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Tahtası Olmamalı! 
Gazeteler, arabca sokak adlarının ı 

değİfeceğini yazıyorlar. BOtOn Türk· 
ler, birer Türk •oy dı alırlarken 
sokakların Arab adları taıımuı doA'ru 
değildi. 

Sokak adları, bizde, 3tedenberl 
umuraanarak dOtOnOlmedea kon
melda idi. YakıtıA-ına n yaraııtıaa 
biç aldırıı edildij'i yoktu. 

Sokak adlarının, yurdun galmitl 
n geçmitl ile aıkı lllılği, baA-lıhğı 

Yardır. Tamnmıı adamların, u!uul 
gDnlerin anılmasına yardım edecek 
olan •okak adlıın, hntnn adlardan 
evnl g3z öatllade tutulmalıdır. 

Sokak adlarının detiıtirilmeıl dO· 
ıOnOlnrken Türkçe konmuı ıokak 

adi rmı da gö:ıdcn geçlrmeği unutma-

malıdır. ÇOnkD, bunların içinde de 
pek yaraııkıızları, uygunıuıları vardır. 

Denecek ki, •okak adlarının ıık ıık 
detiımul, poıtalıırın dDnnln! boza
bilir; yabancılar kadar yerliler de yol• 
rı?ı. ıaıırabilirler. Yalnız bu, g'Dn, ay 
ltıdır. Y avııı yavaı &lrfılır, 8ğrenllir 
ve blltDn karı tıı. ilt}ar da düzelir 
biter. • 

İıt• bunun içindir ki ıokak idları 
aranır, •eçilirken, bu it• bakacaklar , 
çok ince eleylb •ık dokumalıdırlar ve 
bu, yeni bir 1eçlm ve araıtırmıya 
yol açacak biçimde yapılmamalıdır• 
Ve artık TOrklye aınuları içinde, 
bOtnn itleria, deneme tahtuı olarak 
yııpılmadıtı E"lbterilmell ve yapılmı• 
yac~tı da <ınlatılmalıdır. - lf-

Bir ltaıh•ı tarla.ıııdc afgo,, 1 Yine O Mesele/ 1 
Jevşirillrke11 -----------------------------

Bir mllddeoberl memleketi· 
mlzden uzak ıark piyasalarına 
mUhim miktnrda afyon gönderil· 
diğl malumdur. TUrk afyonlan 
için çok lvi btt müşteri sayılan 
bu piyasaların istekli vazi} eti 
el'an devam etmekt dir. 

Öğrendiğimize Köre, uyuştu• 
rucu maddeler inhisarı idaresi, 
afyonlarımıza karşı bu piyasalar• 
dakl umumi rağbeti arttırmak 
makaadiJe iklncikinun ortalarına 
doğru bir Türk mtlteha11ıs heye• 

tinin Uzak ıark memleketler~nde 
tetkikat · -pmasını kararlaşhr• 
mııtır. • !eyetin ıideceği tarih, 

Umum MUdUr B. Ali Sami Bel
gr.,ddan döndükten ıonra kat'ı 
olnrak teabit edilecektir. 

Mlltehaasıı heyet, Japon, Çin 
Te Hindistan piyasalarında ary on 
alım ve satımı etrafında tetkik· 

lerdo bulunacaktır. Bu tetkikler• 
den ıonra varılacak neticelere 
göre, yerinde bazı kararlar veri· 
lecektir. 

- Knç gtindUr o kadar kederliyim ki bir tUrlü gülemiyorum •• 
- Dur öyle iıo aaaa ıu havadiıl okuyayım : 



kın Se.si]I 
Yarım Bilgi 
Fayda Yerine 
Zarar Verir 

Nafıa Bakanı Bay Ali Afyon, 
Perşembe günü Ankaradn Mü
hendisler birliğinin yeni binasını 
aç rkeo bir nutuk Böyledi, bil
lıasaa dedi ki: ıc Yarım bilgi 
ile kurulan işkilli iolerin sonu 
11akatlıktır." 
İleri yürümek için tam bilgi, 
öz bilgi gerektir. fötckım ken
dilcrile görUştüğlimüz kimse
ler de böyl? diyorlar: 

• Bay Naci Yörük (İlkmdkteb hooası)-
Az hilmek, az bilmek... Benim için 
en iyi yol budar. Yarım bilmek çok 
kötüdilr. Bilg·, inaanların elinde anah· 
tar, gözlerinde ıöz'Ok gibidir. Yllk· 
•elmek için çok öğrenmep milhtacııı. 
Fakat çok öfrenelim derken herıey• 
den yarım yamalak Öğrenmek çok 
,-anlıttır. Fayda birine zarar verir. 

* 
Bay Hüseyin Sım (Hukuk Fakül-

tesinde) - Yurdun hergtln biraz dah11. 
ilerllemeai 'Ye biraz daha ylkaelmeai 
için bilgili, çok Ye tam bilgili glt::nekte 
lhUyaç vardır. Hu yurda yanm mO
DeYverlerin zaman zaman çok zararı 
dokunrnu,tur. l'l.emlekete miltehaHıa 

gençler lizım. Fakat çok Öğreneyim 
derken yarım yamalak a:fam o'mak 
h·çbir ite yaramadıktan baıka kötü 
neticelere de aebeb olur. Bi1gide özlük 
Ye aağlamlık tart olmalıdır. 

* Bay Kemal Nahid (Firuzağa, Faik 

Ha iç • 

azanı yor ., u. 
Durgunluğun Ününe Geçmek 
Esaslı Tedbirler Alıiım 

için 

Hüseyin Hıfzı isminde bir zatın Haliç yolunun 
bugUnkü vaziyette bile zarar etmlyeceğini 6ne ıllre• 
rek bazı fikirler yllrllttllğllıın yazmıştık. Haliç ıtr
ketinin ıimdiye kadar ortaya koyduğu iddialara 
aylan düıen bu fikirler etrafında salahiyettar bir 
zat kendisilo görOıen bir muharririmi.ze ıunları 
ıöylemiıtir: 

sı isteniliyor 
verilmez. lı, öyle uzaktan görllndüğü gibi değildir. 
Biraz yaklaımak, iç yüdlnll görüp anlamak ve 
nihayet Halicin iktisadi vaziyetini çok yakından 
bilmek lazımdır. Bunlan öne sliren zat, belki de 
Halicin bile yabancısıdır. 

Halicin vaziyetini, ıirketin kazancını herkes 
g6rüp, biliyor. Durgunluğun, kesadlığın önllne geç
mek lJyle lfifla olacak it değildir. Esaslı tedbiJer 
almak gerektir. • .. - Bunları ortaya atanın kim olduğunu bilml· 

yorum. Fakat, uluorta iddialara hiç bir zaman hak Bunu da devlet işi sayıyoruz.,, 

Eksperlik 
Evvelce Kapanan Mekteb 

Yeni den Açılacak 
Lüzumsuzluğu bildirilerek ka· 

panan Tütün Eksper Mektebini 
lnhiaar idaresi tekrar açmıya ka
rar vermiıtir. Şu farkla ki müeı· 
sese, mekteb değil, bir kura ma
hiyetinde çahşacaktır. Eksper
ler iki sınıf o!acaktır. Mıntaka 
eksperleri, umumt eksperler. Tü
tün eksperi olmak is eyen bir 
kimse orta tabsi!ini bitirmit ola· 
cak, &}rıca memur olmak için 
lazımgelen bUtün şartları haiz 
bulunacaktır. ilk iş olarak eks· 
per:ik talıpleri Tütün İnhisar 
idaresinin mubte!if şubelerinde 
çalııbnJacak, bütiln muameleleri 
öğreneceklerdir. iki sene sonra 

Meyva 
Makineleri 

lstanbul Ziraat MüdürlilğU 
vilayetin BU) tıkderedeki meyva 
fidan:ığı için Almanyaya ve Fran· 
saya· meyva kurutma makineleri 
ısmarlamıfb. Almanyaya ısmar· 

lanan makineler gümrüğe gelmit ve 
tes·ım alınmı)tar. Yakmda F ran· 
sadakl makinelerde gelecekf r. 
Yeni gelen makine alfa kısımdan 
ibarettir. Bunların içinde her 
çeşid meyvalnrı soyan doğra} an 
ve çekirdeklerini çıkaran makine· 
ler de vardır. 

50 Bin 
Bu Kadar Seyyar Esnaftan 

Vergi Toplanıyor 

paşa) - Bazı ıaklaban adamlar görCJ. 
rGz ki durmadan ötüb dururlar, ber 
telden çalarlar. Onları ilk bak11ta 
birtey bilir, herıeyden anlar aanarız. 
Fakat biraz eteledikçe kof oldukla· 
rım, bot kafa tatıdıkJannı anlarız. 
Aııl meaele bu ıariatanların botfuk
larını ve hiçliklerlnl anlayıb bun'arı 
it batına geçirmemektedir. Eaefle 
alSy:iyeyim, bu gibi adamlar baııı 
H .aanlar kendilerini aatmaaın: biJi. 
7od11r, İf batına geçiyorlar ve yurd 
içi.a zararlı oluyorlar. Foyaları aonra· 
da11 meydana ç kıyor amma, İf itten 
re;mlt oluyor. Her iti tam ve öz 
bi?gili yurddatların eline vermeliyiz. 
Yarım ve ekaik bilgili olanluıa yurda 
fualıtı dokunur. 

eksper, namzedi kursa gönderilecek 
ve bir sene kursta tahsil görecektir. 

Enstitü bu makineler Ozerinde 
tedkikat yapacak ve sonra da bu 
makinelerin burada ucuz, bir 
şekilde yapılarak meyva mmtaka· 
lanno yayılmas.m temin edecektir. 

Fasulye 

Birincikiinunla beraber kazanç 
vergisinin ikinci taksiti de hafla· 
dı. Buna rağmen maliye şubeleri, 
şehrimızde say sı elli bini geçtiği 
tahmin edilen seyyar esnaftan 
henüz birinci vergi taksitlerini 
bile alamamııslardır. Bir haftadan· 
beri Istanbulda üç, Beyoğlunda 
üç, Üsküdarda da iki seyyar 
tahs;ı ve tahakkuk memuru faali• 
yete geçmiş bulunuyorlar. Seyyar 
esnaf sokakları, caddeleri okadar 
çok doldurmu~lar ki r.:ıemurlar 
bunlan yaka!amakla başa çıkamı· 
yorlar ve bir çoklarını yakala}&· 
mıyorlarmış. Hazine de bu yüzden 
senede (450) bin lira kadar bir 
para ka} betmek vaziyetinde imiş. 
Tahsil ve tahakkuk müdürleri 
vi;ayete müracaat ederek seyyar 
ko.lara hiç olmazsa günde Uçer 
aaat refakat edecek birer polis 
memuru verilmesini istemişlerdir. 
Tabs.l müdürlerinin söylediklerine 
göre, seyyar esnafın talc:ıbaız kal
ması hem hazinenin yarım milyon 
liraya yrkın parasını kaybettirl· 
yor, lıem de ticari muvazeneyi 
çöziiyor. Seyyar esnafın vergi 
vermed.ğini gören birçok dük· 
kfın sahibleri dükkiinlarını kapa· 
yarak iş· seyyarlığa dökmeye baı· 
Jamış!ardır. Bu yüzden de ayrıca 
muhtelif veg:ler kaybolmaktadır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Karyolacı Ahmed Celilin ka· 
rııı Nazmiye Tophanede tramvay 
cl1,1rmadan inmek isterken dUıe• 
r<ık yaralanmıştır. * Şaki adlı biri Taksimde 
tramvaydan atlamak iıterkoo 
düşerek yaralanmıştu. * Fatihte makarna fabrika
ıında çalııan Fahri kazaen ıol 
elini makineye kaphrarak ağır 
ıurette yaralanmııtır. * T odori adlı biri kortulut 
tramvayında Panayota adh bir 
kızın çantasın.dan Uç lira çaldı· 
ğından yakalanmıttır. 

* Sabri adlı biri Pangaltıda 
kömUrcU Hüıeylııin dükkAnma 
girerek elbiseleri çalarken tutul· 
muştur. 

* Akaarayda 
ğında terkedilmiı 
cuğu bulunarak 
gönderHmfttir. 

Nalıncı ıoka· 
bir erkek ço

Darillicezeye 

Bir sene sonra da bu ekıper, 
memleketin ayrıldığı Oç tDtUn 
mantakasından birine taylıı edi
lecek ve orada yine bir sene 
çalışmak mecburiyetinde buluna· 
caktır. Bu suretle dört aene 
ameli ve nazari çalışan ve &ğre· 
nen eksper, mmtaka ekskeri un· 
vanını alacak ve ancak çalıştığı 
bir mıntakadan başka bir mm• 
takada vaz.i{e göremiyecektir. 
Büllln mıntakalarda çalııabilmek 
ve umnmi eksper unvanını ala· 
bilmek için her Uç mıntnkanın 
üçUnde de birer sene çalışmak 
ıarttır. Bu hale göre, mıntaka 
eksperlerinin tahsil müddeti dört, 
umumi ekıperlerin tahsil ve hiz· 
met müddeti de altı ıene oluyor. 

P.asta Bir Mahktlm 
Adam öldürdilğO için (1 O) sene 

bahse mahktim olan ve Çanak
kale hapishanesinden lstanbula 
nakledilen Ha!il oğlu Hüseyinin 
belinden alt kısmı felce uğradığı 
için hapiıhaneden serbest bıra· 
kılmış, Müddeiumumiliğe gönde· 
rilmiıtir. Hüseyin yllrüyemediği 
ve kimsesi de bulunmadığı için 
dlin Müddeiumumilik tarafından 
belediyeye müracaat edilmiştir. 
Belediye bu haıtayı Çanakkaleye 
gönderecektir. 

Oç Kumarbaz 
SOrmenell İsmail, Yusuf ve 

Ahmed adlı Uç kafadar Rumeli
kavağında bir kahvede kumar 
oynarlarken cUrmümeıhud halinde 
yakalanmışlardır. 

Eu Yıl 1çinde Yunar.istana 
ihracatımız Azalmış 
Birçok komşu memleketlere 

ötedenbori fasulye ihracata ya· 
pılmaktadır. Bilhassa Yunanistan 
her yı) kti liyetli değerde faoulye 
çekmektedir. 

Fakat nUikadarlan!I verdikleri 
mnliimatn göre şimdiye kadar 
Yunanistana memlekelimizdeıı 
yapılan bu maddenin ihracata 
son zamanlarda epe} ce gevşemit 
gibidir. Yunan piyasaları, daha 
ziyade Yugoslav ve Rumen fa. 
sulyelerini tercih etmeye başla· 
mışlardır. 1931 de memleketimiz· 
dea Yunanistana 383 bin kiloluk 
fasulye gönderildiği halde bu 
miktar, içinde bulunduğumuz 
senenin geçen 9 ayında 45 bin 
kiloya dlilmüftllr. Bu azalmanın 
bellibaılı sebebi, mallarımızın 
) üksek Hatlarla teklif edilmes!dir. 
Bununla berab'1, alakadarlar 
Yunanistana yeni parti mal gön· 
dermek içio bazı teşebbüslere 
girişmiş'erdir. 

Dinamitli Bahkçılar 
Son günlerde Pendik, Kartal, 

Samatya ve Burgaz açıklarında avla 
nan bir kııım balıkçıların dinamit 

kullandıkları görülmUıtür.Dinamitle 
balık avlamak yasak olduğundan 
Deniz Ticaret .fdüdürlüğO, bu 
gibiler hakkında takibat yapıl· 
maıı için Mtıddeiumnmiliğe müra-
caatta bulunmuıtur. 

Fabril<acılarm Dilekleri 
Öğrendiğimize göre, bu hafta 

Milli Sana' i Bir.iğinde şehrimizde 
bulunan sanayi miiesseseleri mü
messilleri bir toplanb yapacak
lardu. 

Bu toplantıda bazı iptidai 
maddelerden alınmakta olan resim 
meselesi görüşülecek ve sanayici
lerin dilekleri tesbit edilecektir. 
T-0plantıya 150 kadar ıanayicinin 
iştirak edeceği sB} leni yor. 

Mekteblerde Dlslplln 
Mu rif Bakı:nhtı orta tedrisat 

talimatnamcainde bazı defitiklikler 
y<ıpm ya karar vermittir. Talimatnı>me, 
fion aene'erd n alınsa neticelere 
göre, lbtiyaçlara daha uygun bir 
şek"lde yapılacaktır. BilhaHa mek• 
teLte, d·aiplin ve intiaam noktelarına 
ehemmiyet yerilecektir. Ortamekteb 
ve liselerde mektPbin idareai •• 
diaiplini ile yalnız mDdOr H muninler 
detil, ayni umanda muallimler de 
alikalandınlacakt r. 

Giiniin Tarihi 

Yeni Liman İdaresi 
İş Başında 

Mülga Liman Şirkcfnin yerine 
geçecek olan yeni Liman İdaresi ıçin 
icap eden hazırlıklara batlanmak üze• 
redir. Maliye Bnlt nlıiının bu id ıre 
için hazırladığı nizamaama bugünler• 
de Devlet Şüraaadan çıkac.:ık v4 
tatbik ne glr·ıilecektir, 

Reami l.a ... ronun tanJIİmi iç·n bu 
nizamnamenin gelmui beklenilmek· 
tedir. 

Bundan batka, yeni Uman ldare
alnfn Umum MQdilrlüpne kimin 
getirilecetide belli olmamııtır. Umum 
MOdGrlük için, eaki Liman Şırketl 
Tasfiye Komisyonu Relal Bay Fikri 
ile l:mılr Liman Şirketi Mil OrO Bay 
Huluainin adları reçmektedir. Fakat 
henQz kat'i olarak anlatılmıt bir ıey 
yoktur. 

Hamamda Yaralanmı•lar 
Enelkl akoam Tophane o K.ılıçall 

hamamında bir badııe olmuı, iki 
arkadaı kazaen yaralanmıtlnrdır. 

Hadise fÖY e olmu,tur: 
Ahmed, izzet, Hüaeyin, Muharrem 

ve Mehme:f adlı bet arkndat evvelki 
giln Topanede Kılıçali hamamına 
giderek yıkanm1ya batlamıılard;r. 
Bir aralık Ahmed arkı:ıdap izzete 
uatura ile koltuğunun altını temizle· 
meıinl 11öylemİf, luet de eline ustu· 
rayı alarak Ahmedin koltuk altını 
temizlemeye başlam ıtır. 

Bu aıra.la fu.et ayağı kayarak 
e,indeki uaturıı 1 e beraber c;üşmüı 
ve U'3lura Ahmedın bacağına isabet 
ederek iki yerinden derin yaralar 
açm otır. izzet de elinden derin bir 
yara almışhr. Her ikisi de Beyoğlu 
hastanesine kaldır lm•ş'ardır. 

Kurtulamıy cak Mı? 
Evvelki gftn Defterdarda kocaaı 

Aziz t~raf ndan ağ r surette yaralana• 
rak Musevi ba&tanesine kaldırılan 
Baytın Didann hayat ndan Gmit ke
ıilmittir. Aziz, Adliyeye tealim edil· 
nıittir. 

Ozum, incir 
lzmlr, 6 - Ayın birinci gQnOndea 

altıncı güoQ akı•mına kadar Bo:-sada 
altı kuruttan yirmi iki kuruta kadar 
7679 çuval üzüm ve dört buçuk 
kuruttan a[b buçuk kuruta kadar 
466 çuval incir aetılmııtır. 

Vapur Anla9ma.aı 
Vapurculuk oirketinin Loid Tr·yea• 

tino kumpanyasından aabn alacağı 
iki npur iç·n yeni bir anlaıma ya• 
pı)m tt r. Vapurların bedeli, klerlng 
auretl'e, fakat azami bir aene içinde 
ödenmİf olacakbr. Verilen malümata 
göre, yeni vapurlar, on beş gfine 
kdar limanımıza gelecek ve ıene 
batından itibaren de iılemeyc baıla. 

yacakbr. 
Bu gemilerin nıöreltebatı iki gtlne 

kadar Triyesteye gönderilecektir. 
Vapurculuk tirketi bu gemilere 

( Akau) ve (Gllneyau) iaimlerini vere• 
eek, b:risini lzmir, diferini de Kara• 
denb ıeferlerinde çalııtıracaktır. 

Emniyet 
Memurları 

Emniyet memurlan hakkındaki 
kanuna ıöre, Emniyet memurluı 
kendi dotdukluı ve bllylldGklerJ 
tehirlerde yam• alamazlar. Bu yGz• 
dea Aaado!u ıehirleriadea bir kıa• 
mında Emniyet memarluld81'ı kadro• 
ları nokıao kalmaktadır, Bilbııaaa 

uzak kasaba n tehirlere ıöuderil .. 
cek memur bulaamamaktadır. 

Bunun için, Emalyet itleri Umumi 
MftdOr Otü pol" ı'ite wirecek olan n• 
tandaılann mllracaatlannı dotrudaD 
dotruJ• te4lkik edecek Ye lndrolana 
tamamlanmasma çal peakbr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 1 

- Ha.an B., Defterdarda f ... Fazla toprak kazanmak 
b.;, fabrıka vaı mış.. için denizi dolduruyormuf.. 

H. B. - Ne dedin defterdarda 
mı, 7ani Haliçteki Defterdarda? 

- Evet Hasan B. Haliçteki 1 
Defterdar da •• 

H. B. - Sanki Halicin kendi 
ke;:ıdme dolduğu yetiımıyormlll 
ızibi değil mi ? 
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,-----------------, 
Her •• un 

Balkanlıların .. 
Ocü (intikamı) 

.. -
Sofyada Franıızca olarak çıkan 

".• Bulgar törUsünün dUtUncele· 
rıal, iıteklerini ıöıgeliti eden "L• 
Bulıarie,, gazeteıinde " Balkanlı· 
ların Öcll,, baıhğı altında bir yazı 
0.kudulc. Bunu dilimize çevirip 
1128 de göıteri) or~z: 

"Türkiye ile Yunanistan ara· 
ıında bir gümrük birliği yapılması, 
da~a doğrusu, gazetelerin dedik· 
lerı gibi, iki Ulke an~ıında sınır· 
1•~.ın kaldırılması sıkıık söıge'.işi 
•aıldi. Son olarak Sofya durağın· 
diin geçerken, bu iı üzerine gaze· 
t~cilerf 11 ıorgularına işini bilir b~r 
~ıplomat gibi karşılık veren Bay 
b'evfık RüttU Aras, iti kesib atan 
ıçiınde ıöz söylememİf, yalnız 

Balkan anlaıması derneğinin (kon· 
leyinin) verdiil bir yordama (ka· 
rara ) göre, bir tütün derneği 
kurulacağım, Bulgaristanıo da bu· 
~· iirmeye çağırılmaaını umdu· 
ıunu bildirmiştir. Türkeli dıtitlır 
akanı, bu yolda bir gtlmrlik 

~eraberllğine varılmaaını umdu· 
ıunu da sözüne eklemiştir. 

Bizim de, yalnız iki Balkan 
tudunu (devlet) deiil, bUtiln Bal· 
anlılarce gUdülmeıi gerek olan 

Yolun bu olduiuna inancımız var· 
dır. Daha ileri giderek diyelim, 
coğrafya bakımından blrleımit ve 
11.Yauları Lakımından yapmaca 
bır biçimde blribirinden uzaklaı· 
l!ııt bulunan btitUn Avrupa bey· 
likleri de bu yolda yUrümeHdir. 
Bu İaanç bizi, Avrupa birliği iti· 
nl yeniden gözden geçirmeyi dil· 
IUndUrüyor. 

Çok önce ortaya atılmıf bu· 
lunan bu düıUnceyi birçok kim· 
&eler, Avrupa uluılarındaki ayrı.ık 
dolayııil• bir kuruntu saymakta• 
dırlar. F~kat bu böyle değildir. 
Uluılar ara11ıntlaki bu ayrılık bu 
birliğe sağlam bir enıel olamaz. 
8u, Birleıik Amerika gibi, bir 
A"tupa Birletik beylikleri yap· 
lllıy- engel değildir. Bulgariıtan· 
d~ Türk, Rum, Ermeni ve YahudJ 
2ıbi birkaç uluılara menıup az· 
hlclar ve bunların kendilerine 
;•hıuı dinleri v• dilleri vardır. 

Öyl• olduğu halde bunlardan 
Bulgaristana hiçbir kötUIBk ael· 
r•ınektedir ve bunlar baıka ulua• 
uktan olanlarla bir arada otur· 

Naktan Uzllnttl çekmemektedirler. 
eden bu, Avrupa milletleri ara· 

•ında da yapılamasın? Neden AY· 
rupa hUyUmtıı bir Iıviçre olamasın? 
b Şiındiye deiln Balkanlıların 
d:!~•ca erdemi uyuıamamaz1ık 
l gd idi. Acaba ıoynl (medeni) 
~ us~ara yaraıan bu yolde ilk yU· 
tüşU yapmıya bunlar mı girişe· 

Be ler? Bu yolda yürümelerini 
~kanlılara yaptırtan neıne, g•· 

~e lk karıılıklı iıtekler ve gerek 

1 a an yarım adasında oturduk
darı toprakların coirafl kuruluıu· 
dur. Balkanlılar Avrupa ülkelerin· 
lae ~dukça kötü tanınmaktadır• 
F r İc u da hepten yeniz değildir. 
b :ı ~t • Balkan lalar bu gümrük . 
ı.. '. igtn1 yapabilirlerse çok önlli 
oır .. l oç a mıı olurlar.,, 

Trakya Seyahati 
Başbakan Bugün 15 De 

Edirnede Bulunacak 
k Edirne, 8 (Huıuıt) - Başba• 
1 Sn Ge~eral Iımetin bugUn 1aat 
1 te Edırnemizi tereflendirecek· el umulmakta, büyük bir kar
ıı aGa hazırhğı yapı1maktadır. 
kö eneral ismet lnönU Demir
d Y Ve Vizede yaptığı tetkikler• 
Gen sonra Kırklareline gitmiştir. 
bi •ce ferefine kız muallim mekte
tn~~e 300 kişilik bir ziyafet veril· 
Eihr. Başbakan Kırklarellnden 
c kır1ney.e Babaeıkl yolu ile gele· 
e erdır. 

Dilsizler Toplandılar 
dil !•tanbul seğırlar, körler Ye 
t sızler kurumu dün senelik 
0Plantasını yapmış, bir senede 
Yapılan itleri azalarına anlatmıı 
\re .Yeni idare heyeti seçilmiıtir. 

R~simli Afaka -e .., 

---------

ır----------, 
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Sözü Kısası 
Tabelacılara 

Giin Doğdu 

*• 
Dün tz nıdık~arımdaıı bir tabel!cıya ·. 

uj"ramıtlım. Hem tatlı dilli bir adam- ' 
d·r, hem nçok artiıttir, hem de her 
tabelacı gibi boı zamanlan çoktur. ' 
Onun için, her ne vakit çene çalmaya 
i, iahım oluna, gi:ler onunla konuıurum 

Dükkana girib d" hal, hatır sor
duktan sonra söz, her yerde olduğu -
1r:bi, ıoyad ı il:r:erin• geldi. lkiınizin d'° 
tanıdıklarımııdır. Şu filin ıoyad101 
almıı, öteki bu soyadını almıf. 

- Sen ne soyadı .• ı alaca k•ın? .. 
Diye sordum. 

- Tılki kuyruğu! Dedi. Bu act, 
tuhaf bul.. un amma, benim ve bütilu 
t abellc ı ?. rkad aılarım için tam yerin
ded ir. N"çin, dersen, s: na cn 'atayım. 

* Vaktile bir adl\m ölUr, otluna bin 
altın miru Lırakır. D•lilunh bu para 
ile bir iş tutarak geçinecek bir i t 
dilfllndilğil •ırl\da, babHının tanıd.ıtı 

ı bir Yahudi ır•lir, akıl Öğretir. _________ _... ____________________________ ..;. ___ .:.:,"-- - Paranın hepıile tilki kuyruğu 

kordusi.e t rene b nu.ey::nterın y. y..ı yürürken o .omol.iu 

alt.nda can yerdikleri görillmeınit t•Y detadir. Demek kl 
teb!ikeaiı biç bir1e7 yokmuı. Şu halde ölüm enditeaile 
medeniyetin hıı ve rahatlık vasıtalarından i•tifade etme

al, • 1t, der, gön ceksin n• dadar klrlı 
İflır. 

Delikenlı Y.abudiıı:n •Özüne uyar, 
bin a'tınlık tilkJ kuyrutu n1 ır bir 

İn.anlar biliriz, batar korr<uıiie vapura, çarpıtır c::di
tHile trene, dllt•r dtitüneesile tayyareye binmezler.Yayan 
yürümeli daha iyi ıanarlar. ParHt biter korkusile, bütün 
ömrlnO peynir ekmekle geçiren milyonerler ile bunlar 
aruında fark yoktur. 51z iateditiniz kadar kaçımz, eJ!İnde 
sonunda ö' ilm geldi mi sizin yakan•za y · pııpcaktır. OlOın mek : oş kafalılık değ 'I d e ne dir ? 

mata:uıya koyar. F r k at tilki kuyru
funu a' nııya gelen klmH yok. Aylar, 

- yıl!ar geçer. Tilki kurukları öylece 
11111' ........................................................................................ , duru~ 

Nihayet bir gfin mağazaya bir 
dervif gelir. DeJikanhaın dOıUnilb 
durduğunu görür. İtl sorar, kederinin 
sebebini anlar. Bir tane tilk.l kuyruğu 
alarak gider. Meter o dervfı zamanıo 
padişahı imiı. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

, 
i 'l Urk- F·ransız ost uğu 

~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~ • iki Memleket Arasındaki 'ünasebetle-
lçin Çalışılıyor rın iyileşmesi • 

Parlı, 7 (A. A.) - Geçenler• 
de M. Heryonun kurduğu Türk 
- Fransız parllmento komiteai ile 
harbdeo evvel kurulan ve timdi 
tekrar yenilenen Türk • Fransız 

Yugoslavya 
Mecar Hududunda Tahıi· 

dat Yapmıyor 
Bela-rat 1 (A.A.) - Avala 

Ajanıı Macar hududunda Yugoı• 
la y a1kerlerinin tahıit edildiği ri· 
vayetlerlnl reıımen tekzip etme'de 
ve bilikiı huduttaki kuvvetle :in 
noel yortuları dolayısile veril 'l 
mezuniyetler yUzUnden yllzde :,O 
azaltılmıı oldujunu bildirmektedir. 

Budapeıte 7 ( A.A. ) - Sa' ahl
yettar lıtir ~en hadan bildirild ·tine 
~re Macar höldimetl, Macarların 

fitle halinde Yugoslavyadan çıkıml-
111uı meseleı:in:!e zaruri gördüğll 
diplomatik tetcbl ihılerde bulunmuıtur. 

MUnasebetler Keallmedl 
Budapeıte, 7 ( A. A. ) - Macar 

Yugos:ar diplom~ıı mün aaehetlerinin 
kesi mit olduğıına dair olan ve ıtc• 
nebi menba)ardan sızan ~aber rHmf 
surette tekzip edilmektedır. 

işsizlik 
Franıada Yardım f çtn 

Teşebbüsle,re Geçildi 
Pariı, 1 (A. A.) - Hükumet 

i,ıizlerin çocukları 8;1enfe~tına 
ReiıicUnılıur M. Lebrun un lııma· 
yesinde ulu1al bir r. oel ağacı 
yapmıya karar vermiştir. 

komlteai dün pıırlamentoda müş .. 

terek bir toplantı yaparak iki 

memleket arasındaki münasebet .. 
)erin eyileıtlrllmesine devam için 

Osmanlı 
Borçları Ve 
Yunanistan 

Pariate çıkan "Deha,. ıaze
te1l 0 eskl Osmanlı borçlan ve 
Yunanistan., baıhtı altında ıun· 
ları yazıyor: 

"Anlaşıldığına gHre, Oımanb 
borçları komitHi reiıl tarafından 
kul'anılau Fransız hamlllerin id
d ic- lan Atinada eyi bir karıılan• 
ma görmemiıtir. 

Oımanlı borçlarmdald Yunan 
payının-ki bu pay başlangıç ana 
sermayesinin % 10,55 ini teıkil 
eder· bUtUnUnUn Yunanistan tara• 
fmdan ödenmesini açıkça iıten• 
mektedir. Bu pay 14 milyon 
Fransız frangına çıkmaktadar. 

Biz Yunanların tezini biliyo
ruz. Yunan hükumeti Oımanlı 
borçlarmı hamil olanlar ile Tür
kiye hükumeti arasında yapılmıı 
olan anlaımıya dayanmaktadır. 
Hamiller bu anla,ma ile Türkiye 
payının 90 milyon altın Türk 
lirasından 8 milyon Türk lirasına 
indirilmesine razı olmuşlardır. Bu 
da aşağı yukarı 926 milyon Fran
sız frangı yapar. Yunan hUkfı
meti Türkiye hlikfımetinin teah· 
büdatında temel olan nisbet dai· 
reı:nden başka bir teabhüt altına 
girmek lstememekted1r.,, 

el birliğiyle çalıımıya karar vera 
miı ve bunun için de muvakkat 
bir büro kurmuıtur. Büronun 
baıkanhğına BBylav ( meb'us ) 
Etyen Fujer seçilmiştir. 

1 
Tiirk Kadinları 

Her Yerde Saylav Seçmek 
V • Seçilmek Hakkını 

Kutluladılar 
Edirne 8 (Husuıt) - Dnn 

kadınlar bUyUk bir toplantı yap• 
tılar. Kadınların saylav aeçmek 
ve aeçilmek hakkını kutluladılar. 
AtatUrke teıekkUr telırafı çekti· 
ler, tezahürat yaptılar. 

Denizli, ( Huıuıl ) - DenizU 
kadınları Halkevinde toplandılar. 
Kendilerine verilen haktan dolayı 
nutuklar ıöyliyerek sevinçlerini 
meydana koydular. BllyUk Öndere 
teıekkUr telgraflan çektiler. 

Izmlr, 8 (Hususi ) - lzmir 
kedmhğı ıevinç içindedir. Ata• 
tUrke teşekkllr telgrafları çekmiş· 
ler, öğleden sonra büyük tezahu· 
rat yaparak saylav seçmek ve 
seçilmek hakkını kutluladılar. 
Çümbur:yet abidesine bir çok 
çelenk koydular. 

[ İstanbul kadınlarının teı:ahuratı 
tabilatı 8 inci ~r yfamıdadir.] 

Çiftçilerin Borcu 
Ankara 7 - Çiftçilerin Ziraat 

Bankasına olan borçlarının 15 
sene mllddetle ve takiiitle öden• 
mesi için Millet Meclisine bir 
liyiha verilecektır. 

M. Flanden bir beyanname 
neırederek budunu aoyıal bir!iie 
ve yardıma çağırmıştır. 

======----==== ======= = 
~::::.:~~----------------------------.....;.~~~~~~~:=:=~ 

t ! ~t:.ı: ~ani.! ~ft~e~ taleh~ ~.:.~~.,;nde [2~0~. ftf..~ ~.~, u 1 
leriala, uçlarını iki numara makine ile keıtirme!eriai olabilir. Fakat di~er tale lı eler knıısında fena bir 

görenek te,kil ettik!erini de inklr edemeyiz. 
emretmit• 4 Klk l k h 2- Demek oluyor ki bundan sonu ıokaHe, çarııda, - ll ve zülüf ya satı a ve yasağı il• k uY-
ıinemada klkiUlft mektebli gençler görmiyeccığiz. ntlendirildikten sonra bizim talebeden bilgi namına 

3 _ KClltDr Bakanlıtındao bizim c e Hr dileA'imiz daha çok randıman alınacaA'ına timdiden inanmıı 
yar: Bir kmm mekteblileri ılnün hemen her aaatinc e bulunuyoruz. Sen de ey okuyucu: 

lSTER iNAN iSTER iNANMA/ 
L..------------------------·-------------------------------------------------------

Erte.l aabab paditah kavutunun 
arkasına tilki kuyruğu takılı olduğu 
halde sadru:amını çağıru: 

- Lale, der, kavutuıı Gıerinde 

_iltkl kuyruğu çok gOıel yakıııyor, 
irade ediyorum. HerkH birer tane 
takncakl 

P!idiıahın iradeainl yerine getlrı. 
m e k için, bQUln memleket halkı 

delikanlın ın - zaten ••i bulunmıyan • 
maj'azuına koıar. Tilki kuyruklarını 
pahalı papalı •lır. 

H!kayenin alt tarafını elbette 
•ormazsın .• Biz de Yahudinln aözilne 
uyan delikanlı gibi, kirsız bir it• 
girmitlı.. Aylardan, ylllardanberi ar• 
pacı kumrusu gibi dflıüniib oturu• 
yorduk. 

Bu soyadı itl, biz tabelacılara tilki 
kuyruğu geldi. HerkH keadi adına 
bir de soyadı takmıya mecbur olunca, 
dükkloların, mağazaların Ozerlnde 
tabelalar yavaı yavaı hep defıecek. 
bize de bol bol lı çıkacak. 

Hatta bazıları acele ederek, aoy 
adım alınca hemen tabellyı yeniden 
yazdırnuya kalkacak. Halbbki bir 
taraftan da dil değitiyor. Öa Tllrkçe 
olmıyan esnaflık adlarlnı da detittir• 
mek lbım olacak. MHeli bugllnkO 
ka1aplar yarın etçi, buglinkO bakkallar 
yarın - tarama dergiıine g~re • tereci 
olacaklar. Şimdiden ıoyadı takınanlar 
acele ederler de, tabel&ları 1imdlde11 
değittirirlene yakında Ôı Türkçe 
iyice yerleıince labelllar bir daha 
detiıecek. 

Şimdi, görtıyorsun ya, ben de 
aoyadı olarak tilki kuyruğu adını tak
makta n• kada.r haklıyım. 

lf. 
Tatlı dilli tabelacı doatumun lıi 

çoğalacağına bir yan dan HTindim, bir 
yandan da canım sıkıldı. Çilnkil o 
zaman kendi•il• saatlerce çan çan 
edemiyeceğim. Bereketverain ki, o 
zaman da Öz Tilrkçe7i beceremeyip 
it•iz kalacak yazıcılar olacakl 

Oruç Ayı 
Müslümanların oruç ayı olan 

Ramazan bugUnden itibaren baş
lamıthr. 

Müftüllik camilerde vaız vere• 
cek ve mukabele okuyacak 
olanları tesbit etmiştir. 

Evkaf idaresi de camilerin 
temiz tutulması, açık bulunması 
ve saire lçin lazım gelen ted
birleri almııtar. 

Oruç batlangıcı yani imsak 5,27 
de oruç bozumu yani iftar da 
16,41 dedir. teravih 18,19 da 
kılınacaktır. 

n •' • ı • ' ' "' • • ı ı a .:.::. .. c..1 , .,.....,.....,, _. ı ı • ·--

,.. Terkibi; 200 diş hekimi 
tarafından hazırlanan: 

MiNE DIŞ MACUNUNU 
emniyetle kullanabilirsiniz. 
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Memleket Manzarası 

lzınit 
Köylerinde 
,.,';on Posta 

b:mit( Huıust )-Şehire iki sa
at mesafede ve Gültepenin ete
ğine bitişik ıuları, bavasile ve 
nihayet bir taraftan Sapanca 
görle hmit körfezini ve önl\nde 
yaz, kıt ycm}'cşil duran dalgalı 
arazisi ve cıvarında sık ıık bu· 
lunan yemiş ağaçlnrile seyrine 
doyum olmayaıı güzel manzaralı 
dörtl liz hanelik, iz.mitin Suadiye 
ad!ı bir köyil vardır. Bu köye 
Çepne de derler. Köylin hemen 
yan başında koca bir kayanın 
içinden akan ve } azın da değir
men döndüren kestane9uyu var
dır. Bu suyun yanı güzel bir 
mesiredir. Yazın ekseri günlerin
de bu suyun baıı, lzmitten gelen 
birçok kimıelerse doludur. Köy 
ahalisi Batum muhac.irleridir. 

Anadolt1nun her köyünde ol
duğu gibi bu köyde de misafire 
çok güzel bakar ve hürmet eder• 
ler. Bu köyUn yegane varidah 
tUtundür. Ve hemen, hem n her
kes tütünle uğraıır vaziyef ni te· 
min eder. Diğer köylerde çıkan .. 
tlltünleriıı kilosu elli kuruşa satı

lırıa bu köytin tütünü nefaseti 
itibari'e gllzel olduğundan muhak
kak 25 kuruı f azln eder. Köyde 
heı sınıflı çok gUzel bir mekteb 
vardır. Okuyup yazma . bilmeyen 
yok gibidir. Köyün hemen civa
rından başlayan ormanlar, lzniğe 
kadar uzayıb gider. Köy ihtiyar 
heyeti, köy kanununa göre köy· 
lilnOn en kOçlik dertlerine kadar 
yakından bir alaka ile bakarlar. 

Cuma günleri köy meydanında 
oldukça kalabalık bir pazar ku· 
rulur ve civar köyler işlerini 
kaaabaya gelmeden burada glS
rlirler. iz.mitten eıki «Çubane>) 
ye kadar muntazam ıoaaya bağla 
olan cöy yolunda kııın en ça· 
murlu gllnlerinde mUıkUla sı:ı 
gitmek kabildir. 

Köyün çok çalışkan lhUyar 
heyotl ıehirden g•len ıoıeye bir· 
leımek iizere köy yolunun mun
tazam ve ıose halinde yapılma· 
sına karar vermiıtir. Suadlye 
köyil nahıye olmay~ çok layik 
bir köydür. ----Vehbi Cem Aşkım 

Merzifon (Hususi) - Muallim 
Vehbi Cem ö:ı Türkçe ile bir 
istida yazarak kaymakamlığa git
miş, Atkım soyadını aldığını bil· 
dlrerek kütüğe yazılmaSJnı iste
mittir. 

Kadmhamnda Radyo 
Kadınhhanı (Hususi) - Ttk

car Bay Niyazi evini halk ve 
memurlar için bir okuma ve din· 
lenme odası haline koymuştur. 
Belediye Başkanlığı da buraya 
bir radyo koydurmayi fay dalı 
bulmuştur. 

Alpulluda Yeni Bir Ambar 
AlpµUu (Hususi) - AlpuJluda 

her glln bir parça dnha güzelleş· 
me hareketi vardır. Yeni binalarla 
yepyeni bir çehre a!an Alpuiluda 
ıimdi bir do yeni ambar bioası 
yapılmıştır. Kooperatif teıkilatı oldu· 
iu halde Alpulluda hayat Lülebur
gaz, Babaeski ve Hayreboluya 
nisbetle daha bahahdır. 

Trabzonda Hazırhl< 
Trabzon, (Hususi) - Belediye 

meclisi sıhhi zabıta nizamnamesini 
hazırlamış bulunmaktadır. Yeni 
taylav seçimi için hazırlıklara 
başlanılmıştır. 

ERLE 
Ayvalıkta Istanbulun Minareleri 

Bacaları Yükselir Yerine Fabrika 
Ayvalık, (Hu· 

ıusi) - Ayvalık 

sahili fıtanbıılun 
boğaz ve adalar 
sahillerini andı
ran bir güzelliğe 
maliktir. Yalnıı 
bir farkı vardır. 
Istanbul ıahille
rfode göze ilk 
çarpan kubbelerin etrafında ılv· 
ri miı minarelerdir. Burada lae 
zeytinyağı fabrikalarının bacaları 

göze çarpar. Her sabah Dal· 
yan boğazından kasabaya doğru 

ilerlerken mllezz:n sesleri yerine 
fabrika düdükleri işidlllr. 

Cümhurlyet meydanı yapılan 
belediye meydam yeni yapılan 
nhbmla hem genişlomiı, hem de 
temiz Ye muntazam bir aaba 
haline getirilmiştir. Ayvalık kay-

Biga da 1 
Köylü Yerli Mallardan 

Başka Mal Almıyor 
Biga (Hususi)- Tutum haftaıı 

için burada hararetli hazırlıklar 

vardn. Burada bilhassa dokuma 
l zerinde ya'nız yerli malı 11atııı 

yapı.maktadır. Yerli malı ıatan 

ve J 500 Jira Eermnye ile çalışan 
bir man'faturacı bir senede 16 
bin liralık iş yapmıştır. Bu, 
halkın yerli mallarına rağbetini 

göstermektedir. 

Antalya ff Uzesi 
Antalya ( Huausi ) - Haliha• 

zırdaki müze binasmıo ite elve
rışli olmadığı anlaşılmıı, Selçuki· 
Jer zamanında yapılmış olan 
Yivlimli minare adlı camün müze 
ittihaz edilmesi karalaşhrılmıştır. 

YivbmU minare Selçukilerio en 
nefiı eaerlerinden biridir. 

Anlalyada Hayvan Parkı 
Antalya ( Huıuıi ) - Aygır 

depoau yaninda yapbrılacak hay
van parkının ıuyunu temin için 
bUyUk bir havuz inıasına baılan· 
mııtır. Su yollan da yapılmaktadır. 

Antalyada Eğlence Yerleii 
Antalya, ( Husust ) - Gazi 

parkında yapılan asri gazino 
ikmal edilmi§tir. Parkta aynca 
kameriyeler vUct da getirilmekte, 
yazm banyo ihti~ acına cevap 

vermek için de deniz kenarında te
siaat yapılmaktadır. 

Antalya Defterdarı 
Antalya, (Husust) - Bursa 

Defterdara Rliotü buraya tayin 
edilmiş, gelmit vazifesine batla
m şhr. 

Antalyada Portakal 
Antalya (Hususi) - Bu sene 

portakal mahsulü az, fakatnefiıtir. 
Bin portakal 8 liraya satılm&kta• 
dır. Pirinç mahaulil çok iyi 
olmuştur vo burada pirloççiliğe 

ehemmiyet verilmektedir. 

Antalyada Çocuklara Yardım 
Antalya (Hususi ) - Hayrııe

venlerden Kemahlı Ali Oğuz 
kimsesiz çocuklara yardım için 
Çocuk Esirgeme kurumuna bir 
çuval pirinç vermiı, ayrıca beı 
öksüz mekteb talebesine de elbise, 
ayakkabı, gömlek, çorap, ıapka 
vermiştir. Cemal Dogay ve berber 
oğlu Cemal de birer çuval pirinç 
vermişlerdir. 

Ayvalıktan güzel bir görünüş 
makAmı eski emniyet ml\dUr 
muavini HüımUdUr. Halk kayma
kamaı kaymakam halka ısınmııtır. 
Bunun için İflf'r iyi yUrUmoktedir. 

Burada bir Ortamekteb vardır. 
Bu mekteb eski Türk ocağı tara
fından gecelik llkmekteb olarak 
kurulmuş, sonra meılek mektebi 
balina geçlrilmiı, daha sonra da 
orta mekteb olmuıtur. Bu mekteb
de memlekette bulunan mühen
dis, doktor, kimyager, edebiyatçı 

~-.-,1 
Ye aaire gibi bil
giçler ders okut• 
makta iken ~e
çen sene Ma.srlf 
bakanlığı mekte-

bi kadrosuna almıı 
Ye muallim kad
roaunu da bizzat 
bakanlık tanzim 
etmiştir. 

Ancak bugünlerde bu ortamek· 
tebin ikmal mektebi haline konul· 
duğu ıöylenmektedir. Bu ıöy!e· 
nenler tahakkuk ederse elyevm 
mektebde okuyan 230 talebe çok 
müteessir olacaklardır. 

Ayvalıklılar muhitin bir Useye 
bile ihtiyacı Yarken 10 senelik 
ortamekteblerlnfn ikmal mektebi 
haline getirilmlyeceğini ummakta 
ve haklı olarak mekteb muallim 
kadrosunun tamamlanmaaını bek• 
lemektedirler. 

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

Taşköprüde Güzel Binalar 

Taıköprüde jandarma ıtaj bölüğü binaaı 
Tatköprü ( Husuıt) - Kazamız.da göze çarpan yeni binalardan 

birisi d" jandarma staj b61Uğil binaaıdır. Buraaı bir mektep halinde
dir ve çok güzeldir. Jandarma kumandam Kerim Bey yeni bir proje 
yapmıştır, bu projeye g6re btıtDn k6yler telefonla biribirine Ye 
merkeze bağlancaktır. 

Gelibolu da 
Heyecanlı Bir Sürek 

Avı Yapıldı 
Gelibolu (Hususi) - Avcılar 

kurumu Gelibolu ve civarı için 
çok faydalı olmuıtur. Kaymakam 
Niyazi bu kuruma çok yardım 
etmektedir. Doğanaslan köyünde 
avlanan kurum üyeleri bu avda 
7 domuz vurmuılardır. Bu avda 
bir domuz can korkusile Kayma~ 
kam Niyaziye hücum etmft, fakat 
Bay Niyaz:Oin ıoğukkanhlığmı 
eldeo bırakmaması neticeıi olarak 
fona bir akıbete meydan veril· 
memiş, Kaymakam domuzu öl
dUrmilıtilr. 

Niksar Caddesi 
Niksar, (Huıuıi) - Diğer ka· 

ıaba1arla kasabamızı bağlıyan ana 
caddenin kaldırımları hoı:uktur. 
Belediye caddeyi taıla döşetmek 
için hazırlıklara baılamııtır. 

Karamanda 
idman Yurdu Güzel Bir 

Kurs Açtı 
Karaman, ( Huıuıi ) - idman 

yurdu memleket gençlerinin bil
gilerini arttırmak için gece kurs• 
ları açmışrır. Bu kurslarda 6 ayda 
3 devre yapılacak ve muvaffak 
olanlara ehliyetnameler varilecek
tlr. Talebe için yaş ve cinı farkı 
yoktur. Kurslar llkmekteb tahsi-

linden yüksektir.Kurala Ttirk tarihi, 
Fransızca, yurd bilgisi, riyaziye, 
gllzel aöz söyleme ve yazma 
denlerl okutulmaktadır. 

Bartın da 
Belediye Dileiıcil~ri Ça
hştırmıya Karar Verdi 
Bartın ( Husuıl ) - Belediye 

dilencilerle mUcadeleye başlamış, 
kat'i tedbirler almıştır. Yakalanan 
dilenciler boğazıtokluğuna Bele
diye hizmetlerinde çalıştırılacaktır. 
Sakat, çalışamaz bir halde olan 
dilenciler de Belediye tarafından 
beslenecektir. 

Bartmda Cumhuriyet Caddesi 
Bartın (Hususi) - CDmburiyet 

meydanına alaıacak caddeye 
kaldırım döıenmesine devam 
edilmektedir. Döpnme iti Kartepe 
mektebine kadar gelince bırakı ... 
lacak, tıst tarıifı gelecek yıl 
yapılacaktır. Fırka binaaına ilive 
olarak yapılan inıaata da deYam 
edilmektedir. 

Dörtyolda 
Büyük, Fakat Metruk Bir 

Evkaf Zeytinliği Var 
Dörtyol, (Huıuıl) - Bu sene 

Ceyhan ovaıında ekim aabası çok 
geniıtir. Sftrlilmemlt bir aantim 
yer yoktur. Erzin civarında ve 
deniz kenarında evkafa ait bir 
zeytinlik vardır. Fakat metrük ve 
haraptır. Senede 40 - 50 bin lira 
varidat getireceği kuvvetle iddia 
edilen bu zeytinliğin ıslah edilmesi 
için evkaf tedkikat yaptırmış,ölç
türmüf, biçt:rmiı, rapor hazırlat
mıf, fakat senelerce evvel yapılan 
bu it nedon1e ylb.üıtU kalmııbr. 
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Dil 

•• 
Uzer inde 
Düşünce 

Nural lala Ataç 
Dilimizi niçin deiiıtiriyoruz? 
Bu aorguaun kartıhğını aramr 

dan önce kendimize şunu aorahdlS 
Bir ulus isteyince dilini değiıtire" 
bilir mi? 

Buna evet demek dili klşiniıl 
benliğinden ayrı aay, ... k; onull 
içimizde yaıamıyan, ancak sonrr 
dan Uzerimize taktığımız nesnr 
!erden olduğunu söylemektir. BU" 
nu kim ileri sürebi:ir? Dil bizidl 
içimizdir, bizim kendimizdir. Biz• 
den benliğimizi sökmeyince onull 
değişmeıi de olamaz. 

Iıln doğrusu da budur, biı 
benliğimiz.1 değiıtiriyorw:. Çünkl 
bir kişinin, ya bir ulusun benliği 
ne demektir? Benlik dll gibi, 
giyim gibi, yaıama biçimi gibi 
birçok işlerin, nesnelerin biri birin• 
katılmasından doğar. Bunlardan 
biri, dııtan ya içten, herhangi 
güçlü bir isteğin kanıması il• 
değişince öbürleri de değişir. Biz. 
çoktanberi, ıöyle böyle yllz elli 
yıldan beri değişiyoruz. Giyimi· 
miz, yaşayışımız değiş;yor. Dil 
nasıl değişmez. 

Hem dil benliğimizde en kU· 
çllk d.-ğişiklik olunca değ:şiverir; 
çUnkU kişi kendi~:, baıkalarma 
o'.ıun, kendi kendine olsun, ancak 
dili ile anlatır. Konuşması gibi 
dOtllnmesi de dil iledir; demek ki 
dil onun bat itidir; daha ileri 
gidelim, dil onun kendiıidir. 

Bir uluı değil, bir kiti bil• 
lıteyince dilini değittiremez; ben· 
liği değiftikçe dill de dej'işir. 

Herhangi bir yOzden kendiılnde 
bir değişiklik olunca dili değişir; 
çllnkll dili eıkl bulumunda aakla· 
mak onu aıkınbya aokar. 

Acunda dil deiittiren uluı 
yalnız biz değiliz; Y•iıyan her 
nesne durmadan deiişir, öyle ki 
yaıamak değişmek demektir. 
Ôbllr diller de değişiyor; ancak 
daha ağır, daha yavaıça değiıi· 
yor. Çünkü bizim ıoysal varlığı· 
mızdaki değişmeler onlarınkinden 

çoktur. 
Dil durmadan kitinin de, ulu· 

sun da benliğine uymağa çalışır. 
Bu değişme yıllardanberi sürüyor; 
ıimdi öz Türkçe akını ( cereyan } 
yani blr yüz gösteriyor. Bu, o de· 
ğiımenln gösterdiği yüzlerin so• 
nuncuıu değildir. Çünkü bugünkU 
benliğimizde dilimiz bizi yalnız 
ı~zleri ile UzmUyor; konuşurken; 

yazarken o sözlere verdiğimiz 
11ranın da bizi, bUşüncemizl gös· 
termediğini duyuyoruz. 

Dil değişiyor, çllnkll biz dUılln .. 
cemizi, duygumuzu en iyi anlatan 
ıözleri arıyoruz. Dil daha değ~ 
cek, çlinkn göreceğ'iz ki aöz, çok 
da olsa, dlltünce} 1 göstermeğe 
yetmez, onu göıterecek olan söz· 
lerin ııra11, «ayntaxe» dlr. Demek 
ki lah:r istemez onu da değiflire· 
ceğiz; bayır! O da sözler gibi 
kendiliğinden değişecek. 

Yozgadda Soyadı Alanlar 
Yozgad ( Huıuıt) - Muallim 

l.titfi ( Ôzkan ), mllddeiumuı:ıl 
Nafaz ( Kandemir ), noter Celal 
(Dilrükan), mllddeiumumi muavini 
Cemal ( Can ), muallim Hulusi 
(B:tlis), hakim Ruıen ( Okta} ), 
bakim Hakkı ( Pektaş ), hak"rn 
Tahir (Tekin ), mUstantik Edip 
(Bozok), mürettib Osman(Üngc>r), 
Şevket (Ünsilr), Mehmed (Aslan), 
Celil (Güngör), müce:lid Mehm .J 
(Erdem), odacı Mehmed (Mutlu) 
aoyadlarmı almıılardır. 
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( Siyaset Alemi ) 

Amerika, Uluslar 
Kurumuna 
Girecek, Deniyor 

HARİCİ TELGRAFLAR Gönül işleri 

Amerikanın UJuıJar korumuna ılr• 
Dıelc iıteditl iddiaları yine ortaya 
atılmı1a baılandı. Bu huıustaki net-
riyatı en çok ileri aid•n .ırazete, 
.. N C . •wı bronide,, dir. Bu gazetenın 
Vatinıton muhabiri, giln ieçmiyor ki, 
gıızeteıine, bu meseleye dair tümen 

ttlrnen telvaf yatdırmuın. Şimdiye ka-
dar Amerikayı Avrupa iılerindea uzak 
tutan prensip, ba1ka11nın itine karıt· 
lnaOJak kıyguıu idi. Fakat beyehrıilel 

! lıayat:n kımııklığı, dönya dOzeninin 

!bazı yakın müdahaleleri icab ettirmesi 
t'~vaı, yanı, Amerikayı içine çekil· 

: dığl k abutun dıoına çıkarmaktadır. 
liele Milletler cemiyetine girmek husu· 

ı·~~dakl meylini vilcuda getiren, denl.1 
, aılabları meaelea:nde Japonya ile ••· 
laıam ayıb İngilizlerle daha iyi batdllf• 
ın ıı olmaaı, Sovyet Ruıyanın bu kuru• 
'-a girmiı bulunmaeı, Amerika COmhur 
reisinin son HylaY aeç:mlade halktan 
bUyQk bir ınsri karııhtı •B'mHl, 
Mançuri petrolleriae Japonyaal8 koy• 
lhak isteditl lablaara kartı lnl'i'ter• 
ile Amerikanın meafaat · birliği git· 

1 lnoleri ve aafre gibi Hbeblerdir. 
Yalnız, Amerikalılar, Cenevre ku· 

turnna girecek olurlarea, bu kurumu• 
lnisakında bazı detitikliklu iıtiye
eeklermiı ki, Centvre lle allkadar 
ulusları diltDndQren de budur. Ameri· 
kaya göre, mink eaularına rlay~t 
•trntyen bir uluea karıı mtlıterek bir 
hareket yapılman çok defa zorluklar 
doğurmaktadır. Bu yOzden uluılar 
bi~liA"ııin ıerefl bUe kırılıyor. Onua 
içın, bilbuaa miaakıa bu kısmında 
bir detitiklik yapılırsa daha iyi olur. 
Şirndilik nziyet, bu tekilde bir nevi 
flört halinde dnam edlb w!tmektedir. 

Süreyye 

Avusturgada 
Alman Casusları 

Viyana, 7 ( A. A. ) - Almanyaya 
ıizli belgeler Yeren geait bir Nazi 
eal\ıı tetkilAh meydana çılrarılmıı 
~. bir çok k imseler tevkif edilmittir. 

1 MUthlt Bir Yangın 
Portland (Amerika), 7 - Ll

lbanda çıkan bir yangın yUzbin• 
lerce dolar zarara ıebeb olmut
tur. Alevler sUratle yayılmıı bir 
?:zgib, hangarlar. yagonlar ve 
·•dlçUk gemiler yanmışbr. -.... 

Sar işinde 
Anlaşma 
Tamam Oldu 
Fransız Gazeteleri Çok 

Memnun Görünüyor 
Paris, 7 (A. A.) - Ss.r hakkında 

Cenevrede elde edilen uzlaımay1 
ltütün Fransız gazeteleri büyük bir 
aninçle karşılamakta n M. Lavali 
alkıtlayarak bu uzl2şmanın Marailya 
itinin iyi ltlr tarzda görüşü'ebihnesi 
için mUaait bir zemin ha:z rhı.ııtını 
yazmaktadır. 

11Övr,, r azetesi, Cenevrede nik
binlik bafladıt11n \18 mılletler cemi· 
yetiain de canlandıjıaı yazıyor. 

uEkaelıiyor,, Jr&&etHi de Fransız 

ltalyan yakıalaımaaının artbtııu gös
termekte ve her ıey sonuna lı::adar 
iyi giderse M. Lanlin yakında Roma• 
yı z.yaret etmek f'krinde ol.ıutumı 
bildirmektedir. 

Almanya Peki, Dedi 
Cennre, 7 (A. A.) - Alman hü· 

kumeti, Sar içler komitesi reiıi M. 
Aloizlye ıu cevabı gandermİftir: 

•Al••• hllkilmeti pleblsil (umumi 
rey) sıraaıada Sarda .ulb ve uayiflıl 
mubaf azası için dııudan kuvnt 
getlrilme.inia zaruri olmadıtı mllta• 
Jaasında balaDmakla beraber, millet• 
Jel' ce•iyeti kararlatbrdıjı taktlirde, 
as mevcutlu uluslar arası bir ka.vYelln 
Sar topraklanna glSnderllmHial kabul 
etmete Amadedir." 

lnglltere Ye &ar 
Londra, 7 (A.A.) - Anm bma

ruı, muhafazaklrlarıa •ifrit sat 
cenabı mtlateana olmak tlzere, bGkG
metln Sarda aaayitl tutmak içia 
yapbfı teıebblıü turib etmiıtir, 

Yaman Şey! 
Silah Ticareti Müthft Bir 

Dalavere lmiı 
Vaılngton, 7 ( A.A) - Ayandan 

M. Klark silib tahkikat komisyonun• 
da, 1929 da bir Amerikan firmasının 
mevcut ya.ağa rağmen Çin'e gönde
rilmek l zere Holandaya bar11t gön· 
denlitiAI H bundaa .... ka Çha .... 
kunetleriade 14 ..W A...ua.. aalıl-
tinin muallimlik yapmakta n Am .. 
rlkada kullanılan uaulil 3jretmekte 
olduğunu ılSylemit Y• demiıtir ki: 

" Bu muallimler Tic2ret Bakan• 
lıf: ~D tavaaautu lle glSnderilmiftir. 
Çinliler timdi de Amerikadan harp 
leyazımı almaktadırlar. ,, 

M. Klark 1933, H 1934 de Boliww 
yaya da yirmi milyon fiıek nhldıtını 
ıöylemiıtlr. 

Sevmedijlne 
Edebi 
Tefrıka 
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Dedi ve ıinirden titreyen 
Parınaklarile zarfı l'ırttı. Mndnr 
Yaptığı hulbayı, tape edilmfı 
•ababımucibc llylhnının içine 
t?Ymuıtu. Beyhan, klğ.tlara birer 
ırer baktı. Müdtır, huliladan 

başka, aynca bir tek ıahr bile 
)'azınanıııtı. 

Beyhan, hallıaya göz gezdirdi. 
~ akat gözUnUn önündeki 1&tıı·lar, 
0ınıu pencerelerdeki meraklı 

tözler gibi, hep kendlalne bakı· 
)orlar aandı, kağıdı katladı ve 
,tekoır ç.antaıına koydu. 

V •purda, oturduğu yerde 
llyukluyordu. Köprftden, ılrkete 
bl 8

1 
ııl gittiğini bilmiyordu. Şirkette 

f erle oyalanacak kendial aYu· 
t ' kacakb. Fakat maaasınm &zerine 

onan atefl ıarı gftl demetini 
K~rünce, bu Omidl de ıuya dOr 
lllilt. kınlıvermifti. 

Buketi gönderen, Harua Şinul 
l~e! Beyhan, geçirdiği ılnir nöbe
bnın cezaımı Tilrkina çektire· 
cekti. Bunu ödemek, onun boy· 
hunun borcu idi. 

Şevket Yahyanın, sesini 
duydu: 

- Beyhan Hanım, galiba m8• 
düriin huliaalarını ılz de pek 
çıkaramıyorsunuz 1 

Kalem amiri, bunu ıöylemekle 
lllüdürdt:n intikamını almıı olu• 

yordu. Genç daktilo, yine daldı
ğını, itini ve etrafını unutfoğunu 
anlam14tı. Keaik kesik güldU: 

- Biraz acele yazmışlar da, 
bazı yerlerde takıhyorum. 

Ve hemen yazı makinesine 
kağıt geçir.di, yazmağa hazırlandı. 
Şevket Yahya, hill hiddetini 
yenememif, için için kaynayordu: 

- Hullsayı Mndnrnumumtye 
ıb: gBtOrecek değil misiniz? 

Beyhan, parmaklan tuılar ize
rinde, Şevket YahyaYL._ baktı : 

- Evet. 
Kalem amirinin ıHlade bir 

yalvarma lnnklıiı vardı: · 
- Çok istirham ederim, 

Beyhan, meaeleyl,. MüdUrtıu~u· 
miye olduğu gıbi ıöyleyıniz. 
maksadımı aDlayorsunuz, delil mi? 

Beyhan, başını ıalladı: 
- Anlayorum. 
Ve mftdftrlln yazdığı huliaayı, 

makinede temize çekmeğe haıladı. 
Odadakiler, hiç konuşmayor 

gibiydiler. Ara11ra elinde bir kiğdla 
odacı ıiriyor, mukayyid Nafiz 
Yuıufa, yavaı ıeale bir 
ıeyler anlattıktan sonra kigdı 
bırakıp çıkıyor, hazan Pertev 
Nejad, yerinden kalkıyor, bir 
mftaveddeyi kalem lmirine parafe 
ettiriyor, tekrar yerine dö.Uyordu. 

j Deniz Silahlarında Anlaşılamıyor Dört Çocuk 
Mızıkçılıaın Mes'uliyeti Sahibi Olduktan 

o Sonra! 

japonyaya~:Yükletiliyor Y•.;ri: :~::· e::::11 ::.n:: 
t Dört çocuk .sahibi olmuş, fakat 

. · • kocası anaf111ış, içkiyi gitgide de 

Bu karıkatü.r bir Amerika pzetelinde çıkmıttır• Vatin,gton deniz ailihlm 
muahedeaine gör~ :İngiltere ile Ameribrıın ( 5 , Hr gemiaine kar§Jlık .fııpouya 
(8) harb gemiıine aahıb ()}aeaktır. Halbuki Japonya nisbeti artık kabul etmiyor. 
Deniı aillhlannda Amerika .-e İngiltere ile mil-ıavat miyor. Reıimde Japonyanıu 
''ben de uterimf,, dediği 9ok qi anlaşılı;, or. 

Tokyo, 7 ( A..A..) _ Huaual kon• metl Tllcudl kalaaz -Ye b11aun •ee'u-
•ey deniz ıillhlanaı tahdid lıaldan- .liyeti çekilene aittir. 
deki Vaıinrtoa •ualaedelİD·a feslai lngllte~ Gelince 
notaauaı Jaz.acalc doku azalık ~ Londra 1 ( A.A. ) - İngilizler, de. 
komite teıkil etmittir. nlz konuımalar:nda ikinci bir aafha-

A lk Gare yı beklemektedirler. Bu ikinci konu•-
" .; mer aya i b. malann nerede olacatı 1ıenGz belli 
.a,.aıton, 7 ( A.A.) - RH• ır detiJdir. 

kaynak, Japonyanua deaiz muabede- Al G• 
· · ... _Ldlri d manpya vre 
sıaı reımea feabetmeal MlA D e B ı· 7 ( "' & ) A l 'ı. .k . l er ıa, ~ - man gaz,.. 
Amerı aın Loııdradakl iç cıbet l l . 
mOzakereleri h•ta enaİf tellkkl tc eri Londrada denız konuıma1arının 
edecetl beyan 

1 

oı'::makta -.eyahut neticesiz kaldıfıaı büyilk harflerle 
. . yazmaktadırlar. 

japonyamn 'ımdıld denız muahede· . . . 
ı · · feahedwek de.la bYYetl riıüa Maamafıb Gumanıa gazeteaı~ y.a-WsMSi 1 ••• .-. ._.. Si .,,,• ..._..._ lıcmtla ......._~u- itıtitif ÇtkmHı 
L- -1&.. 1 .. _.....! .... . .. 1 ... .• ..... - ye -- 81 ... 
- ...-- _- .. h•R lai .... L.-..._, -1-- L C!. 
ld - ili -~u LL-~·- - •1111 - - UMa v-rlrta o U•- n wu mea"9U&r• L"'~-• t • • • - il il • il et Khllla't aa&uaJ7'1 .. , .. -g tereıaiıı tav.aaau-
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J( A.A) &-.a.-.:L tu ile bertaraf edildifini kaycletmek-

•ı ngtoa, - ~--u~•• tedir. 
hlkiiınetine g<Jre, J•ponyanıa LoncJra 
konuımaları yapılarken V aıington 
muahedeaiai fe.Jııetmeai japouy-ın 
bu koauımalardan çeWlmeai demek• 
tir. Baılıca allkadarlardan birinla 
çekilmuile de bu konuımaların hik-

Beyhan, evveli tuşlara yavaı 
yavat dokunurken birdenbire 
ıfnirlenmiı gibi hiddetle ba11ıyor, 
makineyi kıracak gibi çatırdatı• 
yordu:' 

içinden, hep ayal feyi tekrar 
ediyordu: 

- Tür kanın alacağı olıun ..• 
Elimden çekeceği varl.. Peki, ya 
Harun Şinasi den değilse? O, 
g6ndermemişse?.. O halde, kim 
gönderdı?.. Kim gönderebilir? .• 
Eğw Harun Şinasinin gönderdi· 
ğioi duyarlarsa burada duramam 
artık... Öğle tatilinde, Tilrkinı 
görmeliyim1 Belki onun haberi 
vardır. 

Bunlan düıllntirken Sinan T ah
ılnin bimıetçiıinin ek,i suratı 
gözlerinin 6nline geliyordu: 

- Karını• terb~yeaizliibıi, sı
nana aöyleaem mı acaba ? Ya 
o komıularm 1ıain hain bakışları! .. 
Sinan Tahıine, kadın misafiri 
gelmiyor olmalı! Hizmetçi karı 
benim şirkette kitib olduğum~ 
komıulara hemen yetittİrlDİftir. 
Sinan, Belki de evde idi ... 
ihtimal komıulanndan, hatti hiz· 
metçiıinden çekindiği için, beni 
kabul etmede~ Bana görllnmedi .• 
Daha iyi oldu... içeri girip otur• 
•aydım, artık n• dedikodular 
çıkmazdı! Evimiz yakın olmasa, 
aldınş etmem. Ortada fol yok, 
yumurta yokken dedikodu çıkar. 
Bizimkilerin de kolağına giderse, 
aslını uaaını sorup araşbrmaz· 
lar, btttUo ktlnahı, kabahati ba
na yüklerler ••• Böyle olduğu da
ha lyif 

Beyhan, 6gle paydosuna, ka· 
dar, hep ayni dtiıllncelerle zihni 

Alman.,a'da adli~e Blrllğı 
Berlin, 7 ( A.A ) - Pruıya Adliye 

Bakualıtı Uriç olmak Clzere bQtQn 
Alman hlk6metletofnlD Aoliye Bııkan• 
·~kları bir emirname n. kıı1dırılmııtır. 

karışarak, hiç durmadan çalıştı. 
Müdfiri mnumt, mndftr Sinan 

Tabaia Beyi• hülüasını beğen
mı,ti. ŞeYket Y ab7a Bey, buna 
Beyhandu duyunca aapean ke
sildi ve dudaklarını .aırdı. 

Pertev Nejadla Mukayyid Nafiz 
Yusuf Efendi. br·ık altından kıs· 
kıs gftlilyorlardı. Ôğle paydosunda, 
Beyhan, odadaki arkad-aşlarından 
evvel davrancb; .fapkaaı elinde, 
kendini koridora attı. Hem yürü
yor, hem şapkaaanı giyiyordu. 
Mer.diveoleri, sıçrıya sıçrıya indi 
ve Türkinın ç.alışbğı 'Cdaya koıtu. 

Türkan, 8} akta, rujunu taze· 
liyordu: 

- 6onjur Beylaanl sea, beıal 
arar mısın? 

Fakat arkadaflıllln tea, "e 
çarpıntıdan blisbUtün penbe!eş· 
mıt yüzüne bakınca, dudakluma 
götürdiiğtl nıj tiibnntı çalttaaına 
koydu: 

- Nevar? 
Beyaan, kayıtaz ,.1runmiye 

çabalıyordu: 
- Bir ıey yok... Şapkanı 

ıiy de çıkalım. Buglln beraber 
yemek yeriz, olmaz mı? 

Tllrkin, Beybam dikkatle dz
dft; bu, bir davet .ı, ayak &eri 
bir konu..- mı, yoksa imdada 
çağırmak an idi? Türkan, arka· 
dqının halinden, bir fevkalldelik 
olduğunu hissediyordu: 

- Hazırım, ,gidelim. 
Y anyana yl\ri\yerek çıktılar ve 

şirketin yakınmdald lokantaya 
girdiler. Beyhan, garsonun 'Uzat· 
tığa litteyi, Tirkina verdi: 

- Bak, ne mmarbyacakan 
ıöyl •... 

- Hayır, lıayar._ 

.art nvermiş, kadın nihayet daya
namctmış, ayrılmıt. baıka birile 
ev'enmiş, fakat aksilik bu ya, bu 
zat ta bir müddet aonra kadını 
kim es'z ve beı p ram bıraka
rak, uzak bir yurda kaçmıt! 

Bayan Hafize soruyor: 
- Ne yapayım? 
An1aUığı hikayeyi bir de, ken• 

dı ine dört çocuk kazandıran ve 
ayyaş tanınan Adamdan dinle
mek isterdim. Feha anlatıta gö• 
re :verilir, derler. Maamafih ben 
bu hadisede adamı dinlemediğim, 
sadece kadının yazıamı okuduğum 
h~Ide, yine kadını hatalı buluyo-
rum. Bir kadın aenelerce birlikte 
oturduğu, kendisinden dlSrt çocuk 
aldığı bir erkeği, her ne gibi va• 
zlyet kartısında olursa olsun yine 
terkdemez, ederee batah mevkie 
dftfer. Hafize Hanımın hikiyealniu 
bafl1a kıımı ilk kocasına, ço
cukelannıa babasına aiddir, ikinci 
kocasını ehemmiyete almıyorum, 
esasen haıka bir kadın bulmuı, 
onu alıp gitmiş, yani peşiodeD 
tahmin edilebilecek fCYİ yapmı§br. 

Bayan Hafize timdi mllmklln
se ilk kocasına döomeU, çocukla
rının tafaatile rahat bir hayat 
bulmıya çalıımalıdır. 

* An'karada Bay Ahmedeı 
Oğlum kızın fotoğrafını geri 

vermekle, arzuıuna itaat ederek 
kendisile bir daha konuımıyac.a• 

ğını söylemeklo bir erkek gibi 
hareket etmltsın, tebrik ederim. 
Şimdi, hem de aradan bu kadu 
geçtikten SOlll'a niye mUteeseir 
oluyonun, aevmlyeıı •erilmez, bu
nu habrla •e anutmıya bak, el
bette sende erkeklik gururu ola· 
caktır. Alelhuıuı o da, sen de, iki .. 
niz de çocuksunuz, daha mekteb
deelniz, aceleniz ne? 

TEYZB 

- Yemek yemlyecek misin? 
- Bir et •uya içeceğim, 

o kadar. 
Ve gal'80lla döndll: 
- Et suyu... Ilık latemem, 

•ıcak o!mn .•. iki tane de yumurta 
sarıaı kırdırın. 

Gason, batıJU salladı: 
- Baıilatüae. hanımefe•dl. 
Beybanın halfaden, Türklna 

durgunluk ~ı. hattA biraz da 
işlihau .kaçmıftı. Listeye, .iateksiz 
iıtekaiz bakıyordu: 

- Bir rosto ••• Patataı pUreli 
garnitürlü ... 

Garson uzaklaşınca Beylaan, 
TGrklnnı elini tuttu: 

- Bquna gel-den Jıaberia 
var mı? 

Türkln, bir çocuk aaffetile 
bakıyordu: 

- Bir f•ydeu haberim Jok. 
ne oldu·r 

Beyhan, dişlerhli •kanaK içini 
çekti: 

-Müdür Beyefendinin de.tet
h•el6rine uğradım. Doğrusu, çok 
neziklne istikbal edildim. 

Tnrkln, ııprmıı gibi gl>zlerini 
açmıştı: 

- Sana karfl bir terbiye.iz.. 
lik, bArmetaizlik mi etti? Sina• 
Tahsin Bey, öyle adam değildir 
amma. .. 

- Haya •.• Sinan Tahsin Beyi 
görmedim. HWnetçiSI kapıyı aç.ta v• beni bir döğmediği kaldı. 

Ti.irkin, alık alık kekeledi: 
- Ne diyoraan? 
Beyhan, hizmetei kadının aldığa 

tavrı, söylediği sözleri aniath, Tür
kia, dialedikçe f8t1n,orda: 

(Arn•ı Val' 



Dünga Hddiseleri 

\ · 

Fransada Kaç 
Şişe Şampanya 
Yapılır? · 

Franıa nznm memleketidir, 
Ozüm boll•- derler. Hakikaten 

çok llzllm yetlftl· 
la, mt1mlt1· rir. yalnız bu 
kt1tt1 re/alı ttzllmler, bizde ol· 
getlrm•di duğu gibi zevkle 

yenen tatla clnıten değil-
dir. Umumiyetle ektldir, kabuk• 
ları da kalın ve serttir. Sadece 
ıarap yapmıya yarar. Franıızlarıo 
meharetl bu UzUmleri taanif 
etmekte, iyi lılemekte Ye lezzeti 
biribirine uymıyan, hiçbir zaman• 
da değiımeyen muhteaf tiplerde 
ıarap yapmaktadır. 

Franaada ıon birkaç yıl içinde 
kafi derecede Uzüm yetiımemlfti, 
hariçten getirtmek ihtiyacı haaıl 

olmuştu, fak at bu sene çok bere· 
ketli oldu, bu defa da fiatı düı· 
tükçe dllıtU. 

Yapılan bir istatistiğe göre Fran• 
ıada, şarap 

1

bir kenara birakılmıı 
her ıene 40,000,000 şiıe ıampan· 
ya yapılmaktad1r. Bu ıampanyft• 
ların flatl 80 ile aoo kurut ara• 
aındadır. 

Franıa hu ıampanyanın en 
büyük kıımını harice ıatardı; bu 
yllzden çok para temin ederdi. 
Fak at bu sene bir taraftan her 
memleketin kendiıine mabauı 
ıampanya yapmaaı, öbllı' taraftan 
da Franıız ıampanyalanna pahalı, 
bulması ve en nihayet hudutlarına 
sokmamuı dolayıılle Franıız 
şampanyaları aatılamamııtır. 

Şimdi Fransada: 
- Her Fransız senede bir 

defa olsuu bir şiıe ıampanya iç
melidir, ıeklinde propaganda ya• 
pılmaktadır.j 

Tanınmıı bir Fransız geçen• 
lerde tanımadığı bir el 

.-... J,-b-il_t1_n_ yazısı ile yazılmış 
d l bir mektup ahr, 

a am arın hayretle okur. 
harcı Bu mektupta adı· 

nı hlç hatırlamadığı bir adam, 
doğduğu gllnlln yıldönOmünU 
kutlulamakta dadır. 

Fransız dllşllnUr, hakikaten bu 
alln doğduğu günün yıldönU· 

mtldOr, blnblr it araıında bunu 
kendlai bile u~utmuştu. Fakat 
acaba bu güntı kutlulamak ıara· 
fetinl gösteren zat kimdir? Fran· 
ıız mektubu evirir, çevirir, Ustlln
de bir damga görUr. 

Bu Daınıa (Amıterdam) şeh
rincfe bUyük bir otelin adıdır, mek
tubu yazan da o, otelin mlldürll· 
dür. Franıız hidiıeyl hatırlar: 
Geçen yıl tatil 1:amamnı Amıter· 
dam ıelirlnde geçirmiıtl Ye bu 
otelde kalmııh. 

Meğer otel mlldürU, oteline 
gelen her yolcunun hüviyet cttzda· 
nını gördllğtlne nazaran orada 
kaydı olan doğum gününü çıka· 
rırlar, zamanında bir tebrik mek· 
tubu gönderirmiş. Ne güzel 
bir reklAm usuln değil mi? 

Soa Posta 
iLAN FIATLARI 

1- G11Hte11l11 ••• go••dle 
6ir •Ütanun iki .atıt'ı bir 
( 1ıt1ntim) 111gılır. 

2- SagJa•ın• °pe 61r aon.11· 
min ila /iotı pnlartlır: 

ıayfa aayfa sayfa eayfa ViKer Son 
1 2 5 f ~ 5 yerler sayfa 

ı--~ı----- ------ ~---
400 2so 200 100 eo ao 1 
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3-:Bir ,antimdt: va•ali. 
(8) kelime oudır. 

4- in~• o• kalın p•dar 
lutot:elclan gere rtN 
Nnliml• alçiiliil'. 

SON POSTA 

Dlnrada Olap Bitenler 
---------------------~ 

Keiıdi Yurdun Yabancı Topraktan 
Her Vakit iyidir 

Edirneyi Sel Baıtığ'ı Gece Mekıikanın Bir Köyünde Duyduğu 
T eeııürden Yaprakları Bükülen Af aç 

Bir Köy Halkının Gözü Önünde Bağlı Bulundu2-u 
Yerden Kaybolan Maymun 

--------
Bir Franıız gazetıciıl g19enlerde .. bir u devriAlem " 1e-

yahatı yaph, biJha1Ba bize uuk Ye çok yabancı yerlerde 
dolaştı, binbir garibe görda. Hepiini birer birer kaydetti. 1 

Aoağıda okuY:ac~ğınıı aatır~ar, bu ı~tin kaleminden çıkmııhr. 
Bu fen, bu bılgı a1nnda bır k111m ın1anlar1n ne ile meogul 
olduklarını göıterir: 

Mekıikada do
latıyordum. On 
beı Hat at yol· 
culuğundan ıon• 
ra bir gece 
Palenk k6yUne 
varmııbm. Bir 
karaırga ııcağı 
Yardı. Kartıma 
çıkan ilk kaylll 
evine sıirdim, 

yora- u n 1 u k tan 
bitmittlm, boylu 
boyun& yere l!le
rJldim. 

Bir adam yak· 

laıtı, yanıma çö· 
melerek bir tit• 
uzattı, ağzıma 

götUrdU. Bir yu· 
dum aldım acı 
idi, ıehlr g ibi 

idi. YUztlmO bu
ruşturdum. Adam 
fena bir lıpan· 
yolca Ue: 

-içmelisin, de
di, iyileıecokainl 

içtim. 
Gerçekten JyJ 

geldi. Bir çeyrek 
saat ıonra U%e
rlmde yorgunluk 
kalmamııtı. Ah· 
mı ken dlm çözU· 
yordum, beybe
min dibinde bir 
kutu konsene 
çıkarıyordum, yl• 
yordum. 

Ertesi sabah av aahlblmle da
ha iyi tanıttım, azçok hansızca 
da söylüyordu, bana muhitini 
belletmeye çalıtb. Burada birkaç 
gUn kalacaktım, dinlenmek iıti
yordum, fıraattan lıtlfade ettim. 

* Bir akıam, karııhklı oturmuş-
duk, o ıöylUyordu, ben dinliyor· 
dum, bir aralık yüzümde bir 
hayret eaerl . g6rmüt olacak ki 
ıöztımü ke1erek : 

- inanmıyor muıunuz 1 diye 
tekrat etti, ve ıöyledl : 

Ben buraya, Hind kitablarm
da bahıl geçen "bilen ağaç" ı 
bulmak tçin geldim. buldum, tim 
dl yanında yafıyorum. 

Gö1.Um, aralık kapıdan dııa· 
rıya kaydı, siyah geceyi dinledim 
evıahibim: 

- Geliniz, göstereyim. dedi. 
Kalketk, az ötede ormama 

daldı. O, yine ıöylüyordu : 
- " Bilen ağaç,, yeryO· 

r:Unde vukua gelecek fela-
ketleri peıinden hisseder, acı 
duyar. Bakınız Japonyayı al· 
ttlıt eden zelzeleden biraz 
evveldi. Ağacın gövdesinde ve 
dallarında bütün yaprakların kıv· 
rıldıklarmı gördüm ve dünyanın 
bir köıeıinde bir felaket olduğu
nu anladım. Birkaç iÜn sonra 
zelzelenin haberi peldi. 

1927 senesinde bir tayfunun 
( Antil ) adalarını silip süpürdU
ğ'ünU de y;oe ondan öğrendim. 

Gecenin karanliğınd• 1 kvru 

"Bilen ağao,, ın etrpfında bir t•dkik 
otları ayaklanmızın altında çıtır• 

datarak yürüyorduk. Arkadaıım 
yine aöylUyordu : 

- Bu ağaç lnaanların çektiği 
ıahrabı bilmez. Yanında bağıran· 
ları, çağıranları, olup bitenleri 
gördüm. Bir tek yaprağı bile 
titremedi. Büyük muharebe çık
mııtı. Milyonlarca k;t idon terek
küb eden ordu~ar biribirlerini 
yiyip bii iriyorlardı. Ağaç bu dört 
mene ı.arfmda tamamen biuıiz 

kaldı. Onun duyduiu teeS1ür, 
münhasıran topra§'ın uğradığı 

tabit felaketlerden do§'ar. 
- Pekl bu dakikada nası~dır? 
- Taze, canlı ve 1akin r 

Çünkü dünyanın hiçbir köteıinde 
tabii bir felAket olmamıttır. 

Y eıll ttınelden, küçük bir 
meydana çıkmıştık. Aradığımıı 
ağaç meydanın orta yerinde idi, 
ay ııığı altında •erpillp yükseli· 
yordu. 

Ev 1ahiblm birden haykırdl: 
Ağacın yaprakları kıvrılmııb. 
Istırap çektiği anlaşılıyordu. Ben 
de heyecana kapılmıştım, soru· 
yordum: 

- Mühim mi? 
- Hayır, o kadar değili Fela-

ket mahallldir, az sürecektir. Bu
gUnUn tarihini bir yere kaydedi
·niz ve medeni dünyaya döndüğü· 
nUz zaman yarinki tarihte çıkmış 
olan gazeteleri okuyunuz! 

Çok sonra adamın. söylediğini 
dinled;m v.e ıünkfl , t~~hto .çık~t, 

olan eski gazete nUıhalarını 
kanştırdım, aeçekton: 

- Tllrklyenin Edirne ıehrlni 
ıu baatığım ilan ediyorlardı. Hay· 
rete dUtmedim, adamın üzerimde 
yaptığı tesir o derece fazlaydı ki, 
ağacın kerametine ben do inan· 
mıştım. 

* Meksikanın Palank köyünde 
tanıdığım bu adam bana birçok 
garip feyler öğretti, tabiatla baı· 
bata kala kala insan gözllnden 
k~çan birçok ıeylerJ öğrenmfıtl. 

Bunları fennen ve aklen izah ede• 
miyordu. Fakat biliyordu: 

- Çocukken köyümde bir 
adamm ölmek Uzer• oldutunu 
daima bilirdim. 

Na11ıl? 
- Bir taı bulmuıtum, bir 

adam ölecekmi, bu taı elim· 
de ı11ınırdı, _ aımsıcak kesilirdi. 

* Bu hikAyeler hakikat, bilgi 
ve mantak memleketi olan top
ra klarımızda anlabldığı zaman 
garip görllnUr, inanılmaz, fa~at 

benim o zaman yaşadığım yerler 
de, içinde bulunduğum muhitin 
b ir parçası gibiydi. 

Yine orada, o ormanın kar
ıısı~da yerler söylllyorlardı : 

- Bu ormanın, içine hiç insan 
girmemiş yerlileri vardırt içinde 

ı maymunlar yatar. lnaan . gibidir· 
~er, arka eyaldarı Uxerinde yl1• 
rlirler ve bir-!kadıo !>uldular mı 

- -=--.. -

Birinci kanı n & 

Kari Mektupları 

Tehlikeli Bir 
Kugu Ve 
F ener•iz Sokak 

1 - Aksaray civarında Sel• 
çukıultan camiinden SlllUklUye 
giden yol tlzerlndeld boıtanın bee 
men hemen düvarları yok gibidir. 
Knçnk çocukların hergün oyna• 
dıkları bu boıtanın bUyük kuyusu 
da yolun kenarmdadır. Acıklı 
bir kaza vukuu pek muhtemel 
olan bu bostan duYarlarının acele 
tamiri çok ltixumludur. 

2 - Akıarayda Sorguççu ıo• 
kağı lle Linga caddesini biribirl• 
ne bağlayan ıokalc çok karan• 
lıkbr, bir tek lAmba yoktur. Cad• 
denin üzerinde bir lamba varıa 

da bu ıokağa hiç t esiri olmuyor. 
Çok defalar gazetelere yazılmış 
olan bu mesele bili nazarıdikkati 
celbetmemlttlr. 

Abaray: M. HAdi n M. Ştikrti 

Çamur Deryası 
Kasımpaıada Tabtagazl ma• 

hailesi Cami ıokatı bir çamur 
deryası gibidir. Bu sokaktan HA· 
kim ıokağına geçmek, bllha1&a 
yağmur yağdı~! zaman mümkün 
değildir. Civardaki evlerde pislik 
kokuınndan oturulmıyor. Oradan 
bir bark yapıhp dereye bir mec• 
ra Yerillrae çok iyi olur. Beledi· 
yemizin · naurıdikkatlnl celbe· 
derim. 

Kaaımpaea : İrfan - - --- --- -··-·-- ..... ...__._ Teni lle1rı1at: 
FotoQrat haberleri - Yeni çı~ 

kan altıncı aayısınde. Mahmud Y esarl 
İngHtere kıralınm oğlu ile prenseı Ma· 
rinanın tanitmalarını ve evlenmelerini 
enfea bir liaanla anlatıyor. Yine ayni 
ıayıda Hikmet Feridunun güzel bir 
ropörtaji, cazip yıldız Birigitte H elm'in 
nasıl hap11e makkum edildiği vardır. 
Aynoa hakiki bir hapieane hikayesini 
okuyunuz! Bundan baıka haftanın yerli 
ve harici hadiselerine ait güzel fotog• 
raflar bulacaksınız. 

Necmllstlkbsl cep takvimi -
6 aenedenberl çıkarılmaktadır. İçinde 
birçok ve tOrlü faydalı bilgiler ve tek
mil bir takvim 'tardır. Fiatı 10 kuruıtuı 
Tneiye ederiz. 

Mavi alevler - Genç şairlerden 
Bay Neomeddiıı Veyıinin birçok özlil 
tiirlerini toplayan bu kitap, ıatıea çıka· 
rılm1ştır. Fie.ti 35 kuruştur. 

kaçınp götUrUrler. Arbk o kadının 
ne olduğunu biç klmıe öğrenemez, 
bir gtın köylU1er bu maymunlar• 
dan bir tanesini tutmıya muvaffak 
olmuılardı. Bir kulnbeye koydular, 
içeride bir ağaca bağladılar. 

Kendileri de dıtarı çıkaralt 
kultıbeninl etrafında beklediler, 
aabah oldu. Tekrar kultıbeye gir
diler. Maymun kaybolmuıtu. Yal• 

nız bağları duruyordu. Bağlara do· 
kunan ln1anlar da kör oldular. 

* Palank kayftne vardığıman aee 
klzinci gtınUdU. Bir gün birden• 
bire hava karardı, bidenbire ge• • 
ce oldu \ e anıızın şiddetli bir 
fırtına çıktı. 

Ağaçlar kırılıyor, · kulUbeleı 
yıklıyor, köyde ve ormanda ne 
kadar hayvan var11a hepsi birden 
bağrıyordu. içime bir dehıet 
geldi, sabaha kadar gözllmU 
yummadım. 

Ertesi gün sükun avdet etmiıtl. 
Yerlilerden birine ıordum. 

- Her defaıında böyle olur, 
dedi. Bir insan baıka bir 
insanı öldiirdü mO, ağaçlar ve 

hayvanlar mUştereken döklllen 
kana acırlar, arkasından feryad 
ed~.t:ler. Muhakkak dlin akıam da 

ı bi_r ~inayet ol~. 
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Dünkü Şild Maçları 

rKadıköy, Taksim Ve Be
ıiktaşSahalarında Yapıldı 

-----

Düıt T•kıim ••lı••ı•d• •apıl•• ın•çl•,.d•11 bir ıllrlrujı 
Dun Uç sahada birde• ıild l larını açamadıklarıaın aebeblerlni 

lllaçlarıaa devam olundu. Mıntaka tetkik eden futbol federasyonu 
futbol heyetinin karuı mucibince Eenerlilerin ltira:ı.lan llzerino o 
her ayın ilk haftHı ıild maçları• kararı düzeltmiıtL 
na ayrılmııtır. Dtın ayal kararın Son günlerde federasyonun 
tatbiki olarak tild maçlarına de· düzelttiği kararı muvafık görmf• 
Yam olundu. yen mıntaka futbol heyeti Fenerin 

DUqktl oyunlar ılld maçlannın ıild meçlarmdan hariç bırakılma• 
ikinci devreıi idi. Alınan netice· ıında larar ederek ilk karannı 
lero bakıhr1a, birinci ktıme takım· devam ettirmittir. 

larmın vaziyetleri deiiımediğini 
iörürUı. Birinci kUmedekl takım• 
'-\' ikinci kUmedekl takımları epey 
hoyuk farklarla y•ndiler . 

Fener ıtadında : Birinci kUme• 
den latanbulıporla ikinci küme .. 
den Anadolu araıında oynanan 
lild maçını Iıtanbulıporlular 2 • 4 
kazandılar. 

Sllleymaniye ile Hilil arasın· 
daki müaabakada birinci kllmeye 
lllenıup olan SUleymaniyenin 5-3 
ıelebeılle bitti. 

Takaim ıtadında: Birinci kU· 
llıeden Galataaaray takımı ikinci 
ktırneden Haliçi 1 - 8 kazandı. 

Beykoz. Karagllmrllğll 1·3 
Y•ndi. 
le Şeref atadın da: Vefa .. Top· 

b•pı oyunu Vefanın lehine 1 .. 6 
ittl. 

Fenerbahçe 'lld Maçların· 
~•n Hariç B1rakıldı 

Evvelki aylar içinde ıehrimlze 
lelt:n Bohemya Çek takımı ile 
nıeç Y•pmak Uzere aahaıını tild 
~açlarına aça mı yan F enerbahç• 

lftbtinUn mıntaka futbol heye· 
tlnce ıUd maçlarından hariç 

1 ~•lulmHıaa karar verlhniıtir. 
karara ltlraz eden F enerlilc• 

rin ıHr&yetlerini •e o ıtln aaha• 

İstanbulda 
Atletlerin Kıı İdmanlarına 

Baılanıldı 
latanbul atletleri kapah aalon 

idmaularma baılamışlardır. Bey• 
oğ;u Halkevlnde pazar gUnleri 
toplanan Türk atletleri kıı idman• 
larile yaz mevıimi kolayca form· 
larmı alabilmek üzere utraıı· 
yorlar. 

Kıı idmanlarının bıiyle mun• 
tazam bir ıekllde tatbiki iyi neti· 
celer verebileceğinden Pazar gUn· 
leri yapılan toplantıların devamını 
te.nenni ederiz. ----

Avusturya W ackeri 
Yenildi 

Avusturya takımlarından .-e 
Uk UçUncUıll Wacker Fransada 
yaptığı turnede iki feci mağlübi· 
yete uirıyarak taraftarlarını ve 
Fransız halkını bUyUk bir inkisara 

uğra twıııtır. 
W acker Parlıte iki mllsabaka 

yapmıı ve her iki müsabakada 0-5, 
2 • 5 ml\him farklarla yenilmlıtir. 

Eraesız gazeteleri bu mailfı· 
biyetlerdon bahsederek Avustur· 
yalıların aldıiı bu neticeleri fid· 
detle tenkid etmektedirler. • 

SON POSTA S ı ı'a 7 
~,,...---~--=-===- = 

• • ..... ~ 1 : :., ' ~ • , 

Yunanlılar 
Şimdiden 
Hazırlanıyor 

Kadıköyünde Hususi Bir Maç 
-

F enerbahçe 3 · 1 ile 
Önümüzdeki mevıim yapılacak 

Balkan oyunlarına şimdiden 

adamakıllı hazırlanmıya baıhyan 

Yunan atletizm federasyonu ikinci 

ıınaf atletler areıında tertib ettiği 

bUyUk ·mUıabakada çok iyi neti· 
celer elde edildiğini görmüştür. 

Ateş - Güneşi Yendi 
Üç Kulübün Muhtelit Takımı Birkaç 

Gün Sonra Yunanistana Gidecek 

Federaıyon bununla da kifa· 
yet etmiyerek önUmllzdekl Balkan 

olimpiyadına Yunanistan namına 

iıtirak etmek üzere Amerlkada 

yerleşmlı olan Yunanlı ıamplyon· ' 
lara mektuplarla müracaat etmiş· 

tir. YuRan federasyonunun dave· 

tine mu•af akat cevapları ıelmiye 
baılamııtır. 

İngiltere Ve Olfmplyad 
Londra, 1 ( A. A. ) - lngillz 

olimplyad konHyl 1936 olimpiyad 
oyunlanna lttirak için Almanyanın 
daYetJnl kabul etmiftlr. K•leclnlr1 hlr t•lalilc•gl ına/111,.etle atl•tışı 

---------~--~A---------------,~~~~n~f• 
Boks Aıemı•Dde Guneı kulUplerinin birleıerek bir 

ktime yapbklarını Ye beraberce 
çahıacaklarını yaımııtık. Fener---------····------·-·· ..... 

Dev Adam Meşhur Karnerayı 
Tekrar Şişirmek istiyorlar 

D•" ad•mın h•twı ıöhretlnln bi,.den gılcıltrta.ı11• ••••P olar1 dinga 
ıampige•lai• maçı11 tl• AMerlkalı Moka lllr A•11b.tll lııasnııu adam•k•llı 

dlS111liiiii •ırtılarda hakemi11 Ka,.1'.eraga oerdlil lhto,.l•rı dlıdigor. 

iki lnaaR ağırlığın?akl. mUthlı ma Cenubi Amerikalı pek uzun 
heybetli• dllnya rakıplerıne bir boylu Kompolo ismindeki Hld 
r;anı~nlardehıet 1açan dev adam bir boksörü çıkarmıya karar 
namıle tanınmıı ltalyan bokıörU verdiler. 
Karneranın Amerikalı hasmı Brezilyalı lle yapacağı maçtan 
Max Bir den fena halde dayak galip çıktığı takdirde ıimall 
yedikten ~onra blitiln. töhreti bir· Amerikan şehirlerinde de birkaç 
cf~:ıbir.• ıondii. Amerık.alılar m~· müıabaka yapacak olan dev 
hım bır maç daha tertıb edebi.· ad · h. ı d h ki k · · · d d am o aıım an a a ıyara 
mek tlmıdıle ev a amın hali k .. · b' · 
dehıetll bir boksör olduğunu çok tcı rar goze ~ıre ıbrae buglin~ü 
reklAm etmek iıtediler F k t dünya şampıyonu Max Bir le 

b 11 i 
· d' ~ "

1 
I 8 8 döğütecektir. 

a a n n eaaaen ıevme ıg talyan 
boksörllnll bir tllrlü tekrar .. Münekkidler bu uğurda yoru· 
ıokınıya muvaffak olamadılar~oze la~ müsabaka mürettiplerinin 

Efkirı uınumiyenin [tal an planlarında muvaffak olmalarım 
bokıörllne ıimdllik taraftar ol~a- pek t üpheli görmektedirler. Dev 
dığ'ını anlayan milıabaka mliret· adamın bir boksörden ziyade 
tipleri plinlarını deiişllrerek yaradılııı pek ayrı. kab;Jiyetaiz 
Karnerayı reklamdan ziyade ka- bir döğüiçU nllmunesi olduğunu 
zanacağı galibiyetlerlo göze ıok· herkesin an '. aC:ığını açıkça yazan 
mılk yolunu tuttular. Eu pJAnın n. ütehassıılar bu fik rden vaıgeç-
tatbiki için natıra gelen boksör- mcleri için Kamerayı tekrar 
ler araımdan en lr4ini aeçen yüli.acltmi}'.e çahıanlarııı gözlerini 
mütabaka ' müreltip\.eri dev ada- aç.maya çalawıyorlar • . \ 

bahçe ve Beılktaı takımlarının 
ku•vetleri malumdu. Ateş·GUneı 
takımının llerdekl ecnebi maçla· 

rında naııl bir kuvvette buluna• 
cağını anlamak Ye bu tlç kulübün 
bir muhtelitl yapıldığı takdirde 

Ateı·GUneşten hangi oyuncuların 
ahnabileceğlol keatirmek llzere 
dUn Fener aabaıı.ada Ateı·GUneı• 
Fenerbahçe takımları husuıi bir 
maç yapblar. 

Üç kultibtln bir maksat etra• 
fında toplandığını bilen spor me• 
raklıları dUnkll maçın ehemmiye
tini anlayarak Fener sa basma 
toplanmışlardı. 

ilk devrede Fenerbahçe takı· 
mı hakim bir oyunla üç gol attı. 

Bu gollerin iklslnl Namık birini 
de Muzaffer attı. 

ikinci deneye birinci devreye 
girdikleri ıekilde batlamanın pek 
doğru olmıyacağını anlıyan Ateı-

Gtıneılller takımlarının tertibini 
değiştirerek oyuna baıladılar. 

Bu devrede oyununu daha 
düzelten Ateı .. Güneş Refünln 

ayağile bir gol çıkarmıya muvaf· 
fak oldu ve maç 1 • 3 Fener• 
bahçenin lehine bitti. 

Atinaya Gldlyorlar 
Son hafta içinde beraberce 

hareket etmek üzere anlai&D 

Fener bahçe. Beşiktaı. Ateı • GU
neı kultıplerlnden 1tçilecek muh• 

telit bir takımın Yunanistana 
gideceği ıöyleniyordu. 

Yunanlstamn birinci takımla· 
rından olan Panatinaikoı'la bir--
kaç gündenberi devam eden 
mektuplaşmalar neticesinde anlaş• 

ma hisıl olmuş ve Tlirk muhteli• 
tinin önümüzdeki ayın 6 ve 7 nci 

günlerinde Atinada iki maç yap• 
ması kararlaşmııtır. 

Bu maçlara kar9ılık olmak 
üzere Yunan takımının da ilkba· 
harda lstanbula gelerek Fener 
stadmda iki IJ!BÇ y~pmaaı için de 
ayrıca anlaşılmıştır. 



Resim il BUJUk MllU Roman -c: 

TOMBUL MiRASYEDi 
'"·o: 102 

Küçük Allı 
VUkelilarına gtlvenH bile bir ıey 
yapamaz. Sokakta tesadftf etti 
farzedelfm, haddi iae yan baksın .• 
Fakat herjfin birtakım lağım ka· 
b:Iinden yanaşma.an var. Onlar• 
dan birinin göreceği tutar. it 
olsun diye urkmtdıkta bulunur· 
lar... Yoktan yere kafa, göz mtl 
yuracacğız, karakolJuk mu ola• 
cağız? 

Baıuun dikine eiden, aklına 
eseni yapan Vehbi, her nasılsa 

bu ağabey na8ilıatlerlııl dinlemiştL 
Netice olarak, Allı, o canım, 

ıahane landoya bir kere bile 
bioemem.iı, on adımlık yere olaun 
gidememittL 

Horhordaki •Ye pell bir bu
çuk ay kadar olmqbı. 

Tombala ayup seldijfne, ba,. 
le kapanab, lasaa ,aza.da aala
rum, dört daYar içinde. seç• bir 
bayata &irdlğiae ylz bha pif
manda. 

Bol Hala uld kaynana11 olu 
baıln kadın da oaa bak Yeriyordu. 

UyUfmuılardı; dertlqly,.-Iardı. 
Kocakarı, taıeyl hakh çıkan
yordu: 

- Yine ben kanımam, ka
rıımıyorum da amma ... billrala. 
Büyük annen yerinde bir kadı

nım. Neler gördllm, ne •parla· 
lar geçirdim. Buıilo Hnln aibl 
körpe, gUzel bir dvan olayım, 
önüme çu~allarJa albıa yıjaalu 

bu hayata tahammW edemem; 
teper ıiderim ... Bu ne bu? Tırınk 
tırmk liralar aayılıb alınan cari· 
yeler bile eairliji çekmiyOI'; Arab 
halayıklar bile bobçaıını alıb 
kaçıyor. 

Koçuk Allının adamakıllı zihni 
çeliomiıti. Haniye, bu gidiıe ni• 
hayet Yermeıl, teplb itin içinden 
çıkması yakındı. 

1 

Ya&anı &ermel Muhtar Alu• 8 - 12 - 9M 

Kapandığına Pişmandı .• 

Melek H. aataoığmdaD 11u le almaya batlamıı, muradına er.miıtl 

lıırkah aec•lik; Saluoay.a mavili beyin pelc sevgili •e kıymetli 
renpde kabuk gibi gezi7e kap- ıarkı defteri... KU~Dk cebinde, 
lanmıt. Jia• rahmetliden kalma kehribarcı Ali ıBey iıl. alU. hal-
feyyum kürk... Ayaldannda, liatl kah, yalancı dolma kalınlığında, 
fiyanıolu llstirin ter ikler. kehribar aiazlık. 

iç çamaıırlan, !katlan ifistün- Bo.ıes T abain, Fındiklıdakl 
de, baıtan aşağı yeni en ki· eYde 'ISyle bir mlhmaıalqmıfb ld 
bar paıa ma'bdumfarımn ve da- rahab prenılerde yoktu. 
madlarının giydikleri çamnşırlardan. Etrafın naz:arıdikkntini celbet-
Kalpakçılarbaf&Bdald f•ğhkça Mu- memek, koıuanua komıunun dedi· 
hiddln Efendi mah, -en pahalı clnı koduıuna, mahalle ltglizarlarımn 
pamuk bezinden dlkilmiı helalı bir baskınına uiramamak üatima\· 
gömlek._ Sellm1dl Temkten alı.. terini de dftttinmlittll. Llztnıielen 
mıf, açık havai maYi wya toz- tedbirleri alıyordu. 
penbeai, gıar gıcır ipek faaiti... Haftada, birkere olsun kale· 
fanilanın albnda, içindeki mermer- mine 11tmeıi, harçlık bırakmak 
ıahid-. dqmdaki faolllnm cia- ~ 411e ..ı- lljı'am- ilamda. 
ıindea çift' dea. (Arkuı .ar) 
Ağabanl hırkamn büyllk ceple- -- ~" . 

rindea birinde, elınutaıa (1) mar- FERAH Tıiyatrosunda 
kalı bir altuı tabaka. Tabakada, Me'hlia Sabalaattin Saa at Bafl 
rejiaia ( .... ullb mah ... ) ua- o Opeımatt 
dan. kaJaYe r-.t kljıtlı, DYalla zan ·-~ 
tarafı yaldmı, paketi bet kur.at• 1 MyAk Lclro • B.lot 

Vehbiye karp olan eald •e•fial 
batWığa. &iller 7Uztl, ODU g6rllnce 
duyduğu aeviuç, gözleriodeld par
laklık, ruhuadakl neı'e, Yel
haııl muhabbete delllet eden , 
hiltUn haller yandaa yanya ek· 
ıilmiştl. 

oln ekatra 8lzaralar ••• Öbnrimde, Bu .-ce ltlrhM:I ~ret 
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KRALiÇE KRiSTiN Daha &teıi var mı, Tombul 
yanında oldu ma, yapı9kan gibi 
eteğine yapııtı mı yüreğini kas
Yetler kaplıyor, ne,'elenmeyi, ıtil· 
mey deği~ ağzım açmayı, yllzibıe 
bakmayı canı istemiyordu • 

Şüpheyi davet etmemek için 

Rejisar: Metlaur ROUB.EN MAMUL YAN 
Oyaıyanlar: GRETA GARBO • JOHN GİLBERT 

Keadiade erbk hakkı bu aa ibir lkrallçf'llİ• maceruı. 
Bidayetinden •onaaa 'kadar lterec ah bir mevzu. 
10 Klıauauenel Pa:ıarteai ILU ainemada 

bir yarım baı ağrııı veya soğuk Senenin ea zenal~ en intiıamlı - en ıtız-1 filmial 
algınlığı bahane ediyor, antipirin gönnek için daha bir hafta kaldı: 
kutusu elinde, yutuyt)rmut gibi, D A N S B İl Y A S 1 
ya ağ%ına bir peynir tekeri atıyor 1 
veya ıhlamur kaynabb içiyordu. Bu bir filim deiil, allı:el:ij-in kendisidir. e., rollerde : 

GL:ARK GASLi! • JOAN CRAwFORD 
Gdelim ~n~klıda~~N, ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lek hanımla Bolw beye. •• 
Taze duldaa ve parlak hanım

lardan aördüğl yilzle Tabiin D• 

oldum deliaine d&ımilştU. 
Kırkına merdiven dayamlf, 

kazık kadar herifde, 18 y8f1ndald 
toy, tımarık bir delikanlı albi ae 
cizlmlikler... Sanki peri padiıahı· 
nın biricik " kıymetli tehzadeal 
imiı de yedrfn lnzı kenclWne 'tak 
olmuı; o da merhametea Ye mO
rilYYeten almlf; yeal ghey gİl'IDİf. 

Ne aüa, ae aOvudelik, ne 
eda .•. 

Daima ayna karınıada, kendini 
görebileceği bir koltukda... Baıı 
açık. Perukirdan aldıiı ıaç sula· 
n1f' kibgtılleri yana taranmıı .• , 
Yt\zft kat kat perdahlı, pudrah .•• 
Arkaaında, Zlnuaa efendiden 
kalma, hiç giyilmeyib aandtkta 

· lanmıf, Haleb apbani•ind.. 

1 

1 lst•nbul Beledlyesl lllnları 1 
Tercümanlara 

l.taııbul Belecliyealaden : . 
Seyyah pzdirmeyl hendlaine it edlnea t.clmanlar ~in dersler 

açılmıştır. tiu der.alu.in •onunda yapılacak imtihaaı kazanaalara 
yeniden •eılka verilecektir. &ki velikalar seçmiye09k, yeaidea 
veaika almayanlar tercUmanlık edemiyecektir. Deral.n -girmek 
lateyeDler 10/12/934 Pazartul gUdae kadar Belediye Tvi%1B 
MOdürliljilne gelip adlarını yazdumalıdır. ..'.83?3,, 

inhisarlar u. Müdürlüğünden: 
idaremiz için ıeraiU veçbile ıekiz .bha kilo auın pazarbja 

17/12/934 tarihine mllaadif Pazartesi aünll aaat 15 te iua Ju.bna
cakbr. Talip olanların ıartnameyl almak llzere ber&Dn Ye pazarlık 
içia ele tayia olunan sün Ye saatte Cibalide Levazım Ye Mübayaat 
Şubesine mllraccatlan. «8336» 

lstanbul Müstesna Bir 
Bayram Günü Yaşadı 

Binlerce Kadın, Yüce Önder Atatürk• 
Şükran Hislerini Sundular 

DiaH '-P'••.,_ lıir .., .. ., 

uyük Millet mecli.U. tefld
lib euaiye baaauada yapbjı 

·- deiifme heriae, T&-k kadını 
da. Tlrk ~ sibi aiyasl 
haklara batla .....Wle ulaib ol
mDf bulmauyor. Bundan llODl'a 
her aeçim dene.inde Tlrk kadmı 
mebua aepcek Ye seçile.bilecektir. 
Yurdun ~:ıeni için yapılan kanun· 
larda Tnrk kadınının da fikir -ve 
kanaatleri hikha olacakta... Hlilha 
Iİyasi haklar noktasından Tttrk 
kadınile Tnrlc: erkeği arasında 
artık fark kalmamıştır. 

Cümhuriyct TUrkiyesioin ba
fal'dığı inkıliplarm, •iyaat aalıada 
en mo.teımua olan bu y~ bıJa· 
1'b, dla lstanbul kadııı~ıaa 
ıevinç ye coıkunluk aaatleri ya
ıattL Binlerce kadın •e .-nç kız, 
Türk kadımnın bu yeni kazancını, 
tebcil ettiler, candan kutluladılar. 
BUyUk Millet mec:lsine ve ytlce 
ISnder Atattırke sonsuz tükran 
himerinf sundular. 

DDn aabab saat 10 dan itiba· 
ren binler.ce :kac!an ve genç kız, 
Beyaut meydanında toplandılar. 
Şehir mecli.i azaları. Kadınbirağl, 
Üniversite kız talebeleri çok ka
labalık ktimeler tqldl atmiflerdi. 
Saat on birde C. Halk fırkaıı 
Viliyet idare Heyeti Reiıi Dr. 
Bay Cemal de geldi. 

Bu ıırada .Ş~ bandosunun 
çalchiı Jatiklil Mar,Ue merasime 
başlandı. Marı dinlendikten aonra 
Kadınlar Birliği azatandan Bayan 
Saadet Refet kftr.aüye çıknrak ıu 
nutku söyledi: 

« Ey tar.bin en mutlu kadını ..• 
Ey on bir yılan kahraman, 

ıöğüs geren tarihteki hatunu bu 
t9praja evladını, erlal ••ren ak 
•oçlı ojm kadınl 

Sen ki bağnnda kanayan ya· 
raların için o kara günlerde bile 
ajlamadm. Gözlerinin 111, lflğı, 
dudaklarını• bllklDmll yalnız er· 
demine yakııaa utlu dötltodliiU· 
nti anlahyordu. Bugün artık için
den ı•ldlği ıibi kara allnlerinin 
klll'fllıiı olu bu ahalc içiade 
818nç dayarkem sfiidal b-. 
tırba ..... ...... ilet- ••• , 
bqb, tu ylidl ık e.ı&dma day
gularuu .w....aı içia ••ilaç 
y8flan dildiy--, onaa ak b
mllfbra iflldı ....,_ bitim 
bir iDuçla baba Bık bcL• 
onda erdeminin aldalerinl ..... 
k• onarlaJ onh ld ha apkh pz
leria aurlan yine bedi toprajıaa 
yine badi mmna bakmak için 
y .. yordu. 

Tlrk kadını duymaz, görmez 
de değildir. Senelerdenberi bağ
rından kopa aulviae. pzlerine 

tutapa ulual alewlerle karplık 
olu ucak tmperatorluk demnin 
bala topraklan idi. Bu elleri 
iman T8rk otlu atuma llyık 
yeri Acun medeniyetinin en O.
Hinde ayırdı. Diin kadınlığı cihan 
tarihinde Ata T&rktln anası ol
makla bup d.. s•lecekde de 
en bllyllk öğOncO duyacakhr.11 

Bayaa Saadet Refetin alkıt· 
lanan bu nutkundan sonra Şehir 
Meclill azaaından Bayan Nakiye 
de kOraDye çıkarak hararetli bir 
nutuk al>ylemiı Ye Atatürkle 
bllyUklere telgraflar çekilmesine 
karar verilmesini lstemif tir. Mey• 
dandaki kadmlu bu tekli.fi aJkıı· 
laı'la kabul ettikten aonra muzika 
onuncu ,.ı mUflDI ç.almq, bütün 
bd••'-r hep bir apzdaa nmaka 
ile marıı s6ylemlşlerd:r. 

Bundan Mora hanımlar oto
mobillere binerek bir alay halin· 
de Taksime gitmiılerdir. Tak· 
ıimde Bayan iffet Halim de bir 
nutuk aöylemif, abideye Şe
hir Mecliıi kadın azalan, Kadın 
birliği, Hililiahmer San'at eYi, 
Çocuk esirgeme derneği, huta• 
bakıcı hemşireler birliği namı
na birer çelenk konmuıtur. 

Yüce 6nder AtatDrke çeldlen 
telgraf ıudur : 

"Karaltard•.,. çıluırdığı g•M 
Tilrlc 'lco.dı11lıjı11ıa •• ulu, koraga• 
ca•• ol••, Ôruler Kemal Atat4r• 
ka Törle ona•ı•• v.rdljl d•prl• 
galuelc •aitllr. B..,VC Atatdrke 
h a.J-rd. .oıuaz ıaJuelc. değerini 

ge•e •oıHadııl• götirec•ği1tılz• 
•nded•riz. ,. '------····-... ···-·-------·----
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tTTİB.llT ve TERAKKi 

Her Ne Pahasına Olursa Olsun Düş
man Çanakkaleden Geçirtilmiyecekti 

Filhakika vaziyet çc,k vahim rinde ve ( Conk· 
idi. Fakat ilk ıiperlerden, son bayırı ) nda da 
karargaha kadar verilmif karar mühim miktar· 
da şundan ibaretti: da kuvvetleri 

- Diişmaıılar buradan geçer· bulunduğunu; sa• 
lerse, devlet ve millet mahvola· bil de (Kemikll!er)e -~ 
cak. Bu felaketi görmemek için de mütemadiyen 
ne milmkünse yapalım.. Eğer bu düşman askeri 
felaket mukadderse, evvela hlz çıkarılmakta ol· 
mahvolalım.. Bu hadiseyi Türkün duğunu anlamıı· 
tarihine kanla yazdıralım. tı... Mustafa Ke· 

Bu kararı veren bir ordunun mal Bey, derhal 
mağlup olmıyacağı tabii idi. Bu· karar nı vermiş, 
na binaendir ki, düşman kuvvet· elindeki kuvvet· 
leri, her hususta bil; fik bir fai· Jerin hareketini 
kiyete malik olmakla beraber, ona göre tertip 
hen Uz büyük bir zafer el do ede- etmiştJ. Fakat 
memişlerdf. şimdi bil} ük blı 

Dn,man kuvvetlerinin göz aç· mUşkUlit baş 
brmıyan hlicum kasırgaları, (Ana- göıtermiftJ. Bu· 
fartalar ) mıntakasında temerküz rada telefon teı-
etmişU. Vaziyetin vahameti kar• kilatı mevcut de-
tısında bocalıyan ( Ordu Kuman- ğildi.. Bu son 
danı Leyman Fon Sandres Paşa) emirler yerlerine 
t f b k bl r 't ·ı nasıl gönderile· 1 - Çavuş Ahmed oğlu İsmail pehlinn, 2- Onbaşı 
ara ından liyü r mı ı 6 Mustafa oğlu zenci Şukrü, 3 _ H san oğlu HUsoyio 

( Anafartalar Grubu) Kumandan• cek ve nasıl tat· Seddilbahirde düşman siperlerine dalan ve oradaki mitral-
Lğına tayin olunan Mustafa Kemal bik ettirilecekti. yozu kaparak kendi siperlerine getirip yine dilşmana kargı 
Bey, bu emri aldığı dakikada Derhal buna da kullanan ü9 kahramıın 
Jeni Yadfeıine şitap etmiıtf. çare bultındu; bu lı de birkaç [ (Gorka) [1 J Iarım, hllcum ettiler. 

Fakat Muıtafa Kemal Bey bu zabite tevdi olundu. Fakat Mus· Önlerindeki tepeyi tırmanarak 
Hnada bOyOk bir buhran içinde tafa Kemal Bey, bunu kafi gör- ( hellada ) [2) nın mavi sularını 
idi. Aylardanberl ateı battmdam miyordu. Bir taraftan, artık gördüler. Fakat Türklerin kahhar 
llç yllz metre geride, yan çUrti· baılamak U:ıere olan taar• savleti karıııında barınamıyarak, 
mUı ve kokmuı ecsat içinde ruza hazırlanırken diğer taraftan biraz ıonra, denize döküldüler.] 
1aıamak sıhhati Uzerinde fena da derhal telefon hatlarının teıiıl, Diyor. Bu veciz itiraftan sonra 
bir teair husule getirmiftf. Bu lar.e ve sıhhiye iılerinln ne şekilde da, artık bize söyliyecek söz 
son harp gllnlerlndekl açlık, garnlecetı hak'kında da emirler bırakmıyor. 
yorgunluk ve uykuıuzluk ise vermif.. Taarruzu bizzat idare Mustafa Kemal Bey, dOımanın 
Mustafa Kemal Beyi bOsbüttln fazla faikiyelini nazndikkate ala· 

etmek nzere (Çambtekke) nln ti· 
aarsmıf, endişe edilecek derecede rak ılmdilik kazandığı bu parlak 

malindeki tepelerde bulunan ta• 
humma nöbetler! vermi§ti. Onun muvaffakiyetle iktifa etmiş .. Der• 
içindir ki Mustafa Kemal Bey, rassud ahalline gitmiı ve yer- bal taarruzu durdurarak elde 
yvnında Rasim Efendi isminde leşmişti. edilen ıiperlerin tahkimini ve 

bir aUvarl zabiti (1) olduğu halde Çanakkale harp tarihinin en yerleşilmeıini emretmişti. Hatta, 
yeni ve tarihi vaz:fesine şltab kıymetli bir 1&yfasını teıkll eden emri altında bulunan fırkasile pek 
edeııf:en, Fırka Sertabibi HU!ileyin bu taarruzu lôyıkıle anlatabilmek cesurane harbeden ve Çanakkale 
Bey de atma atlamış.. Bu bllyUk için sayfalar dolusu yazı yıızmak mlldafaasıoda temayUz eyliyen 
zafer yolunda, genç kumandanını icabeder. Biz yazı hududumuzu gllzid .. Alman kaymakamlarından 
Yalnız bırakmamıştı. geçmiı olmamak maksadile bu (Nikolay b Bey), Ece mıntakasm· 

Ancak, ıimcıek gibi çakan f dan da ir taarruz yaparak dUı· 
7 parlak taarruzun te errUatmı bir maôı geri atmak için Mustafa 

top ve şarapnel yalımlarile vakit f b k d valı::it aydınlanan bu zifiri karan· tara a ıra ıyoruz Ye sa ece ne· Kemal Beye müracaat etmit ise de, 

h 
Uceıinl arzetmekle iktifa ediyo-- artık vaıi~ete tamamen hakim 

k gecede birnz uzunca sUren 
bu yolculuk, haata kumandanın ruz. .. O glln şafakla baılayan bu olduğuna kanaat getiren genç ku-
r.. h "l h taarruz, ögwieclen sonraya kadar mandan, Nikolay Beyi bu fikrin-
uzeri1ıde büyUk bir ta avvu u• 

1 f. devam etmiş; dUımanın (Sovla)nın den sarfınazar ettirmiş. IUzumsuz 
ıu " getirmiş.. At sırtında tene • 
fu d h 1 .. rkında bulunan bir kolo-- yere bir hayli kan dUkülmesinin 

s edilen tem.z hava, er a ·-
d il bu Ük A f önllne geçmiıti. 

ona bir ıifa ve dinçlik vermiıti. usu e Y na arta 
( Arkası ur ) Z d .. t x. k ·ıatı"kametindekl bir fırkası, en acı ın an gibi zulmetlere mus a15ra • 

olan yollarda, bazan geçitlerini manasile mağlub edilmiıtl. 
ıaşırmalarına rağmen yine tam _ dnımanın, her husuata faik 
vaktinde, Anafartalar grubunun olan bu muazzam kuvvet ve vesa-

(GümbUrdek) bayırının cenubunda itine karıı, bu kadar kııa bir 
bulunan karargAhına p:elmitlerdi.. zamanda bu zafer na11l kaıanıla· 
Ordu kumandanı tarafından sabık 
grub kumandanı Feyzi Beye bir bilmiıti? ... 

---
[1] Gorkalar, Avustralyalı \re lliııd-

li vahşılcrden nılirekkeb fedai kuvvet
leri ıdı Bunlnr, silah yerine korkunç 
ıntırlarla t. alim edilmiş. Ttirk si· 
perlerıne hlil'Utn f'ttirilmışti. [2] Hella
da, ( farmara) d<'nizinin eski iımi. 

Yabancı Gazete 
Muhabirleri taarruz emri verilmiıti. Bu emir Taraftarlığa atfedilmemek için 

lllucibince bu taarruz, tam şafakla bu •ualin cevabını biz vermiyece- Matbuat Umum MUdUrlU§Un· 
icra edilecekti. Muıtafa Kemal B., ğiz .• Ve bir Türkün ifadesini de den Teblll edilmiştir: 
karargaha vasıl olduğu zaman, ıahlt göıtermiyeceğiz. Bu cevabı 
bu taarruz hazırlıkları bitmek düıman ordularının en bUyUk ku· 
lh:ere idi. Fakat, taarruz vakti mandaoı v• bu taarruzun bizzat 
Yaklaşmış, son emirleri vermeye 

k 
magw :ubu olan Jeneral Hamilton· 

pe az kalmıcıb. Buna binaen .. dan dinliyeccğiı. Bu doğru sözlll 
Yeni kumandan derhal bUtUn 
~rkanıharbiye heyetini toplamıı; ve doğru öı.IU o

1
an lngi!iz Jene-

•aziyet hakkında fikirlerini almıf. ralı, kendi imz, sile neşrettiği 
Dnımanın (Kireçtepe), (Knkürtlll· kitabında bu Türk taarruzunun 
Pnıar ), ( Süledk ), ( Mestantepe ) ıiddetinden bahsederken mağlu· 
hattı ile ( Kocaçemen ) etekle· biyetinln bUtlin eabab ve avmilinl 
- birer birer sayıyor ve dürüst bir 

[l l Muııtnfa Kemal Beyin yaveri asker sıfatile hakikati saklamı-
Ruzım cf. og lln şehit olduğu için refa· 
kııtıue yaver gıhı bu zati almıştı. yarak: 

YRbancı gazete muhabirlerine ve
rilmiş olan vesikalar 1935 yılının ilk 
gOniıne kadıır yenilerıle değıştirılecektir. 
Elinde veııılrnsı olan yabancı muhıı
bırleriu yeniden vesika alabilmeleri 
içın temsıl ettıkleri gazetelerin, en geç 
bir ay eski tarihli selıihiyet mektubunu 
Matbuat Umum Müdurlüğüne gönderil
mek Uzere, lstanbuldıı Vıliiyet Matbuat 
Bürosuna, Vilayetlerde V alil klere, An
karada Matbuat Umum Müdurlıığl\ne 
teslim etmeleri ve ellerindeki vesıka 
suretlerini lG kuruşluk pul ve Uç fo
toğraflarilo birlikte bu mektuplara 
iliştirmeleri gerekmektedir. SeHllıiyet 
mt:ktuplım it bitiuce geri verilecektir. 

Soyadları Ve Küçük Adlar 
Bu Listeleri Okuyıınca Adınızı Ko

Mümkün Olur laylık)a Seçmek 
Türk Dili Arattırma Kuru•unun ıoyad· 

hm hal.kında bulduJu K. L. M. N. O liıte• 
lerl funlardırı 

Kutluk, tlJrkh. klllçür, kutlu, kUIUçur1 

kutuu maral, kUlüg ıoanç, kutuhman, kü
aıü, tekin, kutulu-kutlu' klJn b•rmlt, kutur 
tekin, kihdUz-gUndüz, ku• r, kUnta•, kutuy, 
kOtlG·klçllJ, kutu:z, kuytemuz, klhencük, 
lıuyurcak, ku1zu1 kuzhan, lr.ULcük, kUçtekln, 
küçtcmür. k(ldaruk, 'ühreın, mülbllıe. 

L 
Laçin, lamı, levent. 

M 
Madıar, maçartay, mahçlçek begüm-ka, 

mahlıa ıın a, mahlbcgüm, makaraç. malhııtun 

Nevut • bajana, bala, cibar, ça· 
ta, çeğa, doğdaı, emerce. 

Nezafet - arı, ark, arığ. 
Nezahet • arık, örfik, alltk. 
Nezaket - iba, ince, kılık, kOndil. 
Nezih (Nedhe) - an, ali, allzilk. 
Nihal • Cn·ı n, ç tanak, çitil, da , 

fıdan, qıvga, f vı n. 
N lilfer - Tamguyun. 
Nimet - lriç, erinç, ıar~t. 
Nizam - coıuk, çekim, dOıgOn, 

Örek, ürek, töre. 
Nur - aydın, ıt k, yakıt, yaltırık. 
Nusret· Yardım. 

Soy Adı Seçenler 
• ka-, malak, malkav, malkoç, malay, mama, -
mamay, mamuk, manaı, muncak, manga, 
mankan, kanlacı • ka -, m nyak, maral •l:ıa·, Emniyet mfidürlüğll bcıinci ıube 

komiserlerinden bay Mehmet Ali 
(Özcan), sivil komiıerlerinden Ha lclu 
(Ôzkan), kaçakçılık bürosu komiser
lerinden Receb (Gilnal), bay Emın 
(Tekin), Galata po 'is merkez.inden 
101 No lı l:ay Cemal (Alg n), Beyuıd 
Alipafa hanında kunduracı Ref le 
(Artan), ayni handa kunduracı Nebil 
(Erol), aoy adlannı almıtlardır. 

marhan, maıy n maıyal,, meçli, mene k, mt:ng· 
cur, mencutek"n·menglltekl, mençuk. menge, 
mengecla - ka -, mangcll boğa, mangJay· 
menge 1 giray. mangeş. mengüverdl, mengG
tay, cek, mengüç, mengkaın, meı>gilnoğul, 
men· mengUtemür, menlje·mellje, menl6f• 
mlntaı, ınarklt, mete, mlhrıalnıl., mlhyaz, 
mlngan, m'nkaar·blkıar, mlnıln, mlntaf, 
mink ra, m'ntemCr, mocu, moz, mogulgancı, 
mogul haclp, mogultay, n;ohul, moa'ul, 
moııul oga mutıan, moyunçur, mucuk, 
muçln, mugul, mukan, muk7en, muaduz, 
munya1, mutalu-mutlu, muzaç. • ka ., 

N 
Naçı tarhaa, naganla, nagaş, nant•ı 

Dama, aarl•ç, ka, nayaıı•nuyan, naykı, 
naymıın, ncmbrut, aeıgta • ka -, aeıv.t, 

nlkbayhlg, nlkU, nı.gay, aohu:ı, nokay1 

nomkulu, nubuz. nurblke 

o 
Ganberdl, ogha, oğudıy·okta1, oiul, 

oğulğanmış - ka •1 ofu'ğaymıt • ka ·, koğul• 
i•ymıı - ka -, kogulkanmıf, ojulrnuft oğa!
muf, oğulta1 oğultekln, oğ'urlu, oguz, okay, 
mlna, okta, oktar, oktaykaaa, oku·ulmuf, 
ok1ay, olcaytuberdl, olcaytu, olcay tllrkla, 
olılnıan, oaıur. omurca, omurtar, oaıput, 

opak, optur, apuft orak, eraz-uraz, ordu, 
ordu"aya, orhaa, orhaıagazl, oruc, oruç, 
tıuk • ka ·, oru., oru~ oryqaa, oıuakoca, 

at .. mıı, otamıı sıra7, otmar, •t .. kla-otçekla, 
otu, ozar, oı.mıt• 

ö 
Ödüıct, ögeçltk, f Bgedey, Bj'rUnçökı.;Ua, 

HrkUn, öküı·kara, ölmez., 5ner, 8nk, 8rUo, 
ötUçtemllr, öı.beytlmuı, ISzbllge bü7Uıı. 

KUçUk Adlar 
Ktiçllr acllar.ıun aıdı arahea Ye 

fan ce olaalardan ISatGrkce7e çaYlr
me k iateyenler ıu IJıteyi okum .. 
lıdır1ar ı 

Nebi • aavcı, yalabaç, yalavaç, ya• 
lavuç yalnç. 

Necib - ıoylu, to2uılu, totluılu, 
arı, doğuı'u, eraik, erzik, toıun. 

Necat • kejilı, kurlulut-
Necmi - ıldız1 yıldıı. 

Necmiseher • çolpan, çulpan. 
Nedim - İDllç, inağ, inak, nakçı. 
Nedret - kıırak, a .. yret. 

Nefla ( Nefiıe ) • bOrcO, gUzeJ, 
körkln, ofluz, tan ğ, tanıuk tanrık. 

Nerm ( Nermi ) • uıen, yuanuıak. 
Nesim (Ne.ime ) • efilti, eflrti, 

.. ·n, eıirti, yeL 
Net t • kanığ, ıeYinç, HYintl, ka· 

nıtgan. 

Nt:fO • çırgalan, mez, Hvlnç, ıay· 
lek, yap ık. 

Neşide - eır, cıru, deyif, kojon, 
kojuk, koıak, koşut, koıuk. 

Nevcivan • cılaıı·n, genç. 
Nev'n - cc r, yen;, 

Fransız - Rus 
Anlaımasından İngiltere 

KuşkulJanmıı .. 
Londra, 7 ( A.A ) - Şark andl11 -

maaı müzakereleri aıraıanda alacak) rı 

nzİJete dair Pariıte M. Laval ifo 
Sovyet Hariciye KomlHri M. Lih: -
nofun blribirlerin4t verdikleri temin 
Londrada bOyük bir memnuniye le 
karıılanmııtır. Çünkü bu teminatt k!ı 
Franıız Harbiye bGtçeai raportöril M. 
Arıembo'nun mecliıteki beyan:ı , 
Gz.erine ortaya çıkan askeri ittif .. k 
rivııyetlerinln ye Londrayı ara aara 
kuıkulandaran Fransız-Rua mOnue
betlerinln bir t11vz.ihl görülmektedir. 

Londradaki kanaate srörs Franr.ız 

ve Ruı hOkumetleri Şark lokarnosunu 

gerçekleıtirmeye az.metmft bulunu
yorlar. Eaaaen bu lokarno7a lngiltcre 
de 3tedenberl hararetle taraftardır. 

Zeytinyağı 
Yeni Yıl Mahsulü Çok 

iyi Görülüyor 
Yeni sene zeytinyağt mahsulU 

on beı gündenberi peyderpey 
piyasaya çıkeı.rılmıya başlanmıştır. 
Alakadarlarm verdikleri haberlere 

göre, yeni yıl mahsulü miktar 
itibarile az fakat cinı bakımından 
çok verimlidir. 

Öğrendiğimize göre, Almanya 
memleketimizden mühim miktarda 
zeytinyağı almaya karar vermiş \ e 
ilk parti olarak (10) tonluk sipari7 
verilmiştir. Yakında Çeklerin de 
bilhassa lzmir piyasasından ehem
miyetli miktarda zeytinyağı ala· 
cakları haber verilmektedir. 

ali ve V ekiletinden: 
Muhtelıf Vi ayetlerde münhal olan 17, 5, 20, 25, 30, 35 lira maaşlı 

Tahsıl müfettiş ikleri için 15/12/934 günü Jıtanbul ve Ankarada 
bir imtıhan yapı!acaktır. 

Program aıağıdadır. 
1 Hesap Amali erbaa ve tenasüp 
2 Hende~e Mesaha ve ölçüler 
3 Türkiye coğrafiyası ve devlet teşki..Atına ait mücmel malOmat 
4 Kitabet ve Yazı. 
imtihan günlinden bir gUn evveline kadar kayıt muamelesi için 

Ankara Defterdarlığına veya lstanbul murakipllğine Üzerlerine 
fotoğrafları ~apışık arzuhal ile müracaat o'unaca\ctır. 

lmtihan şeraiti: 
1 - Lise veya yedi senelik idc:.di mezunu olmak. 
2 - Memurin kanununa göre memur olmak için lAzımgelen ev· 

aafa haiz olmak. 
« Buna ait evrak istidaya raptedilec ktir.» 
imtihanda muvaffak olanlar imtihan ve tahsil derecelerine 

göre kanun dairesinde alabilecekler· maaşlarla ve tayin edılecekleri 
Vilayet hududundan itibaren h rcirah veri mek üıere müfettişliklere 
tayin olunurlar. Bunlara maaşlarından başka ayda sekiz lira 
hay\&an yem bedeli verilir. (837J) 



BUAI ·Y•. Zambak 
BUyUk T•rlht Ro111•11 

Muharriri: A. R. No.ı 106 8 - 12 - 934 

Bir Rahibin Sözleri .• 

"Ben Kilisenin Bütün Sadık Evlidlarının Kalbine 
Hükmeden llihi Eir Kuvvetimi,, 

- Size ıöıterecetlm bir ifl, 
muyaffaloyetle 16rmek. 

- Bu tı nedir? .. 
- Siz evveli bu ıartımı ka· 

bul edip etmiyecetinlze.. Daha 
dotrusu, k6rU körllne ıözlerime 
itaat edeceğinize yemin ediniz. 

- Ya, bunlan kabul etmez• 
aem? •• 

- Bakınız o zaman, ne olur •• 
Evveli, bu dakikadan itibaren 
Cuvannanın yilzlinll göremezalniı:. 
Sonra da, bu ıece de hitam bu
lup ta gtıoeı doğar doğmaz; bir 
ırz dtıımanı ııf atile ıatodan kapı 
dııarı edilirılniz. 

- Canım, Hn bunlara •• ka· 
rışayoraun... !Siz, Cu-.anna ile n
viıiyoruz. Bugln yann da bunu 
babaıına l&yliyeceğiz. Hayatımızı 
meıru bir •urette, ebediye• birl
blrlne raptedecetız. 

- Bu •öylediilnfz t•JI•, an
cak ben arzu edıraem olur •• Et
meuem olmaz. 

- Fakat, aen ldmıin? •• Cu
\'anna~•• •• onun allealnln itle
rine ne ııfatla mlldahale edebi
lirsin. 

- Ben mi?. Ben, ldllaenla 
blitün sadık eYlltlannın kalbine 
hükmeden lllhl bir kuVYetim. 
L Ah, haımetmeabl.. Bu ıözlerln 
knrşııında neler hiuettljiml ılze 
izah edemem... En meı'ut bir 
zamanda karııma bir ifrit ılbl 
diki!e, ıu mel'un papazın tlzerine 
hücum ederek gırtlağlDI dltlml• 
k oparmaktan tutunuz da, Cu-.an
namn ıatoıunu at... vermek, 
onu kendi elimle BldOrmeye ka• 
&lar, ne derece k6tllltik varaa, birer 
birer zihnimden geçti. Fakat o 
acda atlama kartı bealeclitim 
zaaf, bunlana hiçbirini de yap
maya mllaaf t dejildi... Çare•iz, 
yumupmak mecburiyetini hl .. 
1ettim: 

- Peklll.. Cuvanna Ue bet 
dakika baıbqa g&rtııeyim. On
dan monra tize •6z Yerip Yereml
J•c•ifmi ılSylerim. 

Dedim. Çtln,U, daha hlll 
Cuvannadan llmldiml keımemfr 
tim ••• Löyull, bana cevab ••re
ceif yerde, .. ğ elial yukarı kal
dırdı. Parmaldannı atzına ıoka
rak bir ıılık çaldı. Bulundujıımuz 
:;olan biraz llerlalndeld çahlar 
çıbrdadı. G6rd8ğllm manzara, beni 
en derin bir hayret içinde bırakh. 
Çllakl kartımda, boyluboyunca, 
Cuyuaa vardı ••• l.6yull Ci-.anna• 
ya d6nerek: 

- Efendi, ıiziale 16rOşmek 
lıtiyor. Temenni ederim ki bu 
16rlitmeniz pek uzun sDrmeain .• 

Dedikten ıonra bizden birkaç 
adım öteye ıiderek ıezlnmiye 
laaıladı.. Derhal CuYanaanın elle
rine sarıldım. Papazın ıöyledlkl .. 
rlni anlattım. Buna baıka bir 
çare bulmaaı için yalvardım. Fa· 
kat Cuvanna, kultaiuaa ejildi : 

- Oaun ıözli, Allama 86ıll 
demektir. Ben.. babam.. ve daha 
bizim gibi onun manevi teıiri 
altında yaıayanlar ; onun her 
•6züntl incilin birer ayeti tibi 
kabul etmiye mecburuz. 

Dedi ••. Bu ıözler bana, tutul· 
dutum tuzağın nekadar kuvvetli 
olduğunu gö•termiıti.. Sonu ne 
olacaiını bilmediğim birtey için 
•6z Yermektenıe, o zaman, l..iyu• 

laya doğru ilerliyerek : 
- Söz veriyorum.. Cuvannaya 

malik olabilmek için Iİze körU 
körüne itaat edeceğim. 

Diye bağırdım... Löyftlinın 

teklifi, • kendi lfadeıine nazaran
gayet basitti. Yani, ıizf öldür· 
mekten ibaretti. 

Kıral Birinci Fransuva, yerin· 
den hrlamıı; masanın Ustline bir 
yumruk daha atmıttı. Şartröz 
kadehlerinden biri, yere yuvar• 
lanmıt. parçalaamııtı. Seal, boğuk 
bir hınlb gibi çıkan kıral: 

- Hey Allahın glinli.. adeta, 
bir hiklye dinleditiml zannedi
yorum. Sonra? .• 

Diye bağırmııb. 
Ş6Yalye, öntlndeld denilen 

kadehi düzelttikten aonra ı6zUne 
deYama başlamııtı: 

- Sonra haımetmeap.. Bu 
adam, ıizln 6ltımllnftz0 lıtemek· 
teki ubabı da l&ylemlı.. tizi 
dinsizlikle lttiham ederek Ylcu
dtloUztln, Frauaya Ye bUtlln b.ırU
tlyan ilemine muzır oldujunu 
lzab eylemiftl... Düa ile hiçbir 
alikam olmadıtı için ben bu 
cihete hlçblr ehemmiyet verme
mif.. aadece lkendimde alzl 6ldil
recek kadar kuvyet olup olma• 
dıtım dhnimdea ıeçirmit-• •• 111 
karan Yermiıtim: 

- Kıralı, bir kahbe gibi ar
kaaından wrup öldüremem... Onu 
kızdırırım. Dnelloya davet ederim. 
Eğer o ölllrae, ben partiyi kaza• 
nırım.. Şayet ben 6llnem, qkıma 
kurban giderim. 

DemiıUm. UyulA, bu teldi· 
fiml derhal kabul etmlt-. Beni 
ertesi ,Untl ( Madrid) • ıeYk~t
mekle beraber, bir ıtı• ıonra da 
arkamdan kendimi ıelmifti. Bir 
tek lıaretlle her kuvYete hlkim 
olan bu adamın, uzla mahbu• 
bulunduğunuz kuleye beni nud 
ıokduiunu, ılzlnle na11l karıılq
brchiınL. Fakat, •İzin Tllrklere 
kartı g6ıterdiilnlz muhabbet 
&zerine, arbk ıizl 6ldtırmeye eli
min Yarmadıiıaı blllyonunus, 
hqmetmaab ••• 

Karalın renal •olmuı, aap .. n 
olmuıtu. Şimdi bu kDçGk aalonda, 
duvardaki rakkaı aadaıile, loralın 
ıenit ıenlı moluma11ndan baıka 
hiç bir ıey ltfdilmlyordu. Bir kaç 
dakika b6y lece derin bir •ilkin 
içinde geçtikten aoara, kıral titre
yen ıeslle aordu: 

- E peklll, fÖvalye.. ltalya· 
Ja niçin aıidiyoraun ? .• 

- Eu ıualinizi bekliyordum, 
haımetmeap ••• Fakat bu •ualioize 
cevap vermeden evvel ıunu arze• 
deyim ki.. Sizi tanıdıktan ıonra, 
verdiğim a6ze nedamet ettim. 
Bihuıuı gUn ıeçtikçe, beni men• 
fur bir cinayete kadar ıUrl\kJiyen 
o atkı da yavaf ya-.aı ayakları· 
mın altında çiğnedim. Arhk 
Cuvannanın iımini bile ağzıma 

almamaya abdetmi~tim.. Verdiğim 
ıon karar Uzerine, hayatımda bil· 
yük bir cazibe yaratan, bir boınak 
kızının •af ve •akin a9kı11a bar 
lanmıı, onun mllte-.azı köyünde 
bOyük bir ıükan ve huzur içinde 
yaıamıya baılamııtım. Fakat 
bundan iki ay enel, CuYannadaa 
bir mektup aldım. Cuvanna bu 
mektubunda, ölllm d&ıeğinde 
yaltıiından babıedlyor; hayatta 
beni mon defa olarak 16rmek için 
ltalyaya çağrıyor. 

[Arkaaı Yar) 

Denizyol ları 
iŞLi T Mlll 

Aeeatelarl ı Karakl1 Kl11rl~ııı 
TeL •nt1 - llrkHI Mllalrdaraa•e 

Haa TeL ft1'9 ....... ~----
Mersin Yolu 

INEBOLU vapuru 9 Blriaci 
Kbun PAZAR flinll Hat 
10 da Merain'e kadar. ..8352., 

Ayvalık Yolu 
MERSiN •apuru 8 Biiinci 

Kinun CUMARTESi gtlnll ıa· 
at 18 de lzmir' e kadar. "8.J53., 

Karadeniz Yolu 
VAT AN vapuru 8 Birinci 

Klnun CUMARTESi gllntl ıaat 
18 de Hopa'ya kadar "8354., ,, ... -------------~ 

~ ' OABCOVICH vı ŞUreklıı 
Tele 44708 • 7 • 41220 

AY1'11P• n Şark limanlara aruında 
munta.am poıta. 

.lnnn, Rotterdam, Hamburı Ye 
lakandin&YJa limanları itin yakında 
llareket ıdeoık •apurlan •e dln1anıa 
l>qhoa limanlarında h'anıbor demen 

Yakında get9oek npurlar 
Augu•t Leonh•rd vapuru 10 
Kinunuenele doiru. 
Norburg np. 30 K. HYele doğru 
Yakında hareket edeoek npurlar 
Augu.t Leonh•rd npuru 17 
K. enelı doiru. 
Norburt1 •apuru 11 I. aaııiyı 
doiru. 
J'ula W.lllt ioln Galata. Frenkyaa 

bu amumt aoentelilioe mtiraoaat 
Tıl. "70718 .. •1220 

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

Or. NiŞANY AN=> 
tlu Tokatlıyaa Oteli yaaında 

Mektip ıokak No. 35 

1atanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Lira 
0SK0DAR ı Y enlmahallede Nubkuyuıu •o

kaiında eıki 150 ve yeni 138 
No.h 30 metre murabbaındakl 

30 Peıin para ile 

ananın tamamı. 

0SK0DAR : Y enimaballede Nubkuyuıu ıo- 2500 
kağanda eıki 269 ve yeni 321 
No.h hanenin tamamı. 

KADIKÖY : Oıman ai• mahlleılnin eakl 550 
KAğıtçıbqı ve yeni Kazaıker 
aokaiında esiri 9 Ye yeni 13 
No.lı hanenin yarı bisaesi. 

BALIKP AZARI : Çelebioilu AIAettin mahalle-- 4800 
ılnin Sabuncu Han caddeıinde 

TOPKAPI: 

eaki ve yeni 41 No. lı dUkki· 
nm tamamı. 
Takyeci mahalleainin Davutpa• 120 
şa caddeainde eıki 22 Ye yeni 
43 No. lı hanenin beşte bir 
hi11eıi. 

" " 

" .. 

" " 

" " 

Yukardaki malları hizalanndakl kıymetler llı:eriadea 11/12/984 
tarihinde açık arrtbrma ile utılacakbr. lıteklilerin •uha• .. • be-· 
delin yilzde yedi buçuk nlsbetindekl pey akçelerlle mlracaatlut. 

"M,, 117875,. 

Istanbul Tahsil Müdürlüğündenı 
Ml\kellefin 

lımi 

Vaail Neopo
litald 

Mahalleal 

Tophane 
Tomtom 

Sokaiı No. Claıl lradı HiMe 
sayn Mllatan 
aa&.l 
L K. 

leıtanbaıı 8 Dlkkla 
8 Yeap.,... 

10 hmaa 388 '11 
12 

Yukarda clnıi yazılı emllklar vergi borçlanadan dola11 •bllla 
çıkarılmıtbr. Cumarteıl snnnne raıtgelen At-12/934 tarihinc:lea itiba
ren 21 gün ıonra ayıa 29 uacu Cumarteıl ıDnll birinci n bStncl 
ihaleden 10 ıthl ıoara da 7 /l /935 tarihine teaadlf eden Puarhll 
ıllntl akıamı ca ikinci ibalHI yapılacakbr. lıteklilerln 9' 7,5 per 
akçeal olan 900 lira ile ihale atlnll olan 29/12/934 taribiade Beyotl• 
kazasında teıekkUI edecek idare heyetine fitmeleri ilin oluaar. 



Batıia dllnyada favialA:la rağ1Jal kaza1U11Jş elan 

DAiMON Milyonlarca insan 
• 

POKER 
p L A y tıraş bıçaklarını tercih ediyorsa 
elbette bunun bir sebep ve hikmeti vBl'dır. 

Pilleri ve 

Cep fenerleri ~~ 
.. 

• 

Deposu : İstanbul Taht&lkale No. 10 

[ RADYO 1 
1 Pazar ı 11ri, 19 Kiki Avaatury.r ..mri Hen 

9 Klnunueyve . To- Auguat Kral T. Türkiye Cümhuriye-
latanbul - 1~ Çay ~ti Otel Ba tinin kufl&J,ıtwıun tarihi Hbebleri, 

btııyandaıı aakıl, 19 JUıınutık 1 atlı konferane, 19,25 den vesaire. 
Selam Sun, 19,30 dünya haber~e:o 20 ıo haberler, f0,40 1ergiye dair, 21 
19,40 Havayan kitar takımı, k: •da D~n Katlo• operaBJndan aahneler, 
konferans Solucanlı çocuklıtr h

46
a İü 21 55 ıözler 22 15 İspanyol musikisi 

d()ktor Bay Ali Şükrü T., 20, P ' • · ' ' ı. 1 ' 
ıeı ınusikiıi 21 15 Anadolu ajansı 22,' O haberler, 

9
22,40 panyo . h~~ala-

b al 2 
' 
30 

' k t 22 radyo rmın devamı, -4,30 danı mueıkıın. ora ar, 1, or e11 ra, .,.. 1 r b 
orkestruı caz ve tango orkestrası. 12 nanunuevve y•rtam a 

Peşte '550 m - 17 SO aaksefon, İstanbul - 18 Fr. 18.30 Jimııaatilc 
18,'lO konfe1'&nı, iB,60 Peote salon .?r- Selım ~ırrı, 19 pi~ dana mu.aikiıi, 
kestraıu, 20 apor haberleri, 20,10 Stud· 19,30 dun.ya haber)en, 19,40 BalaJa)ka 
)'o tiyatrosu 21 45 ıon haberler, 22 orkestr881, koro takımı T. karqık ha· 
ıarkılar 22 4o ~rkeetra, 24 Beinemann valar, 20.40 konu,ma konferans, tasar-
caz tak~mı.' ruf ve .yerli mah haftasa. 21.16 Ana-

Varııova lSU m. - 18 popüler dolu •Jansı, borsalar, 21,30 halle hava-
hnalar mobt.lif aözln, 20 hafıf mu• lan radyo orkestrası. .. 
ıiki 20 45 •Özler. 211enfooik kooaer Peıte 550 m. - 18 ıozler, 18,SO 
ıözier '22 ıen profram haberler, 22 Rigo 9ingeoe orkestraaı, 19,45 eski 
konae~li reJd&mlU "Yel&İre, 24,05 dana logilterede bir dolqma, 20,15 tanın-
musıkiıri. mıf opera parçaları, 21 ıözler, 21,35 

ıto.ko•• ( Stalia ) 561 m. - ı.s. Opera orkeatruı, 23 haberler, 2a,25 
geoici kutlar iıimli piyes, 18,25 bıı plak, 24 Bachman. salon kuartet takımı. 
operaDJn nakli, 2t,30 danı musikiai •• Var9ova 1845 m. - 18 keman kon-
kenfık mu.iki. eeri, 18,35 piyano yardımiyJe orkestra 

Viyana 507 m. - 18,10 plak Ro- konseri, 18,50 spor vesaire, 19,lS ku-

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

DUnkU BUmece 

1 2 3 4 5 6 7 8 

BuaDnka Bilmece 

B°' dart k6telerl *fağıda ya· 
ah manalara gelen 6z TDrkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu aa
yede hem vakit geçlrmf1t hem 
de &z Türkçe kelimeleri 6ğren• 
mlı olursunuz 1 

1234S678 
manyaya ait, 18,40 eundao bundan, artet oda konseri, 19,45 Wkonomik 
19, OS Eduard Paul Daoızby kendi konser, 20 pirano ile ıarkılar, 20,20 &"!.'~~MI~ 

eerlerinden 9al17or. 19,56 haberler, •o•r pli~ • lıafil lıl.uaiki eazler, • .-~ 
19,45 muaıkili bnpk k~!b Chopmı kena.ri, U;SG' l:oııferam, 2~~ 
il klasik popüler temıil Der Meıneıd Leh f&l'kdan, .. ~,15 damı moaiki11, 
'bauer 22,30 haberler, 23 iki piyano ilk 24,05 dana musıkııı •. 
k ' 23 30 haberlerin sonu, 24 ban• Moskova, StııJın 861 f.!lo :-- _19,80 

onaer, ' d ak'I eenfonak konser Oakar Fnedın ıdare-
do muzika, 1 Peııte en 11 1 

• ıinde ve Bruckner Mozartın eeer-
10 Klnunuewel Pazartesi .. lerindee. 
lstanbul - 18 Fr. der1, 18,80 pli!' V17ana 607 m. - t8,05 yeni Avuı-

tlyatro musikisi, 19,30 ~ünya haberlei:) turya muıiki.d, 19 tıbbi tavsiyeler, 19,50 
~9,4o muzik ıolo NeJ&t kem

1
iank, •özler 20 haberler, 20.IO mandolin or-

aoouııma Selim Sırn, 2f?,SO P or- keıtr;ıı konaeri, 21 kuartet kon .. ri, 
keı!ra, 21,15 Anadolu aJanıı borsalar, 22,60 haberler, !8 Anton Dvorak'ın 
21,3() rad)o ve caı tango orkeıtruı. eserlerinden konser, 28,35 haberler, 

Belgrat 437 m. - 19,30 dera, 20 aözfer 24.30 gece konseri. r.:! ~a.berler,, ~:30. milli netıiyat, 2l 13 'Klnunuevvel Perfembe 
kının Ponn mmli operası. . lstaabol --. 18 Almanca, 18,3C plak 

.. Varşo•a 1845 m. - 18 pıyano d 8 muaıkiai Nt>teli musiki, lu 30 
bozl~r, 18,85 plik ıözler, .19,15 Sch~- di:,a haberi 'n, 28 ı'gau o keatr~BJ, 
1;rtin !no Si beool: m•J'!~ ao2ıe~S 20.30 konferans, taauuf -.~ yerlı malı 
h..'~S ıozler, 11 hafif ~~ uien haftaeı. 21,15 Anadohı ejana1 bOrıalar, 
k erler, 221 konaerYatuvaruan D d . 2! 30 radyo orkestrası 22 cat; ve tan-

onaer konferans 2315 dana erıı · ' 
dünyaca en tanın~ıı 'tenor ~rkıoıla- go p~~SO m. - ıs,30 Harpa lcon• 
ıınıM plildan, 24,.05 danı D•ff1J'1

8 80 l9Iİ \ı logiliae den, 19,31> SeJoa 
<ııko~ Staıın ~16 Dl· - • • m~isi, 20 uıaaallar, 20 ıı> plü, 21 

~ak programa klisik Alman m~ ~ ~ aog. hah.rlef.s 2tt.50 t".-
~ı, 22 dana muııkin ve kant'k. llMı: "'* _tıageo• takımı. 
•ikı, ,24,05 büyük proğram ~. .ı._ varvov& nJ«5 m. - 19,15 piyaao 

18 80Vıy~a 607 m. - 18,20 '!~1eq koneeri, 11;45 sözl_,r, » m-.ndo1in ot-
• Vıyana ha.alan prkdar, ıoz tr, ke•truı, 20.20 ıöıler, 20,38 pli.k, 21 

':d25 tiirler, 20,50 Holzer idareıind.J hafif orkeıtra kon!!eri, 21.45 haherler, 
Aıl·o ~rkeatruı, 22,30 haberle~, 22. 22 pafeaik orkestra kou·o~ri konfe• 

·Ü•lite,. 23,US piyuo koıuıen. 2~80 raoa, 23.16 dana deraı, 23,35 plik, 
~= ta11limler, 28,6«? kıt. 24 plik, 25.46 • ~oıaferaaı ıözler, 24.05 danı 

pl&k, 1 dana plikları. muaiki&L 
11 UnD11uewvel Sall 14 .. kova, Sttilln 361 m. - 18.26 

• Ltanbul _ 1s Al ... oa de"" 18.80 o~cla• nakil. n,so dau mmikiai 
huıaltik Bayan Asde, 18,~ik dana ve kanlak koue1'. 
lblllikili, 11,30 döaya ba rl, 19,40 t4 ..... ...,,,.. c. ... 
konutma B.yan awf• Selma, IO,te lataubul - 12,3' plik, 18 çocuk 
lıl~ö GoWeaberg k•ro, plik, neplİ _.ti .ıel Tokatliyaadaa traıurmi.yOG 
1Du11ki, 21.16 .A....cıolu aju11 benalar, 19 çocuk h ka~leri, .H.31 tliilıya. ~·:-
11,80 orbetra. 21 eu ve tugo or- hederi, lB.41 plik, tiyatre muaikas. 
•ettru.. 20,30 bnferau taHmlf •• yerli malı 

Pttte 6lil m. - 11,31 piyane 1ar- ba{tıa8ı, 11 ıiar, 21.15 Aaadolu ajaa. 
~)'le tarblv, 19 4--. l!\30 V.&A"' benalar, tı.31 orkeetra, 22 ou ve 
laeriıı •alkiire o~ 20,40 1por, taoıo erkeatrc111. 
b,ıı; aou haberler ~ Bara tin- Pefte 660 m. - 18 31 p1lk, 19 'J>Or, 
l•ne Wrınu, 24 oubUd. 19 10 Steaoğrafi deNi, 19,35 tarkılar. 

Vaqo-.a 1346 m. - 18 eski..__ 20°15 d1t ınyaaaama t.ir bakı1t 20,30 
4~. 18,21S ıösler, 18,85 piyano ıöder, 21,10 senfonik konaer, 12.15 
Cftc!ınü1le IU'kılar, 18,60 aözler, 19.16 haberler, 23.25 tlau •uikiei. 24 oın-

ıf muiki, 19,45 edebiyat, 20 popü- gene muiki& 
=:r, tarkıla!• . .ader, 20.30 plllc. v': Varıeva 1345 m. - 18,15 Solin 
li. ~ 20 klasik f&l'Dlar k.~rli rek konıeri, ıs.50 sözler, 19,15 salon mu-

dan
rnlar, 28,15 plik, 23,46 sozler, 24,05 k' · 19 30 konferans 20 ıarkılu 

a muıiklai "' ısı, .! . • ' 
Moıkova Stalin 361 m. _ 17 ıen- 20 20 Aktüalıt•, 20,30 c:ubud muhte-

lonik kOD8er 18,80 amele koD88ri, lif sözler, 21. 15 ıenfo~ık konaer, kon-
19,30 miııt Ükrayna muıikiai, n dııu aervatuva!daa, 23,SO ,urler. 23,40 .k~.o· 
ve k L 'L" 1 oA -t-pan aerli reklimlar, 24,05 danı muaıkiaı. 

aııtı& muıı-.ı parça an, vs D • P! C 
Jolca neırıyat 15 Klnuauevv u111artee1 

Viyaaa GOT m. - 18,80 koro kon• iataabul - 18 r., IS.» jimau-

Sol ........ 
1 - .Nutuk • tart eclab 
2 - Veci • telU 
s -Sahlblik 
' - Birci• .............. 
5 - Bir aota • akıl 
' - Soauna bir E a•tirlliace clo-

turtan 
7 - Cemiyet 
8 - Nasl 
Yakerıd•• •f81•• 
1 ._ lamet 
~ -;- 6ftt1lml1 bubwhat 
İ - Mecnun • babadls 
4 - Aı sıcak • ihttya, 
5 - Piılilc • bir nota 
7 - Sual 
• - BiribiriaiD .,... olu ,., • 

.... ı e:t --.. ······--·-.. ·------·-------···--
tik Bayan Azade, 18,~0 plllc d•aı 
muailda , 19,SU d8nya baberlerl, 19,40 
lioaferan• uınruf ve yerll •ala baf
tuı, !O Maarif bakanlıp namına lcoa
feraa., 20.!0 Mehmed Mlair Bartoa 
20,.40 8pGI' kODUfmuı Etr•f Şeftir hay 

. 21,15 Anado'u · ıjaaaı borealar, 21,30 
tlrkçe .aaıı UYalar, aa, •• BedriJe 
Rnlm llalk ••alan, 21 radyo ou 
•• tı nao orkestra& 

Blbett• 550 m. ıa ~iter koaıeri 
19,45 .asi-, 1';20 laafif --~ 10 
90natlucl• reportaj 20,46 '-• 
Man-' ....... taludle ....... , 
Anaa Utry H CoelenJi tarafındu 
tarkılar, 22 radyo tiyatroıu, 23,20 ha
berler, 23,40 duı plildan. 

V arıo•a, 1845 m. - 18 •onatlar. 
lS.SO sisler, 19,15 hafif orlreatra 
koaıerl, 19,45 sisler, 20 tanldı lıonaer 
opera parçe.lan • Puççini) 20,20 ı3zler, 
il hafif muaikt, 21,46 babvler, 22 
Senfonik popGler orkestra konHri. 
23,lS danı muıikiaL 24 sisler. 2',3' 
solo orke1tra11e 

Bize Kalırsa Bu Hcsabda 
Bir Yanlışlık Var! 

f Sqtuafı 1 iacl yGzde ) 

ditv muraflu da ayndır. Ş~mdl 
bara11D1 Aba almak isteyince 
takdir edilen kıymet 6demek 
mecburiyetinde kalacaklardır. Fa· 
kat, kanunen, cemaati arazi ve 
eml&ke aalüp olama. Ancak idil· 
senin daimi ...,aflarm brplıya• 
cak ıekilde bisbQ p11rça dikklm 
ve aalreai olabilir. 5.-p Asap 
mezarlığını belediyeci• aataa ... 
mak meyince, bu iP cemaat na
mına patrikhane ,.,._,acala 
için, bir phıa aabn alclarmak 
yolunu tutabilir. Fakat b11 kadar 
bllyllk, milyonluk bir itle, bir 
adama itimat ederler mi, oraaım 

bilmem?. 
~. 

1 

ğundadır. Derinlijl muhteliftir. 
Belediye buraaınm plinını yapacak 
ondan aonra ıabhğa çıkaracak· 
br.Eıaaen haritan mevcuttr. 
Açılacak caddeler Taksim mey• 
danında olduğu gibi d~ğiJ, daha 
geniş olacaktır.,, 

Salahiyet ahlbl ıatla llSzlerfnl 
buraya yazdıktu sonra biz de 
bir noktaya barmak ba· 
alım. Bu a1'8811111 metre murab
bama tutulan vaaU (22) lira kıy
..... bize kahra çok azdır. Çon
ka ba mezarhğaa karıı aıraamda 
Ye Tabime yakm olan talimhane 
111e1clanıaın metreal 100 Ye hatta 
150 Hraya 1atılmıştır. Arkaya 
dtqen la11mlana metresi ise bugün 
bile 60 • 70 lira arasındadır. Bir 

~~ f!!1 iaDnde t... 

!l:m!' 
Yurd Gençleri Kuvvetli Bir Disiplin 

Altında Yetişecek 
( 8attaraf& 1 fael Jkıl• ) 

gencla kopıak, atlamak, atmak. 
)Bımek, gllrepaek, ata binmek, 
lyi llİpn almak; iyi meç kullan
mak. iyi klnk çekmek, yelken 
YMlbılan n otomohll idare etmek 
Ye baalan 811111 .addet JOrgDD

Juğa dayanabilmek gibi yurdu 
koruma kabiliyetini çoğaltan 
sporlann mlhlm bir lmmmda 
yllkselmlt olmak llzımchr. 

C - Yurdumuzda yalmz r6kor 
kazananlar yetlştirmeld• kalmR7ıp 
aynı ıamanda muhtelif Jllksek 
beden kabiliyetini kazanmıt yurd· 
daıları da imklnın genlı hududu
na kadar çoğaltmak milli Yarhjın 
bir zaruretidir. Gençlik tetkillb 
teais •• idare edebilecek ve bu 
tqkillb koruyabilecek her yurddq 
her mlleueaey., deYlet tepilAbna 
d6f9n ytlce vazifeleri b.nimaemek 
ıereldlr. 

2 - Tam spor madaly .. lf 
nevidir. 

Brou madalJL •• 
Gllmllt madalya ... 
Albn madalya. •• 

A) Oa •'* ,..... ...,.,_. 
kan yqta olu waı.d ....... 
bir aene tpncle bet ... ,,_ lcl-. 
manda mgyaffak olanlara .. Brom,, 
madalya verilecektir. 

B) later d6rt sene biribiri llze
rine veya en ·aşağı, lzerinden bi
rer aene ıeçmek ıartile muhtelif 
dört aenede dört .. Bronz " ma· 
dalya kazananlara •• Gtımllt " 
madalya 'ferilecektir. 

C) 32' JllllDl ı•çmlt olup ta 

bq muayyen ldmaada mayaffak 
olanlara gl\mllı madalya we Uir. 

D) Dört defa gilmOı mada.ya 
almıı olup da diier diri menede 
beş muayyen idmanda muvaffak 
olanlara ve kırk yaıını bitirmlf 
olup ta bet muayyen idmanda 
muvaffak olanlara " Albn " ma• 
dalya Yerilir. 

Ba mtıaabakalara girebilmek 
için T&rk olmak, 18 yapnı b:tlrmiş 
olmak •• aağlıkh olmak gerektir. 
imtihanlar halrlaacla talimatnam ... 
de daha fala tafsillt verilmek• 
teclir. 

81 Bin Liranın 
Muhakemesi 

Bugünkü Celsede Rapor 
T edkik Edilecek 

Yaal11 beyanname yaparak ve 
ham petrolu aaf pbl giatererek 
81 bin lira:ak ıfimrl1k kaçakçabp 
yapaldıjı lddiulle "Neft anayl,, 
firketi ~laine ~ dawaya 
bugDa aekhlncl lı.tiıla ........ 
alnde tlnam e.utecekrlr. 

• ................ ,ıar 
Ye h.,ı ... meler lzerilMle pazer-
test _. yapbia tetldkabn netl
cealnl g6sterlr rapor bazarlanllllf 
ve mahkemeye verilmiıtir. Buglill• 
kü celsede bu rapor okunacak 
ve mahkeme kararını Yerecektir. 

Amerlkanm elbnlart 
Nnyork, 7 ( A.A ) - Bu ıtneain 

llk dokua ayı i~iade Amerika "8 
milyon c'o'arlık alt n ithal etm'ttir ide 
bu milddet içinde AmerikaqaD ,Y•pblJ 
bltila itb lihn 1Dzde 79 11 clenıektır. 



Şekerli olanlara ekmek, francala ve nipstalı maddelerle tı1<er ve feker mamulatı zehirdir. Zayıflamak ve şifmınltktan kurtulmak için mutlaka 
v• a an ut k.,.. ~a ... uı-tı v 

Ha1&n glutea ekmeklerbal Ye biıkUitlerlnl Ye Haaan makarna, un Ye ıehrlyelerlnl •• H•nn diyabet tekeri ile çikolataaını korkmadan bol bol yiyiniz. BDtUn dOnya aan'at 
•• rekabetlade muvaffak olan Ha1&n Gluten mamullb Avrupa bilbaua Romanya piyaaaıında mlHhlf rol oynamaktadır. 

KARAK •• Y E ZANESI 
HÜSEYiN HÜSNÜ 
Kar•k6y c•ddesi No. 5 

•• 

• 
1 

F ABRIKASI : latanbul, AyHn 
aaray, Vapur lıkelelli caddell 

TOPTAN SATI' YERi 
Sirkeci, Mnhordar Zade Han 

No. 1 • 2 

NUR KALEM 
L TD. ŞiRKETi 

Telı 21711 

1 
••• 

Maarif V ekiletinden: 
21 /1 J /934 tarihinde lbaleıi icra edileceği llln edilen Erzurum 

Muallim mektebi ikmal İDfaab mllnakuası gUrlllen lüzum üzerine 
Oç ay temdit eclHıniıtir. ihale 2112/935 Pertembe gOail sant 1:" te 
Vekilet iuıaat komiıyonuıada kapalı zarf usuHle icra edilecektir. 
Talipler ıartname ve teferrüatım inıaat dairesinde görebilirler. •·8138,, 

Esnaf Teıkilah Baımurakıplığından : 
( lstanbul dokumacı, yazmacı ve i~lcmecile.r san'atkirları Cemi• 

yeti) nin iıtifa eden idare heyetinin yeniden ıeçimi 9/1 .?/934 p zar 
ailnll aaat 10 dan 12 ye kadar Çakmakçı'arda BUyük Yeni Han 
J8 numarada Ye 13 ten 15 e kadar Aksarayda Etmeydanında Dem·r 
natanan diikkimada yapılacaktır. Cemiyete me ıı,up dokumacı, yaz
macı, itlemeci, trikotaj, çorap, ajur ve emsali yapanlar ve atanların 
intihaba lttirak etmeleri llzumu ilin o!um.r. (5530) 

l 

,,,., 
,~~ 

YERLİ 
MALI 

OOYÇE ORIEN T BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezı : llerlıo 

Tllr/clgetlelri ıu6elerl ı 

Galata • latanbul • lzmlr 
Deposu: lıt. Ttitün Oümrügii 

• . Her türlii banka işi Jf-

.............................................................. t 

• Dr. KEMAL NURi ~ ı 
Cılt Ye Zuhrevı lı ıstalıklıu ınüteha~sısı 

B~yoll~ı Rumeli han 16 
~--· 'fı•ı : 40153 41 __ _ 

Her iş adamının kullandığı takvimli 

ECE MUHTIRASI 
1935 

Yılı ile 25 inci 1enea!ne ulaıtıfancJan en ıon olgun iekl.ni almııtır. Doğru takYlmi, Türkiye Ctimhu· 
rlyetinin bilumum nakil vasıtaları ve tarifeleri, buna benzer en ltızumlu bilgi ve kanunlar hulisaıı 

Herkesin isteğine göre ayrı ayrı boylard çefidleri vardır. 

Deposu: Ankara caddesi Afitab mağazası No. 111 rwtehnıed Sadık 

\'eni ıatmaldıjım Karakısy eczaneli ltu muhitin mOblm bir botluP. 
nu doldurmuttur. Karakı5ydea ıeçenler arbk reçetelerini •e bltla 
11hltl Ye parfl•lSrl lbtiyaçlanm her bullaata kudilerlal memnu 
edecek .. kilde Karakly eczaaealnclen temla edebilirler. (5388) 

Süper 35 §§~~ 
Madeni ıeı insanın kulaj'ım tahrif 
eder, fakat tatlı, p8rllulı IU tibl aka 
aeı lnıana .... e heyecan ftl'lr. S. 

yllkıek h .... ıan yalnız 

ŞAUPRADYOLARDA 
bulablllrıinlz. Kullananlar memnun kal
mıtlardır. Siz de tercihen bundaa aham. 

Sabf yeri: 
Rikarclo Levl MUes•esesl 
lataobul, Sultaııbamam Rnuzlu han No. 9-11 

TERLİ MALI 
GISlAVED 

DID1ama ea satıam 

LASTiKLERi 

Ve ıon moda 
KADIN· ERKEK· COCUK 
• 

ŞOSONLARI 

GISLAVED 
yerin• batk• 
marka yeri7orlar 1 
AldaD••r•aıı. 

GISLAVED 

mukuıaa dikkat 
•tllaiı I 

TOrkiyenin Yerli Mallar Pazarlarında ve umum kundura 
aatan mağazalarda arayımz. , ________ ._ ... .-.................... ,r 

Zafiyeti umumiye, lftihuıılık Ye kuvvet.iılila balitmcla blvlk 
faide n tesiri göriilea: 

FOSFATLI 

ŞARK MA 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satıllr. 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
f • en ul AcentalıA'ı 
Umu Haa, T elefo111 22929 

l
1

rabzon Yolu 
SAKARYA v~~r.~.~ 
Pazar ılnll ıaat 20 de Ga ata 
rıhtımından kalkaealc. Glditleı 

Zonıuldak, •nebo"u, Ayancık, Sam• 
ı ın, Ünye, Ordu, GlrHua, Tirebolu, 
Görele Trabzon Ye Rizeye. DönGı· 
te bua1ara ill••lea, Of ve Slrın•· 
neye utr yaeaktır. 

Karabiga Yolu 
CUMARTESi, ÇARŞA~.BA 

a-Gnlerl ıaat 20 de Tophane rıhb• 
•ından bir npur kalkar. Gidlt u 
dlSnlitle mutat lıkelelere ufru. 

IZMİT YOLU 
Cu•a, Paıar. Sah, Çarıaıaba, 

... ıerl bir npur aaat g tla, Top
bue nlatı.uulaa kalkar. 

BA KA KOWIERÇiYALE 
iTALYANA 

Sı·rınayeei Liret 700,000,000 
lhtıyat ıkoeei ,. 580,000,000 

Merkezi idare : M 1 L A N 9 
İtalyanın b .. lıca şehirlerinde 

fUBELER 
logiltere, ls vıçre, A vu11turya, Maca· 
rıs an, Çekoslovakya, Yugoılarya, 
Leh"ıtan, Romaaya, Bulgaristan, 
Mısır, Amerika Cemahiri Mütteh desi, 
Brezilya, Şıli, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekvatör Ye Kolumbıyada 
Afilyasyonlar 

l&TANBUL fUBE MERKEZi 
Gı&l ta V oy' oda caddesi Karaköy 

Palas ( Telef. 2641 /2/3/415 ) 
••hlr dahlllndekl acentelerı 

1stanbuldn: Alalemciyan h wnda 
Telef. 2821. Beyoğlunda : latiklil 
caddeıı 'l' lef.1048.Kampiyo daireıi 
Borsada Telef. 1718. 

IZMIRDE ŞUBE 

• Dr. ibrahim Zati 
Cağaloj'lu : Mahmudiye caddeıi 

Çatalçeıme ıokata No S 
Herırüa öğledea ıonra haıta arıııı 
kabul eder. 

Son Poata M•t11••8f 
iahwi: l\Ai E.;u .. 
Nefriyat Mldilrlı T.W. 


