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Romanyada Bir Rezalet 

Gizli Bir T elcfon Santralı Bulundu 
Burad3n Devlet Adamlarının Sözleri Dinleniyormuş 
BUkref, 5 - lçtıler Bakanına ·ı 

· ulus kurumunda bir sorıu aorul-
Dllİf ve o da çok mühim bazı 
iftaatta bulunmuıtur. içişler Ba· 
kanının bu if, aa lana ıöre serma· 
Jesinin bul ük kıa~ı Amerikan 
olan telefon ş:rketinin gizli tHiaat 
yapmış olduğu ve bu ıizli tHlsat 
•ayesinde ( 36 ) muhtellf ulusa 
bailı kimse .io Rumen devlet 
adamlarının mühim konuımalarını 
dinlediklerini 1 aabit olduğu anla· 
ıılmaktadır. Bu mtlnaHbetle Ru
men zabıtası mUhim tevkifler 
yapmııtar. 

Başbakan Trakyada 
İsmet lnönü, Dün· 

Edirneye Hareket 
Gece 
Etti 

Bir Ahlaksızlık 
l:f amdi adb ( 30) yaıında bir 

adam ( 1 ı ) yaşında Sabahat ia· 
mlnde bir kıı çocuğuna belıotuk· 
luju af1ladığı iddiasile dOa polis 
tarafından yakalanarak Mllddel· 
umumfüte ver.Jmiıtir. Müddeiu
mumilik Hamdiyi muayene için 
Adli tıb iıleri mUdUrlUğUne ıön• 
dermlıtir. Çocukta hHtalık oldu
ju tHblt ev.miillr. Şımdl it ae
redeo geldiğ.ni anlamıya kalmııtır. 

••16•k••ı11 ,.u,ı lntl6oı 

. Trakyaya gitmek flure dQn sabala beraberinde EHa (Sıhhat) Bakanı 
Ba1 Refik old\.-N laalde iataabula l'elea Baıbalt.a lamet inanı dGa akıama 
kadar ıehrimizde kalmıı ye akıam 21,S de beraberind• yiae Bay Refik Ye 
Trakya aaylaYları (meb'u•) Şakir, Faik, Fuad, Ha .. ,.ı. Hayri, Nkhld, Şnket, 

Mahmud Saim of dutu halde Trakyaya haHket ehnittir. BatbakH, EluprtH 
batlaa n huıuıi bir yaıonda mnki almıttı. 

Kadınlarımız n . -
evıncı 

-----------
Bugün, Bir 

S~·çimi 
t"tırk kad.nla• 

nna mebus ol
mak ve mebuı 
intibah etmek 
bakkırun ~eril· 
DıHİ, bUtlln mem· 
lekette olduğu 
kadar ıehr miz 

.kadıpları arasın· 
da da büyük bir 
allka uyandır· 
mııtar. Bilha Ba 

lstanbul kad n 
birliği, ev\ elki 
lftn bumU r.sıe-

Büyük Mitingle Meb'us 
Hakkı Kutlulanıyor 

betle bir topla tı •ır Türle lcaduu, 61' a,dıı okager 

Yapmıı, on k:ımk bir heyet ıaat namına Cumhuriyet Önderi 
dörtte C. H. F. baıkanlıiJoa AtatUrke, Baıbakan ismet 
giderek Türk kadınına yurddaılık lnönllne, tel yazılarile sevinç ve 
hakkının \'erilmeaindea dolayı saygılarına ıunmuılardır. 
duydukları sevinç ve aayrılann Kadınlar Birliği kadınlarımıza 
fırka mekezine bildirllmeaini late- 6nayak olarak bugtın saat (10,30) 
IDitlerdir. Bundan ıonra Tftrk da Beyazıt Cumhuriyet meyda· 
kadın birliği bUtün Ttırk kadınları ( De ... mı 10 uncn ylzde ) 

Bulgar Çctccile~inin Bir 
Canavarlığı Daha 

Sofya, 6 - Pravadi kaİiliaii ' civarında Yahı'.ce bir cinayet daha 
•lmuı, bir Türk, çeteci Buı;~rlar tarafından parçalanmııtır. Volçldof 
kazasına bağlı Iıtiplar klSytıııden Yu~urtacı Mehmed Hasan laminde 
hu Türk, Pravadi kasabasmii -:giderken '}'arı yolda beı Bulıar çeteciıi· 
ilin hücumuna uğramıı, çetecl~r 1za~allıı::f.\ehmed Haaanı parçalamıtlar, 
P.rasını ıoymuflar ve kaçmı.rilır.r-81.J" ıuçta· alakaları olduğu ıanalan 
'- kaç ~ar aorıuya .çekillllf,~adan aerbeıt bırakilmıilarc:Lr - lf 

Öz TUrkçe 

Ruhani 
Kıyafetlere 
Dair •• 
Oımaahaıa 1r8n8nde latanbula 

relen bir Franıısa, ParlH danlaee 
aormuılar: 

- latanbullular, aaııl fiyiniyorlar? 
Adamcafıı. ellerini otuıturmuı: 
- Naaıl l'lyindiklerlnl l'Öremedim. 

ÇGnkO ben lıtanbulda iken karnaval 
vardı. Herkes maakara ol•ıuıtu. 

Gerçek, bir yabancının, bizim Hld 
kılıklarımııı ıarnb de ıqmamuı 
olmazdı. 

Baıta keç•kilah, arakiye, .arık, 
( Hrığıa da çıtitleri: Abani, burma, 
Mııırltı, yayvan, kavuk biçimi) ıonra, 
aırtta, bacaklarda, ıetre pantafon, 
benevrek, elifiye, libade, ıalvnr, 
çepken, aba, Kebe, gocuk, sako, 
pelerin, makfulen, palto, ( kürkUl 
ldlrkıilz ) bin bir yamadan hırka 
Şambırkuı, ıecelik entariıl: 
ca bbe, ( yazın aof. kıtın kaz mir ) 
ıelellm kadınlara ı Batta ferace, ( çu· 
hadan, mantind~n, ırondan, canfeıten, 
llhurakiden, f aaonaklden, aaten da 
Liyondan, aaten dOıeaten ) 

Sonra çarıaf ( uçkurlu, uçkunuz, 
pelerinli, pelerinılz, klot biçimi, tor
ba biçimi, Arab biçimi) 

Soyaal (medeoi)tOre(kanun)larımızla 
bu kılıklar birer birer ortadan kalktı. 

Sıra, aarıkla papaa, haham kaYu• 
tuna 1relmitti. En ıoa o da kalkh. 

Hocaları bilmem amma, papaalıır, 
buna aHlnHler yeridir. ÇDnkl, De• 
rede bir papH ıörlllse, herkea biri 
birine ıöıtcrlr olmuıtu: 

- Bak papazaf 
Papazı ilk ,ar .. , Gzerin• atır· 

lıtı, ujurauzlutu çökm11İD diye, ya• 
nındakinln omuzuna vururdu. Papaalar, 
yine kendi aoydatlarının ortaya çık ar
dıkları bu tUreyl bildikleri için, yol• 
)arda keadilerini J'Öltermemiye çah
ıarak yOrOrlerdi. Şillldl onlar da kol
larını aallaya aall&ya ı•zebilirler. 

Durmadan ytlrDyen dliitim '( lnk:
llp ) bu aoa dökllntGnln Gıtlndeo 
de bukıa m ı•çlrdi. 

l 

• 
1 

l ________ G,_ü_·n_u_·n ___ Mı_e_s_e_l_e_le_r_i _______ ı 

Kılık 
Eıkl Adliye Bakanı, Ankara 
hukuk fakülteai hukuku dünl 
profeaörll Bay Mahmud E1ad 
Boıkurd, bize kılık yaıuını 
bilgi bakımından eleyen çok 
değerli bir yazı verdi. Kılık 
yaıaaının çnreainde, bliytik bir 
alaka uyandığı bugünlerde, 
ya11t.yı bilgi bakımından gören 
bu ,tazıyı okuyuoulanmııın zevk· 
le karıılayacaklarına eminiz ı 

Tnrk Altutu (ihtillll, lnkıllbı) 
dev adımlarla ilerliyor... Dağlar 
gibi katı, kapkara bir llfin (mazi) 
BUyUk Altutun ayakları altında 
parça parça kopuyor, parça parça 
eziliyor; yok olup gidiyor. Yok!.. 

Ulus Kurultayı (BllyUk Millet 
Mecliai) Son yeti (hafta) içinde 
TUrk kamuğuna (camiasına) bU. 
yUk armığaolar sundu. Bunların 
ilki kıhk yasasıdır. 

Bundan böyle aarıklılar, pa· 
pazlar, hahamlar; çarşılarda, so• 
kaklarda, ıurada, burada dinkı· 
tıkla (ruhani kıyafet) gezemlye· 
ceklerdir. Bu yasaya göre (diokı· 

Yasası 

lık) yalnız~ tenairiliklerde (mabet
ler) de kullanılacaktır. 

lf. 
Biz Altutumuzu tUmlemlye (ta• 

mamlamıya, çalıııyoruL TUmleye· 
cegız. Ona kartı geleni onun 
dıımanı (dUımanı} tanırız. Altut 
yatlarını (muarızlarını) bağıılıya· 

mayız. 

( Dnam, 10 uae" rtıd ... ) 

Yepyeni Usulde Bir 
Dolandıri.cılık 

(Gazeteci, nzerlne pardeaU 
glymit bir kulakbrl) dlyecekıloiz. 
Fakat ne olursa olaun tramvay• 
dakl bir muhavereye kulak ver .. 
rek ıayet yeni .,.. pek tuhaf bir 
hadise ötrenmİf bulunuyoruz. 
Ensen tramvaydaki bu hldiH çok 
ıarlbdi: 

iki kerli ferli zat biri birlerine 
evvelt pek tuhaf bir vak'a anlat• 
blar. Sonra kayıp bir phaa pek 
hiddetlendiler, aonra da kahkaha· 
larla gUlmeye baıladılar. Siz 
oleanız böyle bir hldisenln 
ne olduğunu merak etmez misiniz? 
Bir gaıetecl cHaretile bu iki 
zatla hemen tanıtınca, bakınız, 
ne garib bir havadia almıı olur
sunuz: 

Bu iki zatın ikiıi de lıtanbulua 

maruf tllccanndandır. Bir tanesi 
Klllerek hemen vakayı anlattı : 

- Aman beyimi dedi. Vaka• 
yı a&yleyeyim, hay hay •• Yalnız, çok 
rica ederiz, isimlerimizi yazmamak 
ıartlle. Çtınkll enayi vaziyetinde 
ilin edilmek bot bir t•Y deilldir. 
Vak'aya ıelince: Efendim, geçen 
ıtn ıabab sabah kakı çalınıyor, 
apartımanımıza hiç tanımadığım11 
kıyafeti, ıözll sohbeti yerinde, 
30 • 35 yaılannda bir zat giriyor. 
Ve bUyUk bir ehemmiyetle beni 
ıısrmek istediğini aöylUyor. Ale
lacele bu zatı kabul ettik, ( se
bebi teıerrUf ) mUzft ıardum. Bu 
zat, harikulade bir hayretle yU
zUme bakıyor, ikide birde bay• 
retle ( Allaballah 1 Allahallab 1 ) 

( Devamı 3 GnoOyGzde ) 

Yeni Alafranga Musiki Dersinde 

Alafrang ı Mu )ı ki Okutanı - Mozart'tan okuyorum diye Boooooza 
der ılbi bağ'ırm17a De llbum Yar 1 



[Halkın Sesi) 

Ruhani Elbise 
Yasağı 
Ve Halk 

Huhani elbiselerin ıokakta n 
vade başından ayn yerde geyıl· 
nıeınesi bnkkında çıkan kanun 
mtinaeebetile okurlarımızıo dü
şunü lerıni topladık. Bize aşağı· 
dukı cevapları verdiler. 

D ı) Fuad (Galata topçular cadueal 
71) - Biz din ile dOnyayı ayırdık. 
ll k bir dev:et kurduk. Bunu kurun
cıy ı kadar da b'rçok inkıllplar ieçir
dik. Peç yi yırttık, kaful yıktık. 

Tekkeleri, tOrlıeleri kapadık. Tarikat
leri lağvettık. FHi, ııırıtJ attık. Yalnız 
imaml ra sarık ve cObbe riymelerine 
müsaade etmittik. Geçen balta yurd
daılar araaında bir neYI lmtiyu Ye 
rOchan tHİ• eden llkapları, unnnları 
da kaldırdık. Yurddatlar araa nda tam 
bir müsant eaaa.nı kabul ettik. 
beyfiti, paııslıtı, efendiliti, atalıtı, 

ba:ıretliti y1karken yurdda4lar aram nda 
Hrıkh, cGbbeli mlmtazlarln J'HmHlae 
mOs ııde edilemezdi. 

Çlln d bu bam lliklltimize ilam 
de mOs vata aJkırı dlterdL Yeni 
kıl k kanunile de bu •lantı tHiı 

ettik. Dıni serpuılu Ye cGbbelar 
anc k mabetlerde •e Ayin Hnaaında 
sıiyilebilacektir. Biz kendi imamları
mıza bunu tatbik ederken batka 
ruhanileri fıtisna edemezdik. Bunda 
k'mseoin gücencceğl va darılacatı 
lıir fey yoktur. 

Bay Ta.hain Yakar ( F'atih Kızta~ı 
84 ) - Biz garp mededeniyetini ve 
Jiiklltl kabul ettik. Vatanda4lar 
arraında tam bir nı Qaayat kurduk. 
Yeni kılık kanunile de din adamları

nın sokakta ve hayatta bir nevi imti
yaz demek olan dini kiıve!erle dolııt
malarını menettik. Bizim imamları-

mız derhal bunu kabul tttiler. 
Ermeni Patriti de bu kanunu 
çok yerinde buldu. Bay Boğoı 
gazetelere sevinçli beyanat Yerdi: 
Dın kalptedir, Kisvade değildir. Biz 
liizmio icaplarını tatbik edi7oruz. 
Bununlalıeraber dinlere hlSrmet etti~l
mi:ı için bao ruhaniler için de her 
7erde dini kisveyi kabul ettik. 

* Bay Suad Biçer (EyGb Dur .. k •<'· 
kak 110) - İsviçreyi blllrlz, lıviçre 
papaa1ara memlekette ba1at hakkı 

tanımaz. Bu atın lıpanya hail Eap· .. 
1on artıklarile mOcadale etmektedir. 

Biz uıuo mllcadeledea ıonra aarıtı 
cübbeyi attık. Fudler arasında tam 
bir mOsavat esa11nı kabul ettik. 
Kılık kanunu çıkınca imamlar 1arik· 
rını, cnbbelerini mabede bırakm11a 
bat1adılar. Ermeni papaaları ile Jıa .. 
hamlar da hazırlanıyorlar. Yunanlılar 
bizim umiml dostlarımızdır. Biı: be 
kaaunu yalnız Rum papuları için 
yapmadık. Kendi imamlarımıza da 
tatbik ediyoruz. Bu, berinde durıaıya 
detmeyu bir meseledir. Bay Patrilıı: 

yine dini kinesin! her yarde taıı-
1acaktır. 

Pasta Yerken Bayılmıf 
Evvelki akıam Beyoğlunda 

bir paatahanede oturmakta olan 
Hacı Hakkı adlı biri ansızın dU
terek bayılmııtır. Derhal hasta
haneye kaldırılmıt ise de bastahğı 
tesbit edi!ememiştir. 

Hayırsıza da çıkJarında •• 
Sandal Battı, 

Önü Alındı 
Sis Yüzünden Bir 
Fakat Bir F ac ·anın 

Dlln aabab limanda oldukça fazla bir ılı taba
kası 16rDlm01tnr. Bu yüzden iç limanda lı?lyen 
deniı. vasıtalarının seferlerinde ufak tefek baa 
aksaklıklar görUlmUştllr. 

1 
de dolatırken önilne birdenbire bir romorklSr çık· 
mıtbr. lıanaiJ, aandalanı yana kaçırmağa Yaldt bu-

Si., Hayırsuada açıklarında bir sandalın denil
meaiue Hbeblyet vermlıtir. Rizeli İsmail isminde 
birisine ait bir balıkçı sandalı Hayırsızada önlerin-

lamamıı, romorkör llzerine bindirmiıtir. Bu çarpıt 

yUı.ilnden sandal devrl!.miı, lımail ile arkadap lıl 

denize dökü!mllflerae de romork&rdekiler tarafından 
kurtarılmıtlardır. Sandal az sonra batmıttır. 

•• 
Yol Ustünde 
Bir Cinaget 

Dlln aabah Defterdarda bir 
cinayet olmuş, bir adam, kıakanç
Lk ylizllnden karaıını ağır ıurette 
yaralamıfbr. HAdiH f~ylo ol· 
muıtur: 

EyUbde balıkçı bakkal ıoka· 
tında 4 numaralı evde oturan 
Azlı adh birisi, birkaç tene e•• 
Yel Didar adlı bir kadın ile 
evlenmfftir, Karıkoca ilk za-
manlarda çok giizel geçinmiıler 
ıe de araıı çok geçmeden Aziz, 
karııını kıskanmaya ve bu ylh· 
den sık ıık knvga etmeye bat
lamııtır. Bu hal bir hayli zaman 
dıavam etmiı •• nihayet bir 
mOddet evvel bnyok bir kavga· 
dan ıonra ayrı yaşamaya başla· 
mıılardır. Aziz birkaç koro ba· 
rııma teklifinde bulunmuı ise de 
Didar bu teklifi kabul etmemlı
tir. Don sabah Didar Ayvanın· 
raydaki llıtik fabrikasına çahş· 
maya a'İhnekte iken C.H.F. semt 
ocağı önllnde Aziz ile karıılaı· 
mııtır. Aziz tekrar kansına ba· 
rışmak teklifinde bulunmuf ve 
yine red cevabı ile karıılaıınca 
bıcağını çekerek kadmcağıı.ı 
muhte!if yerlerinden ağır ıurette 
yaralayarak kaçmııtır. Didar 
Mu ... evl haıtanetine kaldırılmıf, 
Aziz yakalanmııhr. 

Yakışıksız 
Bir Hareket 

Dursunbey kazasının etki nO· 
fua memuru, yllkıek makamlara 
yaklflk almıyacak lf adell telgraf 
çektiil ıuçile poliı tarafandan 
yakalanarak dün Mllddeiumuml
liğe Tetilmiıtir. Bu ıat aarhoıluk· 
la bunu Kenan lıminde birisine 
yazdırdığını itiraf etmiştir. Mlld· 
dciumumillk BUyiik Millet Mecli· 
ılnden bu adam hakkında takibat 
yapılm&11 için müsaade iatemittir. 

Bir Facia 
Bahariyede Lastik fabrikasın· 

da makinist Ihsan kazaen elini 
makineye kaptırarak ağır ıuretto 
yaralanmıfbr. 

İcra Harcı 124 Saatin 
Doğru Olmıyan Bir lıten Hadiseleri 

Bahsediliyor 
l Klnununvelden itibaren icra 

daireleri tarahndan yapılan para 
tahailler:nden yllzde iki nisbetin· 
de harç alınmaktadır. Ancak ba11 
alacaklılarla icra muhasebeciliği 
arasında bir ihtilaf çıkmııbr. icra 
muhasebeciliği 1 Kanunuevvel ta
rihinden evvel tahail edilip te ıa· 
hiblerl tarafından icradan alın· 
mıyan paralardan da yllı:de iki 
harç almaktadır. Alacaklılar bu· 
nun doğru olmadığını ileri ıllrmek· 
tedirler. 

Doktor Refik Nevzad Kimdir? 
Dnnkll sayımızda, Parste bir 

karmanyolacıhğa ufradığıoı yazdı· 
ğımı:z Doktor Rcfık Nevzad bak· 
kında dlln bir okuyucumuzun bize 
verdiği maIQmıta glSre bu zat, 
meıhur ıair Etrefin arkadaşı ve 
zamanının hflr fikirlilerindeo Tev• 
fik Nevzadın kardeıidir. 

Bay Tevfik, AbdOlhamldin 
emrile ve bir rivayete göre An· 
karada, kuyuya atılmak auretile 
öldUrtülmüıtUr. Refık Nevzad ise 
Türk tabiiyetin dedir. Fakat icrayı 
tababet etmek için kanunun neş· 
rinden evvel Fransada yerleş· 
miıtir. 

İşgal Seneleri 
Facialarından 

Güyandaki Bay Hilmi 
için Beı Lira Yardım 
4gaJ senelerinde Beyoğlunda öl· 

dUrOlen bir Fransız neferinın katilini 
bilip te söylemediği iddi11ile (20) se• 
neye mahkum edilen n Güyan zin
danlarına gönderilen, fakat (15) ıene
sini bitirdikten ıonra afla ıerbeat bı
rakılan ve timdi memleketine dön
.:mek ıçin buradan arama, ıorma bek
liyen bedbaht posta müvezıii bay 
Hilmi için Beyoğlunda, Istikliil cad-

1' desinde Cemalbey loknntaeı 1ahibi 
ı Bay Cemal Tekin beı lira yardım 
paraaı göndermiştir. Bu para idare· 
miıdedir. Anneıi gelir gelmez oğluna 
gönderilmek Qzere kendisine verile· 
cektir. Bay ~male insanlığından do
layı teşekkür ederiı. 

Beıiktaıta Namık adlı bir 
kayıkçf, bir para meseleıinden 
çıkan kaYga neticeainde kayıkçı 
Neoharriyf aopa ile batından 
yaralamıştır. 

11 Şehremininde köfteci Ham· 
dl, amele Faik ve Yakub iıminde 
llç kiti arasında urııoıluk yU.. 
ı.finden çıkan kavga netlceainde 
Faik başından, Yakub elinden 
ağır ıurette yaralanmıılardır. 

* Tahtakalede Ahmed ıar· 
hoşluk yüzünden çıkan kaYga 
neticeılnde Beyaz Mehmed adlı 
birini yaralamııhr. 

* Sabıkalı Cemil Balatta 
Dimitronun dnkkAnına alrerek 
130 lira çaldığından yakalanmıılır. 

1200 imzalı Bir Mazbata 
Verildi 

Kuzguncuk ile Beykoı arasın· 
oturanlar (1200) lmı:ah bir maz· 
bata ile Belediyeye •• Oaklldar 

Tramvay Ş'rketine mliracaat 
etmiılerdir. Mazbatada ÜıkUdar 
tramvayının sahil boyunca Bey• 
koza kadar uzahlmaaı istenilmek· 
tedir. Bu dilek tetkik edilmek· 
tedlr. 

Hukuk 
F akü/lesinde 

Cumartesi gllnllnden itibaren, 
Hukuk F akUltealnde lSğleden 
sonra Japılmakta olan umumi 
dersler, sabahlara ıaat 8-9 ara· 
ıında yapılacaktır. Ancak bu 
dersler yalnıı ikinci Ye tıçtincll 

sınıfta bu tekilde değiıtirilmittir. 
Bu ıuretle hariçte yazifeal olu 
talebeler himaye edilmiı olacaktır • 

Şehrimizde fırka Nahiye 
Kongreleri Bitti 

Cumhuriyet Halk Fırkası na• 
biye koôgreleri bitmiştir. Bu
günden itibaren kaza kongrelerine 
baılanacakbr. Bugnn ilk defa 
olarak Kadıköy kazaıı kongresi 
yapılacakbr. 

Birinci kAnu11 7 

Giiniin Tarihi 

Adliyede 
Yeni Değişmeler 

Başlad1 •. 
Adll1e Bakanl tı lstanbul Adliye. 

ıindekl taalJye nakli Ye terfi listealnl 
buran Mlddeiumumtlite teblll ed .. 
cek, yarın da MOdceiumumiiik tara• 
fından •l•kadarlara te:igat yapılacak• 
tır. Don Ankaradan gelen haberlere 
gare fata•bul Adl'yeaiatleki mahkeme 
azaJarındaa alt·ıını baıka yerler• 
veriJmittir. MDddeiunıumi •uavlnle• 
rlnden Bay Şefıt;n maaıı 40 liradan 
(45) ı:raya, Sultanahmed Sulh Birinci 
Ceza h&kimi Bay Retidin 8S lirada11 
40 liraya• Mlldde:umurni muninleria. 
d.. Bay Kitifln 85 liradım (40) 
lira1a çılı:arılmıf Ye Üıkldu 
MOddeiumumi mua•inlitine nrtl. 
mittir. Sultaaahmed Befiac:I Sulla 
Hukuk hAkimi Bay Necdet ter• 
fian Ankara azalıtıne, Kadıköy Sulla 
h&kiml Ba1 Sanuhi terfian Belık .. iıı 
MGddeiumumllitine, MDddelumumWk 
ll•mat tefi Ba1 Haklu Kırgız 55 lira 
lle Asliye ÜçG.nd Ceza azalığıaa taJl_ta 
edilmitlerdir. 

1 

" Arnavudluk Bayramı 
Ankara, 6 ( A. A ) - Arnavudluk 

Uluaal bayramı mGoaaebetile AtaUlrlc 
ile Arnavutluk Kıralı Ahmed Zogo 
ara1ında samimi tebrik Ye teıekkDr 
tel 1axıları taati edilmittfr. 

lnkllip Dersleri 
Üniveulte inkılAb tarihi dertleri 

don akoam Üniversite konferanı 
Hlonunda baolamıotır. DDnkn ilk dersi 
COmhuriyet Halk Fırkaa. umum? 
Kltibi Bay Receb vermittir. 

Ayllk Alamıyanlar 
Yeni hAkimler kanununa ıöre h&. 

kimleri• icra memurlar nın maaılırı 
nrilmlttl• Mahkeme memurlarile açık
ta kalan memurlar ve icra Muhaalbl 
mesula henOz maırılarına alamamır 
lardır. Villyet Muhasebeciliğine göre. 
terfi edenler de muaı zamlarını ancall 
Kanunusanide alabileceklerdir. icra• 
dan açıkta kalıp da mahkemelere 
tayin edilen memurlar da bir KA.1111« 
nuenelden bir ıGn enel İf• batla• 
madıkları Ye blkimler kaaanu da bı. 
IOnunuevnlde meriyete ıreçtiti lçia 
maaı alamıyacaklu, kendilerin- açık 
maaıı nrlle eektlr. 

Slvll Belediye Zabıtası 
ihdas Ediliyor 

Belediye zabıta memurları aeyyaf 
e1nafı her zaman takip etmektedi~ 
Fakat esnaf, bir Belediye memurunua 
geldiğini gfüilnce hemen kaçmakta, 
memur ırittlktea sonra, tekrar rol 
lıtlne ırelerek Hkl yerinde duı.. 

maktadır. Bu yaziyetin önOne •e~ 
mek için, Beledi1c sivil aabıta m" 
murlutu lbdaıına karar nrmittfr. 

92 Kaçakçı 
Tutuldu 

Ankara, 6 (A. A.) - Bize nrllta 
maltlmata röre, ıeçen bir haftada 
Glmrtık muh faza teşkilatı t r fındaıı 

birisi yaralı 92 kaçakçı ve 48 kacakç( 
haynnı yakalaamıı n H6S kilo 
ınmrllk n l 720 kilo inhiHr kaçalı I~ 
1067 defter lıara kitıdı, 7S7 mecidi7e 
ye dört tiifek ele geçirllmitfr • 

....__S_o_n_R_o_st_a_'_n_ın_R_e_s_im_lı_· R_ik_ag;;;.._es_i_: ________ R_a_za_r_O_la_H._as_a,_n_B_. _D_ig_o_r_K_ı_· _: _j 

1.ar.an B. - Geçen!ude po-1 
füı er b:ı J rde yanlı,:ıkla kafeı· 
teki kuşları aahvermiılerdi J 

- E•et amma, timdi bu da l 
••reden aldma aeldi Huaa B. ? 

H. B. - Onlann yerinde ben 
olsa idim, daha enel gidip lıtan
ltulUD lliıtek maMJleluiDcleki ... 

)) 

1 

... Evlerin kapılaraw birer bi- 1 - Ama enlu kut det 1 ki., in.a.a .. 
H. B. - F.lut hlli kafes ulıraıı•da rer açardam.. 

tlnemi1erlar aı? Ne fukları Yar?. 



7 Birinci klnun 

~ Hergün / 
Mündericatımızın çoklu
tundan dercedil•memi1-
tir. 

Yepyeni Usulde 
Bir Dolandırıcılık 

( Baştarafı 1 inci yOı:de 

diye söyleniyordu. Bayağı kork· 
tum ! » 

Ne olduğunu anlamadığım için 
korku ve end.şe içinde bu esrarı 
aöylem ai için ıusup bekledik. 
Bu zat aynı hayretle ı 

- Af buyurunuz, beyefendi 
dedi. Zatıaliniz falan değil miıiniz? 

- Evet. 
- Merhum pederiniz filan 

•imada, falan yaıta, filan ıekil v• 
l•mailde midir? 

- Tamam! 
Mechul zatin ağzından deh• 

ıetli bir (Hayreti) sesi çıktı. Ha· 
~ikaten ben de büyük bir hayret 
ıçlndeydim. Bu zat merhum pe· 
deri nereden tanıyor diye?. 

Mechul zat bunun Uzerlne, 
kendini hayretinden kurtararak 
kemali nezaketle gülmeye başladı 
•e: 

- Aff mızı rica ederim, bey· 
•fendi.. Dedi. Halimi mazur gö
rUnUz. Bendeniz Zonguldak tnıaat· 
cılarındanım (!) 

- Şerefyab olduk, Beyefendi! Fa• 
kat ••.. 

- Arze deyim. efendim : Gayet 
tuhaftır. Garip bir hal.. Evden, he· 
ınen giyinip sabah ıabnh yollanma· 
Ja mecbur oldum. Zatıallniale ilk 
defa müşerref ol Jyorum. Adresinizi 
bilmem.. Pederinlinizi de tanımam. 
Mesleğim milheııdia olduğu için böyle 
bir vaziyette çok tuhafıma gidiyor. 

- Eıtağfurullah efendim, fakat 
izah buyurmak ... 

- Arzedeyim, efendim timdi ne
d n böyle konu9tuğumu arzetmiı ola· 
cağım efendim. Üç aabahtır hiç 
Adetim olmad ğı halde garip bir rilya 
&'Örüyorum. 

- Hayırdır inşaallah, beyefendi •• 
- İn ıaallah efendim .. Fakat garibi 

nerde Clç def asında da zatıalinize 
demin tarif ettiğimiz tekil n kıyafette 
bir zat rüyama ririyor. Bu aabah 
Uçüncüsil olduğu için artık zatıalilerini 
rahatsız etmeye k arar Yerdim. 

- isabet buyurdunuı, çok hayret 
beyefendi ... 

- Arıedeyim efendim; d~minkl 
taadikinlı:den de artık pederı Allnls 
olduğundan fÜphem kalmıyaa bu zat 
bana arzetmekten hlll tereddllt 
•ttiğim bir ıeyi yapmamı iatedi. 

- Rica ederim, tereddOt buyur· 
lbayınız! 

- Efendim, rOyamı aynen nakle· 
diyorum: ( Çabuk rit. Ben filanın 
babasıyım. Kendiıi aileaile falan yer· 
de oturuyor, ona haber ver •• ) Allah 
allah, s izi te·ata dOtOrmekten korku .. 
Yorum, affedersiniz beyefendi. 

Nihayet bu zatimeçhule, tarafımdan: 
- Ayakların :ıu öpeyim, ıöyleylniz! l 

Yapıttırdık. Söylemiye razı oldu : 
- Pederiiliııiz ( ona haber ver; 

)akında b ıına bOyOk bir fellket 
relecek. Bu fe aketi korıılamak için 
•enin önünde ilk gördOğOn fakir 
•dama 25 lira • "daka versin. Ben böy· 
ı. iıtlyoruml) dediler. Af buyurun, ben
den!z bugOn Zonguldata hareket ede
CeQ-ım. Rüya l,. a-ün OçO ıı cü olduğu için 
tıç tanımadığım z,ıtıilinizin bir fela-

•te ıebep olm mıt olmak iç;n he
ı.aen kalktım, sokakta ilk gördüj'Om 
fakir adamı tut JP getirdim. Bu parayı 
~endeniz maalmemnuniye verebilirim. 
takat pederi i lnizin arı:uıu ıiı:in 
&rafınızdan verilmesidir ••• 

Maruf tüccar sordu: 
- Siz len m yerimde olsanız ne 

taparsınız? (Aman beyefendi, zahmet 
/Yurmuşıunuz •• TeşekkOrler ederim) 
d ıye hakik ten apartman k&p11•nda 

uran bir dıl .. nc'y ı içeri çağırttım ve 
n~ ?)~! !!e o ınnz .bu zatı meçhu'ün 
Sl zü onun e (25) lırayı .erdim!. 

A~ii 1 değ mi ?. iyi ıı mma, timdi 
lörduğünilz r lm dat BeyefHdiye raa
fellyorum. Av'li hıkayeyi kendileri 

ana an'· lt 'ar. Meğer oynı 
~atrş:,rif ny rı ı rüyayı arkadaıımız için 
de gormilı 1 Ve bir ( 25 ) lira da ora

an. kıvırmıt il 
iki tücc r, tekru kahkahalarla 

iUlmeye baş) dı ar. Fakat hiddetlerini 
ıorakl gizi em eye ç ıı lııdıkları belliydi!. 

1. M. 

· Va ;n i1 Soyadı 
Bıu.ı gı> zet,. r benim ıoyadı olarak 

(Knltnr) söz , ı seçtiğimi ve aldığımı 
)'az.makta ve z arkada9lar da böyle 
hllmel<tedir ••r C oyndırn (Üatllndağ) dır. 
Ona ıöre d 4 meıini dilerim. 

l.t ı Valı•I ye Belediye Retal 

. ""',. 

Resimli Makale 

DüıOnen, fakat bulan kafalar c~
mlyetlere önderlik eden ac.'amk rda bulunur. 
Bu kafalar, medeniyet dağının arkasındnn oıkn gü· 
netinin doğacağını herkesten iyi blldikleri içindir ki, 

ıözleri altın akçedir. • - ....-.;:'"._. 
fyi bilmellılniz ki herıey kafadan doğar. iyilik de fenalık da ... 

Kafanıza ve dOıUncelerinize hakim olunuz. 

a Kafa Ve Yumruk il 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Dini Kıyafet Ve Yunanistan 
Atinada Fırka L·d~leri Bu iş· Konuş-

• 
tular, M. Maksimos istifa Ediyormuş 

Atine, 7 ( Husuıt )-Hükümete 
taraftar olan fırkaların reiıterl 
toplanarak, Türkiyede dini kıya• 
fetler için çıkarllan kanundan 
ötUrli konuşmuşlar,fakat bir karar 
vermeden önce bu hu11usta daha 
geniı malumat elde etmek IOzumu 
üzerinde durmu9lardır. 

iki bakımdan da tetkik ettikten 
ıonra kararını verecektir. 

Muhalif fırka liderlerinin de 
iştirakile bir Meclis toplanmasına 
şimdilik Inıum görlllmUyor. ll rl· 
de, llizumu halinde onları da 
çağırırız . ,, 

Dlln akıam burada Hariciye 
Nazırı M. Makıimosun istifası 

ıaylaları da çıkmıf, Baıvekil, 
böyle bir istifadan son dakikaya 
kadar haberdar olmadığını söy• 

Jemiıtir. 
Atlna, 7 (Hususi) - TUrkiye· 

de papa& kıyafetlerinin kilise ha· 
rlclnde yasak edllmeai hakkındaki 
kanun üzerine bir nUmayiı yap
mak için hükilmetten bazı kimse· 
ler izin l•temiı, fakat hUkOmet 
izin vermemiştir. 

Atina, 1 (Huıust) - TUrk • 
Yunan anlaşma cemiyetinin Atine 
ve Selanik merkezlerinin reisleri 
iıtlf a ettiler. 

Başvekil M. Çaldaris dün ~k· 
ıam gazetecilere ıunları ıöylemıştir: 

"- Bu mesele biri dini, di
ğeri hisst olmak Uzere iki tekilde 
tezahür ediyor. Hükumet meseleyi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2[adınları11· 

Atatürke 
Derin Saygısı 

Ankara, 7 ( Hususi ) - Dün 
BilyU\c Millet Meclisinde, kadınla· 
rımıza meb'us seçmek ve ıeçilmek 
hakkının verilmesinin çok candan 
tezahürleri oldu. 

Millet Mecllslnln evvelki gOn• 
kU toplantısında verilen karar 
Uzerine Türk kadınlığının yalnız 
kendi budunu içinde değil, blitUn 
acun kadınlığına kartı örnek 
olmak yolundaki inanını bir 
kat daha arttırmak iç.in Ankara 
kız lisesi muallimlerinin davetli• 
HalkeYinde toplanan kadınlarımız 
aaat 15 de kız mektebi talebe· 
lerilc birlikte Büyük Millet Mec• 
lisine gelmişler ve Baikan Kazım 

Özalpa,Mecllse karşı ıaygı ~u~guları· 
nın ifadeleri olan bir bıtkı ıun· 
muşlardır. 

Bu bitik (mektup) okunduktan 
sonra Bay Necib Ali ( Denizli ), 
kadınlarımızın Millet Meclisine 
kartı ge'sterdilderi candan ve 
derinden bağlılığa karşı alkışlar 
arasında teıekkUrler sunmuş, 
sonra ruznameye geçilerek bazı 
kanun layihaları görUşlilmUıtür. 

Sovyet Rusya ile 
Fransa Arasında 
Anlaşma Mı? 

Cenevre, 6 ( A. A. ) - Röyter 
ajanııı, Fransa ile Sovyetler araııoda 
bir anla~ma olduğunu haber nrmık· 
tedir. Bu anlaşmaya göre, Şark mi· 
18kı kat'i olarak yapılana kadar ne 
Fransa ne dı Sovyetler, önceden 
biribirl~rine sormadan iki tarafJı an· 
}aşmalar yapamıyaoaldardır. 

L---------------J 
Mühendisler Birliği 

Ankara, 7 ( Husust ) - Türk 
mühendisler birliğinin Y enişehirde 
yaptırdığı yeni binası dün Nafıa 
Bakanı Bay Ali tarafından açılmış, 
Bay Ali bir nutuk ı5ylemiı, 
uy arım bilgi ile kurulan işkilli 
işlerin sonu sakattır,, demiştir. 
~ ....... . ,,.. - . ...... • • • • • -- 1 • ·=-

Ankara Halkevlnde 
Ankara, 7 (Hususi) - Meb'us 

seçimi hakkının verilmesi Uz erine 
Ankara kadınları Ha1kevinde top· 
lanarnk tezahürat yaptılar. Yüce 
Önder AtatUrke ve Millet Meclisine 
aaygı ve şükran hisaierini sundular. 

Toplantıda Bayan lımet lnönU,Bayan 
Kazım Özalp ta bulunuyordu. 

----
/STER /NAN iSTER 

Irakta 
Neler 
Oluyor? 

Urfa, 1 (A.A.) - iyi kaynak· 
!ardan alınan habere nazaran, 
Irakta Dlnor mıntakaaında Aneze 
aşireti nezdlne ıivil olarak ielen 
lngiliz memurları, lrakı terkeden 
Naaturilerin yerlerine lıkAn edil· 
meal için An ue aşireti reisi 
Muckimlyi kandırmışlardır. 

Atatürk Adı 
Kocaeli meb 'usu Bay lbrahim 

Süreyya, YUce Önderin soy adı 
seçtikleri Atatürk adının başka 
kimseler tarafından kullanılma· 
maıı için Millet meclisine bir ka· 
nun layihası teklif etmiştir. 

Sporun Yükselmesi için 
Çahştlacak 

Ankara, 7 (Hususi) - Kültür 
Bakanlığı, biltUn muo' limlere bir 
tamim göndererek, mekteplerde 
ıporun ve bilhassa futbolun yUk· 
selmesi için ne gibi tccibirler 
rgeel cnmakk olduğunu sormuıtur. 

iNANfl!IA! 
Yıızıcı Selimi izzet, dilnkO yazısında dll itlerini .. •~z 

eliti ederken bir takım diltllnceler öne sllrllyor, toy.e 

Bizim gazetenin '' SözOn kıaaaı., yaı:. cıaı bunu oku
duktan ıonra dedi ki: 

i' l.ö 1 d 11 d' ıonunda da ıunu ekliyor: " - Eğer blribirimizln yanlışlarını 
a ahm &ı y e e e m ıyor, 

y P B ' bu 1 dil n ü 0 um Yan1ıı1a düzeltilıin.,, kanak yay batımıza relenlerl.. 
" en uVf' sn v r • R iNAN iSTER lNAN l 

düı:eltmlye kal-

Sözün Kısa 

Soyadı Nasıl 

Bulunur? 

•--------- A. E -
Akşam üzeri telefonda tanıma-

dığım bir okuyucumun sesini 
işittim: 

- Kuzum beyim bana bir 
çare! diye başladı. 

Derdi, teliş edilecek kadar 
büyük değild ir. Fakat bir defa 
akla geldi mi, ilacı bulununcaya 
kadar in&ana sinir verir, dalgınlık 
\"erir, uykusuzluk verir. 

Soyadı ks nunu çıkınca bu oku
yucum, derhal kendisine bir lakab 
bulmayı düşünmüş, akşam evine 
döndüğü zaman çoluğunu çocu· 
ğunu toplamış, meseleyi ortaya 
koymu91 söz dergisini karııtır· 
mışlar, gazetelerde çıkan adları 
elemişler, güç hal ile bir tane bulup 
seçmişler ve rahat rahat yatakla· 
rına girmişler. Fakat ertesi sabah 
u;aımıca bu'dukları adı beyen· 
memifler, ve o vakıttenberi bu 
araştırma sürüp gidiyormu~I 

Bu hadiseyi anlattıktan sonra 
benden ric:ı etti: 

- Kuzum beyim, bu adı bize 
stz buluverlniz, yalnıı ilk harfi 
" O ,, ile baılasın! 

Hir ailenin bir haftada bula· 
madığını ben bir dakikada nasıl 
bulayım. Hele bulduğumu nasıl 
beyendireyim? 

- DU~üneyim, isterseniz yarın 
gazeteye yazaram, yahud da adre· 
ıinize yollarım, dedim. 

Ve bu defa düşünce ıırası on· 
dan geçti, bana gelmlt oldu. 

)f-

Bu \ıldise beni gazetelerde 
yeni soy odı alanların llinına bı· 
rakılan sütunu dikkatle gözd o 
geçirmiye sevketti. Tam bir he· 
sab yapmadım amma aldanma• 
dığımı sanıyorum; bulunan adlar· 
dan yüzde doksanı, hergUn dilimiz 
de dolaşan, ve git gide daha çok 
dolaşacak olan TUrkce sözlerden 
alınmaktadır. Ve bence ıonu 
çıkma7.a 11apacak, dar bir yoldur: 
BugUn türkçemizde öz dilden 
gelme aözlerin sayısı belki 20, 
25 bini bulmaz. Bu 20, 25 bin 
ıözUn içinde soyadı olabilecekler 
ise belki 5 bin bile değildir. 
Halbuki, 18 milyon Türk için hiç 
olmazsa bir iki milyon soyadına 
ihtiyaç vardır. Şu halde yapıla· 
cak fey doğrudan doğruya 5z, 
tek sözleri soyadı olarak kabul 
etmek değil, tek sözleri ikizlef• 
tlrerek, UçUzleıtirerek, yeni li· 
kahlar icat etmektir. Ancak bu 
sayededir ki, her köyde, her ka· 
ıabada, her şehirde birer tane 
(güney), birer tane (yaman) la· 
kabı bulunmaeından kurtulabllirlı. 

9 Milyon Kredi 
Atı kara, 6 ( A.A.) - Maliye 

Bekaiıhğı ile krup konıersiyoı:ıu 
arasındaki konuımalardan ıonra 
Silmerbank ile bu konıeraiyomun 
mümessili arasındaki mUzakere· 
ler de neticelenmiş ve bir proto· 
kola bağlanmıştır. Konsorsiyom 
demir tanayli için Sümerbanka 
9 milyon liralık bir kredi mektubu 
açmııtır. 

Tabiiyetimizden Çıkarıldı 
Ankara, 6 - Samsunun Bin· 

naz köyünden Cevahir oğlu Raşit 
isminde biri yabancı bir devletin 
askeri mahiyeti haiz teşkilatına 
girdiğinden tabii) etimizden çıka· 
rılmıştır. 

Samsunda 
·220 Çocuğa Yiyecek Ve 

Giyecek Veriliyor 

_______ ..J 

Samsun, 6 (A.A.) - Samsun 
" Çocukları esirgeme kurumu ,, 
devamla olarak 220 çocuğun 
yiy<::ceğini ve giyeceğini vermek· 
tedir. Bu tarafta bırakdığı iyi 
iln yüzünden halk, kurumu can· 
dan banimsemektedir. Bundan 
dolayı şehrin ileri gelen bayanları 
kurum için sşıiz bir yılba91 balosu 
ha:ıarhyorlar. 



, /azilli 
Köylerinde 
Ev Teşkilatı 

Nazilli { Huauat ) - Geçen 
devrin köylü kütlesi her •abada 
olduğu gibi içinde barındığı ev 
cihetiodea .de görgü ~• biJgisiz
liğin esiri olmu1tu. 

Mahdut bir ztimrenio refahı 

uğruna muauam bir kütlenin 
ısbraptao inlediği aaltanat dev
rinde kcylllnfin evl de ıstırabını 

saklıyan bir izbe halinde idi. 
Cumhuriyetin diriltici, uyarıcı 

seneleri içinde mt:ydana gelen 
modern eserler, fenni yapılar 
karşısında Türk k~ylüıtlnthı evi do 
sağlığa uygun olmaya başlamıı· 
tır. Evvelce köylln, dağın tepenin 
rutgele bir yerinde çiwisiz tahta• 
lar ve ağaç parçaladle kurulu
veren bastk, pençere1tf%. ıiya •• 
hayattan mahrum yer evleri yerine 
bugün hiç değilse bir katlı pen· 
çereleri umlı bmalar yapılıyor. 

Şimdi her köylln kendine göre 
bir pilaııı •ardır. Kö7lü kendine 
yeni bir ev yapacağı zaman onun; 
köyftn yakınında ve içinden oJ.. 
masını, ıailamlığını, sağlığa uy• 
gunluğunu, biraz da yakıtıkh 
olmasını göz önlinde tutuyor. 

Esasen bugtiııUn kö7lerinde 
yapılan köy meclia odam, aon 
pilAoa uygun köy mektebi binaaı 
köylQye güzel bir örnek oluyor, 
hayalın ıeraltine aygun bina hak .. 
kında mütahhaı bir fikir veriyor. 

Nazillinin ova köylerinde evler 
ekserjyetle bir katlıdır. Çoğu bir 
bahçe içinde ve umumiyetle cep
heleri cenuba çeni:ıdir. .Bazılan 
doğrudan yere •e tabanı toprak 
nzerine kurulmuıtur. Bon1ara (yer 
ev) denir. Ekıeriıl merdivenle 
çıkılan ve önilnde • allndllrme ~ si 
(daraça gibi bir yer) ve ocakh 
sofası olan bir btlı evlerdir IJ 
bunlara (hanay) derler. 

Durasıllı, Hac1beyli köylerinde 
her evin baltçeıinde ve kl5y11ıı 
her köıe başında birer tq arme 
kuyu vardır. Buralarda llç dört 
metre kazılınca hemen 1U çıkar. 
Son zamanda bahçelerde bo tiı:erl 
açık kuyular yerine blll"gtı aaultı 
kaim olmnıtur. 

Birçok bahçelerde basit burgu 
aletlerile au bulunarak tulumba 
takılmııtır. Sebze yetiştiren k8y· 
lerde, bahçelerde ıular kuyudan 
ıu dolabı •eya motörle '1kanl· 
maktadır. 

KöylllnUn yaşama bilglıl •e 
10y1al ( içtimai ) seviyem ynkael
dikçe meaken teıkilib daha aalıJıl 
Ye medeni bir bale gelecektir. 

Kadm Kthgmda Uola,an Hırsızlar 
Tokat ( Huaual )- Defirmen 

mahalle1Inde ince Ağa oğlu Ri%a
nın duvarım delip içeri girerek 
bin liralık qyaıını ~almaktan 
aaç.la Tevfik iJo Mehmed yaka· 
laomlflardır. T ıriik YıldıdlJnln 
Geynik kö1ünde çarıafla ve 
kadın kılığında dolqırken yaka· 
lanmıfhr. Mehmet ve Tevfik 
Adliyeye verilmiştir. 

Gizli Evlenmelerin Sebebi 
Kızdcahamam, (Huauıi) - Af 

kanununa rajmen köylerde gizli 
evlenmelerin arkaıı almmakbdır. 
Bunun 1ebebi evlenme çağına ge
len köylüleUn medeni nikAhın 
lcab ettirdiği masrafı vermek iıte
memeJeridJr. Bu muraf köylüye 
çok görlinmekte ve 550 kuruıu 
bulmaktadır. Bu sebeb gözönüude 
bulundurulur ve buna göre ted
bi,ler alımrsa gwi evlenmelerin 
kaJm•yacaR"1 umulma Ictadır. 

Türbedere Ve Çerkesköy Trakyaoın 
Çok Verimli iki Beldesidir 

U :ZUD köp rU, 
(Husuıl) - TUr· 
bed ere • Çerkeı
kliy ehemmiyetli 
ve kıymetli bir 
mıntakadır. Şark 
fimeodifer !hattı, 
bura dan geç
mektedir. Burası 

da Çorlu gibi · ~-
engin bir mazi· · 

h b !<.~/ ye, U$UIİ f r ... · ~ 
tarihe maliktir. l "'~ ,; . 
Şimdiki Törbe- ~ : v • 

derenin garbin
deki ıırtta bir 
kaleıl, Ye istas-
yonla asri bina
ların ıırtlarmda kurulan bir ileri 
karakolu Yardı. Buı:ıwnı da Çor• 
lunun ilk blnlsi Soy Han kur· 
muftur. 

'lran medeniyetine bir afet 
kesilen Fföpfa oğlu lakenderia 
Makedonyadan toplayıp getirdiği 
1ayısı& anaurlana tahripkar iatili
sına maruz kalan bu lkl TUrk 
eaeri, hakiki Ye asil ıalılplerinl 
bUmecburiye deiı,tirmftti. F abt; 
pek kısa ıUren bu hakimiyet 
.zeval bulduktan aom-a hkenderin 
talmye kıtaab kumandanı Lat• 

41 Senelik Kadın 
Muallim 

Zonguldak (Hususi) - Bayaa 
Feride tam 41 yıldaabe.d oual• 

limlik eden, 
iki binden fu
Ja taleh• ye
tlftiren en u
Jd Türk kadı· 

' mdır. s:dl93 to 
okutmıya baı· 
laJDIJ, hiç yo
rulmadan bu 
ıevlınll )fine 
devam etmit
tir. Şimdi 60 

Bayan Feride yaıında olan 
Bayan Feri de btitlln Zonguldak 
balkanın aevgiıinl kazanmıt bu
lunmaktadır. Bu da emeğinin 
mlikafabdır. 

Adapazarında 
Güreı Müsabakaları 

Yapıldı 
Adıpuan (Hmusi) - Dernek 

cuma mektebi İılfaatına yardım 
olmak üzere tertip edilen güreı 
mUaabakalarında Dönme Oaman 
pe1ıllYa• ayak, tanklar köy6nden 
K•zım ve BadiUI Cemalettin 
pehlivanlar orta, arab•cı Hl-
••Ji• ve Yıldının Bekir 
pehli•anlar bat bil"inclllJkerinl al
mıılardır. En ıe1tunda Yıldırımla 
Arabacı alheflDİflvdlr. Yıldırım 
kaıan•ıt .,. Adapa.ıuı baıpehU· 
olmuıtur. 

A~apazarmdı Soradı Alanlar 
Acılapazarı, (Hususi) - Kay· 

makam Aglh ( Alp ), fırka reiıi 
Galib ( Doi•n ), belediye relai 
(Abatyanık), ziraat memuru Ekrem 
(Akatay), adliye kitiplerindeo 
Süleyman (Köte), Nuri ( Sakalh ). 
nüfuı memuru Adil (Kaya), kitib 
Süreyya (Akıncı), Arif ( Bilgiç ), 
Sabri ( Çıtin ), awkat Mustafa 
Aıım ( Boynuk ), Ahmed Hamdi 
(Acar), Yusuf Ziya (Köse), evkaf 
katibi Ahmed ( Erol ), adliyeden 
Hacı ( Uzunlar ) soy adlarını a'4 
mı<ılard•r. 

<) erkeeköy istasyonundan bir görüntil} 
yomJu ( Kasteryot ) isminde bir 
Generahn eline geçen bu yerde, 
General derhal kıralhğını ilin 
111tmiftl. 

Ecdadımızın. Trakyayı kıamen 
açıp bur-eya dayandıkJr n tarihte 
burada Kıral Bizanslı ( Dimiıtok
ios ) mninde bfri idi. Çor!a zafe
rinin on birinci giinn Hayreddin 
Paşa kumanda11ndakJ ordu bu 
kaJeyi de açb. 

Bu harpte lpsala Fatihi Aysal 
bey tehid oldu. Bunun için kalenin 
birine Tllrbedero ismi verildl. 

istasyonun bu
lunduğu mahal· 
deki binalara Çer
keaköy den.Ilme
•ine aebep: 1293 
harbinden evvel 
ve sonra Kafkaa· 
yadan gelen Çer· 
k.. DDSUl"UDUD 

iskh kılındığı ma 
hal oJmaaındau 

kinayedir. BiJi
hare Çerkeı.ler 
dağı1mışhr. 

Gerek Ttırbe
dere gerek Çer· 
Jlesköy Türkiye-
yi Avrupl\ya ev• 

vell ulaıhran ıark şimendifer 
hattı gUzergAhıdır ehemmiyetli 
bir mıntakadır. Şimdikt halkın 
çahtkanlıtı rinat • ticant aJe.. 
mlndekl zeka ve lstidadları ve aarl 

ihtiyaçları teminde meflıiır badretle
ri Ue hu nevi hububat JatlhulAb 
ve bilhaaaa odun ve kereste ye 
yakılmıı kömür depoları ve Istan· 
bula aemt ve yakınlığı ile Trak· 
yaya halde \'e latikbalde refah 
ve •aadet temin edici glblde 
bir me•kidir. Trakyada cidden 
~vünd6rlh:ll bir beldedir. 

Nareddla flkrl 

fzmirde Kız San'at Enstitüsü 

lzmir ( Huauat ) - Maarif Ba
kanı. geçen ay lzmlre geldiği 
zaman lzmlr mekteplerinin hepi• 
sini de gözden geçirmiş; G5ztepe
de Kız San'at EnstitUIU.nde ço· 
cuklan bir araya toplayar.ak bir 
Türk kızı için enstitfi tahsilinin 

15zlU verlmleri.t;J aıılatmııtı. 

Bu sözlt:rden anlatılıyordu ki 
Maarif Bakaabğl, Türk lcu:lan 
için lise tahsilinden Gııce ve daha 
Y"rimli bir okutma şekli olarak 
enstitll tah•ilinl faydah görüyordu. 

Bu &özlerin ardnıdau Maarif 
Bakanhiı Franmz elinden lzınire 
bir ınlltebauıa getirtti. Onun 

ardından da· Ttırk imlan ve TUrk 
kadınları için akşam ıan'at kurs• 
ları açtı.Enstitüye kıaa bir zamanda 
276 talebe yazılarak derslere de
vama bat!amıştır. EnstitOalln ak· 
pm Jwrslarma devam edenler 
arasında yükaek tahail ıören ve 
ev işlerini ileriletmek iateyen ha
nımlar da vardır. 

Enstitünün ülkft.U liaelerde 
olduğu gibi Ttırk kızım daha 
tlatü.n b.1r tahail devresine hazır
lamak ve bir ilmin ve mealeğlo 
mütehauııı yapmak değildir. 
Enstitü ileri Ttırk evleri için 
bilgiç kadm yetiftiriyor. 

Balıkesirds 1 Uşakta 
Eşga Pigango$U Şeker Kulüb 

Bahkedr (Husuıi) - ldmen Upk (Hnmli) - Tqkil edilen 
Birliji tarafından bir eşya piyan• Şekerkulftb adlı spor kurumunun 
eo•u tertip edJJmiı ve biletler idare heyeti kaymakamlıkça tas-
•abfa çıkarılmııhr. dik ediJmiı ve Şekerkulnb resmen 

k l ·ı · Ç t 1 faaliyete baılamıştu· idare he· 
Barım Me tep ı erı a ışıyor ar yeti kuJübü federe ettirmiye çal11-

Barlın, ( Huıust ) - Mıarif maktadır. 
Bakanbğanm yablı Hıelerde be
dava okuyacak talebeler için açhğı 

müsabakada Barbn ortamektebinden 
de 59 Sal&baddin Ali kazanmıt •• 
Kaatamonu Useıine gönderilmiştir. 
Bu, ortnmektep talebelerinin ıev· 
kmı artırmııtır. Diğer talebeler 
de gelecek senelerde mlbabakaJI 
Kazanmak için çalışmaktadırlar. 

Bartmda Halkavi 
Berhn, (- Huıuıi) - ÖnUmOı· 

deki ıubatta burada da bir HaJkevl 

Amasyada Cltmhuriyet Meydam 
Amasya (Hoıuıi) - Vali Kadri 

ye Belediye Reial CeW bir yan· 
gıa neticulnde tamamen yanan 
·ve tehrin eu güzel yeri olan sa· 
hayı Cumhuriyet Meydanı olarak 
tanzime baılamıı1ardır. Meydanın 
etrafına ağaçlar dikilmetedir. 

----···~ .. ---------... -·-·····-· .. ··--·· .... 
açılacatt tahakkuk etmektedir. 
Bartın ıonçli(ıi aeviu~ içindedir. 

liriad klnn 1 

1 ~ -+- Türk Ve Spor 

Bir Türk Kolay 
Hükümdar 
Olurdu, Fakat .. 

Sport lmTntle beraber teade 
allzellik yaratan idman demektir. 
Tam bir •portmen, mUten.a.ıp 
vücutlu, aajlam büqyell, çelik 
adeleli, ,eYik, kıvrak ve eıki 
tabirle germllaerde mlıtehammll 
insandır. Hangi tarfüi açarsak 
açahm, Tfirkftn de ayni sureti• 
tarif olundupno görürtb. Tarihin 
tanıdığı Ye tanıtbğı Türk; daima 
GürhUz, yakıJıldı, çok kuvvetli 
ve g~zeldir. 

Tfu'klerden aiUe yemi,, Türktin 
takbğı boyunduruk altında yaja· 
mı, ve bu itibarla TUfke hissen 
dfttman olmalan gayet tabii bu 
lunmuı olan miJJetlerin edebiya• 
bnda bile ayni hükmU görlirUz. 
ESkt Ttirkler, Arab ve Fars mfi .. 
ellifJerlnin, ıairlerinln hararetle 
ve ıamimiyetle medhettikleri kod· 
r~t ve kuvvet ntımuneleri idi. 
F au edeblyatıuda Türlr kelimesi 
"erkek i\ll•li,, manaaım ifade 
eder. Bllytik Arap feyleıofu Ca· 
het, Tftfka tarif •derken: "Onlar 
atlanmıt rilzgira benzerler. Elle
rinde parbynn kılıç, inıan pençe .. 
sine bağhı.nmıı ıltntekten fark
sızdır,, der. Garpte "Tllrk gibi 
kuvvetli,, sözü, en çok ıtsylenen 
mesellerdendir. 

Şu halde Türk, en eski 
aportmendir. Acaba bu uil 
milletin böyle cibil,i denilecek 
•arette spora bağla oluşu ve btltihı 
tarihinde kuvvet h arikalan g3s
termeğe muvaffak oluıa ne gibi 
zaruretlerden i!erl aelm:ıtir?. Bis 
bunu hem muhitin icaplarına, hem 
ilk Türk di.ninio umdelerine baml
edlyoruı. 

MaJôm olduğu Dnre, TOrk 
anayurdu dağlık mıntakaları, en
gin kırları, hatta korkunç çölleri 
lhtin eden bu mübarek topraktır. 
Siyah Çlld.r a1bnda oturan ilk 
Ttirkler daimi göç halinde bu a• 
nurlardı. Bütnn geçimleri sllrtılerin 
eU vo ınuı idi. Bu aürllleri, dil§• 
man qi.retlerin hırsına, vnbt1 
hayvanlarm hücumuna karp mu• 
bafaza etmek için mutlaka kuv .. 
•etil Ye kavgaya kabiliyetli bu· 
lunmak lAzımdı. Bundan dolayı 
çocukları henilz pek küçnk yaşta 
iken didifken bir ruh sahibi ola· 
cak mrette terbiye ederlerdi. 
Ağar yükler kaldırmıya, her eziyete 
ye meıakkate göğUı germeğe 
alışhrırlardı. Dört beş yaşındaki 
Türk çocuğu koçlar Ustnnde sll
-rarilik talimi yapardı. Y ecli yaşına 
gelince at üzerinde okla oipo 
almağa hatlardı. 

Bu, muhitin ihsas ettiği zaru• 
retten doğma bir spor hayata idi. 
Din de Türklere kuvveti aevmeil 
Ye kuYvetli olm•yı telkin ederdi. 
Meseli (Kodatgobil;k) do föyle 
bir manzum ıöz Yar: 

« Yaratkan, TOretken, yeğitken 
idim •.• » 

Şair Yusuf Hacep, bu mısra· 
ında Allaha töjle tarif ediyor ve 
Rabbin, yaratan, uıreten, mahveden 
bir kudret olduğunu .aylllyor. 
Garlllüyor ki eski Tilrk .cmabvedl
ci» ilk demek olan «yeğit» liğl 
Allahın yökıek sıfatlarından biri 
olarak tuıyor. Aynı aıfatm in• 
sanlara da verildiğf•i Y• leven\ 
gürbüz, J•kıfıklı bir erkej'• «yeğib 
denildiğini diifflnerek, Tlirklln 
kaneti nam telakki ettiiini anı ... 
mıt olunı:ı. 

Gene TUrk «'Beylik vermekle, 
yiiltlik vurmakladll'.,,der. Bu me
ael, milU zihniyetin beden kudre
tiJe emaret ve aaltanat kuvvet:nJ 
bir hizada tuttuğunu g6ıterir. 

Sö.din kıaaıı: Eaki Türkler 
vurup kırabilen v~ bilhuıq canı. 
mahlukatı-yerine göre inaan veya 
hayvan dahi olsa - mahvetmek 
kudretini tafly&B bir adamı hem 
güzel, hem yüksek tamrlardı. Bu 
aebeble de yüksek ve güze' ol .. 
mağa çalııırlardı. Her çalışl\n 
muvaffak olduğu gibi Ttirk:er c.e, 
ekseriyet itibarile gürbGde9mişler 

( Devamı 7 ncl yilı.de ) 



BARICI TELGRAFLAR· t~) 
Unutmak 

Hindistan istiklal f Her Yerden Korunma Ha- için 
İstiyor! zır lığı Haberleri Geliyor N~ a rae..'!2~1'?.- .. 

Kılküta, 8 ( A. A. ) - Kongre ·----------
komiteıl Hind komitelİDİD apor- f d Y • d 800 M•ı 
redcli ile tam biı iatildll ioia •i' li& ransa Qr usuna enı en 1 yon 
uıdkim•aafaioi U1ita 11, .... T 
bbul etmiıtir. B• ... •• ... Frank ahsisat Verildi 
konrreden iltaneo.tdl, 

........ ,.. 
~ 4'dı 

1f?f 1934 

c ...... ' fA- M - 1JWlaT lm
rum1111an dhka •aaıit -.,taatramda, 
Yuıoılavyanua ~earlttaaa katfl 

"''n• •••• ııııı .. u.eattr. ......... 
C."'' ' fA. Al - m-ı. ce

ml;riıtl ko..,t. içi• lroaftulaha 
Su l.Wad.wd nponaaa lttifaWa 
w ....... c.ı.... baılaa
..-da a ~ Fraua lıW
IQf'c,1p •• '111""°' •atta •• tı .. 

cetertal lı:ahl etmekte oldaflnnl 
ı8yl.miftlr. 

Cenevre, 6 (A. A.) - hı içler 

...... tltu1ıu o ••• w ... .,. 
J•r• n7dea •o.wa u6,..ıada 
kurula• re,jimia c:kı.amıaa t.ar• 
Yerdtil takdbde Su topr.w....ı.a 
hukukan kanal tıtrllar 1ç1.c1e nl ..... 
catmı tHbit Mmekfedıto f'raMa de 
Almu,. araaada Su ltJta• Mir ıoa 
aacfl.tma, •ahua F,..._ te Almaaı .. 
dm llanılılai fıledilınl reJ'bal ~it-

• 5 1 

ıoruyor; 

- "lhıutmalıı istiyorum ne ya· 
payım?,, 

Bu aorpya verecetlm cevap 
lliriaci ıcqanu kaqdata kadar 
1soı.,. dejBdir, bir ttltüa tirya
lda1nin liı••clm vaqeçmeai içla 
myaf .. • lbuaplmjial ıorma
•• heaur. Tltlba kalJanmı
yanJarı 

- Pak.ti .. als•alaiı ,... 
cereclen flrlatı•enia olur gideri 
derler. SlylemMi kolay yapmaa 
wclar, .O.teda bir irade kuwe
tlaa Mkas. 

A.....,.'+r bu m&.ı .... inde 
-..um. laerk.._ bulunmıyua
p. dlwberek b1s Uç ba•.....
laNar, IGIAAI banııkm- matlla. 
........ ...,.. W...ttlrllmedea ICI
• bu Uicın tvldbi ttıtlnla 

terldbl• ad •ldup IPı alpra 
kullanmak iıtenlldl mi .ı.hal bir 
balanb verir Ye inan zorla ıifa
~ Wr lı...-a farlatır. 

Gl•ll '91--. de 1ıNa 1.ıde 
tatıWık edi .. lllln 

- Y alma ..._llktaa çeldialall. 
Mlt-diyelt ...... " dltlnDr• 
ilk c-1,.t Mye..t - ...... 
.... ........ ... ( ... liltrl 
....... .. • .,. llltlclet .... .. 
.. ODU 15 ..... ...,. çabflms, 
..,eewtr... 
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Dünya f/ô.diseleri 

Çok Yaşlıların t1 

Sayısı 
Artıyor Mu? 

Yer yUzUnde çok yatay anların 
F d sayısı artıyor mu, 

ransa a nedir? Avrupa 
!O~ yaşında gazeteleri hergUn 
bır kadın yeni bir yüzünü 

geçkinden bahsediyorlar. Geçen 
gün 103 yaşında bir doktor mey
dana çıkmıştı. Şimdi de bir Fran· 
sız muharr:ri kendi memleketin
de dolaşırken l Uz dört yaşıuda 
bir kadın bulmuşur. Madam Lui 
Bayo iamlndeki bu ihtiyar kadm 
Fransa'da Boku kasabasında 
doğmuştur. Fransız muharriri bu 
kadını birkaç gün evvel Marai!
yada bulmuı, kendlsile tatlı tatlı 
görilımUttür. Bu asırhk kadının 
hayatta 60 yaımda bir kızı, 
72 yaşında bir damadı var· 
dır. Muharrire, yaıamaktan henüz 
bıkmadığını, daha çok ıeneler 
ya§amak niyet ve arzusunda oldu· 
ğunu ıöylemittir. 

~ 

Şu postalar yalnız bizde değil, 
zaman zaman dünyanın her 

r
odanın cil-ı tarafında tUrlU 

cilveler yapıyorlar. 
velerinden Geçende lngilte-

rede çok parlak bir poıta cilvesi 
olmuıtur. Londrada oturan Vild, 
bir tanıdığı tarafından kendisine 
bundan tamam 24 1ene evvel 
gönderilen bir kartı daha birkaç 
ıun evvel almıştır. Postada 24 
sene kalan bu mektup 1910 H· 

neainde kutuya atılmıştır. 

* Paris polisi, bir kadın ile bir 
erkeğin flpheli öllimlerl 

iki ş .. heli hakkında çok de· 
up rin bir tahkik lıine 

ölüm girişmiştir. Hidise 

ıudur: 
Pariıte Şaron mahallesinde bir 

evde elll senedenberi birlbirlerile 
karı koca gibi yafıyan bir erkek 
ve hl r kadın bir glin odalarında 
ölü olarak bulunmuılardır. Jo11e 
adını taşıyan erkek 72 yaıındadır. 
Kadın da 65 yaıındadır. 

Bu iki ihtiyar hayat arkadaşı 
her sabah çok erkenden kalkar· 
larmış, o gUn geç vakite kadar 
odalarından çıkamayınca komıu· 
)ar tUphe etmitler, odaya vurmuı· 
lar, sea alamayınca pollae haber 
Yermişlerdir. Polis memurları ka· 
pıyı karmıtlar, içeriye ıirdiJderi 
zaman gördükleri manzara tU 
olmuıtur: 

Erkek ve kadın bir yatakta 
cansız olarak yabyorlar. Vllcul· 
lerinde hiçbir yara veya bere izi 
yoktur. Poli• doktoru, bunlann 
biribirlerinin nt:feılerile zehirlenip 
öldllkleri ihtimalini ileri ıllrmOttilr. 
Fakat poliı buna kanaat etmediil 
i~in tahklkabna derinlettlrmeye 
lüzum görmUttllr. ... ._.... .... _, ........ 

BANi<A KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayeıi Liret 700,000,000 
İhtiyat akçesi ,, 580,000,000 

Merkezi idare ı M 1 L A N O 
İtalyanın haşlıca şehirlerinde 

ŞUBELER 
logiltere h vıçre, Avuı:ıtıırya, Maca
rıstan, Qekoslovakya, Yugosl~vya, 
LPhistan, Homaaya, llulgarıstan, 
ı\lısır Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Bre.zih·a, Şili, Uruguay, Arjııntin, 
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İZMİRDE ŞUBE 

Tarild Mlsaballe 

Serasker Neler _Yapıyordu? 
. . 

Ne Yapacak? Saray Kadınları 
nın Arabalarına Kilid 
V urd~ru yordu .. 

-

Abdülmecid Refia Sultan He o ayarda bir iki ııultan hakkında da aynı muameleyi yaptırdıktan ııonra bir gün anıızın 
Babııiliye geldi. llkin aadrazam Ali paıayı yanına çağırarak uzun uzun kcınuştu. Sonra ıultanlarılan birinio kaynataıı 

olan katanı derya Mehmed Ali paşayı huzuruna getirtti 

Kmm muharebeafnden sonra · bazılarına göoUl kaptırdı. Halkın 
lstanbulda bir para bolluğu yüz haram yollardan yaptığı lılerde 
göıterdi ve bir eğlence deliliği o helal caddesinden karıth. Fakat 
peyda ddu. O devri binat la· kadıolarla fazla meşgul oldukla· 
tamıı elan Cevdet Pala, yapılan randan günden güne zayıf düşmeye 
masrafları ve eğlenceleri tu aatır- baıladı, Avrupadan kuvvet ma· 
larla hikaye ediyor: cunu sıetirir oldu. 

"Evvelce lrad ile masraf uy- .. Bu ıarhoşluj'un arkası pek 
gundu, alafranga hane ve sahi!· acı çıktı. Hazinede ne para, ne de 
hane dağdağaaı yoktu. Saray iıtikraz için itibar kalmadığından 
idareal de derli toplu bir tekilde aylıklar verilmez oldu. Herkeae 
idi. Şehzadeler kafeate otururlar· hayret ve dehıet geldi. ,, 
dı, kadınlar bir tarafa çıkmaz· itte lstanbul engin bir bolluk· 
lardı. Haaahır masrafı Uç beı dU· tan derin bir yokıuJluğa dUfUnce 
zllne abn arpa ye aamanına Yerilen apıfıp kalanların batında Sultan 
paradan ibaretti. Muharebeden Abdülmecid vardı. Bu itık ve 
sonra iıler birdenbire değiıtl. sarhoı hUnkAr, parasızlığın huıule 
Sarayda ve viikel& ile kibar ko· getirdiği •ersemlikle etrafına göz 
naklarında fayton ve araba kul· gezdirince kendinin ve ıaraylıla· 
lanılmıya batlandı. YUkaek pa- rın naaıl bir çıkmaza girmiı ol-
halarla konaklar, yalılar alındı. duldannı anladı, bir ıeyler yap-
Alafranga mobilyeler tedarik mıya kalkıştı. ilk dUıUndliğO, ıa· 
olundu. Herkes bıribile aşık at• ray israfına nihayet vermekti. 
mıya ve israf yolunda bir ~dım Bunun için gllYendlği adamlara 
daha ilerde bulunmıya kalkııtı. emir verdi, saray kadınlarının 
Maatlar masrafa vefa etmez oldu. kimlere ve nerelere borçlu olduk-

0Saray kadınları batkalanndan larını tahkik ettirdi, bir defter 
OıtUn olmak için heaapıız maa- yaptırtb. O mtlnaaebetle kendi 
raf ettiklerinden boğazlarına ka- kızlarının, hemıirelerinin, kadınla· 
dar. borca girdiler. Bu aebeble nnın mehtap aafalarında, Klğıt• 
•arayın Oç aenede Uç milyon keao hane ı•zintilerinde gece Ye atın· 
(b.,gOnktl rayiçle yiiz elli milyon dtb dolaflp dile dlıttliklerlnl 
lira) borcu çıktı. Bu a. kAfi gel- atrendi.HoYarda hayab ıeçlrmeye 
miyormut gibi ıultanların ve ka· alıımıt olan ıarayldann elebatııı 
dmefendilerln elmaaları Beyoğlu Münire Sultandı, bu kadın, yelek· 
aarrafları elinde merhun kaldı. lerindekl elmaa kopçalan bile 

"O zaman Boiaıiçi cennetten rehine koymuft urayına YerHiye 
bir nllmune idi. Hele me~tab alınmıt eıya ile tıkabaaa doldur-
gecelerin denizin yUzO, aeyrine muı ve kendini tamamile zevke, 
doyulmaz bir tekil alıyordu. eğlenceye Yermif bir mahlCiktu. 
Maldm a, en güzel mehtabı olan Abdülmecid, luzlarağaaını bu ho-
Bebek koyu ile BOytikdere koyu· varda kadımn ıarayına yolladı, ıu 
dur. Halk, gllmilı servi ıeyri için ıözlerl •öylettl: 
bu koylara akın ederlerdi. GUmllş - Akıllarını başlanna topla· 
1ervi mazmunları ıairlere ıermaye •ınlar, Artık atırıp tatırdılar. 
oldu, güzel tilrJer ıöylendf. Kendilerlnl azarlamakla iktifa et· 

11 lıtanbulda böyle zevk ve aıem. Adi bir halayık gibi haıır 
ıafa rUzglrları esmeye batlayınca nıttlne yatırtbrınm, kamçı ile döv· 
ben de kendimi koruyamadım. dtırllrüm. 
ŞairJ:kten nzgeçmiı olduj'um Kızlarağaaı, hUnk&nn bu kor· 
halde gllmllt aervl mazmunu ile kunç emrini tebliğ ile beraber 

tlirler ılSy ley erek ıafrlere ve ·-·························································· 
mehtabcılara karışmaktan geri 
kalamadım. Zendostlar çoğa'ıp 
mahbublar azaldı, &Anki Lüt 
kavmi yere battı. Kağıthane 
ıeyri ziyade rağbet Lu'du. Gerek 
orada, gerek Beyazıt meydanında 
arabalara itaretle muaıaka usulü · 
hayli meydan aldı. 

" Bu rUzgar Sultan AbdUlme· 
cidl de çarptı. Atemin tU değiıik· 
liil •ıraıanda o dahi kadınlardan 
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« Her tirlii baıaka işi lf-

MUnire ıultan sarayındaki eıyayı 
birer birer gözden geçirdi, lUzum
auz olan ve veresiye alınan kısmını 
ayırdı, arabalara yükleterek sa
hiplerine geri verdi. Onun yalnız 
Münire ıultan ıarayında çıkardığı 
eıyanın bedeli bugllQkll paramızla 
bir milyon lira kıymetinde idil 

Abdülmecid, Refia ıultan ile 
o ayarda bir iki ıarayh hakkında 
da aynı muameleyi yaptırdıktan 
ıonra blrgUn anıızın Babıillye 
geldi, ilkin aadrazan Ali Paıayı 
yanına çağırarak uzun uzun ko
nuştu, aonra sultanlardan birinin 
kaynata11 olan kaptanı derya 
Mehmet Ali Paıayı huzuruna 
getirtb: 

- Oğlundaki ıultanın, dedi, 
altmış bin keae borcu varmıt, 
bu borç yapılırken aen uyuyor 
muydun? 

Kaptanpaıa, haberi olmadığını 
söylemek ve and içmek lıteyince 
HOnkAr bağırdı : 

- Senin yeminlerine inanıl· 
maz. Sen hainsin. Bunu ev-.elden 
beri biliyordum. Onun için de · 
ıenl ıOrgUne yollamııtım. Geri 
getirdiğime nadim oluyorm, fakat 
aklını batına al, aenl tepelerim. 

Ve 110Dra Alı PapJ• dandı, 
çıkıfh: 

- Bu naııl · udrazamhk?. 
Dilnya harap oluyor, aenln umu
runda değil, mUhUrO elinden 
alırım, ıenl koYuverirlm. Bunu 
bil de ıöztınO dört aç. 

Mehmet Ali ve Ali Pqalar, 
hllnkArın bu abp tututundan Ork· 
mUtlerdi, ıUt dökmUt kedi gibi 
önlerine bakıyorlardı. Abdlllmecid 
nikahlarında ıultan tutan papları 
istedi ve onlara da ıu ağır aözlerl 
ıöyledl: 

- Karılannız gece mehtap
larda geziyorlarmış. Benim böyle 
ıUrttık ne kızım, ne kız kardetlm 
var. Hepiıini reddedeceğim. Siz· 
den de iğreniyorum. Yaptıklarınız 
namusuma dokunuyor. 

BabıAllden ayrılırken aaray 
kadınlarını sıkı bir teftiı altında 
tutmaaını cihan Seraskeri diye 
anılagelen Rıza Paıaya emretti. 
Bu, o gline kadar hiç bir Vezire, 
hiç bir devlet adamına Yerllmemit 
bir salahiyetti. Rıza Paıa, aaray 
namusunu muhafaza etmek vaıi
feaile mükellef tutulmut oluyordu. 

CihaD Hraakerl, herhangi bir 

R•snılnizi Biz• Gönder1nlz 
... . 

Siz• Tabiatınıza Sögligslim 
Rumlnlsl lıupo1 !le rBnd•rlnla. 

K11po11 dlier ••1famasdadır. 

8 Edirne; Ba7 
Muıtafa; Elinden it 
selir. Rahatine pek 
düşkün detildır. lziyet
lere, zorluklara karıl 
gelebilir. OözünO pek 
kıldan saklayanlardan 
değildir. Benl ığ" ni kır
mağa gelmez. O vakit 
çatma bana çatarım 
ııana olabilir. 

• • 
10 Ankaı ı; Bayan Hayriyr: Ağır· 

baı1ıaır. Üzerine aldı
ğı iıleri pürüzsOz ve 
ilişikıiz bitirmek ister

1 
kendi baoına ve iste. 
diği gibi iı yapmaz. 
işine yaradığı hdar 
~erbeat davranır. Zor· 
luklara karıı yfizü r»ek 
değildir. Kendisini ko· 

)aylıkla ıevdirebilir. .. 
lıtanbul Bayeo Muaz.ıez. 

( Fotoırafıaın dercJnl letemlyor ) 

Ağır başlı ve uysaldır. Çabuk alınır, 
kendisile faz.la meşgul olur. Elbiıe n 
eşyaıı ve güzelliği etrafındaki tenkit
lere çok ııinirJenir, bu bahiııte takdlı 
edilmekten beyenilmekten çok hoşlanır. 
SOaU aever, moda cereyanlımnı müm
olduğu kadar takib etmek iıter. 

• 
11 İıtanbul; L. S. 

( Fotofrafının dercini letemlyor ) 

Göründüğü gibi açık konuşur. Gizli 
itlerde böyle değildir. Yerine göre 
kendisini kullaoır. Pek kızdırmata 
gelmez. Kırgınlığ.nı çabuk unutmas. 
Sıraıı gelince öç almasını bilir. 

• S latanbul; Tornacı Bay HHan; 
( Fotoırafınıa dercini fsteml1or ) 

Oaler yüz.Hl ve neıelidir. Her ıeJI 
kendisine taıa yapmaz. Dılerse elindeD 
h~r it gelir. Yalnız surat aamağa hop 
lanmağa gelemez.. Bu halde çabuk dik 
başlı n sert olur. Arkadaşlarının HT• 
gilerlni çabukça kazanabilir. 

• 
4 lıtanbul; Bay Mehmed: 

( RHmlaln derclal letemlyor ) 

Çe'rik ve uğraşıcıdır. Görilndüfli 
kadar ualu n &eHiz değildir. Meydan 
buluna keodiaioi göıterir. Kafaıile 
bitiremediği iılerl yumruğile bitirmek 
iıter. Güçlü oeylere karşı gözü pektir. 

• 7 lımlr; Bay N. K. 
( Reemlnla dercini l•t•mlyor ) 

Gidioatını etrahna uydurmak iııter, 
ayak uydurama11a kolaylıkJa dıt• 
çıkar. Bilgilerini yapmaktan lıoşlanı1, 
herkeain kendisine eyi gözle bakma• 
ıını iıter. Üstüne başına bakar, boğa
zını da unutmaz. Kendisine yarayacak 
oeylere omuı vermeı. İtinin ardını 
bırakmaz. 

• 6 Ankara; Bay V. 'L 
{Reemlnla derclel istemiyor) 

Gözlerinde keııkin bir uyanıklık 
iıaretleri vardır. Etrahnı kollar, dinler, 
herkeııten enel ıezmeğe yeltenir. Oll· 
rillUlyl ve patırtıyı ıever, yalnızlıktan 
hoılanmaz. Kalabalık yerlerde bulan
mak n kendiıine uğraıaoak bir it 
bulmak iller. 

• 9 Konya; Bay Ali; 
( R .. •lnln dercini lste•IJOI' ) 

Ardından ıöyleyeceğini yüze, eoara 
ıöyleyeoeğini önce ıöyler. Arkadatla· 
nna yardım ederse aevioir; fakat kol· 
hıklanmak iıter. Suyuna gitmek 11-
ıımdır. Bqkalarının eozlerine kola1· 
lıkla uyabilir. 

devlet :ı;;.;ı:; .. ~ı;J;;k'bir harp 
plim için belki bu vazifenin 
verdiii ajırlak kadar tiztıntD 
duymazdı. Ne yapacağını, •• 
yapılmak llzımgelecefrni birtllrlll 
tayin edemiyordu. iki, Uç " 
battı bet gece dOtllndD, gfi••n· 
diil kimselerle mUta•ereye glrlttl 
ye nihayet dihlyane bir tedbir 
buldu. Bu, saray arabaladnı 
zincirlerle biribirine bağlamak •• 
zincirin iki ucunu kilitlemekti. 

Cihan aeraskerl dütündllill 
feyi yaph, saray kadınlarının 
arabalara binip te mehtap aefa· 
ıına çıkamamaları için o araba• 
lan zincir altına aldı. Abdülmecid 
te, yapılan iti beğendi, Riza Pa• 
ıaya "aferin,, dedi. Fakat ne 
Hünkir, ne de Cihan seraskeri, 
gece gezintilerine göntıl vermit 
olJn kadınların kira arabaları 
getirterek yine diledikleri yer• 
gidebileceklerini dütllnemedi. 

Kadın yüreğine zincir vurulur 
mu hlç ? ... 

M. T 



-
Ziraat Bilgisi (") 

Kaymak 
Nasıl 
Yapılır? 

İbrahim Sadık Beyı: 
Btıtlln ıQt lılerinde oldup 

aibi kaymak yaparken de temiz· 
liğe pek çok dikkat etmealn , .. 
rek oldutunu ıözUmOn bqında 
bir dGnUm daha hatarlatarım. On· 
dan ıonra kaymak yapmak iti 
Pek aade bir bilgiye kalar: 

Kaymak için kullanılacak ıli· 
~Un biç katkııız olması ıarttır. 

er aUtten az çok kaymak yapa 
mak mUmkUnae de en nefiai inek 
•lldünden yapılanı, en verlmliıi 
de manda aüdUnden yapılanıdır. 
Hangi ıütten yaparaanız yapınız; 
aabableyln ıağılan ıUtlerl temizce 
ıUzdUkten ıonra ateıe koyup iyi· 
ce kaynatırıınız. Bu esnada gU· 
ıelce de aavururaunuı. 

SUtlln kokuıu çf ğliğini kaybe
dince aletten indirip biraz ıoğu• 
turıunuz. Ondan ıonra yllılerl 
l•niı, derinliği az kaplara boıal· 
tarak bu kaplan hafif kllllll bir 
ateı Uzerinde beı, on dakika 
Pitıniye bırakırsınız. (Bu kısa 
dzalı ıııtmıya "kaymak piılrme,, 
b erler) bu ıırada Uzerlerl kabuk 
~ğhyan ıUt kaplarını havadar 

hır yere kaldırarak llıtlerlnl ince 
ttılbentler veya tel kafeslerle 6r• 
terılnlı ve akıama kadar bıra· 
larıınız. Aktam ıUtO ıağılmca 
0ıau da ayni ıuretl• pitlrlp kap· 
~~rua bir kenarından açacatıaız 
•ayınatın albna içeri akıtırıınız 
• bunun için aabab ıllttlnll kap
lara ıllme doldurmayıp biraz pay 
bırakmak ıerektir - Bu suretle 
de erteıl aababa dej'ln beklediniz 
nal ıOUln Oıttınde kahn bir kay
naak katı hazırlanmıı olur. 

Bu kaymalı etrafından keılp 
kepçe ile kaldırır, bildiğiniz )IJ)e 
ıf bl aararak ta haklara dizersiniz. 

Bazın iki günde satılan dört 
dafakl ıtıtll ayni kaba koyarali: 
daha kalın kaymak elde ederler 
ld bu it kııın yapılır. Yaıın ya• 
Pılan dört katlı kaymaklar hava• 
ilin aıcaklığına pek dayanamadı· 
iuıdan nefiı olmuyor. 

Kaplarda kalan ıllte (kaymak 
alb) denir ki bu da bazı aoyıuz 
Yoturlçular tarafından bir miktar 
tap karattırılmak ıuretile yoprt 
Y•
1 
Pılınaktadır. Halbuki kaymak 

• tı içllmiye çok elYeritll bir 
&rtıktır. Çiftçi 

Bunların TUrkçesl Nedir? 
il Boıtancıda Körkuyu caddHi No. 21 f lkrG Beye: 
len 

1
- F ranııHalarıaı yaaıp Tlrkçe

n ıordutuauz aebatlan lav Ud 
•~e aıatı1a •ıralı1orumı 

•• • Karaataı 
~~'•• • Sarı•all11m 
uı• • Şi•tir 

Ajo1ac • ILiıır otu 

~--in • Biberiye fldaaı 
•nwa - Çialaa ,ıç•tl 

Mouron • Kırmm fare knlafı 
torbeille d'arıeat • Cırcır ot11 
S, able - l.tendaa alcçaataç · 

loeoı•ore. C.•iz ••ya fereak 91aan 
u eau. Hq t 

pine • Diken • acı 
t:ri•ıa • Y • ltaai Y .. emia 

ıerae • Kaba J'Oaca 
Viperiae • Enıerek otu 
<Aataurh • Kaataryon otu 
turraclae • Hadaa aebah 
R rpolet • Y abaai kekik 

oaee • BatGrtlea 
Fu .. ın • it çahaı 
P-ua•oa • l.pinoa kuıu 
~olsa • Yabani libna :z: Kolza 
S eıee eulti .. , - bllditimb: barçak 

B•rra.Sa - Helde •eea kara ltutd•J 
ruyere • Funda 

Linaire • Nenuı otu 
Reaeda • Muhabbet çiçetl 
~•ter • Cayır çiç•ti 
Lıerre • 'Ver aarmaııtı 
Genlt • Kabrbraatı aebab 

-.e 2 - Dlter •uallenniae de ce•ap 
rl reee1rha. Azıcık aabarh olmanızı 
ilce. ederim. Şimdilik lnlcılip kGtüpa
takıtıade aatılan Ziraat aaaiklopediainl 
• P etmeniz hem ıizi 07alar, hem 

zırai bilgllerlniıin artmaaıaa çok 
Jardun edebilir efendim. 

ç. 
t) Ziraat hu•umuadald mlfklllert.ı.ı ..,..us. S.a Po•t•'nıa (Çiftti) al 

•l•e c•••p nrecektlr. 
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DIDrada Olap BlteDler 
' 

Bilmecemiz 

1 Bir "Haydud,, un Maskesi Kaldırılınca .. G~ç~n B!lmece-
mızı Dogru 

ı: 

Amerikada Büyfik Bir Şehir Halkına Gerçekten Aaı Ve Hüün Veren Bir Hadise Halleden/er 
Polisler Tarafından Ya ralanıb Tu-
tulan Bir Otomobil Hırıızının 

Hakiki Hüviyeti 

Amerika gazeteleri, romanlar
da bile bulunamayacak derecede 
garib bir vak'adan babaediyorlar. 
Anlattıklanna g6re: 

Concil Blufı ıehrlnde oturan 
Miıis Rey Roas lıminde hlr kadın, 
bir ıa bah şehrin orta sokaldannın 
birinden geçerken, ıözleri gtızel 
bir otomobile çarpar ve ıayrlih
tiyari olarak: 

- Ayl diye haykırır. Çtlnkll 
bu otomc;bil kendlainlndl ve iki 
Uç hafta evvel kapıımın &nUnde 
dururken kayıplara karışıvermişti. 
Vakıa kadın otomobilinin çalın· 

dığını polise haber vermlıti, po
liı te numarasını ve renıfni dört 
yana bildlrmitti, fakat buna rağ
men o vakittenberl bulunmaaına 
imkan olmamııtı. 

Mlıiı Rey Rou neticede kay· 
bettiji otomobilini birdenbire kar· 
ıınında ıGrllnco derhal ilk kartı· 
aına çıkan mağazaya ıirmlı, tele-
fona yapıımıı, polfa mUdllrlyetinl 
bularak az evvel bu caddeden 
geçen ıu numaralı ve bu renkte 
otomobili tutturmuını lıtemiı. 

Amorikaaın btlyllk .. lairleriae 
otomobilli zabıta teıkllib Yardır. 
Şehrin harita11 birçok dairelere 
ayrılmııtır, her dairenin içinde 

Jorj Tompıon ile gen9 zevoeal 
hiç kimaenin kanını dökmedlğlnt 
çUnkU yaratılııtan kan dökllcll 
olmadığını illve etmiıtir. 

Genç yaralı okadar ıyl tanını· 
yor. Ye ıehlrde okadar çok ıevl· 
liyormuı kl bu itiraf.tna, çok aarlb 
•• kat'i olmaıına rağmen biç 
kimae inanmamlf, berkeı ııın 
içinde bir ıır olduğunu diltün· 
mUıtUr. 

Tam bu ıırada Jan Fogel lı
mlnde bir genç kizın hastahane· 
ye gelitl bu ıırrın ne oldufıunu 
laarkeae anlalmlfbr. 

Bu ·-~ kız bldi .. ,.ı , .... at
renmlfli, 1'81: yaılara lçlnde7di, 
daha k&pıdan iç eri l'İrerkeo: 

- Ô!dll mil öldll mil? Diye 
merak edi> ordu. Hasta bakıcılar 
bu av.ali if (dfnce, ) eni getirilen 
yaralıyı değ 1, baıka bir haatayı 
dlltUnilyorJardı. 

- Hanıi baıtayı arayorsunuz, 
diyorlardı. 

Genç kız yarahyı lıteditfnl 
ı&yleylnee onun odaaına götürUl· 
mot ve haıtanın tlzerlne ablarak 
bıçkırmıya baılamııtır. 

Doktorlar yarahnın 
olmadıtını ıenç kıza 
aalatmıflardır. Bunun 
genç kıs aoranlara IU 
söyle~tlr: 

tehlikede 
gUçlUkle 
llzeiine 

hikiyeyl 

- Siz ( Jorj T ompıon ) u be
kir, beni de ıenç kız aanırıız. 
Halbuki biz senelerdenberl evliyiz. 
Geçen yıl cıvar tehirlerden birine 
gitmlıtik, niklhımuı orada kıy· 
dırm11tık. Zengin değildik. Bunun 
için kendi yurdumuza dönOnco 
bir müddet ayn ayrı yaıamıya 
karar verdik. Refaha erince bil"" 
leıecektik. 

Fakat maal•ef zevcim bir it 
bulamadı, Pazar gUnleri kiliaede 
yaptığı hizmet te bedavaydı, 
ııkıntıın.z devam etti. Bu 11rada 
zevcim yakında baba olacağını 
anlayınca bnıbntnn sinirlendi, 
kendiıine ekmek para11 vermiyen 
cemiyetten intikam almak heve
ıine dnıerek otomobil hıraızlığına 
baıladı. Neticeyi billyoraunuz. 
Zevcim yarala yatıyor, Ye karı11 

ile çocuiu el' an aef alettedir.,, 
Amerika pzetelerinla aalat

taldanna göre bu hikaye Coadl 
BJuffs ıebrf balkı Ozeriade çok 
acı bir tesir yapmıtbr. 

Şimdi ıenclıı eyileştikten ıonra 
beraet edeceği, ve muhakkak 
kendisine iyi bir it bulacağı, her
bılde zevceain ve çocuğunun ıe
f aletten kurtulacakları muhakkak 
sayılmaktadır. 

telaiı telefonu hamil olan bir 
poliı otomobBı möbet b,\lle.r. 
Poliı mUdtıriyetinde herhangi bir 
vak'a haber ahmnca, o vak'a• 
nın olduğu yere en yakın duran 
polİI otomobilini harekete ıetlr· 
mek lıten bile değildir. Bir da· 
klka bile ıUrmez. 

Bir TürkKolay Hükümdar Olurdu, Fakat 
Miıiı Re Roıı'un mUracaab 

lzarlne de b&yle yapılmıı, kaçao 
otomobilin geçtlii ıokağa en 
yakın poli• otomobt:lerl harekete 
ı•tirllmit Ye kaçan ile ko•ala• 
yanlar ara11nda tlddetll bir kotur 
ma bqla•lf· 

Şehir içinde yapıla• bu kotu~ 
mama yenceil netice malimdur, 
Kaça otcmaobWn kartı~ gelo11 
aokak, teaadlfea kapah lmif, 
otomobilha içinde buluna• adam 
arkuından yotlflleceiinl anla
yınca hemen )'er• atlamıt. k6f• 
bqanda duran bir otomobili 
1akalamıya çabtmlf, fakat bu 
otomo"billa elektrik anabtan J•rin
do defibait• dam bananla alr•· 
11rku pollaler yetiımlfler: 

- Dur, emrini vermifler, 
adam cllnlememiı, kaçmıye teıeb
bla ebaif, polWer ateı otmltler, 
adam 71kdarak yere yuvarlanmı• 
adamı tutarak ıoblr haataneaine 
s6ttlrmbfler v• birdenbire hayret 
içinde kalmıtlar, çllnkO: Y arah Jorj 
Tompıon iıminde bir gençmif, 
kibar ıınıfın de•am ottljj bir 
kili11do pazar gllnlorl orı çalar
mıt, bllrmet g6rUrmllt, çok iyi, 
kibar, temiz bir adam olarak 
tanınır••• 

Buna ratmen Jorj T ompson 
aorpya çekilditl zaman: 

- Altında bulunan otomobili 
çaldıjını itiraf etmif, fazla olarak: 

- Bu, benim llk hıraızlığım 
dotildir, Şimdiye kadar daha 
birçok otomobil çaldım, demlftir. 
Mamafilr blltlD ı.. ..._.,..,arken 

( Baıtarafı 4 üncü yüzde ) 
ye gtızelleımltlerdi. Onların temas 
edip yendikleri milletler, bu gtlr
bllzlOI• Ye ınzelllğe daima hay
ran kalmıflardır • 

GOçlO, kuvvetli ve ayni zaman
da clreUi olmak Türk hayatında 
"reıml,, denilebilecek bir takım 
doneel•, mertebeler ricade go
tirmijlt. Met Tllrk .. J*iit,, ow 
biUrdl. fakat H Alp,, olmak bir 
meaele ldL Ebodt btr •por içinde 
6mlr geçiren o aralan bilekli ve 
anlan ytlrokll Tllrklerin en bOyllk 
emelleri "Alp,, olabilmekti. Bir 
Tlrk kolayhkla bllkllmdar olabl· 
Urcll. Netokim ilk ve orta çat ta
rillleriad• Devlet kuran Tnrklerin 
uym yllzlerl pçer. Fakat Alplar 
pek azdır. Bunun sebebi de Alp
litln, çok aiaiır ıartların yerine 
ıetirilmeail• el• edilebilmeıidlr. 

Buton bokıta, Cihan tampl· 
yonu olmak için kuvvetli bir 
yumruk ve ıağlam bir mllbareze 
tekniii kifl geliyor. Alp olmak 
için kartalı okla wrmak, lıtelik 
llç paraı da öldOrUp kuyruklarını 
bileğe takmak llzımdı. Zamanımız· 
da-sinema maakarahklan mllıtea
na· paralarla, boğaz boğaza ge
lip te onları yenm f, ve kuyr.ukla• 
rını kealp bileğine dolamıt acaba 
bir tek ıampiyon var mıdır? Eald 
Türklerde bunlar zaman zaman 
tliremİf vo •Alp,, unvamnı almıt
lanhr. Tlrlr, •pora .Uabltetiai ..,. 

1 
bağlığını tarihten ev•elld efaaae
lerinde de temail eder, yaıabr. 
Meıell Otuz maaab o b&ylk 
milli menkıbe, beden kuvveti ve 
ıpor incelitl euıına iltlnad eder 
Malim oldup Oıere; Oiaz lae
nllz onb9f, onalh J8fuula iken 
bir canavar hlkAyuJ lfltti, boy .. 
caaa dllftl. Ba cnavat blJDk 
bir OnHll içinde idi. 8eypJerl 
parçalayıp yiyordu, llll&Dlatı yu
tuyordu. A etlt Oğuz bunu &ldlr
meyi taaarladı. Blrgln ılllhlanıp 

ormana rıtti, canavarle brtılaftı, 
çarpıttı, bir mızrak clarb..Ue 
karnını deldi, kılıçla, kafUIDI 
keatJ. 

Menkıbenin incelltl ıuradadın 
Tlrk' muhayyelul, ulu bir hakaa 
olarak Yat•tmak lab:ditl Oimu 
Iliblar Aleminden alıp ıetirmeyl 
milli aeciyye Ye zihniyet ile uy· 
gun bulmuyordu, bulamıyordu. 
T'abayylll ettiil hakanın hel'fly· 
den enel kuvaetli, kudretli ve 
cesur bir lnıan olma11aı elzem 
buluyordu. Otuzun canaYarla 
gtlreıtirilmesl bu yllzdendir. 

Şu izahtan anlaıılıyor ki, ıpor 
Ttlrklln ilk bayat gllnllndenberf 
tan1dıiı bir ıeydir. Ve Türk tarih 
uhııeıine ıportmen bir millet 
oıarak çıkmıttır. 

Gelecek yazımızda Tnrk ıpo
runun ıekillerinl ıötereceiiz. 

birer kutu oyuncak alacak· 
lan la&anbul kız Ortamektep 452 Hik
met Yakub, Y ozgad lametpaıa mektebi 
71 RGtdü, B11.bali Güzelıanatlar aokal'ı 
No. 5 de Nezahet, Konya lımetpqa 
mektebi • • Adan 186 M· Mahir Bay 
Bayanlar. 

birer muhtara defteri alacak• 
lan latanbul kız Ortameldebi 821 Zu· 
hal, Eakitehir fametpafa mektebi ıınıf 
1 den 839 mualli, Üsk.ürar 22 inci mek
tep sınıf 2 den 107 Emel Türk UJcay, 
Ankara liltekin mektebi ıınıf 6 den 
513 G. Miibecce~ İstanbul kız Ortamek• 
tehi 103 Perihan, Ankara Çankaya llk· 
mektebi amıf 6 den 5 muamwfır, latan• 
bul 44 üncü mektep sanıf .f den 34 
Mediha, Akhisar Alitefikbey ikmal 
mektebi 119 M. Saim, Üsküdar Seliroiye 
Tabcikadm eokağı No. 56 da Bay Zıhni 
oğlu Emin Fikret, Eskişehir lametpqa 
mektebi ıon 1101f 336 Veysel Bay ve 
Bayanlar. 

birer mUrekkebll kalem ala• 
caklan latanbul birinci mektep 5 ınci 
11nıf 131 Y. Orhan, latanbul birinci 
llkwekteb a üncü sınıf 4-41 Metin, 1 -
tanbul 13 tincü mekteb 4.3 dea 762 
Namık, Oağaloğlu Nuruoımaniye :ro. 
14 de Sabahaddin, lsthnbul 49 uncu 
mektep 95 Semahat Bayan ve Baylar. 

birer bUyUk sulu boya •la• 
caklan Ankara Cumhuriyet l lkmek· 
tebi 3 • B den 456 Ali, Samatya Ha· 
oıkadın mahallesi Pamukcu aokak No. 
65 de Sabriye, lıtanbol 'Gazioamanpııa 
mektebi 83 Burhan, Fatih 11 inci mek• 
teb 4 • B den 99 Fıtnat, Adapuar Ali
bey mektebi sınıf 2 den 164 Ferruh 
Bay ve Bayanlar. 

birer kaçak sulu IM»ya ala• 
c:aklan Konya kıs muallim mektebi 
tatbıkat kıamı birinci ıınıf Selma Mitat, 
lıtanbul Burgaz adankmektebi 26Nahid, 
Kıııltoprak 6 ıncı mekteb •ınıf 4 ten 
Sacid, Y edikule 43 üncü mekteb Sedad, 
İnegöl ottamekteb ıınıf 2 den 10 Nuri 
Bay ve Bayanlu. 

Birer boya kaleml alacaklar: 
Heybtliada aanatoryomu Zafer lı• 

mail, Oazlosmanpaıa ortamektebi 690 
Semahat, Ankara lçhiıar Al&ed~ 
mahallesi No. 9 da Belma, İstanbul 
kız ortamektebi 320 Muterref, Ankara 
Y eoihaı-at mektabi •mıf 4 ten 627 
Sezal Ba7 Ye Bayanlar. 

Birer la.tik top alac:aklan 
Beyoğlu Aııldar cadde•i No. 97 de 
Selma, lataııbul Vela J.i8Hi 1024 Meh
med, Kurtuluı 61 de lUet Fehmi, 
Ankara lç bakanlığı vilayetler idareli 
3 üncU ıube ıefi Bay İbrahim yıfeal 
Mehmet, U•unköprü Muradiye mabat. 
iNİ No. 129 da Müjgan, Devrek biriDoi 
mektep 134 Mehmet, Uzunköprii berber 
Osman oğlu CemaJ, Üsküdar liaeıindea 
Sedar, :Oavutpaşa Ortamekteb 2 - O 
dın 822 Muzaffer, C nakkab Yalıcacfl, 
deli Bay M. Ali yaıııda K. Oıman, 
Kütahya liaeıi 2 .. A dan Nuri Saim, 
Sultanahmet Y erebatan aarayı ka11wııı
da No. 8 de Zehra, Konya avukat Bay 
Feni otlu Akif, Befiktaıt Etmuultaa 
nkmektebi No. 91 Saadet Müzeyyen, Ba
baeski Necatibıy liHıi 63 izzet, Pqa. 
bah9e Kayabap aokağa N o. 83 de Sabilut, 
Heybeli ltkmektep 11nıf 5den 123 Namılr, 
Konya Gazi~ mektebi 548 Semiha, 
Kadıköy 11 mci mekteb 557 Perihu, 
Perte•Diyal li111i 188 Naim Çetin Bay 
Te Bayanlar. 

mrer ka;t .r.caklan Ankara 
İnönü mek&eM 8~ Na.ur, Ka.dıkö7 
erkek on.mektebi 726 Ali Oazib, Aa• 
kara 1..mıtp•ta mektebi 1027 Emelt 
Dnerek birilaci llk:mekteb 196 Sala,. 
baddia, Kayaeri MimarlİDaD İlkmek• 
tebi l1lllf 2 dft 137 Nihal, Konya , .. 
dildi klçük sabit mektebi 81Dıf 6 da 
114 M. Azmi. Alqehir llkaektıbi ıınıl 
S tea S18 C.maleddin, lııtanbul Vela 
li.... .8:-2 - 2086 y .,.,, s.ın.11 
bNkal ümed oilu Bqrhan, 1..mbul 
49 unou mek.Wb ıınıf 3 ten Si Yaf&I', 
Utak Mujdı mektebi aınıf 6 tea 407 
Reyhan, Koaya Sakarya mektebi 41 
Makbule, lııtant.ul 44 üncü mekteb 366 
Suad, Konya İametpaf& mektebi ıımf 
t> ten 95 .Muzaffer, Konya Akifpata 
mektebi 64~ Zekiyı, latanbul Tatbikat 
1Jkmektt.bi 828 Receb, Beyoğlu 10 UD.• 
cu mekteb 5 inci aınıf Abdurrahman, 
Salihli Altınordu İlkmektebi aınıf 5 teıı 
398 Süleyman Y ılma:r:, İzmir Karat&t 
ortamektebi 44 Vahıd, İzmir Bayraklı 
llk:mektebi aımf 6 ten ~3 Ali Meh· 
m<'d, lıtanbul 29 uncu mekteb sıuıf 
4 ten 551 Ulwiye Kamil, Salihli Altın 
ordu llkmekteb 5 incı sınıf 6~7 Kazım, 
Küçük.pazar Ahlat sokak No. 4 te 
Gllneri, latanbul 12 inci mekteb 1·4'8D 
136 Nurseza, Denızli Gazi M. Kemal 
mektebi sınıf 5 ten 826 Orhan Oıman, 
Polatlı llkmektep ımif f ten Kadriye, 
İzmit Yenituran tlkmaktebi sınıf A·l 
Ua 14" Sabiha Bayan ft baylar. 
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Ana Oğul Gönül Derdile Yanıyorlardı .. 
Bu eYle alakayı katlkten sonra ı 

Fethiyed.eki eu nasıl gidebilir, 
ne. bakla ıirebililtdi.KUJlv• e.lweda 
demekti. Halbuki bütün &micil, 

rniıe düıkUnlUklerinl kimbilmez? .• 
Aılı Bimımın da ağzı d..maJor, 

çıtır çıtır itliyordu. 
Kabak çekirdeği, uaW.ta.ı 

liay,atı onlarda idt 
- Bu diıarda kaldıkça bu 

clev•yi pdec.kaia. Bu cleai fale.
jin germl' Hrdlne kulai uma. 
Bir mekkirenin hayattılıklan ıe

nin n••• gerek? D..arr.adil, dotı
metrelt ol e1 Nebiizamanl •• a,. 
aunldana mınldima ıızdi .. 

* Bu arahı ıap lçjnda, aal t1a..ı 
atan, rahata koııaa, ke:v.fl karan 
Bolıea di. Kaç ıenelik dlleil; ~ 
ıaen la•men y.mı. ıelmittL 

Evin beyefendili olmak lçiaı 
danıl zuma mı liıım? 

Onun bey.Eendiden Uerlal var, 
1'9rin yoktu. T azoı dulu nlkihınaı 
almıı, resmen kocan olmut olH 
lwkadu olnrdu. 

GJdiıata, peqembenla ~li· 
çarşambadan belli olufUJla naza
ran, bu cihette yakmdi. Alqama, 
sabaha gibi görüoUyor.du. 

Vehbi, KUÇUk Allıya nasıl 
boyun eğip yuları kaptırmıı, para, 
mal, can her- teYI emrine hazır 
etmi... anneai Hanım da Bolaeıe 
lıarıı 8)'.Dl vaziyete girmlıti. 

Ana oğult gönül çekmek, 
ı&ntllülfflnin bir dediğini ild 
etmemek, yoluna van yoğu feda 
etmek yarışında idiler .. 

Toobul, Allıcığına almadığını 
bırakmıyor, ne zamaa .okağa 
çıksa hiç eli boı d6nm0yordu. 

Getirdikleri, zmme han:ı ç°'" 
rap, mendil, lavanta, kıral 1Uyu 
.aakaz makız albi ufak tefek, göz· 
boyayıcı ıeylu değildL Pahac• 
ylkuk, elmaab. altinla bedly ... 
lerdl. 

Tombul, cebi doldurmak için 
Fuadildıya yollanaca~ emacla 
ciprköfeSiD• De iatediif ill IOrU
yor~ fettan kız, maaallarda oldu
iu ıibl, gözlemini ÖDllıı• ejJp, 
ltir iki kere : 

- Sağlığım f.. Cevabını ver
dikten ıonra, )Uae ten.la edi1.0r ı 

- Güzel Beyciğim, Mil •i 
ı, o~ yanımda ol, beni uv de o 

baaa yeter. Kulübede olayım, 
.opn ekmelt yiyeyim; ranyam .• 
Kut boroımUJ, yılan bileıikmlf, 
salkım küp,e imit bana Jhım d~ 
fil f.. Diye boynuna ahlıtordu. 

Delişmen oğlan : 
- Dur be; yer ver. belki .

kapım. BWm kambura görece
ğimi diyllb 80kafa fırlıyordu. 

Sadiklan aıyrıldıktaa ......., 
kamliur Na&iden Mont, abde~ 
IWıe~e kambur demlY,e. bqfa· ...... 

Aeumdmt, nu~ dellllU ıan 
l&afuı kopanııca dojru luyumc11 
pqlMll• d...&ayordtı. 

Bir ıeferine kq bcmııfU, öhlr 
..rerine yılan ıelilindeil aJlm 
Wl.iiit daha. lbll.r aefednde aal
bn kilpeyi, ı.iimndll yftdtG, 
armwlif • maclalyonıı. muekt• 
ipeyi, Wç ....,Lk etmed• alıp 

.-Uiıardb. 
Renk renk ipeka filtıntlana, 

ll:at kat kabuk gibi ç_ıtrtaflann, 
çift çift ıen moda IÜa'.pinler.ia, 
lıif çamqarlarımn, çorap mendU,. 
linin. Yelhaaıl kadina IUsuant olan 
qyaruo heul>ını ıormayıoız. 

K1ç.nk Alı. yemife:-n •il n. 
mtt' 

Bu kabil kaclinfarı .. çereze; ye-

fıstığl, fındık, ceviz., .O..-ılniz, 
iğde gibi kuru 7emflJm, P.Üıef 
paket 6nlliıe ç~ ç.ahcllk ~ 
rı~or, dolaptalü tiılhaküaı dOIU811 
elmalan ,armudan, ~l&ri 
çf8- ~ IOJllıor.. ulkım 
1all.Qm çawı htllnlilrinl, dUlm 
dilim Tekirdağ karpuzlannı " 
Maıı.Uıa kavunlarını aöğdeıe atı
yor, 6oyuna hazimle megul olıı· 
yordu. 

Allının yamej&. oJ..dM 'bJL 
y.oktu. Abure_ubura dllt:küntl~ 

Sofrada, lalanıa vey• hurma 
tatlııı veyahut erik hop&< vm
ku, bunlardan iW IOkma alir
almaz mahallebicl Haklmnn aıu
reainden Yeya ekmek kadayıfından 
babaaçıyor, Tombul derhal 7erinden 
fırla)'.ıp baskı kadına. ha1kırıyordw 

- Haoımteyu al ıu mecidit 
çahuk bu, Koabdan 6tiylk ima 
bir 8fUre ile iki kath bir ekmek 
kadayıfi kap srettr. Kadayıfın 
arasındaki ltaymaklar, karıımdakl
nin omuz hatları gibi okkala 
olacak ha4 

Kilçllk, Alhmn, dediği dedik, 
çalılığı dUdllk .aziyetindeki hu 
Y•f8yış, ıultan efendilerden fark· 
andı. Ona yok, yoktu. 

Gelgelelim, IÇyüıUnO, yür~la· 
dekini bir da ona. 10r. 

Çoktan sıkılmıya batlamı~. 
Böyle. ••in lçinda kapalı, hapi~ 
gibJ, güngörmez padltahınıw. kıa 

tibi ömUr geçirmekten bunalmııtı. 
Kutu albn kafese koymupar, 

ali vatanım demi... Çingeneyi 
ıaraya götürmilfler, sultan ya~ 
mıflar. Ah çerglm d• ÇeııJİmf 
diye oflamıı; perdelerden, ıodf,. 
lerden dinlemiı. 

Hesap ayni heaapb. 
Bu bayat Allıya p&k ailr ba .. 

mııtı. T.ahammOI edilmez bulu· 
yordu. Hiç'31r. y.er• çıkamıyoı.du. 
Seyirdaıı, seyrandan mahı:umdu. 

Bak bak, o ıurat; o fiıkonua 
au~atı. Ztllbiye olaa inan bıkar. 

Ayı Nuri ile Bolsest Vehbinia. 
kulaiım doldurmllf}ar, tenbib ~ 
tUne tenblb etmlşler.di: 

- Bu &lbilez iyidir., hoftur~ 
ömUr yaıanır, keyf ~blir anıma. 
ne de olaa yularlannı gevıek t~ 
mıY,a. havalanna bırakmıya sıe.k 
mez. Bısylele.ri e11 içinden çıluw~ 
mAL Şlpıak adamın ~na çorap 
ö~uler. Öyle bi~ atlltıvorirltr ki 
Dlraklaruaıındaki canbazhanenin 
payloçaları acemi kalır:: Sonra bu 
eeııinki,.Arabm dmtu .Uy .. anlanllllfr: 
sanlanmıf... Abdullahın, mapdul
lahın mcı.loz. kadar hllkmtı yok. 
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s111111z. bm teeeıdld ..,~ •er• •lda
bale aıyuı detjJ. --~ aüfiammuzu, 
uluslar •ua•nda ea ı,_ı ..ı .... a ,.. 
Ç1kaa sorliakların ın&aliere ile 
li.ıll lçjn kullanmaktan ibaret olan 
bir Iİy ... dir.,, 

Hudud Harici 
Yugoslavyadan 900 MacQr 

Dııarı Çıkarılmıı 
Belgrad, 6 ( A.A) - Yugoslnyada 

oturma •inleri biten •• tiunların 
yanilettirilmelli abıı11anaa bir:çolıt 
MaCJ1rlar 48 Hat içinde Yuioılav 
topraklarından çıkma~a çatmlmıı
lardır. 

Budapeft• ' ( A.A) - Macar 
hDkQmetl, Yugoalay:y,a'dasa Maou 
tebaaaımn ıorgu aaale ~•kilmadan 
çıi(arılmaaına karfı, Cenavra'de pro-
te1toda bulunmuıtur. 901) Macar 
tebaası relmiftir, Bugl• 2,8()0<. lcltf 
daha baklenmektecUr. 

Japo11gada 
Bir ,_Suikasd 

Tokyo, 6 ( A. A. ) - Elinde bir 
hançer tutan 17 yatında bir delikanlı 
Japonya dnltt adamla-rının en kı· 
demlisi olan Prenı 5alonjiyl öldUrmelr 
makudlle evine girmiıtir. Prenıin 
bluıetçilerl bu dellltanlıyt poliH 
tealim etmitlerdir. 

lrakı Ve lran Arasında 
Hudud lhtllAfı 

CenHu, 6 (A.A.) - lr.ak Hariciye 
Bakanı Uluılar dernetl ıen.ı kltlP.• 
lij'in• ıönderclitl bir mektupta. Irak 
ile İraa ara111ndakl sınırın lrAD y6ntlD .. 
den sOrekli tiir surett• borulma11 Ye
bundan ötfirQ frakın m .. el•yl ıelecek 
Ulusla dern•fi kon•yinin mGı:aW•iı
ıiae konulmaıum iıtamete mecbar 
kaldıtını bildirmektedir. 

.. ,,.....,_. ••c• •• ~·••.;nı;ıt_. .. ._.._.. ............ _ 

Açık Te,ekkar. 
Bakırköy emrazı akliye l:iuta

nesinde mn.tahdem lkea qfaf: 
eden yakın akrabamdan B. Am 
medln cemızeaine Bay Mazb• 
Oaman ve arkadaşlar.ının ltUr.alr 
etmek ıuretllo gösterdikleri y~ 
Mk kadirşinBBhk. •e. İDADiy,ettea 
dolafı merhumun ailesi namına 
tllfekkllr. etmeyi bir: Y.eclbe teli~ 
ki eylerim. 
Medıumun yalbm akraüaan:dam ..... ş.-. 

·------· ~· ... 
Eald Fra,..ıa Tlwetroaund• 

Bugün matine 14,30 da 
Akta• saat 20 de 

"BU BİR ROY A,, 
Yazaıu Selma Muhtar 

Pek yakında DELIDOLU 

- l'AKVIMı== .. c:uMAı ...... 
M 7. 1! net ÜllUtıl 9M; MJ - -,.,. Rumi 

28 Şiılıı... ... ı6 ı.w r ...... ııs> 

Bsant ..... , 
·~· BV• Qla .. 2 Si 7 12 Mit•• ır- ıe • 

Ötl• 7 2+' 12. Y-. a; .. 1 J91i 

ltilMI aım 1 21 ......., 11 ~ ı.; 

1 

Bugün: Bitün istanbul rıanu 
Pariı, Berlin, Loııdra va Atina'da fevkalide m ınffuiyetler bnnmıı oılao 

BiR GONLOK 
KiBAR KADIN 

Franzca aüzlü filınini T A R K ıinemam .. 
görmelC ve dinlemek üzen U . .kofaeakt.ıı. 

Heyeti temsiliyeyi tetldl eden 10 yıldız: w.,. .... WlllhHW
May Robson • Guy Klbbee - Gla•chl Far.reli - Neci 
9P•tl94 • leen Plrrfter - Waltel!' c ... nolty • Hobert 

.......... 8•17 lliNto11-. 
B!I film, Dütiill" eeyircllerf ve lfilha11a gençliği hem giildtt?eoek hem 
nglatacak müate.a bir 1J9he•r olup bütün dünya mMtiuan· SOzfü 
sinemacılığın ioadmdanberien mükemmel filıır olarak tavaif etmaktedirier. 

BUgUn saat 11 ile tenzHMtt ,........ 

.--., Dlln akşam S A R A Y SinemasuNla ..--.. 
Bat clbndtlrilcil dUb. lilliv artisti 

ANNA STEN 
tarafından 9ayanı hayret bir ıurette 9ulr kadıu rolünü temall eWji 

Emife Zola'nrn N A N A 
meşhur s:omanı 
Frall!ı:ıca milkfilemeli ÜNITED ARTl&T'in muhte1,em filmi patlak 

muYafiakiyei kazandı. Gidiniz, görünlz Ye mulrl.fes• edinia t 
B.ua.ün •-l 11 de taamlAlll matı .. 

Senenin ea zugio, an, lhtJtamlı - en gftıel filmini 
lçlıı daha bir hafta kaldı : 

DANS R OY ASI 
Bu bir film deiil, güzellifln. iendflidir. 

Baı rollerde : 

görmek 

C L A R K GABLE • J O A N C R A W FO R D 

~-~ Biliyor munnur 7' ----• 

OZA 
·~-_.topluluiu nerede 1 ~--~ 

Tepebqı Şehlı 
Tlyatroıunda 

Bugiln matine 
14,80 da 

akşam 20 de 

HE.R ŞEY 

KAZAN~lN 

HAMLET 

Fransızca •ö..10 gençli~ fthai 

f Emlik ve Eytam Banklltlf llAnlan 1 
tstanbut Altına kıa. UnwrlujWldaa 

EmlAlıı ve Eytam banka•na bimncl derecede ipotekli olup tama
mına nı yeminli eklhı;ukuf marifetlle (3070) Ilra kıymet. takdh edi
len Kadıköy Hasanpata mahallesi Abdi Bey sokak yeal l No.h 
bauenln tamamı a91k arttırmıya vızedilmit olub 6/ 12/934 tarihinde 
tartnamui divanhaneye talik: .dilerek 8/11935. tarihine mllaadil 
Salı glinll 1aat 14 deD' 16 ya IC:adar lstanbul Altmcı icra datrestm:lla 
açık arttırma.. suretile sablacaktır. Arttwmya ~rak için ytlzde yedi 
buçuk teminat akçeal alinır. Mlltemkim veı~ bel•di~• vakif lcar•i 
mUıteriye aittir. Artırma bedeli muhammen kıymetin ylizdw yetadt 

b..Jaıl hulduju takdirde ihaleal yapılacaktır. Akıl takdirde m aoa 
ar:tıranuı tamhDdllı balu lualmal. •rtile arttr1111r en bet gtn ftliıa 
1ıuldi~ adilerelt: 23/ıl/936- tarihine mOsadif Çarıam6a ıUnll ayal 
~ ppılacllk -.tııımad& mubamen kıymalıkı ylzda ,etmit hetfal 
tutmazıa aabf prl &ıralolir. 2004 No.b icnr iıunnnmmr 1'29meı 

madilulne tefikan. lpofÜ aahlbi alcaklılarla dlğer allkacfarfarın " 

ldifWI: baı.lu ıahiplerlalnt dala1 pyrimenkul tızerindek:t laalll•ma: 11e 

lhwuilaı:faiz ,,. mHraıfir dllir ala• iddialarını evralt mt.bihlerlle 

yirmi gG'n lçınde fara tlal'rellia. hilliir.maleri ~ Aka tall:dfrcle 
balllan tapu sfcillerfle ahit olm.dıkp Mf" '-Wiaiıl pmyl ...... a
dan liarlç Ulırlar. Allbdarlarm iıbu maddelkanunlye btUcmtme 
muvafık ıurett. laareMıt. .tmaled: Ye daha fazla m•IU-t almak 
iatayenler:ln 34rlJ431: cloayalile dairemize mftracad etm•ert. Un 
eÜIDU~ (6~ 

-------~Yealden ~ıaw~-----. 

aii~fJB DIPEaTAL O'nl.i 
B'e.yojlu,. ~İ% sefaıteti yanındal i.- S. Na. 

1'9111• wa ~· ballmn edalar • ••IU -ıonıar · Ban~ ...._._.1• T• .. I 1 • 19iali1dMltlfQl.lasw (5021) 



iTTIBAT ve TIBAKKI 

lstanbula 
Çanakkaledeki Korkunç Vaziyet 

Çabucak Aksedivermişti .. 
Muıtaf • Kemal Beyı 
- Vaziyet naziktir. Fakat, 

daha bir an mevcuttur. Bu Am 
llyaa uiratacak olanak. bir fell· 
keti umumi ye karfısında kalmak
hğımız pek muhtemeldir. 

Diye en kestirme ceyabı ver
dikten aonra, fikrini ıu auretle 
ilah etti: 

- Anafartalara çıkan ve çık
aıakta olan dllıman kuv-.etlerini 
•azan dikkate almak.. ona gire 
tedbirler ittihaz etmek ıuun. .. 
Sevk ve idareyi te•hlt etmeH.. 
Battın kuvvetler, bir kumanda 
•ltında ve biJAvaaıta idaN eclil
•eli .•. Bundan baıka ç .... yoktur. 

DedL.. 26-27 ıeceal •••t 
9,50 den aonra, Betincl Ordu 
kumandanı Leyman Paıa tara
fından verilen emirle, Muıtafa 
kemal Bey (Anafartalar Grubu) 
lnımandanlıtına tayia edildi • 

leyman Papnm verdlti bu emir, 
tanı muaıUe bir tarih yarabyor
ct... Çinko, cihan harbinin en 
Dazik ve en tehlikeli bir aokta• 
llbda en kDçDk Ye en korkunç 
bir mea'uliyeti, Mustafa . Kemal 
Beyin omuzlarma tevdi ediyordu, 
Bu andan itibaren Çanakkalenio, 
latanbulun •• blıhaıaa Oımanlı 
lmparatorlapaan mukaderab, 
Mumla Kemal Beyin kudret ve 
nklıma muallak bulunuyordu. 
Eğer Çanakkale sukut ederse, 
*tmanlar derhal latanbulu ltral 
-.lecekler, Anadoluyu çepeçevre 
levirecekler; kııa bir zamanda, 
baıtan baıa iıtill edeceklerdi. 
Ayni zamanda bu muvaffaldyet 
lcırııaında Bulgaristan ve Roman• 
1•yı da auhuletle ele geçirecekler •• 
Onlann da yardımı ile Avusturya 
•e Almanya üzerine cenuptan da 
l'lldeaerek mtlttefjk ordulanna 
•1oa •e kat•ı darbeyi lnd:recek· 
erdi. 

Çanakkalenin aldıta ba kor
~ııç ve tehlikeU vaziyet, latan
.,;;.ıa çarçabuk aksetmltı b&ylk 

tecastır ve heyecan buule 
Getil'lblştJ, Artık, bllttln tlmitler 
kesUmft; yeiı Ye flltur De yq 
dolan gözler, Marmaramn engia
~erlne çevrllmiıti. Ufuklarda ttlten 
•r duman, dDımaa gemileri 

ıannedOiyor; bu acı akıbeti 16r
~18•k için, n•ine ıeYine 610m 
l8tenillyordu. Halk flmcli:re 
kadar aldablchtma o bdar 
b&ynk bir kanaat halll 
•bnittı ki, l'elml teblltlen bile 
~hemmlyet verilmiyordu. Çlnldl 

9Jotlunun muhtelif membal .. 
tından çıkan ıaylalar hallaa ..
:•vlyatııu aamyor; hlktmet Ue 

allan araımdaki açddıh artu
dıkça arbrıyordu.. ılUmafila, 
Y•laıı halk d91il. hDkbıet te te
~t içinde idL Bilbaaa karatgl· 
.yu~mi çok mDf)dU mevkide ldL 

&liyetln vahim bir akıbete de 
rllldendiğinl e6ren EnYer Pap, 
YUldeadiği •ili' mu'uliyetin al· 
tında •rbk bellai dofraltmaktaa 
61Didini kealyOI'; camilerde (Ba
haru ... ı:lf), (F etlh ıareal), (Sellten 
tllnc:ına) Ye aair mukaddes dualar 
okutturmakta bOttln hallı ye ne
catı manevi kuvvetlerden beldi
Yor.. Geceleri, tek batına oto-
bobillne binerek ve pelerlnlne 
lhiınerelc Kocam111tafa~ 

1 

1 

(Hocahanım) denilen (Hadiye) 
iamlndeki bir fala kadının evine 
gidiyor; deYlet ve milletin mu
kadderataaa merbut olan bu eltm 
vaziyetin aeticeıini bu yarı mec-
zup kadından öğrenmek isti· 
yordu. (1) Fakat, Çanakkale ... 

Her aYuç toprağı, yüzlerce 
ıehit kanile mukaddes ve kızıl 
bir hamur balhıe gelen bu (etten 
kale) , da,.an!arm denizden, ka· 
radan, havadan yağdırmklan 

6Jllm 7ı:thnaıları alb11da daha 
hlli çelik iılr mania gibi ıaraıl• 
mada• duruyor.. Türk varlığıma 
birer tl•aall olan esatiri kahra-

--4 ...-- . 
L.T.PIVER 

PARfS 

manları, azma aebatlanadan, te
vekkül ve lmanlanndan bir zerre 
bile kaybetmeden, tarihi ftlifel ... 
rlne devam ediyordu. 

( Arkatı Yar 

[l] Muhter.ım karilerimiz, şu tabr· 
)an bir hAya] zannetmesinler. Bize bu 
hakikatı Böyleyen, btıgftn mt1him bir 
mtieHesei maliytıde mevki ıahibi olan 
bir zattır. Hadiye hanım, bu ıil• ara· 
sanda yetiımit.. eyi bir !Mdyum oldu
ğu için falcılıfa ıülUk etıDİf.. pek 
yakında vefat etmiftir. Bu kadmı 
EoYer Pataya, Mahmud Kimli Pata 
tamtmıtbr. Bu kadının hemoi.rdi sağ· 
dır. Elinde, &Yer pı.. tarafından 
yazılmıt, birkaç mektup bile Tardır. 

E SAN S-t0s1on 
VE PUOQA 

Parfürnörl L. T. Pi VER A. Ş .. lstanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56 • Telefon :43044 

lata•uı lldacl lcr• ••••r
ıuıund•n ı Bir luwçtae dolayı paraya 
çevrilmeai muka-er olup yeminli ebU 
vukuf tarafından tama•ıu (bha do
kuz yöz elli) lira lay•et takdir mana• 
Beyotlund• Fuik4ylade Kartuiuı 
caddeı:nde 1, 61 8, No. lula murakkam 
ve 130 metre murabbaıada bulunu 
bir kıt'a arHnın t1tmamı açık arttır

m.sya yazedilmiı olup 9/1/935 mlaadif 
Çartamba flntl saat 14 ua 16 ya 
kadar daire•iıde birinci açak arttır
m1111 icra kıh•acaktır. Artbrma bedeli 
kıymeti mulaammineeiniu % yetmiı 
betfal lnıldup surette mezkôr gayrı 
menkul mlıteriu ubduiae ilaale olu· 
nacakbr. Abl takdirde ıou arttıra· 
aaa taalahldl baki kalmak ilaere 
24111935 tarihine mlHdif Perıembe 
,anG aaat 14 ten 16 ya ~.ciAr keza 
dalre11tiade yapalacak olan ilunci açık 
artbrmaaıadaa dalü artbrma bedeli 
kıy•etl •uha••lneaialu ~ yetmlı 
befial balmadıta takdirde satlf 2~ 
No. b kaaua aW•ı•a teriikaa ıerl 
baakılacakhr. Artbr•a1a ift:rak 
etmek lltı7ea!erbı meskur sayn 
•ulrulb lay•eti mubammi
a..mla " p4l bufuğu ai .. 
betla• peJ akc .. i Hya mUll bir 
ba•b•• te•iaat ••khıbua Mali 
bala•alan lbımır. ff•klan tapu 
.. cilluile MWt ol•a1- lpotekb aJA. 
eakl•rla tHtw allkatlularm latlfak 
.. 1t1a ..wp1er1.ı. bu uldaruaı ... 
...U. fahı " •uarife dair olan 141-
dlalanm illa tıuiWatl• ftibana Jlnal 
ti• urfuHla ewakı ••ltltelerile 
blrllkh tlalrep bll•llr•elerl lizımdır. 

Akil takdirde haldan tapu aicWulle 
aabit ol••J••lar •hı lıeclellerinia 
paylaımuıadaa harif kahrlar. lllh
rakim • .,..1, yaJrıf fcrua taazifl1e n 
tenYiripde• mlte~elllt belediye n-
1Umları mlfterip aittir. Daha fuJa 
•al6mat al•ak iıte7eu]eria lOll!/93' 
tarihinden itibaren •erkHI• sr3rebiJ. 
meıl tçla dairemizde •tık bulandu
ratacak olu arttırma ıartnameılle 

933/2Ji No. b doquıada •e•nt n 
m.ı.aw mezk6run eHaf, IDH•ha ve 
talreıial hnl vasiyet H takdirl la7. 
••t nporunu ,&ip anlarablleeelderl 
U.. eluaar. '5591) 

ADAPAZAAI 
Türk Ticaret Bankası 

S•rrn•11••i ı T. L. 1.200.000 
llıtigat : 130.000 

MERKEZi 
AD APAZA Al 

Şrıbelsrl: 

BANUIRMA, BARTIN. BILEclK, BiGA 
BOLU, . BOZOYOK, BURSA, DOzce, 
ESKiŞEHiR, HENDEK, lz.m, KARA. 
MURSAL, KOTAHYA, MUOUdNU, 

iL KEMAL PAŞA, GA'-ATA, GEMUi(, 
GEAEDF., GEYVE, SAFRANliOLU, 
'lEKıRDAÖ, 0.ıtKODAR, YENaŞEw.t 

• 
/.tanll•l ,Ş.be•lı -4 Unca Vakıf Hen. Zemlnket 

Tel 22042 
Galata şnbesiı 43201 
'OHküdar tubellia 80890 

• 
lliiMlf ,.,,ı.ı.~ 

Tahli.le 1eae& ahr - ikraa nıuameıe.a 1.,,._ Havale .,. meTduat kabul eder • 
Mevduat faialeri mii~ett. 
sör6fileıek telhit edilir • 

• 
Ko111l•JO• we llcraret k1S1111 
Bel' nevi ticaret emtiuı 'a&ltına 

delilet eder. 
Tel 23823 

ITIMADI MiLLi 
Ban••• inıll ıigorlantlır. 

'l'eJ. 41937 

TIFOBIL 
Dr ............ . 

Tifo ve paratifo but&Wdanna tataJ. 
mamalr ioin ağızdan alman tifo hap
landır.Bio rahateııhk 'fermes. Herkes 

~-m.ılabilir. KuhllD M Kr. 4m-~ 

Soyadlan Ve Küçük Adlar 
Listelerimizi T ahib Ediniz, Ad Seç

Göreceksiniz mekte Çok Kolaylık 
. ..,. ....... --

Tlrk dDi ..... tırm. kurumu-
DUD IOJadJan hakkında balduju 
( K. ) harfi Batell pıdur 1 
kue.n lıa1a ka~---
1wta, lıa1a ... .... 
llar1lf kapa lla ... ..,...... 1uı,._ luıapa 
1ıa .. , ..... 1uı,.. ~ luıaprt 
ka ..... ıra,_ ..... k•bacle 
11.,. luıaa UJa -., kelat 
lrafat ka1da blbat 
katar k•nalak ile.el 
kabl ... 1ıa,.. •eaç 
lratllaı 1ra,...1u 

-~-lr.atmlf 1ra,1ı ke:ıç taanm 
btraf ka1ıau baç tol•., 
lrattu alp 1ra,... keae aan 
••tull kaJlalt ır. .... 
k••a lrapaa 11 •• , 
k••an kay1ad11 karkHar 
kaurt-lı:urt kayaan1k lceraln 
kavı ut kayaım 1r .. 111. 
kaY11r• ke,1tmu •kmA ketb••a 
lr•tt• lnrgn·•·- ldulla 
1ı:., k•k ... ldray 
luchr k'raık lklrqt 
kda"8 lurlaJ' ki,.çtk 
kıl eh lnaak •. ,, 
Wcllf ~ .............. a, ........ 
lohrallpaf .. 1ı:., ..... klfla 
lnllç a,.,_ 1u, .. ~ kltmar ... lu1auaa11 lkeltmftll 
km dam ln1atçıt boa 
lnaık lrıya •il kocak 
imli .. loqaa kocar 
lupçak lbaal anla• kot 
kll'allfAI imal beje koçam bin 
lor bota kıs ta.n koçla bls• 
lnrcet•• kl-.tdl keçkar 
lurrıl ldaflııal bfl• 
kırba-hulııaa klmançe koçuk 
koçam lronW"baJ lro'bllp 
bçam bep.1 kor .... .. .. 
kop kork mu ldlrl 
kokta1-ka· korkula kiSaem·ka• 
kokapka- korkut 1r1, .... 
kol .. "-kat ata katl.k tbnr 
kol••- korla •iti kovanla 
ko.u •a.rıa kora ah konJtaa 
kol ut lr.ffta koba 
kom~ kosa kob ... s anf 
komH ko1a7 kuba1·kae 
komuk kotan kuba: .. 
kon kotan kuçl 
konaı koturmaa Is.uçan 
kon da lroydul kudak 
koasur ke7U1du koclatlDd 
••••urat kopı.., ...._.. 
koarar•1 koau ......, kada 
kontae1 kıslı:llte1 ·ka- Jı.ııa UpJ 
kubak kYpla1 klltaa 
kula bota kuvart-kurat kutar 

lı.ulaa kurban kutaa 
kulata k••aydan·b-•ydan lrutaa kal 
lı.ulbak kur mat kutaı 
kuJkara kurtat kutl 
kalkıuta kurt kutba 
kula } uT"t roıyn kulu 
kulaç kurtg;uıllf katlubofa 
kulua'tata kuru maral kutluca 
kalantaya• uaan katluf 
kalya ku•ka kut at ltllrt 
kunaar ar.ıan kuıatmer kut:ua inuç 
kumaıbay kutluj baıa tarbaa kllfbe1ıt 
kamllf kı11eak otl•• kutlıag darm'lf 
kumu kutt•air ka .lui' tiril 
kumu kutulo, kaU11k kaJ• 
kuna• kutaçun kutlu nlglr 
uataııt·hutayıf katal•luaal lrutluk ıaaa• 
kupal kutamat 

KUçUk Ad Ka"'8bklen 
KGçlk adlarnı n aslı Arab •e 

Faraca olanlardan bunları ÔztDrkçeye 
çnlrmek lıteycnler için liıte. BuaOn 
de (N) barflle batlayamı kelimeler 
bımam olmaktad.,. 

Naal • kurhalaa. 
Nadi • cataan, batına. 
Nadir • nralr, .Uıq, aeyrelc, kı1. 
Nafi • atlamma, Utf, yarar, umulu, 

onat. 
Naib • ıeçgel, weçer, Btetea, kice, 

ıeçail, itkin, itkin. 

Nallld • ,olboa, '91moa, '111Pll• 
çoı,. .. 

Nail - uea, eriten, lrkan., ltlt. 
7edlm. 

Naim - uyur, onat. 
Namdar • adanır, adlı, adlıt, çaYla, 

ça•bm, lkte-. çaYlut, ta•lut, inek, 
tapkaf, GaJU:. 

Narin - cl•le.1, çipll, çlptea, DaJa
tan, ine•, kıaeal, •ayd., otlafu, 
ıolçaa, terece, repelek. 

Na1ıla - Btltpn, ~ 
Na.ır • bale, Nunt. 
Nabk • aykacu. 
Nu «Nadı) • ••af, baylan, ba1aa, 

cay, erle, erke, kandıf. bnmt. yanı, 
lumı. 

Nazım - rfjzlelr, yapan, ya1ayuJ. 
· Nazif • arca, arc11t, arcalr, arıca 
arı, anj, uu, sili, ıWf, ıilllr. 

Nullc • çıtırln, flYp, çlçin, lnc•, 
lçs .. JPe. ojlap, ..... •pralr. 

Nazir - ltefdet. l>ekte1t b....._ 
benze, lff azet, beaJr, et, ka7, meue•, 
oktot, ltrl, tay, uyu, yekdet. 

Nazir, • aykat, 4raek • 

Yeni Soyadı Alanlar 
Heeapa .. Maliye mlfettiıi Ani 

Kaa, ff•eapqa Maliye ıubeıi ba .. .
••ru Ali Gttaey, memurlardaa llal.
ıad Eawfn, Taraa toprak, Salih Sla
mez. R•ıea Orhaa, Akif Ga ..... 
O ... , Taner, Nazmi Korul, Huan 
Akman, Zekiı Glaeaf, O••an Ural, 
Feyzi Gıv .. , Hayri Demir a:a, Faik 
Tuteay, Zllfilıar Yıldırım, Nuri Glier. 

G•lat .. •ray llHıi muallimleriacleıı 
bay Melt•ed Nuri n kardeıi Mllretüb 
bay Meltmu Şakra Yöney, Emaiyet 
Mldlrlütü Mlteferrika Merkez a: c • 

•una Meh•ed Erkul, Betlncl ıul · 
ko•iHrJ.,mden Hakla Erdem, Fı .. ~ 
dıkh O~ıacl koaiaerl Ekre• Y•rcla
kal, ayıu lıaralrolda İbaan Arkua, 
ldfprl Adalar lakelHiade berber Nllro 
Acar, Dekterlardaa Abmect Aaım Oaur, 
FelıHddla Kvi• GAay ıoyadlarıDı 
al•ıtlarchr. 

lsta•bul Sıhhiye MOdDrl ba1 Alt 
Riaa Bayau•, Maliye MGfettif)erlnclen 
bay Şefik Dotaacı, Poıta Ye Telsraf 
MuhaHbecllifindea mGtekait bay Refet 
Batatur, Naıilifll bay Zeynel Abidin 
Ôzcu, AyYalık Tltln fnhl .. rı me
•urlarıadaa bay N•rl Şalrfr .a An· 
kara YGkHk Ziraat Enıtittıa Ba,au 

F4'klltHI ıefleriaden kimyaker Dr 
Bay Bedü Şakir T oktay, e•kl Urfa 
meb'u•u bay Saffet Kemalettia Yet· 
kln, Sa Bakaalıfı Deniz MOıteİarbfı 
Doaaa•a Şubeal Birncl Kııım Amiri 
deniz Binbaıııı bay Saim Nihat Çıj, 
Beykoz Posta •e Telrraf mGnnilerln
dea ba1 Reeai Tunç, TGrkiye Ziraat 
Baakaıı l.tanbul ıubeai tef mua'rial 
lıay V edad Repd ( Öncel ), Panplb 
Kurtulut caddHl No. 41 de Kema11i 
ba1 Necati (Bayıal), Ceyhan Belediye 
Tabibi doktor bay Lynel6bidin Yetil 
Ga....J, Amaqa ttlecarluıadaa llılıan 
zade ba7 Nureddin RuhJ ( Erdem ), 
Cerrahpafa •aatueıl bakteri7olojl 
Dr. bay Fetlai Erden, fnaabul Asliye 
Oçlnclceza auıından ba1 Nuret 
Calayır ıoyftdını alnuılardır. 

Cevaplartmız 
İzmit Veliahmet mahallesinde 24 

numarada Bay Mıhmede ı 

- Alto TGrkçedlr •e ıHnaaı da 
•abaJaJarı slaeı dotmadaaı ev••I 
ufuktaki taayerinin kırmunlıjıdır. 

Paıabahçede Gölbıı.ıı No. 61 de 
bayan Sabihaya : 

- Aln Arabca bir kelimedir. 
Fakat okadar benlmHamlıtlr ki, 
bunu TGrk kelime1i olarak kabal 
etmelr lazımdır. TGrkçe.i A'ay Calm, 
Çalkın, Ôrde, Par, Yal af, Yalaz, Y Ü•, 
Vahadır. 

Yeni Bir Kaza Merkezi 
Saauun, 6 (A. A) - Samaaa 

viliyetine bağla bir nahiye iken 
birkaç ay 6nce kaza olan Kavalt
da reımt kurumlar tamamlanmak
tadu. Wllmmet konağı için 2IOO 
liraya blly&k bir ev aaba alaa
IDlfbr. 

Samaunda Havalar iyi 
Sam1Ua, 6 (A. A.) - Birke, 

tin laceye kadar kar!ı, J•i'mn 
giden havalar açalclıjından çiftti
ler her yanda ekim İflerine b.,.. 
lam11lard11'. 

P•z•r Y erlerlnde 
Haftadan baft•ya kurulan paau 

,.rlerlade aahlaa etlerin lat6 apk 
bir takım pi• kaplar içinde HtıldliJ 
7apılaa teftitlertlea aa~•fllmıftır, 
Açakta et ntaa puorcılar fiddetJe 
cezalandın!acaktır. 

·~-----

Kıt Geldl 1 .. 
Kıt geldi. Sotutun getirditl ha .. 

tahlıı:1ardan yokH& yurddaflar •ıP 
f,orum· lr için kullaaamadıj mız ealrt 
ça.ma11rlarımız·, çocuk!arrmıı n eski
lerini Himayel Etf al Cem yet·ae 
verelim. 



Matbuat Kongresi 
__ .......................................... il 

Basın Kurumu Adı Dün 
Alkışlarla Benimsenmiştir 

' 

Dünkü toplantıya bil bakıı ıl -' -~ 

l.stanbul Batın Kurumu dün 1 nına Bay Asım (Kurun) , Bay 
saat 14te llçllncO toplantısını yap• Selim Ragıb (Son Poata) , Bay 
m.ııtır. Ilk içtimalarda birinci Necmeddin Sadtk (Akıam), Bay 
ikınd baıkanhkların ve bir üyeliğin Refik A~med (Vakat) ve Bay 
seçimi bitfrUmi9ti. Geriye idare Neı'et Halil intibah edllmiılerdir. 
heyetinin geri kalan üye1ile umu- T aavlln ıandığı nizamnamesi ko· 
mi kAtib divanı hayıiyet Uyelerf misyonuna da Bay Tevfik Necati 
aeçildi. aeçilmfıtir. 

DUnkll toplantıda evveli Bundan ıonra kongreye riya• 
umumi katipJik intihabı yapılm11 set eden Bay Burhan Cahit (Kör-
ve Bay Ethem fzzet (Milliyet) bu oğlu) e teıekkür edUmlı, Ata• 
vazifeye tekrar seçilmiştir. Bun- türkün lıaretl üzerine cemiyet 
dan sonra yapılan heyeti idarenin nizamnamesinin öz Ttirkçe ilo 
geri kalan üye seçiminde Bay yazılması ve cemiyetin Basın Ku· 
Halil Lufi (Son Poata), Bay Zeli rumu adile anılmuı Hvinçle ka· 
"'Pfllal (MU:lyet), Bay Enis Tah- bul edilmiştir. Toplantıda iç lıJeri 

Akşam), Bay Mümtaz Faik Bakanı Şükrü Kayanın Baaın 
·•Hyet), Bay Sait (Son Posta) Kurumu Başkanı Bay Hakkı Ta• 
;ilmişlerdir. rık Usa gönderdiği tel yazııı 
Baaım Kurumu Haysiyet Diva· okanmut ve alkışlanm11br. 

-------~G~ü-·ı~ıu_ .. n:--_M __ e_s_e_le_l_e_r_i _______ j 

Kılık 
( B-t;orah 1 inci y0%de ) 

TUrlr. altutunun önUne geçmlye 
kalkışmak TU.!k dirimini (hayati· 
yet, varlık) durdurmak iıtemek
Hr. Bu, duramaz .• 

Türk altutunu tümlemek için 
yaptığımız itler kentıel acu
nun (medeni dünya)nm, ptenılp
leridlr. Hiçbir zor bizi bunun dı· 
~mda tutamaz. 

Kurultaklar bayıiı ( Hukuku 
düvel) bakımından olsun, Köknel 
Bayıl< (Hukuku Eaasfye) bakımm· 
dan olsun bütün bu itleri yap
mıya yetkiniz (1alAhiyettarız) • 

Biz aılıklarıo önenini (hakkını) 
tanırız, sayarız. Kılık itinin bu 
önenle hiçbir Ui9iği yoktur. Şu· 
raaı unutulmamalıdır ki altutun 
törüaiinil (nizamını) bozan nime· 
]erin (şeyler.o) yaıamaaım iıtemek 
altutu dinamitlemektir. 

Layıkhk, TUrk altutuoun bat 

Yasası 
prensiplerindendir. Layık bir elde 
bu biçim dlnkıhklar yalnız tengl· 
rillklerde giyiJlr. lniçreoin Ce
nevresinde, Lozanında papaz kı· 
lığı ile gezenleri polia karakola 
götUrUr. 

Bu kadar da değil; papazlar 
ıaylav ( meb'uı) da olamazlar. 
Sözü uzatmayalım: (XVI ncı Luis) e 
öHim kıyımı ( ceza ) verilince 
ispanya kralı Franaız ulua kurul· 
tayına, elçisi ile baı vurdu. (Lou• 
iı ) in ölüm kıyımının bağıtlan• 
masım iıtedi .•• 

Danton, hemen Hklye (kllrsU• 
ye) çıktı; bağırdı; dedi ki: 

"Bu yal•arıı, iılerimlze karıı
makbr. Altutun yllrüytişilntı ön· 
lemektir. İşlerimize karııan İspan
ya kralına \erilecek en güzel 
kartıhk (XVI ncı Loulı) in kopuk, 
kanlı batıdır.,, 

Mahmud Eud Bozkurd 

Kadınlarımızın Sevinci 
( Bıı ıtarafı 1 inci ylh:de ) 

nında, Türk kadmhğına verilen 
büyilk hakkın sevincini taşıyacak 
olan bir mıtıng yapacaktır. Bu 
mitingi1 ~elıir meclisi kadın Uye 
(aza)leri, Türk Kadm birliği 
üyeleri, İstanbulda bulunan yar
dım cemi} etlerinin kadın milmes· 
alileri ve ber meslek namına bir 
kadın mümessil komite hallinde 
idare edece' )erdir. 

Kadm Li:I ği bu miting için 
a} rıca bir f rogram da hazırla· 
mışlır. 

Diğer t raftan dun aabah 
şehrimize gelen BaJbakan 
lamet I ·ııünil karşı '.amak 
üzere Şe r Meclisi üyele
rinden b . z Bayanlar ve Türk 
Kadın Biı . _,;i namına baıkan 

Latife Bekir ltık, ikinci baıkan 
Bayan Lamia Refik gitmişler ve 
Türk kadınlığı namına Başbakana 
teıekkür etmiş~erdir. 

. ... .... il .L 1 •••• 1 ••••• 1 ........... .. 
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SELANIK BANKASI 
Te.:ıis t ırı lıı 18b8 

• İdare merkezi 
lstanbul ( Galata ) 

Tiirkiyedeki şubeleri: 

istıın~I. ( Galata, Yenicami ) ; 
lzmir, Mersin. 
Yunanistondaki şubeleri: 

Selanık, Atina, Pire. 

• Her nevi banka muameflb 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

BugUnkU Bilmece 

Boı dört köıelerJ aıağıda ya
zalı manalara gelen öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa
yede hem vakit geçlrmiı, hem 
de öz TUrkçe keHmelerl öğren· 
mit olursunuz 1 

~ t 2 3 4 5 6 7 8 
j 1 
f 2 l-!--tt--1-lo 

Soldan ••la s 
1 - Kelimt • ekil et 
2 - Damea • hafif maatar edatı 
3 - Caah 
' - Ezilmiı • mef'ulGnfJh ed•tı 
S - Kutların atızları 
6 - Çocukların içtiQ'l ı•y - hayret 

edatı 

1 - Kııın ayazda olan t•Y • lnej'ln 
knçtıtll 

8 - Yed • çarıı 
Yukar1dan a,aaı: 
1 - Kıymet - mef'ulttnflb edatı 
2 - Lihım - sağın zıddı 
3 - Hafta 
4 - iki kere 
5 - Dahi manuına 
6 - Bir nota - batına bir B 

getirilince taze olmıyan 
7 - EkH et • valde 
8 - Nan • beyaz 

.................................. ·-··························· 
Milli Küme 

Üç Kulüb Arasında Yeni 
Bir Anlaşma Y apılmıı 

Menuk bir yerden haber ve• 
rildiğine göre, F enerbahç~, Betik· 
taı, Ateı • GUneı kulllblerl bera
ber bir blok teıkil ederek milli 
kiimeyi meydana getirmek Uzere 
a.nlaşmıılardır. 

Bu Uç kulübe Ankara ve iz. 
mirden ikiter kulübün katılarak 
mıntakalar arasında ıık 11k maçlar 
tertip edileceği de kat'ı ıekilde 
aöylenmektedir. 

Llk Maçları 
Buj'Un Tak.im, Fenerbahçe, Şeref 

ıtadlarında yapılac&k maçlar ıunlard1r: 
Takaim stadında: Saat 12.30 da 

Beykoz - KaragilmrOk, ıaat 14,30 da 
Galatasaray - Haliç. 

Beflktaa Şeref stadı ı Saat 
11 de Fener Yılmaz • Ortak<Sy Jile 
maıı Hat 11,46 Silmer - Anadoluhlıar 
ilk maçı, uat 14.30 Vefa • Topkapı 
ıilt maçı. 

Fenerbahçe stadında ı Saat 
11 de Silleymaniye • HHAI, •aat 1~,45 
İatanbulıpor - Anadolu. ............................................................... 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 
lıtanbul Acentalı§'ı 
Liman Han, T elefonı 22928 

Trabzon Yolu 
sAKARY A VK~~~~.r 
Pazar sıilnil ıaat 20 de Galata 

rıhtımından kalkacak. Glditteı 

Zonl'uldalc, f ne bolu, Ayancık, Sam
•un, Ünyı, Ordu, Giresun, Tirebolu. 
Görele Trabzon n Rizeye. DönOı
te bunlara llAveten, Of vı Sürme· 
neye utrayacaktır. .. , 

&on Posta Matbaaaı 
Sab~bl: Ali Ekrem 
Neırlyat MOdilrih Tahir 

Birinci klııun 7 

İstanbul 1 Gümrükleri Başmüdür
lüğünden: 

BaımUdllrlUğUmU:ıe batlı İstanbul gUmrtiklerlnde açık 12 Ura 
aylıklı kAtipllkler için 13/12/934 perıembe gUnU ıaat on Uç buçukta 
milıabaka imtihanı açılacakdır. imtihana girmek lıteyenlerln memu
rin kanununun 4Uncü maddesindeki tartları haiz olmaları ve en aıağı 
orta mektebten mezun bulunmaları lazımdır. Müsabakaya girecek· 
lerln nüfus hüviyet cilzdana, mekteb ıahadetnamesi askerlik vesikası 
•ıı kAğıdı, sıhhat raporu, hUanUhal kağıdı ve evvelce bir vazifede 
çahımıılarsa oradan aldıkları bon&ervisleri ) uksrıda yazılı perıembe 
gllnllnden evvel lstanbul Gllmrükleri BaımtidllrlUğllne dilek kAğıtlarile 
mllracaat etmeleri ve hu vesaiki ibraz etmedikçe imtihana kab ul 
edilmfyeceklerf ilan olunur. (8342) 

" 

Eler evinizde antensiz, top· 
raksız ve ziya ile ayar edllen 

BAKIKI BiR: 

MARKONİ 
radyosu tesis edersiniz. 

ÇÜNKÜ sızı EViNiZE 
SAGLAR 

Sabt mahalli = Nurettin ve Şeriki, Ankara 
Sahibinin Sesi A. Vetter ve Şeriki, lzmlr 
210, latlklll caddesi Beyo§lu M. Mahir, Zonguldak 

~ 

Hasan Özlü Unları 
Vitamin Arpa DzU 

Kalori Yulaf özU 

Gıda irmik öz O 
Kuvvet TUrlU ÖZU 
Kudret 

Pirlno uzu 
Kan 
Can Çavdar özU 

Hayat Nişasta özU 

Sıhhat Patates özll 

Neş'e Mercimek özU 

Nefaset Beyaz Mııır özU 

-çocuklarınıza yediriniz. latediklerini ve ıevdiklerini bıkbrmıyarak 
dttiiıtf re değiıtire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu 
mükemmel öıltl unlarla yavrularınız neıell, sıhhatli, tombul, kanlı, 
canlı olurlar. Çabuk bUyllrl•r, çabuk dit çıkarırlar, kemikleri 
kuYvetlenir, ishal olmular. HASAN ÖZLÜ UNLARILE YAPILAN 
MAHALLEBI ve ÇORBALARIN ve tatlıların vo . pürelerln ve 
yemeklerin lezzetine payan olmaz. Hasan Ecza depoıu. Taklitlerinden 
ıakmınız. Hasan markasına dikkat. 

1 latanbul Belediyesi llinları 1 
Beşiktaı belediyesinden: Başı hoı olarak bulunan bir adet 

- merkebin 3 gün zarfında Beıiktaı Belediyesinden alınmaıı. 0 8361" 



1 Birinci kinua SON POSTA 

• Botun dünyada fevkalade rağbet 
ınsan DAiMON 

POKER 
P L A y tıraş bıçaklarını tercih ediyorsa 
elbette bunun bir sebep ve hikmeti vardır. 
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K A Ş E 
• 

NEOKALMINA 
Grip • Nevralji • Baş ve Diş ağrlları • Artritizm • Romatizma 

Eskişehir Vilayeti Muhase bei 
Hususiye Müdürlüğünden: 

Memleket bastaneıine alınacak 2007 liralık ilaç t /12/934 
tarihinden 20112/934 perşembe gtinU ıaat l 5te ihalei kat'iy~ıi. ic~a 
kıhnmak tızere 20 gün müddet:e milnakasaya verı lmıştır. 
Tallp olanların yevmi mezkiırda encUmenl •ilayet kalemine müraca· 
at eylemeleri ilan olunur. "8344,, 

Zayi - 1333-1334aeueainde Men· 
baül rfan idadialnden aldıtım ıahaJet
nameyi kaybettim. Y enisinl alaca~ım
dan eskilnin hükmtı yoktur. (197) 

Muıta Yacld oğlu Ahmed Mithat 

. ' ELEKTRiK Radyatörü 
TAM SICAKLIK 

Fiatlarda Tenzilat 

SAT i E'de 
VERESiYE SATIŞ 

, ____ ._ ............... ı ........... ______ , 

Denizyol ları 
:ILETMESl 

AHat .. Jerl ı Kara'.tly K~hrlt'nı 
Tel. 4.2561 - llrkeal MUhördars,d• 

Haa Tel. 22741» 
....... 4m ...... 

Mersin Yolu 
INEBOLU vapuru 9 Bir~nci 

KAnun PAZAR günü saat 
10 da Merıin'e kadar. ..8352,, 

Ayvahk Yolu 
MERSiN vapuru 8 Birinci 

Klnun CUMARTESİ gUnü ea· 
at 18 de iz mir' e kadar. 0 8d53., 

Karadeniz Yolu 
VAT AN vapuru 8 Birinci 

Kanun CUMARTESi gUnll saat 
18 de Hopa'ya kadar "8354,, 

Zayi - Ankara ıümrüğüoiln Hı94 
"'lumaralı 25-5-933 tarihli leyannamui 
1 27-7-933 tarihinde ç•'.ltitim enaya 
.. ıt 27-7-933 tarih Ye 55;375 numarala 
Ankara gllmrGk makbuzunu zayi 
ettim. Y eniıinl çıkartau tundan eılıci

ıiıaln bilkmll yoktur. 
Ankarııda Anafartalar caddt1lndo Hanrt 

Zara tJcuetbanHI Vekili umwııl1t1 
1a1.. ~ellters 

Baş 

Diş 

Roma
tizma 
ağnla
rma 

N 
E 
v 
R 
o 
z 
1 
N 

latanbul ikinci lflia memur
ıuıund•nı Maltmutpaıad a Y etlldı.. 
rek karakolu k•l'flllnda MoJlataıı 

hanıad .. ki fabrikada mncut •e anOfliı 

Biftorı t iearet ni tlrketine alt çorap, 
aandalya, bob;n, tezsrih •e aairenln 
ikincı a . ttırma11 10 Kinuoueyvel 934 

pazarlHİ ıünü aaat 10 dan 12 ye 
kadar m lihalli m.-ıkôrda yap.lacakbr. 

İıl•.> enlerin mahallıade haz r b•lun-
milan illa olunur. (5611) 



• Bayoğlanda (Pasaj Karlman) 

l c1oğlunun en büyük ve en asri mağazalarıdır. Bütün mallar fiatlarile sergi halinde teşhir edilmiştir • .. 
En son modaya muvafık bütün mevsimlik çeşitler 

Fiatlarımız bugüne kadar emsali görülmemiş aerecede ucuzdur. 

" Kadın Şapkaları 
En son modellerde kadifuden 
Fotr veya tavşan tüyünden 

Asri 

Hanımlara 

Etarplar 
Son moda de1enlero 
de emprime krep 
birmandan , 200 
kuruıtan itibaren 

El ile itlenmiı 

Eşarplar 
200 kuruı 

Podöıllet 

Kadın 

Kemerleri 

Hanımlara el 
çantaları 

Son moda ve müntahap 
çeşitlerde 

Muhtlif •e orijinal ıekillerde 

Yaka ve kol 
garnitürü için 
Tilki, karaklll 

v ••. 

Zengin klrk 
çeşltterı 

Tilki 
kürkleri 

12 liradan itibaren 
Kadınlar ve Er· 

kekler için 

Şemsiyeler 

En zengin ve ucuz 

Trikotajlar 

En son moda 

Kadın 
Elbise ve ~---~-
mantoları 

Birman ve ma-
rokenden elbise 

ler Diyagonal 
veya bukle 
maşlardan ga• 
yet şık ve zarif 

mantolar Bereler 
Muhtelif renklerde 

Münıul ınp çefiştlerde ucuz fiatlar 88 kuruştan itibaren 
Rekabet kabul etmez 

fiatlar. 

son moda ve son 
çeşit 125 kurut· 

tan itibaren 
Bluzler, Jiletler, Jaketler 300 

kuruştan itibaren 

D 

Mütenevvi çeıitlerde 
•• 
Onlükler 

8 karaıtaa itibarı 

İpekliler 
Birman metrosu iM K. 
Bursa ireğl ,. 75 ,. 
Maroken 
iyi cins 300 " 

Kadm el çantalara 
Maroken erkek para cUzdanlar• 

Alpaka sigara tabakalan 
Mürekkepli dolma kalemler 
Bilezikler 

YUzUkler 
Brotlar 
Kolyeler 
SUngerler 

12 adet batiat beyaz mendil 
KUçUk ma1a ıaatlerl 

Alh adet kolauyah arko aabunu 
Gümütlil hamam taslara 

Çocuk oyuncakları 
Şayanı hayret bebekler 
Bebek karyolaları. raketl.r 
Katkorseler 

Y emitlikler 
Kılaptan tılemeli terllkleı 
ipekli kravatlar 
Tuvalet takımlan 

Erkek 
eşyası 

Kuruı 

Zefir gömlekler 
2 yakaııle bera• 
ber 195 
Oksfor marka 
spor gömlekler 210 
Dayanık cins fa· 
nelidao pijama· 
lar 325 

Kuruı 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 

88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 

" El ile lılenmiı 
yUo kazaklar 325 

Elnlerce çeılt Sahibinin 

Bebekler Sesi 

Her nevi 
oyuncaklar: 

Toplar. Arabalar, Atlar, 
Arılaolar, Makinalı oyun• 
caklar. inşaat kutular, 

Mekanolar ve saire 

Asri danı ve 
ıarkı 

IAklan 
Kuruş 88 

Glase eldivenler 
Moıköter, beyaz, siyah, kahve rengi 

190 kuruıtan itibaı en 

F antezl sUed mUsköter eldi· 
Yenler beyaz, lacivert ve kahve 

renklerinde 100 kuruştan 
itibaren 

Erkeklere Napa marka 

Eldivenler 
200. kuruf 

N 

Kuştüyll yaatıklar 

12 adet su bardağı 
6 adet çini tabak 
Berndorf marka 6 adet kahve katığı 
Ala porselenden 6 adet kahve fincanı 
iki adet el bavluıu (eponj) 

Kurut 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 

Tül ile işlemeli kombinezonlar 
6 adet mutbah bezi 
12 adet iyi cinı çay peçetesi 
3 çift pamuklu çorap 
2 çift Derbi marka çorap 
Bagetll kadın ipek çorabı 
2 çift merserize kadın çorabı 
Fildekos kilotlar 
2 adet pamuklu triko 
Sedefli ve gayet lüzumlu çakuaı 
Losyonlar, kolonyalar, parfümler 
büyük 9işelerde 88 

88 
88 
88 
88 

Erkek ve kadınlara para çaotaıı 
Jartlyeler 
Askılar 
(Baaques) bereler 

Çocuk Etyası 
Yünden örme kostüm• 
ler 325 kuruştan itiba· 
ren, Fan eli pijamalar 

200 kuruş 

Jaketler 
200 kuruştan itibaren 

Bebe fistanları 
125 kuruı 

Hanımlara 

lı ipekli çoraplar 
Asri renklerde merserize 
ve yün çoraplar her 
marka ve her renkte 

çoraplar 

Zücaciye 
dairesi 

Porselen mamulAtından 

yemek ta hakları. fincan
lar, yemlılikler, kompos· 
toluklar, çiçeklikler, bar
daklar , çay takımlan 

ve saire ••• 

Muhtelif etyalar 

Hamam Burnuzlan 

Her renkte Ye aUzel 

biçimlerde. 

Eponjdan yapılmıt 

El Havluları 
Masa için muıamba 

ÖRTÜLER 
D~ve tüyü 

Battaniyeler 
Çok dayanıklı ve yumuıak 

HASE 
Koueler ve aaire 

El iti flltfre iç çama• 
ıırlan, Kombinezon ve 
klllot ipekli jarseden 

Büyük intihap 
Tire, pamuklu ve yUnlll 
her cinsten kUlotlar, her 

yerden ucuz Hatlar 

Puloverler 
325 kuruş 

Yünlüler 
Mantoluk ( apor) metrosu 

135 kurut 

Elbiselik her renk 
yünlü kumatlar 

metrosu 190 kunıı 

En son moda 
Mantoluk Ye elbiaellk 1alr 

birçok yünlü kumaılar 

I 

Faneıa 
pijamalar 

200 Kuruş 
Erkek için 

pamuklu ve yünlü 
i faneliları 

Beyoğlunun lıtiklAl ve Tepebaıı gibi iki büyUk ve mühim cad· 
dealn1 birbirine rapteder. Herkes Geçitten seı:butçe geçer ve 
ıergileri gezip dolaıabillr. qya almak mecburiyeti yoktur. 


