altında yattı. 

Sabah olunca en enel horoz 
uyandı. Hira:ı bekledi. Biru bek
lecll. Köpek derin bir uykuya 
daim ıtı. Uyan cağı yoktu. Horo
zun yalnızlıktan cam ..kılmıya 
baıladı. Hem de sıcaklar basınca 
~·ürlimek güç olacakb. Şu köpek 
kardeti artık uyandırayım diye 
diltiindü. Arka arkaya bir iki 
kere öttü. Meğer biraz ileride 
ihtiyar bir tilki varmış. Horozun 
seıini ·duyunca " Oh .. bizim sabah 
kahveltı11 çıktı ,, diyerek horo'IUD 
olduğu ağacın alhna gelmif. 

Horoz kardeş şöyle aşağıya 
gel de sen'nle azacık konUJal m, 
çoktandır görüşemiyoruz. demlı .. 
f kat kurnaz horoz işi hemen 
anlamıf. 

u Ağacın ıu tarafına geç te 

Sihirli Kağıt 
Arkada rın zla beraber top

lam ca e inize bir parça kağıt 
alıp, bunu masamn üstüne koyun 
a kad larınıza bu kağdı masanın 
içınden aıağ ya yani m~ıa~ın .al• 
tına kim atabi ir?. Tabıl hıç lmn
ıe ben di emiyecek.. masanın Us
tll dümdOz. KAğıt nasıl altına 
dDşeb lir? O zaman ıiz iıe hat· 
larımız. E.lerinizi sağa sola, aşağı, 
yukarı hareket ettirir, güya bir 
,eyler yap } ormuı gibl .f?rOnUr
ıüntlı~ Bu sırada aağ eliniD ağ-

zınıza götürüp e, hlar ve hemen hızla 
maaar ın Ustündeki kağıt parçasına 
vurup kaldırırsınız. Eliniz riltubetli 
olduğu için kağıt avucunuza ya· 
pıpr. El çabukluğile hemen ma
aanın altına eği.ir. Kiğdı ahyor
muı g:bi yapars mz. Arkadaılan
nız da kağdı masanın tahtasının 
içinden altına attığınızı ıannede
rek O şır1p kalacaklardır. 

Acaba Her Şey Gördü-
ğümüz Gibi midir., 

"A,,dan <Ü» ya ka
dar olan harfleri 
yazdık. Yaln12 
içlerinden J. L. 
L 1 yı çıkardık. 
Onun için bize 
yal ız 12 tane 
harf kaldı. Şim
di ıizden lıtedl

ğimb. ıeJ fU.. 
dört tane dilz 

k 

a 

m 
h c 

çizsıl çizia, Bu 
dört çizaioin her 

blrininin Uatünde 
tlçer tane harf 

o f 
g bulunıun. Yani 

çizgilerin her biri 

Uç harfın Ustlln· 
den geçecek. . 
Harflerin ortalarından gcçmeaı teblerde beaabı, hende esi ku 

vetli olantar yük ek numara a 
mak:la mükafatlandırı ır. 

Doğru halledip bize g6nde· 
renleri bizde çeılt çeft bedi • 
lerle mllklf atlandıracağu.. Kend 

ineyim " demiı. Kopeğin olduğu 
tarafı göatermiş. Tilki köpeğin 
orada olduğunu bilmediği için 
ıitmlf. Fakat gitmeaile köpeğin 
Uattbıe atılması bir olmUf.. zavallı 
tilki yalvarnııya yakarmıya baş· 
lamış. " Benim fena bir düşfincem 
yoktu. Horoıu yemeyecektim ., 
diye sızlanmıı amma dinleyea 
kim.. tilki urozu p•çahyacağıaa 
k6~ tilkiyi parçalamat •• arka
dqını 6ll1mden kurtarmq. 

ıut değil. Yalnız değmesi bile 

yetiıir. Tekrar ediyorum, dikkat 
edin. Y alnn: dört düz çizgi ola
cak. Ve her bir çizginin tistllnde 
yalnız Oç harf bulunacak.. mek· nize gllvenlyor mısmız? •. 

Dnzgua, tam uır -..cuı~rıa 

lar. Oradan gelip geçenler ke
meri çarpılmış zaonetmifler. 
Siz de öyle görUyor•unuz değil 
mi?. Halbul<i kemerde hiçbir 
çaı·pık.ık yok.. B'zim göılerim!ı 
öyle &örüyor. inanmaz.aan•z •ız 
de bir kemer reamJ çizin. Ô. &ne 
de b8yle bir ılltun resmi yapm 
bakın nasıl ıbin kemeriniz de 

lSnilne bir 11fttun getirip dayamış- ~ erpk g(;rOnecek. 

Bu Da Görülmemiş Bir Sev 

Ko ku a la k çük civcıv ı , ve.en (/ e İlle ta n rı rken e y r ı 1 re~imcıe goro ~un L g bı gol r· 
mUılerdl. Yolda en an gören herkes te h m g hiyor hem de ''af 1 n ne e akı lı teyler,. diyordu. 

Sokakt::ı ektep ·Olur M11? 

l. t y r hoca artık heıabı fılan unutmuıtu. 

Kuzgu a 2X3 kaç eder diye sordu. Kuzıun da 
biç duşünmeden hemen 7 diye attı. Bu cevap 
hoca. ın pek botuna gitti. Aferin .. mademki bunu 
bu kadar çabuk bildin. Ben ıelinceye kadar, late
diğinizl oynayın iziD ftl'i7oram,, dedi aitti. 

1 
Kuıgunla Boz a ı fıemen tah )a s r dı r. 

Ayaklarım da diktiler tahtayı d6 tekrar Uıtüne 

yerleıtlrdiler. Kaymaya baıladılar. 

1 
Hoca kal'fldan bunu görünce akli bqından gitti. 

Durun yapmayın, kaymayın tı.tilndeki heaaplan aildi· 
niz,,diye bajınp durdil amama artık it itten ıeçmiıt. 

!Biraz Da Güleliml 

Ihsan Söz Dinler 
Muallim Oğlum Ihsan 1 

Mektepte ıeker yemt- tn diye 
ıize kaç defa aay
ledik. Y uak oldu
ğuna bilmiyor mu
ıun ?. Neden yine 
o şekeri •Azma 
attın. 

lbaan - Dtin 
ıiz bize herpyl 
yerli yerine koyun demiştınlz de 
ondan. 

Nedir? 
0 Hafta da iki "ay,, da bir 

,. d' "sene de hiç gelmiyen şey ne ır 
bilin bakalım. Bilemediniz mi? •• 
Yazık.. Öyle ise ben ıö}l yim .• 
"A,, harfi •• 

Artık Korkusu Yok 
Pamuk Tavşanla "'RUcUr,, di· 

ye herkea alay 
ediyordu. Bir gnn 
Pamuk Tavıan bir 
çuval buldu. Yanı· 
başlarında dlkill 
duran değnekle· 
rin üstüne çıktı. 

Belli olmaun di} e 
çuvalı da 6nUne 
tuttu .. Ve: 

" Şimdi blç kimseden ko um 
yok.. Gelıinler de ) ine " bücür 
pamuk,, diye alay etainler bı.ke· 
hm. Artık en uzun boylularla 
bıle öl\üşeb .irim.,, 

Tuttum 
Arkadaılarmızla bir araya 

gelin e onlara şu O) u u O} n ya
blllrsiniz. 

" Şımdi ben izin önUnllıde 
bir şey tutacağ m amma hiçbıriniz 
görm yeceks'n'z.,, 

Arkadaşı. rmıt ben e , h iha •. 
Hiç ô le şe) olur mu? S n t t ta 

bak biz. .nas 1 görUrliz,, di} ec kler 
Bunun Uzer ne s·z, aeı i e hiç 
nefes almadan bir ikı sa ye 
duru•aunuz "e arka aşlarını ? 

- Tutt m ·, e g rdüniı mtı: 
dlyeceks"ı iz. Onlar t b i "bayır, 
dıyecekler. 

O zaman ılz ılllerck ıöyler inızı 
- Nefeaiml tuttum. Nefesimi •• 
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Yazan : Sermet Muhtar Alus 

Kambur Nahı Kahır İçinde Eriyordu .. 
Hiç bir şeye karıştırlm1yor, 

neye dair olursa olsun ağız açtı· 
rılmıyor, bir kelime ıöyiyecek 
olaa: 

- Yine mi koca karı zırıltııı ?. 
Kıs çeneni be adam!.. Diye ıua· 
duru'uyordu. 

Zaval:ıcığın yUrlldUğll pat pat, 
bastığı çat çattı. iratlara, akar
lara bakar, dUkkAnlara klracılan 
kor çıkarır, miidında gellrlerl 
toplar, satılanlarm tapudaki mua· 
melelerini yapıp paraları teıellUm 
ederdi ya ... Bunların hepıi elinden 
alınmıştı. 

Mutbağın nevalesi, ekmekcl, 
kasap, bakkal çakkal hesabı eYe 
lüzumu olan ufak tefeğin tedariki 
glbl busuılara da karııtırılmaz ol· 
muş, bu itler Perver .Hanıma 

verflmi,tt. 
Bereket versin, F etlılyedeld 

evin anahtarı hatıra relip laten• 
memiş, onda kalmııh. 

Biçare Nabi, hakikaten acına• 
cak hale gelmiıti. Of l Demesine 
yürekler dayanmıyordu. 

Yukarı kattan ıazlar, hey• 
beyler, kahkahalar, yaşalar akaet· 
miye başlayınca: 

- Rana ecelsiz öleceğim; bari 
duyma~ım! Diye kulaklkrını tı
kayıp odasına kaçıyor, artık ona 
bir çilehane olmuş olan alt kat4 

takt karanlık, rutubetli, daracık 
odanın kapısına kilitliyor. önüne 
rakı tiıeslnl koyuyordu. 

Ge!ıin rakı, gelıin yumruk 
mez.esil •. 

Yüz dirhemllğl boıalttıktan 

ıonra ver elini F ethf ye. 
Kaç kere, batını alıp gitmeyi 

bu berzahtan kurtulmayı taaar
lamıı ı 

- Allah kulundan geçmez. 
Mağaurların ahı çıkar; zalimier 
mevliaaodan bulur .. , Sonu ölUm 
değil a; ölUm olsa bile on kere 
ölünmez, bir kere ölUnUrl Diye
rek ıeytanm ayağını kıracak 
olmuş, merdiveni çıkıb vedala· 
ıacağı esnada, Melek Hanımın 
sesini duyunca, ayakları köıtek· 
lenmİf, ıend•leye sendeleye ıeri· 
singeri dönmüştü. . 

Bir akşam, yukarı kat yine 
ahenkten lnleyor, rakı kokuları 

ortalığı bürüyor, ıakrak, neş'ell 

kahkahalar aşağıya yağıyordu. 
Nabi, her zamankinden daha 

fenalaımıştı. YUz dirhemliği bl· 
t ir dikten sonra Fethiye yolunu 
tutmamış, ikinci ıişeye de sıidip 
ıelmiye başlamıştı. 

Kafasını iki elinin arasına al· 
dı. Düşünüyordu. 

Başka kimH ile zoru yoktu. 
Solda s.fırların iraptan mahalll 
mi olur?.. BUtUn kabahat taze 
dulun. Kesmez teatere ile kesile
cek asıl o. 

- Yellozun mumu yatsıya ka· 
dar yanar. Elbette akıbeti göre
ceğim. Ben ettim, aen etme diye 
yalvaracak amma bade harabel· 
baara! Diye kendi kendine iç bo
ıaltıyor, rakı üstUne rakı dildyor, 
bir tlirlü çekip ııitmek kararını 
veremiyordu. 

Git g:do, öyle bir raddeye 
geldi ki birdenbire coŞtu: 

- Artık bağlasalar, ayağıma 

zincir vursalar durmıyacağım!. 

YUreğ'rne taş basıb bu mülevves 
evden ku tulacağıml 

Yine dliiünmiye başladı: 
Hm.ız iİbi kaçmak olmazdı. 

1 

Gitmeden evYel, birkaç acı ıöz 
söylemek, bir ibret dersi vermek 
ıarttı. 

Diyeceğini yalnız o insaniyetsiz 
hakikatıb: Melek Hanım fUrfıma· 
yesine diyecek, yllreğini okla 
deıer gibi deıecekti. 

Saatlerce kafa yordu. ikinci 
şişeyi de yarıladı. Nihayet ıöyle· 
yeceğinl kararlaıtırdı. 

Çok ıUmullU, çok · teairll, 
ıihirden kuvvetli birkaç cllmle 
bulmuıtu. 

Aklınca bunlarda, ıltem, ki· 
naye, teair, lıtlhza vclhaııl her 
bir mana vardı. 

Evvela, ( aellmlin aleykllm, 
destur ! ) diye merdiven baımdan 
sealenecek, hanımı ıofaya çağanp 
glriıecekti : 

- Çatalcada 
yapıp Htar çatal 
dilberi ne kRdar 
zeninim olamaz. 

topal çoban, 
saban! Kenarın 
nazik oiaa na• 

Anlayana ıivrisinek ıaz, anla· 
mıyana davul zurna az değil ml 
gözUm? 

Kadın, bu adam 1&çmalıyor, 
oynattı galiba diye elbette ıaıa· 
lıyacak; acayip acayip bakınacak. 

O bakınırken ilive edecekti: 
- Bu sözlerim kulağında 

küpe olsun iffet Vesime.. lıte 
geldim gidiyorum, şen olasın 

Halep ıehril. 
.. Ve derhal, kanatlanmıı ta uçu· 

yormuı gibi aıağı boylayacak, 
eıyalarını alıp hemen evden çı· 
kacaktı. 

Besmeleyi çekti. Elblaelerlnl 
giydi. Kırık aynanın önünde k~ 
ıe sakalını ııvazladL Fesini. bo· 
~unbağını, ııöğsUnll dnzelttl. Ka· 
pının kilidini açıp uıul usul tat" 
lığa çı\rtı. 

Merdivuhı trabzanına dayan· 
mıı, etrafa kulak kıabartırken. 
yukarı katta mnthit bir tangırtı. 

Lamba denildi de evml tutu· 
ıuyor diye yüreği ağzında iken 
kahkahalar kopuyor: 

- Hiç üzülme, telitlanma 
Tahıin beyciğim!.. Sağlık olsun; 
bize değecek nazarlar, bardağa 
çanaga gelsin!.. Diye yaygaralar 
blribirine karışıyordu. 

Bol seıln ayağı ıandalyaya ta• 
kılmış, kapaklanırken önündeki 
içki tepsielni yere devirmiıtL 

Nabi, o gecede baımı alıp 

gidemedi. 
Kadeh, bardak getirmek, ye· 

ni meze hazırlamak için aşağıya 
koşuşulduğunu duyunca odasına 
kaçmıf, ayak sesi kesilıln diye 
beklerken bahçede gömülU olan 
dokuz kUp hatırına gellvermiş,(sab
rm ıonu selimetlir!.Gün doğmadan 
meşimei şebden neler doğar! .. ) 
diye inle} e inleye yatağına yıkıl· 

mıştı. 

Sabretmekte hakkı da yok
miydi? 

( Arkaaı Yar) .............................................................. 
lstanbul birinci lflls memur

luGundan: Kuzguncukta vaki eczayl 
t ıbbiye f . brikumda mevcut bası eıya 
birinci açık arthrmada satılamamıı 
olduğundan ikinci arttırmanın bu ayın 
onuncu pazartul gGnG uat on Gçte 
yapılacatı: 

Yine aynı fabrikada Ecza kimya• 
hanelerine ve Eczacılara mahsus en• 
va'ı s rça leYazımı aynı ıDn saat on 
dörtte birinci arttırmaya konulacaktır. 

Talip olanların o riin ve saatlerde 
fabrikada hazır bulunmalara ilin 
olunur. (5541) 

Birinci klnun 6 

r Bu akşam T Ü B K Sinemasında ~ .. 
Pariı, Berfin. Londra •• Atlna'da fevkalAde muvaffakiyet kazanmıt olan 

BiR GÜNLÜK KiBAR KADIN 
filminin ilk iraesi münaaebetile BÜYÜK GALA SUVARESI 

Oynıyanlar: Warren Willlam. May Robson • Guy Klbbee - Glenda - Farrel - Ned &parka 
Jean Parker - Walter Connolly • Kobard Boswarth - Bary Norton. 

Bu film, büt.~in seyircileri ve ~ilh_as .a. gençl~ği . hem gülı.lü =-e cek hP.m nğl ııtncak mii<Jtermıı bir şahe ser olup bütün 
duaya matbuatı. Soılu sınemacılıgın ıcadııırlanlıerı en ınukemmel Iil m olarak tavsif etmektedir. 

Yerlerlnlzl evvelden aldırınız. Telefon: 40690 

Bugünden itibaren: Şehzadebaşı H İ LA L Sinemasında -
İki sUperfilm birden gösterilecektir. Komik filmlerin ıerfraıı olan 

Hovarda .. Bahriyeli 
SAFAKTA SİLAH SESLERİ 

Büyük zabıta filmi. 

Hlmayel EHalde Çahtm a 
Hlm11yeleffal Cemlyetlndenı 

Himayıietfal Cemiyeti Beyotlu kaza 

koluna batla Şlıll Kuımpefa kollan 
tetekkOl etmlı Ye çalıımaya baılarnıt· 

tardır. 

-· im ·--a ·-'I cm 
~ 

.... 
N 
~ = .... 

1 

a.. ·-m 

Tancada Veba Var 
Hudud ve sahiller sıhhat mU· 

dUrlUIUnden: (Tanca) tehrinin veba 
ile bulatık oldutu haber alınmıt bu· 
lundutundan muvaredatı tedbire tabi 

tutulacaktır. 

AYNİ BİLETLE HİRİBİRINDEN MUHTEŞEM • BiRiBIRlNDEN KUVVETLi 
GÖRÜLMEMiŞ DERECEDE MÜTHiŞ ve HEYECANLI 2 BÜYÜK FiLM 

Birden görmek için Buglln İ P E K alnemasına koşulmahdır. 
•- SiYAH GÖLGELER 
İngiliz Antll adalarında yaıanmıı, hakiki muazzam Ye mUthit film. 

( Franııııca sözlüdür. ) 

2- ORMANLARIN HAKİMi 
Hindiıtanin ve balta glrmemlı korkunç ormanları araaında 5 avcının 
hayatı pahasına ve pek çok fedakirhklarla çenilmit bllyUk aUperfilm. 
Fiyatlarda zam yoktur. (Fransızca sözlü F OX filmi) Fiyatlarda :ıam yoktur. 

ı Bu akşam S A R A Y Sinemasında ~-• 
EMİL ZOLA'nın meıhur e1erinden ahnm ıf, ıuh Yt arsuyu tahrik eden bir 

kadının hayatını tasvir eden ( Ünited Artist ) in Fransızu mOkllemell 

NANA 
filminin ilk iraHI mGnaHbetUe 

MÜSTESNA GALA 
Oynıyan : Sinemanın en ıehhar •• 

dilber yıldıaa ANNA STEN 
FOX JURNAL'de : Diter manzaralar ara11nda Parls'te Berber mektebi 

~--•••••• yeni modalarını takdim ediyor. 4-------~ 

Haftanın en gUzel filmi : VlCTORIEN SARDOU'nun e1eri 

F E D O R A 
Oynıyanlar: MARIE BELL-JEAN TOULOUT·PAUL AMIOT ERNST FERNY 

FOX JURNAL 'de ı Sair bir çok manzaralar araımda Prenıea Marina'mn 
Londra'ya muvasalatı Yeaaire ... 

SUMER (Eski Artiıtlk) SINEMASINDA 

'ASRI 
Sinema 

Bu akşamdan itibaren 
MAURICE CHEVALIER 

JEANETTE M.C DONALD 
ve DiL Y DAMITA tarafından 

SENiNLE 
BiR SAAT 

U nutulınaz Franeızca 11özlil film ile 
JOEL Mc CREA ve FAY WRAY 

tarafından temıil edilen 

iNSAN AVCISI 
Esraı en giz ve harikıılad• filmi göı
teriliyor. Daima en dun fiyatle ın 

iyi filmler 

Bu akşam: EOYOK TOMBOLA 

~-_. Biliyor muıunuz ? 41•-. 

OZAN 
~-•topluluğu nerede ? ~-r 

" .... '""""' SthirTigatrow 

11111111111111 

IUI 

Tepebaıı Şehir 

Tlyatroıunda 

Bu aktam 20 de 

HAMLET 
5 perde 

Yazanı Şekaper 
Mütercimi: 

Muhsin 

- -----------
Eski Fransız Tiyatrosunda 

Bu akıam 1aat 20 de 

"BUBIR RÜYA,, 
Yazanı Selma Muhtar 

Pek yakında DELIDOLU 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
"40,000,, metre Amerikan bezi satın alınacaktır. Taliplerin 

nUmune ve ıartnameyi gördükten ıonra pazarlığa iştirak edebilmek 
için 11% 7,5., tcminatlariyle beraber "8/12/934,, Cumartesi gUnll 
aaat "15,, te Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesine müracaat 
etmeleri. (8135) 

Üniversite Arttırma, Eksiltme Ve 
Pazarlık Komisyon undan 

24/11/934 tarihinde kapalı zarf usuJiyle eksiltmeye konulmuı 
olan Hayvanat Ye nıbatat EnstitUsU inşaatına talip çıkmadığından 
lhalit kanununun maddei mahsuıaaına tevfıkan 8/ 12/934 Cumarteıl 
gUnti saat 15 te paz.arlıkla ihale edilme=k üzere yeniden eksiltmeye 
konulmuttur. (8136) 



6 Birinci klnun SON POSTA 
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İTTİHAT ve TERAKKİ Soyadları Ve Küçük Adlar 
Nasıl DoJdıı ? •• 

Na•ıl Yaşadı ? .• 
Nasıl Ôld•? ,, 

Kanhsırt,, da Geçen Bir Harp Gecesi 
Hakikaten Çok r<anlı Olmuştu .. 

lngilizler derhal buna kar
ıı da bir çare buldular; içleri, 
haya ile temaa eder etmez 
alev kesilen eczalı ıu dolu 
tiıeler, yağlı paçavralarla bu 
kalasları tutuşturmaya koyul· 
dular. Artık Türk ıiperleri· 
nin Uzer!erlnden ıık ıık alevler 
fııkırıyor, boğucu dümanlar, 
•ksik olmuyordu. Fakat bu bom· 
halara, bu liğamlara, bu yangın 
ıularına ve yağlı paçavrala rağ· 
nıen, cesur Türk evlatları btıyük 
bir tevekkül ve sebat ile siper· 
lerinden bir karış bile ayrılmıyor 
lar, dünya tarihinde görlllmemiı 
olan bu korkunç ıeralt albnda 
derin bir iman ve tevekktılle 
tarihi vazifelerine devam edi· 
)'ordu. 

ltilAf kuvvetleri • yukarıda 
•rzettiğimlz • 24 Temmuz ta· 
•rruzuna kalkıldıtı zaman bu 
nııntakadaki ılddetlnl de yavaı 
Y&Vllf artırmaya baılamış.. Biraz 
sonra da ıiddetll bir topçu ateıile 
(Kanlı11rt)a hucuma kalkmıştı. 
Sürekli bomba ve piyade ateıile 
devam eden bu harp, gece ya
rısından aoura, pek kanb bir hal 
almıştı. Dnımanın bUtlln tahrlb 
Yaaatasitalarile htlcum ettiği 
19uocu fırka mı.1takası, adeta bir 
alev aell altında bunalmııtı. ilk 
ihraç gUnü, ve ıonraları, kahra· 
man fırkasının emaalaiz muvaffa· 
lciyetile Türk tarihine bnynk bir 
fa nü f eref kazandıran (Kumandan 
~ustafa Kemal Bey), ilk ihrac 
llinUnde olduğu gibi bu en teh· 
Ukeli anda da itidal ve aeklnetini 
ınuJ...,..f aza etmiı, kumandasında 
Gulunan kıt'alara, derhal ıu emri 
Yermitti: 

""•tafa Kemal Bey Tarafın· 
dan Verllen Emir Sureti 

(Vaziyeti umumiye, pek mU
hinıdir. Kumandanlardan, zabit· 
\erden her vakitklnden ziyade, 
levkallde intibah ve mHati fe
dak&rane lıterim] 

Emir, derhal teıirlnl göıter• 
llılşti. Bütün ıiperlerln alb tııtUne 
Jelnıeılne.. LAğımlaran, bomba· 
11lrın teslrile blitUn gizil yolların 
Çarçabuk yıkılıp mahvoluverme· 
•ine rağmen, 1 g uncu Fırka bu· 
rıda da bUyUk vazifesini ifa 
•tnılı .. Mukabil bir hücumla, ta• 
•rruza kalkan düşman kıt'alarını 

adeta mahveylemişti. Burada ce
reyan eden mücadeleyi taıvire 

lnık&n yoktur. Bu mücadele, 
(harb) halini de geçmiı; adeta 
bir ölUm kasırgaaı haline gelmişti. 
Duıman zabitleri, aakerlerinl al· 
P•rlerinde durdurabilmek için 
•opalar ve rovelverlerle tazyik 
etnıiılerse det, ö!llm hepıini ayni 
Akıbete sürUklemiıti. 

Mustafa Kemal Bey, bu (Kanb 
Sırt) haileıine de bir çare bu!· 
nıuı; dUomanın buradaki daya
nılmaz hucumunu durdurmuıtu. 
Fakat, it bununla bitmiyordu. 
gerek 19 uncu fırka ve gerek 
btUtın Arıburnu mıntakaıı, timdi 
daha büyük bir teh:tke içinde 
bulunuyordu. Çünkü, kesif bir 
dnıman kuvveti, bütün tahrib 
\raııtalarını kullanarak ( Ağıl· 
~ere ) mıntakaamdaa ( Şahin· 

ıırt ) la ( Conkbayırı ) na doğru 
ilerliyor.. Bu tehditkar hareket, 
tekmil Arıburnu cephesinin süku· 
tunu intaç edecek g"bi görünü· 
yor... Bu vaziyet, ıimal grubu 
kumandanı Ferik Esat Paşanın da 
nazarıdikkatini celbetmiş, gönder· 
dlği bir raporla beşinci ordu 
kumandanını ikaz eylemişti. Fakat 
ordu kumandanı Leyman Paıa, bu 
cihetten düşmanın ihraç ve taar· 
ruz yapmaıına ihtimal vermediği 
için bu mıntakayı zayıf bir kuv· 
vetin tera11uduna terketmittl. 

lngilizler, 26 Temmuz sabahı, 
büyUk kuvvetlerle ( Conkbayırı ) 
cepheıine hücum etmiılerdi. bu 
hücumun olddetl de her türlll 
tasavvurun haricinde idi. Dllıma· 
narı Arıburnu cephes:ndekl obnı 
ve sabra bataryalarlle denizdeki 
ztrhhları buraya fasılaaız bir mer
mi yağmuru yaj'dırıyorlar; müda· 
filere göz açtırmıyorlardı. Mustafa 
Kemal Bey, kendi mmtakaaına 
mücavir olan bu hatta cereyan 
eden hidisata vakıf olmak için 
zabitler göndermlf, vaziyeti tetkik 
ettirmiş.. Düımanın (Kocatepe) Y• 

(Şahinaırt) ı lıgal ettiğini öğren~ 

mitti. Şu bale nazaran büyük 
bir vehamet baı göıtermişti ... 
Bunun üzerine, tara&1ud mevkllne 
kadar bizzat gelen ve düımanın 
(Conk ba,.rı) na doğru taıan 
hücum dalgalarını gören Mustafa 
Kemal Bey, Şimal rrubu kuman· 
danhğına ıu raporu yazıp gön· 
dermiştl. 

• Şimal Grubu Kuman· 
danhğına • 

[Conk bayırındaki vaziyetin 
henUz ıayanıdikkat ve nazik ol· 
duğu anlatılıyor. Bu huıuıta ordu 
kumandanının naıandlkkatleriol 
ciddi bir surette celbe delalet 
buyurmanızı, selAmeti memleket 
namına lıtlrham ederim.] 

Bugün, kumanda makamlann· 
da bir değiıiklik olmuıtu. An af ar· 
talar mıntaka11, bugüne k!!dar 
Şimal grubu kumandanlığına mer· 
but olup, bizzat bu grubun ku· 
mandam tarafından idare olunu• 
yordu. Halbuki bugün (Anaf artalar 
grubu) nami4e yeni bir grub teşek· 
kül' etmiı, (Conk bayın) ve (Koca 

çimen) deki kıtalar da bu grubun 
kumandasına verilmi9.. Grup ku
n:arıdanlığma da, (Saroa grubu 
kumandam, Miralay Feyzi Bey) 
t&j in edllmiıti... Muatafa Kemal 
Beyin, yukarıdaki tavsiyesi Beıinci 
ordu karargahına vaaıl olduğu 
zaman, başta ordu kumandanı 

Leyman Paıa olduğu halde, bU
tlln yüksek kumanda heyeti, aaa· 
biyet içinde idi. Ordu kuman• 

dam, bu huıusta Mustaf Kemal 
Beyin mUtaleaaını almak için, 
E-rklnıharbiye Reisi KAzım Beye 
emir Yermişti. Kazım Bey, tele· 
fonla Muıtafa Kemal Beye ordu 
kumandanının emrini tebliğ etti; 
bu tehlikeli vaziyet karşııında 
yapılabllecek tedbir hakkında 
fikir ve mUtaleasını istedi. 

(Arkası var] 

Elektrlkçlllk Kurslara - Halk
ninln açbj"ı ameli elektrikçllik ku11• 
ları 9 Birinciklnun Pazar ~nG •aat 
18 de bı:tlayacak her Pazar ye Çar
ıamba i'Ünleri ayni Hatte devam 
edecektir. Kayıtlarını yapbranların 
bul'iln Ye Hatte kurslara l'•lmeleri 
ll&n ediliyor. 

C.errahlaran Toplantısı - Tlrk 
Cerrahi Cemiyeti aylık toplantı•ını 
2 Birinciklnun Pazar sıOnQ npmıf, 
içtimada Prof. Bay Salihattin, Dr. 
Bay ZiYer, Ba, Kemal, Bay HAıum, 
Bay ~ıum lamail, Ba7 Burbaaettln, 
Bay Fahri tarafından blrsok tıbbi 
konferanslar verilmiı, Ray Fuat, Bay 
Fikret Bay Avni ve M. NiHea mllna
kaıalara katılmıtlardır. 

lnkıllp Derslerl Ve Radye 
Üniveraitede Yerilecek Jnklllp 

dersleri Jıtanbul radyoıu tarafından 

nakledilecektir. Dersler aıatıda yazılı 
allnlerde Hat 17,30 da baıhyacaktar 1 

6. Biriaciklnun, Perıembe 

8. ,. CumartHi 
13. • Perıembe 
15. • CumartHi 
20. • Perıembe 

22. • CumartHI 
13. • Pazar 

2S. " 
Sah 

27. ., Perıenıbe 

29. ,. CumartHi 
Her de,.ın bitiminde latenbul 

radyo•u prol"'amda i'Ö•terllen neıri
yata devam edecektir. 

• • 

Eger her şey sizi sabırsızlandırı)Or ve titizlcndiriyor~a, eger ulak bir 
aksılık fıkirlcrinızi alt-üst edıyorsa, egtr geceleri U)kU tuınıayorsa, tqhis 
pek basittir: sinırlcriııizin tenepbühıyetı artmıştır. henıız vakti \3rkeıı bu 
fenalığı ğidermeğe acele ediniz. 

Bromural -Knoll· 
butün dünyanın tanıdığı bır miisekkin olup kaybettiğiniz rahatı, uykuyu 
vc afiyeti size iade eder. - Tesiri gayet seridir, - Bromural'in hic bir 
zararı yoktur. 

ıo vt 20 komprıme) l havi 'IÜp· 
lerd~ ecıanelerdr reçrtr ilr uıılır. 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshaten s/Rhin 

Listelerimiz, Size, Ad Seçmekte 
Büyük Yardım Yapmış Olacaklardır 

TUrk dili araştırma kurumu
nun soyadlan hakkında bulduiu 
( K. ) ve ( 1. ) listeleri ıunlardır: 
kabak kağır kamb3re 
aban akıa akçı kanak 
kabay kal kHar-kr 
kabul alalduruk kHani·ka• 
kaculu a'ÇJk kan bay 
kaçaa kUke kaldan ancura 
kaçar-kaçar- kalhan kanı!eıalr 
açımerkla kalı nan elçi 
kaçmH kalım kanglı oca 
kaçulu kalım kar kanau·kaaıaYa 

kadak kalaman kanun 
kadan kallı an kantoyua 
kadaıman•turgu• kalmaçı kanturmuı 
kadıncık kamacı ansa 
kadırhan kamara kap ağan 
kadarla omıu kaman kapaa 
kagar·kaar kamay kapçak 
kapçlk·kıyçak karaar karoteln 
kaplan kara çık karatoim• 
kaplaaglray karadoian karatUn 
karaaralan karağlı-kua aıl karayaaa 
ka abat karagöz karayoluk 
korabey karag3zblj'la karayutu 
kara bota karahan katayuluk 
kara börk karahullıtl krabbota 
.arabuğa kara arçııa 
kara bulut karakozu kardaı 
karaca karakuı kargın 
karılt karaman kar han 
karacak karança kanı 
karac:anuyaa karaa-karaa1 kara•ıt 
karacaar karaaunırur arluğ•ç·ka-
karacıl araıu karna 
karacıgay lraratay karaak·karaaf 
kar aça karat eke 

-1-
tkta ibak tlanlaa 
ılan llaaku it mit 
aldıa lblt il ban 
ıh il barı lnHdurçar 
ana bar1 tein llbaamıı 
lnalçuk·lnal lçe:ı Ubeil 
ınalkaç ldeko il bey 
ıaanç lder il beyi 
lnaaçu çur ldgü llbeyl 
ırııt ldikur1 llbllrl·ka· 
arklı ata tdlkut llboğa 
lrnak lgan Jbuja 
ışbarr u.ıınur llcl 
atan lklzek llçl 
llter itil ere• llçlkta1 
ıvak !la llç m 
lldenb lltlber lncu 
1 doku• •••" laçld 
lleaglr 1ml9çf tuaatar laeçl 
lleru l•re-emre laecOk 
lletmlr lnaı; ini 
1 gazı lnab treç 
llhaa laak lrençln 
ili inal Irk ey 
llıtml tnançı ieet 
lllkhaa inalcık lıteml 

tllnırl lna 611 işbuğa 

tlkhaıı lnalpulaıl ıııtman 

il kılıç laaltılD ltım 
il utlu inan ttah·ltak 
llkut'uğ inanç it· balla 
il para itik ltmaç 

KUçUk Ad Kar,ıhkları 
A•ılları Arabca Yeya Fauça olan 

atlannı Gz TGrkçeye çnlrmeye yar
dım eder. Umudu ile, aıatıya, bun· 
lann karıılıklarını yazıyoruz. Bu,Onkl 
aayımızda M. harfi tamamlanmıt 

oluyor: 
Mu•lih • BarııtırH, yarpcl. 
Mutahhar • Sili, •ilit, silik. Bak ı 

Tahir. 
Muvaffak • Baıaran, onaran. 
Muvahhit • Birleyici. 
Munkkar • Atır, ulu. 
Muzaffe • ÇinOçen, kaıanan, kulan, 

kopan, molo, utkucı, mayruk, yeglll, 
yetin yenen. Bak : Galip. 

Mllbahat • Göncek, allcek, kıYanç, 
ötDnç, övllnç. 

Mllbeccel • Sayılaan. Bak : Muh
terem. 

MGcahlt • Çalııkan, dötGtke•, 
dllrGtçil, utraıan. 

Müce l& • ııılak, düz, cayp k, kay· 
pak, kayıan, ilnem, •ıypak, •ırlak, 

•ayl k, parlak yaldırak, yalbır, •ilij", 
yal duruk. 

Mllcevher • erdine, erdeni, munçut, 
lrteni • 

MGdrike • utuı, aylayeı, an, utulc, 
MGedda • uy, cllyrnk. 
Mlleyyet • Htlam, berk. 
Mllk&fat - aykut, bölok, çuldu, 

karaY, kayra, kayral, klbılevD, muyan, 
öden, Bdll, lSnçDI, öndül, aorıut, HYfa, 
yol, yanıt, yarı. 

MGl&yim • omul, oalll, döldk, gün
dem, Imak, könlltCSk, yavaf. 

Mllnevver • kuluk, parlak, ıilkl. 
ıatafl•, yabtu, yaktu, yaj"tu. 

Mlnir • yaruk, parlak. 
Mllrael • elçi, yalayaç. 
Mlrtid ( Mllrtide ) • bo.utçu, l'er· 

çeker, kılayuz, tay••, uydacı, (Bak: 
Rcıad) 

MGrllvvet • Hvlnç, a6rk. 
MDıant • denk, betdeft tetl .. 

dOz. 
Mlltfik (Mltfika) • acıyan, tımatur, 

Hven, bakır•ak, yavaı. 
MOthk • kıçalu, canatan, Bıliye•. 
Mllttehit (Mlltteblde) - blriki, bir• 

Jeıik, yumıtgao. 
MGyeHer • kolay. 
Milzeyyen - bezek (li), bezen (mit), 

beziz, bediz, Donangel, ırercik, ıroı• 
pak, bezek, takıncak. 

Yeni Soyadı Alanlar 
İzmir valiıi General Kiıım (Dlrik), 

1.tanbul 15 nci ilkmektep muallimle· 
rinden bayan Nimet Günay, 15 ncl 
mektep muallimlerl•de bayan MüyH• 
•er Okan, Ankarada miltek it topçu 
zabiti bay cafer kardeıleri 23 ocl 
fırka erkinıharblye reiıi kaymakam 
bay a•ım, fen ye un'at umum mi· 
dOrllltll mDhendi•lerinden binbatı bay 
ihun ve otulları erkinıharp kayma
kamı bay Sırrı, f•tanbul maliye me• 
murlarından bay muzaffer, Ankara 
Gazi llıHinden bay Enam ve damndı 
Ankara doktor larıadan bay Oıman 
Nuri ile kıırdeı'eri Çankırı mektupçu· 
.u bay yner Liitfi, Iv.ııl, ty'1 tr bom 
mücadele miltehaHııı b:ıy il!lmail 
Hakkı, lıtanbul 9 ncu adli ihtiıu 
mahkemHi yazaanı bay Muzaffer ve 
ailelerinin biltiln kadınları ve çocuk· 
ları (Akgün) •oyadlaranı almıtl rdır. 

fzmit fırka Hkeri dairesinde 
mlllhak vekili bay talil, mölg• 
hademe birinci •ı•ıfından miltekalt 
bay İhun, Akay Kadıköy yGk buyru
tu bay Cend Ôzeren, Poli• mektebi 
hHab memuru bay lbrahim, Fatib 
merkezi poli• memurlarından ba:J 
N zmi Sofyano• fabrik •ında maran• 
ıroz bay Cavid, Yemlt iıkelesinde 
bay Aıaf Dotan, Fatih llçllncll komi• 
•eri bay Babaed(ln Yıldırım, Ş mh 
hanında bay Bıhıad Veliyüddin 
Özman lstanbul rıhtım tirketl İstan· 
bul ıubHi memurlarından bay HaHn 
Karnak, Ortaköy Şifa yurdu uhib 
Ye mldllrO Dr. bay Ahmet Asım, 

kardeti eczacı Ali Riza, kı•· 
kardeti bayan Fazilet Naim, yeğeni 

Dr. bay iffet Naim Omur, İstanbul 
gilmrlk merkez mulfuto memurla· 
rından bay Senai Tokay, Devlet 
Demiryolları aicll memurlarından bay 
Fenı TOrközO •oyadını almıılardır. 

* Son Po•ta Baımakiniıti bay Aram 
Bardlzyan Emek .oyadını almıftır. 

* Cevaplarlmızd1r: 
Beşiktaşta bayatpazarda No. 2 de 

bay H bayan Z. Z. ye : 
- (Zeki) DİD a. Türkçui ıunlar

dır ı Anlaıa•, anlı, anyıt, ayılr, bel
lekçi, bulduklu, çeçen, çıyrak, çoktu, 
ker.e, ke•kin, ket, Gte, öA<I, pill'ir, 
uknuk, •ezgek, H•ıln yelmeblllktir. 

Zebranın lSz Tlrkçesi çiçektir. 
Kııdıkoyönde Cevizlik aokagıuda 

No. 49 da bayan M. Emine: 
- (Baıay) manHı llatllndedir. İlk 

ay, birinci, dllmdar ay manHına gelir. 

Tavzih - DilnkG nuahanızda Soy 
adı olarak "Altınkaya,, adını aldığıma 
dair bir k11yıt gördGm. Böyle bir ıoy 
adı almadım. Tanihini dilerim. 

Avukat İl mail Agılh 

latanbul ikinci lflA• memur• 
lulundan ı Milfll• Cinn Yakopyan 
Efendinin gOmrükteki malların çıka

rılmuı için bir karar veri mek üzere 
alacaklıların topl:-nmıya dnetine ka· 
rar verilmit oldutundan alacaklıların 
herhalde 8/12/934 CumartHl gilnl 
• at (14) de dairemi•d• hazır bulun• 
maları ilin o1unur. (5542) 

- TAKViM=: 
PERŞEMBE Kaıım 

1 ncl KANUN 8M 80 
Ola 
sı 6 - -Arabi Rumi 

27 Şaban 13~J 23 2 el Tıtrl• IJll --
Yaklt Es.,, v .... n Va' 1 laanl - - -Qla•t 2 !O 7 rn Akt•m u-

Öil• 7 24 l~ 04 atıı 1 •• 

lldacU 9 47 14 28 lm1&k il 4S 
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BllAI ·ve· Zambak 
BUyUk TarlhT Roman 

:Muhamrı; A. R. No.ı 105 6 - 12 - 934 

Macera arın Hikayesi! .. 
Şövalye, Kır~la, Geçirdiği Aık Maceralarını Baıından 
Sonuna Kadar Derin Bir Gaşy içinde Anlatıyordu .. 

Vespazyo, beni büyük bir mem· 
nuniyetle kabul etti. Annemin 
ailesini uzaktan tanıdığı için ben
den b:çbir yardımı esirgemedi. 
Fakat, arazi sahiplerile anlaşmak 
kolay olmadığı için it ur.adı. Bu 
sırada da Vespaz} o ile mfinase• 
betimiz sıklaştı. Nihal et, bu adam 
bent şatc.sunda kalmıya icbar etti. 
Zaten kCçiık bir binadan ibaret 
olan bu şatoya ayak bastığım gün· 
den itibaren de, benim için büyük 
bir felaket baıgösterdl. Çünkü, 
ııUzefüği dillere destan olan, V ea
pazyonun zevcesi Culya ile ... 

Birinci F ran11u\ a, birden bire 
yer:nden sıçradı. Gözlerinde bir 
lhtıras şulesi parladı: 

- Culya Gondga, değil mi? 
Diye bağırdı... Şövalye, taıdik 

etti. 
Evet, haşmetpenab ... 
Bu kadının isümant bir 

hUsne malik olduğunu söylllyorlar. 
- Hiç iÜpheslz ki öyle, Haı· 

metpenah.. Fakaaat.. hemşiresi 
Cuvanna.. ya, bunun için ne de· 
meli bilmem ki... E&asen F ondiye 
ilk geldiğim günlerde, bir pazar 
günll onuu, klliıeye giderken gör
mllş, bir anda tirli tiril titremiı

tlm. Ve o dakikadan itibaren de 
kalbimde bir noktanın sızlamıya 

bawladığım hiısetmiıtim... Busızı, 
gün gıçtikce artmıf, adeta acııı 
rahat ve huzur durmıyan bir 
kalp yara11ı halini almıştı. 

Onu bir lahze görmek Ye 
bu kalp acısını dindirmek 
için çok zamanlar ıatonun etra
fında dönüp dolatıyor; onu gör
meden dönemiyordum. Şimdi, Vea
pazyonun beni şatoya daveti, ha· 
yatımın tam bir dl>nllm yeri olu· 
yor, beni heyecandan boğulma 
derecelerine sllrükliyordu. 

Şövalye durdu. Geoit bir nefeı 
aldı. Biran gözlerini kapadı. San· 
ki o dakikaları yaıadı... Sonra 
slSzUne devama başladı: 

- S.ze orada geçirdiğim gUn
lerJn btiltln tafiilatını anlatmak 
pek uzun sürer haımetpenab .. Kı· 
saca arzedeyim ki, nihayet, aşık· 
tım •. Hem de öyle bir aıık ki •.• 

- Tam, bir şövalye gibi aşık ..• 
- Çok güzel buldunuz, baş· 

metllm .•. 

- Tam, bir ıövalye a1kı ..• 
Fakat işin en mühim noktası şu• 
rasıdır ki, birçok markilerin, kont
ların; hatta prenılerin aşkını red
deden Cuvanna da beni seriyor .• 
DUnyanın bu, en emsalsiz baki
resi, blUUn ömrllnti bana nezre
deceğini ıöyliyordu ... Mes'uddum. 
lnsanlann hiçbir zaman irl4emi· 
yccekleri derecede yUksek olan 
aşkın semalarında uçuyordum. 
Arhk işlerim bitmek Uzer• 
olduğu halde, ıimdi ben, 

birtakım bahaneler çıkararak 
işleri uzatıyordum. Bundan mak
sadım da, gayet an(it ve müte
aasıp bir adam olan Veıpazyonun 
zayıf bir damarını ele geçirmek.. 
Cuvauna ile olan atkımızı itiraf 
ederek, kızı resmen babasından 
istemekti.. Bu hulyalarja yaşaya
rak gll !erimiz geçerken, bir 
mehtablı gecede, yine Cuvanna 
ile bahçede birleştik. Göle doğru 
ilerledik.. Birdenbire arkamızdan 
bir gölgenin bizi takip ettiğini 

hissettik. Biraz sonra da, iri 

cUssf'li bir papazla burun buruna 
geldik. Papas beni, mukaddesatı 
çiğnemek.. Misafir olduğum bir 
evin namusuna ihanet eylemekle 
ittibam etti. Ben ona, mak ndımm 
ne kadar rnfiyane olduğunu nn· 
tatmak istedimse de dinlemedi. 
Bu esnada, Cuvanna ortadan 
kayboluvermittL Benim pişmiş 
apma soğuk ıu katan bu mel'un 
papazı boğmak için üstnne atıldım. 
işte o zaman, hayretler içinde 
kaldım. Çünkü papas, arkasındaki 
cUbbesini çıkararak bir tarafa 
fırlatmış .•. Belindeki kılıcı çeke· 
rek kendini siper almış: 

- Böyle 1erseriier gibi yum
ruklqmak, asılza deler için pek 
B}ıp olur. 

Ben.. Kont lgnas dö LöyfilA •• 
Sizi düelloya davet ediyorum. 

Diye bağırmıştı.. Bu, benim 
için cana minnnetti. Sevdiğim 
için dövll§mek, onun için ölmek, 
şUbhesiz ki en büyük saadetti. 
Derhal ben de kılıcıma sarıldım: 

- Asılzadelcrin, papas cüb· 
besine bUrllndUklerl devri gör· 
mek, ne felaket... Bari ıizl ge• 
berteylm de, bu ıerefs.zlikten 
halas edeyim. 

Diye haykırdım... Karşımdaki 
de., cUssell hasmıma saldırdım .• 
Emin olunuz. ki haşmetmaab, ilk 
hamleyi yaptığım :zaman o ada· 
mın karşımda nasıl durabildiğine 
hayrette kaldım. ÇnnkU bu ham• 
le okadar şedit (dJ ki, karşımda 

kim olursa olsun muhakkak pnr
çalayacaklım. Fakat. Bu hamlem, 
boşa gitti. Bunu takib edenler de, 
hiçbir neHce vermedi. Nihayet 
bu hilekar asılzade: 

- Boıuna uğraşıyorıun, deli• 
kanlL. arkamdaki manda derisin
den zırhı delecek derece kuvvetli 
bir kılıç, henüz fcad ediJmedJ. 

Deöl... O zaman kılıcımı geri 
çektim: 

- O halde, beni kahbece&ine 
bir pusuya düşürdünUz.. Pekall, 
ne duruyorsunuz öldUrsenize ? .. 

Dedim... O da, tıbkı benim 
gibi kılıcını yere dayadı. Bir 
kahkaha attı: 

- Öldürmek mi? •. Hayır .. ben 
ıizinle U} uşmnk istiyorum. 

Diye homurdandı ... Uyuşmak .. 
bu ke.ime, beni b!rdenbire bllytik 
bir hayrete sevketti. O zaman, 
Löyula ile aramızda töyle bir 
miikaleme geçti. 

- Uyuımak mı?.. Ne demek 
isti} orsunuz?. 

- Cuvannaya, ancak bir ıart 
ile malik olabiuinlz. 

- O şart nedir? •. 
(Arkru!I var ) ............................................................... 

1 
Resim Talı/ili .Kuponu 
• u • uc o u:JtwCuz ... •u•uou• 

Tabiatioiıi öğrenmek isUyorsaıuı 
resminizi bu ~upondan tO adet 
ile birlikte gönderiniz. Re~rııiniı 
ııraya tibidJr ve iade edilmez. 

lsim, meslek 
veya ean'at 

bulunduğu 
memlelceı 

Re!im intişar 
edecek mıı 

Resmin klitHi 30 kuıÜfluk 
pul mukabilind• göoderilebilit. 

Pek 
Tabii G.b.' l l ••• 

I 

~ - Tuhhbl •. Kahveden bir 
şems ye almas oı unutmuşum! . 

··-···· ... ······ ... ············-···························· 
Haberl~rı 1 

1 

iki Ayda 
15( Milyon 
Dolar Altın 

Nevyork, 5 (A. A.) - Ame-

Amerika rika h tik ü m eti, 
Hindistan ile Bn-

altın aldı )'ftk Beritanyadan 

10 mil}on dolar kıymetinde altm 
ıalın almıtbr. Bu yeni alımla, 
Amerikanın iki ay içerisinde Av· 
rupa ve Şarktao &atın almıı oldu
ğu altın miktarı 150 milyon dolara 
baliğ oluyor. 

* Londra 5 (A.A.) - Genel pi· 
Bir kömür yasalarda kömür 

rekahetl değerinin düşUrül· 
______ ,, mesine knroı koy· 

mak üzere bir uzlaımaya varmak 
fçin, lngiltere ve Polonya kömllr 
ocak sahiplerinin mümeaslllerl 
arasında, dün yeniden müzake
reye başlanmıştır. 

Bu 11zlaşma, kontenjan usuln
nUn tatbikini ve deniz aşırı 11atı

lacak köml\r fiatının teıbitinl der· 
piş etmektedir ki, bazı piyasalar• 
da ıllrllp giden yıkıcı rekabetin 
önüne geçmek miimklin ohıcaktır. 

"" Mısır hiikfuııeti bu sene 
Mısır pamrık kendi memurları 

marif etile Mısır 
mahsulündd pamuk sahalarını 

00 15 1,12 milyon hektar 
noksanlık olarak tahmin et• 

tirmiıtlr. Bu miktar geçen ıene· 
kinden azdır. Alınacak mahsul 
%15 nokaanile helilap edilmiştir. 

Yukarı Mııırda mnhsulUn idra· 
kinden biraz evvel yapılan tak
dire göre, fena havalardan dolayı 
zar.arlar tcvel Ut ettiği, birçok 
tarlaların harap olmalnrı ylizUn· 
den mahsulün azahpası mtim· 
kUndUr. 

* Sovyet Rusya ile Lehlslanın 
Sov et _ Leh ağır sanayi mUes• 

~ k §e&eleri arasında 
a as takas esa•ına da· 

' 1 Emlik ve Eytam Bankası ilanları 1 ______ _. 
fstanbul Altıncı icra Memurluğundan 

Emlik ve Eytam Bankasına birinci derecede ipotekli olup t ... 
mamına üç yeminli ehlivukuf marifetfle ( 2480 ) lira kıymet takdir 
edilen Beyoğlunda Kamer Hatun mahallesinde Kuyu sokak (Mahal
len kek kuyu ) eakl 19 inllkerrer yeni 19 No.lı hanenin tamamı 
açıkarttırmıya vazedilmiş olup 7 /12/934 tarihinde şartnamesi divan• 
haneye talik edilerek 811/935 tarihine mUsadif Salı günll saat 14.ten 
16 ya kadar lstanbul Altıncı icra dairesinde açık arttırma suretile 
ıatılacaktır. Mezkur hane Emlak ve Eytam bankası kanununun 
madde! mahsusasma tevfikan birinci arttırmada en ziyade arttıranın 
üzerinde bırakılır. Artbrmıya iştirak için °o 7,5 teminat akçesi alı• 
mr müterakim vergi belediye vakıf icaresi müşteriye aittir. icra 
iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu ıicillerile 
ınbit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer aliikadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarım ilôn tarihinden itibaren yirmi glln içinde evrakı 
müsbitelcr.ile bildirmeleri lazımdır. Aksi halde satış bedelinin pay· 
lafmasındnn hariç kalırlar alakadaranın işbu maddei kanuniye ah· 
kamına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak Istl
yenlerin 934/ 1681 numaralı dosyaıı ile memuriyetlmiıe mUracaat 
etmeleri ilan olunur. «613» 

Zafiyeti umumiye, iıtihaaızlık ve kuvvetıldık balabndı büviilc 
faide Ye tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satıhr. 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

1 
Müddeti icar 

Galata, Kemankef, Helvacı ıokak 4 No.lı diikkAn 936 Mayıı niho• 
yetine kadar. 

2 Beyazıtta Knııkçılar kapııınde 9 No."lı dUkkAn 936 11 11 

3 - Kumkapı, Kfirkçfibaıı SUleyma ağa iskele cad· 936 " " 
desinde maa baraka arsa. 

4 - Kadirga, bostanı Ali cami yanında 29 No.lı oda 935 11 11 

Yukarıda yazılı mahaller hizalnrındakl mnddetlerle kiraya 
verllmek llıere arttırmaya konmuıtur. Tutmak istiyenler 8/J2/934 
Gumarteıt glintl aaat on beşe kadar Evkaf mUdUriyetinde Vakıf 
Akarlar kalemine ııelmelerl. (81 

Kıymeti 
Muhammin esi 

Lira K. 
589 00 

.. .. 
Galatada Arapcamll mahallesinde Alacamescld ve 
Sırma sokağında 14 ye 3 No.lu altında dllkkanı bulu· 
nan hanenin 1/4 hlısesi. 

12 00 Yenikapıda Tülbentcl Hilaameddin mahallesinde Yeni· 
kapı caddesinde 76 No.lu dükkAnın 1400129484 hiısesL 

52 00 Beyoğlunda Hüseyin Ağa mahallesinde Y eniıehir cad• 
desinde 60 No.lu dükkAnıo 8/96 hissesi. 

375 00 Tahtakalede Rüstempaıa mahallesinde Uzunçarıı cad
desinde 330-332 No.lu iki dükkanın 30/120 hissesL 

488 75 Unkapanmda Yavuzerainan mahallesinde Ayazma 
caddesinde 206 ve dökmeci sokağında 1 No.lı kagir 
dUkkanın 60/240 hl1Sesi. 

1 t 1 15 Saraçhanede Dülgerzade mahallesinde Karaman yoku· 
şu sokağında 29-No.lu ve tamamı 37-metreden lba:et 
arsanın 3/4 hissesi. 

900 00 Kadirgada BostaniAli mahallesinde Kadirga limanı 
caddesinde 45 No.lu bir kıt'a Bo&tanın 18/ 120 hissesi. 

49 88 Samatyada Sancaktar Hayreddin mahallesinde Hoca· 
mustafapaıa caddesinde 196-Na.lu tamamı 77· met .. 
reden ibaret arsanın 1 /4 his11esi. 

Yukarıdaki bisse11l emlak satılmak üzere dlSrt hafta müddetle 
llAna konmuştur. İhaleıi l 5/12/934 tarihli cumartesi gllnU 11aat on 
beıtedlr. Taliplerin pey akçelerilo beraber mahl(i}at kalemine 
mllracaatları. «7756» 

anlaşması yalı bir anlaşma ya· ~------------i 
pılmıştır. Bu suretle Sovyet Rusya B NKA KO E ÇiVALE 

iTALYANA Lehistan fabrikalarına 27.600 ton 
demir madenini cevher olarak 
verecek ve mukabilinde mamul 
eıyalarla çelilt borular alacaktır. 

* Varşova, 5 (A. A.) - Rusya 
Bir Leh _ Rus ile Lehistan ara

sında ( 1935 ) yılı 
için bir konten· 
jan uzlaşmaıı ya-

kontenjan 
anlaşması 

pılmıştır. 

Uzlaımıya göre Lehistan, 
Rusyaya madenden yapılmış etya 
·çıkaracak, buna karşı1ı1c olarak 
Rusya da Lehistana balık, kim· 
yevl UrUnler, kürk, havyar, ıarap, 
patates ve antra&it köınUrU ve
recektir. 

DABCOViCH va Şürel<l ı 
Telı 44708 • 7 • 41220 

A.uuPa Ye Şark lımanlım arasında 
muntuam poıta. 

Anverı, Rottertlam, Hamburg ve 
lakandlnavya Hmanlırn l9io yakında 
hareket edeoek vapurları ve dUoyımın 
baılıoa limanlarmda tran9bor demen 

Yukıoda geleoek vapurlar 
Augu•t Leonhard vapuru 10 
1Guıuuuevvele doğru. 
Norburg vap. 30 K evvele doğru 
Yakıoda hnreket edeof'k vapurlıır 
August Leonhard vaparu 17 
K. evvele do~'TU. 
Norburg vapuru 10 K. saniye 1 
dogru. 
Fasla talallAı ;oıo Galata, Fraokya~J 

han umumt aoentı!lığıııe milrııoa.at 

Tel. '4707 8 • 41220 

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

Sermayesi Liret 700,000,000 
llıtıyat akçesi ,, 580,000,000 

Merkezi idare : M i L A N O 
ltalynnın bnşlıı.:a -.Phirlerinde 

ŞUBELER 
İrıgilte.re, 1 vıçre, A vu turya, Maca
rıstuo, Çeko lovnk)a, Yugoslavya, 
L •h stan, Homaoya, llulgarı tan, 
tılııur, Am 0 rika Cemnlıiri Mtilt bıde i, 
lJrtzılyn, Şılı, e rnguay, Arj!mtio, 

Peru, Ekvntör ve Kolumbı) ada 
Afılya ) onlar 

iSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Oııl ta \' oyvod.ı caddesi Karakoy 

Palas ( T ·lef. :!6~ 1 / 2/ 14/'J ) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

l ı.nub ı lu: Al l ın ı~ o h nındıı 
Telef. 2821. B vo •luoda: 1stiklfıl 
caddes, Tt-lef.1046.Kampiyo dnıresi 
Borsada 1'elei 1718. 

İZMİRDE ŞUBE 
~ .................... r 



5 Yerine 3 Sene 
lktısat Vekaleti, Şimdiden ikinci Beş 

Senelik Planın T edkikile Meşgul 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

DUnkU Bilmece 

Karamürselin .ş·;falı 

Birçok Kimseler Bu Su 
Yüzünden yileştiler 

( Baıtarafı 1 lnel ylzde ) 
lerln bile bol ve ucuz elektriğe 
kavuşması olacakhr. 

Büyük elektrik merkezleri, 
çok kirhdır. Bu merkezler Yaıı• 
tasiyle elektrik ucuza mal olur. 
Mest:la Zonguldakta kurulacak 
bGyük bir elektrik kaynak mer· 
kezi bUlUn Şimali Anadoluyu 
elektrik kudretine boğabilir. Fa· 
kat bu büyük merkezlerin yaıa· 
nıası için sarfiyatın çok olması 
llzımdır. Zonguldakta kurulacak 
olan elektrik merkezi için otuz 
ınilyon lira harcanması icap edi· 
yor. Bir de Sakarya nt:hrinden 

latifade edilerek büytlk bir elek
trik santralı kurulmak ta•an·uru 
Tardır ki bunun için de on mil· 
Yon harcanacaktır. Zonguldakta 
)'apılacak olan elektrik merkezi 

artık kömill'lerle lfleyeceğl lçfa 
elektrik çok ucuza, tlç kuruta 
kadar mal olacakbr. Fakat bu· 
radan Ankaraya kadar olan 300 
kilometrelik mesafeye çekilecek 

havai elektrik battı için 3 milyon 
Ura harcamak lazımdır ki bu 
nıasraf elektriğin kilovatı llzerine 
7 kuruı bindirecektir. 

Diğer taraftan, kilçUk elektrik 
nıerkezleri, mahılud bir sahanın 
ihtiyacım karplamakla beraber 
buralarda elektriğin daha ucuza 
çıkacağı iddia ediliyor. 

Türk - Rus ilim 
Çalışma 

Beraberliği 
( Bqtarafı 1 inci yüz :.f6 ) 

.ı yazııı eterleria bir liatealnl 
teabit edecek ve bilmukabele 
Türkiye den de böyle bir liste 
lateyecektir. 

Kitap a'ıp vermeleri bu liste• 
lere göre yapılacaktır. Ayni ko
IDİsyon Türk ve Rua topraklarında 
eski eser araştırmaları teŞebbns
lerine g"rl~ecek, alimlerin karıı· 
lıklı olarak TUrk ve Ru• enstitilıft 
~• fenni kongrelerinde bulunma· 
larını temine uğraıacakbr. 

Bunun bir icabı olmak Uzere 
Sovyet profesörlerinden Meçarinof 
Samoiloviç. Mar geçen sene Türk 
dil kurulta) mda bulunmuılardı. 
Sovyet Ruaya ile Tnrldye arasında 
kitab ahın verimi de baılallllfhr. 
Sovyet Rusya Fen akademisi 
Ttirk Fen mllesaeselerine aşatı· 
daki eaerleri g6ndermiftir: 

Sovyet Rusyadakl ulusal az· 
lıldarm dillerile basılmıı başlıca 
•ser!er, Altay Tllrkmenlerinin 
laars, san'at ve hayatlarını tasvir 
•den meıhur Altay koleksiyonu 
•• T6rldyata ait ( 600 ) • yakua 
ldtab, bualar içinde Orta Aıya 
kavımlannın haralarından bahse· 
den çok nadir bulunan d6rt el 
Yazmamı - iri bunlar fen akademi
sinin ıarkiyat ensüttiıUne aittirler-

BTtırk.dil cemiyetine gönderitmiıtir. 
u eaerler TGrk dilinin ıı~ihı 

h?•uacnda Tnrk Alimleriae bOyllk 
luzmetıer 16rebileceklerdir. 

Aynca Türklyenin tabU zen· 
~~ilk karnaklannı tetkik etmek 
-,.;ın de, bir arziyat tetkik heye-
tiniad" • Tlrkiyeye f6nderilmemi 

lltlbalUmektedir. Bu heyet Ana· 
dolunun toprağa ait bir harita-
8Uu yapacak •• memalild hamt 
lldimiiıi andıran mıntakalarda 
tabakat tetkikleri yapacaktu. 
Sovyet fen akademlai uaamclaa 
Profeıör Mar ve SamoiloYiç Tn,... 
iriye ile fenni mOnaaebetlerl ter 
Yik komi•yonunua reİ• ve ikinci 
~. ~miıleıdir. 

Sanayi hayatına giren Türk 
elinde elektrik en baıta gelen bir 
ihtiyaç olmaktadır. Bu aebeble
dir ki ikinci sanayi programlle, 
yurdun baştanbqa elektriklen· 
dirilmeli temin olunacaktır. Bu 
hususta mütehassıslar tedklkat 
yapıyorlar. Görilştllğllm bir müte· 
husıs btına tunlan s6yledl: 

" - Memleketin sanayileımeai, 
bir elektriklendirme meaıelesi do
ğurmuıtur. ÇUnkil asri sanayi 
elektrik•iz olamaz. Ucuz ve bol 
elektrik IAzımdır. Bu aebepleikincl 
bet yıllık sanayi programında 

yurdun elektriklendirilmeai meae• 
leal baıta bulunacaktır. 

Türkiye, elektrik elde etmek 
için lazım gelen eterji kaynakla· 
rile doludur. Karadeniz kıyısında 

bol kGmUr var. Yurdun diğer 
taraflarında da llnyit madenleri 
mevcuddur. Bunlardan bqka mem
lekette bUtUn istikametlere akan 
büyük nehirler, yani •u kuv. 
vetleri vardır. 

Yalnız mtlnakata edilecek bir 
nokta kalıyor: 

Memleket, bllyllk bir veya bir 
kaç elektrik -merkezi vasıtasile mi 
e'ektri'\lendirilmeli, yoksa, birçok 
aantral'ar mı tesis edilmelidir? 

Mütehassıslar raporlarını ya• 
kında verdikten sonra bu hususta 
kati karar Yerilecektir. - * 

1 Par iste~ Bir 
Türk Doktoru 
S oydular 

( Baıtarafı 1 lnof Jflzde ) 
hareketini tarassut ettikten sonra 
bu iıi yapbkları kanaati hlkim· 
dir, blltüu hudud zabıtası, hidiıe· 
den haberdar edilmiı!erdir. 

Son Po11ta: Doktoı· Refik Nev· 
zad l.tmli bir zatın 6teden beri 
Parlste oturduğJı bizce de malQm· 
dur. Kendiai., Haberde de kayde
dildiği gibi pek eskiden Franıız 
tabii) etini tercıh etmiı ve bir 
Fransız kadıoı ile evlenerek çoluk 
çocuk aahıbl olmuıtur. 

Çinde Vaziyet 
Komünistlik Geri 

Gidiyormuı 
Berlia, 5 (A.A.) - Buradaki Çia 

elçi• gazete ere beyanatınd P, Çinde 
komflnı•tl"fn pek :rakındiı yok edile· 
eej"in·, y kında Çinde mecburi .. k•r• 
lik usuUlae h2t1anacatını söylem·., 
Alm aya ile Çin aruın ki ticaret 
mOn aebetlerinln de •Orekli ıurette 
arttıt aı ilave etmittir. 

iki yeni torplto 
Roma, S (A.A.) - T riyeate deniz 

tea1riblarında yakında Siyam hHabma 
Ud torpito yapılacakt r. 

Belçlkada Fevkallde 
&ellhlyetler 

Brlk•el, S ( A. A. ) - HükQmete 
feTkalide Hlilli1etler Yere• kaD•a 
bir ay uzatılmıtt r. 

&ovyet Ru•r• Sant1yll 
Nuyork. S (A.A.) - So•yet Ru

J8 iktaHdçılarmdaa blri.i, bir ,.ı 
ıt0nra Sovyet •anayiln"n, Amerikadan 
aoara yer Jlzlnde ildnciliji alacağını 
114,Semiftir. 

BugUnkU Bilmece 

Bot dört köıelerl aıağıda ya· 
zılı manalara gelen 6z TOrkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu aa• 
yede hem vakit geçlrmİf, hem 
de öz Türkçe kelimeleri 6ğren· 
mit olursunuz ! 

' 2 
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12345678 

Soldan saıa ı 
1 - Lüzumlu 
2 - Ezmek mastanndan emrihazır 

• hc.rflerin yeri detiıince aıe.r 
• bir nota 

5 - Sondaki harf kalchnbnea 
niçin, ne Hbepl• 

4 - Genitlik • cemlye~ 
S - Defa 
6 - Dikkat et• •akil ma•tar edab 
7 - Anadoluda meıhur blr .tllyet 

merked 
8 - Naareddin Hocanın kt1t• ben• 

zettiti 
Yukandan •t•l•t 
1 - Umumi • yed 
2 - Ezmek ma•tanndu .. mffall 
S - Hayret edatı 
4 - Me,.diYea • kalmak mHtarın· 

dan emrihazır 

S - M safir • mef'ulDnfib •data 
6-Taluml.tmek 
7--...ı.bt- ........... 
1-Dem 

Eczane OlçUferl 
Eczanelerde kullanılan ha11u 

terazılerin, 61çnler nizamnamesi 
"Ducihlnce l5lç8 daire1crince kon
trol edilip edilmlyeceği hakkında 
6tedenberi uzayıb giden bir 
meaele vardı. Bazı eczane sahip
leri, kendi terazilerinin Sıhhat 
mttdürltiklerince muayeneden ge
çirileceijoJ Ye ölçü dairelerinin 
bu lt• karıpauyacaklarım 6ne 
aDrmftı~erdi. 

Öğrendiğimize 16re bu lı 
halledilmit ye alikadarlara tebli· 
gat yapılmııtır. Bu tebligatta 
eczanelerdeki hassas terazilerin do 
diğer elçi aletleri gibi mllfettiş
lilderce kontrölden geçirilme•i Ye 
ayarlanmaıı lhımgeleceti bildi· 
rilmiıtir .. Bu karara göre hauaa 
terazilerin muayenelerine yalanda 
bqlan.lacaktır. 

Konservatuvar Projeli 
Şebzadebqıada yapılacak kon• 

19natu var Ye 16 Mart tehıtleri 
Abidesi için ıimdlyekadar beledi
yeye gönderılea projeler bir ko
misyon tarafından tetkik edilmiye 
baılanmışlır. Belediye daha 08 

glnlOk bir mtlblet Yermiftir. 8 11 

miiddet içinde yeniden proje ıe
tirenler de m01abakaya kabul 
edilecektir. 
-·· 

Her akşam 

NOVOTNi'de 
Necip ve 

( Hatta.rafı 1 lnel ,Ozd e ) 

harikulAdelikleri hakkında bir 
fikir vermek için bize •nlabian 
bazı vak' alardan bir kaçını 
•ay alım: 

EvvelA bilmelidir ki bu ıuya 
can hatlile koıanların blicumuna 
havaların •oğumaıı mani olnıuıtur. 

Y okaa, •on gOnlerde suyun baıına 
eelen ha&talar o dereceyi bulmut

tu ki kendilerine ıa aiparlş edl· 
len motörcUler bir şişe ıu doldu· 
rabllmek için ancak geceleri vakit 
bulabiliyorladı. Soğuklar batlama· 
dan evvelki ıon Cuma gllal •u
yun baıında (300) haata çadın YI 

(800) ldıi vardı! 

Hayretler Yericl Yak'alara 
gelince: 

Suyun haaıuını ilk ortaya 
atan Akpınarb Gnrcl Mehmed 
en bafta meıhur bir adam 
oldu. V eremln aon deneainde 
hayatından fen Dmit kestiği için 
lzmit hastanealoden çıkarıhp kıs
yllne g6nderilen ve MI bafllla 
küfe içinde göttlrlllen bu köylll 
bugün, KaramOrsel kömllr iskele
ünde odun klSmUr tqıyorl,, 

Adapazanndan yine kllfe için
de gatir.ilen ve fena halde solu• 
makta olduğu içio birkaç gtınlllk 
amrn kaJdıjına hllkmedilen ... 
remli bir kadıncata ( 7 ) gOn ba 
ıu bqında kalm11 Ye ,nr&yenk 
Adapazarma döomnıttlrl 

Midesindeki sancılardan ken• 
disini yerden yere atan ve ağzına 
bir lokma ekmek koyamıyan Ka
ramlnelli S81eymaa ba mdaa 
yalnız bir giln lçmiı, sancı kar 

bolmUf, adamcağız eıkiılnde• 
lttihah yemek yemeye baılamıtbr. 

Gemici arab F elhi ismin
de bir Karamüraelll bütlln öm
rtınce çektiği mide ve bağırıak 
hastalığından birtllrlll kurtula· 
mamıı, nihayet bu ıudan içtik· 
ten sonra iki avuç büyüklUğlln
de bir kese içinde solucan dDıtı
rerek kurtulmnıtur. 

Bacakları beline kadar -;ıban 
içinde getirilen bir kadıu bu 
ıuyun çamurundan yaralanna 
•llrmllş, bir haftada yaralan 
klmilea kuruyup kaybolmuıtur. 

Bizzat KaramUrıel hikiml 
geçirdiği küçük bir ameliyattan 
sonra tarblmlf, birka~ gtın bu 
sudan içmlf, birdenbire ( 4 ) ki
lo farketmiıtir. 

Karamllraelin Karamatlı k&yl 
muhtarı Akif mide bastahp 
için valdeıile beraber au batında 
( 4) glln kalmq.ar, möylendiğine 
göre, 4 gllnde ana oğul 21 ek• 
mek yemitler 1 •• 

Bu vakalar daha ıayılabiJlr. 
Karamilrael balkı timdiden bura• 
da bir ( abıhayat ) kaplıcası 

kurulacağına Ye bntnn dllnyada 
meıhur olacağınp emindirler. 

Sıhhiye bakanhğı nyun vazi• 
yetini mahallinde tedkik ettlr
miftlr. Suyun tahlili hakkında• 
ki rapor da Vekllete gönderil
mlftlr. Anlaııldıpa göre bu 
•uda hakikten g6rtllmemlı dere
cede bir ( radyo aktivite ) bu
lunmaktadır. - l M. 

[Son Poıta - Bu ıudan •aktile yi• 
rıe bu ıUtuolarda bir defa daha bah· 
eetmiftik.] 

Bilômum erbabı ticaret 
ve Sanayie mühim ilin 

lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından : 
Sene nihayeti gelmlıtir. Oda kayıt llcretlerloi hennz tediye 

etmemft o!anlann, billbare lcral bir muameleye maruz kalmamak 
için borçlarını hemen getirip wezneye vermeleri lllzumu ilin olunur. 

SATILIK 

Ucuz Apartıman 
Pangaltıda Kurtulut caddesi, Fatin 
efen 1 •okatında 108 numarah, asri 
konforu, her dairesin e dört oda•ı, 
b nyo, hangazı, elektrik Ye terkoa 
tHia b mevcut barcı alem bir 
aparbman. Ucuz fiatle Htılıktır. 

l•tekli olanların: Nit•atqında 
Fevziye l"•e•i mubaaebecl•I CaYit 
Beye mOracaatları. 

~--------------, OSMANLI BANKAS 
TÜRK ANON~M ŞlRKEl l 

TESiS TARİHİ: 1863 

Sermayeai: 10.000,000 logiliz liruı 

Tilrkiyenin l.a9boa f8hirleril• 
ParİI, Manilya, Nie,Loadra •• 
Mançe•r'de. Mıııır, Kıbm. Irak, 
İran, Filistin ve Yuoaniıtan'da 

Şubt-leri, Yugoslavya, Romeuyt!e 
Suriye n Yunaoıatan'da Fılyalleri 

vardır. 

Denizyol ları 
1fLITMISI 

AHat•lerl ı K ra 81 KlJ,rl1>tf 
TeL 42N2 - llrkee Milhilrdan•d• 

Hu T eL 22741) 
....... 4 ...... 

Karadeniz Yolu 
GÜLCEMAL vapuru 6 Birinci 

Kanun PE~EMBE gtinll saat 
20 de Hopa'ya kadar "8296,, , ....................... . 

~A~l{A 
Müs4ahnr..l ı 

HUBUBATl/lllAlll 
SıHHAT 

VE 
KUVVET 

Mefhur Bir ln9lllz 
Gazetecl•I ÖldU 

Londra, 6 ( A. A. ) - Matbuat 
lnrallanndan Lord Riddel 6lmil§Ulr. 

1at - MDdd•••••111•1111nden ı 1 Zir kin Her tUrlU bankı muamelelsri 
l.tanbulda bulundutu anlatıl•• Elbiz ORKEıTRASI KONSERı" yapar 
atır eesa ••hkemesi aueındaa Supbl ~ 

Beyia memuriyetimiz. mlHcaatı. ~------------~ ~------------



Her zaman oldu;tu ı?ibl 

Kahve merakWarının zevklerini 
Bir kat daha tatmin etmeğl bir vazife bilen 

I 

\ 

... · ıı rıcareth•ne•I : 

Fevkalade fedakarlıkla tedarik ettiği en yüksek 
cins kahvelerden sureti mahsusada ihzar 

etmekte olduğu kahvelerini 

Eskisi gibi kuruştan 

Saygıl1 müşter·lerine arzetmekl şeref duymaktad r. 
( K llaaılan kabveıerıa cıaslerlal arz eden berkea ihzarı 

esn~ ında ber zaman görebilir. ) 
&atıf yeri yalnız : 

ıs~ nbal, Tabmls sokak, sablbl olduta Ku k hvecı banı altı a 

19344m 

STANDARD 
300 MUMLUK 

Benzin Lambaları 
lıpirtoya hacet kalmadan yalnız bir kibritle yakılır 

No. 2045 

Kullanışı Gayet Kolay 
SAGLAM, iDARELi VE UCUZ LAr~BALARDIR 

STANDARD FiTiLLERi GELMiŞTıR No. 2 J20 
Depomuzda her nevi ıu Ue yanan 8 T A N D A R D IAmbalan ve teferruata buhmur. 
Umumi dopoıu ve toptan ve peHkende 1abf mahalli : ROSENTAL Biraderler Katırctoğlu 

Han No. 31 l.tanbuL T•tr• •lparltlerl kabul olunur. 

PiMAt,10 HEDE S FOR ESTi EVR 
Uşümekten miitnellit 

ağrılan, ıızıları, kulun91 

ıiyatik ve romatızma)'l 
reçirir. Viicudü lcızdınr. 

Buurdan amaliyabız 
kurtarır, memeleri kuru• 
tur, mahveder. Kanı, 
ağrıyı derhal keser. 

Ademi iktidar Ye belgevşekll- Emıalıis siair ilacıdır. T.·essilrle 
ğioe emıaltiz devadır. Vakitsiz 
ihtiyarhyanlara gençlik kuvvet ve 
kudretini verir. Bir tecriilıe kafid ir. 

bayılanlara, ıenelerdenbijri yürek 
çarpınt111 çekenlere hayat verir. 
Evinizde bulundurunuz. 

Holant:se. 

Ban k • D n ı ... , ~. 
t&TANBUL euaa:ai 

Gal•ta ı KarakOy Pala• Meydancık ı Aıaıemcl Han 

Her türlO Banka muameıeıerı. Kasalar ıcan. 

UMUMi MCDCALDKa AMSTEADAM 

$ u be ı • r ı ı Am•terdam, Bueno• Alr••• Hayfa• 

İstanDul, Alo de .Janeiro. S•ntos, Sao Pauıo. 

Haatnlıgı hasebile ıaidilmP•İ •llhıraı zlıkla beklenilen k!)'mf! tli mugnnniye 

BAY AN HAMiYET'i 
B11 akaı.md D itibaren 

Eıkl LONDRA yeni TOAK 
~-.,.rr;a-_. lokanta ve biraıı rınea nere dinliyeeeluiniz. ,, 

Bil YA, KARYOLA ve SANDAL YE -
Alacaksamz istanbulda Rıza Paf a yokufunda 66 No. il 

ASRJA MOBiLYA Mağazaıına uğramadan almayınız. 
'-- Tel. 23407, AHMET FEVZi 

-----
C İ C İ DUDAKLIK 
DGn1anın en •abit 

dudak boy.., 

FARUKl'nin CiCi 
allıfldır. Hiç lıir te• 
mula •llinmeı. Yı
kama Lile ;ıkmH. 
24 •aat dudakta kalır. 
Tec:ribeai kolaydır. 

Depo.tU r Sultanhaınamıada 
FARUKi GÜZEL KOKULAR 

~-l'm• mağuuıdıt. • 

TAKSİM 
Sup Agop Bastaneıı 
rteccanl muayene gUnleri 

Dr. V. Kasapyen B. S lı, Cuma 
S rtabip. D ıhi lı~ e ıniitehıııısııı 10·12 
Dr. Ethem Vassaf B.Pazarteal,P•rt••b• 
A"'ahiye ve aklıye mütelııt :ı1ı1 ıın 9•10 
Dr. Manara B. Per9embe 
Hariciye mütehasıuıı 10-12 
Dr. Kenan Hasan B. Pazar, Salı 
llontgen mütehası:ıı •ı 10·12 

Satılık Yeni Ev 
Şehzadebaıında Fevziye cadde1'ade 

Fevziye apartımanıaa bltit"k 36/1 au• 
marala terkoı, elektrik, havaııazl, altı 

odalı, •ezaretll beton kClblk ye•ı Ye 
mctla bir ev • tdıktır. Talip olan 
bif ~ik Fevziye apartımannada kat 4, 7 
aumaraya •Gracaat ehi• (6'34) 

Birinci klnun 6 

. . 
. • .ı.• 

Toton diş muzırdır! 
Bu zararın önüne 
ancak saLah akşam 
RADYOLiN kulla
narak geçebilirsiniz. 

Ditler, •ıhhatla temel taı!arıdır. 
Zifir tablatin bembeyaz yarattıtı bu 
temel taılarını lekeler, kirletf,. 
Ditler laerindeld leke •• kirler 1aln•• 
at:ıuaızıa temldltiae Ye .-Gzellitlae 
kaadet•ekle kalmaz, •lkroplara 
1unlık yaparak hayatınızı da tehdit 
eder. TDtlnden Yaz1'eçeml1oraanız 
onun ditlerde yapacata kir n 
lekeleri izale etmek çare•ine bakınızl 

Sigara tiryakileri 

Diı ve baı ağrıları için en faydalı ve 
tesirli iliç ALGOPAN'dır. 1·6-12 lik 
madeni kutularda ve orijinal am ba· 
hı j a her eczaneden isteyiniz. 

•fjt1 
Güzel bir tene mal k o lmak kifi detildlr. O teni hasnü muhafaza, 
y ıın il rlemHile hele!dar olmaktan vesair harici teslrattan 
vikaye etmek liz mdır. lnceliti Ye terkibindeki f ı rı 
ile yalnız G 1 B B S gllzellik pudrası, 
ıar.fın , esmer, kumral velhuıl her tene 
elnriı f olan Ye ıen çliğiz"n taravetini 
muh f z . n yaı ilerlemHinden hHıl 

O an ftYarızı fidereD yeıılne pudradır. 

G 1 B B S pudrHı, ıayanı hayret bir 
ıurette yilze aniyen yapıfır 
ve UZUD mlddet 1abit 
kalır. 

Utif n rubnivaz kokuıu 
etrafanda taza ve HYİmll 

,.,. bir havi yaratır. 

Türk Maarif Cemivetinin 

' • 

eqı~~. 14 ~!nY.!, ,9PI~!~ı!los 
• iKRAMiYE KIYMETI 2 3 O O O LIRADIR. 

1 adet 3000 liral ık 
1 " 2000 " 1 " 1000 " 2 ,, 750 " 2 " 600 " ' " 200 " Biletler her yerde 

Sahibi : Ali !!:krem 

10 adet 100 liralık 
20 " 50 .. 
50 " 20 " 100 " 10 " 1000 " s 

" 4700 
" 

1 
" aatllmaktad1r. 

.r\ tışrıy t wu<luı ü : T ıhir 

Son Poata ···-· 


