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[Halkın Sesi) 

Orta Tah•il 
Programları 
Değişirken •. 

Maarif Vekaleti orta tahılt mek
teplerinde, yani liae ve ortamek• 
teplerde okutulan denlere ait olan 
müfredat proğramlanm battan 
bata değittirmiye karar nrmi1-
Bu hususta yeni bir talimatname 
hazıruuııyormuş. İrfan hayatımız 
bakımından çok mühim olan bu 
mesele hakkında topladıfımız 
mutalealan yazıyoruıı 

Ali A ~met D. (bkmektep muallimi)
Orta tahaU deu itibarile ilk tahıllin 
devamıdır. llkmektepte okunanlu 
daha etraflı Ye derece derece tafıilitlı 
olarak ortamektep ve liailerln terbiye 
noktamndan da ilkmekt•plerin devamı 
teklinde olmasını iıterim. Bu~n elde 
bulunan orta tedrisat mlfredat proı· 
ramlan, Hrl ihtiyaçlara uypa detil
dir. DetittirilmHi lba mdı. Fakat 
mltredat proıramı tanzhaiade dikkat 
edilecek pek çok / ıeyler vardır. Bu· 
srllnkG proıram, talebenin kafuaaa 
mj.amı7acak kadar çok ylklldlr. 

il 
Hü1&yin Cemil Be1 ( Sultanahmet 

Akbıyık) - ISugQn elde bulunan ve 
tatbik edilen il•• mGfredat proıram• 
lan çok atırdır. Bu •tır proıram 
fayda yerine sarar verecek .. kildedlr. 
Naaariyata 'ok ehemmiyet ~erilmiftlr. 
Talebe bir 11mfta okudutunu hazmet• 
miye vakıt kalmadan atekl .... fta 
karıı•ına daha atır dersler pkıyor. 
Hullaa lise talebeleri çok okuyor, aa 
Bj'reniyorlar. Orta talıail proıra•lan 
talebeyi ÜalYeraite tahıiliae kaıurauz 
olarak bazırlıyacak tekilde olmalıdır. 

* 
Hayri Bey C Tıp fakiilteıinde ) -

Ben lise tabıili vapukea ae akıntı
lar çekmiftim. Propaalu çok )'lkll 
olduta için muallimler okutmakta, 
talebe aarenmekte bin blr zorluk ç•
kiyor. BuıOn eldeki proıramda birçok 
fazla Ye fayda .. • t•Jler var. Bunlar 
ablmab, talebeye en llzualu ı•yler 
aıretilmelldir. Bu HDe ilse bakalorya 
imtihanlanmn bir faeia .. lial alma
sında. talebeden ve muallimde• evvel, 
proıram meı'uldlr. 

Muza için Bir Anket 
Müzelerde tahkikat yapan ma• 

rif mtifettiıleri, mllze memurlan 
mlUehasaulan arasında bir anket 
açmıflardır. Bu ankette memur
lann, mtızelerin ialibı •• mllzedeld 
kıymetli eserler hakkında neler 
dOtllndtikleri ve kendilerinin mil· 
&eler ve tarih hakkında birer 6aer 
neıredip etmedikleri ıorulmak· 
tadır. 

Mualkl Çalttmalarr 
Haber ald ıfımıza ıBrı, btaabu 

konHrvatu't'arı Garp mu.ik aini halk 
tabakaları uaaında tamim içia fil 
Jrlnl•rde faaliyete ıe,mek Daeredlr. 
Diter taraftan konservatuvar Milli 
muıikl için çabtmak kararını vermlttir. 

Tlc•ret Odaaınd• 
Ticaret OdHı mecliı awarıa•n 

snilddetleri bu Hoe ıouuada bitecef ı 
İçm Oda, timdiden yeni az.anın ıeçiın
leri için hazır:ıta ba9bmı1br. Y eal 
ıeçim ıelecek ayın 17 ıinde 7apıla
eaktır. 

Meçhul Bir Otomobll 
Kime ait oldutu anl "t•l~m y~n 

bir otomobil Sahpaz•rında Rüıtem 
acllı biriae çarparak atır surette ya
rAlamııt .r. 

Bir. Araba Devrilirken •• 
içindeki Kadınlardan ikisi Fırsattan 

istifade Yankesicilik Yapmış ! 
Enelld ılln KaragOmrtıkte bir araba kazam Y• ı ba f11ub bir ganimet bilmit Ye hemen ZekJye Ha· 

bu •ırada da bir yankesiciJlk hAdiseıl olmuıtur. nımın yanına ıokularak: 
Tahkikabmı.za ıöre me1ele fUdur: .. - Ah kardeı bir py mi oldu?,, Diye Zekiye 

Kargtlmrilkte oturan Zekiye Haaım adlı bir ka- Hanımın kollanm omuzlannı uwmıya bqlamııbr. Ve 
dın evvelki glln Karagllmrtıkte yapılan bir eğlence- bu ıırada da Zekiye Hanımın mantosunun cebinde 
ye daTet edilmiftir. Zekiye Hanım Bayezıtta oturan bulunan Oç lirasını 8flJ'aJ'ak yanında bulunan Lehi· 
birkaç arkadaıını da beraber göt6rmek için Beyazıda beye vermiftir. Bira• sonra acın aeçen Zekiye H. 
gelmlf, arkadatlarını eTde bulmuı ve onların evine arabacıyı: 
misafir gelmft olan meıhur yankesici Cemile ile •• - Oğlum •• kabahat bizde değil, amma yine 
arkadqı Lebibeyi de eğlenceye dav•t etmqtir. ıenin hakkını vereyim . ., Diye elini mantosunun ce-
Zeklye Hanım davet ettiği dört kadınla beraber bine sokmuş, fakat paranın yerinde yeller esmekte 
Beyazıt meydanına çıkmıı •• burada bir faytona olduğunu görünce feryadı baamıtbr. O sırada ora• 
binerek. KaragllmUğe doğru gitmiye başlamıılardır. dan aeçmekte olan bir taharri memuru Cemile Ue 
Fayton Kararftmrlikte dar ıokaklardan b:rine ıa- arkadaşını yakalamıf ve çaldıldan parayı Z.ld1e 
parken dingili kırılllllf Ye içindeki yokularla bera• Hanıma iade etmiıtir. 
bu devrilmittir. Paranın Cemile Ue Lebibede çıkbjuu aarea 

Bu yolculardan hiç birine bir.,ey olmamış iıe de Zekiye Ha111m: 
pek nazlı bir kadın olan Zekiye H:ınımıo canı biraz - "Vay hainler vay •• iyi ld foyana yolda mey-
yanmıt olacak ki bir elini tutarak feryat etmiye ba.- dana çıktı. Eğlence yerinde bu balb kanftıl'IDlf 
lamqbr. Faytonda iken hiç bir if göremiyen Cemile olsaydınız ben rezil olacaktım.,. Demiftir. 

Maryo Sera 
Yıldız Kumarc111 Davayı 

Kaybetti 
Bir vakitler yıldız ıaraymı ki· 

ra ile tutarak burada kumarhane 
ltleten Maryo Sera, bllihare be· 
Jediyeyi daYa etmif; bet milyon 
lira zarar veziyan iatemiıtL 

Bu dava belediyenin lehine 
neticelenmlı, Maryo Seranın iddi
ası Yarlt görWmemiıtir. Belediye, 
bu davada, belediye lehine biz· 
met edenlere naktr mllklfat 
vermeyi kararlaıtırmıtbr. 

Muallimlerin 
Bir isteği 

Şehrimizdeki Ukmektep mual
limleri, ihtiyacı olan muallimlere 
alacakları maaıa mukabil ikraz· 
larda bulunulmuı için allkadarlar 
nezdinde t .. ebb&aatta bulunmıya 
karar vermiflerdir. 

Bu buauata bir iJkmektep mu· 
alllml bir muharrlrimize ıunlan 
16ylemlftlr: 

" - Üç aylık maq uhlplerine 
Emllk ve Eytam banka81Dln yaphğı 
yardım gibi yahut, Ziraat banka· 
11nın k&ylllye olan muaYeneti ıek· 
linde muallimlere de icabında borç 
para verilmeıini iatiyonız. Herhan
gi bir mi:ti bankamızın bu it için 
kredi er açması meseleyi halle 
kftfidir. Alakadarlar nezdinde 
müracaatta bulunacağız.,. 

Deniz K•z•l•n 
lstanbul Deniz T.caret MüdGrlDtl, 

I: mın a •• y kın ltıyılarda deniz 
kaz n n•n 3nü i1e geçmek için çok 
ııkı tedbir almıft r. 

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

ıJhtikar 
Komisyonu 
işe Başlıyor 

Vilayette Vali Beyin riyasetin• 
de yeni teıekkül eden ihtikan 
tetkik komiayonu yakında içti· 
malanaa baılıyacakbr. Komiı
yonda Şehir Mecliıi namına da 
bir zat bulunacaktır. Meclis bu 
zab bngüolerde ıeçecektir. Ko· 
miıyon mesaisini iki ay devam 
ettirecek, oeijceıiai Dahiliye Ve
kil etine bir raporla bildirecektir. 
Komisyon çalışırken, lizımgeleo 
malumat ve istatistikleri belediye 
temin edecektir. 

Şehir Planı 
Bu iş Bitmeden Cadde
lerde Değiıme Olmıyacak 

latanbulan imar plAm :rapd
madan, yeniden cadde Ye ıokak
lann istikamet haritalanDJD de
ğiıtirilmemeıi tekanllr etmlftlr. 
Fen heyeti lüzum görülen yerlerde 
bazı ufak tefek taclllit yapa• 
cakbr. Çüııkft bftyllk değifildik 
yapıldığı vakit bir takım kimıeler 
belediyeye müracaat ederek ev
lerinin 11labaak tehllkuinde ol
duğunu iddia etmekte ve iıtimlftk 
iıteğinde bulunmaktadırlar. Be
lediye, bu ıekildeki zaruri fıtim· 
likler için çok para vermekteclir. 

Yün Sanayii 24 Saatin 
Memlekette Merin.os Cinsi Hadiseleri 

Koyunlar Oretılecek . . . 
Son seneler içinde teknik tec- Üıküdarda Alı ısmmde bir 

hiz b t k w den )ün sana- çocuk oyun yUzilnden çıkan kavga 
yii~izd:n ~=~ıaf eyolunda gitgide neti~es:nde Ahmet iamlnde bir 
verimli neticeler alınmaktadır. çocugu taıla başından.yaralam~tı.r. 

Bu arada yün 9 1 nayiimizi Jf Zeyrekte Mebna adh bıriaı 
tam amile te~in edecek evsafta b!'. ~lacak ytlzlbıden Cafer adlı 
yapağı etiftirilmesi için de bir- bınnı batından yaralamış~ır. 
h•yli :ayret aarfedilmektedir. lf- Kör Lazarl adh biri Haha· 
yerli yapağı cinalerinln m6kemmel oğlu~da Kiryakonun 6teberlaini 
tekilde ıalabı için birçok te<-rft. çalchgmdan yakalanllllfbr. 
belere glriıilmittir. Bir mftddet JI. Me~met a~ ~iri kantarca• 
evvel memleketimize getirilen ve larda lsmail efendinin dllkklıım· 
muhtelif mıntakalara dağıblan dan bakırlan çalarken yakalan• 
Merinos koyunlarının bulundukları mıfhr. , 
muhitlerle iyi imtizaç edemeyişleri Jf SaDıkalı Serope B~yoğlun-
yfi:zlindeo yapağılaranın cinslerini da"' ıtıtçti llyamn öteberlainl çal-
kaybetmişlerdi. Yapağı ihtiyacı dıgmdan yakalanmııtır. 
nazari Ubara ahnırken bu nokta da lf. Aımahmeaçftte J~al ıo-
ebemmiyetle tetkik edilmiş. geti· kağında marangoz Y orl1!1m eYin-
rilecek koyunların mllaait mmta• den yangın çıkmıı ı .. de 11rayetlne 
kalarda tıretilmeleri tekarrtir et· meydan verilmeden a&ndnrll· 
mittir. mfttlllr. 

Güniin Tarihi ( 

Yeni Sene Tütünü 
Çok iyi 

Aldığımız malftmata göre, yeni 
senenin tUtlln mahıulil bu aene 
ıeçen yıllardan az olmakla bera• 
ber, cins itibarile fevkalade mft. 
kemmeldir. Yeni mahsul rekoltesi 
13 mılyon kilo olarak tahmia 
edilmiştir. 

Elde ettiğimiz malumata na• 
saran mevıim baılangıcındanberi 
yalnız Ege mıntakaaında 1,5 mil• 
yon kilo tutun aattlmışbr. Bu 
miktarın yakında daha kabarık 
yekünJara varacağı umulmaktadır. 

Emniyet Abidesi için 
Ankara, 16 - Emniyet abideıl 

için hariçten ıetlrilecek malzemeden 
ıftmrDk reami alınmaması karat 
altına alınmııtır. 

Bir Genç ZehlrlendJ 
Cihangirde Aydın adlı bir srenç, 1 

aaaeainin yanhtlıkla ıalataya sirke 
diye koyduğu iJJçtan zehirlenmif, ha ... 
tahaneye kaldırılarak tedavi albaa 
alıamııtır. 

Garaj Sahipleri 
Garaj aalıiplerinin beyanname tan• 

sim etmekle beraber, Belediye mO. 
fettiflerine g3ıterilmek llzere ayrıca 
bir de defter tutmaları takarrb 
etmlıtir. Bu defterlerde hersrfln b~ 
ıaraja kaç otomobil girdiği, ka9 
otomobil çıktıtı ıarih malümatla 
birlikte yazılacaktır. 

Taııare Cemiyetinin 
Yeni Bir TetebbUsU 

Ta11are cemiyetinin l.tanbul ıu
beal, limandaki tahmil ve tahliye itle
rini maa17en bir ıekil dahilinde 
Gaerine almak için teıebblaatt• bu• 
lunmuıtur. 

MUrecaatlar B•tladı 
Ortamekteplero muallim yetlttlrea 

Ankara Gazi EnıtitOıfl için yeırid•ı& 
leyli meccani talebe alanacatını haber 
vermlpils. Bu karar CbwiAe '1mdl 
birçok gençler m•aabaka fmt'ttıııDta• 
rına dahil olmak için milracaat et. 
mey• baılamrılardır. 

Alman Heyeti Taksim 
Abidesine Çelenk Koydu 
T•k orduuaa alyaret ede• Almaa 

aabltlerinden Kaymakam Yodel ve 
Rohde, refakatlerind• Erkanıharp 
Kaymakamı Nihat Bey qldutu hald~ 
dan aaat 12 de Takılm abidealae 
~elenk koymuılardır. Ayai zamucla 
Alman sabitleri Harblumumide vefat 
eden Almanlarıa Karabiıadaki kabih 
liri tb:erine de çelenk koymuılardır. 
Alma• Batkonaoloıu hasta olduj"un• 
dan Vla Konıoloı Fon Grennib 
merasimde hazır balanmuftur. 

Adaların 
Sagu için 

Belediye, Adaların ıu derdial 
kaldırmak ve buraya ıu temin etmek 
için Belediyeler Baakaaıadan ( llSO ) 
bin lira lattluas et•eye karar ••· 
•ittir. Bu para ile adalarda teıiıat 
Ylcude ıetirllecektlr. Adaların •• 
yllkuk noktalarına birer depo lnta 
edilecek ve buradan bitin evlere IU 

teni olunacaktır. Fea heyiti bu hu• 
ıuıta bir proje yapmaktadır. 

ı_'-.:..(. .:.:on:.:.._R_o_s_ta .... _'n_ın_R_e_•_i_m_l_i _Hı_l_k_ô.g~es_i_: ________ P._a_z_a_r_O_la_R_a_s_a,_n_B_._D_ı_Y_o_r_KJ_l_:__.. 

Otobftaçlller arasındaki 

rekabet JİD• artmıı Haaaıa her.-
•.. ls.a .buldan ti Çatalcaya 

elli kurup miif teri taııyorlarmıt ; 
acaba bunun inllne ıeçıaiye 
imlrin \lak mudur? 1 

Haaan B. - Vardı,. asizim, oto
bhçllft biri•lrlerile ..ıltfll', maa1yen 
bb lcHt koyulu, o uman da fazla 
lcret lro7acaldan için halk uru eder. 1 

- Ne onlar n, ne d .: halkm zara
noa olmıyacak gibi b~ luet koyH• 
JU olmaz mı? 

Hatan B. - Çok dojru olur. 1 

- Dotru o or da neaen yt1pm } orlar? 

Haaıua B. - Bilmea mi&İD meıhur 

llhdilr.. Dojruyu doku köydea 
kovarlar-



r 
' Resimli Makale 

,.,,,,.,. ____________ ........... 
Her gün 

Kuzguncuğa 

Tramvay! -
Üsküdar Tramvay ıirketi çok 

iyi çalışıyor. ÜıkUdardan Bostan
cıya kadar olan sahayı tramvay 
yollarile döteyip bezedi. Eıldden 
sokaklarında bir tek demir par
çaaı olmıyan Kadıköy Un ana cad
delerinde bugUn elektrikli bir 
faaliyet var. 

Şirket timdi d• ÜskUdardan 
Boğaziçine doğru ray döıemeyi 
dUşünUyormuı. HattA gelecek H· 

ne Kuzguncuğa tramvay itlemek 
mümkün olacakmı,. Bu kararın 
hoşumuza ııitmediğini ıöyleraek 
yalancılık yapmıt oluruz. Her ray 
parçası bir umran lıaretidir. 

Fakat Üsküdar tramvay şirke
tine hatırlatmak istiyoruz ki Bo· 
ğaziçine tramvaydan evvel halk, 
yani müıterl lazımdır. Eıl ve 
benzeri dünyanm hiçbir yerinde 
bulunmıyan Boğaıiçl, her geçen 
atın biraz daha tenhalaııyor, bo· 
ıalıyor, sönüyor. 

Korkuyoruz, tablalln bu mil• 
kemmel hediyesi günün birinde 
bomboı kalacak. 

Diyeceksiniz ki tramvay Jıle-

snlye baılarsa Boğaziçine akın 
olur, kalabalıklaıır. 

Hayır.. Bu dediğiniz olmaz, 
1adece tramvay yolu döıenmesile 

- Boğazlçlnin nüfusu artmaz. Kuıa 
bir fıkra anla ta hm ı 

Eskiden Çinde petrol yokmuı. 
Bir Amerikan kumpanyası pet• 
rol getirmlt Ye satmıya baıla
mıı, fakat iki aene içinde 
( 400 ) milyon Çinliden an
cak ü~ bet yüz kiti petrola 
ahımıw. Kumpanya iflas tehlikesi 

. ICarıısında kalınca genft bir rlzl· 
· koyu göze aldırmıı ve llç sene 

müddetle bUtUn Çinlilere bedava 
- petrol ve IAmba dağıtmıı, Uç sene 

sonra bedavacılığı kesmlı ve pet· 
rolun eakl fiatına da bir miktar 
zam yapmış, buna rağm•n Çinliler 
petrolu kapıı kapıı alıp kullan• 
mışlar. 

Şu fıkradan ••aiııtırmak,, itinin 
bu gibi teşebbüslerde ne btiylik 
rol oynadığı anlatılıyor. 

ÜıkUdar tramvay ılrket1, Is· 
tanbulun gayri mUsait semtlerin
de oturanlan Bogaziçinin ıuyu 
bol, manzarası gUzel köşelerine 
h·ç olmazsa çok ucuza taşımak 

külfef nl göze alırsa ve bunu 
biç olmazsa iki sene müddetle 
yapacak olursa, Boğaziçi 

ıenlenir ve Üsklldnr ıirk~tinin de 
kasaları tıkabaaa dolar. Bu işte 
Üsküdar Tramvay ılrketi, Şirketi· 
Hayriye He birlikte haroket ede· 
bilir ve belediyeden de yardım 
aörebillr. 

Nakliyat 
işleri 
Antalya Nakliyat Şirketi 

ı Yeni Bir Teşebbüste .• 
1 

Dotru ve düzgiln nakliyeeilitin 
ilk büyllk müte,ebbiıi olan ve on 

K&lnatta lnman ukhıı:ıın bUkmedemi1ecelt blrt•Y 
yoktur. BUtUn tabiat laaaa kafa1ından fıtkıran Hkl hamle
lerinin esiri o lmuttur. Hldlselerı kavrayan o hldis<-1erden 
istikbal• alt neticeler çıkaran insan, aa&"lam bir kafaya 
aahıp demektir. O çeşit lneanh•l' için "lmklnı slık,, yoktur 
ve olamaz. Ve o insanı rdır ki günün birinde r.ekAlarınıo 
kudreUı:ıe ıığınarak, arz mıu komtuluk eden öteki 
yıldı~lara bile ealr edeceklerdir. ÇU.ıkU kafa c.Uşlinür-

ve bulıınurk.n va insan dünya11 kendlıine dar, taliatl 
de kısır a-önneğe bat amıttır. . ~ 

_,.h; .,,, 
"' 4:/.; . 

/ ~ , 

a Dimağ kudreti il 

ON TELGRAF HABE7lLERİ 

Belgrat'ta Mühim 
Sonra Resmi Bir 

Bir Görüşmeden 
T ehliğ Neşredildi 

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

Belgrat, 16 (Avala Ajanın) -
T evff k Rüştü Bey Niıten geçer• 
ken Pra vda gazetesi muhabirine 
demiştir ki: 

kan anlaımasile kUçUk itilafın gün Yugoalayya Hariciye Nazırı 
biribJr;nfn ayni olmadığını, fakat M. Y evtiç'Je görUımUştUr. 

.. _ Eğer Marallya ıuika1tinin 

failleri, bu hareketlerll• hoıa git· 
miyecek hadiselere yol açacak· 
larını zannettllerse hata ettiler. 

ÇtlnkU tanı bunun akıl olmuş• 
tur. Bu menfur cinayet faillerinin 
üzerinde blltün dünyanın kin v• 
nefretini topladı. BUyllk hllkllm• 
daran sulh eseri, umumi bir döviz 
olarak kalmııtır. Türkiye her 
tUrlU ıerait içinde ne pahasına 
olursa olsua Yugoslavyanın dostu 
kalacaktır. ,, 

1 evfik RUıttı Bey, Yugoılavya 
Hariciye Nazırı M. Y evtlç ile 
milhim bir görUtme yapacağmı 
ilıive etmiştir. 

Türkiye Hariciye Vekili, Bal· 

aralarında mUfterek noktalar ol· 
duğunu söylemit v• ıunları llAve 
etmiıtir: 

0 
- Y onl Bulgar bUkiımetile 

olan münasebetlerimiz çok iyi dlr. 
Bulgarlıtanla komtuları arasındaki 
hava gün geçtikçe düzelmekte 
devam ediyor. 

Resmi TebllG 

Belgrat, 16 (A. A.) - Tevfik 
Rüştü Beyle M. Y evtiç araıanda 
yapılan konuımalardan sonra bu 
akıam aıağıdakl tebliğ neıredil
miıtir: 

" Cenevreye gitmekte olan 
Türkiye Cumhuriyeti Hariciye 
Vekili Tevfik RüıtO Beyefendi 
Belgrat'ta bHhasaa tevakkuf etmlt 

ve bu vesile lle dUn akşam ve bu .. 

Garip Şey ! \r T. • • 
Havyar Sandığı İçinden 1.ngıllerenın 'I 

Bir De ikanlı Çıktı Mü da/ aası 
Varşova, 17 (A. A.) - Sofya Londre. 16 (A.A.) - İmparatorluk 

hududunda kain Stolpci lstasyo- müdafaa komitesi toplanmış ve avam 
nundan bildirildiğine göre Sov· kamarasında Baıvekil muavini M. 
yetlerden gelen havyar sandıkları Ba.ldvin bu toplanmanın mühim bir 
vagondan indirilirken bunlardan 1 mahiyet arzettiğini söylemiotir. 

biri kazaen yere dUşmUt ve açıl• _J 
mı ıtır. 

Orada bulunanlar hayret için· 
de ıunu görmüşlerdir: Havyar 
kutularının arasında boylu boyunca 
yatan on beı yaşlarında bir erkek 
çocuk. Bu aandık Smolensk'ten 
geliyordu. Çocuk bitkin bir halde 
bulunduğundan bu garip ıeyahat 
usulü hakkında henUz izahat 
vermemittir. 

Opera 
Temsilleri 

Halkevf temsil tubesl mim 
operalar temsiline hazırlanmakta· 
dır. Bu kıt ''Bayender,, " Taıbe· 
bek ,, .. Bir ülkü yolu ,, iıimli 3 
opera temsil edilecektir. Bunlar 
Şehir tiyatrosunda da oynanacaktır. 

Hariciye Nazırları bu müll· 
katları esnasında, iki memleket! 
gerek doğrudan doğruya, gerek 
dolayıılJe alikar eden Avrupa 
•İyaaetinln en ileri ıelen 
mese]e)erl hakkında görUımelerl
nln tamamfle ayni olduğunu mil· 
ıahede etmltlerdlr. Hariciye Na· 
zırları hu mUlikatlarma Cenev• 
rede, Milletler Cemiyeti konse• 
yinin ve asanmhleslnin toplan· 
tııı eınaaında buluıacak olan 
dost ve müttefik memleket· 
lerln mllme1&lllerile devam ede· 
ceklerdir." 

CenevN Yolund• 

Belgrat, 
Rüştü Bey 
etmittir. 

16 ( A.A} - Tevfik 
Cenevreye hareket 

Zelzelesi 
Müessif Neticeler Verdi 
Muı 16 (Husuıt) - Son zel· 

zelede Çapakçur kazasiJe civar klSy 
lerinde yüzden fazla ev :yıkılmış, 
birkaç kişi ankaz altında kalmıştır. 

Ankaz altında kalanlar yaralı 
olarak çıkarılmıılardır. Muş Valisi 
yanına doktor alarak Çapakçura 
gitmiştir. 

Afyon Meselesi 
Cenevre, 16 ( A.A) - Afyon 

lıtişari komfteai, kendi içtimaın· 
dan hemen biraz evvel toplana· 
rak, hangi meselelerin takdim ve 
hangilerinin tehiri icap edeceğini 
tayin eyliyecek bir tali komitenin 
teşkilini . kararlaıtırmışhr. 

Sözün Kısası 

Münderecatımızın çoklu· 
§undan dercedilememi'~ 
tir. 

.. 
Üç Siyasetten 
Hangisı? 

-
Londra, 16 (A.A.) - M. Eden 

söylediği bir nutukta logilterenin 
sulh meselesindeki hattı hareke· 
tini göstererek bazı memleketler
de takip olunan terbiye usullerini, 
alkıtlar arasında, beğenmedi· 
ğlni söylemiş ve demiştir ki : 

41
- Üç siyasetten birini tercih 

etmemiz lazımdır : 
1 - Yalnız kalmak, çok par· 

lak olan bu siyasei:in maattees· 
ıl\f tatbiki lmkinsızdır. 

2 - lngilterenin kendi silah .. 
larını azaltması· halbuki silahsız 

bir lngiltere sulh tıinde faal bir 
rol oynıyamaz. 

3 - Orta bir bal ıureti olan 
ve bizim de kabul etmemiz icap 
eden siyaset ıudur : Blr ıilahıız· 
lanma mukavelesinin hazırlanması 
için Milletler Cemiyetine yardım 

etmek ve milıterek sulh ıistemini 
kuvvetlendirmiye çahımak suretile 
bize dUıen me1ullyetleri kabul 
etmek ve bunu yaparken kendi 
müdafaamız için zaruri olan ted· 
birleri de ihmal etmemektedir. 

Isparta' da 
Halıcılar Birliginin Kon .. 

gresi Dün Toplandı 
Isparta, 16 ( A.A) - Halıcılar 

Birliği 1934 yılı genel heyet top• 
lantısını bugün Ticaret Odasında 
yapmııtır. Bu mUnaıebetle kon· 
grenin duyguları büyüklerimize 
tel ~ azısile bildirilmiştir. Yeni 
idar• · heyeti 1eçiml yapılmış ve 
memleketin halıcılığını alakadar 
eden itler konuıulmuı Ye bazı 
mühim kararlar verilmiıtir. 

Tıp Talebesi 
Diin Çok Münakaşalı Bir 

Konj{re Yaptılar 
Tıp Faknltesi talebe cemiye• 

tinin dün senelik kongresi yapıldı. 
Evvela idare heyeti raporu, sonra 
he1ap itleri mazbatası okundu. 
Bu mazbata bir hayli glirUltü ve 
münakaşalara sebep oldu. Bunun 
neticesi olarak görUımelere devam 
imkinsızlaıtı ve relı kongreyi 
baıka bir güne bırakmıya mec• 
bur oldu. 

Atina Üniversitesinde Grev 
Atina, 16 - Üniversite ede· 

biyat fakültesi talebeleri grev 
Un etmişlerdir. Bazt istekleri red· 
dedilen talebeler denlere girme• 
mektedirler. 

Mühim Bir Kiıif Öldü 
MUnlh, 17 (A.A.) - Amon· 

yakla buz yapılmasmm, hava ve 
oksijenin su haline getirilmesinin 
mucidi olan Profesör Von Linde 
92 yaşında ölmUttUr. 

Ruıen Eşref Bey Atinada 
Atina, 17 ( A. A) - Bütün 

Yunan gazeteleri TOrkiyeoin yeni 
Atina Orta Elçisi Ruıen Eşref 
Beyin muvasalatını hararetle se-
lamlamaktadır. beı Hneden beri bu yolda daima !yi 

fÖbret kazanarak mfieHeH)erJmiziD f 
mubahbet ve • İnancını hakkHe kaza~ /STER iNAN iSTER iNANMA! "'\ Türk .. Yunan Mahkemesi 
nan Antalya Nakliyatı Umumiye Şir• 
ketinin Mesajeri ve ihracat •ıyaaının 
nakliyatında mOhim ve yeni bir teı· 
kilAt yaph~ını haber aldık. Bu teıki
llt uyaaindtı Mesajerl •oya1& 

Kadıköy au tirlıeti, bazı abonelerinden fazla para 
ahyormuı. Bundan tlklyet edenler• de fU garlp 
maaah anlatıyormuı; 

"Fazla para, Alman saati kullanan abonelerden 
alınıyor. ÇilnkQ bu aaatlerln kadranlarına kum toplan• 
dığ"ındao ıirket memurları •u aarfiyatını gasteren 

rakamları doj'ru okuyamıyorlar ve tahmini heaapla 
fatura dolduruyorlar.,, 

Böyle bir hareketin adına kanun "h akaızhk,, diyor. 
Her hakaızlıtın bir ceza ile karıılanma •ı doğru oldu· 
funa göre, Kadıköy su IJirketinio de günün birinde 
ceza çekecetine, bu noktadan bi:ı inanıyoruz. Sen de 
ey kari: 

aaati 1aatine aevkedllebile
c:~ktir. İhracat iılerimizde de Türkiye 
mahıulit ve eıyaaının çok büyük bir 
intizam ve emniyetle ecnebi memle-

INA!VMA! ket1ere sevki temin edllmittir• K•y- J S TER J NAN STER 
metli ınüeueaemizl candaıa kutlulımz. L-----------·--------------------------------J 

Muhtelit Türk· Yunan hakem 
mahkemesi elindeki 110 ışı 
Nisana kadar biteircek Ye bir Ma• 
yııta işe nihayet vermiı olacaktır. 

A lmanyada Köycülük 
Berlin, 16 (A A.) - Yeni bir 

köylü tabakası vücuda getirmek 
için nasyonal sosyalizm tarafın· 
dan sarfedilmekte olan mesai, 
mühim neticeler vermiştir. 



Kırkkavak 
Köyünün 
Tarihi 

Uzunköpril ( Husuıi ) - Man
sabı Ergene nehri olmak üzere 
ÖnLnden b ·r dere akan Kırkkavak 
köyü ıu ve hava ve ağaçlıklarile 
töhret bulmuı bir köydür. Leta· 
fıeti civar halkını teshir etmiş 
olduğundan Uzunköprü ile köyln 
halkın mesiresidir. Orada Hızır· 

İlyasın birinci, ikinci, ftçtincU haf
taları he:- taraftan toplanan halk 
baharın feyizdar letafetinden isti· 
fade ederler. 

Kırkkavak köyll " JUi Po!os ,, 
isminde bir derebeyinln makberi 
idi. Burada bir ıehir •• bir kale 
vardı. jfil Polca şimdi ihtfsaren 
okunan Harala kalesinin aahibl 
Bizanıh Haralambosu11 kilçük 
oğlu, ve zulmile de Neronu andıran 
bir sima idi. Birinci Murat zama
nında buraya uğrayan Ahiler 
Türkleri llmerasından Durmuş 
B~y ve mnfreze kumandanların

dan Malkoç, Seymen, ve Savacı 
Beyler idaresindeki kuvvetler bu 
kaleyi de açtı ar. Sağ kalan Jül 
Polos ile kale halkı ihtida ettiler. 

(Demirkapı) höyüklerinde ge• 
celeri yakılan meşalelerle zafer 
ıenliklerl yapıldı. Askerler bu 
meşalelere küçük kandil manasını 
vermek için ( kandilka ) dediler. 
Bu h6yükler hail mevcut olup 
( kandilka ) namile meıhurdur. 

Harp sahaları gayet kumlu idi. 
Kumlu olduğunu küçllk göstermek 
makaadile (Kumluca) dediler. Bu 
yer hali ( Kumluca ) denilmekle 
maruftur. Son zamanlarda mena
fiiumumiye namına yetiıtirilip 

korunan bUyDk ve istifadeli bir 
orman vardır. Bu ormana ( Kum· 
~ca ormanı) derler. 

Bu muvaffakıyet üzerine Birinci 
Murat ordu•u buraya geldi Şimo 

cliki köylln bulunduğu yerde or• 
dugih kurdu. Birinci Muradın 
çadm etrafında bazı kavak ağaç· 
ları yardı. Kumandanlar da ça
dırları etrafına kaYak fidanlan 
diktiler. Adedi kırka balii ol
muştu. Bu harp kararglhıııa Kırk 
kaYak iımi Yerildi ve bili Kırk
kaYak okunmaktadır. 

Ordu Kırkkavakta bir buçuk 
sene kaldı. Buraıı adeta bir tehir 
ıeklini almııtı. Şimdi burada bir 
cami ile Haralamboı kalesinden 
yaralı dönen Gazi Turbanın te} idi 
hatırası namına yapılmıı harap 
bir türbeden başka eser kalma
mııtır. Yalnız ıon zamanlarda 
toprak altında kalan hamamın 

tatlı suyu bulunmuştur. Malkaraya 
giden umumi yol lzerlnde bu 
•udan bir çetme yap1lmak suretile 
tarihi hatıradan bir nebze can
landırılmııbr. 

Kırkkavak klSyft tarih y8f8mlf 
bir beldedir. Trakyanın bereketli 
ve kıymetli bucaklardandır. 

Nurettin Fikri 

Adapazarmda Su MUtehassası 
Adapazarı (Hususi) - Şebri

miı.in su işleri hakkında tetkikat 
yapmak ve projeler hazırlamak 
nzere b"r •u mütehaasısı gelmiştir. 
Mntehnssıs Sabanca gôlUnde ve 
cİ•ardaki membalarda tetkikat 
yapmaktadır. 

Adapazarı Baytarlığı 
Adapezarı, (Hususi) - Ka:ı:a· 

mız baytarı Fuat Bey Bolu vili· 
yeti baytarlığma tayin edilmiıtir. 
Baytar Fuat B yden inhilal eden 
baytarlı~a lstanbua baytarlarından 
Fahri B. tay.n olunarak tehrimize 
gelm ı ve vazifeJİae başlamışlar. 

RI 

Zaframbo uda Sıhhat işleri 

Zafranbolu (Hu• 
susi) - Zafran
boluda ııhhat 
iş!eri çok dUz· 
gündür. Kazanın 
Bnğlar yolu Oze-

Çok Düzgündür 
efrenclye ve in· 
taniye için kadın 
ve erkeklere mah· 
suı paYyonları 

havi bulunmak· 
tadır. 

rinde en mükem- Hastanenin ön 
mel tesisatı haiz ve arka bah-
güzel bir hasta· çeleri çam doJ.. 
hane vardır. (305) durulmuıtur. Bu 
yı Jın da te ft' 1 geoit bina mev· 
makaadile Kas· C';Jt lpaYyonlarile 
tamonu Valisi halihazırda (100) 

yatak iatiap ede· 
Abdürrahman Pş. Zaframbolu hasto.ncHı Te buşhııkım mua•ıoı Alı H1 ·" B. blllrse de re.men 
Zafranboluya geldiği zaman ıehri bir hastahane yaptırılmasım em· 1 ubul edilen yatak kadroau(25)tir. 
gezt:rken GUmüı köprüsü Uzerin· retmiştir. Abdurrahman Pş. ver- , Zafranboluda bu heırta,eden 
de biçBTe bir adamın perişan bJr dfğf emrin infazmı temin için başka sıhhat qleri fle uğraıan 
halde yatmakta ve inlemekte kaza belediyesinin mUteneffizanı Ali Yaver ve Ali Rfza Beyler 
olduğunu görmll§, bu adamcağız.LD :zimmetinde kalan yüzlerce lira isminde fkf doktor daha vardır. 
haata olduğunu anlaymca maiye- alacağının da derhal tahıilile Bundan baıka hllkumetin bu 
tindeki zevata: haatanenin inşa masraf mm karoı· mıntaka dahilinde sureti mahsu-

- Burada haatahane yok laomaıını da temin etmlıtlr. ıada gezdirdiği firengi mücadele 
mu? Diye ıormuıtur. Hastane iki kat üzerine ku- heyeti de vardır. 

Paşaya kazanın haıtanesl ol- rulmuş olup geniş ve muazzam Her yıl hastaneye (600 .. 700) 
madığı cevabı verilmiş, bunun bir bahçeyi ihtiva etmekte oldu- kişi girip çıkmaktadır. 
lizerine Abdürrahman Pş. derhal ğu gibi bina haricinde emrazı ıtt Eoveı 

Amasyada 
Dokumacılık İnkişaf 

Ediyor 
Amasya, ( Huıust) - Burada 

dokmacılık gün geçtikçe inkişaf 
etmektedir. Hemen her evde bir 
dokuma tezgahı mevcuttur. Bu 
tezııahlarda aaf ytinden ve yün 
ile karıtık kıldan Depme denilen 
kumaşlar dokunmaktadır. Bütün 
köylüler de bu Depme denilen 
kumaşları giymektedirler. 

Ama&j11 köyleri çok glizel ve 
inaana tiir ilham eden yerlere 
kurulmuştur, fakat kurulı pek ipti· 
datdir. Evlerin önllnde, arkaıında 
veya yanındaki gübre yıgınları 
zaten sıhhi ıartları haiz olmıyan 
evlerde oturan köylülerln llhhat· 
leri Uıerine fena teairler yapmak· 
tadır. 

Mektebi ve muallimi olmıyan 
köylere HalkeYI tarafından birer 
lrfat kolu gönderilerek ldSylOye 
aıhhi öğütler verilmesi ve aıhhati
ne engel olan gUbreliklerln evleri 
önünden kaldırılmasının öğretil· 
mesi her halde çok faydalı neti· 
celer verecektir. 

Şehir dabiilnde halka meccani 
muayeneler tertip etmek uluvvlke
nabını gösteren doktorlarımızın 
arasıra köylere de uğrıyarak köy· 
lünün ıııhhati ile alakadar olma· 
ları ve Halkevinin k6ylilleri benim· 
semeai çok temenniye ıayandır. 

Adapazarı Halkevinde 

111lııpll1. .. r JI ıılkevi biliklet takımı 
Ada;:azarı, ( Hususi) - Halk Ev ıpor ve temıil ıubelerl 

e'ri dil, tarih ve edebiyat ıubesi fevkalAde meul aarfetmektedirler. 
komitesi intihabı yapılmıı, reisliğe Spor ıubeainde bir futbol. bir de 
Nüzhet, azalıklara avukat Eıref, bisiklet takımı teıkil edilmiştir. 
Ortamektep moalllmi Sırrı beyler Neşriyat ve ktltftphane ıuhesinde 
ıeçilmiıierdir. bir kUtilphane vftcuda getirilmiftir. 

Kızılcahamam da 
Bir Delikanlı Tehlikeli Surette Yaralandı 

Kızılcahamam (Huauıi) - Çel- muzır hayvan sanarak Üzerlerine 
tikçi nahiyesine bağlı (Baıağaç) çiftesini boıaltmıı, ve çıkan aaç-
köyUnden Haba oğlan oğlu 18 malar Hüıeynln müteaddit yerle· 
yaılarında HUseyin isminde bir rine isabetle tehlikeli ıurette 
delikanlı gece eğlenmek ftzere iki yaralamlıtır. Carih yakalanmıı 
arkadaşile henftz bozulmayan ftzüm mecruh ta Ankara Nümune has· 
bağlarına giderken ayna köyden taneıine gönderilmiıtir. Mnddehı-
Nuri oğlu Seyit efendi gecenin muml Vehbi Bey tahkikata vaz'ıyet 
karanlığında bunların karartısını etmittir. 

Bodrumda Öksüz Çocuklara ·yardım 

Bodrum Himayei EUalinin giydirdiği çocuktan Oiyindirilmeden evnl ve sonra 
Bodrum (Hususi) - Himayei Etfal ıubesl çocuk bakimı etrafında cidden verimli çalqmalar yapmak• 

tadır. Her ıene kasabanın kimsesiz yavrularım aiylndfrlp kuşandırarak eevlndiren cemiy•t bu ıene de 40 
tane öksüz yavruyu sevindirmittir. Cemiyet çocuklara çorap, ayakkapı, elbiM ve kaıket vermlftlr. Bu 
elbiseler çocukların mektep formalarına da muvafıkbr. 

J_ Tenkit 
,-----ı-. 

Yeni 
Bir 
Cönk 

Nural la'lı Ata 
"İnanç,, adında yeni bir ayhk 

cönk (mecmua) çıkmıya başladı. 
Onu bir aydanberi birçok umut, 
biraz da korku ile bekliyordum. 
ilk sayısına bakınca umutlarımın 
boıa 2idip korkumun doğru ç!k .. 
hğını söylemeğe borçlu olacağım. 
Ancak ki~i gönlünHn tatlı istek .. 
Jerinden lS}le çabuk çabuk vazge
çemiyor, hiç olmazsa: ''Bir sltrçen 
atın ba~ı kesilmez,, sözUnn anıp 
olandan gözDnll çevirmek, birden• 
bire itleri dnzelten bir kapının 
açılacağına İ•anmak istiyor. 

.. lnanç,,ı çıkaran Fevzi Muhip'I 
tanırım; çalııkan, dütünUr, ken
disinden iyi, temiz, bllyUk işler 

beklenebilir bir genç diye tanı· 
nm. Bunun içindir ki çıkaracağı 
cftnge benden de yazı istemesfoo 
ıeYlnmiştim ; onu bir gün okuyu
cularıma da tat duyarak ellerine 
alacakları bir çalışma yemişi ola· 
rak tanıtacağımı sanıyordum. Yu
karıda da yarı· söylediğim gibi 
ilk sayı beni lj&şırbverdi. Hayır, 
beklediğim bu değildi; gözler"mo 
inanamıyacnğım geliyor. 

Bu cönk köttl mO ? Kötü di~ e 
kesip atmak ta doğru olmu. 
Belki kendisinden ônce, kendisi 
ile birlikte çıkan arkadaşlarından 
aıağı olmadığı ileri sllrülebilir. An• 
cak bu da iyi olmadığını dola~ 
haçlı bir yolla söylemekten başka 
nedir ki 1 Hem yeni çıkan bir 
cönk için, ortada bulunanlardan 
U.tün olmamak altta kalmakla bir 
değil midir? 

11Inanç111 niçin beğenmedim? 
lçindkl yazılar araaında iyi olaıı
lan var. Üniversite rektörüntin 
okutma yılını açarken ıöylediğl 
t6zler ile Profeaörlerden Fuat 
Beyin açıt denini bOtlln alarak 
koymuf. Birtakım yazılar daha 
var; kimi bilgi, kimi duygu ıöt
teriyor. Y almz ..• 

Yalnıı... Beni sinirlendiren 
baıka blr yeri var. Niçln çıktığım 
anlatamıyor; bunun için yalnız 
duyguya başvuruyor, arbk okuya 
okuya hepimb.io ezbere bildiğimiz, 
öyle pek te blr içi olmıyan söz· 
lerl biçimlerini biraz değiftirerek 
yeniden öne sUrllyor. 

Hele 11lnançın prensiplerinden 
bazıları " başlığını taııyan yaııy11 
bir bakın!.. Prensip diye her 
gönderilen yazıları basacaklnrmı, 

sorgulara karşılık vereceklerini 
baıkı işlerini Ustlerine alacakla• 
rını söylüyorlar. Bu kadar kan
şıkhk olur mu·ı Bunlara prensip 
denir mi? Ben ise onlann ger
çekten prenaipler bildireceklerini. 
onlar göz iSnllnde bulundurularak 
çalııacakları umuyordum. 

Ne yapalım, genç bir yazıcıyı 
ilk adımlarında kırmıyalım •• 
"lnanç,,ın bu ilk sayısını çıkmamıı 
aayıp onu yine umutla bekliyeJim. 

Sındırıgda 
Tütün Piya•ası 

Sandırıı (Husuıi) - Bir haf :a 
•••el ti\tiln piyaaaaı açllmııtır. 
Amerikan kumpanyalan 130 bin 
kilo kadar tutilo mlibayaa etmir 
lvdir. Piyaıa 85 kuruıtur. Tötün 
ekiciler vaziy•tten memnundurlar. 

Afyonda Yağmur 
Afyon ( Huauai) - Şehrim:t• 

tlç gündenberl devamlı ıuretto 
yağmur yağmaktadır. Bu ya · •t 
ekim itleri için faydalı olduğun
dan çiftçiler aevinmektedir. 



fLA [ Gönül işleri J ( Siyaset Alemi ) 

Macar 
Başvekilinin 
Roma Ziyareti 

BABiGI TILG 
vam amaras d 

Sarışın Mı, 

Kıral Esmer Mi? . 
Bir erkek okuyucum ıordu: 

Macar Baıvekili M. Gömbognn 
Romaya yaptıtı Hyahat, birçok Av· 
rupa gazetelerine birtakım tef •İrlerde 
bulunmak imkinını verdi. Fuın•ıX 

ıazetelcrinin de üzerinde mliti:lealar 
yfirftterek 1ktibaı ettikleri b11 neıriyata 
bakılırsa, Macar Başvekili bu seya
hatten i•tifule ederek Almanya ile 
ltaJyaoın araıını llulmak yo1unda bazı 
teıebbü.ler yapmıt. M. Muaolinlye b!r 
takım telkinlerde bulunmuf. Hemen 
bOtfin Avrupa gazeteler.inin mavzuu
bahı ettikleri bu telkinler, te~ebbthler 
ŞimaJ ve Baltık denizlerinden baıhya
rak Akdeniae kadar uzanabilecek 
bir devletler cepheal lhdaaını ileri ıU
rGyor n bu cephe Almanya, Lebiıtan, 
Avusturya, Macariataa ve lta.Iyadan 
müreltkep bulunmak lcabediyormuf. 
Hemen hepsi bugünkü •tatükonun 
aleyhinde bulunan ve muahedelerin 
tadili maksadını gitden bu devletlere, 
bu ıuretle, emellHini tahakkuk ettir
mek imkinı temin edllmiı olurmuı. 

• 
ır N tu • - "Ötodenberl •anşın kızlaru:

1 

J nispeten 6oğak, nispeten hissiz1 

ee 

oy 

Franııa matbu.tı, böyle bir teıeb
bUıUn yapılıp yapılmadıtı fikri üze
rinde dahi durmıyarak italyanın böyle 
bir ıeye yanaımasının 'mkiinı olma
dığını kaydetmekle iktifa ediyorlar. 
Franıı:& gaaetelerine göre, M. Muıo
lini'nln nazarında Avrupanın orta ha
cimde veya küçük devletleri araaıada 
Haalı ihtilaflar yoktur. Mevcut o1ıın!ar 
dahi fazla ehemmiyeti haiz dejUdirler. 
ftalyanın nazarında, Anupayı muhtelif 
kııımlara ayıran lhtiliflar bnynk 
devletler ara11nda Yardır. Biı.:ı:at 
Avuıturya mHelesi dalıi bftyUk dev· 
letler arasında mevcut bir anlatama
ma.ılık mevzuudur. Binaena•eyh mev
cut mUşklllat, ancak bu devletler 
&rHında yapılacak a111Iaımalarla or
tadan kaldınlablllr. HertGrlQ blok ve 
ittifak fikrine eleyhtar olan İtalyanın 
dörtler miukı, iıte bu esaatan 
ilham alıyordu. Bu gazetelere göre, 
italya, bu ıiyasi telikkiıinden hiç bir 
ıuretle VHl'eçmlt defildlr. - Süreyya 

Belçika 
Buhranı 

BrllkHI, 16 (A.A.) - M. Jasplrın 
kraldan yeni kabiaeyi teıkil için 
kendisine verditi vuifeden affını 
rica etmeıl hayretle karıılanmııtır. 
Daha dGn aktam bu iıte muvaffak 
olacafı •amhyordu. 

B11/6r•t, 16 ( A.A.) - Harlcig• 
11azırı M. Yeotiçl11, •a ce/cld c.,. 
11eore içtima111d11, M.r•llga aııl

kastlnd•kl 611g11•l1t1lltıl mesuliw•t
lerln ıır.,tırıl•aaı has11ıuu ge
lecek içtima rıı.zn111JCesi11e k•g~et
tirmelc iıte•ul mahle11111l pr1Jl
•elıt11dir. 

Yine Buhran 
lspanya'da Yeni Kargaıa
lıklar Çıkacağa Benziyor 

Madrit, 16 ( A.A } - Parllmen• 
to•un çok g(lrültOUI olan bu sabahki 
toplant ıından aonra hllkümetin 1.tifa 
edeceği •Öylenmektedir. Bu topla111tıya 
Katalonya meb'ualara da ittlrak 
ettitinden ekseriyet meb'usları bun• 
ların iıpam1ol oJmatlıklarıoı batır..,,.. 
lar ve vatan hainlttlle ittiham etmit• 
lerdir. 

Fransanın 
Umumi 
Siyaseti 

Parie, 16 (A.A.) - Ayan hirlcl1e 
encümeni hariciye nazırı M. LavaJiQ 
harici •fyuete dair verdi.ti izahrtı 

dilenmiıtir. 
M. Laval Romr.ya yapacaA't seya-

hat hakkında demittir ki: 
'' - Bartunun yapmıı olduğu 

gayretleri idame etmek lbımcır. 

Sulhun mahafazulle alakadar olan 
diğer devletlerle anlaşarak Fransa Ue 
İtalya arasında sıkL bir itilaf temln 
olunmalıdır.,, 

Şark miHkına dair yapılmakta 

olan müzakereler huaıaunda. M. 
Laval Sovyet Ruıya il6 beraber ça
lııma ıiyasetine devamın Fransa ve 
ıulb için olan faydalarun göıtermiıtır. 

Nihayet hariciye nazırı, Franııanm 

ittifaklarına v• doıtluklarına udık 
bulunduğunu ehemmiyetle kar4ede
rek izahatını bltirmiıtır. 

Enctmen reisi, hCikGmetle encn
menin ayni noktai nazarda olmaların
dan dolayı memnuniyetini bildirmİftlr. 

Aşk 
Gençlerindir 

Beşinci Jorj Mil etler 
İhtiyacında ~ 

ras nda Dostluk 
Bahsetti 

Londra, 16 (A.A.) - Mediain Lu 
deYreanin kapanma eelaeainde kra1ın 
nutkunda e.ı.cftm1e denil:nittlr ki: 

•• - Avusturya b•ıvekilf M. Dolftl", 
kral Alekaan ır, 1/e M. Bartu'nun 
katilleri dünyayı derin bir ıurette 
nıüteeair etmi" memleketlerine kartı, 
benim 'Ye bGtnn memleketimin der:n 
mu~abbetlerimizi tnlit etmiffr. Bu 
facıalar, Avnıpanın tHkini için yapı
lan hareketl~rde c·dc i bir ıerllmeye 
Hbep olmuıtur. Bu itib.ıırla bllkume· 
timia, Milletler ana nda daha doatça 
münasebetlere ceaaret vermek ve 
itidal tanlye ttmek için muhtelif 
cihetlerde yapmıt oldutu yorulmak 
bilmu ırayretleıri memnuniyetle kay. 
detmiı oldum.,, 

Nutukta ıunları 1 ive edllm:ıtir: 
" - Milletler araaı ticaretini mü

tee111ir eden mOtkOl ıartların de•·• 
auna ra§'men, milletimin alım kabi· 
llyeti Ye ikt sadlyab takviye edilmit· 
tir. Milli ıervet, bundan llç mene ı .gıliere kıralı b•şind Jorj Hz 
evnl katlanılan yükleri hafifletecek 1eee dünya, son 'Senelerde Rlakadar 
derecede iyiletmlıtir. ,, devletler tardından 1erbeıt bir 

Kıra!, lngiltere, Amerika ve Japon• surette yapılan milletlu aramı taah• 
yanın deniz murahhaslarmın muvaf- hfitlerle faydalı bir •urette önilile 
fakiyetli bir neticeye varacak!arını ıeçilınıı olan gayrı mahdut bir si'ah 
ciddi surette ümit etmekt•dir. Böy- rekabetinden kurtarılmış olur. 
=======-==="=--c:======c====~=======- • 
Sar eselesi V lngilte-
r n Alacağı Vaz:yet! 
Londra. 16 ( Havas ) - Avam 

kamaraaında Jngilia kuvvetlerinin 
Sar ha•zaaında muhtemel bir mlda
hale•fne ait eorolaa bir •orpya kartı• 
lık o!arak, Harleiye Mtıııteıarı Lord 
Eden, böyle bir feyin hOkümetçe 
mutaauver olmadıtını ıöylemlftir. 

Bu bevap iki zıt tesir hasıl etmiı
tlr. Bunlardan biri, Franııı aakerleri
Dİn Sar bavzuına girdikleri tadirde 

ingillereyi ve Akvam Cemiyetinin 
bütün azalarını da temıil edecek· 
ferine binaen, İngiliz hilkumetin'n 
bunlara manevi yardımla mükellef 

:::s: 

bulunduğu kanaatini ileri alirmelde, 
dl~rl ise, Akvam cemiyetinin giriıeceti 

her mOcadeley• lnailterenin lıtirakle 
1110kellef bulunmadı,kını iddia eyle
mektedir. 

Fransada Mühim 
Bir Mülakat 

P.arlı, 16 (A.A.) - Baıvekil M. 
Flanden, bllyük erkanı harbiye rei•i 
ceneral Veygand ile çok uzun bJr 
mnlakatta bu1unmuotur. 

m 

Hele en ıon bir mektubunda Şimdi Reşit'in vaı:iyeti belki 
Leylaya artık bu gurbet acısına, daha iylle,mişti. 
bu manasız bekleyiıe tahammUltı Fakat son zamanlarda onun 
kalmadığını yaıara'k arzu ederse yüzbqı olduaunu haber alan 
kendisini yanına aldırtacağım, nl- Hasibe Hanım yine kızının ağzın• 
kahı, düğünü, hepsini orada yap· dau ona bir mektup yazarak 

Mo • 70 Burhan Cehit taracağım, bu 11uretle annesinin de kendisine yardım efmesini, yap• 
17 - 11 - 934 bir emrivakii kabule mecbur ola· maısa resmen mahkemeye milra• 

Herglln Reıit'ten yeni bir rınca haım tam ortasında onlarm cağını söyliyordu. caat edeceğini haber vermiıti. 
mektup beklemek ve Molla Bey· bir küme olacak kadar Uredikle- Leyla için Hakariye değil, Bu tehdit Reşidi çok kızdırmakla 
den çıkacak müjdeyi gözlemekle rioi gördU. daha uzak, daha ücra yerlere beraber annesinin ne olduğunu 
sıeçen bugünler takvim yaprak· Ve o gün aktama kadar yan gitmek birşey değildi. Genç kızı bildiği için onun bu arzu.sunu 
)arı gibi btıkUlOp atılırken bu· bir ölU gibiydi. lstanbula bağlayan ıebepler na geri çeviremedi. 
aUnü yanna bağlayan o tükenmez Ne annesine, ne baıkasına KadıköyUn havası, ne şehrin Hasibe Hanım Refldin para 
zincirin ömrilnft nasıl hırpala· bundan bahsetmedi. Fakat o bir ıatafatı idi. O §İmdi anneaini, ve sahibi olunca Leylayı yanına ça• 
chğını kalbi hissetmese bile tutam beyaz teli düne geçen evini düşünfiyordu. ğırtmasından korkuyordu. İhtiyar 
YllcudU, eti, kemiği çok iyi ömrilnUn hatırası olarak aakladı. BU.Hin heiapları yanhı çıkmıştı. kadın zaten onlardan başka bir 
anlıyordu. Genç kıx cuma aabah· * l9te çiftlik davasından hail ıey düşünmediği için bütün 1htl-
ları biraz kendlaile meıgul olmaya Haftaları v• ayları kemire ke· ıes yoktu. maileri bulup çıkarıyor, ona göre 
vakit bulunca gözlerinin etrafında mire büyüyen ve yUrllyen yıllar Molla Bey çiftliğe bu defa tedbir alıyordu. 
ince ince çizgiler belirdiğini, ağ• her adımda yeni yeni tesadllfler kendi taraflarından haciz koydur· Şimdi Reşit her ay ona yirmi 
zmın klSşelerlndeki o gergin ve hadiseler icat ediyor ve her ge· duğu, dava neticesinde hirikmli bet lira gönderiyordu. 
penbemsi yerin pörailr gibi buruı· • len mevsim geçenin eaerinf bozup çiftlik varidatının da toptan elle· Hasibe Hanım e•lidının bu 
~ğunu görüyordu. çllrütllyor. rlne geçeceğini söylemişti. yardımı karşısında: 

Bir aabah aynanın önünde Mühürdar bahçeainde imzala· Bfttnn bu haberler yıllardan- - Çok tlikUr, büyüttüm, adam 
saçlarını, o Reıidin çok ıevdiği nan muıhedenin tarihi çok ea- beri onlann içini gıcıklayıp du· ettim. Bugün de iyiliğini aöril· 
lüle IUle siyah ıaçlartn arasında kiydi. ruyor. Ümitlere diişilrllyor. Bu yorum. 
bir güm Ut telin kendisine güler Misakı imzalayanlar en Hmlmt ümitlerle açılıp saçılıyor fakat Diyecek ~er de bUtOn •fİD•, 
ılbi baktığını görünce kendini hislerle ona sadakat gösteriyor· sonu gelmiyor. Halleri daha ziya· dostuna: 
kaybetmit gibi: lar. Fakat hAdiseler bu andın ta· de daralıyordu. - Evlat yetiştirin de İf ga. 

- Ayl hakkuk etmeıine yardım etmiye• Ve şimdi evin hiltUn galleıi rUn. Alemin sıska aıiftesine Jpekli 
Deye haykırdı. cek kadar aksi yollarda gidiyor. Leylanın batına çökmUştn. hahlar gider. Bizede köpek önüne 
Ve kalbinde gizli bir yerin Yüzbatı Reıit (Hakari) de ge· Ona çalıtıyor, kazanıyor. An· ekmek doğrar gibi beı on kuruş 

iğnelenmiş gibi acıdığını duydu. çen Uç yıllık hayatında birçok nesini, emektar dadı11nı ihır va· atılır. lnıanda tali olmalı.. insan 
Fakat bu ince, kıvnm kıvrmm kerreler bu misakın maddelerine kitlerinde ııkmadan 19çindiri· Uvey anası olsa arasıra hal babr 

esmerlerin blli.ldı ateşli ve çok 
hisli olduğunu ıöylırler, doiru 
mudur?,. 

lf 

Türk ırkı umumiyet itibarile 
s"yah \'cya kumral saç yetiştirir, 
ten açık buğdayımsıdır, esmere de 
yaklaşır, fakat buna rağmen (Ay• 
dm) m dağlık köylerinde, ( Erzu· 
rum) yaylalarında, hattA (Kasta• 
monu) içlerinde hatan biç katıksız 
Türk aileleri arasında sarı saçlı, 

mavi, hazan yeşil gözlü kızlara 
raatgelinlr, bunları tetkik ediniz, 
ateşlilikte, ateııizHkte, araların· 

da göze çarpacak fark göremez• 
siniz. Karakterlerinde değiıiklik 
vana muhitlerinden, ailelelerlo· 
den, a~raülerlndendir. 

lf 

Okuyucumun bahsettiği rlva~ 

yet, şüphe yok birçok defalar 
benim de kulağıma geldi, zan• 
netlerim bize garptan gelmiştir, 
kökllnli bir başka yerde aramab. 

Çok iıittim, çok okudum; ti· 
mal memleketlerinde yaııyanlar 

umumiyet itibarile uzun boylu 
beyaz mavi gözllldUrler. erinde 
siyah bulunmaz, buluns. istisna 
teşkil eder. Halbuki ıirna mem" 
l~ketlerinde yaıayan bu insanların 
kadınları da, erkekleri de iklim 
icabı aşkta ve histe daima dur
gun, ıakindlrler. Buni' mukabii 
cenuba inildi mi renk eamerleılr 
saç aiyahlatır, his ve ateı t6 
artar. lspanyollar, Mııırlılar, Surr 
yeliler bir misaldir. 

Y oba bWm muhıtlerde sanşm 
ile eamer arasında his ve atq 
sahasında ben fark görmllyorum. 
kim bilir belki de yanıhyorum. 

HANIMTEYZ:E -----
Bir San' atklr ÖldU 

Londra, 16 (A. A.) - Tanınmıt 
heykeltraşlardan Şarl Sarjan, Jal'l'er 
Londrada aimütlOr. 

Baimki iki satır mektup yazıp 
nasılaın demez. Ttırkan da olmasa 
birbirimf:zi kaybedeceğiz. 

Hasibe H., Reıidln Leyla ya parı 
da gönderdiğinden ıttpha ettiği 
için onu sıkııtırmak ve mümkün 
olduğu kadar elinden fazla para 
çekmek politikası gildüyordu. 

Bunun için ( TürkAo ) ı kandı
rıyor. Reıldin baıına onu muaal
lat ediyordu. 

( TUrkiu ) anneainin ısrarile 
ağabeyiıine yazdığı her mektupta 
ya kıı geldiği için mantoya ihti• 
yacı olduğunu, yahut haıtalandığı 
için hekim, llAç parası vermeye 
mecbur olduklarmı ıöylUyor. Her 

ay aldıklan yirmi bq liradan 
ba,ka ara sıra böyle ikramiye 
faslından otuz kırk lira da çek
meye muvaffak oluyorlardı. 

Netice itibarile Hasibe Hanım 
ilk plinını yavaı yavaş ve bira~ 
zorlukla tatbik ediyordu. 

Onun maksadı Reşidl zengin 
bir yere damat yapıp o yilzden 

(Türkan ) ı da kurtarmak, onun 
dUğün masrafını da bu arada 

çıkannakb. Şimdl tatbikına bat· 
· ladığı planla bu emeline ka vuşu-

yor uyılabilirdi. Ana kızm mas
rafı zaten babalarından kalan 

aylık küçük bir iratla kapanı• 
yordu. 

be az tel yalnız değildi. Kar11tt- iıyan etti. yordu. ıorar. Bayramlar, seyranJar gaçer. ( Arkas nr ) 
----~---=-~~;;;__~___;_~-__;._~~~~~~~---L.:_~~~~~~~_L~~_:_~----=-~--=-_:__!__~~~~~-



Dünya flô.diseleri 

Dünyanın 
En Ucuz 
Otomobili! 

Bir lngiliz gazetesinin neıret· 
Birincilik tiği istatistiğe göre 

dünyanın en ucuz 
ljaponlarda.. otomobiH Türk pa· 

rasile 97 liradır. DUnyanan en 
pahalı otomobili de (26,54 l) lira
dir. 97 liraya verilen bir Japon 
markasıdır. (26,541) liraya olan 
da bir lngiliz fabrikasının yaptı

ğıdır. Avrupada yapılanların en 
cuzuna gelince bu bir Alman 
otomobi1idir, fiyatı (395) liradır. 
ikincilik lngilizlerdedir, fiyatı 
(450) liradır. 

lngilterede sahlan kullanılmış 
otomobillerin fiyabna gelince 
markaaına ve eskiliğinin derece
alne göre değişir, (21) Türk lira· 
sandan başlar, (3500) Türk lira• 
ama kbdar yükselir. (21) liraya 
alman da arizasız yürüyecek vali· 
yettedir. 

* MUnihte yeni açılan bir 
birahane, bira ııevenler 

- 8-i,.-b-i-ra_h_a---· arasında bir mil· 
sabaka açmııtır. 

"enin açtığı Müsabaka netice· 
müsabaka ıinde en fazla bi· 

ra içen adam seçilecekti ve ken· 
disine mühimce bir mükafat veri
lecekti. MükAfab Hans Lehrem 
isminde: bir zat kazanmıştır. On 
saat zarfında içtiği bira (200) 
litredir. Bu adam bu kadar içtiği 
halde ne ıarhoı olmuş, ne de 
hastalanmıştır. .. 

lngilterede yeni neşredilen bir 
kitapta, anlahldığma göre 

Bana meşhur sinema 
san'at karların dan 

e/tmdinizı~ Norma Shearerin 
gönderiniz/ evlenmesi pek ga .. 

garip bir ıekilde olmuıtur. 

Norma Shearer stlidyo tara· 
fından (Nevyork) şehrinde otur· 
dugu ıırada angaje edilmit 
ve mukaveleılni cebine koya• 
rak çağrıldığı gUnde (.HolJy· 
vood)e gitmiştir. Bu yıldız 
o zamana kadar bu t•hri bilmi· 
yormuş, bir otomobile atlıyarak 
stüdyoya gltmif, intizar salonuna 
girmiş ve kendiıini karşılıyan 
hademeye karbna vererek: 

- Mlstr Thalberg'i ıörmek 
istiyorum, demif. 

Biraz ıonra onu bir odaya 
götfö·müş!er. O , odıı.da geoit bir 
masanın geriıiııd~ kısa boylu, 
çelimsiz bir adam duruyormu.Ş. 
Genç kadın bu adamı ikinci bir 
hademe sanarak elindeki manto· 
sunu ve paketlerini ona ver
mit ve: 

- Misir Thalberg'in yanına 
götilrüntiz, bunları da bir yerde 
saklayınız, demiı. 

Meğer Miıtr Thalberg o, uşak 
aandığı adammıı, bllihara tamı· 
mışlar, ıeviımiıler ve evlenmişler! 

Geçenlerde ölen Fransauın 
devlet adamlarından Mösyö 

Puvankare Puvankare'oln vasi· 
yetoamesi geçen· 

nin serveti lerde açılmış ve 
bu zatin servet namına küçük 
bir köşkten başka bir şeye malik 
olmadığı anlaşalmıştır. Mösyö 
( Puvankare ) bu köşkün bir 
yetimhane yapılmasını vasiyet 
etmiştir. Müteveffanm ihtiyar 
z~vcesi ölünceye kadar köşkün 
bir kısmında oturacak ve dul 
aylağı ile i[eçinecektir. 

ize Yabancı Gelen Memleketlerde -
-

Bir Kadeh Koktail içer Misiniz ? 
"Bir Ölüyü, Camdan Yapılmış Bir Odanın içine Koymuılardı, Eline De 

Bir Kadeh T utuşturm uılardı .. ,, 

· Amerikada Ölenler Ölümü 
Vasiyetnamelerinde 

Nasıl Telakki Ederler, 
Ne Yazarlar ? 

Franııanın çok tanınmış muharrirle· 
rinden Franıiı de Kruva111et geçenlerde 
( Hollyvood )a gitmişti. Döndüğü za
man gördüklerini yazdı. A~ağıda oku
yacağıwz utırlar onun kaleminden 
çıkmıştır: 

"Otele dönüyorduk, arkada· 
ıım Florey bana: 

- Mitel Anj'n istatüsüne alt 
hikAyeyi biliyor muıunuz? Diye 
aordu. 

Bilmiyordum: 
- Ne istatüsü, diye merak 

ettim. 
- Vallahi ben de bilmiyorum 

hiç görmedim. Yalnız vak'a ger• 
çektir. Amt"rikada mezarlıkların 
pek basit olduğunu elbette işit

miısinizdir. Bu plak, bir de haç, 
herşey bundan ibarettir. Halbuki 
ihtiyar bir antikacı, genç yıl· 
dızlardan birisinin hesabına, 
yıldızın bahçesindeki havu· 
zun önüne dikilmek üzere 
Nevyorktan ( Mikel Anj ) m bir 
heykelini satan alınışta. Fakat işin 
aksi tarafına bakınız, bu genç 
yıldız daha heykeli teslim al
madan evvel bir kalp sek· 
tesine uğramaz mı ?.. Sipariş 
ağızdandı ve heykel antikacı· 
mn elinde kaldı. Adam bunu 
ne yapsın? DuıUndU, akhna bir 
fikir geldi, hemen mezarlıkta ge· 
niş blr yer alarak hey keli oraya 
dikti. Sonra baılıca zenginlere 
tamim oeklinde bir mektup ya .. 
zarak kendilerini öldUklerl zaman 
ıso,ooo dolar kıymetinde bir 
heykelin yanına gömmeye hazır 
olduğunu bildirdi. 

Bunun için istediği fhrt ta çok 
değildi. Makul görllldU, moda 
halini aldı, mezarlığın o kısmına 
( Miıel Anj köıeai ) deniliyordu, 
herkes ol'aya göm'llmoyl istiyordu. 
O derecede ki çok geçmeden 
yer kalmadı. Antikacı da hemen 
bir bqka köıe Htın alarak hey· 
keli oraya götürdll, iıe tekrar 
baıladı. 

- Fakat ilk kötede yer almıt 
olanlar heykelin baıka yere ta· 
tınmasma itiraz etmediler mi? 

Arkadaşım gülerek: 
- Hayır dedi sebep malüm, 

·aiz onldrın yerinde olsaydınız 

ausmaktan baıka blrıey yapabilir 
·mi idiniz? 

Otele gelmiştik, arkadaşım 
beni bıraktı, ayrılacağı sırada da 
ehemmiyetle aöyledi: · 

- Saat altıda buluşacağız, 
arkanıza açık renk bir elbise gl· 
yinizl 

- Peki, haniya bir defin 
meraaimine gidecektik? 

- Hayır, değifti. Şimdi bir 
kadeh kokteyl içmeye gideceğiz!. 

Üzerimden bir yük kalktı: 
- Bu, daha hoşuma gider. 

~ 
Saat altıda arkadatım, yanm· 

da açık renk elbiıe giyinmiş. çok 
zarif karısı olduğu halde ka pmın 
önünde beni bekliyordu. 

- Kokteyli kim veriyor? Diye 
ıordum. 

- Benim sol filmimde rol 
alan Zizl lam inde genç bir san' at
kar l Hani bahsetmiştim. 

Alıklaştığımı itiraf etmeldiğim 
lazım: 

- Yahu, siz bana bu efendi· 

_._olyvood'te.n bir köşe 
nin öldilğllnU söylemittinfz? Girdik, kalabalıktı, çok kalaba· 

- Eh, ne çıkar? Vasiyetna· 
me11inde kendisinin daha bir hafta 
evvel dostlarilf! birlikte kokteyl 

(1-"\A~.1 
~ 

Bizde adet olmıyan bir. .. nrnozııra 

içerek gevezelik ettiii bahçes:nde 
sonuncu defa olarak tethir edil
meıini ve bu sırada bir de or· 
kestranın bulunmasını, toplantının 

neı'eli olmasını istemlı! 

Madam Florey iç çekti: 

- Çok feci! diye söylendi. 
Zavalhyı hepimiz severdik,~ du·e
tine son bir vazife olarak gidi
yoruz 1 

* 
ÔlUnUn evi önünde tlmdiden 

bir sıra otomobil dizilmişti. İçe· 
riden bir fokstrot ıesi geliyordu. 

················-···-··-··································· 

Son Posta 
iLAN FiATLARI 

1 - Gaute11in eHs gazıail" 
lir siltunun iki •atırı bir 
( •ntim) 111gılır. 

Z- Sagjasutd göre bir sonli· 
min ilan /iatı şunlardır: 

eayfa aayfa sayfa eayfıı. Diğer Son 
1 2 3 111 

•• S yerler sayla .,..__, ____ _ 
400 250 200 100 60 301 
Kış. Krş. l{rş. Krş. Krş. Krş. 

3 .-:Bir (flntimde 11aaali 
(8) lcelime vardır. 

4- ince 11• kalın 11azılar 

tutacakları ger• •iı'• 
Ntatimle ölçülür. 

hkta. Geoit bir büfenin önü de 
hıncahınç dolu idi. 

Danıaedilmiyordu. ÇUnktı Ya· 

aiyetnamede yalnız orkestra kay• 
di vardı. Fakat herkes tendi. 
neşeliydi. Ben mtitemadiyen etra• 
fıma bakınırken arkadaıım: 

- Ev sahibini gördünüz mil? 
diye sordu. 

Hangi ev ıahiblnl? 
- Camm ölllyU? -
- Hayır! Nerede? 
Kadın söze karıştu 

- Ölüm kendisine yaraımıt 
diyeceğim. Bayağı gtbelleımlı, 
geliniz, sizi yanma götüreyim. 

Bir çimenliği geçti, bir kala• 
balığın arkasında durduk, sonra 
yavaş yavaı kendimize yol açmıya 
çalı,bk. 

Camdan bir oda yapmışlardı. 

İçinde, geniş bir koltuğa ırömiilfl 
bir genç oturuyorda, elinde bir 
kokte: l k 2deh i varc1ı. Sarıtmdı, 
pembeydi. Gülümsü} ordu ve ora· 
ya gelenler ellerinde getirdikleri 
kadehi cama vurarak : 

- Hallo, diyorlardı, aonra 
dudaklarına götUrUyorlardı. 

Ben ise ... Şaşkına dönmüştüm, 
arkadaşımm karısı kulağımın dl· 
binde mütemadiyen mırıldana· 

yordu: 

- Biz de eıhhatine, hayır, şe

refine demek isterim, içmeliyiz! 
Ve kadehini cama dokundur .. 

'duktan sonra dudaklarma gö· 
türdü. 

Ben sordum: 

- Kaç yaşmda vardı, ben 
ancak 25 sularında tahmin edi· 
yorum. 

- Hayır, 36 yı geçkindi. Fa
kat burada dalia genç görünüyor. 
Çok iyi tanzim edilmif. Doğrusu 

yapanın adresini sormalıyım. 

Güldüm: 

- Ümit ederim, kendi hesa· 
bmıza değili 

- Hayır. Zevcimi düşliniiyo· 
rum. Zavallı, dikkat etmediniz mi 
çok bit kini Doktorlarm söyledik· 
lerine bakılırsa ömrU sayılıdır. 

Ve bir defa daha tekrar etti: 
- Zavalhl 

Kari Mektupları 

lzmitte 
Muallimsiz 
Sınıf 

Yeni Turan mektebinin birin· 
ci amıfı, mektepler açıldığı giin• 
denberl muallimsfadir. Sınıf mu• 
allimi haıtadır. Fakat yerine 
henUz vekil tayin edilmemiştir. 
Çocuklarımız 40 glindenberi mek• 
tebe boşuboıuna gidip gelmekte .. 
dlrler. AlAkadarların nazarıdik• 
katini celbetmenizi rica edetim. 

İzmitı Tuhafiyeci Haıe.o Fehmi .. 
] Cevaplarımız 

Balıkeıirde Hü1eyin oğlu S adettill 
Efendiye Ye Zi • n igaretini kulıanaA 
okuyucumuza: 

Şiir neıretmedlA'lmiz için ar
ıunuzu yerine getirmek imkl• 
mnı bulamadık efendim. .. 

Kurtuluıta mütekait İtmail Beye J 
Arzunuz yerine gotf rilmittlf 

efendim. 
lf 

İzmirde Baıoture.kta 166 numaralı 
dükkanda bakkal M. Beııim Efendiye : 

Iıtanbulda böyle bir milte• 
ha&111 yoktur. Maamaflb lzmir• 
deki doktorlardan birisine mUratı 
caatla bu huıusta tedavi tatbill 
edilip edllmedlğinl lSğrenebilir
ıiniz ef endlm. 

* 
Yakaolkta J.... Gani Beye~ 
Bu bahis etrafında pek 

çok yazılmııtır. Fır&at dUıtükçe 
yine yazacağız efendim. 

* Sen Benuva talebelerinden Semih 
Beye: 

Her halde ıalzin anlayııımzda 
bir yalnıtlık olacak, alehtlak 
talebelere tenıiJAtlı paıo verilir, -
Yalnız bazı şirketler yaıları iti• 
barile yllkaek tahsil talebealnl 
tenzilAttan iıtifade ettirmez. Hal• 
bukl bahaettiğiniz ıtrket yiksek 
tab"il talebesine de paıo vermeyi 
kabul ve paso alabilmek içha 
icap eden şeraiti IJAn etmittfr. 
Bu şeraltle yüksek tahıll taleb~ 
aino paao verlJeceğlni ilin etmeli 
yüksek tahsil talebeıi o1mıyan 
ta!ebeye paso verilmiyeceğinl 
ila etmek demek dt>ğ' l dir. 

Son Posta 
Yevmi, •ly111l1 Handi• ve Halk ırautul 

Eeki Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 2S 
l&TANBUL 

Gazetemizde çıkan yau 
\le resimltırin bütüo hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

... 
ABONE FIATLARI 

1 8 3 1 
Sene Ay Ay A1 
Kr. Kr. Kr. Kı 

TORKIYE 1400 750 400 150 
YUNANiSTAN 2340 U20 710 270 
ECNEBi 2700 t 400 800 300 

Abone bedeli peşi odir. Ad ree 
değitlirmek 25 kuru~tur. 

Gelen et1r•lc gel'i t1erilmez. 
Hlnlarctan me•'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilıivesi lazımdır. 

r Posta k11t1ı1suı 741 lttanbu! ""l ı 
Telgraf : Soapogta 1 
Telefon :20203 

-
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Sil•!Jmarıi•• • Gelatuarag ••çı11den lte••caalı bir •1t•i•ntane 

Galatasaray Kazandı 
Süleymaniye Takımı Lik 

10 - O Kaybetti 
Maçını 

DüıakU ilk maçlarına da Uç 

uhada birden devam edildi. 
l"akıim ıtadyomunda Stileymaaiye 
ile karşılaian Galataaaray takımı 
aabaya çıkarken iki kıymetli 
ellmanından mahrumdu. Merkez 
muhacimleri Ruf hle, mUdafileri 
Farukun Ateı • GUnet kulUbUne 
girmeleri üzerine merkez muha· 
clm mevkilnl Beıiktaıtan Galata· 
1araya geçen Salihattinle doldu· 
raa Galataıaraylılar Süleymaniye• 
ye oa gol atarak orta akıncıları· 
om eksikliğine rağmen sayı yap• 
mak kabiliyellerlni henüz kaybet
mediklerini taraftarlarına fıpat 

ettiler. 
Ruihin yerini alan SalAhattin 

için ; dtınkü maçta muvaffak 
olmuttur, diyebiliriz. Fakat daha 
doğru bir hükUm Yer1Rek Ozere, 
bu ıencl, ikinci daha gilç bir 
oyunda da görmemiz lAzımdır, 

diyecealz. 
Sıfara kartı on sayı ile 

biten bir maçın tafıilAb ne ola· 
bilir ?.. Birinci denenin ilk daki· 
katından, oyuaun ıonuaa kadar 
hlklm oynıyan Gılata11raylılar 
Uk devrede çıkardıkları 8ç gele 
ikiacl devrede yedi gol daha ilave 
ederek mUıabakayı O • 10 
kazaadılar. 

Ayal kulllı>lerin B takımları 
oyununda da Galataaaray futbol
cuları gUzel bir oyunla bir ıole 
kartı yedi go1le galibiyeti temin 
ettiler. 

~ İkinci kümeden Topkapı • 
Ka11mpaıa maçı Kasımpafalılarm 
canlı va ıonuna kadar ıayretll 
oyualarlle 3 - 4 blttJ. Bir gol 
fark1a yenilen Topkapılıların da 
glizel mukabeleler ve müe11ir 

hücumlarla rakiplerini sıkıştırdık· 
forı zamanlar oldu. Bazı dakika· 
larda önlerine gelen fıraatdan 
iıtifade etseydiler, belki de be· 
rabere kalabilirlerdi. 

Galataaaray Snleymaniyeyl on 
golle yenerken Kadıköyilnde 
Vefaya kartı çıkan Fenerbahçe· 
liler mağlüp oldukları için, Ga· 
lataaaraylıların bu seneki Uk maç· 
larındaki talileri açılmıt addolu· 
nabllir. Eğer bundan aonrald 
maçlarda mağlup olmayarak 
birinci devreyi bitirirlerse, l~cincl 
devre ıonunda ikincilili sigortala• 
JDif, belki de lıtanbulun birinci· 
liğlnin en tehlik .. H rakipleri 
olabilirler. 

Arsenalin 
Rekoru 

ltalya • lngiltere mfll1 maçı 

için muhtelif lngilu kullpler:nden 
çağrılan oyuncular ara1ı.nda beı 
oyuncunun meşhur Arsenal kulü· 
bUne menıup olmaaı lngilterede 
ilk defa görülmektedir. 

Bu itibar:, ~:::: t.:.!i:u11a en 
faıla oyuncu vermek rekorunu 
ArHnal kırmış o~U) or. 

Avusturya isv·çrıyi Yendi 
Viyanada kartıla,an Avuatur· 

ya • liviçra milli takımları maçını 
Avusturya milli takımı O • 3 
kazanmııhr. 

Müsabaka hiç zevkli olmamıı 
ve rakiplerinden çok tiıtlln olduk· 
larmı daha oyunun bidayetinde 
anlıyan Avuıturyahlar Uç gol 
attılttan ıonra hücumlara ehem· 
miyet vermiyerak fazla gol çıkar· 
mıya IUzum g6rmamiılerdir. 

J
................ . ....... . ·-· ......... ~ 
Ateş- Güneş 
lstanbulsporu 
Kazandı 

Dün fenerbahçe sahaıında 
lıtanbu lıporla huıuıi bir maç 
yapan Ateş· GUneşlilar güzel bir 
oyunla lstanbulun en kuvvetli 
takımlarından birine malik olduk· 
)arım 2öı!erdiler. 

lıtanbulsporun, Beş:ktaı, Fc• 
ner, Galatasaray ayannda bir 
takımı vardır. Onlara karşı dUn 
Ateş-Güneş birinci takımının 
elde ettiği O • 3 galibiytt dikkate 
değer bir neticedir. 

Merkez muhacim mevkiine 
Rasihi alan Ateş· GUneı hücum 
hattı, zaman geçtikçe daha iyi 
anlaıarak daha iyi itliyeceğinl 
iJpat edecek ıeyler yaptı. Y almz 
takımın daha zorlu oyunlarda 
muavin hattile kalecisinin aallan· 
ma11 ihtimali çok gibi görünüyor. 
Bu itibarla daha henüz teşekklil 
eden takım. ve oyuncuları Oıtün· 
de bir baylı çalışmak, ileriyi iÖ• 
ren bir tedhir olur. 

Atet • Gilnet takımının oyun 
tarzı da henüz takımda esaılat· 
mıt bir halde değildir. Ümit 
ederiz ki pek az zamanda lıtan· 
bulun kuvvet:i takımları derece· 
İinde . bir on bir yapanlar bun· 
<lan ıonra alacaklan neticelerin 
İstikrarı için, bizde çok ihmal 
edilen, takım siıtemi meaelesine 
de layık olduj"u kadar ehemmiyet 
ver:rler. 

Topkapı Sahasında 
DUnkü Cuma günü Topkapı 

aahaaında TUrkapor • KUçllkpazar 
birinci takımları arasında yapılan 
maçta Tlirkgpor O • 2 galip gel· 
miştir. Galip takım ba9tan niha· 
yete kadar güzel ve hakim oy• 
nanıııtır. 

flUhim Bir Güreş 
Franıııların en meşhur aerbest 

gilreıçilcrinden olan Deglan ile 
eaki dünya ıampiyonu boiucu 
LeYiı karıılaşmak üzere idman· 
lara baılamıılardır. 

Fransa Şampiyonası 
Fransa futbol tampiyonaaında 

Soıo kulUbU en ileri vaziyetini 
son haftaki maçlarla da muha• 
faza etmiştir. 

TUrkiya Güreş BirinciliDi 
KAnunuavvella ilk baftklarm· 

da Türkiye gllr•ı birincililderiain 
BUraada yapılacaiı haber alın· 
mıtbr. 

Bu müsabakalarda lıtaabulun, 
futbolda olduiu gibi, Türkiye 
birinciliğini elden kaçırmamaaını 
temenni eder va mıntakamızı 
temıil edecek ıampiyonların ıim· 
diden hazırlanmaları -huıuaunda 
mıntaka sıöreı heyetinin dikkatini 
calbaderiz. 

Kadıköy Stadında Seyir
cileri Şaşırtan Bir Netice 

Fenerbahçe Takımı Vefaya Karsı 

2 - 1 Mağlup Qldu 

Dün Kadıköy ıahaıma giden 
futbol ıo}ircileri , Fenerbahçe -
Vefa maçını görmekten ziyade 
Ateı • GUneı takımının lltanbul· 
ıpora karfı göstereceği oyunu 
merak ediyorlardı. ÇUnkU birçok 
Vefa taraftarları da dahil olmak 
üzere, Fenerin mağlup olacağını 

0

kimae hatırından geçirmiyordu. 
Nitekim birinci devrenin yarı• 

ıından fazlasında Fenerbahçe 
Vefayı epey ııkııtırıyordu. Fazla 
olarak Fikretin bir hücumu ile 
bir gol da kaydederek birinci 
devreyi ııfara kartı bir sayı ile 
bitirmltlerdi. Birinci devrenin 
bir golle Fener lehinde çıktığım 
görenler, SarılAcivertlilerin ikinci 
devrede daha verimli oymyarak 
bir iki gol atacaklarını hesaplı
yorlardı. 

Halbuki netice bUtnn bu tah· 
minlerl altüst etti. 

ikinci devrenin başında çok 
çabuk bir oyuna başlayan Ye 
Vefalılar, Gazinin şabıi gayreti 
ile oyunun cereyanını değlıtirmiye 
muvaffak oldular. Hilcumları ka· 
rııan, hatlarının brriblrile irtibatı 
bozulan Fener bahçe maçın gidi
ıatını kendi tarafına çevirmeğe 

gayret ederken bir gol de yedi. 
Bu beraberlik golll tııtUne daha 
ııkı oynamaya baflıyan Vefalılar 
F enerbahçenln hticumlarda temine 
çalııtığı intizama milaaada ver• 
mediler. 

Bir ıerbeat Yurut eınHında 
topa Fener kalecisinden evvel 
yeti ten Vefa ıol açığı ikinci aa· 
yıyı da kaydetti. 

Beklemedikleri bir anda mat· 
liip vaziyete dllten Fenerliler 

ıoj"uk.kanlılıklarıoı muhafaza ede• 
miyerek oyunun c .. reyanını bir 
tUrlü kendi ıiste r.- ~ irıe uygun 
gelecek tarzda d~k lİ Klerinden 

ayni 1 - 2 netice ıle mağlüp 

oldular. 

DilnkD · oyunla Fener bahçe 
takımının bel kemiği addoluna• 
cak hakim mevkideki oyuncuların 
da idare kabiliyetinin karııık 
bir maçta tHir icra edemedlll 
görUlmUttUr. 

DUnktl oyunda daha iyi belli 
olan bu nokaanı telifi için Fener 

idarecilerinin takımda biraz detl• 
t iklik yapacaklarını zannedi
yoruz. 

Muavin hattının ortasına ntl• 
fuz nazarı daha fazla bir oyura• 
cunun getirilmesi ve muhacim 
hattında bazı tadilat yapılmHlle 

Fener takımında dün görOlen 
aksaklıkların önllne geçileceilnl 
zannediyoruz. 

Ar sena/ 
Parise Gidiyor 

Her ıene olduğu gibi bu H· 

11e de fıkaralara yardım için 

Pariıte olacak bir futbol maçında 
Ar1enal takımı Franıızlarm ( Ra• 
sing ) kulUbiyle karıılaşacaktır. 

· Beşiktaş Beykozu Yendi 
Dün Şeref sahasında oynıyan 

Türkiye blrl11ciıl Betiktaı takı· 
mı Beykoz takımını ikiye 
karıı beş ıolle yenerek 
lik maçlarının baıındanberi l}"j 
giden vaıiyetlnl muhafaza et-. 
mittir. 

Din Tele.im deligonıund• gapıl"n maçlardan iki görü11iiı 
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Hafta İçinde Ko: 83 
ll:ı1mliiııiiıııtiıi&I ............. ~ Y aznnr Sermet Muhtar 17 - 11 - 984 

KüçükAllıNihayet Kendini Göstermişti Neler Duyduk ? 
Dışarıdan bir 1eı: 
- Bu ne çılgınlık, bu n• şa• 

mata!. Deli misiniz? Oynattmızsa 
tımarhane Yar ayol! 

Başı hotozlu, uzun boylu, değ· 
nek gibi vllcutlu, kuru yUıUnll 
badana ile yoğurtlu patlıcana çe· 
virmif, raıtıkh, ıllrmeli, 40 lık bir 
kadın içeri girdi. 

Yerle beraber, ayn ayn, t\ç 

temennah etti: 
- Sefa geldiniz beyleri 
Bu, evin ınüdilrelerinden ve 

çok görmUş geçirmişlerden Leylek 
Fıtnatb. 

Vehbi Bey, mücevherli taba• 
kaaını uzatırken, Fıtnat: 

- Ikl dakika mUsaade buyu
run! dedi. Her halde, Esmaya bir 
iıaret geçm!' olacak ki lkiıl de 
odadan çıktılar. 

Bu ne muamma? .• Ne var, ne 
oluyor?.. Akıl, aır erdirene aş

kolsun. 
Beyler, yine içleri ıUphede, 

elleri cebe ve bele atıp blriblrle
rlne bakışırlarken, zurna gibi bir 
&tllşle kapı arkasına dayandı. 

Kantocu Peruzun, perde açılıp 
ta bir tUrln ortaya çıkamaması 
gibi, dakikalar geçiyor. Bir tllrlll 
alren yok. 

Artık beyler emin olmuşlardı. 
Bu nazdan, bekletmeden anlaşı· 

lıyordu. Gelen mutlaka Küç\1k 
Allı olacak. 

Tahminleri boşa çıkmadı. 
KUçük Allt Hanım, ağır ezgi fı .. 
tıki makam, kırıta kırıta odaya 
girdi. 

Aman yarabbif .. Arabadakf ıa'• 
ıaaıı, güzelliği, alımı kaç para 
eder? Bin kat Ustun, bin kat 
dilber, hin kat göz kamathrıcı. 

Lepiska 1&çlarım kabartmıı 
kabartmış, omuzlarına dökmftf. 
YUzl1nde pudradan, allaktan yana 
eaer yok. Öyle ya. Kiti zadeler 
düzgün kuklabiından hiç hoş
lanmaz. 

Arkasında g6ğstl, kolları d .. 
kolte, burun kanı renginde bir 
ipek flıtan. Ayaklannda lial 
renkte sırmalı ve ökçeli terlikler. 
Eteklerini bir ıUrU~U -var, tıpkı 
gazetelerdeki kıraliçe fotoğrafları. 

inkar edecek detiliz a, Allah 
var, hak var; baapa aahiden ta11-
virler gibiydi. 

Uçlan, kavis yapmayarak 
aıağıya inik, uzun kumral aılar. 
Yine uçları inik, Boğaziçi denizi 
aibi mRvl gözler. Kirpikleri kıv· 
rılmıf, birbirine giri~ olmuı. Bu· 
runun çekiliti resimden farksız. 

Küçük Allı, beylerin evlerinden 
fırlamıı gözleri, faraı kadar açıl· 
mıı ağızları karıısında, mabçup 
mahçup yaklaıh. 

O zaman toka etmek, bonjur, 
bonsuvar demek Adeti olmadığı 
halde, gaynihtiyarl, Vebbiye elini 
uzattı. 

Delikanlı ıaşırmıfh. Ele uza• 
naldı mı mutlaka 6pllltlr zanne-
dlyordu. 

Haapa, aevgilisinia avucunu 
avucuna almış bulunmuttu. As 
şeytan mı ? Hemen kendini 
topladı: 

- Kusura bakmayın, toka 
yapmaya Samatya'dakl terzi Ma
dam Ôjenden alııtım. 

Vehbi Bey, avucunun içini 
yakan bu sıcak eli yakalar ya· 
kalamaz ıap diye öpllp alnına 

yapıştırmıştı. 

Kambur Esma, o esnada oda-

.......................... _ ................. ... 
ya girdi. Biribırine vurgunları 

elele görünce, kendini tutamadı: 

- Oh, yarabbi ıUkür, artık 
kurtuldum! 

Kapı gıcardadı. Biraz açıhp 

kapandı. Her halde bu da bir 
parola idi. 

KüçUk Allı, gayet masum ve 
mahcup bir vaziyette mirasyedi 
beyin yanına oturmuştu. 

Leylek Fıtnet içeri girdi. Eıma 
ile iki kelime fısıldaıtıktan aoııra 
çıktı. 

Kambur, Tombula bir lıaret 
geçti... Kim görllyor? 

- Pı.ıacığıml diyecek oldu. 
Yine duyan yok. 

Nihayet: 
- Biraz bana bak aslanım! 

dedi. 

Vehbi, ltkilde, eli pantalon 
cebinde, yerinden kalktı. Ktsıeye 
çekli diler: 

- Paşa zadem, arkadaı bey• 
lerin kalacaklar mı, yoksa iİde
cekler mi? Olur a, belki de bek· 
leyenleri vardır. 

- Ne münasebet hanımteyıe!. 
Biz bize geldik, biz bize aideceğiz. 

- O halde? 

Esma, bir öhö öhö etti. 

Kapı yine arkaıına kadar da
yandı; fakat bu ıefer, Peruzun 
kantoya çıktağı gibi değil. içeri 
iki nazenin ıökün etti. 

Nakarata artık e:ıberlediniz: 

- Sefa geldiniz beyler, pa• 
talar! ... 

Yazlık olanı, uzunıa boyile, 
esmerceııe, vftcutça nahif. 

Kıtlık olanı da, orta boylu, 
beyaz, tiımancana; lSyl• fıkırdak 
birt•Y ki .. 

llld, alafranga mizaçlı, firenk 
diline qlııa beylerin bayıldıklan 

meıhur Çiroz Zarife idi. lkinciıi 
de, ( hiç itaat etmemek mUmklln 
mUdUr fer manana, dilpesendin 
gözleri bin can değer kurbanına) 
diye tlıtUne ıarkılar çıkarılmıt 
olan meıhur Hoıur PesenttJ. 

Katip Raif neyi bilmez ki. lkJ.. 
ılnl de karine ile tanımııb: 

- O, maıallah Zarife hanım!.. 
Buyur bakalım Peıent hanım!.. 

Sohbet Kuruluyor 
Arbk me1tle helledilmifti. Ka

tip ehli aayften; binaenaleyh Za
rif enin tam aradığı. Pehlivan da 
ehli şitadan; Peaent te ona biçil· 
mit kaftan. 

- Şnknr Allaha ki ellerim 
b~ğrümde d6nmemitfm. Bu aınk 
hamallık yllkll getlrinciye dek maf 
olmutum! Diye söylene aöylene, 
Alekaanın yukan çıkbğı lıitildL 

Kukumav kıyafetli kocakarıla• 
rın biri, kapıdan ıııealendl: 

- Esma hamm, baksana Alek· 
aan efendi geldi; aldıklarım getirdi. 
ben yatsıyı kılacağını, teabihimJ 
çekeceğim. Aşçı Ferruh meydan• 
farda yok. Mezeleri bazırlamıya 
Zarafet te yardım etıin bari!. 

Evin uıul ve erklnı mucibince 
meclis olunacak odaya toplanma• 
dan. Küçük Allı aevgllill Vehbi 
Beyi önllne katıp sofaya çıkarmq, 
bir mum yakıp camekanlı odaya 
ıolımuştu. 

T ombuJun fesini, •lbfaeslni, 
ipek mintanını .. çıkarttı. Sandalye• 
ye oturtup pantolonunu, fotinle
rinl de çekti. Lavanta ~fçeği ko
kulu, tertemiz bir gecelik giydirdi 
Yepyeni, ökçeli terlii_i de &nUne 
çevirdi. Sordu; 

- Saklanacak efYanız var mı 
cicim?. Ev kalabalık, gelen giden 
oluyor. Kıymetli bir şeyiniz varsa 
Fitnat ablaya verelim! 

Elindeki ceketin, yeleğin, 
pantolonun ceplerini yokladı. Mavi 
gözlllkle altın zenciri, ıaat köıteği 
sigaraları çıkarıp mUcevherJi ta• 
bakayı aldı. 

Arka cepteki tabancaya eli 
değer değmez bir çığılık kopardı: 

- Kurbanın olayım ruhum 
onu ortadan kaldır. Zira 6dUm 
patlar, elimi süremem. Hem çı· 

kararken kıçıkıçın olayım bana 
gösterme. Gözlime lliıtiği Hniye 
prk diye dtitllp bayılıverirl111al 

lehistanın 
Hayreti/ 

Varfova, 16 (A.A.) - Fran.a ha· 
riclye noxırı M. Lavalin lark miı kına 
dair Lehiıtan tarafından verilmlt olan 
muhtıraya bir cevap hıızırladıtına 
dair Pariıten gelen haberler burada 
hayret uyandırmıttır. 

lngllterede Faşizm 
Londra, 16 (A.A.) - Vorthingde 

iki ay evvel yapılan f aıiıt toplantı• 

ıında çıkaa karıtıkbklar yDzllnden 
fatiıt lideri ılr Moıley ile taraftar· 
lanndan d~rdO, birinci klnun ayında 
mullııkeme edileceklerdir. 

···················-················ .. ·········· .. ··········· 
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Mem1eket ihraç mahsullerinin son 
hafta içinde Istanbııl piyaaaeın· 
daki alım, satım ve fiat haroket
lerini şu şatırlarda bulacaluınız: 

Afyon - Uyuıturucu mad· 
deler inhiaar idareai mal almıva 
henliz baılamamııtır. Tllccar tara• 
fından bu mile11eseye yapılan 
teklifler retle karşılaımaktadır. 
Buna mukabil bütün muamelesi 
noksanaız bulunan yetiıtirici mal· 
ları, eski&i gibi, müracaat edilirse 
aatın alınmaktadır. Şu kadar ki 
bazı tekliflerde malın yetiıtiriciye 
ait olduğunu ispat için gösterilen 
vesikalarda noksanbk görülmekte 
ve bu eksikler tamamlanmadan 
mallar aatın alınmamaktadır. Ye· 
tlıtiricllerin lıtanbulda ağır mas
raflar yaparak uzun zaman kal· 
malarmı icap ettiren bu gibi 
ekaik muameleleri bundan ıonra 
mal getirecekler dikkat ederek 
vukuuna meydan vermemelidir. 

Serbeat piyasada oldukça ha• 
reket vardır. Bu da bir Depozitçi· 
nin Afyon satın almaıından ileri 
gelmektedir. Bu mUeaaeae hafta 
içinde 70 sandık kadar ( takriben 
yüz kiloluk bUyUk aandıklardır] 
muhtelif Anadolu mallarını ki
losu 525 - 600 kuruı araaında 
satın almııtır. 

Tiftik - Tiftik plya1aaı, 
haftanın ilk gUnlerinde eski ca~ 
blığlyle devam ettikten ıonra Sah 
günü yavaşlamıt ve ondan sonra 
gelen günler içinde de tamamen 
durmuştur. 

Böylelikle hafta içinde yine 
eakl flatlarla yani ldloau 101·102 
kurut etrafında ancak 600 
balye kadar tiftik Almanyaya 
gönderilmek Uzere satılabilmlıtlr. 
Piyasa durgun ve bekleyici bir 
vaziyettedir. 

Yapağı -:- Iatokun, geçen ya
zılarmızde de anlattığımız üzere 
az oluıu, büyük muamelelerin ya• 
pılm&1ına meydan vermiyor. Hafta 
içinde piyasada görülen ufak te· 

Yeni Bir 
Facia Mı? 

Moskova, 16 (A.A.) - Sovyet 
matbuatı, Japonların, Mançurl 
haritasında, halen Çine ait bulu
nan Çahar eyaletini mançukonun 
akaamından olarak gösterdiklerini 
kayt ve eylül aonunda bir Japon 
topçu nıUfrezealnin Llnıldeıı Do
lonora aev kedildlğlnl ve yüzlerce 
kamyonun da ıimali Çahara doğ
ru gönderildiğini iıarotle yakında 
mutlaka bir Çin-Japon faclasanm 
patlak vereceğine hükmediyor. 

Üzüm Ve incir 
Izmir 16 (A. A.) - Bu ayın 

onundan on beılncl gllnl akıa· 
mına kadar borsada allı buçuk 
kuruıtan on dokuz kuruıa kadar 

12, 160 çuval tızüm Ye dört ku· 
ruıtan on ıekiz kuruıa kadar 
5,262 çuYal incir ve dart on 
paradan 706 çuval hurda incir 
sablmııtar. 

Kimya Nobel MUkAfab 
Stokhol•, 16 (A.A.) - 1934 kim

ya Nobel mGklfatı Kolombiya Clninr-
1 aitHinden Proföaör Harold Clayton 

mlldürltiğtlne müracaatları. (77 J 5) Ureye nrilmittir. 
·~ ........................................................................ llliııl 

iLAHi KADIN KEDi EBEDi AŞIK VE 
JEANETTE MAC DONALD KEMAN RAMON NOVARRO 

fek ahı veriılerde Anadolu mal· 
larının kiloıu 78 kuruştan aatıl
mııtır. Piyasa11 ku•vetlidi. 

Hububat - Serbest olarak 
borsada tllccar tarafından Htılmak 
üzere iÜnde 15-20 vagon buğday 
gelmektedir. Ziraat Bankası içbı 
de gelen mallar ayrıdır. Bu ban· 
ka satıılarda çok ha11aa hareket 
ettiğinden flatlar eakl seviyelerini 
tutuyorlar. Bu hal böyle Ki derse; 
fiatlarda biraz daha ylikaelms 
sıörülebilecektir. 

Hafta içinde ekıtra Polatlı 
malları 5,25 ile 5,37 ekstra be
yazlar 4,75 - 4,875, kırk çavdar .. 
hJar dört kuruı etrafındı. satıl· 
mııtır. 

Arpa pf yasasmda Istanbulda 
büyük bir iı yoktur. Gelen mal• 
lar içerde sarfolunmak üzer• üç 
buçuk kurut etrahnda adıl-. 
maktadır. 

Geçen hafa ltalya için blra:ı 
arpe gönderildiğini ya:ımıttık. Bu 
hafta da Almanya talepleri üze
rine Samı.ın malları vapura te1-
lim tıç kurut on beı paradan 
ıatalmııhr. 

Arpa için dııardaa henllz bira· 
lak talepler yoktur. Bltlln aatıtlar 
yemlik içindir 

Fındık - Fındık plyasaıı çok 
kuvvetlendi. Salıya kadal' 43 • 4.f 
kurut arasında kuvvetli olarak 
giden pfyaıa ıon iki gln lçlnd& 
birden altmıı para kadar daha 
ynkseldi ve Perıenbe gtinll gef 
vakit 45-45,5 kuruı araaında çok 
lstekU olarak kapandı. Hafta 
içinde dört vagon kadar mal bu 
flatlara aabldı. Akçeıehlrden haf• 
ta başında gelen iki vagon fın
dık ta 43 kuruıta• muamele 
gördtı. 

Daha meYBlmln batladıtı ana 
giSrlllecek kadar yakıa iken , .. 
koltenln yarısından çoğunun dqan 
gitmit olmaıi fındık piya11.11nın 
bu aenekl iyi gidlılne en ah•I 
miıaldir. 

I
Taygare 
Korkusu! 

Londra, 16 ( A.A. ) - Deyll 
Telgraf gazetesinin yazdığına 
göre imparatorluk müdafaa ko
mitesi ile hUkümet Avrupa kıta

ıından gelen tayyareler için lalı 
meydanlarını garp sahillerinde 
belli yerlere nakletmeğe karar 

vermiıtir. 

Bombardıman tayyarelerinin 
gösterdiği tekAmül karıısında, 
doğrudan doğruya tehdidi altında 

bulunan cepane depolarının ve 
imalAtı harbiye fabrikalaranın 

yenilenmeal Ye ayrı yerlere kal· 
dırılmaıı için hazırlanan çok ıe· 

nit plandan dolayı Vulviç tezgih
ları da bqka yere kaldınlacaktır. --·-.. ··-·--------··---·--··-· ...... ·· 

T epebap Şehir 

Tlyatroıunda 

B111 aqam Hat tO ft 

Madam San Jen 
Komedi 3 perde 

1 &atlangıç 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
akıam aaat 20 de 

BU BiR RÜYA 
Operet 3 pwde 

Yazan: Selma Muhtar 



K i lı 

Paşa, uryen·n Hususi idareye 
Nail Olmasını stiyordu .. 

ittihatçılar, hata üstüne hata ı 
ihtiyar ediyorlardı.Osman~ı hu?utla-

1 
rı dahilinde hergl'.n siyaaı ve ıdarl ı 
bir muvaffakiyetsizlikle karşılaş· 
bkları halde, timdi e!lerini (Muıır)a 
da sokuyorlar; oradaki siyaıl 
cereyanlarda da amil olmak iıti· 
yorlardı. O sırada Mısır' da iki 
kuvvet çarpışıyordu. Bunun biri 
( Hızbül- blih ) diğeri de (HızbUl· 
Vatani ) idi. İttihatçılar birinci 
Hızbin reisi ( Mehmet Ferit Bey )i 
elde etmişler, Mısır Hidivi Abbaı 
Hilmi Pqa ile gizli bir mUcade• 
leye giriş mitlerdi. Bu mUcadolede 
( Abdülaziz Çavif ) 1 blr ailAh 
gibi kullanıyorlar, bu zattan 
büyük bir mı.det umuyorlardı. 
Halbuki Mııır Hidivi, Mıaırm en 
kuvvetli tahsiyetlerinden ( Şeyh 
Ali Yusuf ) vasıtasile el altından 
ikinci hızbi idare ediyor; ( Arap 
ittihat ve istiklali) davaaını kazan .. 
mak için fili teıebbüsJere girişi· 

yordu. 
Abbu Hilmi Paşanın muhte

ıem bir alayla Hicaza gitmeai, 
( Hac ) etmekten ziyade, ( Hilafeti 
Arabiye ) meselesini halletmek 
için ( Mekke ter;fi ) ile Müzakere 
maksadına atfediJiyordu. Aynı 
zamanda Hidivin biraderi de 
Suriye'de bir 1eyahate çıkıyor; 
Suriyelilere propaganda yapmak 
iddiasile hllkümet tarafından geri 
çevriliyordu. 

Fakat ne hlikümetln ve ne de 
ittihatçıların çUrUk tedbirleri, hA .. 
diıab durduramıyordu. Her ne 
pahaaına olursa olsun ittihatçıları 
devirmek iıteyen muhalefet lider• 
lerile ( Hnrrlyet vo itilafçılar ) da 
lstanbuldaki Arap meb'usları, 
cemiyet aleyine tahrik ediyor· 
lar ve fili hareketlero aii· 
rlikliyorlardı. Balkan harbinden 
biraz evvel Şamda ve Berutta 
bazı nllmayiılor tertip edilmfı, 
hllkfımetten bazı. imtiyazlarla cid-

di bir ıslahat istenilmişti. O sıra .. 
da • Mahmut Şevket Paşanın 
Harbiye Neıaretinden istifasını 

müteakıp Cemiyet te iktidar 
mevkiinden auknt ettiği için - sa· 
daret mevkiini Kamil Paşa işgal 

etmekte idi. Kamil Paıı, Suriye· 
)ilerin bu taleplerine mümaıat 

g&.stermİf.. - ( ademimerkeziyet ) 
naz:nriyesine hiçbir zaman ta• 
raftar olmadığı halde pek gariptir 
ki - Suriyenin hususi bir idareye 
nail olmasına rıza glSıtermişti, 

O zaman KAmil Paşanın bu ha· 
Hketi, ittihatçılardan intikam 
almak için bir çevirme hareketi 
yapmak lıtedii'ine atfedllmiıtl. 
Fakat KAmil Pa~a, Suriyelilere 
Yadotliji bu huıuii idareyi tatbik 
etmiye vakit bulamadan ( 10 ki· 
ııueusani - Babıili taklibi aükfı· 
met vak' ası) zuhura gelmiş. KAmil 
Pap partiyi kaybederek hüku
met kuvveti, yine ittihatçıların 

eline geçaiıtl. 
Suryelilerl bu harekete aev· 

keden Amil, Balkan Harbinin 
hezimeti idi. Komanova, Kırkklllıe 
Lnleburgaz bozpnluklan, Os .. 
manh lmparatorluiunun kuvvetini 
aaraar saramaz, ıuryeUler milli 
mukadderatlarına bikim olmak 
btemişlerdi. BAhuıua Arnavutluk 
itıtiklali, Arap latlklilcilerlne mü-

:--:erif Ali Haydar Bey 

: •emmel bir ders vermiıtl. Fakat 
görUlllyor ki bu lstiklalciler, doğ· 
rudan doğruya gayelerinin tatbi
kine girişmemişler; büylik bir te· 
enni göstermişl~rdl. Netekim 
(Paris) te Suryeliler tarafından 
aktedilen kongreye riyaset eden 
( Hama ) Meb'usu Abdülhamit 
Zehravi Efendi bile kendislle mU· 

lakat yapan Fransız gazetecilerine: 
- SuryeHlerin Uç erzuau var. 

Birincisi, Arap vilayetlerindeki 
müslim ve gayı·imils im muhtelif 
anasır arasmdakL rcvabıb takvi,ye 
etm•K. İl<inciıi, ıslahat talebi 
huıusunda bunların itilaf ve ittiha· 
danı beyan eylemek. ÜçUnclisö, bu 
konırede ittihaz olunan mukarre· 
ratı v~ arzularımızı, hem kendi hti· 
kfımeUmize ve hem de medeniyet 
alemine bildirmek... Bu arzulan· 
mızın hulbaaına gelince: O da 
Arapların ( ademimerkeziyet ) ile 
idar••1nl temin etmekten ibarettir. 

Demişti... lttihatçılar, tekrar 
iktidar mevkiine gelerek Mahmut 
Şevket Paşayı sadarete geçirdik
ten sonra vaziyet birdenbire ha· 
raret keabetmiştt. Çlinkü hükumet, 
Kamil Paıanın Arap ıelabatçıla
rına - hükumet namına • verdiği 
vaitlere yanaşmak iatememiftİ. 

Hatta Vl\kela Meclisi, bu hareke
tin merkezi olan Berutta şidaet 
gösterilmuine temayül etmiı .. 
Dahiliye Nezareti, Berut, Şam ve 
Haleptekl Arap kulüplerinin ka
patılması için vilayetlere emirler 
vermiıti. Islahatçılar bunu haber 
alır almaz derhal muhalefet gös· 
termitler. (329 seneıi Nisanında) 
bir gün Berutta bütUn dUkkinları 
kapayarak isyanı andıran bir nil
mayit yapmak istemişlerdi. VakıA 
bu hareket ancak birkaç ıaat 
devam edcbilmif.. Şehrin cadde 
ve ıokaklarma birkaç zabit ve 
askor deniyeıi çıkarılar çıkarıl .. 
maz, nümayİfçller dağılıvermiıU. 
Fakat bu müddet zarfında, htiku
met ciddi bir endiıe geçirmiıti. 
Çiinkll bir taraftan Rupıelide 
meş'um bir lıaarp devam ederken 
diğer taraftan Berut gibi mlllıim 
bir ecnebi kötleai bulunan bir 
memlekette böyle bir hareketin 
zuhuru, ehemmiyetle aazarıdikkate 
ahııacak bir keyfiyettl. 

Hükumet, ıiddıtin, faydadan 

t dyade zarar haaıl edeceğini anlar 
anlamaz derhal siyasetini değ·ş· 
tirmiş; ciddt bir devlet idaresir. e 
yakıımıyacak bir tekilde Vali 
Hfzım Be}İ Istanbula istemişti. 
Ondan sonra da bir bocalama 
devri husule gelmittl. O bavaJinin 
ahvaline vAkıf zevata müracaat 
olunuyor, tatbik edilmesi laı1m
gelen idare tanı hakkında bull" 
lann fikri alınıyordu.. Uzun 
müddet Arablstanın muhtelif 
mıntakalarında çalıımış olan mü· 
him bir zat, o sırada Mahmut 
Şevket Paşaya hitaben bir muhtıra 
göadermif, bilhassa ıunları tavsiye 
etmitti: 

[Suriyelilerın, ötedenberi bes· 
!edikleri Amale nazaran, Emirl 
Mekkenln kendilerine temayülün· 
den çok it:ıtifade edebilirler. Esa· 
sen Suriye ile Hicaz ara11ndaki 
mUnasebat ve revabıt, diğer 
aksamı mülke nazaran pek ziya• 
dedir. (Arkası var) 

KUçUk bir tashih - Çannkka
lede (Ceneral Hamilton) ile görüşenin 
prens Sabahattin bey olmayıp onun 
tarafından gönderilen lki zattan mü
rekkep bir heyet olduğu aala,ılmıttır. 
Tashih ve itizar olunur. 

Ev Yaptırayım Derken 
Paradan Oluyordu 

( Baştarafı 1 fncl yllz.ie ) 

yorum. Şöyle Uç dört odalı ev 
kaça mal olur'? 11 demiıtir. Ali 
planlar yapmıı hesaplar yapmış 
ve dört odalı bir evi 1700 liraya 
çıkarabileceğini söylemiştir. Fah
riye Hanım ile AH bu fiat üze
rinde mutabık kalmıılar ve Ali 
birkaç gUne kadar işe baılayaca• 
ğmı slSyliyerek çıkıp gitmiştir. 

ikinci günU gelen Ali, Fahriye 
Hammdan muamele parası diye 
bir miktar para alarak gitmiş, 
birkaç gUn sonra da iıe başlamak 

için malzeme parası diye bir mlk· 
tar para daha almış v~ bu suretle 
Fahriye Hanımdan tam 370 Jfra 

para koparmııtır. Ali bundan 

sonre ortalıkta görünmeyince 

Fahriye Hanım ttipbelenmiı ve 
Ali Efendiyi arnmıya baılamlJhr. 

Bu ııırada Ali Efendinin bir inaaat 
kalfa!n olmadığını anlıyan Fahriye 

Hanım dolandırıldığını anlayarak 
soluğu karakolda almıştır. Polis 

sahte ka!fayı yakalayarak tahkl· 
kata başlamııtır. 

İmam Efendinin 
Güme Mi 

800 Lirası 
Gitmit? 

( Baotarafı 1 inci yüzde ) 

mUılerdlr. Bunlar, paralı olduk• 
laraoı anladıkları herhangi bir 
adam namına bir ıenot yapıyorlar. 

bunu uydurma iki ıahide imza 
ettirerek bir Notere götürüyorlar 
ve bir suretini çıkartıyorlar. Son· 
ra da gaı:etelere, kııa bir Oln 
vererek falan adama verilen ıu 

kadar lira borca karıılık aldık· 

ları senedi kaybettiklerini, hUk· 
mü olmıyacağmı yazdırıyorlar. 

Bu ilAn için kanunun tayin ettiği 

müddet geçtikten sonra mahke
meye mUracaat ederek noterden 
tasdik ettirdikleri ıenet suretine 

dayanarak dava açıyorlar. Son 
zamanlarda MUddeiumumtliğe, bu 
ıekllde dolandırıldıklarmı iddia 
eden bir kaç klıi ılklyette bu· 
lunmuştur. Bu arada Ayasofya 
civarındaki Yere batan camiinln 

imamı da, kendisinden uydurma 
bir senet ile sekizynz lira fate
nildlğinl, halbuki bu adamları 

hiç tanıma'1ığını ve hiç klmaeden 
de borç para almadığını iddia 
etmlitİr. 

AlAkadar makamların ve bil· 
hassa Adliye Vekiletinfn bu ga .. 

rip iti ehemmiyei:le tetkik edece
ğini muhakkak görüyoruz. 

.DARA 
~BiRiKTiREN 
QAl-IAT-b 0\;Q 



BllAI ·ve· Zambak 
BUyUk Tarlht Roman 

l1uharriri: A. R. No. ı 86 17- 11 • 934 

Mağlubiyet işaretleri.. 
Birinci Süleyman, Tepede Bir Taht Üzerin de 
Oturuyor, Kanlı Miicadele Sahnesini Seyrediyordu 

- - - --- - - --
Rahmd olsun canına; muhterem 
ve asılzade pederim, beni papas 
çıraklığına yazdırdığı zaman, o 
kadar genç ve zeki idim ki .. Eğer 
bir ay sonra kiliıenin gUmüt bu· 
hurdanlıklanndan birini çalıp kaç· 
masaydım.. Şimdi ben de, Luvr 
ıarayında bize çalım satmllk iate
yen o koca papaa gibi ztnUfuz 
bir zat olacaktım. 

- Büylik fırsat k.açırmıfsın. 

Dikkat et Autuvan. Sol taraftaki 
11uvarilerle, Macar suvarilerJ pek 
fena tutuştular. Macarların kılıç· 
ları ıimıek gibi parlıyor. 

- Fakat Türklerden de henüz 
attan dUıen görünmüyor.. Haaa. 
ne buyurmuştunuz?. BUyUk fıraat 
mı kaçırmışım?.. Bunlar birıey 

değil, muhterem Şövalyem.. Meı· 
bur haydut Gasparo yok mu?. 

- Bilmiyorum. 
- Evet bilmezsiniz... Fakat 

belki lıitmişslnizdir, diye sordum .. 
Efendim, bu Gasparo, ispanyanın 
en namlı bir eıkiya reisi idi. 

Pirene dağlarını, baıtan baıa 
haraca kesmiıti. Maamaflh, ıon· 
radan onun kaf aaı da aatırla 
kesildi. HattA satır da keımedi 
de, ensekökUndeki kemiği vll· 
cudünden ayırmak için testere 
kullanılmıya mecburiyet hissedildi. 
lıte bu GBliparo, bu iciz kulu· 
nuzu gözlerinin bebeği gibi ıe· 
verdi. Bendenlzi, en karla puıu· 
lara yerleıtirir; her ıoygunda 
hisseme isabet eden eıya ve pa· 
radan maada mutlaka bir de he· 
diye verirdi, ve bu hedJyeyi ve· 
rirken de: 

- Oğlum f.. Kendine biraz 
ehemmiyet ver. Sen, istikbalde 
büyük bir haydut olacakım derdi ... 
Fakat maatteessüf, dindar bir 
papas olamadığım gibi, namdar 
'bir haydut ta olamadım... O .. 
o.. o... işin ıekli değişiyor. 
'fUrk sllvarileri hiçbir telefat ver
mediklerl halde, baksanıza yllı 
aeri ettiler, dört nala kaçıyorlar. 

- Zannederim ki, senin dediğin 
çıkacak Antuvan. Fakat .. Eğer, 
dediğin çıkarsa, aana bravo 
diyeceğim.. Sen, ne dindar bir 
papaz ve ne de namdar bir hay· 
dut olamadığına acınıyorsun. Ben 
de ispanya orduıunun bir kuman· 
danı olamadığına teeasUf ed .. 
ceğim. 

Antuvan, gittikçe heyecanla· 
nıyor.. Sağ elini gilneıe karıı 
11iper ederek gözlerini harp mey• 
danından ayıramıyordu... Antu· 
vanla Şövalye Cem 'in bulunduğu 
yer, (Puıukili1e) ile Fildvar köyll 
arasında kilçllk bir tepe idi. Bu· 
radan, biitün Muhaç ovaıı ~enlş 
bir tiyatro sahneıl gibi görlln· 
mekte.. Harbe batlayan bu iki 
bl\yllk ordunun bütün vıelveleai 
lıitilmekte idi. Köyün Ustllndeki 
tepede, ( OtağıhUmayun), bntnn 
başmetile görllnilyordu. Tepele
rindekl altın başlık ve alemlerle 
parlayan tui{larm al, beyaz ve 
yeşil renkleri bile farkedillyordu. 

Türk orduıu, büyilk bir 
meharetle yerleştirilmişti. Yahya 
Paıanın oğlu ve Semendere 
Mutasarrıfı Bili Bey, dört bin 
zırhlı suvarı ile dUımanı kartıla· 
mıya çıkmıştı. Husrev Eeyin ku· 
mandasında bulunan Bosna ıuva• 
rileri de dil~mana bir ıöıterq 

yapmıya memur olmuştu. Ordu· 
nun 1&bit kısmını teşkil eden 
kuvvetlerden Rumeli aakeri ile 
bunların arkasında bulunan yüz 
elli toptan mürekkep bir topçu 
takımına, Sadrazam İbrahim Paıa 
kumanda ediyordu. Bunun arka· 
amda da, Anadolu Beylerbeyi 
Behram Paıanın kumanda ettiği 
Anadolu askerlerile yine ~·Uz elli 
toptan mürekkep ikinci bir topçu 
takımı bulunuyordu. 

Son safı, altı a)ay muntazam 
suvari ile Yeniçeri ortaları teıkil 
eyliyordu. Bunların arkHında da, 
etrafı solaklar, peykler, ıilihtar· 

larla muhat olan Padiıah görü· 
nUyordu. 

Birinci Süleyman, tepede bir 
taht üzerinde oturuyor; biraz 
11onra bin bir kanlı maceraya 
Hhne teşkil edecek olan fU 
koca ovada henUz başlayan 
suvarl hücumlarını seyrediyor· 
du. Sağ cenahtaki sUvariler 
kendilerine verilen vazifeyi pek 
güzel ifa etmiıler, manevra yapı· 
yorlardı. Bali Beyin zırhlı süvari· 
lerl de, dl\fmana bir gösteriı 

yaptıktan ıonra, ovanın solundaki 
vididen d0Ja111rak Macar ıilvarJ· 
lerinl çevirmeye baılıyorlardı. 

Klmilen zırhli ve zincirlerle 
biribirine bağlı olan ilk saftaki 
Macar hücum kolları, Piyer Be· 
reney ve, Papas Pol Tomori'nin 
kumandasında olarak koyu mavi 
bir bulut ıılbl ilerliyorlar; ııittikçe 
hızlanan bir kuvvetle, Türk ordu· 
sunun ilk safları üzerine yükle
niyorlardı. 

Manzara, cidden heybetli idi. 
Macar orduıunda çahnan borular, 
Türk ordusunda çalınan köı ve 
davul ıeslerine çarpıyor .• At kit· 
nemeleri, sert kumandalar, boğuk 
ıesler biriblrine karıııyor.. Kor• 
kunç bir velvele halinde ıemaya 
doğru taşıyordu. 

Antuvan, heyecanını zaptede· 
miyerek sordu : 

- Aziz Şövalyem!. Biz burada 
ne zamana kadar Hyirci ka
lacağız? •• 

- Talih ve myadderat, bizi 
yeni bir maceraya çaiırıncaya 

kadar. 

Antuvan, omuzunu yalayan 
atının burnuaa bir fiske vurarak 
homurdandı: 

- Parlak bir cümle.. tam bir 
Şövalye edebiyatı ... Eğer bu men
sur tllri, ıalrlik zamanımda lıit
miş olıaydım, vezne sokar, mut· 
laka bir Şövalye deatanı yapar
dım. Fakat ne yapayım ki ıu anda, 
o vaziyette değilim ... Aynı zaman• 
da, bundan dolayı ne kadar 
ml1teeaıir laem .• yaz binlerce kiti· 
nin biribirine aaldırdığı fU sahne
de ıadece ıeyirci kaldığıma da 
o kadar milteeuifim. 

- Antuvanl •. Olan itleri biraz 
daha aOkunetle 1eyrederaen, ben 
de bftyOk bir memnuniyet lıiase
d~cetlm ... Baki.. Harp fena halde 
kızııtı. Macarlar, coıkun bir 
deniz dalgası ıf bl Tilrk uflanna 
çarpıyorlar... Dikkat et. C•phe 
yanldı. Türkler, ikiye ayrıldı ••• 
Bravo Antuvanl. Vaziyeti iyi 
keşf etmiısin. 

- Takdir ve teveccObiinUze 
teıekkUr ederim, uiz ıö•alyem •• 

(Arkası var) 

Saf Ve Callıl 
Bir Kadın 

"İngiliz karikatnrU,, 

Polis tfendi, şu yazının 
manasını söyler misiniz?. Çünkü 
kocamın yaz.sına çok ben· 
zetiyorum. Kar ,ıdaki apartı• 

manda Lir genç kadın var, onun 
için ıüpheleniyor.ı m. .............................................................. 

t.o;,,ga lktual Haberi.,/ 1 

1 1 
ltalyanın harici ticaret istatistik 

/tal anın dRireıi Ağuıtos 
9 .. 934 ayına ait risa· 

lıaricı lesini netretmiştir. 
ticareti Bu istatistik mec· 

muası ile t 934 sene.sinin 8 aylık 
vaziyeti anlaşılmıf bulunuyor. Bu· 
rada ver"len rnkamlara göre lt@l· 
yanın sekiz aylık ithalAtı bet mil· 
yar doksan milyon liret; ihracatı 
ise Uç milyar dört yllz otuz dört 
milyondur. 

B'r yıl evvel ayni müddet zar· 
fanda dört milyar dokuz yüı: mil· 
yonluk ithalata karıı dört milyar 
on dokuz milyon liretlik ihracat 
yapıldığı göz önünde tutulursa ltal
yanın 1934 ıeneai içinde ithali· 
tının artma&ına mukabil ihracatı· 
nın bilakis azaldığı ve böylelikle 

harici ticaret blançosunun göster· 
diği açığın arttığı anlatılır. 

lf. 
Dünya buğday vaziyeti, ekin 

1 

ve istok mıktarları 
Dünga hakkında, Amerl· 
buğdag ka ekin istatiıtik-

t1azigeti lerl ofisi dikkate 
değer bir lstatiıtik hazırlamııtır. 
Buna nazaran, Sovyet Rusya ve 
Çin mUıtesna olmak Uzere, dünya 

buğday iıtihsalatı 905 ile 1018 
milyon kental olarak tesbit ve 
tahmin edilmiıtir. 

Bu rakkamlar bir yıl evvelki 
istihsal mıktarlarındao 98 milyon 
kental noksandır. 

Maamnfih Amerika ekin ofisi 
dUnya istokları hakkındaki araı· 
tırmasında elde mevcut buğday• 

ların bu yıl geçen 11enekl vaziyete 
kıyasla daha çok olduğu netice
sine varmaktadır. 

20 Bin Kişi 
Müthiı Bir Tayfun Neti
cesinde F elik ete Uğradı 

Amanill•, 16 (A.A.) - Şiddetli bfı. 
tayfun Muııon ada11nı t•hrlp ederek, 
N•ı• ka1abuında 20,000 klılyi yer
aiıı:, yurtauz bırakmııtır. Ölenlerin 
aayıaı h~als l:elli detlldlr. 

SUih Ticareti 
Roma, 16 (A. A.) - Am•rlkanıa 

Bren sefiri ve ailAhaııı:lHma konferaa. 
aındaki mlıahldi M. Vllıoa, all&b 
imali ve aabtına dair ulualar aruı 
bir muknele yapılma11 için ltalya 
hllk4metlle arörOımek tbere bura1a 
relmlıtlr. 

Bir Vapur MU•edeme•I 
Stettla, 16 (A.A.) - Stettln arGlln· 

de bir Alman npuru ile bir lnrlllı 
••puru keaif bir •İ• HDHında aalaa• 
deme etmiflerdir. Bu npurlar h .. ua 
utramıılaraa da limana arelebllml1-
lerdir. 

BİKAYI 
l 

B• ltltanda Bergla 
Nakleden: ismet Hulusi 

Bu Haber Ağızdan Ağıza Yayı ırsa 
iri yırı bir Arap çadırın per· 

desini araladı: 
- Ya şeyh, komıu kabl'enin 

ıey hl gelmiş, ıizl görmek istiyor. 
Şeyh doğruldu. Elile kılıcının 

kabzesine dokundu: 
- Gelsinler! 
İki komıu kabilen;n ıeyhlcrl 

biribirlerile dost geçiniyorladı. 
Amma bu dostluk ne kadar t;Ü

recek, o belli değildi. Çöliln rü1.· 
garı noııl bir anda koca kum 
d«ğlarmı devirirse çölün kanunu 
da bir anda en ~ akm dostlukları 
mahvedebilirdi. 

Çad.rm kapısı tekrar aralandı, 
uzun boylu, kısa sakal.ı bir inaan 
gorilndü: 

- Se amünaleykilm ıeyhl 
- Aleykümselam ıeyhl 
Şeyh misafirini oturttu, sormak, 

bu ı:iyan•tin sebebini biran evvel 
öğrenmek istiyordu: 

- Ya ıeyh gelişinde her hal· 
de bir hayır vardır .. 

Muhatabı auslu. Söli} cceği sö
zün karşısındakinde ne tesir ya· 
pacağmı dlişünüyor gibiydi. 

- Şeyh, dedi, senden birşey 
istemiye geldim. 

- Komşum ıeyhin her istedi· 
ğini verebilirim yalnız bir tek ıey 
milstesnal Kısrağımı veremem! 

- lıte ben de onu istiyorum. 
Çöllerin güneıile yanmıı yüzler 

biribirine döndU. Binbir macera 
yaıamıf gözler bakııtalar .. 

- Olmaz şeyh kısrağımı ••· 
remem. 

- Silrülerimin yarısını aana 
bağıılaaam .. 

- Veremem •• 
- Yahut ta .•• 
Mi1&fir ıeyh çadırın kapıaına 

koıtu perdeyi açtı. Bağırdı: 
- Ya Hatçe buraya gel.. 
Siyah Hçları gür bir kız ça• 

dıra girdi. YUrUrken utanıyor ıibl 
idi, güzeldi, o kadar güzeldi ki bir 
bakışta ~üzlerce bedevinin birden 
kalbini çalar, çöllerin aahibl olur
du: 

- Şeyh kıarağını ver, kızımı 

. 
sonra kısrağının Uzerindo göründü, 
yaklaştı, yerde yatana ıordu: 

- Orada ne yapıyoraun ? 
Sesini değiştirerek cevap verdi: 
- Y araltyım, ha1tayım, yll· 

rüyemedim. 
Şeyh kısrağmdan atladı: 

- Kısrağıma bin 1 
Yaralı güçlükle kısrağa bindL 

Şeyh yayan yUrliyor, o kıırakta 
ilerliyordu : 

- Ya şeyh sen yayan yUrU• 
yorsun,. ıırhndaki ıilihı kısrağın 
eğerine bağla sana ağırlık ver
mcıin 1 

Şeyh silahını kıırağm eğerine 
bağladı. Bu anda kısraktald 
adam topuklarile kı&rağın kal'<' 
nına dokundu. Kıarak birden 
ileriye doğru atladı. Geriye döndll. 
Yaralı silahı eline almııtı. 

- Ya Şeyhi dedi, evvelce 
haber vermiıtim ya kısratım bile 
ile elime geçirdim artık benimdir. 
Beni tanıdın değil mi? 

- Tanıdım ıeyb, evvelden 
haber vermittin dostlutum baki· 
dir. Kısrak ıenin olıun •• 

Bir an sustular .• 
- Kısrak senin olsun, ae hile 

ile ne de baıka tftrln yaparak 
onu aenden ıerl almıyacağıma 
Allaha yemin ediyorum. Sen de 
benim iıtiyeceA'im blrıeyl yapaca• 
ğına Allaha yemin eti 

- Yemin ederim Şeyh nı 
iıteraen yapacağım! 

- Bu vak' adan, kıarağı n&1ıl 
benden aldığından hiç klmaeye 
bah1etmel 

- BahsedllmemHlnl neden ba 
kadar ıararla lıtlyoraun Şeyh?. 

- Israrla istiyorum, çlınkD bu 
haber ağızdan ağııa çlUlere yayı• 
lıraa, bundan aonra biç JdmH yol 
üzerinde raıtİadığı yaralı bir fakire 
yardım edip onu kendi abna 
bladirmiyecektlr. Onun için laırah 
ıenia olıun; amma ağzını tut. 

Ôbilrlı mahçup, ba11nı eidlı 
- Peki. 
Ve bir ıille yemiı ılbl yolı 

koyuldu. 

sana vereyim! MaArif VekAleti YUkıek 
- Kızına aahlp olmak için 

bntnn varımı yoğumu verirdim. Tedrisat MUdUrlUğU 
Amma kıırağımı veremem. Bir mUddettenberi mllnbal bu· 

_ Peki öyle olsun biz dos- lunan Maarif V ekAletl Ynluek 
tuz, dostça it görmek isterim. tedri1at Umumi Mlldllrllığtıne ve-
Kumları yakan gttnef şahidim ol· kileten Teftiı Heyeti Reiıl Avni 
aun, gUnfin birinde ku•vetle ol- Bey tayin edllmiıtir. Bu makama 
maaa bile hileyle kıarağını elin- şimdilik asaleten kimse tayin 
den alacağım, ıimdiden haber edllmiyecektir. Eıaaen Ynkıek 

T edriaat Umum MüdOrlUğllnOn 
veriyorum. 

_ Peki Şeyh haberim oldııl. itleri azalmııtır. ÇUnkU aan'at, 
lf ihtisas ve meslek mektepleri ay-

rıca bir umumi müdUrltık ibdaı Bu konuşmanın Uzerlnden bir 
yıl geçmiıti. Bir yıl içiade iki .. edilerek oraya batlanm_ı_ı_h_r. __ _ 
ıeyh biribirlerini görmemitler biri· 
birlerinden hiçbir haber almamış• 
lardı. Kıırağa sahip olmayan ıeyb 
kııa aakalını uzatmııtı. Bir yıl 
içinde hergtın yllzUnl çölde yetl
ıen birtakım otların ıuyundan 
katalmıt ıu ile yıkamıt. ytlzUnün 
esmer rengini bir kat daha ea
merletmif U. Ötekinin bir it için 
kaubaya ineceğini haber aldığı 
bir giln elbiaeılni çıkardı arkaaına 
yırtık bir ihram alda pıçaiile ni 
ayatında bir yara açtı, yarayı 
bir bezle urdı. Akan kan bezhı 
herine çıkıyordu. Bu halde yola 
koyuldu. Çölftn yakıcı sıtıneıi al
tında yarala bir halde aaatlerce 
yol yllrtldO. Ötekinin geçeceği 
yerde kudretılz ve dermanıız 
kumlara yuvarlandı. .. 

Kıarajın nhibl Şeyh biraz 

Deni•yol ları 
lf L 1TM1 il 

Aeeatelerl ı KaraklJ Klprl~ııı 
Tel. 411'1 - llrkeel Mllalrdaraa•e 

Haa TeL 2!7ü 
....... 4 ...... 

Karadeniz Yolu 
KONYA vapuru 17 ikinci 

teırin CUMARTESl günü aaat 
18 de Hopaya kadar. "7808,, 

Ayvalık Yolu 
MERSiN vapuru 17 ikinci 

teırin CUMARTESi glınU aaat 
18 de lzmir'e kadar. 117809,, 

Mersin Yolu 
ERZURUM vapuru 18 ikin

ci teırin PAZAR gllnü 1&al 
10 da Mersin'e kadar. "7810,, 
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18 Teşrinisani Pazar 

lataabw - 18 Tokatbyan otellndea 11alul, 
t9 konferanı ( lbrahlm Zati B. ) tırrahndım, 
19,30 dtlnya haberleri, 19,45 haTayan kltar, 
20,15 p'lk netrlyatı, orkutu, net'eli uıualkf, 
Jl,IS Ajana ve Boru haberleri, 21,30 stlldyo 
tango •e caz crkoatraaı. 

Budapefte, SSO m - 16,SO Çinge
ne orkestrası, - S<Sı:ler, 18,3~ Ko11.• 
ft>ranı, 18,50, muıiki reportajı. 20,15 
ınuaahabe, 21,45 çingene orkestra1ı, 
22,50 spor ve haberler, 22,50 Avrupa 
konseri, Nandor Rekaainin idareıiıade 
Budape,te opera takımının konHri, 
23,40 danı musikili. 

Moskova 1714 m. - 10 karıttk • 
a<ıbah konseri, 12,15 musahabe. 18,30 
dans muaikisi ye so'iıt konıerl, 20r80 
Rus drınıları, 22 ecnebi dillerle ueş
riy.ıt. 

Varşova, 1'345 m. - 18 dans mu· 
sikiıi, muhtelif, 21 Utvaoya muaikiai, 
"p'yano refakatile ıarkılar,, 21,45 ha· 
ber:er, 22 Lembergten neteli neşriyat, 
musahabe, 23,15 kon.erli reklamlar, 
23,30 danı muaikiıl. 

Bu'in, 337 m. - 17 hafifi mu11ikl, 
17,45 Almanya - Belçika hokey maç• 
ları ınefce1i, 18 Hanburgtan naki1, 19 
hafifi musiki, 19,30 triyo konıeri, 20 
musahabe, 20,40 muıikili tema.il, "Dic 
vier ıchlaumieer,, 22,30 5 inci Alman 
bfiyilk konseri, ••keman viyolonsel,. 23 
haberler, 23,20 dans musikisi. 

Viyana, il06 m. - 18 hacca giden• 
lere dair, Hl,30 müeahabe, 19 hober 
ldareainde radyo orkeıtraaı, 20,35 
ha herler, 20,45 vatani netr;yat, 22,30 
Peşteden naklen, Anupa umumi kon
nri, 23 akoam konseri, 23,30 haberler, 
24 konserin devamı, 24.50 plak. 

19 Teşrinisani Pazartesi 
latanbul - 18 Franur:ca d~n, 18,30 plAk• 

lar a aet'ell rr.ualkl, 19,30 dünya haberleri, 
19,40 oda mualklai, plyanohı kuvartet (Cemal 
Retlt, Latlnaki, izzet Nnlb, Mu'at Cemli ) 
Beyler, 20,10 konferana (doktor Ali Şlikrü B. 
tarafından ). 20,30 pllk t'.e Macar •• R•men 
•• hafif mualkl banlan, ,1,15 Ajans •• 
Boraa haber lerl, 21150 Bedriye Raalm Haaım 
tarafından 'rUıkçe alSs il t .. go 11'1!1 valalar, 
radyo cas ve tango orkeatrıı.eı ile birlikte. 

Budapeote, 550 m. - 18,86 salon 
orke1traaı, 19,16 Almanca derıı, 

19,4S cıorba çingene orkestras•, 21 
konferan11, 21,30 (Liazt Ferenc) takımı 
tarafından konser, 23,30 son haberler, 
23,50 dAn• muıikiai. 

Moskova, 1714 m. - 18,55 kml
ordu için konser orkestra •• caz.band, 
19,30 muıikHi neıriyat, ll ecaebi 
dillerle sözler. 

Varşova, 1345 m. - 18 koro kon
.. ,ı, plAk, konferana, J,,lS piyano 
konıeri, 19,45 musahabe, 21 hafif 
orkestra musikisi, 21,45 haberler, 22 
tarihi kıymeti haiz konser, 22,45 kon· 
feranı, 23 konserli reklamlar, 23, 15 
danı dera'erj, 28,35 danı musikisi. 

Berlin, 357 m. - 17 hafif musiki, 
muhtelif, 19,30 piyano musikisi, 20 
aktüalite, 20,20 ç:ter, mandolin G 't r 
konıeri, 20,-!0 ak tam ha Yaları, 21 ,10 
Hermannn Proebttin mikrofon rnüaa· 
bakası 22 yeni neş'eli muıiki, 23 ha
berler, 23,20 romanlardan mürekkep 
akıam muıikiıi. 

,ı "Viyana, 507 m. - 17 ,45 radyo aer
sıialnden nabil. iktısat aleminde radyo 
.anayii, 17,SS Brahmı'ıa bayatı (kon
feranı), 18,15 muıahabe, 18,40 yeni 
Hn'atkArlarm uerlerinden konser, 
19,19 tiyatro kritikleri vHalre, 20 
haberler. 20,20 piyano konıeri, 20,15 
Brabma'ın Herlerlnden kliaik tarkllar, 
21,:ıo Viyana muılkiıi, 22,20 muuha
be, 22,40 konserin dnami, 23,SO ha· 
herler, 23,06 kuartet ponHri, 24,50 
danı pllkları. 

20 Te,rlnl•anl &all 
lıtanbul - 18 Almanca ders, 18,30 

danı muaikiıi plAk ile, 19,30 dünya 
haberleri, 19,40 M6sy4 Goldenberg 
idaresinde Koro laeyeti, 20,10 kadın 
uatı Azade hanım tarafından milaa· 
habe, 20,40 Mehmet Münir bey tara
fından taganni Li!finıki bey refakati!•, 
21 tllr. 21,15 Anadolu ajs:nıı, bona 
haberlerı, !!1,30 Radyo orkutruı tara· 
fıdıın hafif muıikl. 

Budapefte, 550 m. - 18,35 Bach'ın 
uer!erinden piyano koouri, 19,15 
den, 19,45 h fif prkılar, 20,25 seya
h t hatıraları, 21 yaylı sazlar kuarteti, 
22,20 ıpor ve haberler, 22,40 askeri 
konaer, 23,10 hava habıırleri, 2-1 pllk. 

Moskova, 1714 m. - 18,30, kızıl· 
ordu için neşriyat, 18,55 Maslcovan•n 
en tanıomı~ akordeon konseri, l 9,30 
Kolko.:ı netjrıyatı, 19,55 Kolkoslar için 

ADYO 1 
konser, 21 senfonik konaer, i2 ecnebi 
dillerle negriyat. 

Varşova 184!5 m. - 16,4~ Rue mu
ııikiıi, musahabe, 18 Brt.lıma'm eser
lerinden eonatlar piyano keman, 18,2S 
muhteUf, 18,35 ıarkılar, muıahabe, 19 
haberler, 19,15 orkestra konseri, 19,45 
edebiyat, 20 hafif musiki 20 20 musa· , ' 
ha.be, 20,30 hafif musikinin dnamı, 
20.45 muhtelif, 21 Paria hayatı iıımin• 
deki Offenbachın opera temsili. 23,30 
reklamlar konserli, 23,45 ıpor, 24,05 
kuartet opera komerl 

Berlin 857 m. - 17 neıeli mualkl, 
18,40 bando muzik:a, 19,05 gençlere, 
19,30 neşeli neşriyat, 20,40 akşam ha· 
berleri, 21.15 farkılı ıopran Alman 
musikisi, 22 musahabeli keman hava· 
lan, 22,30 .Alman eY musikisi, 23 ha
berler, 24 küçük radyo orkestrası. 

~iyaoa 501 m. - 17,55 Amatör 
aaatı, l8,25 Fautun sonatlllrından 
1B,5o m~eıalıabe, 19,15 ders, 19,40 mo: 
daya daır, 19,tiO haberler, i!O musaha
be, iO,l5 .. s~or~ bıldirileoek, 22 şarap 
ve .lezzetı ısımlı ne~riyat, 28 org kon. 
serı, 2il,aO haberler 23 50 dan . 
L" • 1 ı:;ı_ , , 9 WUll· 
ıı.1111, p ıuı.. 

21 Teşrinisani Çar-mba 
latanbul - 18 F ~ 

d 
• ransız.:a dera, 18.30 

anı musıklal pllk ·ı 9 Q 
)eri, 19.40 B 1 e, 1 .3' dünya haber• 

R 
._ 

1 
a alayka orkaatra tuafından 

ua .. ava arı ve k r h . 
1 

.,
0 0 

° o eyetı tarafından te· 
gann ' : .4 ajana ve boraa haberl.rl, 21 SU
m~r s nemıı11ndan nekıl (l '·b h k ) 

h 
a a ar şar ıaı 

meş ur tenor (jozef Şmit) Si d 1 • nama ın eY• 
ve oyundun menuu i:ch edilecek •e aine-
m11nın evııwnı ca d . naaı n a Spıker tarafından 
uhnelerln dofftilı:li;;,I •• 1 ,_ 

ıı; ı;oy enece .. tır. 

Peşte fJ:JO m. - 18 çingene orkes• 
trası refokatile Macar şarkıları. 19 
den~, ] 9.30 dans ruusikiaı· 20 30 ~ ~, ·' muıa-
habe, 21,0.., Viyanadan n-L• A . . . wuen vrupa 
nııkıl konc:erı, 23,25 haberler, 23.25 
haberler, 28,45 çingene orkestrası. 

Moı.;kova 171 m. - 18 30 Kızılor
du için proğraın, eenfonik konser 
19,30 karışık neşriyat, 22 ecnebi dil~ 
lerde korıf eramılar. 

V arşova 1845 m. - 18 Hafif ha
valar, ,arkılar musahabe, 19 15 
oda muıikisi konıeri, 19,45 kodfera~s, 
20 Johann straussun en iyi valsların
dan, 20,020, musahabe, 20,30, konserin 
davamı, 20,50, haberler, 21 hafif mu
siki, 22,-!5, h~berJer, 22, shopinln esor
lerinden konser, 22,30, konferans, 
franaı%ça, 22,40, tark lar, 23, reklamlı 
konserler, 2 ~,15, dans musikisi. 

BerJin, 337 m. 17, haf:f muıiki, 18 
ıpor, sonbahar, 19,30 org konseri, 
tarkılı, 20,20, alman haik ıarkıları 

20,40, spor, 21, bachin eserlerinden, 
orkestra konseri, 22., org ve koro 
muaikiıi, 22,10, temıil, 23, haberler , 
23,20 gece musikiıi. 

Viyana S07 m. 18, tıbbi neşriyat, 
18,20, viyolonsel piyano ıonatları, 18, 
50, yeni iktı•ııtçıhk, 19,15, müsahabe, 
19,35, uki Romaya dair, 20,05, haber
ler, 20,15, Viyana ıarkıları, 20,05, ıen
fonik konser (bGyUk konser ulonun· 
dan naklen), 23,20, eıperantoca, 23, 
30 haberler, 28,50 danı musikisi l 30 

' ' pldk. 

112 Teşrinisani Perşembe 
iıtanbul - 18 A1manca ders, 

18,30 Franıı:ıı: tiyatrosunda iatanbul 
konıervatuvarı tarafından verllecek 
kon.erin nakli, rn Şen fıkralar, 19,15 
Dllnya haberleri, 19,30 Sigan havaları; 
Stüdyo Sigan orkestraaı tarafından, 
20 Kadın eaati; Selma H. tarafından 
mileahabe, 20,30 Pl!k ile aee muıikial, 
21,lS Ajanı ve boru haberleri, 21,30 
Radyo orkeatrası taraf ıı:'.an muhtelif 
eeerler. 22 Radyo caz ve tango or
keıtrası, 

Budapeıte, 550 m. 18,25, pJAk, 19, 
talebe hayatı, 20,05 harici haberler, 
20,30, Budepeıte eperuından naklen 
Verdin in Trc:. viata operaıı, 21,55, epor, 
22,50, haberler, 23,30 dana muaiklsl, 
24,15, çiarene orkeatruı. 

Moıkova, 1714 m, 18,30, kızılordu 
için yapı'an neoriyat, 19,30, kolkoz 
ae9riyat•, ':!i, 'ecnebi dillerinde R4!friyat, 

Var4ova, 13~5. m, 16,45, hafif 
musiki, ners .. e aafre, 20 piyano, mu
sikisi 20,030, B.B.C. dana orkHtruı
nm plAkhrı, 20,45. musahabe, 20,45 
mils habe, 21 Alman muaikisi, haber· 
ler, 22 f rkıh 101iıt konaeri, 22,45, 
m\iaah· be, 23, konaıerli reklamlar, 1?3, 
15, danı dersi, 23,35, danı musikisi. 

Berlin 357 m. - 17 ne9elimuıild 
neşriyat, 19 muhtelif, 19 BethoYenden 
havalar, 20.20 :ı:irai konferans 0 İaoe 
Na:ı.ırı Backe,, 21 huberler. 21,10 pl!k 

22,16 gece bekçil•rl ıarkıları, 23 ha
berler, 23,20 danı mmlkiıi. 

Viyana 607 m. - 18,30 mali net• 
rlyat. 19,80 televiayona dair ıö.zler, 

19,35 haberler, 19,55 Verdlninia Fal•· 
td lılmll operası, 22,45 aktGalite, 
23,10 plAk, 23,30 haberler, 23,SO kon· 
serin denmı (senfonik cu musikili) 
24,4S ıarkıh cnbant. 

23 Te,rlnis2'nl Cuma 
lıtanbul - 12,30 pllk neırlyatı, 

18Tokatliyan otelinden aakil-çay ıaaü 
19 çocuk .aati-hlkAyeleri, 19,30 Dilnya 
baberleri, 19,40 plAk ile neı'eli muıiki 
20,40 neılr esnasında ilin edilecektir . ' 
21,15 Aıanı n borsa haberleri, 21,30 
radyo orkeatraaı, 22 radyo caz ve 
tani'O orkHtrıı11. 

fludapeıte 650 m. - 18 •alon 
muaikfıi. 19 •por, 19,15 amele neori. 
yatı, 19,50 oarkılı konaor, 20,30 kon
ferans, 22, 10 haberler, 21,05 Tibor 
Polgar idaruin de opera orkestrası. 
22,30 danı muaikisi, 23.10 haberler, 
23,40 çingene orka.traıı. 

Moakova 1714 m. - 18,30 senfonik 
konser-mueahabo, 2~ muhteJif dillerde 
neırlyat. 

Varoova 1345 m. - 18,15 piyano 
konseri, 18,45 tarkılı p'yano muıikiıi, 
18,50 mueahabe, 19,15 hafif orkeıtra 
mu1-ikiıi, 20 Koro konıeri, 20,20 mu• 
aaha be, 20,30 plAk mua:ıhalıe, 21,l IS 
konservatuYardan naklen 1enfonik 
konser, 23,30 tilrler. 23,40 musahabe 
24,05 hafif musiki ve dans parçaları. 

Berlin 857 m, - 17 hafıf musiki 
muhtelif bııhiıler, 20 fIQt muıikisi, 
20,25 aktüalite, 21 biberler, 21,15 
" Ttentanz ,, isimli temsil, 22,15 Bet
hove " radyo orke1tra11 ,. 23 haberler, 
2~~.20 akıam muıikiıi, 24 muı ... habe 
••edebiy•t,, 

Viyana 507 m. - 18,20 çift piyano 
konseri, _18,50 spor haberleri, 19 sey· 
yah neşrJyatı, lktiudl neşriyat, 19,25 
personalite eUldleri, 19,50 haberle, 
20 franz achubart'iıı Oktet-Fdur kon· 
seri, 20,55 memleket neıriyatı, 23 
radyo orkeıtran, 23,20 haber' er 23 50 

' 1 
konserin dnamı, 24,55 plıi.k. 

24 Teşrinisani Cumartesi 
İstanbul - 18 Fraoııxca den, 18,30 

plAk neırJyatı, 19,30 dünya haberleri, 
19.40 Solo plak ila, 20 Etrcf Ş•fik 
bey tarafından apor müaahabelerf, 

20.30 madam Halmi ve Mösyö H imi 
tarafındnn Macar havalni, 21,15 Ajanı 
Ye borsa haberleri, 21.30 Bedriye Ra· 
sim hanım tarafından Tilrkçe söz.lü 
eserler, radyo caa ye tanıro orkeatra· 
lan ile beraber. 

(Hava müsait oldukça garp roem
leketlerl neşriyıtı programım U\ ilave 
edJlecektir). 

Budapeıte, 550 m. - 18 farkılar, 
18,80 teknik netriyat, çift piyano 
refakatile Macar fRrkıları, J 9,30 mu· 
1ahabe, 20 Franz Lebarın "Prensez,. 
opereti, ıtildyodan, 22,15 hahnler, 
23,35 hava haberleri, 23,40 ıa~on 
musikisi. 

Moıkovt, 1714 m - 18,30 fİmal 
bestelerinden mürekkep konsıer, 20,30 
İıpanyol muaikiainden parçalar 22 
muhtelif dillerle neıriyat. 

Varıova 1345 m - 18 soliıt lcon· 
ıeri, 18,50 nıuaahabe, 19,15 piyano 
muıikiıi, Ul,45 k&rakovadan nakil, 
20 hafif musiki, 20,30 marlcne Died
rlchln prkıları, "pl!k" 20,45 muhte• 
lif, 21 Emmerich lamanın eaerlerinden 
ıarkılar, 21,45 rnu.ababe, 22 poplilu 
ıeafonik kooıer, musahabe, 23,15 
dana musikisi, 24,05 Vlyanadan nakli , 
24,05 ulon orkeıtraaı, 1 danı muı:k·ıi. 

Berlin 357 m - 17 Artur Rink or
keıtraaı muhtelif, 19,20 akeç, 20 pi
yano keman aoaatları, 20,40 ak9am 
haberleri, 21,10 porülttr opera opera 
muıikiıi, 23 haberler, 23,20 akf3m 

muaikiıt. 
Viyana 507 m - 18,15 plAlc, 19,05 

Cenubi Amerika laatıralan, 19,30 Yeni 
laalk prkıları, 19,55 haberler, 20,0S 
hafif havalar, ıarlular, 20,45 kanşık 
nctriyat, 21,45 hafta haber lcmdl 
i.Z,15 İ. Strau&a'un operetler:aden 
parçalar, 23,30 haberlar, 23,SO danı 
musiki&, 1 kuartet konseri. ............... -............. .___ .. .._... .. ._ ___ ···-

Şi,eler Kırılmış 
Hatan ve lbrabim adlı iki kafa· 

dar Divaayolunda Yani efenc!l in 
içki deposuna taerru:ı ederek xorla 
rakı almak iıterlerken yakalan· 
mıılardır. Bu sırada birkaç rakı 
ıifeai kmlmııtır. 

~----mll!I----------------------Öz Türkçeyle 
Deneme 

Dilde 
Yordam 

Yat (1) diller~ 8trenehillrlz. Onları 
keDdl dilimizi konuttuğumuı detin 
iyi konuıabllirlz, hem konutmalıyıs f 
Yalnl.I kendi 6z dilimi:d konuıurkeıı 
ne o dillerden bir tek deyim almalı, 
ne de dllimiıin yordamını (2) de.K"ittl
rip o dillerjn yordamına uydur111a
lıyız ... 

FranııJ:ca bilen bir kinııenin bildiği 
Franaızca deyimleri Türkçe konuıur
ken kullanmaaı detin gülünç bir nea· 
ne olmadıtı iibl, yine Franaıı.ca ya• 
da baıka bir yat dil bilenin TClrkçeyi 
o dilin yordamına uydurup konuımaaı 
detin, yapma, yersiz bir sröaterit 
olamaz! 

- Fransada çok kaldım, onun için 
dllim çalıyor. 

- Birtakım dey' mlerin TDrkçe-
lerinl bulmakta gUçlilk çekiyorum. 
Bu, Almaoydda okumuı olmamın 
bitimidir. 

Gibl sö:r.ler ıöyliyen kimselerin bu 
•Özlerine kulak asmamalıdır. ÇünkO 
doğru ıöylemiyorlardır. 

* Bizde çok kiti demiyorum. Çok az 
kiti böyledir. lııterim ki biç olmasın. 

Hansri dil ötreniliue ötrenilain, 
ana dil unutulmaz. Hansri dille uzun 
çağlarda okunulmuı, konuıulmuf 
olsun ana dilin yordamı bozulmaz. 

Türkçeyi iyi koı:ıuıamıyan bir Türk 
bulunabileceğine inanılır mı? Eter şu 
adam, Türkçe deyimleri kötil ıöylü• 

yona, bu itl iıtekle, yapmacık olarak 
yapıyordur. 

~ 
Her dlll öğreneJim, her dille ko

nu9ahm. Şu var ki kendJ dilimizi 
konuturken öğrendiğimiz öteki dil'er .. 
den deyimler katmıyalım. Hele dili
mizin yordamını, s~yleniı biçimini 
cuda ( 3) bozmıyalım. 

ismet Hrı/Ud 
l - Yat • yabancı 
2 - Yordam • fİTe 

3 - Cuda .. Ha 
-------

Öz TUrkçe enmecemlz 
DUnkU Bilmece 

Ne mutlu bugünün öğrenceklerine; 
okunaklarda ö.z Türkçe okuyup, ös 
Türkçe yazmayı öğrenecekler. 

BugUnkU Bilmece 
Aşa~ıdaki harflerden öz Türkçe 

bir cümle çıkabilir. Bu cümleyi çıka· 
rabllmek ıçın muayyen fasılalarla 

konulmuı iki muayyen harfi kaldıra
calunnaz. Kaldırıl-cak olan harflerin 
hangi1erl olduğunu biraz dikkat ede
cek o!urııanız görürsibüz: 

TÜRAKULYUSUAO 
NBY iRC AUMUY RL U 
A1<YIYLINADAHYER 
GAÜNB Y fRKAA TOY 
AHAAiLEYRLEADi 

Ezcaneler 
Kapanma Saatleri için 

Bir Karar Verildi 
Eczahanelerln akıamları mu• 

ayyen saatte kapanmaları lçl11 
farmakologlar Ye pratik eczacılar 
birlikleri tarafından Sıhhiye Ve• 
klletlne mUracaat edildiğini yaz• 
mıtbk. 

Sıhhiye VekAletlnin bu huauıta 
verdiği karar bütün eczahanelere 
teblii edilmit ve evvelki akşam• 
dan itibaren tatbik edilmlye bat• 
lanmııtır. Nöbetçi olmıyan ecza• 
haneler, bundan böyle her akşam 
saat 21 de kapanacakhr. 

Bir gazete, Beyoğlu cihetinde
ki eczahane sahiplerinin bu ka• 
rarı tatbik etmek istemediklerini 
bu huıusta VekAlet nezdin~
teşebbUsatta bulunacaklanm ya• 
zıyordu. Y apbğııntz tahkikata 
göre, bu haber doğru değildir. 
Eczacılar kulübll bu hususta mtı
racaatta bulunmıya llizum gör• 
memiştir. 

Diğer taraftan, ,. eczahanelerln 
cuma gUnlerl de kapalı durması 
ve geceleri olduğu gibi nöbet 
usulü ihdas edilmesi hakkında 
bazl teıebbllaler vardır. Bunun 
için de alakadarlar nezdinde mil• 
racaatta bulunulacakhr. 

şehır Hastanelerinde Tedavi 
Edilecek Memurlar 

Devlet memurlanndan ıehlr 
hastanelerine giderek muayene 
veya Ud üç gün tedavi olanlardan 
llcret alınıp alınmaması hakkında 
Belediye Daimi EncOmeni tered• 
dilde düımliıtnr. Hastaneler bu 
hususu belediyeden aormuılardır. 
Eldeki kanunda bu Yaxiyete dair 
bir sarahat yoktur. Umumt baı• 
taneler hakkındaki kanun bele• 
diy• tarafından tetkik olunacak 
Ye ıebir haıtanelerinde tedan 
edilecek memuilarm vaziyeti ta• 
yin edilecektir. Bundan baıka 
hastanelerde bedava Ye parala 
olan kısımlar yeniden tespit olu• 
nacak ve muhtelif aımflara ay• 
rılacaktır. 

VAtde Bağı Prevantoryomu 
Genişletilecek 

Maarif Vekiletl, Üaküdarda 
Valdebağmdaki Prevaotoryomu 
ıslah edip genişleterek buraya 
kUçiik bir Ucret mukabilinde ta• 
!ebeleri de tedavi için almıya 
karar verm·ştir. Müeasesede bezi 
yeni teşkilat yapılacaktır. V ald&
bağı Preventoryom'u hasta olan 
muallim vo talebeye çok i~ 1 gel• 
mektedir. 

Ağrıları ve soğuk algınlıQını geçirece~ 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha· 
iırlayınız: Alacağınız mal, hakiki olmalıı 

~ - -
\srarl:., 20 ••m~ll!,.R, ~rli~~ ... 

Ambalajlarda ve \compri· 
- . d .ö:::ı "' melerin uzerın e '1J ,,.. • .,_~, 

markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 



• lira• llN ile yaz defa brq 
ıldujunı andedınlar çoktur. 

HAS·AN 
~ !flRAŞ BIÇAGI 

Şimtlı1• bür icat ohanu bltla brq ltıçaJdan 
.,_.da• mllkemıael •• •• h•kalltle eltluiu ta
•akbk etmlftlt. Pi1••• ... cat br.. ltıçaldamu 
fall'bmlbr. Hua• Tıraı baçatmm 1·2-3-4 aamarah 
ıa1et k..W. Ye hauaı taraftan •arm ki laer bir 
taraflle llakal oa defa brq elaak kabilü. S. 
lauapla b.. kur ... uk bil'"' adet Ha1an braı biçaja 
De lmk defa Ye glak bardak ile bilendikte ylz 
defa brq rapılmak mlmklad&r ki cllnyanıa hiçbir 
ltıçajıada ba mezİJ•t yoktur. Huu bıçaia iatedi
jbais halde b .. ka marka ••rlrlene aldaamayum. 
TakHtleriadea ukanmız. Fiatı 1 adecll 5 kuruıtur. 
10 adedi 45 lml'Uflur. Huan ecza depoıu: ı.taa

bal • Beyotla. 

Çil.le kaybolaalar 

Çob•n Ylldızı 

le pllanaı balarlu 
•• IPetleflerlae .... 

olurlar 

kumbaruı 

•a lfJerlal ltllealerln 

Çobalt' YıldıZI 

dar. Sılaabh plercle 
a.clacla kopa, , .. ............ 

KURŞUNKALEMLERIMIZI ARTIK KENDiMiZ YAFİYORUZ 

ECNEBi KAfiNüf'iirl[~R;MLERIMIZ 

PiYASAYA ÇIKMIŞTIR. 
TOPTAN VE PERAKENTECl KIRT ASIYECILEROEN ARAYINIZ. 

• 
iliı•ı•••ı 

-

FABRIKASI: lltaalaal, AJYauara7, Vapur iak.ı..I catltle& TOPTAN SATIŞ YERi: Sirkeci. 
lliilalrUr ZIMla Haa N. t • a NUR KA•SI LTD. ŞIRKEtl TeL stlrlt 

Atızd•n •l•z• dol•t•n b ir lelm 

ŞAUP RADYOLARI 
Kıaa, orta, 11ZU11 dalıala latUJoalan 
alır, parulti ualtım cilam otomatik 
olarak 7abaaa cereyulan llllaa ...... 
Şaap ra4y.,_a cllalemecl• radyo 

ahnams plfeaa olarmnm. 
Sabf 1-'ı 

Rlk•rclo Levl Mu ........ 
.t.taabul. Sultanbama• Bawalu Jaan No. t-11 

Üniversite Miibayaat Komisyonundan: 
1 - Çapada aata•am olu EYlraf paY11onlanaclaa Emrua 

Hariciyeye tah.ıı olunu pavlyoala pçit •e amellyathaeaia ikmal 
laıaatı bedeli ketfi olaa 60197 Ura 80 lmruttur. 

2 - MlftDlDk dair... bahı .. iatle 7apalacak olu laaJYanat. 
aeltatat eutlttııD blaaa lapab 121603 Ura 39 karufbar. 

S - Yakanda yazılı iki it olbaptald f&rtnamelerlae tediba 
ayn, ayn olarak 31111934 tarlhlaclen 241111934 tarihine bet. 
kapalı zarfla mlbaalrua1a koa.ı...-... Tallplw ........ •lbayut 
komiayonaaa .aracaatle MJmarlıktu alacaldan Y•ıllde -.,...,_ 
alabilirler. 

4 - ihale ... ı olan 24/11/934 Camarteel tini Mal 15 te 
mlba1aat komiayoaunda bedeU ketlfleriain " 7,5 tealaatlarlle 
bam bulmamaları illa ohm•. •7345. 

Tllrldyeain her tarafında • dyade 
ra n •• zarif 

Markalı yeril .......... 
Her yerde ara· 
yıaaz. 

İltalıblll 

ı.AsTIK F ABRIKAll 

Yedlkule 
Kaz•t .... • 

~-------------~ (4619) -

Zafiyeti amumi,., ___..., N bv+wtmdila u•llılidll Mt• 
falcle w tulıl ,arll•: 

FOSFATLI 
ŞARK MAL 

HULASASI 
kullanınız.. Her· eczaneci• •blır. 

VAPURCULUK 
TORIC ANONiM $bUcl'l1 
lataabul Aeeatalıla 
1 'ra• Hu, Telefoaa 11HS 

Trabzon Yolu 
T A R 1 •t.u:m11 

Pazar .... uat 20 .ı. Galata 
nldmladaa kalkaeak. Gldltt•ı 
Zoapldak, faebo:u, Ayaacık, Saa· 
•o, OaJ•• Ordu, Gireaum, Tireltolu, 
Glrele Traltson H RiH)'e. Dlalt
te bualera illvetea, Of n sa.. ... 
••J• •lr•Ja .. ktar. 

Karabiga Y o!u 
CUMARTESi, ÇlR'A~.IA 

...... Nat 20 ele Topbaao rıbb

..... Mr Yap W' kalbr. Gl4'1t Ye 

...ltt• autat lakelelue ufrar. 

IZMIT YOLU 
c •• ., Puar, Sah, Çar ... lta, 

... Jorl bir •apur uat 1 da, Top
'-•• nlabmından kalkar. 

Dr. KllMAL NURi 

HANIMEFENDI' iare 
FAYDALI rrq iLAN 

Klrk muto~ar111111 Ye butaJaı
nnm pefia para ile aı.a,..... 
Ticarethanemizde bfaletala •• 
vereıİJ• olarak 1abh1or. Mah-

mutp... Klrkçl Hamncla 
Y. BEYKO 

TeL 21885 

9o11 Poete •tb••• 


