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Loıulr•~• c1.,.ı. •ilcilaları•• aultııaalı lçl11 ••l'ıl•• ıöriiım•l•r lt•r ••• ••111 •tr çlk•aza •"'•or. So• oazi•-' 
ltalclcııuı•lcl m•htın l•/•llil 6•ıiael .. g/ıul•'"· 

Bir Mebusun Tetkikleri 
lktısadi Ülküye V ~;mak için Köylünün 

· Borçtan Kurtarılması Lizımdır 
ı~ 

1 ........ -................................................. .. 
Fransa da 
Buhran 
Bitemiyor 

Ankara, 10 ( Huıuıt ) - On 
bir senelik Cumhuriyet idaresi 
zamanında hUkfımetin Türk köy· 
IUıU için bUyllk fedaklrlıklar ve 
aay11ız hizmetler yaptıiı malum· 
dur. Fakat TUrk köyUlıUnün henllı 
tam bir refah derecesine yUkael· 
•t1a1 .a,-Uy.bUmek lçla 1.lru Yeni Kabinenin Ömrünün 
daha utr•ımak •• çalıımak Kı•alığından Bahsediliyor 
lazımdır. 

1 
__ 

:ı Türk köylnsUnUn daha mUref· Parlı, 10 ( Husull ) - Yeni 
feh ve mes'ut bir bıyata hak kabineyi teı· 
kaıanması için daha zecri vo kile memur 
eıaala bir ııllhatı zaruri kalan edilen M. Flan· 
•aziyetler karıııında ne dUıttn• den ıiyaıl il· 
dUiUnU anlamak iıin orta Ana• d~rler ile mil· 
dolu Ylllyetlerinden blriala meb- ıaverelerlnl bi· 
uıu ile görllftüm. intihap dair.. Baıv.ldl ı, .. ., p,.,.,.,,. kl*l•l•rl• tirmlı •• ka· 
___ <_D_e:;::vaa_•_• -8-ia_e_ı -'-•.,zd:aeıc1) ________ .,_,_,._,._••_a_1ı_,".''---- • binHlnl teı· 

kil etmlıtlr. 

·Arnavutluk - Yunanistaııı 
Korfu 

• 
nesı 

Adasındaki ltalya 
Tecavüzden Güt 

Konıoloıha
Kurtarıldı 

Fakat bazı ma· 

hafll yeni ka• 
binenin de çok 
k11a ISmllrlll 
olacatını ileri 
ıUrUyorJar. Soı· 

yallıtlerln ise 
ilk fınatta Meb-

uıan Mecliıl· 
nln feshini .,. 

1e11l intihabat 
yapılmı:t111nı ile
ri ıUreceklerl 

temin edlliyor. M. Fl••ll•re 

K•blnenln Listesi 
Pariı, 9 (HaYH blldlrlyor:) -

M. Flanden kabineyi teıkll etmiş· 
tir. Kendiıi hiç bir nezaret deruhte 
etmeden kabineye riyaaet ede· 
cektlr. 

Yeni kabinenin llateıl ıudur: 
J'urea11 orllu•unfl•11 hir ıörii.,.iş: M•lct•pt .. g••I çıka11 tag,•r• z•lıitleri Baıvekil M. Flanden, De.,Jet 

Atlna, 10 ( Husuı1 ) - Yuna• ltalya konıoloıhanelerlne tecavUz nazırı M. Heryo, Devlet aaıırı 
nistan ile Arnavutluk araaında etmiye yelhnmiıler, fakat polis M. Maren, Hariciye M. La.,a), 

baı gösteren ara açılmaaı çok Ue jandarmanın müdahalesi llze· ............ !!?.~.~!~!.~ .. ~.~.~~ .. ~~!~.~L ......... .. 
fena ve korku verici bir aafhaya rln• ılddetli bir çarpııma olmu.- r 
,ırmiıtir. Geçen hafta içinde tur. Selinik'te de hararetli 
korfu adasında Arnavutlar ale.y· bir nUmaylı yapılmıı, Arnavut-
lıinde çok şiddetli bir nUmayfı luğu protuto eden bir beyanı:a· 
yapılmıı, hararetli nutuklar ıöy· me hazırlanarak hllkf.ımete veril· 
lenerek Cenubi Arnavutluktaki miftir. Cenubi Arnavutluktaki Er-
lum ahaliye kartı Iıkeace ve ıerl, Görice ve Delvino ıehlrlerln• 
zulümler yapıldıaı ileri aUrülmUı- den Y anyaya ielen yolcuların ifade· 
lir. Ntımayiıçiler Arnavutluk Ye ( DeYa•• 8 inci yüzde ) 

Di• T•hi•, K•tlılcög e• ••ıllc· 
t•ı •ale•l•rı11da Jat6el lllı ••fl•rı
ıuı d.u•• •tllltli. Ta/•llit •11or 
atıgf• .. ıztlallır. 

1 Bugünün Meselelerinden 1 

Göz Önündeki Bu Hileye 
Göz Yumulacak Mı? 

Günde On Kilo Süt 
Sahibi Olmalarına 

Satanların Para 
Ne Buyurulur ! 

" Son Poıta,.nı11 dtlnk& aayı• 
•ında, bir çeıme baflnda ahnmıı 
kocaman ltlr reılm g8rm0pUnDı· 
dnr. Bazı ılltçlllerla aite ıu ka• 
rııtırdıklannı tam bir belijat Ye 
açıklıkla ıeıteren bu rea!mden 
ıonra allkaclarlana harekete ıe
çeceklerlni, herkeain 16.zO ln&ade 

hiç •ıkılıp çeklnmlye ltızum 18r· 
meden hile yoluna aapan bu 
ıfttçDlerln ceza ıöreceklerinl Omit 
edebillrlz1. 

lnetl~ memulnden. ıuıuz çıkan 
•lltUn baıındaa her fln Ye her 
Hat ıeçen bu macera ye T erkoı 

( Devamı 8 inci ylhıde ) 

Bedava Meyhanecilik 
Usulü De Keşfedildi ! 

~-

Bu Sayede Beı Para Sermaye Koyma· 
dan Büyük Bir Mey~ne Açılıp lıletiliyor 

" Keıkin ıekl keramete taı 
çıkartır., manasında meıhur bir 
ata slSzO vardır. Son zamanlarda 
bazı mesleklerde kazancın azal· 
ma1ı üzerine bu darbımHele taı 
çıkartacak bazı açıkg&ı 11naf 
peyda olmaya baıladı, Cidden 
açıkaöı olan bu adamlar, zaten 
yeglne çok kazançla bir meslek 
olarak kalan {Meyhanectllk) ıibl, 
itleri bllabUtnn altın yumurtlar 
tavuk haline getlrmlye kadar llerl 
~tmlılerdir. 

Biz herhanal 1'1r 4Ukkln, bir 
mlie&HH açmak için ortaya mut• 

laka muayyen bir aermaye koy• 
mak çare1iıdlr dlyeblllrlz. Bir
çoklara da: 

" - Ah, filin iti yapacalım 
amma, körolıun, elde ••uçta bet 
para ıermaye yok!., Diye dlSill
nDp dururlar. Halbuki eloğlu çok!
tan atı ahp ÜakUdan geçmlı, bef 
parasız koca meyhane açıp tikır 
tıkır işletmiye bile baılamıı bu
lunuyor. 

lnaana açakıöa e111af zeklta 
önOnde parmak ıılrtacıak olan b11 
(açık sermayeli), daha doj'ruıa 

( Dna•I 5 lael ytlıde ) 

Talebe Birliğinin Dünkü Toplantısı 

Milli TGrk Talebe birliti dlln milnakatah bir toplaalı yaptı. Taf•illt 8 Boci 
••rfatlatlır. Burada dlDkl toplaatıya ••lealerl ıörlyormuDvL 



(Halkın Sesi) 

Hileciler 
Meydanda 
At Oynatırken .• 

Dünkil 1
' Son Poıta ,, da bazı 

sütçülerin 11üte au karıitırdık
larmı göıteren cürmümeşhut 

resmini her halde gördüniil. 
Du resmin belagati karfl'ında 
ne düıündüklerini ıorduğumuz 
kimseler biıe ıu cevaplan Yel"" 

diler ı 
Ali llüsnü B. (Hukuk Fakültesinde 

talebA ) - Son Postayı tebrik ederim. 
Dilnkil gazetenizdeki reaim hakikaten 
bir munffak1yettir. SQtçCller her fır
ıatto ıu katmadıklarını ılSyleyip 

dururlar. DOnkO resim bu sözleri 
apnç k tekzip eden parlak bir ifade 
tsııyor. Ben, bu atikiir hile karoııında 
Belediyenin ne yapacağını merak 
ediyorum. Terkoı ıuyunu ıOt diye 
halka yutturanların her halde baoka
larına ihet Hrecek bir akıbetle 

karıılaımaları ZE!ruridir. 
Eğer Belediye buna da g8z yuma

cak olursa ıfit itinin ebediyete kadar 
•alJedllemiyıceaine inanmamız l&zımdır. 

lf 
Hayri efendi (Bir tabi şöförü) -

ikide bir gazeteler, biz töferlerln takıl 
hileal yaptıklarını yaırarJar. Takıi bir 
makinedir, bozulacağı tutar, fada Yeya 
eksik yazar. Bununlaberaber aramızda 
tek tOk hile yapmaya yeltenecekl ... 
rin bulunmayacaklarını iddia edemem. 
Fakat 11Son Poıta,, da dan glSrdütBm 
koca resim kartııında atzım açık 

kaldı. Herifçi oğulları hiç aıkılmadan 
herkesin glSzil 6nfinde hile yapıyor

lnr. insafsızlık bu kadar olur. Vallahi 
ben olmam bunlann hepıini tıkanm 

delife. Ya.zılr, a-Onah efendim. Zanllı 
halk, ınt niyetine hlll terkoı ıuyu 
içiyor. 

* 
Aıiz Bey ( Beoiktaş Akaretler ) -

Benim, vazifem icabı hile yapan esnafı 
takip etnıt1kliA"im lazımdır. Fakat ••
yılan okadar çok ki h•p•iain peflne 
diltmek imkiı111ıdır. Hele ılltçüler .. 
Şehirde bugün yfiılerce ailtçll var. 
Her sokağa birkaç tane sOtçO isabet 
ediyor. Bunların hepıinln sDlünG mua• 
yene etmek, bugilnkO :aabıtai belediye 
kadrosile yapılabilecek it değildir. 
Evet, ıllt derdi halledilmeli. Fakat 
nasıl? itte bunun çarcı) kolay kolay 
bulunamaz.. 

Tıp Talebe Yurdunda 
Tıp Talebe Yurdunun kadrosu 

bu aeneden itibaren geniıletil· 
miştir. Evvelce yurtta beı yllz 
talebe •arken, .bu miktar bu 1ene
den itibaren (650) ye çıkarılmııtır. 
Gelecek senelerde alınacak talebe 
miktarı bu kadroya göre tayin 
edllec~ktir. Yeni ili ve edilen 
(150) talebe için yurtta tesisat ye 
teıkilit yapılmıitıl. 

Ovey Babasını Yaralamış 
Takıimde kereateci ıokağında 

oturan Andon iımindo birisi bir 
para meaeleslnden çıkan kavga 
neticeainde Uvey babasının ba
ımı yarmııtır. 

ı 

Orta Kattan Sokağa!. 
--~~~--~~~~~~---

Beş Yaşındaki Bir Çocuk, Pencere 
Önünde Oynarken Sokağa Düştü 
Evvelki akvam saat onyedl raddelerinde Beyot

lunda bir facia olmuı, kilçük bir yavru pencereden 
caddeye dilıerek ağır ıurette yaralanmııbr. Hldise 
f6yle olmuştur: 

1 

tinanın ondnlesl yapılmıya baıladığı ıaman kOçUk 
l.tefan caddeye bakan pencereyi açarak oynanuya 
başlamııtır. Bir aralık mu•azencainl kaybeden lsto
fan pencereden caddenin yaya kaldinmına dllferok 
ağır surette yaralanmıı Ye Umltıiz bir halde ha ... 
tahaneye kaldınlmııbr. 

Beyoğlunda Bursa ıokağında 9 numaralı apar
bmanın 2 numarasında oturan Madam Katina, eY• 
velki akşam &ant 16 buçuk raddelerinde saçlanni 
dUzelttirmek için yanına beş yaıındaki oğlu lstefanı 
alarak Beyoğlunda bir apartımanın orta katında 
bulunan bir kadın berberine gitmiştir. Madam Ka-

Madam Katina çocuğunun pencereden sokağa 
uçtuğunu görünce acı bir feryat koparmıı ve dil-

• 

50 Bin Lira 
Mütekait Belediye Memur
larına ikramiye Olarak 

Verilecek 
Son çıkan bir kanun ile Bele

diye ve huauat idare memurları da 

muYazenei umumiyeye dahil bulu
nan memurlar gibi tekaüt olmak-

tadırlar. Son zamanlarda tekaüt 
edilen Belediye ve hususi idare 
memurlanndan (30) 1ene hizmet 
etmlı olanlar, Belediyeye müracaat 

ederek, kanuna istinaden ikramiye 

iatemiflerdir. Bunlann Taziyetleri 

tetkik edilmlı ve ikramiyeye hak 
kazandıkları anlaıılmqtır. 

Yapılan hesaplara göre, veri
lecek ikramiye yekünu (50396) 
liradır. Bu •ene içinde bu para
ların verilme.i lfzım geldiğinden, 

blltçede muhtelif fasıllar arasında 
mUnakala yapılacak Ye tahsisat 
ayrılacaktır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Taksimde Zambak ıokağında 
oturan Niko adlı biri ayni evde 

oturan Mediha Hanımın odasını 
açarak içinden birçok eıyaları 

çaldığından yakalanmııtır. 

Jf. Galatada Kırzade aparh
manında oturan Cevdet Beyin 

hizmetçisi Elif evden birçok efYa· 
Jarı çalarak kaçmıı lae de yaka .. 
lanmljbr. 

Jf Üıklldardan Kadıköye git· 
melde olan 19 No. lı tramvay 
arabası Y eldeğirmenl karakol 

caddesinde ıarhot olarak ge~ 
mekte olan Hakkı adlı birine 
çarparak yaralamııtır. 

Jf Galatada Ömer Ahit hanı 

şilp bayılmıştır. Madam güç hal ile ayılblarak evine 
götnrülmllştUr. 

Fırınlar 
Tahdit Mi 
Edilecek? 

Belediye fırınlar hakkında bir 
mllddetdenberl yapmakta olduğu 

tetkikatı ikmal etmiştir. BlltUn 
şehir fırınlarının vaziyetleri hak· 

kında yeni bir litatistik vücuda 
getirilmiştir. Yeni sene başından 

itibaren lstanbuldaki fmnlann 
tahdidine baılanacaktır. Şimdiden, 

gUnde (50) çuvaldan az un işli~ 

yen fırınlara açılma müsaadesi 
verilmemiye başlanmııtır. 

Sene başından itibaren bu 
miktardan az un fşliyen fırınlar· 

da kapatılacaktır. Bundan başka, 
ekmek yapao fırınlarda daha ba
zı f ennl ve sıh 1 ıartlar arana· 
cakbr. 

Eyup Verem Dispanseri 
Verem Mücadele cemiyetinin 

Eyüpte inta etmeyi tasarladığı 

Terem dlspanaeri, bazı sehepler 
dolayııile gecikmiıtf. 

Öğrendiğimize göre; bu lı için 
IAzımgelen tahsisat temin edilmiş 
ye bir araa satın alınarak mal-

zeme tedariki hazırlıklanna baı
lanılmıtbr. lnıaat ayın yirmiıin
den ıonra baılıyacaktır. 

Bir Sarhot Yakalandı 
Tophanede Ahmet adlı bir 

qçı kendini bilmiyecek derecede 
aarhoı bir halde sokakta ötekine 

berikine aarkmblık ederken ya• 
kalanmışbr. 

----·········-_ ............. ._.. .. ____ ········-
önnnde bir mağazaya tabelA as
makta olan tabelacı Ziya Efendi· 
nln dUşllrdllğil merdiven, o sırada 
oradan geçmekte olan Eyüp Ef. 
isminde blrlalni yaralamııtır 

Fıçı ihtikarı 
Zeytin ihracat Tacirleri 

Şikayet Ediyorlar 
Bize verilen malfımata göre, 

zeytin ve balık ihracatçıları fıçı 

ihtikarı karııaında kalara zorluğa 
dUımüılerdir. Bir zeytin ihracat• 
çısı bu hususta ıikAyet yollu ola• 
rak tunları söylemektedir: 

" - İhracatın çoğalması için 
ihraç maıraflannın mnmkftn oldu
ğu kadar az olmaaı lazımdır. 
Bahk meni minin durgunluk 
geçirdiği sıralarda latanbulun 
mahdut yerlerindo imal edilen 
fıçılar 80 kuruşa satılırken, fazla 
balık ihracı dolayıılle fiatlar 150 
kuruşa kadar fırlamıştır. Zeytin
lerin behemehal fıçı ile nakli 
mecburiyeti konulurken bu fıçı· 
lann ucuzca temi•I lmkAnıaı ha-

zırlayacak tedbirler alınması da 
zaruridir. Bu ihtiyaç icap eden 
kerestelerin dahilden tedariki ve 
bir fıçı fabrikaaı kurulması suro
tile çok kolaylıkla bertaraf edJ. 
le bilecek vaziyettedir.,, 

Polisler 
Arasında 

Polis orta kursunu muyaffald
yetle ikmal eden alb birinci ko

miser merkez memurluğuna terfi 

etmitlerdir. Bunlardan Ziya Bey 

Urfaya, Hamdi Bey Ankaraya, 
Yaıar Bey lzmire, Sıtkı Bey An-

karaya, Mehmet Bey Iatanbul mft.. 
teferrikaı.na ve Muıtafa Bey de 

Ankaraya tayin olunmUflardır. 
Bunlardan baıka kurıu ikmal 

eden birçok ikinci komi.er bl· 
rlncl komiserliğe, DçllncO kotm. 

aerler ikinci komiserllie ve birçok 

polis memurlan da llçilncn komi· 
ıerliğe terfi etmişlerdir. 

ikinci teşrin 1 O 

Güniin Tarihi 

Denizlerde Sey· 
rüsefer İçin .. 

lktıaat Vekiletince yeni bir deolf 
•efer talimatnıımemi ha:ıırlanmaktadıti 
Bu talimatname, meYcut deniz olt 
samlarınıa ecnebi mtvauatile ol 
tetkil edea cihetlerinia telifi ıuretil• 
'rilcude getirilmektedir. Bunun lçiıl 
beynelmilel denlıcllik kaideler) tetkiM 
edilmektedir. 

Verilen maJümata göre, bu 111~ 
1aada birçok 7eni Hinler 1apılm• 
limanla.rda kontrol itlerinin d ... 
çabuk ve pratik tekilde görlllmeailıl 
temin için bazı kayıtlar konulmuftUf• 
Yeni Hfer talimatnamesi yakında 
aon teklini alacak Ye tatbik aahaıına 
konulacaktır. 

Tek Kitap Usulu 
Haber aldığımıza g6re, Mııan. 

Veklleti tek kitap usulQnfin teımlll 
etrafında tetlrikat yaptırmaktadıtı 

Ditu taraftan bnı kim•eler telf 
kitap uıulünGn fayda yerine ::ıaraf 
Yermek yaziyetinde bulunduğ..

Ueri ıGrmektedirler. 

Flurya PIAjları 
Haber aldıtımıza göre Belediy• 

Flurya plijlarının sahiplerin\ birçoll 
atraımalardan aonra bulmut. buad 
Oı.eriDe iıtimlAk muamelesine girlr 
1riritmittir. İatlmllk iti kısa bir mUd~ 
det içinde bitirilecek Ye 3nOmD2delJ 
meV1ime yetittlrilmek tlzere asri blf 
plAj yapılacaktır. 

ihtisas Mahkemeleri 
Hllkdmet tarafından Millet mecn. 

ıine verilen yeni bir kanun layiha• 
ıında, İhtlıu mahkemelulnin icabın• 
g<Sre lAğvı için Adliye vek6letine 
ıalAhlyet nrilmeıl istenilmektedir. 

Yeni Mezarllk 
Şltli haricinde yapılmakta old 

yeal mezarlığı• çevre duvarları ikmal 
edHmek D:ıeredir. Mezarlıtın tarh •• 
tanzimi de ilkbahara kııdar bitirilecek 
Ye önllmilzdekl mayıstan itlbarell 
buraya ölQ g6mQJmiye baılanacakhr• 

Pollslere KahYe Yasakl 
Emniyet mndarın b ttın pol 

merkezlerine> yeni bir tamim yapmıt
tır. Bu tamimde, hiçbir resmi polil 
memwuoun kahve Ye kıraathanelerde 
oturamıyacağı, oturanların da derhal 
kayitlerinin silineceği bildirilmitUr. 

şı,11 Gençlerl 
Şitli Gençlerbirliğl dGn tiğledea 

enel, Halk Fırkan Şlıll nahiye m_.. 
kezinde bir toplanh yapmııtır. 

Bu toplantıda, yeni idare heyed 
intihap edilmit. buadan batk• aençlill 
hareketleri etrafında g6rOtGlm0ttilr. 

AfJon Tahllllerl 
Uyuıturucu Maddtıler lnhiıarı, 

Milletler Cemiyetini• afyon bmo• 
tarafından gönderJlen tahlil formDll~ 
Ozerindeki tetlıikatını bitirmlıtir. 

Yakalanan 
K'açakçılar 

Ankara, 8 ( A. A. ) - Geçen yedi 
gtln l~iade muhafaza tetld!lh tar .. 
fından blriai öll 34 kaçakçı Ue 2' 
kaçakçı haynnı tutulmut Ye 719 kil• 
gGmrük kaçatı, 998 kJlo iahiaar ıı.. 

çajl. 105 kilo afyon, 8 kilo earal 
S tllfek ele 1ıeçlrilmlftir. 

~·on Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki : 

1fa·mıı H. - Huguuuu gt•uç kız· 
)ILll ueye benur bilir mıaın aı..ıııu? 

- T.ılııi lıilıriın Hueaıı Bey, iııciye, 
zümrnde, pırlantaya. elmua.. 

J lllMtlfl B. - Hıltımeclio llZ ziuı, beo 
11öyliyeyirn. Tütiiue, içkıye, yumurtaya 
kuru üzüme benzer. 

- Bu unsıl beuztıtiş Hıı.san Uey, 
ne demek iatediğioi ayıp değil ya, an· 
Jıyamadım.. 

liasan B. - Biri çıkıp iıltaın dl 
verelim diye bekleriz amma nlacd 
kimıe kolay kolay çıkıp ta ben ietiyo
rum alacağım, demez l Aynea ihral 
mııllarimıs ıibi... 



1 O ikinci teıria SON POSTA 

Her_gün .' Resimli Makale a Okşamasını Da Biliniz il Söz··n Kı a 

Musiki 
işine Dair 
Yine Birkaç Söz . -

Alaturka musiki arhk tarihe 
karıımıı demektir. Yerini de, 
garp muıiki tekniğila canlandı
rılacak olan Türk milli musikisi 
dolduracakhr. 

Evet .• Alaturka musiki tarihin 
malı oldu. Çünkü onu yaıatama· 
dılar, zavallıda ayakta duracak 
mecal bırakmadılar. 

Bunu yapanlar, a laturka mu
siki üatadı geçinen bilgisi derdir. 
Senelerce evvel yetişmit olan 
)'Uksek bilgili listatlar, alaturka 
musikinin lizerinde çok işlediler, 
yeni yeni makamlar buldular çok 
enfes eserler vlicude getirdiler. 
Fakat onlar ölüp göçtükten sonra 
Herlerl de unutuldu, gitti. 

Bunlarm yerine jeçenler mu· 
ıikl bilgileri az kimselerdi. 
Eline bir ut veya bir kanun 
geçiren herkeı kendiaini "musiki 
Ostadı diye ilin etti. Bozuk 
düzen farkılar ve peşrevler bes
telediler. Makamların ahenk ve 
nağmelerini bozdular. Eski nefis 
eserleri çalamadılar ve bu iclz
Hğin neticesi olarak alaturka 
musikinin lirik nef aaeti, keriz 
ve meyhane musikiıinin kulakları 
tahriı eden ve rumları bozan çir
kin feryadı arasında can verdi. 

Halbuki alaturka muıikl bil· 
gisiz ellerde can çekişirken öte 
taraf ta Garpte fen ve ilim eaas
larına dayanan coşkun ve zengin 
bir musiki doğuyordu. Batlı ba~ı
na birer fen şubesi olan armo
nlzasyon, orkestraıyon ve ens· 
trllmantaıyon, musikiye geoit mik· 
yasta tatbik edlllyordu. Her ta· 
rafta yeni yeni Ustatlar yetişiyor, 
bunlar cihan-1Umul musikiye yeni 
hamleler kazandırıyorlardı. Iıte 
Garp musikiıl veya cihaaıümul 
musiki dediğimiz bugünkü zengin 
Te büyük san' at varlığı bay le 
yaratı1mııtır. Bu tarafta da vak· 
tile Garp musiki ilim ve tekniklnln 
yliksek kaideleri alınıp tatbik 
edilseydi, buglln bozuk dil.zen 
ve hırpalana hırpalana serseme 
dönmUı bir alaturka muıikl ye• 
rlne, çok zengin ve temiz bir 
milli türk muaikiılne can veril
miş olurdu. Halbuki bizim ağa· 
lar armoniye kulak asmamışlar, 
orkestraya dudak bUkmlltler 
ve hele enstrüman namına hiç bir 
ilerleme hareketine vanaşmamıılar. 

GlSrülüyor lci alaturka musi· 
kiyi öldürenler, yine alaturkacılar 
olmuşlardır. 

BugUn yapılacak iı ~u olmalıdır: 
Aramızda garr musikiainde 

yüksek behreleri olan birçok 
gençler var. Bunlar memleketin 
her tarafını dolaım~b, millt nağ· 
melerl ıeçip toplamalı, sonra garp 
nıusiki ilminin kaidelerine uya· 
rak bu seçme yerli nağmelerden 
Milli Türk muıikisini canlandır
malıdırlar. Ayrıca halk tabakala11• 

.Da cibanıUmul musiki zevk ve kültürü 
vermek için de uğraşılmak lazımdır. 

E~er Garp musikicileri milli 
musikiyi kendi kafalarma göre 
doğurmaya kalkaraa bu işte de 
yaya kalınır. Memleketin her tara
fında öz milli nağmeler pek çok 
Te bunlar çok nefiıtir. Bu nefis 
nağmeler, ve gllı:el melodiler toplan
madıkça milli musiki doğamaz. 

: . Cemiyeti Tedrisiye 
DarUtşefakayı idare eden Ce

miyeti Tedrlılye kongresi dün 
Darüt1efakada yapılmış, Hakkı 
Ye Haaan Fehmi Beyler mUra· 
kıpliklere, Halil, Ayni .zad~ Ha· 
ıan Tahsin, Osman, sabık Maarif 
Vekili Esat, Hüsnü Sadık, 
Fuat, izzet, Sezal, Necati, Hafit, 
Esat Fuat Beyler idare heyetine 
seçilmişlerdir. Mezun Efendilere 
behemhal ıivll elbise verilmesine 
de karar verilmiştir. 

inhisar Fabrikaları 
lnhiaarlara ait rakı, likör, 

ta.rap, ispirto, ıigara fabrikaları· 
nın Sumer banka devri düşUnU( .. 
düğU ve bu hususta tetkikat 

Tatlı tlil yı!aoı mden, ını;e.m dinden çıkarırn.ıış. Ok11ama
ıını bilen bir el de çok oeylere muktedirdir. İnsanlar var· 

iyi bilelim ki okşama11nı ve sevn.ıeıı ini bilmiyen ellerin 
akıbetleri ıamlmaktır. 

dır, okşama!ıoı n gönül yapmasını hiç beceremesler. Bun· 
lar durgun ımratlı, kata elli ve ta11 gönüllü kimselerdir. Şunu 

Sevmeyi, okşamayı vı gönül avutmasını öğreniniz. Fa
kat bunları yaparken ıe.mimi olunuz. 

• 
SON TELGRAF HABEWLERI 

Fransa Buhranı Bitemiyor 
~~~~~~~~~~----,~~~~~~~~~~-

yeni Kabine Kuruldu, Fakat Ömrünün 
Kısa Süreceği Söyleniyor 

( Ba~tarafı 1 inci yiizde ) beklenemiyeceğinl, meclisin feshe· beyannamesini okuyacağını söyle• 
Adliye M. Perno, Dahiliye M. dilerek milletin yeniden hllkilm mittir. 
Renye, Harbiye Jeneral Moren, vermesine fırsat bırakılmasını 
Bahriye M. Pietri, Hava Jeneral istemektedir. 
Dönen, ticaret M. Marşando, Ma· Deha gazetesi diyor ki: "Bu 
llye M. J•rmaen Marten, terbiye buhran, içinden çıkılmaz ve diğer 
M. MaHarme, Nafıa M. Ruva, buhranlara hiç benzemiyen bir 
MUstemlekat M. Rollen, Ticareti buhrandır. Bir hal çaresi bulmak 
bahriye M. Bertran, Mesai M. gerektir.,, 
Jekiye, Tekaüt M. Rivole, Ziraat Paris, 9 (A.A.) - Yeni kabine 
M. Kasse, Sıhhat M. Köy, Poıta merkez fırkalarlle radikal 11osya· 
telgraf telefon M. Mandel, Baş· listlerin mUı:aheretine mazhar ola· 
vekAlet mfiateıarı M. Perro. cakbr. Soayallatlerle komU-

Meclls Feahedllmell 1 nlıtlerln muhalefet edecek· 
Par!s, 9 (A.A.) - DiinkO ak- lerl atikArdır. Yeni aoayaliıt-

ıam gazeteleri M. Dumergin ka· lerle cUmhurlyetçl ıosyalistlerln 
bineden çekflmeafnden dolayı müstenkif kalacakları anJaıılıyor. 
mUttefikan tee11Ur göıteriyorlar. M. F1anden sıazetelere beyana· 
Llberte gazeteıi, bugünkü meb· tında fırkalar araaı mütarekesinin 

Devlet lslahatl 
Parla, 9 (A.A.) Dahilt 

siyaset vaziyeti tenevvUre batla· 
mıştır. M. Flanden, muvakkat 
çUtçeden vaıgeçeceğinl, fakat 
bütçenin kabulünden sonra devlet 
ıslahatını temin tasavvurunda ol
duğunu bildirdiği için Radikal 
ıosyalist grupu M. Heryonun fi. 
kirlerini kabul ederek, iktisadi 
kalkınma ve Cumhuriyet rejiminin 
mUdaf aa11 için mUsbet bir eHr 
takip edecek her hOkUmete mil· 
zaheret edeceğini bildirmiştir. 

Bundan sonra M. Heryoya 
Flanden hUkfımetine iştirak için 
salAhlyet verildiği neticeai çıka• 
rılmaktadır. u&an meclisinden baıka bir ıey devam ettiğini, aalı gUnll meclfıte 

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

Ankara - lzmir Romen Kabinesi Odesada 
Konsolosumuz Bir Serseri 

Kurıunla Yaralandı 
Moskovadan blldirlliyor: 
Odesa vlı konsolosumuz 

Zeki Bey gece sabaha karşı 
bir serseri kurtun)a yaralanmıştır. 
Yara hafif olmakla beraber Zeki 
Beye derhal ameliyat yapılma
aına lüzum görUlmUı, Moskova 
vis konsolosumuz Fuat Bey tah· 
kikat yapıuak için sür'atle Odo· 
ıaya gitmiştir. 

T e.rzilerin Ziyafeti 
Terziler cemiyeti T okathyan 

ıalonlarında bir çay ziyafeti vermiş, 
.ziyafette cemiyetin bine yakın 
azası bulunmuştur. En yeni 
model elbise ve fapkalar ziyafet 
esnasında salonda ve mankenler 
üzerinde teıhir edilmiştir. 

Yunan Kadınları 
Atina, 9 (A. A) - Ayan Mec

lisi, kadınJarm belediye meclis· 
lerine intihap edilebilmek hak· 
kını reddetmiftir. 

Maçları 
Ankara, 10 (Husuat) - Dün ya• 

pılan futbol maçlarmda Altmordu 
ile Ankara Gücü kartılaımıı, iki 
ikiye berabere kolmıtlardır. 

Çankaya • Gençler Birliği mil· 
ıabıkas~ 2 .. 2ye beraberlikle neti• 
celenmlttlr. 

lzmlr, 9 ( A. A.) - Altay • 
lı:mirspor karıtlaşması 4-0 Altayın 
gallbiyetile neticolenmJştir. Bu 
maçtan evvel yapılan K.S.K. -
TUrkspor takımlan arasındaki 
mUaabakayı 5-0 Karııyaka kazan• 
mııtar. 

[Diğer 11por haberlerimiz spor ııay-
famızdadır.] 

M. Pasmazoğlu 
Ankara, 9 - Tllrk .. Yunan 

tlcarat mukaveleıl için Ankara
da bulunan Yunan lkbsat Nazırı 
M. Paamaı oğlu bugün Iktıaat 
Vekili Celil Beyle birlikte Eskl
tehre gidecektir. 

Eıklıehirde teker fabrikası 

M. Titüleskoya Minnet
tarlığını Bildirdi 

BUkreı, 9 (A. A.) - Naıırlar 
Meclisinde M. TitUleako harici 
siyaset .-e son hadiseler hakkmda 
izahatta bulunmuıtur. 

Baıvekll M. TatarHko mem• 
lekete ifa ettiği hizmetlerden 
dolayı M. Titüleskoya hükumetin 
minnettarlığım bildirmit ve icra• 
alile tamamen mutabık olduğunu 
söylemfıtir. Nazırlar meclisi Bat· 
vekile ittifakla lıtlrak ve Hariciye 
Nazırının icraatını taıvlp eylemlıt1r. 
Fransada Çok Geniş Bir 

Kokain Kaçakçıhlı 
Lil, 9 (A.A.) - KollAu Anvera'de 

bulunan geoit bir kokain ticareti 
titkilltı keıfedllmittir. Muhabere 
ıuretile mtıteaddlt eıha1 methaldar 
bulunmaktadır. Birçok tevkifat yapıl
mııtır. 

gezildikten ıonra ·ı~~a,- B~r;;
ve İzmlre gidilerek buralardaki 
yeni sanayi fabrikalarımız gezile
cek ve bir hafta sonra Iktısat 
veklllmfz Ankaraya dönecektir. 

Münderecatımızın çol< 
tundan dercedilemeTTı 
tir . 

- . 
~----------------------
Bedava Meghaı 
cilik Usulü De 
Keşfedildi 

( Battarafı 1 inci yOzde > 
(sermayesiz) meyhanecilik, j 
nız, ne harikulade bir uıulle 
pılmaktadır: 

Şehrin kalabalıkça ve b 
aa esnaf geçidi olan bir ye 
üstünde büyücek bir odası 
salonu olan bir Adi dökka 
yorsunuz; derhal bir kont 
kirahyonunuz. Kira bedel 
ay itledikçe verilecek, mal 
buna çoktan razı ... 

Şehri dolaııp işi iyi git 
huhangi bir mezeci veya 
atçı dükkanı anyorsunuz ve 
biue ıöyle blr teklifte b 
yorsunuz: 

- Büyük bir meyhane 
ram. Meyhaneyi sana beda 
ralıyoruum. istediğin gibi 
yapıp verme senin bllece 
Rakıyı ben satacağım. BUtü 
ıelerl sen &atacaksın. lıte 
bedava bir yerl.. Temiz ta 
kullan, itini becer!. Göreyim 

Mezeci veya aıçı bu b 
yere can at.yor tabii. Me 
yalnız ufak bir şartınız v 
bedava yere mukabil sa 
(zecrlye) resmi olan aenevt 
verglılnl kendisi verecek. 
ciden tabii derhal ıu cevab 
sınız: 

- BaıUstUnel 
ÇünkU ( zecrlye resmi 

kabllinden bir yer için hiç 
beslndedir. Sonra gidiyo 
bUtUn rakı fabrikalarına: 

- Ben, diyorsunuz, itl 
yerde bUyOk bir depo açıl 
Her nevi rakmızdan 50 şer, 
ıite gönderin, sabldıkça he 
ıakır takır parasını verece 

Tabii fabrikalar böyl 
depoya can atıyorlar, 

geliyor: Bet para vermede 
Si:ı tuttuğunuz dllkkan 

katını hakikaten rakı depo 
llnde her marka rakı ıi 
dolduruyor, yukarı salonu d 
zeciye veriyorsunuz. 

Müıteri deponuzdan 
toptan piyasa fiatile abyor, 
rıya çıkıyor, mükemmel m 
de dııarı fiatlle, tabaAını 
kuruıa getirtiyor. Müıte 
meyhanede lçklslnl tıpkı e 
fiata, hattA daha zengin mez 
daha ucuza İçmit oluyor. 
dilik lstanbulun Ud yerin 
dahiyane bulutla kurulmuf 
parasız milyoner hane) le 
sıUrlll lılemektedir. 

Allah, bu kadar kolayı 
nan bu mUthif meyheneclll 
ıısında, ıehrlmlıl emıallke. 
den esirgeainl - /. M. 

Talebe Birliği 
Üniversite Nizamnam 
Değiştirilmesi isten 

Milli TUrk talebe birli 
Ceğaloğlundaki merliez bin 
kongre halinde topland 
toplantıda en eıaıh mesel 
rak, yeni Üniversite dahli 
matnameainin 30 ve 31 inci {' _____________ ;._ ___ , ______ ·----------------=, deleri etrafında mUnakaşal 

Is TER /NAN Is TER I NA NMA.' pıldı. Bu maddelerde, Üni 

1 - Et, ıUt Ye ıQtten yapılan maddeler ihraç eden 
Felemenk, son zamanlarda mal aatamamak ııkıntııı 

içinde bunalmıya baılamıt• Bu yOııden de memlekette 
ineklerin eayııı arttıkça artmıt Te koca Olke bu inek 
bolluğuna dar gelmlf. Bunun G:ıerina Felemenk hilku· 
meti ( 150 ) bin inekle ( 60 ) bin buzatıyı yakmıya 

karar Termit• 

2 - Birkaç gün evvel Avrupa ~uetelerinde, Çinde 

/STER iN 

mllthlt bir kıtlık batrlSıterdftlnl, ( 70 ) milyon kitinin 
açlıktan kınandıtını okuduk. 

3 - Şimdi kendi kendimize ıoruyoruz: ATrupa ve 
1"m•ri~adaki binftrCl milyoner ve milyarderler, ıu 
ıneklerı aabn tllıp Çlndekl açlara l'ande.remezler mi? 

ŞOpheeiz bu iti yapacak vaziyettedirler. Fakat her 
fırsatta hayırseTarliktan bahHden bu para bezirglnlara 
'u hayı~lı ite niçin el uıatmıyorlar? Acaba yine bayır 
ıçin mı ? 

iSTER INANMAJ 

f akUlte cemiyetlerinin Üni 
haricindeki yükaek me 
cemiyetlerile birleıerek 
kuramıyacaklarına dair hü 
vardır. Dünkü toplantıd 
hükümlerin talebe birliğin 
gUnkü vaziyetine fena 
tesir edeceği ileri ıUrUI 
hararetli münakatalar y 
Neticede hu maddelerin d 
rilmesi için birlik tara 
Devlet Şurasına mliracaat e 
-'-- 1.ft-~- ··--U~: 



-
Memlelud Manzarası 

Zaframbolu 
Köglerinde Yufka 
Nasıl Yapılır ? 

Zafranbolu, (Husuıt) - Ana
dolunun hemen ekıeri yerlerinde 
olduğu gibi Zafranbolunun da, 
gerek ıehirlerinde ve gerekse 
köylerinde ahali çarfı ekmeği 
yemekten ziyade, yufka yer .. 
Şimdi bazı köylerde yeni yeni 
busust küçllk fırınlar yapılmaya 
başlanmışsa da köylll yufka yemek 
itiyadmdan kolay kolay vaz ge· 
çeceğe benzemiyor, çünkü köy· 
lüye yufka hem tatlı ve hem de 
ucuz geliyor. Yufka mayaaız ha· 
murdan yapıldığı için hazmi bir 
az güçtür. Köylüsü bu gilçtilğe 

alışmııtar. Zafranbolu köylerinde 
kadının haftada bir gUnünü de 
ta sabahlan akıama kadar bu 
yufka yapmak işi iıgal edor. Bu 
yufkayı bir kadın yapamaz, yuf
ka yapmak için en aıakı Uç 
kadın JAzımdır. Bunun ikisi yazar[ l] 
açar birisi piılrir Ye latif eder. 

Bir yandan hamur faaliyeti 
devam ederken diğer tarafta 
ocak yanmıt ve saç ocağa kon
muş bulunur. Ocağın başına 
pişirici kadın geçer eline " Piş· 
lecçl ::: kürek alır, teknenin iki 
tarafma iki kadın oturur. T ckne· 
nin ortasına yungralık [2] biraz un 
konur. Kadınlar yaalaacm (3] iki 
uçlarını tekneye ve iki ucunu da 
dizleri Ozerine kor pazının 

alt ve tıstUne biraz un serpil· 
dikten ıonra pazıyı elile yaalaaca 
baıtmr ve elindeki oklavayı 
hamurun Ozerine sUrmeye bat· 
lar.. Hamur yuvarlak bir tekil· 
de açılmıya baı!adı mı ve biraz 
bOyildU mll 11ağdaki kadın bUyil· 
yen hamuru aoldaki arkadatına 
devreder. Karııdaki kadın yufkayı 
daha ziyade inceltir ve büyütlir 
ve karannı bulunca ocak batında 
oturan pişirici kadına verir. Piti· 
rici yufkayı peşlecle tutar sıcak 
saçın üzerine kor ve hızlı hızlı 
saçın üzerine iki tarafını çevirerek 
dağlamadan piıirir ve ıırasile üst· 
nıteı ekmek tabla11mn tlıtüne istif 
eder. Bu suretle yapılan yufka· 
lar, ekmek · tablalarının üze-
rinde olarak, ekmek evinin 
tavanındaki ipe asılır. Akıam, 
aabab yemekten önce lilım olacak 
kadar tabladan indirilerek Uzerlnc 
bir miktar ıu aerpillr. Dağılma• 
maaı için temiz bir ıofra örtüaüne 
yUllUnerek ( ıanlarak ) yemek 
zamanına kadar kapalı kalır ve 
yemek vakti ıofrada herkesin 
önüne peçete gibi birer birer 
konur. 

[ 11 r azmak, yufka açmak demektir. 
{2] Hamurun yaslaa9 n piflece 

yapıgmaması için kullanılan haı an. 
(S] Şimşir ve emsali aeri ağaçtan 

yapılan yüı yirmi boy, ıeksen en ve 
beş santim kalınlığında hamur açmıya 
mahsuı alet. 

Malatyamn Veni Belediye 
Reisinden Bekledikleri 
Malatya, ( Huıusi ) - Yeni 

Belediye reiıliğine intihap edilen 
Mehmet Tevfik Boy den şehir biri 
çok hizmetler beklemektedir. 
Beklenen hizmetler meyanında 

şehire sıbht su temini, ekmek 
çaşnisinin ıalabı, temizlik müca· 
delesi, lhtikira meydan verme• 
mek, şehrin tenviri, kanalizasyon 
tesisab yapılması gibi mUbim 
mesele'er vardır. Tevfik Beyin 
bu iş!eri başaracağı ümit edilmek· 
ledir. 

MEML T 
• 

ABERLERI 

Develi Elektrikle Aydınlatılıyor, 
Bir De Postahane Yapılıyor 

Develi, (Hu· sabanın haricin· 
ıust) - Develi -- dedir.Kesilen etler 
Erciyesin on bin kapalı araba ile 
nüfuslu büyük gelir. Yeri ha· 
bir kazasıdır. zırlanıp henliz baı· 
Havasının ıeğ- lanılmıyan pos• 
lamhğı, ıuyunun tahane birkaç ay 
bolluğu, yeşilliği, ıonra tamam• 
ucuzluğu ile töh· )anacaktır. Kaza 
ret bulmuştur. merkezinde bir 
Tattan yapılmış ortamektep ile 
&ıhhi evlerinin ikisi tam teıkl· 
uzaktan görünü· latlı dört ilkmek· 
şU çok güzeldir. tep vardır. Sıhhi· 

Develi yaz için yo lılerl çok iyi• 
bulu Dm az bir Develinin umumi manzaraai dir. Halihazırda Oç 
aayflyedlr. Yazın tiddetll 11cakla· Memleketin ortasından geçen iane doktor bulunuyor. 
nnda durulmazken Elbiz suyunun büyük ıosenin açılması, CUmhorf• Kaaabanın bir eksiti Yana 
geçtiği yerlerdeki zümrüt gibi yet meydanına yapılan Gazinin o da şimendifer uğrağı olmayııı· 
yeıil, serin gölgeli ağaçların al· büstü imar hareketi olarak sayı· dır. Madenleri lıletmek için bakır 
tında oturmak en gllzel sanator• labilir. dağına doğru uzatılacak hattın 
yoma tercih edilir. Haftada bir kurulan pazara, iıtasyon merkezi Develi olması 

Develinin fakirliğine rağmen civar kazalardan gelen ahali ümit edilmektedir. Tabiatin mil• 
çok çalışkan bir belediyesi vardır. büyük bir kalRbalık teşkil eder. him ıervetine malik olan Develi, 
~lektrik iti müteahhide verilmiş· Çok hummalı alııverit olur. Fenni yakın bir atide bu suretle IAyık 
tır. Binanın temeline baılanmıttır. bir ıekilde yapılan mezbaha ka· olduğu mevkle ermiş olacaktır. 

Emelle 
Hisarcık Köyü 

Emet ( Hususi ) - Hisarcık 
Em ete l O kilometre meıafede, 
1800 oiifuslu, 300 evli, arazisi 
münbit bir köydür. Emet, Gediz 
Ye Simav geçidinde olan bu 
köyde her hafta pazar günleri 
pazar kurulur. Köyde afyon ekimi 
çok verimli olmakta ve Emette 
Hiıarcık afyonunun kilosu 1 • 8 
liraya aatılmaktadır. Köyde birkaç 
tane haıhq yağı istih1&l eden 
yağhane Yardır. Köy mektebi 3 
aınıflı ve 3 muallimlidir. Mektepte 
125 talebe okumaktadır. Bu seno 
mektepte dördlincll sınıf ta te9kil 
edilmiştir. Bu sınıfa da 25 talebe 
kaydedilm.Jıtir. Köyde üç taılı bir 
un değirmeni de vardır. Köy 
Kanunu tatbik edilmektedir. Asa• 
ylı çok güzeldir. Köy, kaza ile 
civarındaki diğer köylere telefon 
ile bağlıdır. 

Şilede Hiciz Köyü 
. Hiciz, ( Hususi ) - Hlciz Şile 

ile ÜskUdar arasında 18 evli 
küçUk fakat tirin bir köydür. 
Köyde 3 11nıflı bir mektep vardır. 
Köy telefonla Şileye ve Üsküdara 
bağlıdır. Ahaliıl kömürcUlükle 
geçinmektedirler. 

Hiclz köylUler yeniliğe pek 
heveskirdırlar. Daima ÜskUdarla 
temasta oldukları içJn şehirlilere 
uymuş bir vaziyettedirler. 

Mektep talebeleri ara ııra 

civar mekteplere ziyaretler tertip 
etmektts, o mektepler de Hlcfz· 
deki arkadaşlarını ziyaret eyle
mektedirler. 

Eragli Mensucat Fabrikası 
Ankara, 6 - Konya Ereğlisin· 

de yapılacak pamuklu mensucat 
fabrikasının temel atma merasimi 
15 Teıriniaanide yapılacaktır. 
Fabrikada 250 tezgahta 650 me• 
mur ve amele çalışacak, 4 • 5 
milyon metre mensucat yapıla

caktır. 

Enıette Bekçi Kıyafetleri 
Emet (Hususl) - Koruculara, 

köy bekçilerine, kır muhafızlarına 
\•e mümasil memurlara yekneıak 

elbise giydirilmesi kararlaıtırılmıı 
ve bu kararın tatbikine ba~la· 
mlmıthr. 

İran-Tayyarecileri Kayseride 
c Ü m h u ri yet r 

bayramına itti· 

rak etmek Uxere 

Ankaraya gelmit 

olan lran tayya

recileri Kayseri

ye uğradıkları 
zaman merasim 
ile knrtılanmişlar 
ve Kayseri'de 

tayyare fabrika
sını ziyaret et• 

mitlerdir. Tay· 
yare fabrikasın· 

da ıereflerine bir 
ziyafet verilmii· 
tir. Dost İran 
tay yare cilerl nln 

Kayseride mera

sim esnasında 

ahnan resimleri 
ve tayyarelerinin 

resmini dercedi· 
yoruz. 

Altın Satan 
Müşteriye 350 Liralık 
Tunç Külçe Vermiı 
Edremit ( Huıuıi ) - Burada 

yeni ve garip bir dolandırıcılık 

olmuttur. Karadeniz sahilleri 
ahalisinden bir adam buraya 
gelmif, elinde kUlliyetli miktarda 
kOlçc altın bulunduğunu, fakat 
yabancı olduğu için aatamadığını 
ıöyliyerek Ibrahlm çavuı isminde 
bir adama mllracaat etmiıtir. 

İbrahim çavuı ta bu adamı kayın• 
biraderi kahveci Hacı HUseyin ile 
tanııtırmıştır. Hüseyin çavuı gös· 
terilen altınlardan egelemek sure· 
tile biraz nllmune almıı, kuyum· 
cuya götürüp ayarlatmış ve 20 
ayar altın olduğunu anlayınca 

dirhemi ytlz kuruıtan alhn külçe• 
lerinl mubayaa etmlı, 350 lirasını 
peşin vermiı, 400 lirası için de 
bir ıenet tanzim edilmiıtir. Külçe 
altmları satan adam 350 lirayı 
ahr almaz gözden kaybolmuş, 
Hacı Hnseyin de altınları satmak 
ıçın kuyumcuya götllrmUştlir. 
Fakat altınlar orada açıldığı ın• 
man bunların evvelce egclenmft 
olan albnlar olmadığı vo tuoç 

Yerinde Bir Hayır 
Bir Hoca Ef. Kasabasında 
Kar gir Bir Köprü Yaptırdı 

Kızılcahamam (Husuıi) - Ka· 
za merkezinde bakkallık etmekte 
olan Hoca Mustafa Efendi ıene
lerdenberl biriktirdiği 1500 lira 
lle bir hayır iılemek lıtemiı, 
Oğlakçı köyü ile civar köyler ara· 
ıında bulunan ve köylUlere yaz, 
kış geçit vermeyen çay üzerinde 
beton bir köprU loşa ettirmiıtir. 
Hoca Mustafa Efendinin bu köp
rüsü büyilk bir ihtiyaca cevap 
vermiı, ve bUtlln kaza halkı Ue 
köylUlerin ıükranmı kazanmışhr. 

Onyede Yol Faaliyeti 
Ünye (Hususi) - Ünye· Terme 

ve Ünye· F ataa arasında göze 
çarpar bir yol yapma faaliyeti 
yardır. Bu iki yolun birleıtiği 
noktada gayet bUyük ve uzun iki 
köprll de yapılmaktadır. Köprüler 
beton ayaklara istinat ettirildiği 
için gayet sağlam olmakta ve 
yıkılmak tehlikesi ortadan kalk
mış bulunmaktadır. 

········•••2••················································ külçeler olduğu anlaşılmıştır. Hacı 
Hliaeyin Efendi timdi harıl harıl 
altın tCccarmı aramaktadır. 

1 Miisahabe 
ı-

Z aman 
Ve 
Eser 

Nurullah Ata 

Oldukça bUyllk bir romanı• 
ıonunda yalnız. iki gün içind• 
yazılıverdiğini bildiren bir tari~ 
gördüm. Doğrusu kitabı henüff 
okumadım, onun için değerini« 
ne olduğunu bilmiyorum. Okuyr 
cağım. Fakat, ne yalan slSyliy 
yim, şaşırdım: iki günde bir rO-

manJ 
Moliere'in merdümgiri:ıi gib 

«Le temps ne fait rien a ' l' aff 
lre» (Bir İfin ne kadar zamand 
yapıldığı kıymetini değiıtirmez) 
diyeceksiniz? Şüphesiz öyle~dkaf 
ne do olta bir romanın iki günd 
yazılıvermesi muharririn eseriıdı 
ciddi saydlğından şüpbelendiriyotı 

Hayır, bir romanın, iyi b~ 
romanın iki gUnde yazılması kab. 
değildir. Çünkü muharrir yazdı' 
A'ım okuyacak, belki eserinin bit' 
çok parçalarına değiı tirecek, iitlj 
lôbu düzeltecektir. Gerçi baı'. 
muharrirler mevzularını uzun za4i 
man düşünür, taııvir edece!de 
ıahısları senelerce içlerinde taşıtı 

sonra kalemi ellerine alırlar. O 
lar elbette ki çabucak, bir i 
• ., birkaç hafta içinde bitiriveri 
ler. Onlar, öbilr muharrirleri 
sonradan yaptıktan düzeltme arn 
liyesinl evelce yapmışlardır, mU 
veddeye ihtiyaçları kalmamı;tı" 

Fakat onlar da iki günde ~i · \ 1'! 

mez. 
Romanını bu kadar ıür' ati• 

yazan adam, eserine de, okuyan!ar' 
da ehemmiyet vermlyecek derece 
kendini beğeniyor deme.{ 
«Benim Aklımdan geçen, kal,. 
mimden çıkan hiç 9Uphesiz iyidi 
onu artık benim bile kontrol e 
meme ihtiyaç yoktur!~ 

Muharririn başlıca vazife 
kendini kontrol etmektir. Kcn 
kendisine teslimiyet derecesind 
itimat onu her tUrlil meziyeti• 
6lümU olan gurura götürür. 

Vakıa bunun aksi de tehlikeli' 
dlr; kendi kendine hiç ltimadf: 
olmıyan da bir ıey yapamaz. d 
da her yazdığından §Ophe ed 
Ye nihayet bir ıey yazamaz olu 
insanın ortaya koymak lıtedi 
eterden bir an evvel kurtulma 
zihnini baıka bir eser için s 
beıt bırakma11 lazımdır. F akıl 
iki gnnde bir roman bitiren raf 
mancı, zihnini eseri ile yormai' 
biç lüzum görmüyor demektir. 

Bu kadar sürat belki de m~ 
hayyilenin zayıflığında lleri gelitt 
Çllnkn muharririn, eserinde y ... 
ratmak istediği ıahıılar, taıvll 
edeceği vakalar lle meıgul ol 
madığını; onları içinde serbest~ 
yaıatacak kadar hayale maliJ 
bulunmadığını iddia etmek 1ı-. 
bildir. 

iki gilnde yazılan roman.., 
Onu okuyacağım; fakat ne kadel 
zamanda yazıldığını unutmak, illl 
uyandırdığı nahoı tealrden kut' 
tulmak istiyorum. 

Antalyada Zeval DUdUğU 
Antalya, (Huausi) - Beledi~ 

tarafından Eıkikale Uzerinda~ 
uarıatıkadan kaleye bir dUdUI' 
konulmuştur. Bu düdük hergtı' 
zavalde öttürUlmekte ve sa•• 
ayarı olarak kullanılmaktadır. 

Adapazarmda Bir Becayiş 
Adapazarı (Hususi) - Şeh~i' 

miz ilk tedrisat müfett işi Nur · tıf 
Bey ile İzmit mıntakası, K. n 'ı!'; 
ve Gebze ilk tedrisat müfe, .ı 
Nurettin B.Jer becayiş edil mişlet• 
yeni vnzifeluioe bailam11lardır• 
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BABIGI TBLIB&rLAB ( Gönül işleri J 
Okuyucuların 
Sorgularına 
Ce'Vaplarım 

Fransız 
Buhranı 
Ve Sosyalistler 

Fr11n1ada bfr mfltarek• lcablıteal 
kuran M. Gaeton Dumerg ıu dakika
•• iıtifa11aı ver111it bulunuyor. Yeni 
lı:abinenin dl yine bir fırkal!ir mütue· 
lresine dayanarak kurulacatı tahmin 
eililebilir. 

BunuRla beraber Fransada genit 
mahiyette bir ıiyasi buhran crgeç 
muhakkaktır. Bu buhranı tetkik 
ederken ıoıyalistlerin oyaadıklart 

btlyfik rolll unutmamak li1.1md11. 
Meb'uaan Meclisinde hiçbir fırka ek· 
•irlyctte olmadığı içln hv kabine 
muhtelif fırkaların anlatması neticeıl 

kurulmaktadır. Bugün Fransa mecll· 
•inde radikal soayallıtler, aayı itiba
rile en kalabalıktır, fakat mutlak bir 
•kıeriyehı nhip detildlr. Dumerır 
lıablo•ainden enel lk.tid., Hndalye• 
alne oturaa radikal aoıyaliat fırkuı, 
ıoıyaliatlerle anlaımıya mecbur oldu. 
Bu anlaıma aeticeainde de 1101ya• 
llstlerin proaramlarında bulunan 
birçok maddeleri tatbik etmek 
nziyetinde kaldı, ki buaların ara• 
aında en mühimmi içtimai ıigor

tadır. Bu ıigortanın •• oldufuau 
ayrıca yaxacatız. Şimdilik fU kadar 
s6yliyelim ki içtimai aigortanın tat
biki, Fransa bOtçeainde mil1arluca 
franklık bir masraf faılı açıhnaaıaa 
aebep oldu. Halbuki ıat ceaah fırka
ları ve erkiinıharbiye, bu milyarların 
orduya n diğer itlere tahıiı edilme
ıfnl istemektedir. Sosyallıtlerle ko
mOnlstler hariç olmak Clnre diter 
btltln fırkaları temsil eden Duaıerg 
kabllıeıi, içtimai ıiJıortanıa aleyhinde 
bir ıiyaaet gütmeye batlayınca ıosya
liltler kıyameti kopardılar. Bunua 
ııeticeai olarak radikal aosykliıtı•., 
çeklngea dananmak mecburiyetinde 
kald lar. • ÇOnkCl yaklatan meb'uı 
aeçiıninde radikallu buıOnkll mnki· 
lerlai t•krar elde edebilmek için soı· 
Jallatlede beraber yQrilmly• mecbur
dvlar. 

ltt .. rnd''nl .,.,."dl_.. ltaw 
Eıaal ıılahatın1 kabul etme...ı-t 
yOzOnden çıkan yeni Fransız buhra
nının bqhca aebepleriaden biri de 
budur ye çok mtlbimdir. - « 

lnglltere Ve Mançurl 
Londra, 9 (A.A.) - Soı... l'hlerde 

bagl terede Ye bilha1aa ticaret mer
kezlerinde Ma.çmi hlkametinln tanıa
maaı lehinde 1arila bir hareket bet 
ıöatermlftir. 

lngilterede 
isyana Karşı 
Tedbir Alındı 

Londra, 9 (A.A.) - Lortlar sabalt 
aaat 4 te, on iki aaat miltemadi bt. 
içtimadan ıonra asayişin ihlallne ve 
iayaaa kartı yapılması istenilen kanun 
liyiha11 maddelerini tubit et•İflerdir. 
Bukadar uzun bir lçtimaın 1887 ••ne
sinde yapılan frlanda mlzakerelerin
denberi yapılmadığı zann.olunaıakta
dır. Muhalefetin yirmi dört takriri 
reddedilmfıtir. 

Macaristan 
Almanya Siyasetine Ayak 

Uydurmaya Baılamıı 
Roma, 9 (A.A.) - ~ G<Smböıüa 

M. Musoliniya yaptığı ziyaret llaklun• 
da gazeteler tarafındaa yapılan tefai· 
ratın hu!Aaaıı ıudur: 

"Hiçbir ıey detiımemiıtir. Mlkl
ltmeler evvelce malüm olaa Taziyeti 
teyit etmittir.,, 

Macaristanın Fran.a Ue yaklaımak 
H Kllçllk itilifla mClaasebatı islib 
•tmek yolundaki ltalyan ıiyHatindea 
endiıeye dltmemiı olduğu ta.rih edil
mektedir. Halbuki Budapeıtenin, Ber
lin - Vaııova aiyasetine doğru tema• 
yll ettitl .zaanedilmektedir. 

Mısır Kabinesi 
Ve lngiltere 

Londra, 9 (A.A.) - Resmi maha• 
fil Nuim Paıanıa Mıaır Baıvekilli
line intihabı hakkında tafliratta 
bulunmamakt aiseler de, Londrada ef· 
kiirıumwalye. vaziy•tin memnwüyet 
verici bir tarzda inkitaf atti~i ve aoo 
tayinle k .. allo saray ile harici mahafil 
arasındaki rabıtayı IOzumu veçlıile 
tekrar teeiı •it .W•tu merkezinde 
bulunmaktadır. 

47 Ö.lüm! 
Bir Deniz. Ve Bir De 
Yangm Faei-ı Oldıa 
Tokyo, 9 (A.A.~ - Sade acfHı es

Y&rında. imd-l it· retl nnn bir yak 
vapuunur. ıırA»muından vaı.geçilıaiı· 
tir. 43 tayrauırı. ftrtınada toğulduldarı 
aaaaetHlııuk\:ediı. 

• Nnport, (Am•rilrada) 9 - Bir hu-
bubat deposunda çıkan yangında dört 
kiti &mit iki kiti yaralanmıfbr. 

lkı mdyon dolar ı:arar nrdır. 

Alil 
Gençlerindir 
No.63 
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Bem ne fikirle ıöyledlm o ne 1 
anladı. 

Zaten buramn ıehlrllsl de eYlnl 
medrHe gibi pencereleri lç avlu• 
ya açılır tekilde yapıyor. Kenar 
mahallelerde kerpiç duvardan 
baıka blr ıey glSrlllmllyor. BUtUn 
pencereler evlerin ortasındaki av• 
laya bakıyor. Garip insanlar. 
Her halde zaman onlann da pen· 
ceresfnl hayata, medeniyete aça· 
cak. Yalnız ıu var ki bu kerpiç 
duvarlar arkasmda aydınhktan 
lıareketteD kaçan iuanlann birer 
Meliike olmadıldanna inanmak 
yalnıı olmaz. 

SeYgill ley }I. 

Burada Keçecek vazife devri 
yarısını boldu. Eğer tesadüfler de 
7ardım ederse 6teki bahara bir 
derece daha alarak yakın bir yere 
seçeceğim. o zaman, lstanbuldakl 
aile vaziyeti ne olursa olsun, hatta 
••Din de ısrarlarını dlnlemiyerek 
bu içimi k emiren davayı kesip 
atacağım. Şimdiden haber veri· 
yorum. Artık ne annemin itiraz· 
ları, ne senin mabut çiftlik davaaı 
benim için değildir. 

......... Cahlt . 
Ve zannederim ki sen de bir 

mlllazimin IUUla verebileceği 
kUçllk saadeti az görmeyecek 
kadar tevazu göaterecekain. Ge
çen hergUn beol aana yaklqbn
yor. Bilmiyorum bugünler sana 
da ayni cepheden mi g6rönüyor. 

Gözlerinden öpmek için ıabu
uzlanıyorum LeylA.. Burada mek
tuplanndaa başka ukadapm ol
madıjuaa daima im Ye bul 
onlardan mahr.a etme! 

Reşit 

Retldin bu •ektupları gittikp 
aaldqıyordu. Ve Leyli her k• 
fUİ yılulaa " 11arkan h~ 
J&bDID arbJıı uasJı bir yapıya 
ihtiyaç ıöaterclijhd aDhyorda. 

Çiftlik dawua, Haaibe laammıa 
dedikodulan, Refitin aabırsızlığı 
arbk mukavemetini kıracak kadar 
mUzm.inlepıitti. 

Genç kıza biraz teselli ••ren 
(Ayten) in arkadatlıiı idL Fakat 
timdi o da bftaber yOrlldülderl 
yoldan ayrılıyordu. 

lıt• bu ayrılıı noktaaında 
ikinci bir laadiae Leylinm ruhunu 
ve dilfünceleriai alUiat etti. 

j lngiltere, Silah Ticaretin
den Vazgeçemiyor 

işçi Frrkasının Takriri Avam Kamara
sında Büyük Bir Ekseriyetle Reddedildi 

londra, 9 (A.A.) - lıçller Avam
kamaraaınd2, ıitih ticareti mOzak•· 
relerin• devam ederek buauıi ai ib 
fabrikalarının kaldınlmaıu ile milhim
mabn dn let tarafından imalini ilui 
ıürmütlerdir. 

MubalJf liberallerden M. Senkler 
ailah ticareti hakkında bir tahkikat 
yapılmaaını teklif etmiıtir. 

M. Oıt .. Çemberlayn, itçi takri
rindE bir tadilat yapılmasını lstemit, 
beynelmilel bir anlatma ye mlıterek 
bir hareket elde etmek içia hükiim•
tia aayretler aarfettifini va kOkümete 
itimadı olduj'unu bildirmlttir. Bu .zat 
aUAb ihracatı husuaunda bir anlatma 
yapılabilecetini ve Amerikanın da 
buna dahil olacağına sannetmektedlr. 

Londra, 9 (A. A.) - Avam kama• 
raanıda itçileriıa takriri 69 reye kartı 
279 reyle reddedilmi9tir. 

c.ı.. kapanmadan ıöı alan beı· 
...ekil muavini M. Baldvio, ltçUer:n 
takririne tiddetle muarız olduğunu 

aöylemit ve demittir ki: 
" - Hökumetin yegane gayesi 

lııgiltere için lazım ıiliblan teda
rik olmuıtur. Hilkümetin alinde bu
lunan bir ıiltb fabrik:a11 muhakkak 
.Uihlann azaltılmasını ifade etmez .• 

M. Baldvin bundan sonra lngilte· 

İogiltorenin hususi silah ticaretinden 
vazgeçemiyeceğini ıöyliyen 

M. Baldvin 

renin vaktlle Cenevrede beynelmilel 
•illh ticaretinin kaldınlmaaı için bir 
muknele im.zaladıtıaı, fakat buau 
imzalayanlardan bir çotun1111 muka
veleyi tudik etmıdikleriai ilin 
etmiıtlr. 

==========~===:==~=~~=-====~·===--======-======-==============a:=:==-

Deniz Silahları Görüşme
leri Başka Bir Yola Girdi 

Londra, 9 (A.A.) - Japon murah- ı ir resmen ümitler izhar edilmiftir. 
haa heyeti ile Tokyo arasında, fngilix· M. Filipa, M. Norman Davi.eln 
t.rı. jaırpoay117a prenaip ftilbarU. de- llftkGnet, faltat metanetle fculialerde 
atıdercf• mGsa•at verdltf aa-rtend- ,_....,.., _.,,....._. bu r-1•.-•DIB 
fıılln• he'*'""'• mlp•welep _,,..,ılchfa .Ospıet aetiee nrec•t• lmidlııli i ...... 
ıı..ber Yewillyor. Pllna g&e devletlwl etlDittlr. 
biribiriııe kartı baj'lıyaa bir muahede Bu beyanat bazı mehafllde, Aae-
yerlne devletler azami intaat prOJıl'&lll• • riltanm, mlzakerelerha alrim kalma-
ları ile projelerini biribirlerine bildire- ama mui olmak lpa timdiye ••dar 
ceklerdir. ifta edibaemit hl. plha olchatu llİl-

Vatingtoa, 9 (A.A.) - lngilizlerin ahai uyandırmııtır. 
japoaya de W. aal•t•• fçia gayret- Yunan Kadınlar1 
l• ıarfettilllerine dair gelen hab•I'• Atlna. 9 (A.A.) - Ayaa meellal, 
ler tberinı Londra'da iptidai deniz kadınlaran belediye mecUıferine iatl-
•lzak•rel•lnln kurtulabilec.tine da• hap edllebHmelr •akkaaı redcfetıniıtlr. 

Bir ıabah bankaya inerken 
Yapurda RHim Cemal beye 
teıadüf etmişti. 

ilk IAkırdısı pek tabii olarak 
(Ayten) 1 aormak oldu. 

Delikula tekllfaizce yanuuı 
obardu. Hafif bir dudak bllkDtleı -B... lnm.iyecelc biru 
Hzlal yar ıaliba. Bu aabah 
aarmedim. Fakat dibi sıce nq'· 
..Udi. 

Leyli oa iki saat evyel hiçbir 
fiklyeti olmayan arlcadqmın 
böyle, lıtaabula baemlyecelıı kadar 
haıtalanlflDdBD ıtıplie ettL Dedi 
klı 

- Si• ba ıabala yoldaıaydımı 
ketki l 

Rulm Ceaal Bey elindeki ra· 
zetenln ıerllwlaalarma ıöz ıezdi· 
rlrken cewap verdi: 

- Onula aebdar allkadu· 
amz caaıa. SU nasılamız bakahm. 
Ellzbıden .. ktup ahyormuaunuz? 

Leyli, Raalm Cemal Beyin bu 
tllardalanadaa gittikçe ı&pelenl
yordu. ( Ayten )fn rahat11~lanmıı 
ohaasıadan ziyade nlpnhsı ile 
aralarında Wr vaka geç•lt olman 
ihtimali kunetlidi, Deltkanlımo 
blll bunu ıcösterlyordu. Seven bir 
adam alqam rahatsız bırakbğı 
mtanlısım, okadar yakın olduklan 
halde muhakkak ıabah görmeden 
lıine gidemezdi. 

O bunlan dOfUnftrken Rasim 
Cemal Be1 ıazetenin ıayfalarını 

çeviriyor; gözleri bir yua llzerinde 1 
durmayarak ılltualarda dola-
ııyordu. 

Bu gazeteyi okumaktan ziyade 
okur glSrllnmekti. 

Ve delikanlı Yapur kalkınca 
gazeteslal dOrdD bnlrtü, caketJnln 
dıt cebine koydu, 

Leyli yanından eblk etm .. 
dlil küçOk kitabını açmııb. 

Rasim Cemal Beyin baıı. IAP'" 
kan ıaçlanna dökecelr kadar 
ejUmfttl. 

- Ne okuyorsunuz. 
Baıını kaldırmadan caYap 

verdi. 
- LAdamokamelya .• 
Rasim Cemal gOltımsedf. 
- Eıkl bl!'fey .. 
- Eski olabilir. Fakat lfkel 

bir romBn. 
- Tlyatromnu g8rdlaDı m6? 
- Hayır, fakat roma1t1111, ba 

belki ylrmiad okuyufUID. 
- Nereslat beğeadlniz. 
- Har yerial, •Marpt'lt Got-

J•) ba eaerde bil' kahramandır. 
- Ya AnDAll? 
- O hlltDa erkekler gibi.. 

S.wgial ftstlnde başka tetlirlere 
kapılan yan çalgın yan aptal 
bir genç. 

Rasim Cemal Bey eğildi. 
Leylanın gözlerini arar gibl: 

Ne diyorsunuz. dedi. (Ar· 
man)ı bu kadar kllçllltmeyiniz. 

O aersemliklerl ile kendioA 

Mukadder Beye: 
Sandal Bedesteninin sandığı 

bir kııım memurlara ödünç ver• 
mek vazifesini de llzerine almtfh, 
bir defa onu tetkik edlniı. 

lf 
Ahmet Hilmi Beye: 
Gülünç olmaktan kurtulmak 

için yapacağın feyl mnmkün ol
duğu kadar tabii olmakhr. Peıin· 
den dliıllnme, ıöylemek istediğin 
şeyleri ezberlemeye kaJkışma, kar· 
şılaıınca belki hepsini birden 
unutur, kekeJersin. lyiıl mi, o 
dakikada hatırına geleni ılSyle. 
Biraz saçma olsa bile yapmacığa 
milraccahtır. 

* O. B. Hanıma: 
Herıeyden evvel bir kadın 

doktorunun mtitaleasım alınız, 

mesele benim ihtisasım dahilinde 
değildir. 

Amoacak zavallı imzaailt mektup 
gödereo okuyucuma: 

Babanız haklıdır, bu kadınla 
evlenemezsiniz. Biran evvel unut· 
maya bakınız. Mesleğiniz sizi zen
gin etmez, fakat geçindirir, ileride 
bir dllkkAn sahibi olmanız da 
mftmkDndlir, muhitinizi değiıtir
miye kalkıımayınıı. lstanbulda 
kendi mesleğinizde kalarak kazan
mamı mnmklln değildir. 

HANIMTEYZE 

Yeni Bir Rekor 
Berlla, 9 (A.A.) - 14 Ha.ziran 1934 

de Bremenden Nevyorka yaptıtı ilk 
seyahatte "Mavi ıeridi,. kazaamıı 

olan Bremen vapuru şimdi ybOncil 
1eferinde yeni bir rekor yapmıthr• 

Bu vapur Şerburdan Nevywka 4 1ıln 
15 aaat ve 27 dakikada af tmek surE
tile evnlki rekoru, 21 dakika farkla 
kınaıtbr. 

Amerlkada CUmhurlyetçller 
Partisi 1111• Ebnlf 

Nn1ork, 9 (A.A.) - 1936 ••H• 
ılnde M. Runeltia tekrar intihabını 
filen hemen hemen ittifakla 7apılaca
fı ...e cumhuriyetçi fırkanın artıll 
hitmit oldufu Mlylenmektedlr. 

a'llilnç edecek kadar klçllmOft•. 
Rasim Cemal Bey l.eylimn 

bu sert bUkllmlerindeld kaaaatl 
detlıtlrecek kadar mevzuu kavra• 
mıı değildi. 

Cevap veremedi. 
Fakat bunu kendi armawaa 

g&e bir baıka kahba ıokta. 
Birdenbire dedi klı 
- Biliyor musunuz bu mtina• 

kaıa edilecek blr me•zudur. Ben 
aan'abm deill amma böyle edebi 
mllnakaşalaıdan lıoflamrım. Hele 
kartımda ince fikirli, okumUf, 
anlamıı sizin gibi bir genç kız 
olursa. 

Ve bu dekoru yapar yap mu 
gayet tabii görUnerek llAve etti: 

- Bir ıey hatınma geldi Leyll 
Hammefendi. BugDn sizi bani ara 
11ra hep beraber yemek yediği
miz lokantada bekleyeyim, hem 
yemeğimizi yer, hem sizln C Mar
grit) davasını konuıuruz. Bell 
tam on ikide .• 

Rasim Cemal Bey ıözünll 
bitiremedi. 

Leyli pek müaasebetsiz bul
duğu teklifi adeta azarlarcasına 
kesti: 

- Benim fıkirlerim tamamile 
( Ayten ) in fikirleridir. Onunla 
münakap etmeniz daha doğru 
olur. 

Ve biraı. ileri gittiğini biase-
derek: 

( Arkaeı va.c ) 



Dünya llô.diseleri 

Keyif 

Sormanın 

Yeni lJir Usulü! 
Franıız gazetelerialn iddia 

Aimtın!Joda ettiklerine göre 

b . l Alman yada her 
ır •m d'~ı·J~• hangi tekilde olur• 
neşre 1 1 aa o:ıun herlııanıi 

bir tenkitte bulunmak yataktır. 
Esaıen ıon ıünlerde : 

- "iyi bir Almanın llct·aadt 
v~ziyet miln1'ıebetile memnuniyet• 
sizl.k göstermeıinin fena olduğunu,, 
1 an eden bir beyananmode çık· 

mıştır. 

Fransız gazetelerinin anlattık• 
larına göre bu vaziyet birçok 
Almanları kelime oyunu yaparak 
eğ!enmeye ıevketmittir. MHell 
aktamları . Berlinin meıhur cad· 
deıi olan F riedricheratr&11e' de 
karşılaıan dostlar . arasında fU 
tekilde muhavereler iıitilmek• 
tedir: 

l,ler nHıl? 

VaJlalıi memnunlyetıiılik 
izhar edemem, malum yal 

* .. 
Mıstr Slad Londrada b~rber· 

dir ve bütün Yatandaıları 

. lıııdır. Bununla 
Bir tesndü· ı gibi ıpor merak• 

ün lııkage•l beraber geçen 

hafta o kadar çok yorgundu ki, 
tatil gUnUnde yapılan at yarıılıı· 

rına gltmiyecektl, fakat 1abahl8'" 
yin erkenden gaıeteafol alırken 
mt1veııl ona yarışlara mahıuı bir 
müıterek bahlı bileti uzattı, iırar 
etti: 

- Alınız, talilnfıl deneyluiz, 
kazanacakıınız, diyordu. 

Mister SJad dayaaamadı. BJietl 
aldı Ye lftkQıala eYlae dönerek 
uykuya daldı, yorıuadu, alqama 
kadar uyudu. Fakat akıam uya· 
alp da &2ledea ıo.•ra çıkaa ıaxe• 
telerdea bJriılai aldıjı zaman 
biletinin tamam (29,999) lnıiliz 
lirası kazanmıt oldufuau görmez 
mi? Elinizde iH bu adamın 

hiıaettiil 
OlçBaGzl. 

HYlacin derecHini 

Pariıin ••tbur leummna•• 
biri ıon f Qat cttiil lıir 

_M_ll_ı_ttt ... r""'•-k-ı •lbiıo •odeline 
it "mtıterek cephe,, 

c•p • adı•ı verince, mil· 
.. n• d•m•k ? Jf yetperver · F ran· 

111 gazeteler1nde deiaıetll bir 
gUrllltll [kop•uıtur. MUıterelr 

ceplıe, ıon lntllaapta kazanma 

lmklnlarını arttıkmak için F ran• 

ıız komGniıtlerlni aralannda te• 
min ettikleri bir itllifa denili· 
yordu. T erıl, etrafıad~ uyaaaa 
hrbnayı ıörtl•ce bu ilmi, aadHe 

kırmw 1&rı reıaı• del&let ett~i 
için aeçtliini, yekıa ~ komOaiıtlik· t 

ten bittabi uzak oldYjuau ilin 
etmiıtir. 

Loadrada çıkaa Everybody'a 
ga:ıetHI llHap etmiı; vasati 
Bir bir hayat yaıayan 

bir adam için ıu 
l.tati•tllı rakaamlan ııralı· 

yor: V aaatt olarak bir inaan 
30 bin defa uykuya yatar. 

Yine böyle bir adam (20) bin 
defa sakalını tıraı ettirir •• 
(900) defa da aaç keıtirir, içtiği 
ılıaraoın miktarı takriben (500) 
laindir. 

..,,..,,..==-===x==_,,,-_,.E3K=-_,.===-e::=-"-===-=m:ı::===A===============;..;::;..;.::.....__,,...~======--.::..:___Jk İnci te~r n 1 O~ 

Hayvanlar Arasın a 
- -----

Dünyanın En Vefakar Hayvanı Yaban 

hıoi ve erkek iki yüaa 
ı l:.n.ı )'V•arıaıa :yaa.uae., 

ciİfKi erkekll iki mayau 
v J ea uki hayvan ola· 
rak taaıaan bir fil ile 

yavru•u 
Umumiyetle ta· 

bliyat llimlori, balık· 
Jann ea az zeki Ye 
en az duyplu laay• 

' . 

vaalar oldujıınu kabul 
t"tmitlerdir. Bu iddia 
boş bir t•Y değildir. 
Senelerce ıtlrea tet· 
kik ve müıahedel ... 
rin mabıulüdür. 
Mamafih buıün, bu iddianın 
akıinf iıpat edecek yeni birtakım 
mütah•deler •ardır ki uzun zaman 
ıllren geçmit gayretleri, meaaiyf 
baltalamak istidadındadır. Yeni 
ilmi tetkiki yapan adam Vaıing· 
ton taribitabii mllı:eıl profeıörle· 
rlnden doktor E. W. Gudgerdir. 
Bu zat, Floridanın ılık ıularında 
geçen yaz ay}anırken Torlügaı 

adaları civarında gayet büyük 
bir balık yakalamıf. OltHını 
büyük bir ıUr'atle dııarı çekmiye 
baılamıı. Az soara, ıu llzerlnde 
büyük boyda burnunun ucu oldu 
bJr balık belirmif. Fakat oltayı 

biraz dahn ıorlayıaca bu bahğın 
iki yannıda ay11i dnıten iki 
bah~ın daha buluaduiunu lıay· 
retle görmllı. Hayvanlar, oltaya 
tutulan arkada9larıaın iki yanına 
aokulmuı, beraberce ylb.lyorlar111ı9, 
oltanı• arkada9Jarını ıudan dııarı 
çıkardıtnıı görllnce aıılmıılar, 
fakat blitlo a-ayretlerinin beı 
para etmediiini ıörtince de iarar 
etmemlıler. Arkadaılarnu bırakıp 
auya dalmıılar. 

Proftsör Guda-er, bu hadiaeyi, 
bahklaruı hi11izlijinl iddia eden· 
lere kartı belit bir ce•ap olmak 
wzere ileri ıllr•ektedir. . . . 

Hayvanlar araaıadakl bu t8'" 
1&nüt hl11inin Y .. rlıfına dellJ olmak 
lzer• de lnailfz laay•aaatçılarıadan 
Abel Chapman ,. bir 11İJ1al slkr .. 
diyor. Bu Hl A•erikada aYlaaır· 

kin bir yaban.._ keilıl •urmuf. 
f•kat hayvan l ~•emiş. Ôll 
ayaklanadan ~ blrla~en · •tir ıu· 
rette yaralaomıı, ayak ke•ljl 
kmlmıf. Bu halile lıayYaaın ayakta 

durmaya · dahi mecali y~kmuı. 
Yere' yıkılmak Qzere ikea arka· 
daılarıaın ! '°;urulma.Ue uzaklara . ~~ 

kaçan yabaai ~ ıeçi ıtırüıllad~ 
Uç hayYan ıUr'atle ıeri d6nml , 
arkadatla11aı ort~lı_rı•a • alar 

ona orıuz Yerip kaç·ırmaya teri~ 
bUı etmifler. Hayyu, filvald bir 
kaç adını atmıı. Fakat yaraaı 
çok aju olduju lçia yere dUtmlı. 
Onlar da yapacak blrıey olmadı· 
tına ıörDp bıraka111, aa•uımuılar. 

Ayni Chapman hayvanlar ara• 
ıındaki müterakki tesanüt hl11ine 
bir delil olarak ıu vak'ayı nak· 
!etmektedir. 

«Orta Afrikada avlanırken 
teaadUf öntlmiize vahti bir may· 
.m~n aürllıll çıkardı. Aıbiım bir 
kurıunla bunlardan bil' tanesi 

Kazı Değil Mi İmiş! 
Bu Hayvan, Büyük Bir Fera 
gatle Erkeğine Sadık Ka

vurulup yere dtı· 
tll. O vurulun· 
caya kadar arka
daıJarı tozu du· 
mana katarak 
ortadan kaybol· 

muı, kaçmışlardı. 
Fakat bir aanJ· 

lıyormuş 
birine her aene 
bir çift yaban 
kazı gelir, kalır
larmıf. 

İlk ı~ne dlıi 
kaz yumurtlamıt 
ve yavru çıkar· 

mıı, bunların y qa• 

yııı göıUlmiye 

dej'er bir hahiıfı. 

ye ıonra bunlar· Aralarında tuanüt hi11inin ktıVYetli olduğu ıöylenen 
dAn dört tanesi balığın muhtelif cioıJeri 
büyük bir ıUr' atle geri döndüler Ertesi ıene bu çiftin gelip gehai· 
Ye vurulaa arkadaılarını aralarına yeceğinl tecrübe e..ı~ek iıtiyen 
alarak a-öz yumup açıncaya ka• Alim, bunlarıo ayaklarına bJrer 
dar orbtdan kayboldular. halka takmıı Ye görmUt ki, bl\-

V aaıi Afrika maymununu Y1I- yUk bir sadakatle ertesi Hne de 
ran Chapmanla arkadaşlarının gelmitler. Bu h~I, böylece •ekiz 
ağızları açık kalmııtı. Hay Yanları sene devam etmış. Fakat 1933de 
her tUrll tesanüt hisıinden, fe• diıi kaz yalnız gelmit Ye yumurtla• 

t f d k ~ • k d d . mamış. 1934 de keza. Aynizaman· 
raga ve e a ar.ı uygu•un an da bu hayvancığız yanına her 
mahrum zaRnedenler, bu ıuretle hangi bir erkek kazı da yaklaı· 
aldanmıı olduklarını gördüler. tarllllyormuş. 

Yaban kazları lae, tabii yat Bu hal, yaban kazıma, mev· 
Alimlerine göre mevcut mablük· cut mahluklar arasında vefakir-
ların içinde en ıadık olanlarıdır. lığına timdi bUytik bir delil ıa· 
Bunu teıbit eden Amerikalı ilim yılınaktadır. 
Blair olmuftur. Bu zat kanada Bütün bu tetkik neticeleri11e 
hayvanat bahçeıi müdürlerinden· rağmen filin zekisını reddedecek 
dir. Bu hahcenin havu:r.larmdan henüz bir Alim tUrememi,tir. 

Alman Veliahtının Oğlu 
J ondrada 

Sabık alman veliahtmın ikinçl 
ofılu Louiı .. Ferdinant bir mUd· 
dettenberi Aaıerikada idi, geçen· 
lerde Anupaya döndü ve k11a 
bir müddet Londrada kaldıktan 
sonra memleketine avdet etU. 
Sabık Alman vellahtının ikinci 
ot:una, bu ziyareti eınaaında 
Londrada esld zamanlarda götea
rilen hüküaıdarana kabul mera• 
ıiminin yapılmadıiını aöylemiye 
bilmeyiz lllıum varmıdır? 

Hükümdarlar Mektebinin 
Yeni Talebeıi 

LükHnburi dukalığının Grandt! 
Düşesi ŞarJot büyük oğlunu bu 
hafta batında Londraya getirerek, 
lngilizlerin o meşhur Eden mek· 
tebine yerle~tirdi. Çocuk burada 
1.>tidai ve tali tahsilini yapacak, 
ıonra, Kem briç ve Oklfort ü11l• 
venitelerinden birine girecektir. 

Eden biltün dUryada nev'i 
ıahıına münhasır b:r irfan oca· 

ğıdır, münhaaıran hükürncicrı r . 
ve isimleri Iegiliz!erin asalet 
auiklopecilıine geçen ea.ki aıle-

--·--------------------~---
R,,snıi'lizi B;z, Gör.derini! 

.(' .. 
Siztt ı a6iatmızı Söqligelim 
Ru"Ti lnl :ıl kurıo ı le göndulntz. 

Kupon diğer uyfamısdaı.. ı :. 

30 Ankar2: Ruhsal 
Vahap Hanı m: Blf 
~eyin zevahirile dnld 
ı.iyade me~gul ohd 
ve uy.allık giisteritı 
Kin tutmaz, c nrılıhil 
gibi bımşmasırıı dt 
bilir. Kıbarlığı büyük
lüğü sever .ve yük1•• 
ıneanlarla koııulimak' 

taıı hazz~dtr. 

• 
35 Konya: ~eria Han mı 

Kibir ve gururu yok-
. tur. Arkadaşhuile kül 
fetaizce samimi ve ıii

-de konutur. Uyaallıği-
. le kendisini - çabuk . 
~ Hvdirebilir.· Yalnız fır-

sat bulursa kızar ve 
hırçın olur, fakat Lu 

• halini meydana vur· 
, mamata da çalıtabilir. 

~ 

33 Kuıada11 Sellmi Emin Be1' 
İşinde titiz ve iott
zampe"rverdir. Alda~ 
mak lıtemediği kadd 
da aldatmak iıtemez. 
BOyüklere, ilim aahip
lerine karşı hürmıt 
ve muhabbeti haklk&' 
te karıı insafı vardıt• 
İtikat işlerinde laüball 
değildir. İsrafı sevmeff 

para ve nıal bahsinde tutumlu olabiliıı 

Konya V. A. Hanım: 
( Fotoğrafının dercini fıtemlyor ) 

El n ev iılerinde hamarat bir ef 
kadını olabilir. Kendiıine lAzım olduğd 
.«adar etrafla allkadar olur. Para ~• 
mal bahıinde tutumla ve idarelidlt• 
Miıafirlerine fazla ikramda bulunabilir 

• latanbul A. Remıi Efel\diı 
(Re11alalıt dercini lıtemlyor) 

Atak ve atılğandır. Çabuk parlar. 
Hırçınlığı karııeındakine zarar verml• 
7oraa kendisine pah h mal o!~,. 

bilir. Küçük ıeyleri üyültebilir. Çabu) 
alınır. 

• 
lzair Hatan Emla Efeadıı 

( RHıalafa derclal lıte•lyor ) 

.A..meli itlerde munffak olan sokul• 
gan n yaratıoı bir insan huıueiyetl,. 

rini tamamile mwhafaza eder. Herkesi• 
t.lıbaptır. Dertleıir, ötedan beriden keil 
nuşaoak bir mevzu bulabilir. MeYcudfl 
yeti muhiti ııkmaz. Tuhaf hikayeleı. 
fıkralar nakletmeaini bilebilir. 

• fıtanbul K. S. Bey: 
( Rumlaln derclal lıtealyor ) 

Yüksek ve kaba ıeele ve aaabi el 
iıaretleri yaparak konu9ur. Dalına bin• 
memek şartile uyaal n arkadaş canh• 
dır. iddiaya, gurur n tahakküme get 
lemes. Hayatın zevklerinden mahrum 
kalmıya razı deA'ildir. Güzele, güıelliğt 
karıı zaafı vardır. Birşey üzerinde uzu.O 
müddet ıuardan hoşlanmaz, daha zi• 
yade tenevYÜÜ n kayıbızlığı sevet 
lttihaııını ve neşHini nadiren zayi 
edebilir. 
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Dünkü Lik Maçları 
Beşiktaş 

Günün 
Ve Fener bahçe Takımları 
Kazananları Arasında 

D•11 Tekllın ateılı•delci rn•çlarılart 6ir E111te,.tane 

Dün iıtanbulun Uç eahaaında halde 2·4 galibiyeti temhıe m~ 
birden devam edilen ilk maçları• vaffak oldular. 

nın hemen hepsi tabii Ye bekle- Bu netice lle Beıiktaı takımı· 
nen neticelerle bltmlıtir. · nın TUrkiye birinciliğini hakkile 

Takıim stadında Beyko.r:-SUley• kazandığı ve eksik takımile bile 
maniye oyunu 1· l beraberlikle tehlikeli rakiplerine kartı koyabi· 
neticelendi. leceğl bir daha belJJ o)muı oldu. 

Şeref stadında, Beılktaı takımı Maamafib oyunun ilk dakika· 
Vefayı 2-4 yendi. larında maç iki taraf için mille· 

Fenerbahçe stadında, Fenerli· vazin devam ediyordu. 
ler latanbulıporu 4-2 mağlup 
ettil~r. Beılkiaı birden geçtiği hUcum-

larla bu devrede Uç gol birden 
Maçların Tafallltı çıkarmağa muvaffak oldu. 

Takaim stadında karşılaıan 
SOley•aniye-Beykoz kulUplerinln ÜçUncO srol mliteakıp Vefa· 
B takımları l· l berabere kaldılar. lalar beklenmiyen bir zamanda 

yaptıkları bir akınla bir aayı kayd· 
A takımları maçında fkJ taraf ederek birinci devre 1-3 Beşiktaş 

da çok gayretli çalııtıysa da gali- lehine bitti. 

biyeli elde etmeğe muvaffak İkinci devrede bera.lerliği b-

olamıyarak B takımları gibi 1-1 min için çok çalışan Vefalılar bir 
berabere kaldılu, müddet vaziyete hakim oldular. 

Fakat Beykot.lular oyunun lklnel Ve bu hlkimiyetleri aayeainde blr 
devreıinde ayaklarına gelen pen• gol daha çıkararak oyun 2-3 
altı fıraatmı gole çevirebilıeydiler devam ettiler. 

ıahayı 2- l galip Yaılyetinde terk· Oyunun neticeıine bir çeyrek 
edebileceklerdi. kala Vefa aleyhine verilen bir 

İlk devrede SUleymaniye daha penaltı ile Beıiktaı 2·4 vaziyete 
ağır bastığı halde Beykozlular iİrdi. 
gol çıkardılar. Sıfıra karıı bir Oyun bu netice ile 2·4 Betik· 
aayı ile Beykoz lehine biten bu taı lehine bitti. 
birinci devreden ıonra ikinci dev- Aynı kulUplerin B takımları 
reye daha canlı baılayan Beykoz• maçına Beıiktaş B takımı çıkma· 
lular birkaç tehlikeli akın yarat· aığı için Vefalılar hükmen galip 
mağa muvaffak oldular. Sllley· geldiler· 

ikinci kümeden Hilal-Eyüp ma· 
çını Eyüplliler 0-2 kazandı!ar. 

maniye müdafaasının gayreti ve 
yerinde mUdahalelerile ıavu,tu· 
rulan tehlikelerden ıonra mukabil 

hücumlara baılayan SUleymaniye
liler, Beykoz aleyhine bir penalh 
ede ettiler ve sıol yaptılar. 

Bir bire berabere gel~n iki 
takım bir sayı çıkarmak Uzere 

çok çalıtıyorlardı. Devre ortala· 
rında Süleymaniye aleyhine de bir 

penaltı cezası oldu. Herkes o 
penaltı ile Beykozun galip gele· 
ceğini beklerken, dışarı vurddar. 
Bu ıuretle maç 1- l beraberlikle 
bitti. 

İkinci kümeden Anadolu-Ka· 
aımpaşa maçını Anadolu takımı 

mileasir bir oyunla ve 1-5 gibi 
bir farkla kazandı. 

BefHda, ·Vefa Maçı 
Ttırkiye birinciliklerini Buraada 

Altayı yenerek kazanan Beıiktaı

lılar, Hüsnü, Adnan, Nazım aibi 
kuvvetll oyuncularından mahrum 
elarak Vefaya karıı çıktıkları 

Beıiktaı· Vefa genç takımları 
maçı 1- l beraberlikle bitti. 

Fenerbahçe Sahası!'d• 
Günün en mUhim maçını Fe· 

nerbabçelilerle lstanbu:sporlular 
oynadılar. Istanbülsporlular uki 
Salihaddini de almıt olarak aa· 
haya çıktıkları için Fenerbabçe 
epi kuvvetli bir rakip karfllilnda 
kalmıftı. 

Sallhaddin f} 1 oyunculuğunu 
dün yaptığı golle de ispat etti. 

ikinci devrenin ilk dakikala· 
rında mağlüp vaziyete düıen F e-
ner takımı taraftarlarını hay• 
li heyecana kaptırdı. Fa1'at 
ıonradan Flkrıtin fiıtilıte kafa 
ile atbğı iki golle mailüp vaıi· 
yelten kurtulan Fener:Uer 2-4 
ialip reldiler. 

Maçm baıla11gıcında iki takı
mın mUteYazin oynadığı görillll· 
yordu. Hattl caıaldık itibarile 

•lataabulapoılular cla._a ıaJretli 

idiler. Birinci d.nreyl berabere 
bitiren iki takımın ikinci devreye 
behemehal kazanmak gayretile 
baıladıkları hemen göıllktll. 

iki taraftan blribirl arkaaına 
yapılan hllcumlarla mllsabaka çok 
heyecanlı safhalar aöıtermete 
baılamııtı. • 

1ıtanbulsporlular bir nraattaa 
iaüfade ederek gftzel bir ftitle 
ikinci sayılarını da kaydettiler. ' 

Fener bahçe bir aol farkla 
oyuna devam ediyordu. Takımın 
kaptanı Fikret biç olmazsa bera· 
berllğl kurtarmak üzere blltUn 
gayretile çalışmağa arkadatlarını 
iyi ıevketmeğe batladı. Bu hızlı 
oyunun ıemereainf de biribiriol 
mllteakıp attığı iki golle aldı. 

Mağlüp vaziyetten 2·3 galip 

JJeylıoz • Sil•gm•ni11• ınoçı•d• 
6/r çarpııma 

vaziyete gelen Fener muhacimle· 
rinin kuvnl maneviyılori daha 
yükıelerek hücumlarını daha dtl· 
ıelttiler. Devrenin ıonlarına doiru 
bir gol daha atan sarı laciYertll· 
ler aahadan 2·4 ıalip olarak 
çıktılar. 

Aynı kulüplerin genç takımlar 
ve B takımlari maçını da Fener• 
·bahçeliler kazandılar. 

ispanya Da 
Kuvvetli 
Gidecekmiş 

Amerikada yapılan geçen ollm· 
piyada çok küçük bir kadro ile 

· iştirak edtn lcpanyollar bu aefer
ki Berl:n o:impiyadına birk:ıç şu• 
bede dahil olmıya karar vermlı· 
lerdir. 

Fransızların 
Hazırlıkları 

Bertin olimpiyadına çok dik
katli hazırlanan Franıız Atletizm 
federaayonu H~36 da Franaayı 
Berlinde temıil edecek ıampiyon· 
larıo adedini 300 olarak tubit 
etmiıtir.· 

Ankarada Spor Hareket
leri Canlı Gidiyor 

iki Ankara T;k;;~·~;~··Bi;·"istanbul Ta
kımile Yaptığı Maçların Tafsilatı 
Ankara (Huıuıi) - Bu hafta 

lik maçlarına devam edildi. Haf· 
tanın mUbim ıpor hldiselerinden 
biri de lstanbulun Ateı-Glinef 
takımının şehrimiıi ziyareti ve 
GençlerbirliğiJe Ankara gücüne 

·kartı birer maç yapmasıdır. 

ilk maçlarında 1-4 gibi mühim 
bir farkla Gençlerbirliğine yenilen 
Ateş·Gilneılilerln ikinci maçları 
·ıöyle cereyan etti: 

Ateş·Günetliler Galataaaray
lı Kemal Faruki ve An· 
kara gUcU iee Gençlerbirliği ka· 
lecislnl kadrolarına almak suretile 
takviyeli çıktılar. llk yirmi daki
kayı niıbl , bir faikiyetle geçiren 
Ankara gllcll 17 inci dakikada 
Niyazinin ayağıle ilk gollerini at· 
mağa muvaffak oldular. Hlkemin 
bu gol kararına itiraz eden Ateı 
Gnneş müdafilerinden birinin saha 

harici edilmesi ve bu ıebeple 
oyuna on kişile devam etmek 
mecburiyetinde kalan Ateş-Güneş· 
lilere falkiyetinl devam ettireceği 

tahmin edilen Ankara gücünün; 

bilha11a ıol taraftan akaay&n ha· 
reketlerl görülmeğe batladı. Ta· 
kımın bu hareketinden iıtifade 
eden Ateıliler 28 inci dakikada 
ve kaleye çok yakın bir meıaf e
den Litlfln attığı bir golle bera· 
berllği temin ettiler. Beraberlik 
eay111 Ateıllleri daha canlı bir 
oyuna aeYkederek yavat yavaı 
faiklyetl ele almağa baıladılar. 
Çok gU.r:el ve teknik oyunlanna 
ıablt olduğumuz Ankara gUcUnUn 
bi.r:e alııtardığı oyunları bilanna 
fena bir tarzdaki oyunlan 32 hıcl 
daklkaCla ikinci goln aleyhlerine 
kaydettirmekte ıeclkmedl. Ve 
dene bu ıuretle 1·2 Ankara &llcll 
aleyhine bitti. 

ikinci dene Ankara güçlllerin 

~fak paslarla Ateılileri sıkııtır• 
.dıiı görülüyordu. Mütevazin c_. 
reyan eden oyunda her iki taraf 
yekdiğerine tehlikeli vaziyetlet 

ibdaa etti. 38 inci dakikada 
Ateşiilerin bir · akınını kaleci• 
ıiae paı vermek ıuretlle 
geÇiıtirmek iıteyen Ankara glicl 
mUdafiinin gayet yavat vurdutu 
topu kalecinin yetlıememesi Ateş

liler lehine bir gol kazandırmağa 
aebep oldu. Ankara gUcUnUn 
kendi kendilerine yapbğı bu sıo-

lü 43 Uncü dakikada Güç ıol 
açığının Ateıliler kaleıl ağlarına 

taktığı golle telafi ettiler hiç oJ .. 

mazsa beraberlik ıayısmı kayt 
etmek için devamlı bir çabıma 
afateml takip eden GUçlUlere 

Ateşliler bu fırsatı vermedikle
rinden oyun 2 • 3 Ateılilerin le
hine bitti. 

Berfin 
Olimpiyadına 
Gidilmigecekmiş 

Merkezi umumi reiıi Aziz Bey• 
efendiye atfedilen bir beyanatla 
Türk takımının 1936 Berlin olim4 
piyadına iıtirakl hakkında yazılaıı 
ıeylerln doğru olmadıiı söylen4 
mektedir. 

Ankaradan haber alındığın• 
göre, Tnrk atletlerinin Berlfıt 

olimpiyadına lıtiraklerl hakkındı 
henUz kati bir karar verilmemiıtlr, 

Galatasaraylı Rasih At&f 
GUn8f8 Girdi \_ 

Galataaaray Merkez muhaclml 
Raalhin Galataaaraydan lıtifa 

ederek Ateı· GOneı klllbOne ya .. 
ııldıtı mevıukau haber ahnmııtı~ 

J •lı•imıl• B•gkH il• S•l•gma•l11e arHınd• 6ertı6erlilcl• 6iten 
lil•fl4i• 1llcl 6Örinllı 
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TOMBUL MiRASYEDi 
Xo: 76 Yazam &ermet Muhtar 
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Tombul, işittiği isimden Titremişti •• 
Konak ve kira arabalarının 

çoğu gitmiş, çayır piyaaa11 ten
balaşmıı, Bahrinin, Mumcu Ah
medin, Benli HUrmüzUn, ~ltıpar• 
mak lfakatin, Kaymaktabağının 
kodamanları da ortadan kaybol· 
mUflU. 

Kımıldamıyanlar ara1ında, yal· 
nız Macuncudakl evin t\ç kupa
daki yosmaları kalmrfb. 

Yağlı kuyruğa çattıklarını, 
turnayı g3zünden vuracaklarım 

kestirdikleri için, onlarda hare
iket eseri daha görnlmftyor, lıtif· 
lerini bozmuyorlardı. 

Okadar çene yorduiu halde 
Tombula bir tUrlO meram anla· 
tamıyan, ( of, yanıyorum! ) deye 
iç çekip oflamaktan vaz geçire
miyen katip Raif, blr de baıka 
bir ağız denemeğe kalkıtb. 

Kolunu kalcLrıp araaından 
fıskıye gibi tUkürdUkten aonra 
belini yana hUktü. Karııkl kupa• 
ya dikkatli dikkatli bir daha 
baktıktan sonra çeneshıl avucuna 
daya dl. 

- Bir dakika •es etme! de· 
yip gözlerini kapayarak dnolinll· 
yor gibi yaptı. 

- Vay kafa vay, dedi, tuı: 

Tombulun etraünda ıırnaoılı:lığa ba§lıyan Çinıeoe karılan ve ayıcılu 

binblr aabıka i•çlrmlı, ipten ka- Herif, ya DlyarıbeküU, ya da 
zıktan kurtulmuı, ortalığı susa Siirtli lmfı. Evvelce pehlivanlığı 
durdurmuı haıeratıli yüflihunun da varmıf. Sultan Azlz zamaıııada 
elebaıısı. gUreıirmif. 

Vurduğu vurduk, kırdığı kı,.. Bir vakitler, Zaptiyanlo talum-
dık, kestiği kestik. basında tulumbacılık 

En yumruğuna dayanan, bile
ğine güvenen it gtiruhu, yok yere 
aaldırmaamı çekea, &ağlt yaprağı 
bıçağını parlatan azıh takım, Arap 
Apdullah iamlni ifitince 91çan de
liği biı' paraya. 

Arap Apdullah d1yonak zenci 
değil; ak arap, daha doğruau 
arapJa kUrdUn ıkanıığı. 

yapmıf, 

aonra reiı olmuf... Günden güue 
iti aııtlDlf; kabadayılıiı arttırmıf; 
ideta derebeyi keailmlf. 

Aynı zamanda da az hinoj'lu 
hin değil. Sırtı dayayacak, ken• 
dini koruyacak nufuzlu kimselere 
karıı dalkavuk mu dalkavuk, iş· 
glizar mı işgftzar .• 

( Ark .. ı yar ) 

kabağı olmuı ta haberimiz yok, 
.ağlam bunamııız... Ne dfiıUnU· ( Toplantı, Dawetler )1 
yorum biliyor musun? Bu Küçlik- -------~....;.;..;;..;~..;;;..;;.-- j 
allı dediğim çiçek, meşhurlardan Kadm Birliginde lngilizc.e 

Yıal Keırıyat: 

Hatta - Heı sayısında bir yenilik 
göıteren bu me1:ımuamn bugünkü sayııı 
Peyami Safa Beyin çok guzıi bir ya· 
zısile başlamaktadır. ''Kitap ôksüzleri,, 
başlığı taııyan bu yazıda P yami Safa 
Bey, irfan bayatım1z1n boılnguna "Yı~mıh 
etmekte 'Ti bu boşluğa bir ~are ara
malctadır. 

birinin dostuydu... Kimdi yarab- Dersleri 
bim, kimdi? 

Tombul, helecan içinde: 
- Kitip, meramını çakmı• 

yor değilim. Kanya ırbayı yaka
cağım deye korkuyorsun; gözöm• 
den düşürmek Jç(e mutlaka 
yine bir kıtll' ata< a1'ımf diye 
Raifin UatUne abanı) ,;t s o, elin• 
deki sigarayı göstererek: 

- Nah, ıunun a\tlfiae kör 
bakayım ki yaJaaım )·ok; bırak ta 
zihnimi topiayı•, ıu luıh.~tın ham• 
pa1ını bulayıml diyor, fesin~ önüne 
yıkıp kafasını kaııya kaııya ılSy· 
lenlyordu: 

- KUçlk AJh'nıa hampa•d .• 
Dilimin ucanda, bir tirin çıkara· 
mıyorum .•• Bundan evvelki Zaptiye 
Nazırı... Ag b, onui.\kJıl benli 
HürmUzlln SidlkU Emlat1l idi ... 
Havlucubaıı Galip ~.,. desem, 
Galip Bey bu taraf zaapara11 
değildir, BeyoAlucudur.. S.drl 
Molla Bey dlyecejim amma o da 
değil. Molla, Şap Ferhundeyi 
tövbekir etti ldL •• Tac.ttia Pqa 
zade, mlruyedl Muharrem Be1 
deHm o hiç değil; herif B&ynk 
Allı'nın kapabyor... Knçnk 
Alinin dolhıL. Allaaen dur, kıpır
dama şimdi bulecağım, meıhur 
b8Wılardan biriydi, biriydi amma 
haagi kahrolası ... Derku Tombulı 

- KAtip, ballad• belli, yaJ. 
labl yine bir maval okuyacabıal 
Deyince Raif, yeriaclen aıçrayıp 
boynuna abldı: 

--. Hay ağzım 6peyim.L. Kaçık 
Alhnm hampuı Arap Abdullahb. 

V ehpl, Anki b.yıalbllhına bir 
balyoz vurulmuı tlbi, hemen ora· 
cığa apıpvermiftl. Ôyle bir tepe
den inmeye uğramıfb ki (bu da 
yalan, bu da atmuyonf) Diyecek 
hali bile kalmamıttı. 

Arap Apdullabin i•minl duyar 
duymaz dili tutulmllf!u. 

O devirde, Arap Apdullah 
lstanbul içinde bir tane. Ondan 
llstün kabadayı, ondan öte glSzll 
pek, ondan baskın aayıh fırbna 
yok. 

Aksarayın Onikneri denil•n 

Kadın Birllfl umumi kltlpllğind .. : 
Tilr.k Kadın Bilifiode İngilizce der• 
leri baılamıttır. Deraler meccani olup 
Çarıamba günleri 4 ten 5 e kadar 
okunmaktadır. Kayt için her1ıOn öğle
den ıonra mUracaat edilebilir. 

içki Aleyhtarları 
TGrkiye içki al•yhtarları gençler 

cemi7et: dnıı diSrdlnca yıllık kongre .. 
•ini 7ap&1ftı.. Eneli W.e heyeti 
raporu oiıua•uf, rapora kartı baaı 
giıııçler ıc1ıı r.laııtlar, ıo.ma yeni ldue 
ht:yetl 1eçilerek koDgre dağılmıttar. 

,--··· -·-··----··---·--··-·--· .. -=·· 
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B A O ERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayeıi Liret 700,000,000 
İhtiyat akQesi ,, 580,000,000 

Merkezi ıdare : M 1 L A N O 
ltalyamn başlıca şehirlerinde 

fUBELER 
İogiltere, ti'fiçre, Avueıurya, Maca
~' ÇekosJovakya, Y ngoılavya, 
Lehiataa, Romanya, Bulgaristan 
M18U, Amerika Cemahiri Müttehideei' 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin' 

Peru, Ek:ntör ve Kolumbıyada ' 
Afilyasyonlar 

ISTANMJL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karuöy 

Palas ( Telef. 2641 12181415) 
•ehtr dahlllndekl acenteler ı 

İst.a.nbulda: Ale.Jemciyan hanında 
Telef. 2821. Beyoğlunda : İstiklal 
caddesi Telef. 1046.Kampiyo daireııi 
Borsada Telef. 1718. 

İZMiRDE ŞUBE 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Taksitle Satılık Emlak 

F.aa No. • 
Mekftbe 

2 

• 

MeYkii ve Nev'i 

Nip.atqmda Mef'"ldiyet mahallesinde Ha;biye 
Caddesinde 115 - 117 No.lu Selçuk aparhmanı 
137 .. tro murabbaı bina yerini 90 metro bahçeyi 
luaTi Ye biri zemiu kat olmak üzere dört daireyi 
alftemildir. 

Teminat 
Lira 
2000 

Biiylkadada Yalı llahalleainde Gülistan ve Çelebi 800 
Sokağlnda 28, 30, 32, 34, 36 ve 2 No.la altında iki 
dllkklnı llat&nde iki kısma müfrez odaları mllttemil 
kArgir bina. 
Bina 130 metro murabbaı tızerlne mebnidir. 
Sanyerde Reıtt Bey ve Hnıeyin Ef. Sokaklarında 300 
l, 3, S Sil No.lı maabahçe iki k111mdan mürekkep 
Hane. 
S.hasa 175 metro murabbaıdır. Alt katta üç oda 
bir sofa, •utfak, kiler, halA, banyoyu, llst katta 
d6rt oda, bir sofa, bir mutfak, hali ve banyoyu 
havidir. 

Y akarda yazalı ealAk bedelleri ilki peşin olmak ilzere yedi 
nnede ve 11eklz taksitte 6denmek ilzere açık artırma ile aatılacakhr. 
Tafsilat için her gUn, müzayedeye girmek için de 21 T eşriuiaanl 1934 
Çarıamba glhıll ıaat onda Şubemize mtıracaat olunmaıı. (567) 

1 Bugü11ün Meselelerinden ] 
Göz Önündeki Bu Hiley 

Göz Yumulacak Mı ? 
( Baıtaran 1 inel yllzde ) 

suyunun, Belecilye teıkilatı çok 
Kenit olan bir şehirde halka süt 
teklinde yutturulması artık yetiı
mez mi? 

Kendlsile sUt derdl etrafında 
gHrUştllğUm'nz bir süt müstahsili, 
ıUt i9lndeki hile ve sahtekarlığın 
bütün kabahatini süt satıcılarma 
JUldeterek diyor ki: 

'' ..:.. Biz ınt mUatahsilleri, 
sokak satıcılarının elinden çekme
diğimiz kalmıyor. Bizden temiz 
ve hUeaiz olarak aldıklar al\tUn 
ı,lne •u katarak aatryorlar. 

"Halk iae kabahati bize bulu· · 
yor, ben öyle aütçüler biliyorum 
ki mandıradan fftnde OD kilo &Üt 

alaığı halde bunu 25 ve hattl 

30 kiloya kadar çoğaltıyor. Yani 
bu gibi ıiltçüler halka ıllt değfl, 
Terkos suyu satıyorlar. On ldlo 
sWün sUtçllye bırakacağı kir ni· 
hay et elli kuruıtan f a:ıla değildir. 
Fakat içlerinde mandıralardan 
güUnde on, on beı kilo allt aldık
ları halde zengin olanlar vardır. 
işte bu iÜlçUler, su karış ırmak 
euretile kazançlarını bırmıı:l k ro
lun da çoğaJbyorlar.,, 

Görlllilyor ki ant iti artık bir 
asayiş meaelul olmuıtur. Birta
kım sütO bozuk1ar balkın paraıını 
uluorta çalıyorlar. Bunun anine 
biran evvel geçmek 1~in ne il· 
zımıa yapilmalıdır. Hiç olmaua 
hl1e yapmıyan ılitçller hile ya
panları ele vermek ıuretile bu 
yolda hizmet •tmelidlrler. 

Bir Mebusun Tetkikleri 
iktisadi Ülküye Varmak İçin Köylünün 

Borçtan Kurtarılması Lazımdır 
( Battarafı 1 lncl Jilzdt ) ı 

sinden yen! gelen meb'uı bey 
intibalarını tôyle hulAsa etti: 

u - lıtihsal maddeleri fiatla· 
larının sukutu halkın ve bflha11a 
köylilnUn hayat tarzı tızerinde 
bnytık bir tahavvül yapmıştır. 

Bftytık sanayii olmayan ve nevi
leri mahdut ham madde yetlıtiren 
ziraat memleketlerinde bayahn 
fiat temevvtıçlerln• bağla olmaııı 
bu tahavvülü doğurmUJtor. K6y
ltınl\n deti,.a ..,tlana tatllN:k 
etmesi ve ona göre t r er 
almaaı işi, her ıeyden eYvel bir 
kUltlir ve aeviye ltl olduğundan 
devletin kudretli eliaia müdalta· 
lesinin daha şumulltı •• pnİf 
manada olmasını bir zaruret ola• 
rak görmek lazımdır. BuiÜD 
köylüyü sıkan sebep ve hAdiaelerl 
tasnif edersek bu KÖrÜfiln dot
ruluğu kendiliğinden teıahUr ederı 

A- Köyltl devlete borçludur. 
B - KHyltl mahallt esnafa 

borçl11dur. 
C - Köyltı Ziraat bankasına 

borçludur. 
D - Bütl\n bunlan karıtla

mak için buğdayıaa, arpaaına, 

yününe, yapağısına, afyonuna, 
tlftiğine, lıUmUne, fındıtına. kir 
değil; fakat hiç olmazaa latibaal 
masrafına ka11ılayacak bJr fiatla 
mUıtdrl bulması IAıımdır. 

E - lıtihaal ıartları kötüdür. 
DUnkü basit ve cemiyetten uzak 
hayatının icaplarını karıılayan 
mesaisinin aemereal, bugünkü 
yaıayıı ihtiyaçlarını karıılaya .. 
mıyor. 

F - Tabii afetlerde• kork· 
anıt. bıkmıı, yılmııbr. Kuraklık 
bir afet; fazla yağmur bir fe~ 
kettir. Susuzluktan çatlamıı top
rak, fazla sudan ıel altında ka
lan tarla, ot bulamamaktan ölen; 
cılız kalan koyun, onu mtlnke.tr 
ediyor. Iıt• bu vaziyetler kartı• 
ıında köyltintın biricik tlmldi 
devlettedir. 

Alb ytb aeaeHk bir ihmalin 
-kefaretiıai adeyea cilmburiyetin; 
bu on milyon evlAdımn acısına 
dindirmek için ae btlyllk feragat 
Ye fedakirlıklarla utraıtığım 
ylne ayni muztarip k6yltiden din
liyebilirsinlz. Onun aldıseliml, 
vicdanı blltua bu çektiklerinin 
dtmlba k6W ve kahpe miraıı ol
dujunu mldriktir. Yalnız bayat 
clüalla ib•aliain f•11ahklaruaa bu-

gUnkU nesle yüklemeyi gayritabii 
telikki edecek kadar munsd 
değildir. Onun içindir ki siyasi 
istiklali glbl iktısadl lıtlkWinl ve 
mUreffeb bir vatan yaratmıya 
azmetmlı olan bir memleket i~in 
bu aua davanın halli bir zaruret; 
hattA yalnız bir zaruret değil biı' 

yaıama ıartıdır. KöylUnUn Jatıra· 
bını doğuran Amiller malum ol
duktan sonra onun dertlerine 
bulunacak çareleri de tasnif 
edebilirizı 

y 
tekrar borçlanmasına 
verilmem~lldlr. 

KöyJUıiln f•tihAI maddelerine, 
ona bag&Hakü bayat telakkilerine 
uygun blr yaıama temin edecek 
kadar dolgun fiatlarla müıterl 
bulmalıdır. 

lıtlbıal şartlan ıalah edilmeli, 
bir ıenelik emeğin labU bir afetle 
mahYolmaıına, hayatını• teHdtfe 
batf I kalma11na mlmkGa oldup 
kadar engel olanmahdtr. 

Türk köylU•UnlD ırkma laia, 
tafkıa bir kaynata beaayea ene,.. 
jlai israf ettirilmemeli, onu ıen, 
neıeli, mtlcadeleden zevk alır bir 
vatandaı haline getirmelidir.,, 

Fakat bu itlerin nasıl baprı
labileceğlnl de yine bu meb''uı 
beYln ağzından baılca bir mektu
bumda anlatacağım. 

Arnavutluk • Yunaniataa 
( Baıtarafı l inci yttıde ) 

ferine bakılıHa, o ha•alideld Rumı. 
rın vaziyetleri aon gllnlerde çok 
fenalqmıftır. Yine bunlaran lfadeıe. 
erine ııöre, o havaUye ve Yunaa h• 
duduna yakın yerlere Arnavut hft• 
kümetl bir,ok aıker ve jandarma 
göndermlı, oralardaki Rumlardan 
kendilerine mezalim yapılmadığı 
,eklinde beyannameler imza etti• 
rilmiıtir. Bu beyannameleri lmza
lamıyaB1ara ttırltt lıkenceler tat
bik edildiği de laaber ftl'IHyor. 

Buna mukabil AmaYUt htıki
metl, blltlln bu haberleri tekrlp 
etm•kte ve Rum ehaliye zulüm 
yapdmadığını bildirmektedir. Fa
kat muhakkak olan cihet, Arna
vutluk-Yunanistan siyasi mllaase
betlerlnio hayli gerginlqmlt ol· 
doğudur. - A. V. ........ _. ...... ·---··----·-··-··---.. ········• 

Dr. KEMAL NURi 
Cilt Ye Zührev.i hastalıklar mütehasel8t 

Bewotluı Ru111ell han ~6 
Tel ı 40153 
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BBAKB.I 
Nasıl Doldıı ? .• 

Naııl Yaıadı? .. 
Nasıl Ôldi'J 

~=======>Ziya ~akir <===========================::.r • 
· ng.lizler, Fransızlar, Yun~nistanı Be-
raber Harbe Sürüklemek istiyorlardı .. 

Memleket haricinde bulunan 
muhaliflerden bu meselenin en ha-
raretll mürevvici prens Sabahattin 
Beydi. Bunun için Fransızlarla In
gllizler bu zatı ileri sllrmektelerdi. 
Sabahattin Bey, Atinadaki teıeh· 
blisUnlln de akim kalması ve hatta 
bir de suikast tehlikesi atlatması 
Uzerlne mUteeısir olmuıtu. Bir 
mUddet hiçbir ıeye karı mamayı 
düşünüyordu... Bu esnada İngiliz· 
lerle FranSJzlar, Yunnniıtanı bera• 
berce harbe ürUkleınek istiyor
lardı. F akak Yunanhlar da 
başlıca ıu Uç auali soruyorlar, ve 
cevap bekliyorlardı: 

1 - Oımanb bOkumetinin ıo
,u, ne olacakhr?. (Yani, ltlldf 
devletleri arasında Osmanlı hll· 
kümelinin taksimi, tamamile ta· 
karrOr etmi midir? .. ] 

2 - lzmir, Aydın ve havaliaf, 
Yunanistana verilecek mi? •• 

3 - lstanbulun vaziyeti hak
kında kati bir karar v rilmiı midir? 
[ Yani, lstanbula hangi deYlot 
ıahlp olacak ?. ) 

tngiliz ve Fransızlar, bu sual· 
lere sarih bir cevap vermekten 
çekiniyorlar; Kayzer VJlhelmin 
enişteai Yunan Kıralı Kostantin 
ile Baıvekil Mösyö Venlzeloı 
arasındaki gizli mficadelenin ıo· 
nunu bekliyorlardı. Bu mücadele 
uzadıkça Yunan hüküıneti harbe 
sıiremiyor; bundan n çok, Os
manlı hllkiimetl istifade ediyordu. 

Oımanlı hUkümetinin taksimi 
etrafında dolaıan ı5der, memleket 
haricinde buludan muhalifleri de 
düşündürüyordu. Çünkü ana Ya• 

tan taksim olduğu takdirde ken• 
dilerinin de yurtsuz kalacaklarını 
müstevlilerin tahakkümü karşısında 
bir parmak bile mevki alamıya
cakl rını.. ve nihayet, şurada bu· 
rada husran içinde sürünüp dura· 
caklarmı çok iyi biliyorlardı ... 
Bu dUşUnce, onları muhtelif §e· 
killerde çalışmıya sevkelmiı ve 
bu ıuretle muhnllfler adeta Uç 
grupa inkı am eylemi ti. 

O sırada muhnliflerin başlıca 

mühim s·mnlanndan olan topcu 
livalarından Mustafa Natık Pata 
lle Glimlilclineli Ismail, Eridim· 
harp kaymakamı Rasih, air 
Hiiscyin Siyret, ( Söz ) gaze· 
tesi sahibi Asaf Muammer, Süley· 
man paıazade Adil Beyler Se· 
linikte bulunuyorlar; Prens Saba· 
hattin Beyle muhabere ediyorlar
lardı. Fak~t GlimülcuneH lımail 
Bey, birdenbire bu zatlardan &}

rılrr.ıv ve müst killen bit gazete 
çıkarmıyn başlanuıh. 

Gümlilclineli İsmnil Beyin tut
tuğu iU meslek· memleketin Yll'" 
n an idaresinde bulunmam haae
bile - Yunanlılara hoş görünmek 
lstediğ;ne tam bir kanaat veri· 
yordu... O esnada bazı müfrit 
Yunanlı!ar, ittihat ve terakki 
erkanına ıuikastlcr yapılmasını 
Ye Türklerin denizde yegane 
istinat ve mUdafoa va ıtalıuı olan 
(Ya\ uz) ile (Midilli) nin babnlma· 
aım, dllşilnüyorlardı.. Bu dUşüo· 
celer karşısında - bir lslam e 
Tilrk sıfatile - bir lahze durup 
düşünmesi lazım gelen Gilmülcü
neli lsmail Bey, bilakis bu cani
yane fikirlere taraftar görlinUyor. 

Oçiinci orda lcumarrdoıu 
ltfahmtlt Kamil Paıa 

Yalnız Türklüğü ve Milslümanhğı 
değil, ( muhalefet )l dahi rencide 
edecek derecede muhterisane 
n şriyatta devam eyliyordu. 
Sabahattin Bey, Ismail Beyi tut· 
tuğu bu yoldan çevirmek i tcmiş, 
bu çirkin neşriyatın önüne geç· 
mek için kAtibi Ahmet Bedevi 
Beyi Selaniğc gönder?Jiştf. Fakat 
gözlerini ihtiras hUrümüş olan 
GUmülcüneli lsmail Bey, tuttuğu 
yoldan dönmemişti. Bunun liıe• 
rine Selanikte bulunan • fıimlerl 
yukarda geçilen • zevat ta, Isma 

Beyle mOnaaebetlerini keımek 
mecburiyeti vlcdaniyeıini hltset
mi lerdi. 

Şerif Paıaya gelince; bu zat 
ta maksadına baıka bir yoldan 
Yaııl olmak istiyordu. Avuçlar 
doluıu albnlar sarfederek ittihat-
çıların aleyhinde neşriyatta bulu
nuyor; bunlan Avrupanın gözleri 
önünde terzil ve tezlll etmek 
için - menıup olduğu • dev-
letin en mühim esrarını fit 
etmekten hile ç.ekinmiyordu... Bu 
zatın bu sakım hareketleri iki 
poıta memurunun salben idamı 
ve Abuk Ahmet pata gibi her· 
kesin hürmetini kazanmış bir 
ordu kumandamrun büyük bir 
fellkete uğraması ·gibi feci bir 
netice verdiği halde, o hi~i itti
hatçıları mağlup ederek ıktidar 
mevkiine geçmek hırsını yenemi-
yordu. (Arkası var) 

lv1ahmut Beyin Cenazesi 
Dün Kaldırıldı 

Uzun muallimlik hayatında 
binlerce talebe yetİitİren merhum 
fizik muallimi Mahmut beyin 
cenazesi don öğle üzeri Kızta· 
ıındaki eviaden sevdikleri, dost· 
ları, meslek arkadaşları Ye tale· 
heleri tarafından kaldırılarak 
ebedi ır.etfenine merasimle def· 
nedilmiştir. ihtifal çok hazin 
olmuştur. 

dan: 
• • 

nıve s t ··ha aat • syonu 
1 - Çnpad& natamam olan Evkaf pnviyonlarmdao Emrazı 

H · ciyeye tahsis olunan paviyonlo geçit Ye ameliyathanenin ikmal 
lnıaatı bedeli keşfi olan 60197 lira 80 kuruştur. 

2 - Müftillük daireai bahçes"nde yapılacak olan hayvanat, 
nebatat enstitüsü binası inıaatı 221603 lira 39 kuruştur. 

3 - Yukarıda yazılı iki iş olbaptaki şartnamelerine tevfikan 
ayrı, ayrı olarak 3/11/934 tarihinden 24/11/934 tarihine kadar 
kapab zarfla münakasaya konulmuştur. Talipler her~lln mübayaat 
komiıyonuna müracaatle Mimarlıktan alacakları vesaıkle doayalarmı 
al bilirler. 

4 - Ihal günü olan 24/l 1/934 Cumartesi gUnU saat 15 te 
mUbayaat komisyonunda bedeli keşiflerinin % 7,5 teminatlarilo 

"7345" hazır bul maları ilan olunur. 

İ hisarlar stanbu) Başın·· dürliiğünden: 
Birinci taksitleri alınan müskirat bey'iye ruhsatiyelerinfn ikinci 

taksit için tebdil muamelesine 15 teırin isani 934 tarihinden itibaren 
başlanacağından müskirat bayilerimizin nüfus cüzdanları Ye 
ikişer adet fotoğraflarile birlikte eıki tezkerelerini satıf ıubemlze 
getirmeleri IAz ımdır. Bu tebdil muamelesi 5/ 12/934 tarihine kadar 
devam edecektir. 511 'ı '934 günilnUn 24 üne~ saatinden sonra 
yapılacak yoklamada te.ıkereıiz içki 1&tanlar gorUlUrse h&klarında 
muamelei kanuniye yapılacaktır. ( 7141 ) 

,~~~ımmam----K-

0 S LI BA 
TORK ANONİM Ş1RKE1 l 

'l'ESlS TARiHi: 1863 

ermaycei: 10.000,000 İngiliz lirası 

Türkiyeoin ba9lıaa vehirlerile 
Parie, Mareilya, Nis,Londra ve 
Mançestcr'de. Mmr, Kıbrıı, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunnoistao'da Filyalleri 

vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar 

Dr. iEL 
Kara.köy caddeıi N o. 33 

Denizyol ları 
1fLETMESl 

Aceateleri ı Knrak4y KöprGt.ııı 
Ter. 42162 - Sirkeci MClhGrdar:aade 

Haa TeL !2740 

Ayvahk Yolu 
MERSiN vapuru 10 ikinci 

T etrin CUMARTESi günü saat 
18 de lımire kadar. "7572,, 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 11 

ikinci Teırin PAZAR gQnU ıaat 
10 da Merain'e kadar. 117573., 

Karadeniz Yolu 
VAT AN vapuru 1 O ikinci 

Teırln CUMARTESİ gUnü aaat 
18 de Hopaya kadar. ,.7574,, 

, __ _._.._llDllilDBmzr# 

Sayfa 9 

Mağaza ve ticarethane memurlarına 
Saat 7 YO 9 dan soorn ııerbestainiz . Bu fırsattan bilietilnde 
ASRI BiR LiSAN OORE MECE ÇALIŞINIZ 

BERLiTZ MEKTEBi 
Sizin için her liıon için 2 kun açıyor. 

8 ay için lS liradır. Tediyatta teahilat yapılır. 
Ankara: Konya caddesi • lstanbul: istiklal caddesi 373 

.....,,,~il" 

•• -Eno
uı,..ıerile 

eliketlerl 

fabrika""' 
a16merl 

loriko...ıır. 

T.Jl. ' 

vellit avarazdan 11121 vikaye 

edecek olan Eno's "Fruit Salt" 
müstahzannı almak için mühlik 

halatın budusunu beklemeyiniz. 

Sabah va 
akşam bır 
bardak sı.1 
derununda 
bir kahve ( 
ka~ı"1ı mık• 1 
darı fı6fıdlr. 

la anbul Milli Emlak Müdürlüğünden 
Muhammen bed li 

Llrt 
Fener: Hacı f sa Yeni cadde ve Karanlık mey· 

hane sokağında eski 5 ve 5 mükerrer 
yeni 7 ve 33 numaralı iki hanenin 448/102 
hissesi 237 

Y edikule: lmrohor il yas Bey lmrohor caddeıi eıki 
118 yeni 132 numaralı dükkAn. 972 

Çartı ı Kürkçüler sokağı eskl ve yeni 36 numa· 
ralı dükkan. 256,50 

Galata: Y enicaml Keresteci sokağı eaki 12 yenl 
18 No. depo. 1170 

Fener: Abdisubaıı şerbethane ıokağı eski 10 
yeni 12 No. lu hanenin nııfı. 432 

Haydarpaıa: Osmanağa Riza paıa çevmesi çıkmazı 
eski 24 yeni 13-15 numaralı hane ve arsa. 432 

Kocamustafapaıa: Seyit Ömer Sormağir sokağı eıkl 16 
mükerrer yeni 21 numaralı arsa. 162 

Fener: Dabak Yunuı Mismarcı çeşmesi sokağı 

eski ve'yeni 1 numaralı hanenin 2/3 hl11esl. 621 
Fener: Karabaı Vapur lıiıkelesl eski 39·41 yeni 

49-51 numaralı iki arsa. 634,50 
Knmerhatua: Boyacı sokağı yeni 23 No. lu hanenin 

nısıf hissesi 415 
Kamerbatun: Kurtuluı papasoğlu eaki 15-17 yeni 7.9 

No. lu hane ve dllkkln. 372 
Yukarıda yaı:ılı emllkın mülkiyetleri 14/11/934 çarşamba 

gllnU saat 14 te satılacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey 
akçelerlle yevmi meıkt\rda müracaatlar. (F) (7078) 

Siz de bir 
1

TAYYARE PiYANGO 
bileti alınız. 

lhtiyarlıkta zengin olmak 
mlimkündür. i§neada 
köylülerinden Mehmet 

nğa TAYYARE Piynn
gosundnn ( '10.000 ) 
lira kazanmııtır. 

• 
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BllAI ·••·Zambak 
BUyUk Tarihi Roman 

Lluharriri: A. R. No. ı 79 10- 11 • PJ4 

- Ya Vatan, Ya Evlat? .. 
Rahip Löyfıli, Kıraliçeye: • Ya Franıa, Ya 

Fransuvaf.. Diye Bağırıyordu .. 

Gördti~Um 1:m harikulide man• 
zara, şundan ibaretti. Meydanın 
ortası, elleri ıopalı ve kırbaçlı 
yeniçeriler vasıtaail" tahliye edil
di. Ve bu açılan ıahaya dört 
tekerlekli bir arslba ietirildi. Bu 
arabanın üıtünde küçük ve za· 
rif bir köık yapılmış, reniirenk 
boyaJar ve yaldızla nakıılarla ıüı· 

lenmi9tl. Başı küllhlı bir adam 
gelerek bu k6ıkUn içine girdi. Ora• 
da mevcllt lolan binlerce ki,inin 
hayretkar nazarları karşııında bu 
arabayı hareket ettirdi. Halbuki 
bu arabanın ne önilnde ve ne ar· 
kaınnd& hiç bir hayvan ve insan 
görünmfyordu. Kendi kendine yii
rüyen bu araba, tUphesiz ki slhir 
ve efsun kuvvetile hareket ediyor• 
du. Araba, tam beı defa, kendi 
kendine O koca meydanı devretti. 
Ve sonra içindeki sihirbaz, bu kilfür 
manzarasını aeyreden sultan ta· 
rafından, bir kese altın ile taltif 
edildi [ 1). .• Böyle bir şirk ve kü· 
für manzarasını aeyretmek ıure· 

tile ne1büyük bir günah iılediğiml 
ancak şimdi takdir ediyorum. V • 
günahımın affı için zatı akdesle· 
rine lıtirhamda bulunuyorum .. ] 

Rahip Löyiill, elindeki mek• 
tubu kıraliçeye doğru uzatarak 
aalladı.. Ye ditlerinl ııka 11ıka 
bağırdu 

- ftlttlniz mi madam.. Türk• 
lerin ne sibJrbaz mahl6klar oldg. 
ğunu iılttiniz mi?.. Şimdi dDtll· 
nüo.. TUrklerln aihirbaıJıklan, 
Fransanın ilim ve irfan denilen 
bugünkü kUfilr ve daliletfle bir
leıirse, bınstiyanlık alemi ne olur?. 
latiyormuıunuz kl bu alem, önüne 
geçilmez bir felAlıete uğraaın .• 
lıtiyormuıunuz ki mukaddH klll· 
semizin varlığı Iakraz tebllkeıine 
maruz kalsın •.• Hayır, madam ha· 
ylr... Roma.. Biz.. Ve ben sat 
kaldıkça, buna meydan vermty .. 
ceğlıı:. Dalalete aapan.. Irıat ve 
ihtarlarımıza kulak aamayanlarla 
ıonuna kadar mll.cadele edeceğiz. 

Rahip, suımuıtu. Hem gezini
yor, hem de genlı geniı nefeı 
alıyordu. Kıraliçe, elindeki men· 
dil ile dudaklarını bastırıyor, ba· 
tını önüne ii«ıif, hıçkıra hıçkıra 
ağlıyordu. 

Rahip, yine birdenbire durdu. 
Lüzumu kadar ezdiğine kani ol• 
duğu kıralfçeye sordu: 

- Söyleyiniz.. Cevap veriniz 
madam ... Ya Fransa .. Ya Fran
ıuva. .• Hangisini feda ediyorsu• 
nuz? •• Eğer bana kati bir cenp 
vermek lıtemiyoraanız, iıte çıkıp 
gidiyorum. 

Rahip LöyiilA, uzanmıı, cnb
beaini almıştı. Kıraliçe, gömilldD
iü koltukta hıçkırarak kıvrandı: 

- Monıiny6rl. Bu kadar zalim 
olmıyınız... Kartınızda ıöz yaşlan 
döken.. ılzden merhamet bekllyen 
bir anaya, bir kırallçeye acıyınız ... 
Evladını feda eden bir ana.. Va• 
tanını feda eden bir lorallçe •••• 

Kıraliçe, hıçkırıklardan boğg. 

luyardu. Rahip LöyiilA, bu zavallı 
kadına şon darbeyi vurdu: 

- Hıristiyanlık, ılzden daha 
ziyade merhamete ıayandır ma· 
dam... Ben timdi, doğruca Mad
len kiliHaine gidiyorum. Çanla· 

[1 J Bir Türk tarafından 400 ıene 

evvel tasavvur n ttorübe edilen ilk 
otomobiJ 

• 

rın tlddetle çalınmaııaı emrede
cetim. Halkı kiliseye getirteceğim. 
Ebl mukaddeslmlz Papa hazret• 
lerlnln Birinci F ranıuva bakluada 
ıldır olan af aroz emrini bütün 
Paria halkına ilan eyllyeceğim. 
Yarım aaat ıonra Parlı halkı 
Luvr aarayının etrafında toplana· 
rak oğlunuzu tel'ine baıladığı 
zaman.. En acı nedamet hlıseden, 
ancak ıiz olacakııoız. 

Kıraliçe az kalsın çıldıracaktı. 
Birdenbire yerinden fırladı, rahip 
Löyiilanın ellerine sarıldı: 

- Merhamet... Rica ed•rim 
monıinyör, bir an.. Bir ldakika 
merhamet... Ak 1&çlarıma.. Beni 
boğan şu hıçkmldarıma acıyınız, 
muhterem peder .. Franıuvayı feda 
ediyorum .• Tek, Franıa yaıaaın .. 

Birdenbire papazın ıözleri 

parladı. Dudaklarında mağrur bir 
tebesıUm dolaştı. Elindeki cüb
beyi, yine kanepenin UstUne fır
lattı. Kırallçenin buz Kibl soğuk 
ellerini yakaladı: 

- Gördünüz mu? .• Tam bir 
hiriıtiyan kızma yakııacak surette 
hareket ettiniz... Oturunuz •• Artık 
ıUkunetle konuıahiliriz... Şimdi 
söyleyiniz bakalım, ne yapmak 
fikrlndealnlz madam? .• 

- Oğlum Franıuvayı, öldü· 
rece§'im. 

Birdenbire ıalonu derin bir 
aUkiit istllA etti. Sanki bu keli· 
melerin dehtt1ti altında, berıey 
ve her ses ezilmişti. Yalnız, 

ıenit geniş nefes alan kraliçenin 
ıöğıUndekl ipek kumaşın hııırhaı 
lıltilmekte ldi. 

Rahip, o kelimelerin dehıeti 
altında en çok ezilen kendisi 
imi~ glbl, pUri.h:lenen bir ıesle 
ıordu: 

- O~lunuz Fran:ııuvayı öldll· 
recek mlılniz, madam? .• 

- Evet... Onu öldUreceğım 
Monılnyör.. Bir hançer darbesin· 
den, en korkunç bir zehirden 
daha mliesalr bir kuvvetle öldU· 
receğim... Onu maneyf bir ölüme 
mahkum edeceğim... Bugünden 
itibaren onun üzerinde bütün 
kudret ve nüfuzumu göstereceğim. 
Onun fikrinden intikam hiılerinl 
ıileceğlm. O artık Şarlken aley
hine en küçilk bir harekette bu· 
lunamıyacak.. Ebediyen ve ebe
diyen (Pavl mağlubu) olarak ka· 
lacak.. Bütün hUkmü, bütün Jra• 
desi ; Lun 1arayının ıalonların· 

dan dııarı çıkamıyacak.. Daha 
ne istiyorsunuz, Mon Slnyör? Oğ· 
lumu aaltanattan ve hayattan 
mahrum etmekten maksadınız, 
yalnız Şarlkeni kurtarmak.. Onu 
bir taraftan Ttirklerin, diğer ta
raftan da Fransuvanın hücumu 
araaında bırakmamak için değil 

mi idi?. 
- Evet amma, Madam .•• 
- Arbk, hiçbir ıart derme-

yanına hakkınız kalmamııtır, 
monainyör... Bir elinizi göiıUnUze 
basınız, bir elinizi de ıu aaltbe 
uzatınız.. Vicdanınıza aorunuz ..• 
Bundan bUyUk fedakArlak olur mu?. 
Fransayı yabancı ayaklar altında 
çlğnettirmemek için oğlumu 
manevi bir ISIOme mahkum edl· 
yorum. Onu, ıerefli blr harbe 
ahlmaktan mahrum bırakıyorum. 
Daha ne iatiyoraunuz, Mon Sba
yör? •• 

(Arkası var) 

.... ,, ı • 

• 
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VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞlRKETI 
Jatanbul AcentahA'ı 
Liman Han, T elefonı 9Sl99S 

Trabzon Yolu 
SAKARYA vat.u:~ni11 
Pazar ,.OnO saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gldltteı 

Zonı"ldak, lnebolu, Ayancık, Sam• 
aun, Ünye, Ordu, Gire1un, Tirebolu, 
GlSrele Trabzon n Rizeye. Dönilt· 
te bunlara illveten, Of ve SOrnı•
neye uğrayacaktır. 

Karabiga Yolu 
CUMARTE~, ÇARŞAMBA 

sQalerl Hat 20 de Tophane rıhh· 

mından bir vapur kalkar. Gidlt YI 

dlSnllıt• mutat lıkelelere ufrar. 

lZMIT YOLU 
Cuma, Pazar, Sah, Çarıamba, 

ıGnlerl bir npur saat 9 da, Top• 
ha•• rıhtımından kalkar. 

~! ... ____________ _ 

DABCOVICH va ŞUrıka11 
Teh 44 708 • 7 • 419SIO 

ATiuı>a n Şark limaolan araaında 
muntııaam poıta. 
Annrı, Rotterdam, Hamburg n 

lıkandlnnya limanlara ioin yakında 
haıeket edeoek Yapurları Ye dUnyanın 
baılıoa limanlarında tranıbor demen 

Yakında geleoek vapurlar 
Hansburg vapuru 5 • 8 T. saniye 
doğru. 

August Leonhard vapuru 26 
Te,riniABniye doğru. 
Yakında hareket edecek vapurlar 
Hansburg vapuru ıo.12 T. saniye 
doğru. 

August Leonhard npurıı 5 
K. evvele doğru. 
Futa tafılllt ioin Galata, Frenkyan 

han umumt aoentelifine mUraoaat 
Tel. 4.4 707 /8 • 41120 

~------ (4211) ...., .............................................................. 

Resim Talı/ili .Kııpona 
......... lJ••• .. .... ..: ·-:. 

Tabiawuıi öirenmek .iatlyoaamı 
reaminiıi bu llupondaD 10 adet 
ile bitlikte göoderioia._.; R~ıtlllİDİI 
auaya tlbidir ve •iade edilmeı. . .... ..,,,,.. ... 

Çölde kaybolanlar 

Çoban Ylldıa:ı 

ile yollarını bulurlar 

•• hedeflerine yaaıl 

olurlar 

lf BANKAll 
kumbarası 

da itlerini bllealerlD 

Çoban Yaldızı 

dır. Sıkınhlı günlerde 

imdada koıan, yol 

aöıteren odur. 

Hililia 
Merkezi Umumisinden: 

Eskişehir Merkez ambarında : Eıki ip ve hortum 
ve muhtelif bez ve aedye bezi 11 Teşrlnlıanlde. 

Galvaniz Yaril, baılıldı eter takımları, ayarh kalay, torna, 
zımpara, makkap tezgahları 12 T eırlniaanide • 

Muhtelff somun anahtarları, demir çekiç, Ye tornaYldalan, 
bidonlar, zımpara kiğıdı vesaire 13 Teırlnfsanl 934 tarihlerinde 

satılacağından taliplerin müracaatları. ~ (4595) 

Kuvvetlilere JSıhhat 
QUINİUM LABARRAQUE.ın 

• yemekten sonra bir llkOr 
: "' kadehi miktarında ııtimali • :. kıao · bir zaman zarfında 

: en kansız hastalar kuvvet· -: lerinl lktisab ederler. --E. ---------= ' -· --

Onun ı lcın zayıf olanlar. 
hastıılıktan veya fazla ca· 
ltşmaktan kuvvetsiz dOşmOf =
otanlar. pet< seri neşvO nO· =. 
·ma hesabile yorulmus gene· = 

ter ' kansız gene kızlar ve = 
l ihtiyarlar: 
·Tıp takültHI takdırnamesini haız: 

e e 
uınıu• 
altırı•1111c 

Şarabı aımaııcurıar. 

BOtOn Eczanelerde ehven 
fiatla satılır. 

Zafiyeti umumiye. lftihaııılık ve · kuvvetaiılik halibnda bilvük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satıhr. 
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1 RADYO 1 
11 T-.rln ... nl Pazar 

l.ta.bu1 - 18 p lk ile clau mullaW, 
•.IO dtbaya haberleri, 21.20 ajan• •• bana 
.. berlerl, 21.30 orkeıtra, rad1• ... " •-ao ..... , .... 

Bllkreı 304 -. - 11.41 tlW ... .,... 
12 Koıo koa .. ı. 12..11 ..., _....... 11 ... 
eer, 13.30 hafif •••ld, U.16 haberler, 14.40 
...,., maaıkl, 17 klJll ~ti, 11 Coroı .. 
aoe cas takaaıa, ........ n.u ........ 
8ild9Jal• deu-. • OalYenlte, tO,• Lela 
a.uııaı. 20.4l Keaı.aa.. 21 Podtller Ro
._ autkl.ı (K-. tar.ıa.._) il.it rad10 
erkeltrul, :ı2 K_,_...., il.ta .. ..,. orke1-
••• (UTert• ,,. Yeleler) 2S ... erler, n.• ... 

VarfOH 134~ m. - 11 daae mıaalklıl, 
18,50 MU1aha e, 20 karlflk an ki, 20.U 
•uhtellf bahl• er, 21 lAb muıdldıl nnfoalk 

erkeıtra ve piyano, 21.45 habe ler, 22 ae
.. u netrl1at1 mUaahab .. 23.lS kon1erli rek
lamlar 23.30 p ü (Leh -..ı•n.) 

Budapeı e SSO m. - 18 baflf aa' on ••• 
alldal, 19.10 a ıel ıöı.ler, 19.45 pllk, 20.45 

a.lklyeler, 21.:.ıo ı.oıu baberlerf, 21.'9 eıkl 
" Jenl Macar ıarlı.ılan an, 22.lç ha1Jer1ar, 
22,45 pal ı tak mıaıa koa1eri, 24 daaı mo
alldaL 

V yana 507 m. - 11 pil 1 19.05 lnlç• 
" • Anıtıarya fu bol maçıa•• ••t cemi (VI• 
,_... ataclıadaa), aı llaahıbe, IMO Zuckma• 
JV (kendi •erlerladea) 20.10 haberler, 20,21 

~ .... lalan .. ........ 21.15 SclalDa 
.. f1'11ab, 23.05 llaka Shh8hw ldarealade 

koaMr, 25.30 llaberler, 24 ektam koDHrl• 
.ıa deHm1, H.15 dau •uılkllL 

12 Teplnlsanl Pazarteel 
l.taabul - il fraa ... ca dw1, 18.30 pllk • 

a...ıı .......... 20 ••nferaaı (SoUa Sarrı B. 
tarahaclaa) 11.28 aj ... baberlerl, 21.31 aJu9 
" Boraa ...., • ...., 'il ...... , • ...._ 
laaaımıa ftllwaklle radyo ..... M .._ --

•••tralan. 
Bllkr .. 564 a. - IS.IS ..... ...

rlyatı, il lt8ftf •uılkl, 19 ........._, 19.15 
Rad10 - ...... 20 .............. plllr, 
20.U koafwa-. 21 kwartot oda aualklll, 
11.40 k_,_..., 21.115 ....-ı, 2UI kabare 
•ulldal (pltlr Ue) , n.e ........ 

v ....... ue .. - •......, ıus 
....... .,., lUO ...... flııl7aae - s-- ... 
llklaJ), l&M ..... bab-, 1&11 ..... ....ad, 
1'.45 toeuk ... ,.... n ,.,... .. ... 
•u•Ud, • ........., n tas .... ._,-.. 
•llaahabe, 21.41 dau ........ 

Budapeflıa l50 •· - .. 111t .. _., 
19 A •uca de 11, 19.30 .-.. ~ .... ..
katra-, 20.• mlaababe, 21.lt Falbua..OS 
erkeltra 11o ... ı, 13.SO, h•IMırler, 23,SO plllr, 
M.20 Patrll paıeae orkHtrul. 

kisi) , 22,()5 daaı •uılkiıl, 11.'5 ... 
......,, 23, 10 dana maıildıL 

Varıon, 1845 m. - 18 pl1uo • 
keman muıikiıi, muhtelif, 18,35 tar
lalar Ye hafif banlar, •uAhabe, 
19,15 koro koaıerl, 19,45 iktlnt, IO 
ıeıli filim parçalan (pllk), 20,26 ak
ttlalite, 20,SO serenatlar, 20,45 •ahte
lif bahiıler, 11 VJ7uedaa uldL • 
Choplnin Herleriad• mlıekhp "-
Hr, 22,30 lnıili&ce •etri1at, 12,40 Vl
yolooeel koueri, il kouerB ,.....,. 
lar, 23,15 ... , mulkbi " Uflf ha
Yalar, 23,0S kahYebu• koaHriaia 
devamı. 

Badap•ıte, MO -. - 18,30 plllr, 
koa•erl, 19 la.Wzce dera, 69,30 plilr. 
19,SU lükA1e, 20,30 Puççin'nin"Madame 
S.tterfly • ~ruı, 23,20 .. bulu, 
33,ts lmre Matyarl çingene orkeı· 
traıa, 24,tS cazbant. 

Viyana, 607 m. - 18,05 1eai mu• 
ıiki,19 tıbbi netriyat, 19,25 muhtelif, 
20,20 ltalya - lı giltere dGnya .. mpf· 
yonlutu için Lon rada yapılac:ık 
futbol maçı oeticesl haklnnde mali
mat, 20,30 bando mız k , 21,30 ekti
.Ut., 22 " Der liebeAupatla • Wali 
vı, .. a prk• .. .-, a &penatoa 
......ı..be, 23,10 holzar rad10 ork_. 
traa1, 25.31 -~'er, koaaeria clenmı, 
24,45 dana plAldan. 

1& Tetrlnlsanl Per9e• ... 
Bakref, 864 m. - ıs - ıs pdllz 

aeplyatı. 18 aaloa muulüll, 19 haber
ler, 19.15 kollHfia denm1, 20 Oai
Hrslte ra:I,._, I0,20 koaferau, 
20,~S Blknt operuıadaa aaklen 
opera tem•lll ıoaaade laaherl•. 

Verıo't'a 1845 • - 18,45 aaloo 
•••

0

kili - muld.llf, 19,U Beethw•ia 
ıoaatlanadaa ( pllk le ) 19,35 p Ak 
ile vl7oloa..t k-ı, 19,-tS maaahabe, 
21 plik • •••hebe, 21 Wif orkeıt'a 
koa•ll'i, ft,45 laa.._..r, 21,SS maaa
..... IS lc..rll nlırll.tar, 22,15 ..... _ ........ 

......le 550 • - 18,SS Laka· 
toa 'İ••••• orkeıtra11, 19,30 muH
habe, 20,05 plyaao refakatile ıarkı
lar, 20,45 huici ıiyasete dair, 21 
Slldyo pi7eıa, 22,SO haberler, 23,10 

Mr!er, ıD.35 pnpaa ... .._ dslıu11aı, V..- - - 1"' ............. 
21.15 Budapettedea aald, D.30 ... ..._, 19 r-. k 
13.! O danı mU1lldıl, 1 Schraamel auılklıı. p.,..no vartetf, 19,40 muhtelaf, 

21 Paul Abrahamın " Viktor7a Ye 

13 Teşrinisani Sah mızraklı .tlnriıi • iıimli operet tem-
lıtaab11J - 18 Alm1nca den, 18,!0 

Jlllk ile dua a..W.I, 20 aaaaube, s.ı.a ıill, 23,30 ıon haberler, 23,SO pllk 
..... t•llfmdn, I0,20 ajau laaberlerl,2!.20 (opera dGetlerl), 24,60 dau muıikiai, 
.,_ " .._ .._....... n.Jt s.ı., .-.. 18 Tefl'lnl•nl Cuma er., -. " taap. 

Blkret 564 - 13-15 srladb aet-
Blbe1t 864 • - 13 ·1 5 flladlz rl7ata, 18 nd10 orkeatra., 19 Haber· 

aepi,.ta, 18 pWr, 19 haberler, 19,15 ler, 19,15 rad70 orkeıtra ... deYa•1t 
pWr. 20 OaiY•nlte, IO.IO pllk, 20,46 ,,., • 
kem_....., 21 Sclaamaaıa euderlad.. 20 um•vlite, 20,20 plak ( ..U filim 
MDfonik kon'Hr, 11,45 leDfoDllr kem- ,.W.slan) 20.45 lıoafvaaa, 21 kouere 
Hria cleYam ( 0..-U), ...... , dair lük.q sla, 11,16 Gecwp ....... 

flllaanaoallr koa•r, 21 latlrüat, n.ıs 
18,10 lıa•Hhau kODHri. S.fODik konHrla deYalDlt IS .. ....._ 

Vaqon, lW •-11..,_o a. a., U.IO plak. 
•aa koa..t; U.lli •ualaa.-e. 18,!IS Varto't'a 1345 • - 16,45 orlıestr11, 
pWr. •-•a•., 19,16 ...__ -"" 17,4& ........ 18,15 Trio plıuo 
leri.I• Yi,.a...a ile _.u-, U,41 kweıl. ll,50 ....ı.at.e. 10,15 prlah 
..... ,.., 20 çift p1, ..... ( ~ ) ...,... .................. • ..,., 
20,20 AktGallt-. I0,30 p,rkılar ( pllk) •llillri. 20,20 Aktlelite, ~ elanı 
•abtelif ba•ı.ıv, '1.15 etleV ••frlJ•t. •umkiü-muahahe, 21,15 _,ı,..oıu 
22 Hnfoaik, .23 i.,...ıi reidlmlr, ..ıollik k-.eri, 23,31 tlirl•'- 13,40 
23,15 plak, 13,55 laıtBJet h9ferau, kouerll rUIAmler, 24 mmaube, 
14,lS muıikl 24,05 elanı malllklsL 

a.dapeft., 170 • - 18 Bertlaa &.dapette 650 • - 11 ..ı. 
.ıoa orkedr .. talam, 20,50 ••-- bertetf, 18,SS Steaoırafi derıi. 19,05 
..... 11,IG tapaDll ,._a....... .... Tiltor Polpnn idaruiade b.&f ••ild 
teleri, n,ao .. berler, 22,ISO Bada,..te 
'°uu orkedran, 14 Almaaca kOll- 19,30 spor .. beri eri, 20, 10 konferan., 

9,IO .,..... Wr te...a& ukU, 
hraa., llaoar ulaa• h.,eti, M,1G 2S,IO ti•••• ..as.-.., U Oüu 
eubut. ...... 

VIJaaa, l507 -. - 18,20 hafif ... 
likl, 18,50 W• aetrifatı, 18,55 koa- Beria 3G't • - 11 Popltw War-

wla .............. ~ lt,40 prk .. 
fena., ...., hlmik •etrlJat, 20.... lar, • prla Y• .a.I#, 20,26 Alıtle
hrler, 20,80 Hoberla lclareıiade rad• lite, ll,..S ...,a,at, 11,15 .U ••trl
ro orb.traa (Lee Fallin • ....._laden, 
11,40_ .. ..., !1,50 Hafoailır kouu, yat, 2l,'5 ( Kahramaa. fakat taaıa• 
13,11 •·x\· ... 21.50 ıeafoaik b.. .. ... ) ilimli mikrofoa nepl7ab, 
..... 13.21 _.. ... IS,IO ~ 2t,J6 .....,. ......... 23 •aberlv, 
18,51 dw -"Mil, J pM1r. 13.20 a .. 'eU .. ıildmhl ........ 

'-••Mrs "6 a. - il.IS N hrt 14 T .. rlnl•nl .......... Ta_._ ..... ....-. - ............ 
l.tubul-18 Franıısea den, ll,30 plllr, 21 ......-, 11.15 -....ı • .._ • 

pllk U. t11atro muııklai ••triyatt, • _._.... • alı • ...._, ti.Si ..... 

Avrupada Dlplom Mnsaddak Birinciliği ve ED 
Btıytlk MftkAfatı ve Zafer Nişanını Kazanan 

BASANll'CiSTABZARAT 
Tıbbi Müstahzarat 

Ha ... Kanet Şmaba ldlçlk 

.. " • lttlJlk 
il il • ı fts. 

Heıaa Ôblrlk Putlllerl 

Kolonya ve Losyonlan 

'° ıeo 

150 
30 

90 dence hau. Umoa çiçek*i koloa7a• paemlo, 
..,... •••ekte, ...... pçelderlad• ................... 
lardaa llazaw ..Wmlftlr. 

Ki~ cep tlte•I 
Cep ...... 
KlçOk 
Orta 

Haaıa kolon,U. Dla ..,.. ...... de 
ft loıyonlan BllyOk 

• 
Caiıa kapakla ....... 

e .... UYantalan 
N...a. "kaıoa71111 

• 
• 
• 

" • • 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

l/I litre 
1/4 il 

ın " 
l .. 

• 
• 
• • 

" • 
• 
il 

aÇ1k " 
Cam kapakla ......, 

" • 
• 
il 

• 
il 

1/24 litre 
Jn6 r 

l/8 .. 
V4 

112 
1 
118 
1/4 
112 

ile 

• 
il 

• 
• 
• 

1/8 .... 
V4 ,. 
1J2 , 

Kokulu Sabunlar 
Haıaa banlet •bunlan klçAk 

" • il bl16k 
Hana tavalet Mbanu 220 Gr. 

11 11 • ı• •Ulu 
• " • l50 il J 

e. ... Gllaerln aabuoa 

" " . 
Haıu Gliıerln ıabana ıtl 
Ha•aa Gllserı. Mbaalan .. , " Dmoa inatta 1"8de 
Henn Tıbbi Sabunlar 

Krem ve Briyantinler 

25 
40 
70 

130 
150 
250 
500 
130 -300 
ıoo 

3S 
60 
ıoo 
200 
250 

80 
130 
200 

10 
ıs 

25 
25 
3S 
10 
ıs 

2S 
35 
20 

Nefis Yağlar 
.Kunet, S.W.t, Nefaı•t •• Leuet Hede eda 

Haua Z.,Uayata 1-4 K., • 
• " 1-2 • • 
" • 1 • 75 

a. ... Z.Jti.,afl 2 Kr· m 
• • 8 •teneke• 450 
• • 17 • 1050 

Hasan Hial ela Parefla 7S 

" • • • kl~k •• " 
Ha1an F.-k W yatı -
Haıan Hintyatı ballı 2S Gr. Z 

• • " 50 • 25 
HaNn Badem7atı fİf• • 

• ., eCI " • 
H.... Bahk1•ı. 1-4 Kg. .. 

il 14 • 
• 1 il ı• 
• 2 il 175 

Haşaratı ve Fareleri Öldüren 
Fa7da Ha .. l/4 1Jtn JO .. il 1/2 " 50 

• ı • 80 

" " 6 • IOO 

• " BllyGk aaballjda uft kiloıu 70 

" " 
Pompa 100 

" " " D '° Far Haaa Fare ZeWr llacun 25 

" .. " • Betda1 25 
Ha ... fare &elürlerl lldll bir .... 40 

Glüten Mamulib 
Şeker lautahtıoa Ye za,.S.mata maMaa olup ıoa 

etıbba koaıreainin kabul eyleclitl formGI Gıere tertip 
.-iilmit çok dakik, ayarlı Ye tandlr. 
Haaan Glüten ekmeji 85 

,. " Gevretl '8 
h Bademli GlGten Ekmeli '8 
., Glüten Makarna• 112 Kf. '8 
" ,, U.a 112 ., 60 
,, ,, Şehriyesi 112 ıe 60 

Hasan D yabetik Çikolata11 25 
,, ,, ,, Kg. 450 

HHan Kremi Vazo yağıız 
HHan kremi tGp içinde 
Huan Bir)'.antlni Hasan Diyabetak ~ekeri 50 Gr. 40 

r,J,1 .... <•~•·· .. ıoa • 70 151 
.... RYllk: 

" • y •Pi& Likit 
Haaan Biryantlnl Yat11z Bil Gk 

50 

• 75 

ŞampuanSaçSuyu ıe Sabunları 
Saçlan uam, kepekleri Ye mikroplan ızale eder Ye 

,waQf•k tatar. 
Haıaa .... ,. ... 
Haaaa MÇ sabuna 
Haıu Trillofll • ••JU 

Traş Levazımatı 

ıo 

50 
125 

Hasan Traı Sabaaa 25 . . .. "'-• . 
..... ini lllpldmt ıo Adet • 
Hun tnt ......... bir adet 6 

Çiçek, Gatsuyu ve Yağları 
Huaa~llw,a • V4 11 40 

.. • • l/2 • 50 
• • • ı • '° 

Ha.-~ il l/4 • 40 
• " • 112 • 50 
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H E ~T LEZ • • TiNi 
ANCAK; 

Kar Sütün·· içtikten Sonra Anhyabilirsiniz • 
KARS •• SÜTÜDÜR 

•• 
T U Y•lnaz 8000 metre r•rl•l•rınd• r•t•· 

r•bllen dUnr•nın en cine lneklerlnln 

Bu inek Sütleri •ı n T AHMIN EDEMIYECEGINIZ 
KOKU, LEZZET VE 

KADAR FEVKALADE 
NEF ASETINi SiZE 

KA ÜT T TIR 
Fiyatı: Büyük kutu 70 kuruş - küçük kutu 85 kuruştur. 

CAKTI • 
Bakkallardan arayınız. 

D .. 0 .. 1 SATJŞ VEBLEBI I lıtanbul: Balakpezar, Taıçılar No. 17 Tel. 23771 
IWA IWA a Ankara: Hacı Ethem Zade lbrahlm •• Mahtumu. 

lzmir: Şekerd Ali Galip TlcarethaneıL 

• 
KAR ÜT FA RI 

GALATASARAY Eczanesi Müstahzeratından: 

CEVAT 

Bat ağrıları, diş ve sinir sızıları, Romatizma ve grip 
rahatsızlıklarına karşı en faydalı ve teskin edici 
bir ilaçtır. 

1 - 6 - 12 lik orijinal teneke kutularda bütün 
eczonelerden arayınız. 

l 

===========-===-~=-=-......,,, .......... ------=c:::=-------------=---=====----=-===----
Doktor 

TUrldyenln her tarafında en ı:lyad• 
raibet sr&ren metin Ye zarif 

r HORHORUNi 1 lnhiaarlar U. Müdürlüğünden: 

iGA 
Markalı yerli 

aaıotıarıaı 
Her yerde ara· 
yınas. 

lıtanbul 

LASTiK F ABRIKASI 
Türk L imited .Şirketi 

Yedlkule 
Kazhçefm• 

~-------------·-.. (4619) 

Eminöntl Valide kıraathan11i yanında. 
Bilcümle sabi,an n talebeler mec
canen muayene ·n )'anm ücretle 

tıdni edilir. Tel ı 24131 

~----.-. (4520) 

r Ac talik Arı 
letanbula yakın, Taırada iılık 

villyetlerden birinde hırhanıl bir iı 
üıerine taminatlı olarak aoıntılik n 
it yapmak istiyorum. 
lıtanbulı Poıta kutuıu 741 ı yaznıll. 

9oft Poem Matb••• 

lalaiW: Ali Elu•• 
Neırlyat Mlldilrlh Tahir 

R 

,. 

P L A Y tıraş bıçaklarını tercih edlyona 
elbette bunun bir sebep ve hikmeti vardır. 

4500 kilo alvı 
4500 ,, reçine 
500 ,. rltapon 

Yukanda neti Ye mlktan yazılı malzeme 12/11/934 tarihi•• 
mlıadlf puarteıl ahi ıaat 14 te pazarlıkla alınacaktır. Tallplerla 
Ciballde Levazım Ye Mllbayaat ıubeaine mllracaatlerl. ( 7392) 

Üniversite Mübayaat Komisyonundanı 
Onl•eraltı Merk11 blnaaı bahç11lnde yapılacak olaa raıathıne 

blnaıı tnıuı prtnameıine tevfikan 20-10-934 tarihinden ltlbarea 
20 atn mllddetle Ye kapalı zarf uıullle mllnakuaya konulmuıtu .. 
T allpler laergtba Mllbayaat Komlıyonuna mllracaatla doıyuım tet
kik edebilirler. 'taliplerin ihale ,Onl olan 10-11·934 cumarteal 
,anı aaat 15 te OalYerait• MDbayaat komlıyonuada hazır bulun
maları ilin olunur. .. 687 4 ,, 

•unyada fıvkalAde 

• 
~I 

Pilleri ve 

Cep fenerleri~~ 

Gayet pratik, iıtimall Kolay, teminatlı ve 
ıon derece iıtifadelidirler. Bilhaasa karanlıkta 
yk metre meaafedeld 6ntlnUzl aydınlatarak 
yolunuza kemali huzurla devam edebiliralniz. 

Pillerin muhtelif boyları ye fenerlerin mula· 
telif cinılerl vardır. 


