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Muh Bir 
lttibad Ve Terakki Almanyanın Y a-11 

nında Harbe Girişmek istemedi Mi? Diln gıcı oekilıa Yılb .. ı Piyaqo 
numaralaruıı rece çıkan ıayı1D11da 
nrmiıtik. BuDlan bufi1ıı dı toplu 
olarak inoi ıayfamııda oku7a· 

bilirıiniz • 
/ngiltereden Bir 

Bir Toprak 
Ses: Hıristigan idaresine Geçen 
Tekrar Türklere Verilemez I 

BDylk muharebenin blttiil 1 =--
ıtıodenberl bu kanla ıavaıa naaıl 
atrdlj;aalz hakkında ıörmeye, 
lfibDef• •• «veıika~ya dayanan 
birçok 1•1 yazaldı, hatta • vakit 
deylati idare edenlerden ele 1.
çirilebiJenler ylik .. k bfr •ahke
'mealD &nüne çıkarıldı. S6yledik· 
leri dinlendi, ıimdiye kadar ya• 
zıl• olan bilallere eklendi. 

fakat muharebeye ıirmemiz· 
d•• ince geleo ıDnlerde devleti 
idare edenler:a ne yaptiklanm 
fi.tere• bir baıka vufka yardır 
ki, pmdiye kadar ba11lanlar ker· 
telinde ehemmiyetlidir, ancak ba 
laafta Ruayada tarih bilılnl 
(Pokronki)nin bqkanhğı altında, 
Çar bllkümetiabı ılyaıi mubabe
,.ıerini toplayıb clld u:lne 
ıetlrmeye çalıtan kombyon tar .. 
fuıclan meydana çıkarılmıftır. 

Bu •eaikalardan anlqıldıj'ına 
g6re lttihad ve T erakkl bUkü· 
meli bllyllk muharebenin ilk 
sllaılerinde. belld ..... kaa&D
mak ~n, be!ki de gerçek di11Dn• 
cesi olarak Ruıyaya bat vurmuı, 
Tllrkiyenin bitaraf kalabileceğini, 
rahutta Rusya ile birlikte Avu .. 
tarJaya karıı harb edebilecejiol 
.lylemif :ir. Buna kartı iatediti 
fU olmUfturr 

1 - Ruıya Bulıarlıtamn da 
TOrkiye ile birlikte hareket et• 
melini temin edecek. 

2 - Rusya bu hizmetine 
kaqa Ttirkiyeye Garbi Trakya 
ile Trakyadan toprak Yerecektir. 

Raaya bu teklifi kıımen yu• 
mqak bulmut. mlttefiklerlne 
llylemlftir. Mlittefilderlnden Fran
uma. Möıyö Dumerı'ln dili ile 
••diii cevab aıyaaal ablak hak· 
laDda ,ezel bir nllmuaedir: 

- ı.ıediklerini yadedelim. 
• Vadimid tutnaamak elimizdedir, 

demiftir. ) 
lnpteredea IH daha kat'ı bir 

.., plmiılir: 
- Hıristiyan ldareılne ıeçea 

bir toprak tekrar Ttlrklere veri
le~ m&zakereye sbitllmul 
clahl 1.4,~ı c .,. .... 8 İlleİ ,. .... _) 

DUn 9ece yana11tdanberl 1935 yıhna ay*ik 
r.aamıt bulunuyoruz. Yeni rıh kutlulamak eakl 
bir ldettlr. Hallnden memnun olnt1ranlann ge
lecekten medecl ummalannı tabii görmellylz. 

Fakat eski bir ata sBzUdUr. Gelen gideni arat· 
maaın der. Biz de okuruculanmızın reni rılla· 
nnı kuUularken gelen rllın kendllerlne .. den• 
den daha çok harırh olmasını dlleroruz. 

Açıkgöz 
Bir Müşteri 

Eir Bankayı Soymak isti· 
yenleri Tek Baıına Kaçırd1 

Budapeıte, 31 (A.A.) - Ma· 
car ticaret bankamun bir tubeai· 
ne silihla bir taarruz wku buJ. 
muıtur. iki ıahu, ıubeye girerek 
kaaadarlardan birini &ldürmllf" 
lerdir. 

Bunun üzerine orada bulunan 
mUıterllerden biri de hemen •lliha 
aarılarak mulaarrızlardan birini 
lldOrmlfttlr. Dijer mutaarnz 
kapmpa ela bir .. , ........,. _ ....... _ . ......,_ 

• 
Si 

Öz TUrkce 

Komşularımızın 
Arasını 
Buluyoruz 

Türkl1e uzak •e 1alaa dotu 
~omıulara lçia .aııae rü•ealUr bir 
•arlık oldutunu bltla acuaa baa..._ 
dırdı. Bundan birkaç ay lace, lranla 
Efwaa araaıada bir aaar aalaıama
madıta oldu. Her iki komta bu aala• 
ıamamadıta ortadaa kaldır•ak lçla 
TGrki1eain ara buluculatuaa bat- , 
•urdular. Bunua eurine W. de Ge
neral Fabreddialn b.,kaabfı albada · 
blrkac al bil(inimlzi lraa • Ef••• 
~ınanna ıladerdlk. Bu bll(ialer ; 
erjnde ça\ııııorlar. Bu 1akınlarda 

aoa alzlerlnl alyliyecelder H bu 
· izle kHtlrmece oluak lraa - Efr•• 
ıaırı her iki komıuoa oaa1laamlf 

olaeak. 
lraa • Efıaa a11la,.ma•adıfıaaa 

kalkma11 içla bir J•11daa b8yle çalı
dıtı aırada, lraa Ue Irak araaada 

a bir ııaar ıeçimliditl bafıl.terdi. 
lrakblar, lraa topraklan, lrnlalu 

ak topraklan lıerinde a1ak cllrepip 
•Buran biaimdlr 1. demlye kadu ltl 
•ardırdılar. Ba anlqama•aıhk •ıe
rine, yine Tilrklye1e baıvuraldu. 
rak baıbakaaı ile lraa dıı bakaıu ba 
ti ılrGfm•k lıere Aakara7a pldl· 
ler. Yapılacak koauımalarıa; tatlı 

blı IOD& batlaaa~tına in•••••• 
•ardır. 

Bu inan, 1uada11 ileri 1•ll1or ı 
1 - Türkiye, dotu acunu ile bab 

ııcuau aruıoda ea ••il•• bir kip
rDdllr. Bu kiprii dotu ile batıaıa 
bantıkhtana, dirlik dbealltinl koru• 
maktadır. 

1 - TOrklye, komplan ara11nda 
çıkaa an'atamamazlıkları. kiti anla
Jltlan ( auitefebhGm ) kaldarmak içla 
elinden ı•leni yapmaktan c•klam•• 
•• bunu bir anıarya NJlll•lo 

3 - Tlrkiye, ke11diılae ellal UU• 

tanlan bot ç••İrmeı. 
4 - Kaç komfU111 •ar•a, hepıUe 

iJI ıeçlnlr, hepal 011ua ılıOae 

inanır, dedijial yaparlar.,. 
Irak batbakaaı Ue lru cht baka• 

a·nın Aakareya 1f•llt'eria\, elyaw 
tutum •• durumumuzun Hllamlatım 
oldutu kadar komıuluımızıa biae 
kartı fÜHDclnl de ıa.ter•••l bakı• 
mıadaa çok deterll •• cok detl•ll 
buluyorus. •• 

Yeni Bir Denizalb 
Gemimiz Daha 
Madrld, 31 (A.A.) - Valaa

ıiyadan bilclirildijine gke Kadib
de yapılan Ye ıeçenlercl. Tllrld
yey• •ablan E. 1. Denizalb pml
.ıa..- 1'Grki7e elçial ve m•halll 
hllkfımet erkim hazar bulundup 
halde TOrk ba1ratı çeldlmiftir. 
Gemi yakında latanbula hareket 
edecektir. 

Uzak Şarkta 
Neler Var? 
Varıova, 31 (A.A.) - Japon

yaoın Vartova elçiai Bay Nobu
toni lto, Varşova avukatlan ce-
miyetinde bir konferau vererek. 
uzak şarkta hukuku d!Jele ay
kırı olarak mevcud olan •iıtemler-
deo babıetmiftir. Çinde tatbik 
edilmekte olan muhtelif ıl.8tem
lere iıaret eden elçi, anfuz mın
takaları prenıiblne taraftar old• 
tunu ve bunun Amerika taraflll"' 
dan ilAa edil•it olu aPr a.. 
,.._..,.. •ulaalif ~.ıv•wl ...,... ........ 
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[Halkın Sesi)I 

Yeni Yıl 
Karşısında 

D 1 
Vergi Borçlarını Vermiyenler 

Halk 
Bugün yeni yıl!\ baııtık. Du -mü· 
lia 'betle bıızı okurlarım'IZA 1'!~ 
~ıl ltuk\ nd ki "1tnıennilerıni !'oıl 

ôuk. lJıze at g..!ıaki ~vaLlan 
ver<lıler: 

Boy Fııik .Akgiin (Paşahalıı;e Tr pP· 
köy) - Evi Enınıyet sanc!ıt na rehin 
etmiştim. Borcumu veremedim, iıle

rim de bu sene çok tersine gi t • 
G rtlağa kadar borca ~ '\lt•...,, kul 
s kılın ymca H ycf tmcz. der' er, 
çok lun Lım, sıkılc'ım. Evde baba 
ya.d garı bir seccade vardı, onu ca 
Bitp z rmda okutnrak iki tane berr 
Jiral:k yıJbatı piy ngo bileti aldım. 

Ben kanutkirırn, öyle fada para 
istemem, şöye Lin lira kacar bir para 
çıkarn ben de sıkıntıdan kartulaca
t m, ç 1c catınd.tn eminim. Çünkü 
içime .!of 'u. Neticeyi iftar topu Jibi 
bekliyorum. H y.rlısı ·olsun. 

* Day Cemal Oztürk ( Beyoğlu Cad-
deikebir 132) - 25 arkadaş bet tane 
yıfb; tı piyango biJcU ald.k. Bir l:arda 
h. fif bir keyiften ıonra ıans hazret
lerini bekliyeceğİL Yarım mi:yon 
bize "ururaa keyf mizo baha biçilmez. 

* 
Dayan Hadice Uzan ( Kiiçükpazar 

88) - Bir dairede haft~d'l üç lira ile 
dakti'o'uk yap·yorum. On iki lira ile 
~çinmeye ç:.l.fıyorum. Yaı·m hayli 
ilerledi. Bir ew bark sahibi olamadım. 
Ba 1:di4le olacatım da yok. Her yeni 
sene yatıma bir .ene daha illve 
ederken kalbimde bir yara dı.Jı.a 

açı7or. Bu ıece hiç l:ir yere çıkmıya
eatım. Zaten çıkacak kılık kıyafetim 
de yok. BU- hafb lıt mla bir piyanıo 
IMleti aldım. Allah Jtblhae bakar da 
m6him bir para çıkaru bir tüUlacl 
clükkim aıaut1-. 

* Bayan Yıldızdı• ( Beykoz Yalıköy 
18' ) - Ben K.lnunaaaaİDÜl lçlincO 
pnü dotntUfam. İki rt11 aoma C 9 ) 
yaııma w:reeefim. Da ıeae bea.iaa 
b&Uin bayramlar1111 bir •raya seldi. 
Mektebimiz Oç gün tatil. BaN• aine
may• götürecek. Oç giiD aonra doğuf 
gilnümi kutlalayacatız. O.lan sonra 
R ·maun bayramı ~e.iyor. Haminnem 
giinJ bir elbi.e aldı. Annem de lıı::oJ• 

aaati alacalıı::. Bu lıııafta ada .. akıllı 
etlen~cetim, bir de tayyare biletim 
ur. Eter bana bilet fılcan:1 •ektt• 
be yemek getirernifen arlradaı'arı~•r 
hergün yemek yedirecefim. Zavalll" 
lua çok aeıyoru111. 

Mekteblar Tatil 
Yeni yıl dolayıs:le bftlUn mele• 

tebler dün akşamdan itibaren 
tatil olmuştur. Mekteblerde tatil 
bayram ertesine kadar devam 
edecektir. 

NOVOTNİ 
Otel o• Lokantası Müdirliiğü 
saygılı mü1t•t'lleri11e geni 
gılın kail• oe •prlıı oı .... ,,., 
dilet'. 

-Affamilen Va~aer Kanununun 
Müddeti Bitiyor, Çabuk Oltmm 

Bti; Ok Millet Meclbi iki sene evvel 2566 numara 
ile vcriileri affeden b:r kanun neıretti. Bu kanun, 
cilmhurjyctin ilanı yılı olan 1339 senesine kadar 
bütün vergileri kayıtsız ve şartsı.z. affetmişti. 
Ojğcr vergi~er için de bazı zamanlarla kayıtlı ol
mak prtile yüzde yetmiş derecesinde tenz:IU 
yapalmı§h. Bu kanuna göre, muayyen zamanda 
müracaat ederek afhdilen tcnzilith taks:t:eri 

1 

vcrmiyenlerden vergi haciz yolile ve tamımen tah· 
ail edilecektir. lstanbulda bu şekilde devlete borçlu 
olan birçok mükellefli ıimd:ye kadar mfiraceat et• 
mcmiılerdir. Kanunun müddeti 1935 senesinde bite• 
ceği için mlirac:ıat etmi} en mükelleflerin vergileri 
affedilmiyecektlr. Tahsil müdürlükleri bfitUn malme
murlarına bir tamim yaparak eski borçlarını verme• 
miş olanlara kanunu anlatılmasını bild 'rmişlerdir. 

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

Ölçülü Kadeh 
Din Gecelfen ft ibaren 

f\iki ö;çü lie lçikli 
-Oıç,&ter .ft1Ht1t111111tetinln bir 

maddeSine pe, iÇinde içki •atılan 
lıeeı tiitlO "f4e, .bardak: ve tttHteh· 
terin -aiktarını .,agterir plrilde 
işaretlennıiı -olması ica \, ıetmetde
ciir. 0.-madelenin --tıatıJitdne .diiıı 
geceden ltibHen .::baŞlamlmiŞtır. 
Bir ~k .ll;ir•nane, ve lokanta 
aahib1en heRüz işarelti bardak ve 
kadehtefden &zumu kadar teda
rik litınit ftifyetto deiillenli~. 
8ut1ut1!a lseribeteedtlenia tatWki· 
ni~çe brraktitauk ~nl bir.ka• 
rar ._.ı, jeığlklir. 
~- a&f«üt1eri, bu g'lı&clen 

itiHlıen 11Wib&e1cete ge1irtileeek 
~Ne.k e a•elllea de 

ıeıilfWne id~iatıler, ta1ciiıiıath 
ıelili;tMMın ~·•~ine a.tiaade 
4itmiyeeblaıdir. 

~r 'Esıarr:ı 
Yakalandı 

Ueapeinada iUbhe herine 
~n aa"bttıcah ZekİDin tlze
r nde b~Jf 1illiktai' esrar l:ulunarak 
mfiNdtre .-lihniı -=.ve suç!u, hak
kı?tdt raPilan t-'1dkat evrakile 
illtila• ~ne verilmiştir. 

KaflMan ~r,atı lekteb
lımin TalllleJeri 

Ma'tirlt V.ekilleti Edimeden 
-ba,ka bitllr. w.lyetltW4ek: ıehir
yatı 1Hkteb1erini jnjpa"'tmış ve 
talebelerini J.talibala ffiBdermi,. 
tir. Bn tatibeter Ha1i:miyett Mil
li} i ,ebltyatı 111ekte'Mue yerleş
tifi&iUflerdir. ~e\Jde yeniden 
pHler 9'ıitbıf, muaLimler tayin 
Mütni;tir. 
~~· göre, ~nllmilzde

ki ,._.'flnda Edime ıebiryah 
mektebi de :ktq>atılacak, bOtün 
talebe ~a.IMdda toplanmıı ola
eaktır. 

Ataç ltslnis 
IC\1itl4üfla Ghatan Şakir adh 

birl çam ağacı keadiğindcn ya• 
kalanmışhr. 

24 Saatin Hırsızlıklar 
Hadisele,,_i Eir Giin Be~ HırsıZltk Olilu, 

Mtm~arşısm<la ~orpacı Veli· Hepsi ~ tcalaındı 
ııin <lukti:iımıtko yaaıın çıkilııı Sa\lk-all Haıan1 KOçükpanr-
ıe-de lira~te 'tier<f an ftlilme• tla Bfçt Mustafiilıo çekmecesin-

:aen 961id~f{Ur. &n para ça1arlien .ftr;ailmeflmd 
~ Pa,alııahçed., 1tiza liaptae llalincı. yak 1a1n11,hr • • 

nın e~n yiJlllm._ çilmsış eY w ~·""b L h r:Ja ı.:. ..... a 
kintlen jt liAğt lMlde .aıindü· ~ ... IK-8 ~aK -ilDHD, oe-
l4tlm0ftür. 7oğlenda Mahltin Jtat1unn1 çalar-

lf.. Be andda Okç'iılar<la l«ın· kıen yaka-lanmttlır. 
duracı -ÇU"z.ğı -Ru h ile Ali fiika- '1- Sabıkalı l>epe cemal 
Jaflrlarken Aiinin elilkle bu.unan Y .e iku.e'de· Demirin <Odasından 
b çak liazaen .Ra~in bacağına qya çalarken lüt\ilmuftur. 

......p1-..,1ar. '#- Sabtkab Parlak lbra1iim 
Jf. .ştıför Silllia ldat'ftindeki Kiiçikpararda Sii~li Mebmed 

t8EO JtM b ~il Bey.ağ u:lda A1itl 
.tı .. al-.-tureda- ~fiPaP-ak arkan~ · i11 ö4as~ Reberi ça1arkea 
-41aki ,.__ta ıi:Aı;uıı ...atıf1jre diıtdl .. lliı\ad ••tiıide yakalan-
.Oşt6r. Saodıian içinde 1nlluaau -mıtbr. 
yumurtalanıı bepsi de lorılmqtır. JI.. Çi&t'alitda A:fida:uMlltbı 

B. D ti. • • dakli&eini IDÜjlel'İ ..,.k reten 
11 OÇCD mızı Yorgi 1titıııeri ••a t.tuı. 

Romaya Çağırdılar -!1"'· 
O..versita Hukuk F-.'kftltesl B ır ~J1'/1J1111Ul. 

Roma hukuk doçenti Biy lŞim- J .T V ,.ı J 
aeddin Talib, Roma Omversitesin- Ve 1.- Qr-d.ıatnfl.aıllr 
de birkaç konfena• vermek he- ,IGee .. a9t6' J•flJ• iıllitea 
re, Romaya daftl~tlbiftir.Bay ıoför A'Uoddii\in ~araiuleld 
Şemae~din Talib. lstanbul -Oni· na Çal"fCkapMla .l.43 "umıarah 
verai!esinde iki ti'enfenm« ~ttek 
ve sömestr tatillliib .-ra Jetan• tnmYay-ile ~rpt.-.ır. Çarplfllla 
bul" dönecektir. 49Bailltlda otoMlian Joftlan eam 
-·-· -par-ça

4

ari!e ~.._o Eftef ile 

Bayıam 
~m:ı:tfiıitlaıı.a 

• .. D. 
... , • 6 
El--t • ı. 

latanhal llMü_.n r tn"'3s 
Cart•mba günif ak~mt ....... 
be Geceal) mübarek ~ahın. 
yirmi yedinci geceli olmakla Kadi 
geceai ve altınn P1&zar güaQ de 
Bayram olduğu ilin olunm. 

Buğday 
Arpa 
tlzü:n 
Btll'IDA 

Sadakal Flbr 

F.n iyi lyi 
K. K. 
13 ıı 
20 16 

104 '18 
ili l60 

Son 
K. 
10 
00 
65 
00 

ba)'elt Mehlika Jltletmilea ,_ .. 
tanlillfl•tldır .. 

>f f.atihd& otura• .sricl HiJ. 
Mieht 4 yefm&lki kızı Sabahat 
«llKf a "01namatia iken .angılın 
.Gftrine 4nıerelf.. muhtelif yule
ri:ideo yarala1taiiftır. 

OliVerslte latıoraturarftfda 
Ünivet"aitenln muhtelif. fakü.1-

te" er ihtiyacı İ{'.i11 Avrvpe&n ... 
marladığı Jabotatuwar alit ve 
edevatı gelmi~tir. Ba .lat1ar fer
ler ·ne 11 .... uş, ilecrtl~lcri JllPıl
mqtır. 

ÇAPAYA~ 
PirinC'fıınu fiffrillası ~IYgt 

-değer 'e' ik vataed&flanna yeni 
i"lın iafltk, nfur v•~r >•lı 
olmasını candaa. diltr. 

ikinci kanun 1 

'J:amhi 

Yeni Rıhtım 
idaresi İş Baş1nda 

Yeni Liman ve Rıhtım ldareıf 
Umum Mildürlüğil tetkilitı bu ubaJı.. 
hn itibaren ç 1 omııya btıthuntftır. 
t.imana ·giun ve ç kan mrtntır n ıtah
mM ve'l alili)rtf'I, aiftrepolara ilb ı ve 
-tıltaTJlıf i~rl R it ım e Liman tir• 
kit1eri yer1nJ bu talıre t. riftndaa 
görülmeye b t1anmıştır. Yeni idare 
için fipıdil k Umum Müdür Bay Ali 
Rıza Çeviğin reis iği alt nda bir 
endlmen teşkil edilmiştir. Teoki'itm 
kadrosu ay sonunda y. pıhncaya ka
dar bu iılerl bu encümen gör ceklir. 
Diter taraftan, Rıhtım Ş rket ndo 
çal.şan 85 kadar memurı-, ç"''ıomalan 
niıbetinde taıminnt verilmiştir. 

Maliye MüstC"f rı llay F. ik, dOo 
de Liman idaresine gele ek meşgul 
o!muı, Rıhtım Ş r'kcı~-. işlerinin yenl • 
idrre tarafından görülmesi etrafında 
giirütmeler yapılmıştır. 

Temiz Süt! 
Belediye lktısat MüdüriüğU oehrla 

temiz · sOt ihtiyı:cı etrafında yeniden 
baZJ tetkikata f°ritm ittir. Belediye 
bu ıüt meselesi için bazı alikadu 
tirkdlerle tema.tar yapmaktadır. 

Sliy!codiğioc göre, Se e:liye ön(l... 
m(\zdeki yaı. lıtanbulur.. ıüt ibtiyacıoı 
asri b"r şek'lde halletm·t olacaktır. 

Aşılanan Hayvanlar 
Bir müddettenberi hııyv nlara tat .. 

bik edilmekte o'an ruam aşısı bitmeli 
tberedir. Şimdiye kadar 7 bin bay• .. 
na aı• tatbik edilmiıtir. 

Yeni Vapur Seferleri 
Vapurculuk Ş:rketi ilo Denizyotlan 

idaresi arasında yapılan yeni hat blS
Jümü bugOnden itibaren tatbik .. 
Jecektir. 

Afyon Mukavelesi 
Türk· YoguılaY afyon mukaveleli 

bugOndea itib,,rea tatbik edilmete 
baılanmııbr. ~ 

1 
Sular idaresi MUdUrlUAUnde 

De§lşme Mi? 
Belediye fen heyeti müdara &aJ 

Yuıuf Ziy: nm belediye ııu ar idareıl 
medar:iitaae 1r•tirl'ec ti ıöyle•••k
tedir. Halen sular idaeaiode bulaaa11 
bay Kaatelnonun terkoau duir maka• 
nleai mucibince müddeti bitmektedir. 

Otomatik Kantar 

Belediye fen heyeti, mez.behadı 

etleri dartacak otomatik kııntan" 

.atlam olduğuna dair kat'i raporUD1( 

••rmiıHr. 
Mart batından itibaren etten mez• 

beha resmi kilo ilze.rinden alıoacaktır. 

Beykozluların 

Bir },.ardımı 
En eıki bir yardım tetekkOHl olan 

Beykoz Fıkcırapener ceın yeü rama• 
zan münasebetile lıer akşam 100 fa• 
kire yemek, tatlı ye pi:Je dafılhfl 
gibi bayram mfina1ebetilede bunl:ırua 
çoculdar na ayakkllbJ •e elbiae dağı· 
tn caktır. Bu cen.iy , munt zam ve 
pro1rramlı Lir çalııma a-ıyeainde mu
hitinin küçük olmr ı :na rağmen bQytllc 
cc-miyet'er ayarında fakir.ere yardım 
edebilmektedir. 
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ffaaao 8. - Bet, OD, 7;rmiJ 

l ••• - Otu, .W. Y•tmitl 
ellil 

1 
·- - Yaz. JGa Jirmi. 

Jb 1 
- Ne o Haaan L. mü.ta)ede

de mal ma uturı7wawa? 

1 

ı t , ı >. - U.,u arıtınn ~ "t"Wllljıı 

kenJi lusudioe ar.kyor. Bir hllf ıula 1 .. 
k .. ı.uıUı )uav~ aayıyorum; yU.. 
lanamıyuılıan da cıabuıf 



1 ikinci kdnurı 

Yeni Yılınız 
Kutla 
Olsun/ ... -

fkiocl kanun 'a br ılıvan y it; 1 le• 1 1 atı, 
ya cın Y:>&ıt.eto gelinceye kadar f 
ta~~ulda hiç le c, nlı olmazdı. Vak~; ds 1 z ID~ nın Beyoğlu ıazinoların• da· 
anmıı olan.ar yııbaeı geceleri oyun 

mna.a~ nda f nılarım deniyerek yeni 
tıl ı,ıo, o gece kazancl:.ırma yıthud 
ayıblarma gör<', ahklm çıkarırlar ı 

~alı:a~ ~iy.e eri pek azlık oldukları:: 
han a !f.ın çoğu için yılbatı hemen 
•men •eH.z geçerdi. 

Tanrı her lu.luQ'u iti holaylathr
bın, T. 7J.are c ~iyetl birkaç yıldan .. 

er., yem • ir P•yı..ngo çıka d B 
nunla yı"baıı il can andırdı' ı. ş· ~: 
ydeni yıla g r. rken gece, ynr:•·nn .~a ı 

ar uyum y r t • • · • 
yere k d ı . r, pıyengonun çekildiği 

ar gıdem yenlerden bile rad 
yonun ve.ecı:ti h&berleri b ki' ı .. 
çok oru1or. e ıyen er 

* p· .J 
d f ıyango.oa kazanmıı olanları iki 
h~ " ltut.ul mak borcumuzdur. Fakat 

ır fey k Zdll •mamıı olanlar da bü· 
yCUt t aa çekmemelidir. 

B kın z, bir Fransız gazetHI pi• 
r•ngoda birdenbire knanç haberinin 
ınıana ııararlı olabılecetini hab 
veriyor. er 

ili iyoraunuz ki Fransada i:iadekl 
albi 1 üyuk bir ~iyango va;, Her 111 
blrlcnç def ı çekı.iyor. Büyük lkrP.ml
yeJ•İ kazanan ar, Lirkl'Ç ııy lSaceye 
Jfeıınceye kad.r, bcı mi!yon frank 
a'ıyorlardı. Ş:m Ji bunu iki buçuk 
rn.lyn"J frıınga indirmi9ler. 

Bu piy .. ugod.ın bir 1-ilet ı-Jmıt 
o!rınlard• n biri büyük ikramiyeyi 
kıtunır, fakat piyango çckildi~i Ynkit 
)Ürek h sta'ığından döşekte o du~un .. 
dan, çoluğu çocuğu, hasta birdıını-.re 
ıevlnirao üzerine fenal.k gelebileu
tlnden korkarlar. Hastaya mtijde 
Yermelt itini doAtora havale ederler. 

Doktor hastayı muayene et• 
til<ten so,ra, dereden tepeden 
•öz açarak: 

- Piyangoda yUz frank kaza
nırsanız ne yapnrsımz?... diye 
ıorer. 

Hasta yeniden bir bilet daha 
alacıığır.ı SÖ) ler. 

- Ya bb frank kazanırsanız? 
- KenC::ime bir radyo makl-

llesl a!mml f stanbulda bin frank· 
la bir rad} o makinesi almıt.mez!) 
1_ - Peki, ya büyUk ikramiyeyi 
·~za nırsanız ? 
d Hasta bu ihtimal tızerlne biraz 

Ü§UndUklen sonra ı 
- ~.er işten önce, kazandığım 

Para.nan yarısını bu mlljdey: tana 
.l•liren adama hediye ederımJ · 
b· Diyince coktor atvir.e:inden 
ltdenbire ulilverirl 

lf 
insanların hazan kederden 6lli· 

btrdiklermi bilirdik. Dtmek ki 
U:, Uk aevinc de ayni iti gl>ril· 

Yornıu1. 

"' Onun için, yılbaıı ıeceainde-1k tayyare piyangosunde büyük 
t raoıiyeyi ka:ıauamadınız.aa pek 
• tasa çekmeyin:z. 

Ondan sonra da, bir daha t1Yango b:leti aldığınız •akit, 
Unu size satan adama tembih 

•diniz: Büyük iknır.iyeyl kazan· 
:•iınız vakit otomobille eYinlıe 
•dar gelib müjde ıetlrmeain. 

1c Sizin g Uzel ha beri erteıi gtıne 
it •dar bek emenizdeııl'l iki taraf ta 
lrlı çıkar, siz bildi aatana Ye

recefiniz bisıeden kurtulmuı olur
lunuz. O da, siz pyed c3merdlik 
•der de yar.aını kendialne bağı.
Jırıanız, mlljdecl doktorun akıbe
t'-• 11pamaktan kurtulur. 

flir Çocuk 
((ay boldu 

Kaaımpqada Eırefpaıa yoku
ıunda 33 numaralı evde oturan 15 
>'•tında Vahdeddin adında bir ço
Puk 15 g.:ndeuberl kaybolm.ııtur. 
L olisln bllllln aramalarına r i 
'llU -• • • b a men 

sıencaa ı:ıını ulmak mümknn 
olaıınamı1tar. Ônce k dl . 
çalııtıtı Kasımpaıada deni 7n;: 
rlkas:nda havuza dU tıb•n b .... a 
duğu •a~ılmış dal 1 ogul· 
fakat bu.ama~ışhr gaf b aramıı, 
hldiseyi ec; arengiz . g·· a ıtka ~u 
•· 0rıne ted.r. 

l;;JQtale··-

SON POSTA 

Resimli Makale DFırsat Işığı il 

l>ün koca bir yıl dah ı devril li ve ihtiyar dOnya yeni 
yılın kucağına atıldı. Fnknt delikanlı .• 1en vaktile çökmüı 
oldıığı.m yerde yine dü~üniib duruyouun. Bı&k arkanda 
pın lıynn fırııat ışığı "ban burnrJayı m,, diyor. Halbuki een 
bunun farkıuda bile dcğılıin. 

parl!Y~~ak ve söuecek. Hır dM lııı ı a . ~ ıb kendini gö ~lcr
meıı ıçın çok beklemek, belkı du Lir ömür tüketmek liııın 
gel"cektir. Haydi .• şu ışık sönmeden kalk, kot ve fmatıu 
kocağıoa atıl. Y okaa l>.raz ıonra unutulanlar araıına 
katılacak n unutulacaktıu! Fırıat hayatta nadir tesadüf 
edilir. Kuanarılar, oııdıuı istifade etmesini bilenlerdir. Arkadıtş! Kendine ~:l\buk gel. O ıtık timdi önünde 

&::::;: 
~-===-:--=================================== 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Yeni Yılın ZenginHeri 
~----------~~------- ~ -

Büyük ikram·iyeyi Üç Mahkiim Ve 
Bir Seyyar Satıcı [(azandı 

Don gece çekilen Yılbqı pi· 
ya.,goaunda 500 bin lira iaabet 
eden biletin yirmide biri hapis
hane aşcılarından Mustafa ile 
mahkumlardan İbrahim, ı<ara 
Mehmed ve Mustafa tarafından 
ıatın ahnmııtır. Bu beı liralık 
biletin 2,5 liralık kısmının mllıta• 
kilen sahibi mahkümlardan Kara 
M<ıbmeddlr. 

Bu zat eline tam 12500 lira 
p&ra alscaktır. Diğer 12500 lira 
da bi!ctln diğer ortakları tara
fından pay edilecektir. 

Beı ylz bin liralık bl!etln 

yirmide bir parçası da yani 
tam 25 b:n lira kazanan kıa· 
mı da Kumbaracı yokutunda 
Camcı çıkmazında seyyar aahcı 
Peşkiri-dedir. Fakat bu adamca• 
ğızın piyango çıkmadan tam 3 
saat evvel annesi öldüğü için evi 
matem içindedir. 

200 bin liranan 20 bin liraaı da 
Standard Ovil kumpanyaaı ıef!e

rind~n Robaon Fredrike çıkmııtır. 
Bi:et bayii bu bahtiyar adamı 

hemen bulmuı, parasını Yermek 
latemif, fakat Bay Robaon, bilet 
ıananda olmaiağı için parasına o 

dakikada alamamıı, bu ,nne 
ka:mıfhr. 

200 bin Uranın diğer bir par
çası da vapur aabiplerinden Trab .. 
zonlu bir zate aahlmııtır. Büyük 
ikramiye çıkan bl:etlerin llçer 
parçaaı lstanbulda satalmııtır. 

500 bin lira kazanan biletin 
dij'er üç parçaaı da Bu:dan, Kırk· 
ağaç ve Samsunda, 100 bin 
lira çıkan bi!etin iç parça11 
Kntahya, KayHrl ve Samaunda, 
200 bin ı:ronın parçaları da Kırk
lare:i, Ankara, lzmir •e Bayburd 
da aat.lmııhr. 

--~_._----~--------~--------------~----------------~----------~--------~ 

İzmir de 
o~ KiıiniH Cezalan 

Ta~c!ik~endi 
b:mlr, 31 (Hu~•ai) - Muhtelif 

zamanlarda lzmird~ komUoistlik 
ve komUniat kropagl<ı daaı yap
mck auçile n:ede:ci Baı Kerim, 
Bay Ibrabim. Sırrı Ye Bayan 
Melek Aj'ırcc.zn 11uthkeı.qeaine 
verilmi~!erdl. MununJarın auçlan 
Ttlrk Cezr. Kırnunundakl Turkiye 
Cümhuriyeti Hikiimct teklini teb
dile matuf hareket mad<leaine uy• 
gun olduğu için ıuçiular dörder aene 
ağır bapae ve ayni müddetle em
niyetiumumlye nezaretinde bulun
durulmaya mahk6m olmuılardı. 

Bu defa temyiz mahkemeıl, 
auçluların temyiz iddialannı ted
klk ederek itirazların reddine 
karar Yermlı we mahkumiyet ka· 
rarım onaylamııtır. - Jf.. 
Irak Dıı Bakanı Ankara-

dan Ayrıldı 
Ankara, 31 - Irak Olf itler 

Bakanı Nuri Said terefine Irak 
Elçia~nde bir 6il• ziyafeti Yeril
mif, iç •• Dıtifler Bakanlan 
hazır bulunmuılardır. Miaaffr 
Bakan aqam trenlle ıehrimizden 
aynlmııbr. 

Yunanlılar Ve 
Osmanlı Borçları 

Dllyunuumumiyenin eaki Fran• 
ıız Dayinler Vekili Bay Deıclan· 
aiere Atinadan ıehrimize gelmiı 
ve dlln akıamki trenle Ankaraye 
titmittlr. 

Yunan hllk6metl Oamanh borç
larının Osmanlı de•letinden arazi 
alan deYlotler araaında taksimi 
9ekl:ndeki anlaşmayı kabül etmek 
latememektedir. Bunun için da· 
yinlerle Yunanlılar arasında bir 
mllzakere açılmııtar. 

Fransız Dlyinler Veklll bu 
mllzakereoin Türkiyeyi alakadar 
ettiğini görerek htıkiimetimizle de 
temu etmek llzere ıehrimize 
ıılmif ve Ankaraya gitmiıtir. 

Rüşvet Alırken 
Yakalananlar 

Ankara, 31 MilU emllk 
memurlanadan Bay F eni, T enik, 
Hlaameddin, 1&raç Rııa adh bir 
adamın borcunu yok etmek mak• 
aadUe yirmi.ter lira rlltvet alırken 
cUrmOmeıbud halinde yakalanmıı· 
lar, tevkif edilmqlerdlr. 

Başbakan 
İsmet lnönü 

Öz Türkçe Mühim Bir 
Makale Yazdılar 

Başbakan General lımet in· 
önll, Anlurada çıkan uOıko,, 
aıecmuasın_d:', kadınların aiyaaa 
alanına gırııi mUnaaebetile 6z 
türkce mühim bir makale yaz· 
mııtır. Başbakanımız diyor ki: 

" Türk kadınlan saylaY seçil
mek fizt.redirler. Bu irişmeden 
aeYinç duyduklarını anbyoruL 

Yurdun her yanından bize gön· 
derdiklerl telyazılarında uluaal ku· 
rultayın ıon yasaıı dolayıaile cot
kun duygulannı bildirmektedirler. 
kimae kadınlarımıza bu g6rllnBıi1 
çok g6rmiyecektlr. Ttırk kızının 
en yllkıek erginlik belı~aini, ulu· 
ul kurultaydan almıı olmaaa 
uluaça, hepimiz için, baJl'am ya· 
palacak bir varıtbr.,. 

Çocuğunu Öldüren Baba 
iz.mir, 31 - Haaan isminde 

bir adam Menemende beı yaıın· 
dakl oğlu lbrabiml d&ve d6•• 
aldiirmllf, aonra . kaçmlf,. fakat 
yakalanmıftır. 

r 

t 

Yardımlarımız 
Boşuna Gitmesini .• 

,.. -
Soyıal yardımda, niçin açık· 

ca aöylemiyelim, geregi albl ileri 
gidemedik. Her nekadar Sağlık 
bakanlığımızın bir ndı da Soyıal 
yardım bakanlığı iscde, işi bu 
kadarda bırakmak, kendimizi 
aldatmak olur. Beylijin yardım
ları, bizden çok zengin olan ül· 
kelerde bile keıimlidir. Bütçe, 
ne kadarına yol verirıe, bu yar
dımlar da ancak o kadar yapı· 
Jabllir. 

Öteyandan, Ulusun dlltklln· 
lere ve yoksullara kartı göate
receği yakınlığın, yardımın ıınır-
ları, umulmıyacr.k kertede • ge
niılctiJc bilir. . 

En yerinde yardım bu lşl bir 
elden gören ve toptan o!arak 
yapan büyük iyilik kurumlarının 
yardımıdır. 

Söz geliıi, bugOn bir çocuk· 
ları koruma derneğimiz var. 

Bu .dernek, aç yavruları do
yurmak, çıplak yavruları geydir
mek; kimaeaiz. çocuklan barın
dırmak ve ·okutmak için kurul· 
muıtur. Bu, böyle iken, biz kal· 
kar; gelitf gllzel bir yoksulun 
çocuauna yardım elimizi uz.atar-
sak, bir yandan derneğin ba· 
şarmak için üzerine aldığa ite 
eniellik etmif, bir yandan da; 
o derneğe olan inanı baltalamlf 
oluruz. 

ÇünkD, görenler: 
- Hani bizde bu çocuklan 

koruma derneği? Diyecekler, 
yavrucak, ben yetİfmeaem, açh
ğından ölecekti! 

Peki amma, ey ytıreğl yufka 
adam! o çccuğa acıyorsan, bll
tün yok~ul çocuklara da acıyor• 
sun, demektir. Ôyleyae, onun 
için ayırdığın parayı, götllrllp 
derneğe yatırsana .•• 

Nebillrsin belki o kadarcık 
bir paradan bir değil, birkaç 
çocuk payım alacaktır. 

Bunun gibi bir de Kızılay ku
rumumuz var. Filin yerde bllyllk 
bir kıtlık olur, Kızılay koıar. 
Filin yerde yu ıaraıbp yOılerce 
köy yıkılır. Açıkta kalanlar, Kı· 
zılayın eteklerine sanlırlar. Bir 
yerden Göçenler gelir: - Kızılay 
nerdcıin? Diye çağınrlar. 

Şimdi vergili yurddaflar için 
böyle bir kara glln yardımcıaa 

dururken, fUDI buna yardım et· 
mek doğru mudur? 

Gelelim, Uçak kurumunL .• 
blı ki, ordumuz kadar, belki de 
ondan ilatlln Uçağa değer ver
mek gerekliğini can evimiıde 
duymuş bir uluıuz. 

Nasıl olur ki, yann • Tann 
göstermesin • tepeden inecek bir 
baıkma bavalarımızda kanad 
gerecek, karp duracak bir ku
ruma yardım etmekten kaçma
bi;iriz?. 

Öyleyse, prek ki yurduaa 
aeven, yokau1u g&zeten, bale
yenlere .kartı ylrejinde acı du
yan berkeı, yılda iki kez 
boynumuza din ve iuanlık bor
cu olan zeklt ve fitrelerini, ba 
Uç yardım kurumunun araların- . 
da pay:aşacağı yerlere Yerainler •• 

r 
/STER iNAN [STER iNANMA! "' 

Bir "amla · su, auımlık ' çe
kf n·n ağz·ra damlatılına 61Dm
den kurtarahil' r. 

"Lö juraal,, gazetesi Pariıte çıkar ~• Franıanın en 
çok ıatan gazetelerindın biridir. Bu gısetede politika 
yazıcısı olan Sen Brw adındaki muharrir, ikide birde 
Türkiyeye oatıp durur. Şimdi de ruhani kılıklar kanu
nunu kalemine dolam11, bir yığın palana atıyor nı 

"Türkiyed-ki Frannz mekteblerinde dere okutan 
papazların kara cübbeleri, anrlardanberi an'ane haline 
11:ir110 milli bayraklardır. Türkinde FraD11z nüfuzunu 

!, Tl f · I 

onlar temıil ediyor.,, Diyor. 
. Herkes biliyor ki Frabaanın reami Ye milli bayrağı, 

binlerce Franıızıo :zaman zaman uğruoa kan döküp can 
verdiği üç renkli bayraktır. Mazinin bütün çirkinl·klerin
den, kötülüklerinden kan ve can bahuına kurtulan 
Türkiyede hiçbir yabancı niifuzu yoktur ve olamıyaca\:'ır. 
Bu hakikat& hala kabul etmek iıtemiyen Fransız yazıo:· 
ıının aklıselim ve hüıniiniyflt sahibi olduğuna, artık: 

l~ ı , . 

,l..,---------------------------------------------~~~---------------_; 

1 

1 
1 

Ancak denize, milyonlarca 
ko\ a su dökülıe emekler, bota 
gider. Yardımını, bu kurumlara 
yapanıar, auauzluk':ı., dr~l1c:1fltı 
çatl yar:.ları yeniden yaf&balf 
olur la. 

Şu a buna yapılan Amrç 
(hedef, •• r<lımlar i•e in1t11a-
'ım ki t kc· 

\ ; •. ır 
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,..{aframboluda 
Bulak Köyü 

Zafranbola (Huıusi} - ı.af. 
ranbolunun merkeze bağ!ı köyleri 
içinde, en bftylik ve en gfizell.
rindon biri do (Balalrl k&yndGr. 
Bulak Zafranbolunun batısındadır. 
Bu kUbik kuruluıu p~k eski çağ
lara rastlar. Kaye Zafranbolonun 
Kıranköy denilen mahallednden 
~ıkı!dıktan ıonra çok düzenli bir 
kaldırımla gidilir. 

Iğdır inkişaf Ediyor 
''Plethore,, 
Kanlanma 
Hastalığı 

Köy Mahkemeleri 10 Liraya Kadar Ala
cak Verecek Davalarını Hallediyorlar 

Bu yol köye kadar blr ıaat 
sürer. Yokuşu tamamen indikten 
sonra Bulak dereainin tize.rinde 
kurulmuı taştan bir köprli, köp
rllaUn yanıbaşında da k6çtik, 
harab bir mncid Yardır. Bu 
mescidden kinaye olarak buraya· 1 
Mescid adı verilmiıtir. 

Derenin iki yönünde ldSylOler~n 
bahçeleri aıajılara dutru ıu 
diğirmenleri yardır. BJra 7az 
geldi mi, Zafraobolalann olduğu 
kadar, çevresindeki köylerin ele 
biricik eğlence yeridir. Burada 
yuYarlak. bir değirmen tqı yar
dır. Kayliilerin anlattıklarına ba· 
kılırsa vaktile burada bir dibağ 
çevirgeçl •armış •• 

Zafranboludan Bulak k&yftne 
giderken, yokuıun Zafranbolu 
vönlindeld karıı yamaçlarında 
\letruk emlak göze çarpmakta• 
dır. Bağ, bahçe ve evlerden iba· 
ret olan bu emlak, bakımsızlıktan 
herglio biraz daha harap olmak• 
tadır. Bu bakımsız emlikin verimli 
bir hale konması çok dilenen 

bir iftir. 
Köy yanındaki taı k&prtlnlhı 

uğındaki yol Eulağa gtStorllr .,. 
aağa sapar sapmaz kiye girilmlt 
o:ur. Bulak köyGnde, iki dükkin, 
iki kahve, bir hamam, alb me .. 
çid, bir btlyfik cami, bir ktitftp
hane vardır. Bu k&yde e.ki çağ
da bir de medreıe varmış .•• 

Köylülerden dinlediğime göre.__ 
Kınm köyle Bulak köyü arasın
daki kaldınmı Bulak aylnı Bay 
Mehmed bu:ıdan ,ttz yıl ance 
yapt rmış.. Bu derebeğinin meı.an 
Bulak camiinin )'&nı batındadır. 
Mezar taımın tar:ilı kısmı gömül· 
mnş olduğundan tamamen okuna· 
mamışbr ••• Anla11ldığına g6re yol 
şu ,ekilde yapılmışhr: 

Bolaklılar kendi köy aınırlan 
içinde olan ( Mara ) suyundan 
Zafranbollulara bi!' bakluintifa 
Yermişler, Zafraubollular da buna 
karşılık )i olun yapı!mas111a ve 
tarlalarından yolun geçirilmesin~ 
mösaade etmiş.er. Bu yolun ya· 
pıldığı sırada Zafranbolu Ye 
çevresinde genel bir kımıl· 
dayı1 meydana gelmiş, yolda 
kullanılan taş!an Ef.lnl ara· 
bacılan taşımışlar. işte o. yor
gunluk kl>yl&yll yüz yddır raJuat 
ettinlliş Bulaklalar yol yapalalıdan
beri ka13baya rahat rahat gidib 
gelmişler. 

Köydeki bfi,.tik cami Ma-
aahib Mustafa Paşa Yakfındandır. 
Eski cami yanmış, ( 1312 )yıJmda 
Törünün ve budunun çal ımuile 
yeniden yapılmıştır... Bu camiin 
yangında yanmıyan eski minare
aine göre muaahih Mustafapaıa 
yakfmdan olan eski camiin çok 
bli~ olduğu an1aşılıyor. 

çarıu )(admlarrnm TesekkUrU 
Çorlu (Hususi) - MemlekeUn 

her kOfUinde olduğu gibi burada 
da kadınlar Halken salonunda 
to l•nmışlar, SaylaY seçmek Ye 

teçllmek hakkmın 'eri.meıindeu 
dolayı sevinclerinl izhar etmişler, 
b ı~ uk!ere teşekkür telyazılan 
•i-tade. miılerdir. 

metre k6y yol· 
ları otomobil gi· 
dib gelmesine 
elveriıli surette 
yapıhwı ve 17 
k6pril de tamir 
edilmiıtir. 

Iğdır (Huaust) 
- Iğdır ana yur
da 1336 yılında 
kaYUflDUftur. 
Ağrı ve ıuabatı 
dağlarla çerrileo 
bu tirin yurdun 
btitftn köy ve Köylerin mun-
kasabası yeşil• tazam bir bütçeli 
tiklere gömnl- olub mali unle 
mUftlr. tevfikan sarfiyat 

Cha Arastan 1apılmaktadır. 
.aç laa kanallarla 
sulanmakta •• JğJada fakir ~cu1darı himaye hey'eti azaları BGtçelere ko-
birkıamı da Ağn etelderindea çı- Sovyetlerle ithal •• ihraç kapasa aalaa tab8iatla bet kayde klrgir 
kan ve Arasa karışan (Karaau) olan Markarada 4000 lira aarfile Uç rımıflı ve bir muallim odaaını 
ile ıulanmaktadır. aı.ri bir bina yaptarılmışbr. havi bet mekteb yapılmaktadır. 

Bu güzel topraklarda pamuk, Geçen sene burada da olan Belediyenin ikl'senedeberl ye-
ı::irinç, buğday, arpa "e her iıevl Halkevi açılmıf ve Iğdır genele- 'tiıtird;ği fidanlık ta bu sene halka 
meyva yeliıtirilmektedir. rinin epm- teşkilib yaplmlfbr. fidan tevzi edecektir. 

lğdırıa ticari vaziyeti de çok Köylerde köy kanunu tatbik Geçen ıene umum bzada 
mUhimdir. Sovyet Rl!ıyadao ıark edilmektedir. meyvalı ve meyyuız 600.000 fi· 
vilayetlerimize yapılan ihracata Aralık nahiyesinin bUtUn köy· dan dikilmiştir. Bu sene daha 
iskele burası olduğu gibi binlerce leri telefonla merkeze bağlan- fazla dikileceği tımid ediliyor. 
koyun ve hayvaa buradan Sov- mıtbr. Taşboran nahiyesi köyleri Belediyenin bir tiyatro ıalonu 
yetlero verilmektedir. de çok yakın bir zamanda telefon vardtr. 

Hazirandan itibaren 30,000 şebekes.le merkeze bağlanacektır. Yapılan bir toplantıda ilkmek• 
koyun, 9,000 öküz, JOO inek ve Köy kanununa tevf.ikan her teb!erdeki fakir çocuklara yardım 
200,000 kilo yün Sovyetlere köyde birer muhtar ve konuk ıçın mühim teberrüat kayde-
veri~mit ve buııa mukabil de oduı yapıldığı aibi kay mah- dilmiştir. Bu meyanda tüccar-
247,800 lira memleketimize gir- kemeleri tqldl auomut ye dan Bay Hakkı 130, Bay KIUem 
miştlr. Iğdır gümrliğil birinci 8&nıf on liraya kadar olan alacak ve- 110, Bay Bağır 100, Bay Resul 
gümraklerimi& aruuacladv. Kay· recek davaları bu kay mahke- 60, Bay Abd.-rezak 5o lira ver-
makam Bay Nedimia tqvild ve melerinde görllmeye b.,tadl19tar. mitlerdir. Bu toplanbda toplanan 
tüccarlan1DWn himmet.ile lgdırm 1334 y.h zarf anda J50 kilo- iane yekünu 631 liradır. 

Nazillide 
e°' Arazi imar Edenlere 

Dağıtılıyor 
Nazilli, (Hususi) - lpiz ve 

fakir yurddaşlan zaruretten kur
tarmak, oaları çalıpaaya aewket• 
mek, yurdun her köşesini meyYM 
ağa~larla .UUmek. yurdda bot 
bir yer bırakmamak gibi a:usal 
ve ökonomik b:r ) liküm ile halka 
memur ve muallimTere meccanen 
arazi verileceği kaymakamlıkı;a 
d ıyurulalıdanberi kasaba ve köy
lerden hükümete yüzlerce müra• 
caat yapılmıttıı·. Müracaat aahib
leri kasaba ve kö)lerio mera, 
kar g '.bi boş yerlerden, metrük 
mallardan istedikleri 'Yeri imar 
etmeyi, orada meyva ağacı ye· 
tiıtirmeyl teabbnd eyliyorlar. 
Mllraeaat eabiblerinin istediği 
yerler ziraat memurluğu tara· 
fmdan tetkik ediliyor. Orada mu
hite göre hangi cim ağaç yetife• 
bilecekse teshil edilerek iıo 
bqlaruyor. VerJen yerlerde ma
yııa doğru bir imar eseri göril
lllrae aahibioe tapum verilecektir. 
Üç sene bitiminde yer aahibleri 
taahhfttlerini tahakkuk ettirjrlerse 
onlara daha okadar arazi veri· 
lecektir. 

GUdOlde Okuma Evi 
Glldül (Hususi) - C. H. F. 

villyet idare heyeti ftyelerinden 
Bay Mümtaz Ö!cmeain hediye 
ettiği 40 cild milli ve tarihi eaer 
Ue burada bir okma evi tesiı 
ed'lmifUr. Geneler evden ~ok 
iıt:fade etmekted.rlor. 

Afyonda Müsamere 
Afyon (Hu1Usi) - Liae tara• 

fından bir müaamere verilmiftir. 
Talebeler bUtün memleket bll
yüklorin:n hazır bulunduğu bu 
mliaamerede çok www.ıt.k oJ. 
muılardar. 

Egeni~ Zeytinyağı Kaynağı 

Aynlığın umumi görünütil 
Ayvalık (Husu.t) - Ayvahk ıüneu • mubaar n mllbadiller bu 

Zeyt·inyağı ve sabunu ve bu iki yasanın verdiği gncle bugün (tab-
çe~it ulusal veriminde en iyiainl ala ve teniz edilen mallann %de 
y~tittircn bir memleket olarak 90 nı tapuya bağlam11lardır. 
anı.ır. Soy adı yasasına göre Uğural 

Yediğimi& yalana dolma ve adını alan kaymakam HUsnft, 
imam bayddalann Ze1tioyağlann tefviz kararında btibkak halinde 
ve appacık eden aabunlarm bu olan ve daha karara bailan-

kaaaba fdmuuu tqadığm bilini· mıyanlann el~erindeki bllk6metçe 
yen var mıdır? verildiği anlaşılan vemikalara göre 

Kasabanın oturulma ( iıkln) (imar ve timar) ettikleri yani 
biçimi, bütünden yepyenidir. ıürtıb budadıkları zeytlnliklerjn 

. Ayvalık kazasawn çevresinde zeytin mahaulllnll bile bu yal top-
(1,500000) zeytin ağacı vardır. lanmıya buyuruk verdiği için bu 
Burhan:ye • Edremld • Havran bu lıle kanşık olanlar •e,lnc içinde-
bütllnden dııandll'. dlrler. 

Edremid körfezinin çenesinin Afyonda Şehirferle Telefon 
yıllık zeytinyağı verimi (20) mil- Muhaberesi 
yon ki!odur. Ve daha ela art.k 
uyanlar vardır. 

lakin itleri, 1771 •J11ı yaıa 
Ue aonlamrıldı. Herkesin eline bir 
tapu verildi. Bundan d&rt yıl ev
vel ne-~Uw:leıjt.ıdan~ flııbtl•• ala\. 
caklarm1, verecekl6r mi cliJ• dil-

Afyon ( Hu•uıt ) - Afyon, 
Eıkişehir, Kütahya ile Ankara 
arasmda telefon muhabere!eri 
çok rağbet bulmuştur. Afyondan 
Ankara ile .3 dakika için 75, 
&ti.fa'Ya ve Eaki~ehirle de 40 
kuruıa konnfulmaktachr. 

Bu hastalık, denebrlr k1 şlf
manlığın öz kardeşidir. Meseli 
yaı kırkı buldu ve geçiyor. Artıll 
gençlik bayatı arkada kaldı. 
Muntazam yiyor, muntazaı:n ya
bp kalkıyorsunuz. Bu yqaylf 
ıekll~in icabı yağlanmak ve ağlJl
laşmaktır. Birçokları, şişma11la11b 
yağ bağlamayı ve reng:n pembe
liğiol hoı görilr, kuvweUendik• 
lerjni zannederler. Halbuki alda
nırlar. Bir az aabar, ona, bu al
danıtlanm acı bir tekilde öğretir. 

Bunun [k tezahürü çabuk yo
rul.makbr. Birkaç kat merc.iven 
çıkmak, bir parça aıkı yftrl
mek aef..ı darlqtırar. Vaktile 
çok tebammiUIO olan mide bu 
kabiliyetini kaybetmiye hatlar· 
Hazimler batiletir ve mide yan
maları duyulur. Bundan aoma 
karaciğerin mllteeuir olmaya bq 
laması uzak dejildir. tbt:mal aık, 
sık tekrarlayan başağrılanna da 
karadğer aebeb olur. Maamaf.h 
derhal htikmetmeyinlz ve bekle
yiniz: 

[yvelce Yilcud zayıftı. O ni .. 
petto de kalbin vazr esi hafifü. 
Şimdi vficud çok iraeıti. Bütün 
ba yağ ve et yığmını yine aym 
kalb kanla ıulay .. caktır. Fakat 
çabuk yorulur ve birtakım deve
ran sıkıntıları baş göstt:rir. Bun
lar, ya doğrudan bizzat deveran• 
da hissolunur, ya böbreklerin 
vazifelerini yapamamıya başlama• 
larile tezahllr eder veyahut ta 
karaciğer rahatsızlıklan baş gös
terir. Şu halin manası "bayat 
ıermayesi,, nin a.zalmıya başladığı 
demektir. 

Ba, baılaagıç aı1anblanm 
atlatmak niıbeten zor değildir. 
En bqlıca Ulcı da perhizdir ve 
idareli yemek yemedir. Şöy:e ki: 

Derhal ekmek mikdan, nişaı· 
talı, yağlı yemekler azaltılmalıdır. 
Buna mukabil yemeği gayet iyi 
çiğnemek ve yemekde mllmldln 
mertebe az su içmek şarttır. 
Akıamlan, tercihen hafif bir 
yemek yemeli. Bunun neticesi, 
birkaç ay içinde birkaç kilo 
kaybetmektir ki bunu, duymadan 
temin etmiı olurıunuz. . . 

Maamafih yemeklerın · cın• ve 
miktarını aza:tmakda kafi d.
ğildir. Vncutta mevcut yağlan da 
eritmek llzamdır. ~unun iUicı da 
ylirümekdir. Behemehal yürüyüntız. 
Ava çıkınız, tenis oynayınız. Gece 
yatmadan evvel on dakika jim
na~tik yapınız. Arkasından ılık 
bir cuı ve firiksiyoaı, bu suretle 
hem yağdan kurtul.muş, hem vil
cudunuzu adaleleıtirmiı olursunuz. 

Bu arada tavııye edilebilecek 
pek u ı:iç vardır. Bazı ta~!·~ 
m&IAyimleştiricl oeyler, karacıgen 
kuvvet!endirecek iliçlar ve JUID 

da kaplıca. 
Bence fazla kanlanmıt ve 

i · · o•an yağlanmıı n11n ıçın zor · 
ıey, zayıflamaktan ziyac!e zayıf. 
lama zaroretini anlamaktır. Bu 
gibi~er bo~azlanna dcşkün ol
duklan için başlangıçta aç k121-
dıldanndan tikayet eder'er. Kuv
vetten düıttlklerine zabib olur
lar. Fakat düşünmderl liwır 
dır ki hakikaten kuvvetli ola 
adam ş:şman adam değildir. ş· 
manlık, bir ne'l vüctıdca dütklln 
lükUlr ve gene bir şipnaı ın ço 
yatadığı nadir görü.müştür. D 
mek oluyor ki: Çok ) aşam · 
için eneli 11pıanlamamak 
sım1D11--• 
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D.ın gece ynr s odan beri ~rkn ıı· 
~a ~i ~ir yıl bıraktık 'liO b'r )' i-
110'- gırdık. Geçen senenin dış iç 

1 n ( •aha ) lar d o up bitenlere 
"yle b'r göz atacalc o rs .. lt geride 

1934 yı'ının birç.o patırdı ve 
''-'-Lı • .:.r. geçmiş o~duğanu hatırlarız 

ve ıç m'z 8 zlar. Çünkü, o yıl içinde 
ihfyu kuremiz;,in aavq tehlikeı>'ne 

aç defo kanad değdirdiği aklımıza 
gelir Bunn • · 

• ,. .. il ıçıo geçmişi bu·akıyoruı: 

-.e geleceğe yfizllmilzQ çevirlyoruz. 
ı;.akat unutmamalıyız ki atlatılan teh-
likelerin birço"u demek . d 
lı ı> ' yerın e ısayı• 

ua,. pa:nuk iplikine bağlanmıılard r. 
~Marsılya da it enen kırnlı suçun Org"u 

ı •onu henüz gelmedi. Uluılar arası 
t deniz it!erl d ha birkaç gün evvel 
~ıkı:naza saplnnd•. Konuşma masnsı 
başındn oturan J~ponya ile Amerikn 
~e İngiltere, yfizleri ekşi bir halde 
iskemlelerinden ayrıldılar. japonyanın 
Sovyet Rusya ile arası hi'A .ş ker 
~eok. Orta Avrupa u!e.rı durulm k
tn.n henüz uz k. 
. Frnnaa ile Almanyayı oimdilik 
bellibıışh cyırır görQn n ortndn 
ka.mıı 5.,, mea lesin"n reye başvur· 

ak a ıreti e bulun cak bal tekli 
ı:ıym on i.ıç ınc!en evvel belli ola z 
Ye daha ne er. 

Şu vaz'yet gösteriyor hi 1934 yılı 
kl'dar içine g:rdiğimiı 1935 yılında da 
bizi bekleyen birçok tehlikeli imtl
lınn1ar var. Geçen yıl vaxiyet daha 
ııaziktt Sinirler daha gergindi. Bu 
fd lııo.b yumuı:ıdı. Dileğimiz odur ki 
ortad almıı dur .. n bu iı er, bu 
yumuş k h v içinde hali dilsin. 
Yokaıı hnlimiz duma dır. - Süreyya 

arda 
Katoliklerle Naziler 

övüştüler 
Sarbrük, 31 (A.A.) - Burada 

Hitler'e muh. lif kato:iklt:rin yap· 
tıgr bir toplantıd Hitlerciler e 
katoliltler rnsında l avga çık· 
n:: tır. Katolik önderi lmbuş, 
lt vgadn oğır surette yaralan· 

ıftır. 

ey Con lmon 
Kan, 3 J (A. A.) - lngiltere 

dışnrı ~leri bakanı Bay Simon dün 
ak am Montekarloya gitmiftir. 

,ransız - talyan 
Üzakere eri 

Konuşmalar Hararetli 
Bir Safhada 

Roma 31 ( A.A. ) - Paris ile Ro· 
m arasındaki s"yasal l·onuımalar, 

cuma gilnil Fransa sefiri Kont d8 
Şambröm'ün Musolini ile yaptığı gü· 
rilşmeden sonra durm la1Z10 deYam 
etmektedir. Diln gece Fransndan ge
lc:n Jalimat fizerine Fransa .efiri ile 
ltaJ5 an D şiş'eri müsteşan arasında 
nokt inazar taatileri yapılmııtar. Fran 
sa sefiri, italyanın milletler cemiyeti 
mllmessili bay Aloiai ile d konuşmuş· 
tur. Gerek Fransızlar gerek ltalyıın
Jar bu konutmrılar hakkındn hiçtir 
oey rı ·zdırmıyorlar. Bununla beral:er 
lıerhenği hususi bir noktanın hallin
den ziyade, anlavmaya girecek meae• 
lelerin heyeti umumiyesinin te1bltl 
ile tra ıldıtı •anılmaktadır. 

* Pıırls, 31 (A.A.) - Fransız·ftalyan 
görü ınclcri bnş'ıca Avusturyan n 
istik! 1 ve orta Avrupada bar tın 
kurulması hakkınd dır. Ve en Muhim 
ZQrluklnr da işte bu iki iş fiz'l'lnde 
toplanm ktadır. Son anda iyi bir de· 
ğ'ıiıdik o'mazta bu giiç ülder yenil
miyecck giLi gözükmekte .. ir ve B y 
Lnv~ 1 n da ikinci knnunun ikisinde 
Rom ya scyahatı geri kalncnltt r. 

Fransa, Avusturya islik Alinin 
],orunması için bir andlaoma tek'if 
etmiqtir. Fakat büyük devletlerin 
gu~ntiaini isteyen Avusturya, ski 
Avustury • Macarlatı:n İmparatorlu• 
ğanun topraklarında kurul n devlet
lerin garıınt ııini reddetmektedir. 

Öte tcrMftnn İtaya dn Fr.:na•z 
projeıı"ne karşı yaptığı son tadil tek. 
lıflerinde tadile lik fikirlerine hlllii 
bağla bulunduğunu göstermiştir. 

Paris, 31 (A. A.) Deyll 
Telgraf muhabirinden: 

Görünüşe bakılırsa, bir Fran· 
s·z • Italyan misakı için görüşme· 
lerdekl engel Avusturyanın istik· 
Uilinin emdyet altına alınması ile 
Macaristanın, hududlarm tekrar 
tetk k isteğ'ne ltalyamn lehtar 
görünmesidir. 

Paris, 31 (Röyter) - Cumartesi 
günU, M. Lavn!in 2,.1 Q Romaya 
gitmesi pek muhtemel iken, bu 
giln, bu tar:hte Romııya gitmek 
ihtimali azalmışJır. 

1 I 1 I 9.,5 

Ona dedim ki: 
- Harun, Beyhan tirket· 

.len ayrılmamıştır. Birkaç güne 
ad r, vazifesi baıınn dönecektir. 
ocuk olmayın. Onun, ne kadar 

sekingen tabiatlı olduğunu gö,.. 
l!Unüz. Peşine dilştilğünüzll duya• 
Cak olursa. sizi, dUnyada affetmeL 

Sana, ne diyeyim, Beyhan? 
Bu güzelim civcivli yaz mevsimini, 
plajları, deniz: aefalarmı bize ha• 
r m ettin. Artık Harun Şinaslye: 

- Bizi motörl gezdir 1 
Diyemiyoruz ki .•• Derneğe n ıl 

dilimiz varır? 
Sen, şimdi bunu, bizim hod· 

binUğ;mize verir: 

I . - ~endi sefalarını, benim 
•hrnhabme tercih ediyorlar! Der• 
ıin. 

p 1d, sen, ne diye hayab 
kendine zeb"ır dü 

1 
• . , oyayı kendıne 

lından ediyorsun? S k. b 
t x. b an ı u yap-
ı~ın. ir marifet nıi? 

Türkan yazd v 

dan pelc 1 gın mektublar-
yor~unl A~ r.n şeylerden bahsedi

man, ne imrendik, b 'l 
s nl ğzımızın suları akt 1 ı • 

Sen, kendi kendini 'ıd b 
ıu w a a yor-• çocugum ... 

PJajJar, timdi 6yle 
şen, öyle 

ncş•e1t ki ... Sundiyedekl sUksıenln 
farkında değilsin; Sarı znmbakl 

Nasıl, hahrladın, değil mi? 
bana, jandarma onbaşısı! Diyen 
gencleri, her halde unutmamış· 
sındır. Onlara, hiç yUz vermedi
ğimi, sen de görmllştnn. Tabkir
lerime bile aldırış etmediler, nl· 
hayet benimle ahbap oldular. 

Şunu itiraf edeyim ki gorun· 
dUklerJ kadar znppe sulu değil· 
lermİ§. Bir dilıiye seni soruyorlar: 

- Sarı zanbak, ne oldu? 
Sen gittiğ;ndenberi avareye 

dlineo Harun Şinasi de motorJa 
plaja geliyor, Cevad Galibin şak· 
labanhklarına rnğmen duramıyor, 
kaçıp gidiyor. 

Bir pazar gUnU, öğleden son· 
ra, Hıırun Şinasi, Cevad Gnlible 
bir!ikte yin plaja gelmişti. Ben 
öbUr gençlerJo lonu~uyordum. 
Onlar, yine soruyorlardı: 

- Sarı Zanbaktan, hiç haber 
yok mu? 

• 
Harun Şinasi, birden lındı, 

bana dör.dUı 

- Kim bu snrı ı:anbak? 
Kulağına fısıldadım: 

- Beyhan... Burada, ona, bu 
IAkabı takmıılarl 

Es i 

r 
uhari er 

Biri bir lerile 

s •• 
Barış Ha kında 

Görüşüyor ar 

Eski Frnnsız muhnribleri bir nümayiş esn ında 

Parla, 31 ( A. A.) - Eski Fransız maktadır ve siz de blliyouunuz ki 
sa ıcıları, Lehli s vavcılar federas· buaun için büyfik fedaklirlıklnra lcat-
yonuna bir beyanname g8ndercrek, lanmıştır. Ancak Fransıı flizin göıö-
Lehiet nın çrlışmalıırmı öğdükten nünde tutmıy mectur olduğumuz 
sonra diyor ar ki: iş'erle ö çil emiyecek derecede ço ' 

iş'.cri heısnba katma r.ururet nd dir. 
' 1Lehiııt n, Franaan n h ndisini 

takdir etmediğ:nden tikayet ediyor 
vo bazı hareketlerini haklı göstermek 

lali; or. Halbuki Lebistanın muarızlan 
onu dilnyoya fena bir tarzda tanıt

mıya uğraşıyorlar. 16 senedenberJ 
Frıınıın barışın muhafaza.ııı için ç hı· 

Amerika Sosyarz 

Çünkü, pckaz Fr~naa - Lehistan mc· 
sclcıi vnrdır ki, öteki memleketleri 
de alakadar etmesin. 

Fransa, Lehistan • Frıms z ittifa· 
kının genel bnrıt snyesinde çok de
ğerli ve dokunulmaması lazımgo· 

len bir ynpı olarak t elakk eder. 

Yoluna Giriyo 
--------

Vao'ngton, 31 ( A.A. ) - 1934 de 
Amarı ıın n içeri s yasasına hakim 
ol o hadiGo, Cilmhur reiai Bay Ruz
veltin halle r.rasındaki meYkiinin 
kuvvetlenmiş olıımasıdır. Ha k Bay 
Ruzvelte, sosyalist i~e doğru giden 
11ıyuııasınJan <olayı yurdım •tmektedir. 

U.ua2l l a tunma ofisl nüfuzunu 
çol< l. ; betmiştir. Ürllnlere ( mahsul· 
lere) fiat konulması bir t rafa hır le 1-
dığı gibi rekabet hakkındaki nizam· 

Mfiflls Fabri o 
Paris, 3 J (A.A.) - lfas eden 

Sitroen kumpanyasını tasfiye 
edenlere, bu fabrıkada mabdud 
mıktnrda otomobil l nptmlm k 
üzere bir teklif verilmiştir. 

I 1 run Şinnsinin, l Uzil soluv r

mi ti; l üzüme bakı} or, nhk alık 
k kel yordu: 

- ·B ... yhun Hamın mı? 
Gu 'd·· . . um. 
- Evet ... Neye bu kadar şaş

tın z? 
Hnrun Şinasinln, bey11lni 2:e· 

hirli karıncalar yemiye br lamış 
gibiydi ; ben derhal anladım. O 
11el'ln haklcında, en ufak bir hür
metsizliğe bile tahammül edemi
yor, sana sarı zambak, lakabmı 
takmalarına ifrit kesildi. 

Onun halindeki değiıik!iğl 

öteki gençlere hissettirmemek 
için: 

- Harun Bey, sizinle bir ey 
konuşacağım 1 

Dedim, ötekilerden mllsnado 
aldım, Harunun koluna girdim, 
plajın öbür tarafına l UrUdiim. 

Horunun vücudu tirtir titri· 
yordu: 

- Bu, ne demek Behice Ha
nım? Sarı zambak, kırmızı Leylal<, 
diye ad takacak kadar bu adam· 
lar, Beyhan Hanımla bu kadar 
t klif sizler mi ? 

Eğer teesınrn ıamlml olm -
saydı, toyluğuna kahkahalarla 
gUlerdlm. Fakat acımamak elde 
değil. Gayet ciddi davranmak 
Uizımgeldiğinl anlıyordum : 

- Bunlar. B yham, bir gün 
gördUler. Hani sizinle birlikte mo
törle gezdiğimiz gilnl. Zaten, Bey· 
han, buralara pek ender aellr. 

nameler de gevşemiotir. 
Bay Ruzvolt bütçe açığının artma

sından korkuya dflten muhafazakıir

Jıırı tatmin için masrafların nzaltıla

cağını ve paranın i tikrar ettirileceğini 
vadetml tlr. 

Hükumet şimdilik 7/12 milyon 
kadar fşıılze bakmak mecburiyetinde 
bulunuyor ki bunlar ailelerile birlikte 
(l~-20) milyon eder. 

25 Kadın e Çocuk Boğuldu 
Tampiko, 31 (A.A.) - Danuo 

nehrinde bir mavna devrilmiş ve 

içi ıde bulunan 25 kadın ve çocuk 
boğulmı..ştur. Erkekler yüzerek 
kennra çı! mışlardır. 

H run Şlnas'oin sinirleri biraz 
yatı mışb ; },es k ke~ik glllüyordu: 

- Birden bire çok fena ol
dum, Hayan Behice ... 

- Neden, Bay Harun? 
- Amma, bilmezsiniz; çok, 

f na oldum. Sarı zambak, denince 
adile sanile anılan ahlaksız ka
dmlnr vardır, onlar gibi dile 
düşmUş sam verdim. 

Harun Şinasinin yllzllnUn ren
gi tekrar uçmuştu. Omuzunu ok· 
ıaynrak teseıa ediyordum: 

- Onlar, tahkir nfyeUle de
ğil, bilakis takdir maksadile, sarı 
xambak, diyorlar. · 

Harun Şinasi, cevab vermi
yordu. Fakat yUzUndekJ kırıık
lardan, müthit bir kıskançlık n6-
beti geçirdiği belli idi. 

Bu çocuk, seni, hakikaten 
eviyor, Beyhan! Bu zamanda 

böyle sevgiye; güç rastlanır. Onun 
aşkını reddetmekle, çok bata 
ediyorsun .• Bu kadar içten, derin· 
den bir sevgi, bir kadını mes•ud 
etmlye kafidir. 

Ne diye~im? Sen, adeta kendi 
saadetine düşman kesilmişsin! 

Senin Bursada olduğunu söy• 
]emiyorum. O zaman, önüne geç· 
mek kabil olmıyacak; ilk vasıta 
il Bursaya uçacak .• 

Cevad Galib, daha kurnaz 
davranıyor. Beni gnf ıl avlayıb 
ağzımdan söz kapmak istiyor. 
Cevad Galib, Harun Şinasiden 
çok korkulu.. Eğer fazla ihtiyatlı 
davranmamıı olsam atlayacağım. 

Sa ··a 5 

Gönül işleri 

Dövüşen Kadın 
Kadınlıkta 
Çıkmıştır/ 

-..... 

Hikayeyi yeni dinledim. lstan· 
bul kadar büyük şehirlerimizden 
birinde, bir aile düğilnil münase· 
betile verilen bir mUsnmerede 
olmuş. Bir hayli dedikoduya yol 
açmış. Yakanın kahramanları iki 
gene kadınla bir genç erkekmiş 1 
Biraz tafsilat vereyim : 

Yeni evlenmiş bir çift müsa• 
mercye giderler, dans ederler, 
eğlenirler, aralannda hiçbir ilzün
tUlü his yoktur, fakat ne zaman 
lci erkek karısını bir köşeye otıır· 
tarak tamdığı bir aile kadını ile 
dans etmiye koyulur, o zaman 
ufukta fırbn getirea bulutlar bi
rikmiye başlar, kö ede kalan l·a· 
dın ses çıkarmaz, fakat kocasının 
ayni kadın ile dansı teaddüd 
edince kızar ve arada 1·11 ... U 
tokatlı bir dövlişme başl r. 
Düğlln evindeki heyecanı, sonra 
da iki kadının çekil b gitmelerini 
takib eden dedikoduları tahmin 
edebilirsiniz. Bana bu hikayeyi 
anlatan okuyucum hangi tarafın 
Irnbahat:i olduğunu sordu, hiç 
tcreddüd etmeden her üçünün de 
aynı derecede uçlu olduklarını 
söyledim: 

Erkek hata etmiştir, çlinkll 
tanıdık ta olsa başka bir kndmla 
dansa kalkmadan evvel karısın
dan müsaade alacaktı, ve uihayet 
bir defa dansla i tifa edecekti. 

Kn~ısı d suçludur, zcvcmın 
başka bir kadınla mütemadiyen 
dansetmesini hazmedeme e bile 
görmemezliğe gelecekti, b şkaJa .. 
ril konı.ışmıya dalacaktı, daoıe
decekti, muahazeyi eve dönmiy 
bırakacaktı, 

Aynı şekilde yabancı kadın d 
suçludur, bir erkekle mUtemadJ 
dansın göze çarpması ihtdııall oldg. 
ğunu düşünecekti, yapmıyacakb. 

Unutmıyalım ki, kadın el ve 
kol ile kavgaya girişince kadın· 
lıktan çıkar, erkek derecesine 
düşer, 

TEYZE 

Köylü f.şılnnda:ı, H runn bah· 
sedccck ols m, a ık, sah"ye al • 
cak, işte o vakit, benim 6ÖzlimO. 
nasihatimi dinlem yecek; akl 
gelmedik çı'gınlıkları y~pacakl 
artık foı.la yazmıyorum. iznini 
uzatmak fikrinden vazg~, 1 tan
bula dön .•• 

* "Behice,, den "Beyhnn., a: 
, 

• • • • • • • 
Bu mektubumu okurken slnlt'"' 

leneceksln. Fakat ben, eendeu 
f nzla sinirliyim. 

Harun Şinasinln halini sorma. 
Ild gllnUn içinde, aylarca yatakta 
yatms bir haıst gibi eridi. 
nznldn. 

Güya, sen, evlenmek için izin 
nlmışsm, ~lmdJ balnyı geçiriyor
mu~sunl 

Bu iblisce rivayeti kim çıka,.. 
dı? Tilrkan, Pertev Ncjattan 
şUbhe ediyor. Hayır ..• Ben, Per• 
tev Ncjadın bu kadar kurnazca 
bir kolpo çevirebileceğini inan• 
mıyorum; buna klım yatmıyor. 

Böyle bir rivayet çıkarmakta, 
ne gibi maksnd olabilir? Ben, 
evvela bunu dti~ilndüm. Bu, bir
den ak'ımn gelib de laf olsun 
deye sö}lenmiş, bulunmuş bir 
ded.kodu değil... 

Ben, bunda, tertib seziyorum. 
Pertev Nejad, müfsidird, mıinıı
f ıl·tır, lnkin fazla etr f ı diı ine· 
rek bir kolpo hazırlı) ne k ve 
onu, ekini belli etmede idare 
edebilecek kadar zeki değildir. 

( Arkna var ) 
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lzmirde Yine 
Spor Tahminleri 
·Değişti 

lzmir ( Hususi ) - lımlr Uk 
maçları her hafh artan sürpriz
lerle devam ediyor. Bu hafta yine 
beklenmiyen, tahminleri alt eden 
baz ı neticeler alandı. Oyunları 
sıras:le yazıyorum: 

. Günün ehemmiyet veraerı iki 
oyunundan ilki (Buca· Türkspor) 
arasında idi. Bu oyun Altayı 

mağ:ub edecek kadar bariz bir 
canlılık gösteren Tllrkıporun Buca 
gibi aynı ayardaki takımlara karıı 
aldığı bakim Taziyeti ya kuvvet• 
lendirecek, yahutta eakl derece• 
sini muhafaza edecekti. 

Bucah oyuncular, bugtln çok 
dikkatli ve hakikaten enerjile 
baılayan bir oyun tatbikine mu· 
va ~fak oldular ve bire karşı dört 
gol c:;tarak Altayı mağliib eden 
takımı mağliib ettiler. 

Günün en mühim oyununu 
Altayla Göztepe takımlan yaptı. 

Bu oyunda Altayın ufak bir ihmali 
çok kötü bir netice ~erebil;rdi. 

Bunu kavrayan Altaylılar müda· 
faalarına 1'uvvet vererek, iyi bir 
takımla sahaya çıktılar. 

Bu oyunun ıpor meraklılara 

arasında uyandırdığı alaka atada 
oldukça kalabalık bir aeyird kllt· 
lesini toplamıştı. Altay bugftn 
çok güzel oynamakla beraber bir 
türlü gol çıkaramıyordu. 

İkinci devrede daha çok ça· 
lıtmaya baılayan Altaylılar kııa 
bir zamanda iki gol yapblar. 
Altayın galibiyetine muhak~ak 
nazarile bakılıl ordu. Ancak Al· 
tayın oyunile birlikte tansı da 
değlımiı olacak ki Gö:ı:tepell 
çocuklar kıaa bir ~amanda iki 
aol atarak beraberliği teaia ettiler. 

11--

Puvan vulyetlne göre Altınordu 
diğer kulUblerin çok farklı olarak 
baıına geçmiı llr. Önümüzdeki iki 
hafta içinde Altınordulular lzmir 
ıporla K. S. K. çocuklarına te
vakkufuna muvaffak olurlarsa 
pmpiyonluk perçinlenmlı olacak; 
ikinci devrede Altıoordu iki defa 
mağlôb olıa bile ıampiyooluğu 
muhafaza edecektir. - A. A. 

Balkan Fudbol Tarnuvası 
Atioa, 31 (A.A.) - Balkan 

kupuı maçlanna bu,an de devam 
edilmft Ye Romaaya milli takımı 
3·2 Bulgar takımıaı yeamiıtlr. 

Birinci haftaym vaziyeti 3-1 
Romanya lehine idi. -·-·--.... ·-----··-·--·····-·-----·-----
--------·--------

BUTUN ULKE.YI 
. HERG.UN 

... 
DOLASAMAZSINIZ 
FAKATI 

~nPosta 
il.·· .. . . 0..0.K.1 Ma,. il.AN 
uUTUN ÜLKEYi HER Gllli.. IR 

8 ü yük Muharebenin lçyüzü Hakkında Yeni Bir Vesika Çıktı 

Rusya ile Anlaşmak Mümkün Mü idi? 
Garbi Trakya Uğrunda Enver Paşa lıe· Rus Ataşemi

literi Arasında Cereyan Eden Bir Pazarlık ! 
iki Tarafın Anlaşmak lıtemeıine Rağmen Jngiltereden Gelen Aksi Bir Ses •• 

Sovyet Hükumeti: 

u 1878 - 1918 
emperyalizmi H• 

nasında alımb Ye• 
rilen • :yual ra
porlar ''adı altında 

büyClk bir Her 
çıkarmıya karar 
.vermit ve bu eserin 
hıtzarlanma•ını mer 
bul" bir tarih bil· 
ginlnin batkan~ıfı 

altında huıuıi bir 
komi17ona bırak

mııtır. Bu komi-. 
7onun haıırladıtı 
nıikalar buırtla• 

lerde neıredilea 
kıami memleketi• 
mize alddir Ye 

' memleketlmidn Al· 
manya ile birlikre 
uvaı:ı girmeden 
evnl Ruıya ile 

anlatmıya çalııta· 

tını göıtermekte• 

dir. Tarihile utra• 

ııınlar için çok 
ehemmiyetli olaa 
lıu vesikaları ııra 

ile eıağıya koyu
yoruz. 

Ruıyanın latanbul 

aefaretlndea Ruı• 

7aııua Dıt itleri 

Vaktlle Çar NikoJa lttibad ve Terakki 
hllk6metinin teklifini kabul etmemlıti 

Bak Dlığınaı 

Telgraf, Numaraı 628 
5 Ağuıtoı (23 Temmuz) 1914 

Acel~dir 
Bana acele talimat göndermenizi 

rica ederim, Jeneral (Leonitief)i Enver 
P. ıa ile konutmıya memur etmittim. 
Enver Pata mumaile7hla Tllrlr. mefer
berrginln k atiyen Ruıyaya mlltevvec
cib ölmadıtını ve tler Ruıyayı t eakin 
edebillr1e Türk.i711nin Kafku tzıdu· 

donda bulunan g uncu ve 11 inci kol 
ordulardaa bir kıım nı gerl çekebile· 
cetini ıöyiemİf, ıonra Türkiyenin hi9 
kimaeye bat:ı olmadıtını n menfa
at!erinin icabına ırare hareket ede
ceğini illve etmitlir. Eter Ruıya TUrk 
o:.ı uıuna ehemmiyet vermek ve TUrk 
orduıunu Ruı gayelerine göre kullan• 
mak iıtene EnYer Paşa böyle bir 
kombinezonun lmkAnıız olmadığı 
kanaetindedir. 

TGrk orduıu iki tekilde kull ı> nıla· 
bilir. Birinci tekil Ruıya aleyhinde 
harekete l'eçecek bir Balkan ordusu· 
nu hareketıiz bırakmaaıdır. İkinci 
tekil. Balkan d .. letlerine, Avu•turya 
aleyhindeld hareketlerinde 1udım 
etmHidlr. Y abus bu •onuncu tık da 
Ruıyanın Balkan devletlerini karıılıkh 
taviı.lerle kendi aralarında ve Türkiye 
ile barııdırmara muvaffak olmaıı 
ıartbr. Bu karııhklı tavizlerin ne 
olabileceti hakkında ceneral Leonti
eff'la ıordutu 1Uale Enver paıa, 
TGrklye için garbi Trakyada ve 
Adalardenfzi Adalarında olabi'ecetinl 
ıöylemlıtir. Buna kartı Yuoaniıtan 
(Epir) de Bulgarlıtan (MakedoDya) da, 
Sırblıtan (Boına H Henelı) de taYis 
alacaklardır. 

Ceaeral Leontieff':a Jrt'Jıterdifl 
tilbhe Gı:erine Enver paıa bu plinın 
TUrkiye için kabul edilebilecek bir 
plln o~duğunu ıöylemiı, Türk hOku· 
meti ve Türk milleti el He tutu!aLi· 
lecek neticeler kar,111nda kalmak 
ıartile HY:ncle karıı lar, demittir. 

General Leontlef bu tela-rafın bir 
auretinin Harbiye Bakanlıtına veril- • 
muini ıizdon rica etmektedir. 

Gien 

"Bu telgraf .a ulı O zerinde Çar 
ikinci Nikola'n:n elyez •ı ile "ırarib,, 
daha aı~tıda da ( Sazanof) un elya
ı;ııile 25 temmuz 1914 Peterhof ı3z
lerl yazılıdır. 

* Raı1a lıtanbul 1efaretindea Rumyama 
Dıı'.tlerl Bakaobğına. 

2S Ağuatoı ( i3 Temmuz ) 1914 
Aceledir 
Telgraf numara 631 

Bul'iin Bult'ar Hf:rl Tocheff'ia 

slyaretlnt kabul ettim. Bana 7alnıa 

t•h•i fikri olacafını kaydederek Bul
gari.tanı Ruıyaaın nOfua daireılne 

•• diter Balkan devletlerinin mane
.S birlitine k•ymak zamanı gelditi
nl 11rarla ıöyiedt. Bulgarlıtanın 
hemen el uıatabilecetini ılSylemem 
üı:erine Tochef maalesef Bulııarların 

Sırplara e!An kızgın olduklarım •e 
t imdldra Sırpluın yanında harb ede
bilecekler:adc:m tl1phe ettlt'.ni Ube 
etti. Bununla lıeral:.er Bulıraridanın 

asla Sırbiıbna kartı hareket etmiye• 
ceğini Ye bugünkO . buhranda bitaraf 
kala cafını ıöyledi. 

Zannec!erim ki Türkiye Ye belki 
de Bulırariıt<>n Almr. nyanın mvthlb 
ol maaından korkmaktadırlar ve her 
ıeye ratmen bugünkü muharebeden 
ciddi faydalar teminini lıtedikleri 

için blz;m!e Flört yapmaktadırlar. 

Samimiytlerlne inanım olmnmakla be· 
raber düşm · nlarım z n kollarına atıl
mamaları için bunlan reddetmemek 
lb ı mgelc!itini dütllnilyorum. Tilrkiye
yl cahi ihtiva etmek üzere bir Balkaa 
blokunun teıklli fikri bire ahval ve 
ıerait bizim bofaz!ara kuvvetle y•r· 
Jeımemiıe mllıaid olmıdıl'l müddetçe 
biz.im için faydalı olabilir. Biaaenaleyh 
muhtemel bir anlaıma için Babılli 

ile mOzakereye devamın iatenl'ecek 
birfey oldutu fikrini arzediyorum. 

Giera 

* Ruıyanıo l.tanbul Sefareti Atqemlll• 
terllnilnden Ruıyanın BUyük Erklnı• 

laarb.Je&I Baıkanhfına 

Telgraf numara 270 
6 Ağuatoe ( 24 Temmuz) 1914 

Çarıamba günü ( S atu•tos " .23 
temmuz") Sefir, Hariciye Bakanhtına 

Mr telgr; f gönderdi. Kopyeainin 
H rbiye Bakanl ıtına verHmetinl de 
rica etti. Bu te!grafında Ruayaya 
muar ı olan Balkan devletlerini ha
reketıiz bırakmak, haltA Balkan 
devlert'.erile AYuıturyaya kartı hareket 
etmek m<ıksac'Ue Türkiyenin Ruıyaya 
iltihak edebileceti hakk:nda (Enver) in 
ıöy· edikierini anlatıyordu. Eoverin 
ıözlerinin dikkate değeri olduklarını 

ı · n yorum. ÇOnktl Türklyeoin d ipr 
Balkı:.n dnletleri ile birlikte Avoı· 
turyaya kartı bir harekete geçmeal 
barbia yUrOytııilnü çabuklaıtırabllir 

ve ayni zamanda blitün Balkan me· 
Hleı'.ni her tarafın lehine ve tizim 
arzuıarımıza söre halledebilir. 

Bittabi temenni edilen neticeye 
ancak derhal hareket edilmesi f8r• 
tile varmak milmkündClr. ÇQ.nkU Al· · 
manlarla Avuıturyablar bilahare 
bize kartı kullanmak üzere timdilik 

Bulgarlarla TOrk
leri · yekdiğerine 

yaklaıtırmaya ça· 
hımaktadll'lar. 

Leontiefi 

* R1117aam lıtanbul 
Hfaretindeıı Ruı• 

· 1anan IDıt itleri · 
• . Bakanlıiıa& . 

1 ' . t 
l 
• 

Telgraf No. ı 650 
9 Ağustos ( 27 

Temmuz) 1914 
1705 numaralı 

telırafla verditiniı 
•mre uyularak Je· 
neral Leontieff bu• 
rUn tekrar Ennri 
ziyaret etti. Enwer 
evvelce anlatılan 

bakımını, yani Tnr. 
ki yenin Ruıya 
ile ittlf ak etmui 
projeainl teık et• 
meditini •ayledJ. 
Ayni zamanda htl· 
kumet mahafilinde 
kuvvetli bir mu• 
halef etle karı ılaıa
cağ'ını da aak1ama· 
dı. Fakat bu mu• 
halefetl e:ıeceği ka
naatindedir. Alel
buıuı ordu elinde
dir. TOrkiyenln Oç· 
IG ittifaka bat!ı ol 
dutunu Hnmıyan 

efkArıjumu mi ye ye 
ratmen, Almanya Ue Avuıturyanın 
bGkGmet ilıerinde kuvvetli bir tazy.k 
yapmakta olduklarını biliyor. Birkaç 
ırOndenberi Bulgarlar da teklifler yap
maktadırlar. Fakat EnYer meaele 
iyice ortaya konulursa uluıal Osman• 
lı menfaatleriDia galebe ~alacatına 
emindir. 

General Leanti derhal karar Ye
rilmeıi ıartlle anlaıabilecetine kanidir. 

Gier1 
Ruı1aa1• hıtanbul Hfaretbadea Ru .. 
1amn Dışlt eri Bakaalıiına 

Telgraf 652 
9 Ağuatoı ( 27 Temmuz ) 1914 

Aceledir 
Vakit dar o!dutu için Peıln'den 

hiç kimH lle konuımadan Enverin 
tekliflerinin derhal kabul edllmHI 
lizı'\ielditioi dlltilnOyorum. Eter 
muharebeyi kazanıraak Yunaniıtan. 

la Bult'arlıtanı mGklf atlandırmanın 
yolunu bulablliris. Bu kartı teklifi 
reddetmeklitimi• Tllrklyeyl kat'I 
ıelrilde dGımanlarımızın araıına 
atmaktan bili kalmıyacaktır. 

Gien 

* Ruı7aaıa dıı itleri bakaabflnd• 
Ruıyaaııı l.tanbul nfareUne 

Telgraf No. 1779 
10 Ağustos (29 Temmm) 1914 

R~ porların1zı Pariae Ye Londraya 
bildirdim. 

Sofyaoın ceYabını almadıjım•z 
mOddetçe EnY•r ile konuımalarınızda 
zaman kaıanmıya çalıtınıı;. Unutma• 
yınıa ki, dofrudan dofruya aleyhimize : 
tevcih edilecek bir TGrk hareketinden 
kat'iyyen korkumuz yoktur. 

Ayni zamanda TOrklerle konut• 
malarınız da doıt dilini bırakmamak 
ıartlle TGrklere anlatınıı ki, muYafa. 
katimial almadan herhangi bir hare• 
kete tepıbbGı ederlerae bütUn Ana
doluyu kaybetmek tehlike.ine düt
müt olurlar. Zira bize zararları doku
namaz, fakat biz lngiltere ve Franaa 
i!e birlikte onların hayatlarını bile 
tehlikeye koyabiliriz. 

Sazanof · 
Rus7amn latanbul Sefaretinden Ruıyanı• 
Dıt İf ' erl Bakanlığına 

Telgraf 658 
10 AğustoB (29 temmuz) 1914 

ÜlkGmGz, Tflrkiyedekl Alman tahak
kümü tamamen kald ırılmaaına matuf 
olmalıdır. Çilnkll bu tahakkOm bize 
her zaman için aleybdardır. Bu Olküye 
varmak için 8nllm0zde mllkemmel 
bir f ıraat nrdtr. Eter ·bu hnr b 
kaçırıraak Tlrkiyeyi kat'i ıurette 
AlaianyaQlll · kollan • .,aıına atmıt 

olurus. Zira Almanya yenllae n zayıf 

Kıymetli Bir 
•Genci Daha 
Kaybettik 

Memlekete hizmet 
çağda bir gene daha 
bu lu nu yo ruz. 
Bu genç Vec
di Ardır. İı
tanbul JUkaek 
ticaret mek-
tebini bitirdik· 
ten ıonra Prağ 
Ünlverıiteain • 
de tlç aene 
tahıil g6rmllf, 

, ~uraya dönU· 

ı t .ünde de .Al· 
pullu ıeker 
f abrikaaı mu-

edecek 
kaybetmit · 

ha se be ıin de V eceli Ar 
çahımıya bq- işte bu gençti 

lamışh. Bir müddet evTel Kırk• 
lareline gitmiıti. Orada bir vazl· · 
fenln ifası ııraa1Dda bindiği atın · 
birdenbire 6nllne çıkan bir ara• 
badan Urkmoıl üzerine biçare · 
genç attan dUımUt ve derhal 
haataneye kaldırılmışıa da yapı• 
lan bütlln tedavilere rağmen kur• 
tanlamamııtır. Onun ölümU, muhak-. 
kak ki memleket için bir zıyadır. 
Bu noktadan hem kendimizi, hem 
aileıinl taziyeye muhtaç görürüz. . .......................................................... ... 
dütı• bile ıarkta bize dütman ol• 
maktan ıreri kalmıyacaktır. Buglln · 
allferaya yapılan kabul reaminde 
Sadrazamı ıardGm. Bana, RU1y~ya 

yaklaımak için Ennrln Nrfettiğl 
mHalye mO.aaheret ettitioi n bir 
ltil&fın aür'atle akdi için yardımda 
bulunmıya hazır oldutunu mahrem 
olarak ı3yledi. Şahıt fikir olarak, bir . 
Türk - Ruı yaklaımaaına tarafdar 
oldutumu, fakat bu ltll&hn bana-J 
nııtalarla elde edilebileceğinin tayini 
imparatorluk hük6metine ald oldu· 
tunu ıay'edim. Gier~ 

Rus1aaıa Parla .. faretlndea 
Ruayanın Dııltlerl Bakanhiıaaı 

Telgraf No 265 
11 A~stoı (29 Temmuz) 1~14 
259 No h telgrafınıza cevabtır. 

M6•y6 Dumerır benimle yaptıtı 
bir konuıma ean.::11nda, M. ( Ponıot ) 
aefaret müıteıanmıaa izhar ettlti 
mlltaleaları teyid etti. Ezcümle TOr· 
kiye buırOnkG ahYal Ye ıeraitten ve 
AYuaturya Ue Almanya Ozerlnde 
muhtemel bir zaferden iıtifade ederek ı 
latanbulu •e bofazları almayı lıt .. . 
mekliğimizden korkmaktadır. Bina• 
enaleyh bu bahia G.aerin 'e miilkl 
tamamiyetlni garanti etmekllğimizi ı 
teklif ederek Tilrkiyenin endioelerini 
izale etmekllğimlz oayanı arzu olacak-. 
tır. M. Dumerr TOrkiyeye verecetimi. 
bu teminatın harbtn taafiyeal eanaaın• 
da Botazlar itini lated:timia tekilde 
balletmiye katlyea maal ol•11acatı 
kaaaatladedlr. 

* Rua71a1a Loadra ıefaretlade• Ruıyaaıa 1 
Dit Jtlerl 8akanlli1•• ı · 

Telgraf No. 321 
14 (L) Ağuıtos 1914 Şahııidlı ı 

Maaya Kambon bana resmi Fraa• l 
ııı teblitinl okudu, Bu t ebllfde btta
tarafbfını temin için Türkiyeye garbi 
Trakyada ba11 toprak menfaatları 

1 

nrilme1iai, Balkan devletlerine de ' 
AYuaturya sararıDa taYizlerde bulunul
muını teklif etmek n iyetinde 0

1du
tunuz 7azılıdır. Ben M. Kambon ile 
ıu fikirdeyim, bu tekilde bir proje 
burada garib YO politikamızın umumi 
hatlarına a-ayri muvafık görilnecektir 
ve Mlıter Grey tarafından kabul edil• 
mHI çok fllphelildlr. 

Bu ıekilde bir proje burada hal• 
ka da bot g<Srlnmiyecek ve sulhun 
akdi ııra1ında zarar Yerecektir. Tür• 
k iyenin bitaraflığmı temin etmek 
için zaruri olsa dahi, hıri ıtlyan top• 
ra1darını11 yeniden Tilrkiyeye Yeril
mesi vadine ittirak etmeye (Grey) in 
r . zı olacatrnı zannetmiyorum. Esasen 
Almanya Belçikada, ynhut bize kartı 
ı:ı z çok bir galebe temin ederse bu 
bit~ rafhk herfeye ratmea yine çok 
tübheli kalacaktır .... 

s:ı• haber yermekte raıterdiğlm 

iıti.calden dolayı beni mazul' gö•ünü• 
M. Kambon bu husu.ta M • .ter (Grey)• 
hiçbir ıey aöylememiıtir. 



• 

Salıdan Sahya 

1935 
Eski yıl nihayet gitti. Gitti 

anıma, gelen gideni eratbrmasııl 

* lsa Peygamber doğalı tam bin 
dokuz yüz oh•z beş sene olmuİ· 

. sabırlı in-anıa ıız sı"ze b' 1 , . ır mese e 
vereyını de yapın! Bin dokuz 
yüz otuz h t f iieııede kaç dakika 
Yardır? 

* Y.rJa, acaba yıldığı için mi, 
yoksa yıldırdıgy 1 için mi 1 
d 

yı.. 
emişler? 

* Dün gece çekilen piyango 
y~zlerce inıaila vurdu. Halbuki 
mılyonlarcn insnnın batma vuran 
daha başka birşey Yardı: lçkif 

• 
~en Yeşil hilalcf olaaydım, 

yenı yılı ıopayla koğudım. 

* Geçen yılın takviminin mu-
lcavvaamı çöpçüye yılbaıı hediye
ıi olarak verdim! 

>f 
Dllnya bir yaı daha lbtiyır

ladı amma dllnyadakl kadınlar 
hayır! 

lf 
Yılbaşında eşe doıta mUkem• 

mel bir ziyafet verecektim amma 
bu yıl değil, gelecek yıl da değil, 
yılbaşının yaz ortasında geldiği 
bir yıll ziyafeti bahçede Yermek 
lıtiyorum dal .. 

Karım diln aldığı ıapkayı 
Jeçen senenin modasıdır diye 
bugün giymi) ecektir. 

Paz•ola 

• 

Ha1&n 8. - Pılını pırtını ıırtına al da 5yle git! 

Götürme 
Haaan B. an· 

lattı: 
- Geçen yıl· 

baıı gece1l ıo
kakta bir 1&rhoıa 
ra1tlamııtım. E· 
vinin yerini ıöy· 
lo de götüreyim, 
dedim. 

- Evini tarif 
etli mi? 

-Hayır, beni 

evime gölUrme 
dedi; karım bu 
halde görllrH 
döverJ Aç çocuklarımızıo yiyeceğini bunlar alıb kaçıyor. 

Var 
Hasan B. ka· 

rııına kumaı be-
ğendirmek iati• 
yordu: 

- Bu kumaş 
sana yakıta• 
caktır. 

- istemem, 
hiç ki maenin ıır· 
bnda görmedim! 

- Ya bu? 

- Onu da 
f ıtemem, her• 
keste var 1 

1 

Şehir tiyatroaundan Haz!m)a 
Vaıfi bir operet yazacaklar, Cemal 
Reşidle Ekrem Reşid' de bu ope
reti bUtlin yıl oynayacaklar. 

* 
Muharrir Felek, feleğin hıımm• 

uğrayacak aırtma bir kambUI' 
daha yükleyecekler. 

* ~ 
Tayyareci Vecihi ıarayburnu 

ile Kalamıı arasındaki Bahrimu
hitl tayyare ile geçecekl 

• lstanbul Belediyesi Adapaza• 
randan birkaç ada ıatın ahp 
Suadiye önllne dizecek! 

>f 
T erkoı ıuyu biç kesllmiyecekl 

>f 
Mizah muharrirleri slyaı1 

makale, ıiyasl makale yazan 
muharrirler; mizahi yazılar yaza· 
caklar. 

lf. 
Şoförler kaza yapmıyacaklar. 

Dün Geceki Piyangodan • 
Lokantanan adı binbfr clnı imtiyazla ıirketlerden tikôyet 

Getirin r 

Y kt. edenlerin adları def terlere yazı• 
eme '· Gt1zebllse1J1 6e11 lıer g•ri, H•rkeste flardı bir m•rak, Boı ger• b11klemadlm çok, lacak bu yüzden okadar çolc 

Hasan 8· girer girmez ıorcu: Hem sers•ri lı•m s.rserl; B~kl•rl•rdi lı•m na$ı/ bak; Paraga da gözüm pek tok· defter aarf olunacak ki memleketh 
- Bu lokanta bin bir cinı • • Piganıo lıiç bana çıkmaz;' bir kiğıd buhranı baş göıtereck. 

yemek lokantası 6yle mi? Tanımıg,1 and içmişim, Taggarenin pıgangosu Çünkü elde biletim gak/ 
- Eveti Dün geceki milyoneri. Ha çıkıgor laa çıkacak/ P. o. H. e. Benim başı: biraz daha 
- Öyle ise her cinıten birer bilyl\yecekl 

tabak getirini Bay Hasan . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Değil Mi DUn Gece Saat Yirmi Dörtte Geçmiş Bir Söz.. Biriuci Kat 

- Apartıma• 
nın kaçıncı ka· 
tında oturur ıun? 

- Birinci ka .. 
tında! 

Haıan Beyin 
oğluna uf acık bir 
paıta vermitler
di. Çocuk pa ... 
taya baktı: 

- Bu, dedi, 
A~rupaya ben• 
zlyor. 

Ha1an 8. ıor· 
du: 

·- Bu benze· 
tlılııin ıebebi Ne? 

- Avrupa da 
dUnyadaki bet 
kıt'anın en kil· 
çUğU değil mi? 

Geçen Yll 
Haaan Be)in 

karııı sö, le dil 
- Bu yd otuz 

ikinci Yaıınıın 
yıl dönUmü i . 
bana bir he ~ın 
vermedin! ıye 

- Otuz ikinci 
)'aşının mı?Onun 
hediyeıini geçen 
"1 vermiştiml 

Hasan B. - Gel yavrum seni bekliyoruz, gel! 
Yeni yıl - Geleceiim amma Haaan B. aarboşlardın korkuyorum. 

Oturduğu a .. 
partımana gittim. 
Ha13n B. söyle
d:ği gibi bir.ncl 
kattao turmıyor• 
du, üçüncü kı f ca 
oturuyordu .. n•e• 
ıeleyi anlath: 

- Bana gtre 
bu kat birin el 
katbr .. ben rner• 
divenleri ti çer 
llçer çıkarıır da! 

YoksL 
-Hasan B. "ıu 

akşam bize yem~ ... c 
geıirm"ıin? 

Hindi buluna• 
cak, iştiridys bu• 
lunacak, yufka 
bulunacak .. 

Hasan B. sorduı 
- Bu saydık· 

larm da-vetlilerin 
adiarımı; yokıa 
yemekler uıi? 



R ... mll BUyUk MllR Roman ~---' SKı~vu,et RKusgada 1. 
ımıer urşuna TOMBUL MİRASYEDİ Dizildi? 

No. 124 1-1- 935 
Yazan : Sermed Muhtar Alus .. 4p111=----llB!IH&at&l'f' 

Moskova, ~n ( A. A. ) - Kirofa 
yapılan ıuikasd neticeıinde kurıuna 

dizilen suçlular şunlardır: ElektriklerSönünce Tombul Korkmuştu Katil Nikolayef, arkadaıları Koto· 
linof, Ş tiski, Humaiantaef, Mandela• 
tam, Miuııikof, Lnin, Sokolof, Lu
sin, Z:vezdof, Antooof, Kanik ve 
Tolmazof. 

Sırma gibi saçl rı omuzl rına 
dökük, tombnlac k, 7,8 yaşl ran
da bir kız, yaı ı, l gar, ma da 
kılıkla b r at üsliınc e, balet ey ar 
gibi hophya ho ıya çı dı. 
Canından bez · be gir, lenduha 
lenduha koşarken kız, er tan 
m'nder'ne benz yen minderin n .. 
tnnde tempolu ayaklar attı. Çen
berden çenbere geçti. Nıhayet, 
kırmızı b'r uçurtma kAğıdı kap· 
lanmıf çenberi de:erelc bıravolarl 
Y aıalar L. Islıklar arasında nn· 

marasnu saYdı. 
Ayni salpaklılarla kocaman 

hali tekrar geHri.ui; yHe ya• 
yddı. Beş alb akrebat arka arka· 
ya, aıkervari yürliyllşle orta~·a 
geldi. Omuz omuza çıktılar; 
hende~i tekil er, ehramlar kurau
lar; havadan perende.er attılar. 

Arkas n a!l üç b rfıks yan 
yana dik idi. P ncar s ratlı, k sa 
boylu, tı'.<ız iki genç, pireyı soda 
sıfır bırakan çeviklikler gösterdi
ler. Daldan dala athyan kuşlar 

gibJ demirden demire atladılar; 

fırıldak gibi mihverler döndliler. 
Havada ikizli, üçiizlu taklaklar 
attıl:ır. 

Daha arkasından gUrültülU, 
davullu zil.i bir golo.. Yularsız, 
eğersiz, yalnız boynunda tu~ula• 
cak yerli dar bir hamut bulunan 
fıstık gibi bir beygir, tozu duma· 
na katarak, ön sıralardaki seyir· 
cilerin üstünü başını toprağa 
bulayarak, dörtnala meydana 
saldırdı. 

Kırmızı kasketli, mavi buliızlu 
kısa pantalon u, beyaz çizmeli 
bir cokey, çıplak beygir alabil
diğine uçarken atladı sıçradı; 
bindi indi. Hacıyatmaz misali bir 
binici olduğunu göıterdi. 

Vehbi. deminki midillileri 
unutmu , ş'mdi de bu beygiri 
tutturmuıtu: 

- Ulan ne kaçak, ne acar 
at. 4te küheylan dediğin buna 
derler. Kad naların daniskası biz· 
de iken bodur Mi il 'le.ri ne ya• 
pacağız? 200 l'ra, 3 O lira, daha 

. öte i var mı 5(}0 tra verib şu 
b'neği alal m... Bu sinyor öteki 
gibi lort ta deği; meteliks'zin, 
ipsizin biri. Fıttır, eğilir de aya• 
ğımızı öper... Yuları koymerib 
topukları vurdum mu, yıldırım 
gibi sürdilm mil fiyakasına can 
dayanmaz. Görenler küçük dilini 
yutar... Hele bir keı·e o kah be 

Alh görsün, } eteri diyordu. 
Numaralar boyuna değişiyordu. 
Lambalar kısılmış, ortalık göz 

gözü görmez hale yaklaşmıştı. 

Muzika gayet pes ve yavaş bir 
valıe girişti. Tombul: 

- Paydos mu? Arabayı mı 
çekeceğiz? .. Yazık be, Ala ıeyler 
ıeyredi} ordu ki Derken biraz ev· 
vcl omuzomu.za cambazlıklar ya~ 
mış olan bet nlh akrobat, saçları 
yüzleri pudradan apak, sırtlarm

da beyaz mayolar, ıökUıa 
ettiler. Hiç çıt pıt etmeden, ha· 
yaletler gibi yanyana dizildiler. 

---
kimi yana yaslanıyor, kimi iki diz 
üstüne çökiiyor, aldıkları vazi· 
yette taş kesilmiş gibi dakika· 
Jarca kıpırdamıyorlar, gurub ha
linc!eki heykelleri taklid ediı~r· 
lardı. 

Vehbi, biraz belecanmı atmış, 
- Sultanahmeddeki dikıli taş 

can]endı galiba 1.. Bu oyun, ana· 
sma, pay verenlerin oyunu mu? 
diye soruyor. 

T &naş diyordu ki : 
- Ne vakit Pariate gideriz 

kıım, konkordiya me) dandaki 
iitatlller görezeksin, hu marifet 
de ne guıto var o zaman anla· 
yazalaıınL 

Bu parti do nihayetlendi. Toz 
toprak yuva11 keçe yine •a!la sırt 
e llip içeri götürüldii. Meydan 
taraklara tarandı. 

Sey rci erin hepsinde bir s hır
azı_, h J'<faD hali sez.liyordu. 

Moskova, 31 (A. A.) - L4ningrad 
ııuç'ulımnın kurşuna dizilmeai'e Kiro
fun öldürülmesi İ§İ bitmiş olmuyor. 
Hükümet merkezinde meydana çıkan 
gizli teşkilat mrnsu blarını da içine 
l!lacak o'an ikinci bir mulıakemeniıı 
l:urada yapılması muhtemeldir. Bu 
muhakeme, g:zU yapılmıyacakı için 
adı kapalı bir surette geçen yabancı 
konıolosu da aliikadar edecektir. 

Meksikada 
Bir Hadise 

lnkılabcı!ar Bazı Kimıeleri 
ô:dürmüşler 

Meksiko, 31 (A.A.) - Killse
lerden birinde Ayin yapılırken 
sırtlarında kırmızı gömlek ta~ıyan 
yüz kadar genç ihflalci kiliseye 
girerek tabanca atmağa başla· 
mışlar, dört erkek i.e bir kndını 
öldürm~ler ve bir çok kimseleri 
de }aralamışlard r. 

··········-······· .. ······· .. ······························-
Orı l calardnki gene beyler, 

ceb ayn. lar nı çıkarmışlar, kah
kül1erinl tara; or, bıyıklarını buru· 
yor, lavantalar slirünUyorlar, kı· ( Toplante, Davetler -) 
rantalar, feslerini, kıravatlarını MUrettibler Cemiyet nln 
dtizültllyor, yeleklerindeki altın Kongresi 
kordonlannı, kollarındaki kol Mürettib1er Cemiyetinden: Kongn, 
düğmelerini iyice görünecek tek• KAnunusaninin 11 inci cuma günü saat 
le sokuyorlardı. birde cemiyet merkezinde toı,lanaca-

Tanaş: ğından bütün azanın mezkur saatta 
- Simdi bu dünyada nasln haztr bulunmaları rica olunur. 

dir luludya, nasin bir pulakimu * 
var, görüb aesazaksiniz. iki bin Fran•ızca ve A manca tertip :iılea 

:rlne vukufu bulunanların cemiyetimize 
sene sonram Afroditi mezardan mürac~at eylemeleri. 
katsmis soyliyezeksiniz! Diye çe• Alemdar fırka Ocağında 
ne sallarken Tombul: iki Konferans 

- Unımca bllmeceyl bırak, 
anladığımız dilden söyle... Ne 
var, ne oluyor? Ü} unun dram ta• 
rafı baş!ayıb ölüm mölüm, tene
şir ortaya· çıkacaksa, keyfimiz 
~erinde iken, ağzınıızın tadı kaç
madan basalıml Diyordu. 

Bolses te merakta idi: 
- Etrafa bir baksana Vehbi· 

ciğim!.. Yedisinden yetmişine kn· 
dar millet sliste, çeki dlizende .•• 
Mutlaka göz nurlandıracak pek 
mUstea a bir parça seyredccef,iz! 

88 Kadri, gfıya merakı ba e
diyordu: 

(Arkası \'Ar ) 

Doljum 
Deniz Yolları iş dm esi kamara 

ve iaşe şefi Feth'nin bir erkek 
çocuğu olmui ve adı Tunçay 
konmuştur. Yavruya uzun ömürler 
dileriz. .............................................................. 

Çocuk 
nesinden: 

Hasta-

Okur yazar ameliyathaneler
de çalışmış yirmi beı lira ücretle 
birkaç hastabakıcıya ihtiyaç oldu· 
ğundan ta!ip olrmların Hastane-
rrJz İdaresine müracaat etme· 
leri. "6850,, 

Eski Fransız f 

Bu aktam : 

DELi 

• osunda 
e 

Operet 3 pordo 
Yazan: Ekrem Reşit 

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

C. H. F. Alemdar Semt ocağı 
aayg:ı .değer Ü.Ye erine: 3111. 35 per
ıembe g\inü saat 20 de semt oc ğ mı
% n genel toplantıs nda Dr. General 
Besim Ömar ve Bayan Aliye Esat 
bıraffarın an konferanı verHeccğ n· 
den gelmenir.i <'ileriz. 

F rmakoloğların Kongresi 
S ygı değer meslekd ş a(ımıza: 

Önfünüzdeki (1) Şubat (193:>) guııe
meçiude saat (14) te İstanbul Hıılk
cvinde toplan -cak Genel lrnngrem'zcı 
ge me izi diler, tükenmez sayg lnra-
mızı sun n:ı. 

Ttirlc F mal:olog B'rlgl 
Bayram şma 

Erzurum L ses ndcın Yetlşen1cr 
Cemiy ti 7 lkinc'kanun bJ ramın 
iki ıci gunil 11 at 15 de Çember · o 
k rşıs ndnki cem'yet sa on r.n a hır 
b yr ml:ışm'\ tertip etm:ştir. Aznlann 
ü ·ime} ri r ca edilmektedir. 

Verdi Rfzanın Bir Konferansı 
Halkevinden: 
3/1 935 peroembe gOnil saat 17,30 

da Evimizin Gü1lıane p~rkı içln deki 
A'ayköıkü binaıs nda Şehir tiyatrosu 
aan•atkı'irlarından Vasfi R"za Zobu 
tnr fmdan ( TiyatroJa bir gezinme ) 
lıaklunda bir lconferanı verilecek ve 
konfer nstan sonra temıil fUbenıiz 
( Toprek ) piyesini temsil edec k-
tir. Davetiyeler hergün (17) den sonra 
Alaykö,kü iç İı~erJ Çevlren'nden 
almabılır. 

"'an~uf !ılldi"1f Tepebatı Şehir 

$ehirTıljatra~u Tiyatroıunda 

ı ımıııııımıı Bu akşam 20 de 

HAMLET 

ıuı 5 perde 
Yazan: Şekspear 

.Mütercimi: 

B~yük Muharebe Ve 
Mühim Bir Vesika 

lttihad Ve Terakki Almanya İle 
Beraber Harb~ Girmek İstemedi Mi? _____ .....,.. __ _ 

( Battarah 1 inci yUzde ) 
Yukarda da söylediğimiz glbl 

bu siyasi vesikalar lttihadı ve 
Terakki hükiimetinin gerçekten, 
gösterdiği fikirde olub olmadı
ğını anlatmaz, bundan başka 
mesuliyetini eksiltmez. Fakat ne 
de olsa ilerde tarihi tedkik 
edecekler içia mühim bir kaynak· 
tır. Şurasım da ilave edelim ki, 

biz bu vesikaları ııimdi görmekle 
beraber lttihad ve Terakkinin 
böyle bir harekete teşebbüs etti· 
ğinl ( lttlhad ve Terakki ) başlığı 
.altında yazmakta olduğumuz tef
rikada daha evvel anlatmı~tık. 

Okuyucularımız bu veıikalarm 
aııllarını gazetemizin 6 ncı aay• 
fasında ok.uyacaklardır. 

Balkan Ökonomi Konseyi 

Bu ayın UçUnde Atioada top
lanması takarrilr eden Balkan 
devletleri ökonomik konseyine 
iıtirak edecek TUrk heyeti dün 
Recel Karol vapnrile Pire} e git· 
miştir. Trabzon Saylavı Bay Ha· 
sanın reislik ettiği heyette, Dış 
Bakanlığ& Ticaret İşleri Müdürü 
Bay Bedi, Türk Ofisi baş müşa· 
viri Bay Burhan Zihni, Türkofis 

Türk - Yunan 
Takası 

Ortaya Bazı Müşküller 
Çıktı 

TUrk • Yunan takas anlaşma· 
sma bağlı talimatnamede mevcud 
bazı hükümler tatbikatta, güçlük· 

ler doğurmu~tur. Bilhassa Yuna
nıstana }laptığımız balık scvkıya· 
tında rnstlanan bu mtişkulft, 

tacirleri Türk • Yunan müşterek 
o ıs'ne ve takas heyetine mlira· 
caı:ıta mecbur etmiştir. 

Bu şik"yetin esası, b lık sev• 
kıı atma kar.şılık Yunanistan dan 

idhal olunacak malların cins, nevi 
ve miktarının bir beycınname iı.o 

bild'rilmesi mecburiyetinden doğ· 
muştur. Halbuki, baltk ihracatı 
kıymet itibc::rHe fazla bir yekuna 

\'aramadığı için tacirler, her par
tiye karşılık hangi maddeyi idhal 
edeceklerini tayine imkan olma
dığmı ileri sürmilşlerdir. Bu me
sele, tetkik edilmiye başlanmıştır. 

sl ekaperlerinden Bay Huldi ve 
Bay Melih bulunmaktadırlar. 

Ökonomi Bakanlığı Müsteşan 
Bay Faik Kurdoğlu da dün sa
bah şehrimize gelmiş ve he) ete 
iştirak ederek Atinaya gitmiştir. 

Konsey içtimalannın on beş 
gUn kadar süreceği umuluyor. 
Resimde heyet mensublarım bir 
arada görüyonunuz. 

Yeni 
a 
Gi~müş 

lar 
Yakında Miktar İki Milyon 

Liralığı Bulacak 
Darphanede yeni gümüş para

lnrm b8.S!lmasına de\ anı edilmek
tedir. Şimdi dört makine faali) e· 
te geçid'miştir. Şimdiye kadar 
piyasaya bir milyon liralık gümliş 
para çıkanlmışbr. Beş, on gilno 
kadar bu miktar iki milyo ıa balig 
olacaktır. Pi} asaya çıkarılsn pnra 
nz olduğu için herkes el ndekl 
yeni p raları •ak ama tadır. 
Darphane bütnn vilayetlere yeni 
paralardan göndermiştir. E'li ku· 
ruşlukların da kalıpları hazırlan
maktadır. Kalıplar haıırl nır ha· 
z rJanmaz ayrıca iki makinede de 
bunların basılmasına başlana
caktır. 

- 1 1 ._ 1,. .... ' • ......... •••!9 

VEFAT 
Film operatörlerinden Bay llüıe· 

yin Çetin~·alçm tahtı tedavide bulun
duğu Burgoz A<lasınduki eaııatoryom· 

da pek gene yaşıuda vefot etmiş va 
ailesi kabri tanına defnedilmiştir. Allah 
rahmet eyles·n. 

Bu Perşembe alcşamı S A R A Y Sinemasında ~ 
Sinem nın en faz'a eğlendir;ci artisti 

E D O i E C A N T O R tnraf.ndan temıil edilen ve 
Franııa'da Altı ;;,y.:lanberi bütün hasıl.ıt rekorunu kırm f o an 

ER MEYDANI 
Gayet neşeli ve c nlı biiyilk film başlıyor. 

Bu filmde muhteşem b'.r çerçeve içerminde dilny nm en güzel 100 kadını 
ve mükemmel bir tığa güreşı .ahn si göreceksiniz. 

Bu, mermer heykeller faslı idi. 
Vehbi, benzi atmış, yüreği 

gümbür gümbiir, içinden aalavat 
getıriyor, destur 1 diye tu tu 1 
ediyor. 

== TAKViM:= 
lltnltll Muhsin 

15 1/934 ten sonra Salı günleri parasız ' = ,. 

- işte buna bilmem ne ye· 
menin arabcası derler. Tatlı tatlı 
H}rederken l:unun lnzumu yoktu! 
diye JDll'ıidamyordu. 

Ortadak:ler, bir anda yllz do
•irlyorlar, kimi yere dUşüyor, 

Gla &ALI KasJm 
31 1 2 ncl KANUN 835 55 - Arabi Rumt 
25 Rama:ıaıı llH l' l d Klnun 13U 

YakH I~ VaHt Vakit !!!.!_1..!!ut 
Glln•t 2 36 1 2 Akt.ım 12 - 16 50 
Öi•• 7 'J.7 12 11 I Yataı 1 151 18 28 

lkindl IJ •7 it 37 ~ lmaak I~ 49 ~ 39 

Bu Perşembe akşamı TÜRK Sinemasında 

HiNT ESRARI 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

'•Harikalar ve efsaneler dlyal'lnda (Rlchİlrd Halllburton) un emsalslz maceral.r.tl 
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İTTİBAD ve TERAKKİ ' 1 

5 inci kısım 't\,.o. ıse 
Nasıl Doğdu? •• 

Nasıl Y aıadı ? .. 
Her hakkı mahfuzdur. 

'\~~~~~~=~ l • 1. 933 
Nasıl Öldif? 

'"'ili Ziya. ~okirc============================ı' 

)ı~eni Sadr zamın [(abine Programı 
Pek Esaslı Deği idi •. 

Şüphesiz ki. bu da bir 
(fnıilct) ti.. Fakat tunun bunun 
hatırı ic.;in mmet ve memleketin 
göğsünO bir lecrUbe tahtasına 
ç~virmek; bu faziletin üzerine 
s.yah bir perde çekmek 
demekti. Hayırhablığı, dcstlarına 
"arşı itirnad ve vefak rlığı, ha· 
zan biribiri:e çarpı~ma derecesine 
gelen eıki arkadaşlarının aralarım 
bulmak için esirgemediği feda
karlığı (insanhk) noktaiuazarından 
ona yUks~k bir paye verebi:irdl. 
Fakat bütiln bu kıymetli mezi
yetler, ekseriya büktimet ve mem· 
leketia ~rarı hesabına kaydedi· 
l~cek hadaeler husule gelirmiıli ..• 
Öyle tarihi bir devir yaıanıycrdu 
kL. her ıeyden evvel, memleketi 
ihata eden felaketi nazarıdikkate 
almak.. sonra, hatır ve gönüle 
bakmadan hllkümet makinesinin 
bozuk aksamını sağlamlaştırmak .. 
ondan ıo:ıra da, şaşmaz bir sis
temle çalıştırarak o felaketlerden 
sıyrılmak ve selamet sahiline va

aıl olmak icab ediycrdu. Bu 
(icab) , meırutiyetin ilk gfinün
denberi - bi~bassa Talat Bey 
tarafından - hissedilmiş; fakat 
bir tfirlü, tam manas.le ( icra ) 
edilememişti. Şimdi, hükfımeün 
en yüksek ve en aelfıhiyettar 
makamına gelen.. e bugllnden 
itibaren bntün meauliyeti şahaen 
keadi aırtma yijklaae.n • •• ma
nen de cemiy~tin sırbna yükleten· 
Sadrazam Talat Paşa, acal: a 
bundan sonra matlob olan ıiateml 
takib edebl:ecek miydi? .. 

Bunun hükmünü herkeıten 
evvel, Ta'at Paşa vermiftiı 

- Hayır ..• 
ÇUnkü, iş işten geçmişti. O 

da bilil ordu ki arbk bundan 
ionra yap.labilecek yegane iş, 
dev:et ve milleti n:.Omkft ı olduğu 
kadar az bir zararla- her taraf• 
lan yürüyen - felaket 6e:i 1den 
kurtarabilmekti ... Şu anda bütün 
mukadderata hakim olan ( barb 
vaziyet) idi. Fakat, gerek Osmanlı 
hududlarınd11 ve gerek Avrupada 
harb va7i_y~lİ; neticed pek bayırlı 
görülmiyen bir şekle girmişti. Bu 
vazi} eli iı'ah edebilmek i~ln de, 
milletin kudret menabii tüken· 
mek fizere idi. 

E.vvcla, büyük bir hamiyet ve 
hOınnn:yetin; ve sonrada muvaffa· 
k.yetle ysplım bir inkıltbın cil
vesile birdenbire hükumetin en 
yük.ek makamlannı işgal eden 
Ta'at Pqa; böyle muazzam 
hadıSelere karşı koyacak .. icabe· 

derse b:r damla sudan bir um· 
man, bir tek ferdden bir millet 
JP.ratacak bir ş~kil \'e aurette hazır-
lanmamı9tı. Onun içindirki mecl' si 
ıııeb'usanda okuduğu - kabinesi
ni l - proğramı, bir tek cümlede.. 
( Dünyada bir tek os :nanh kaldık· 
ca, lstanbuldan çıkmıyacağız.) 
Cümle~lnde loplanmı~h. Bu cUm
!enin ruhunda, bUyük bir aımü -
aman olmakla beraber, biraz da 
•a "9 :>·e'ati fütur vardı. 

* h ~nl.at paşanın sadareti, cihan 
ar mm en nı6lıim bir de\ resine 

rastgelmi..ti D . 1 . . le ~· ••• enıza tı gemi cr.nı 
orkunc bir silaA h h 1· t• Al a me ge rren 
nıanlar; ( 1917 Şubatın.o 1 inci 

ı 
gününden itibaren) bfitün lngiliz, 
Frans.z, ltalyan sahillerile Akde
nizde bududsu:z. bir (abluka) ilan 
etmişlerdi. Bu abluka bit.-:raflara 
da şa mildi. Bu mm takada bulu-

nacak gemiler, baogi hiikümete 
mensub olursa olsun, (bilakaydü· 
şart) batırılacaktı. Bundan da 
anlaşllıyordu ki, bDtün dehşet 
ve şiddetile harbe devam olu
nacaktı. 

Almanların bu ilAnı en ziyade 
Amerikalıları müteeuir etmişti. 

ÇUnki bir taraftan solhll temin 
etmek için çalqıyor gibi görU· 
nürken diğer taraftan da . muha· 

riblcre b~yük mikyasta harb 
malzemeli satan Amerikalılar, 
artık isted;kleri gibi ticarl faali· 
yetlerine devam edP.rniyEceklcr<li. 
Daha beş on glin evvel cihan 
sulbünden hararetle bahseden 
Amerika Hükumet Reisi M. Vil-

son, bu hidise lizerlae Alman· 
lnrla ve hatta mfittefiklerile dos· 
tane mfinssebet:ni kesmiş.. Se
firlerine Amerikaya avdet için 
emir vermişti. 

Almanlar, bu tehdide hiç 
ehemmiyet vermemiıler; biiyllk 
bir ciddiyetle işe girişmiwlerdi. 

( Arkuı var ) 

·öz Türkçe 
Bilmecemiz ~stan::• ::SAS~ 

BugUnkU Bilmece 
Bot dört köşeleri apğtda ya· 

zıh manalara ge:en öz Tlirkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu ... 
yede hem vakit geçirmiş, hem 
de öz Tiirkçe kelimeleri öğren· 

mit olursontıı f 
l 2 3 4 5 6 7 8 

J 
2 

Soldan sanas 
l - T~criibe 
2 - Çocu~a baknn 
3 - Y oyla at lan şey - bnşma bir 

1 getirlioc<." cüsselı - çogun zıddı 
4 - Hnuf waııdıa cdat.ı 
5 - Etrafı deuizle çevrilmi§ kara 

pnrçnsı - çnlı 

6 - İstifham lilhikuı • kamer • 
hayret odcıtı 

7 - Koyımların bulunduğu yer 
8 - l\ ıraet etmek. 

Yukarıdan aşaij11 
1 - İlıti)nrlaınu 
2 - Mjyav miyav diye bnğnnn 

hayvan 
3 - Başına bir D eonuna bir i ge

tirilince söyledi - sonuna bir N geti
rilınce kcın - beyaz 

4 - Bu me\'simd& bulunan bir 
meyva • zehir 

S -Başına bir Y getirilince ekil etti 

YENi SENE 

31-12-1934 
=-==-=,.....-==-= 

ÇEKLER 
kııruş 

Lond ·• 62 r, ıo 
Nn · 1ork 0,79,) 
Parla ı: ,O& 
Mı a o D,·uss 
H. Ukıol ?ı,3.l6.l 

Atla.:ı f.4, fJ.l5 
Cenevre : ,4S:i 
Sof ya 66.93+1 
Amıte:dıım ı,1150. 

Praıı 
Vlyına 

Madrf t 
B•rlln 
Vaı,ova 

Pefte 
hOkr:t 
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MOl40YI 

lrnnış 

19,0ı 

4,~34 

tı,80i5 

J,9765 
..... 031 
4,'2740 

79;t>3"> 
35,llH 

1089,SO 

ESHAM ve TAHvlı.A T 
1Jirıı ı J.,irn 

it Banlc.(Nama) 10.- E..nonfl 12,0() 
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'" (MUcH •J 93.- fatl rr.ua D..ıhnt 91,25 

1 
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H.11; 0.17 ReJI 2,20 
Aııauol ı,. 5GV. :IS.- Traın••• CO-

• '' GJ P. ;(S,- R·hhm 14,50 
AnıH'o·u U lOOV.-G.6S ÜııkCldaı • 10".,-
Şark D. Y. 00,- Tor .• o• COllD 
la • Tumv..11 S'J,ıO Uı..-Kr.Fo.1886 12J,-
ÜoJklldar a.ı 11,- • • • l9JJ 9.ı,-
lerkoı 18, ,S • • • lıUJ 92.50 
iiaugııs1 'Zi,- E.oı.trfl& -,-
1 elefoa 10 60 

}{uru_, ı 

rn k 11lhna SU5 I (Ham'l) 
fnıı. • J039 (Re at) 
ior. • 839 (Vahit) 

K urıış - -4'.J),} 
525) 
470J 

i<.m • ıa&ı lnco he,tblr"llc a h 1 

~~·- O,.N -(Cümhutlycı ) 47_,J 
ba.ık ot '>s. B.' "-4() ıH m t) anılilb !.5()J 

1 .. aı n boılolrl ~ a ı ı (R taU • 5 ı JJ 

' .. 7'J ı Vahıt> • 520J , l.UlMll~U'" J V 

(A~·•) llSJ \*J llorwıı ha.tel 

Esefll Bir irtihal 
Selunik eşrnfmdnn Bay Hafız Ali 

mübtelıi olduğa hustalıl<tııu kurtulamı
yarak Fatihto liistık şirketi arkastndaki 
hanesinde vefat etmiştir. Cenozesi 
bugünkü Salı günü öğle namazında 
hanesinden kaldırılarak Eyübde aile 
kabrine defnedilecektir. 

6 - lsıi'lınm lilııkaaı • alııturka bir 
çalgı - bir nota 

7 - İstihza 
8 - İmtidad ctınl'k 

MÜNASE .3ETILE 
26 llk Kii.nun 193-t den 15 ikinci l\iioun 1935 e kadu 

BE R L i T Z'de 
HUSUSi TARİFELERLE KURSLAR AÇILMIŞTIR 

Asri bir lisan öörenmek için bu fıreattan isHfade ediniz. 
Kayıt buşlamı~tır. 

Ankara: Konya caddesi lstanbul: istiklal caddesi 375 

~-----------------iml!J-·--..-.lıılıııliii---# 
inhisarlar u. Müdürlüğünden: 

--~~~~~---------------------------------------------' 26/ 12/934 gününde Pazarlığı yapılacağı ilan o.unan Yüz bin adet 
iki buçvuk librelik birıocl nev'i Ciltten mamul Kalküte malı çuvalın 
pazarlıgı 3/J /935 Perşembe gfinü aaat IS te Cibalide Levazım 
Ye Mübayaat Şubeainde yapılacaktır, "8765,. 

Soyadları 
Alan Okurlarımızın Yeniden Soyadı 

Adlarını Bugün 
Merhum Hulüsi Patıt kızı bl'!ysn 

Münire Öz.top, Ünyeli Hacı Said 
oğulları Dönmez, Topk~ pı ıarayı mü· 
ıesi kütüphanecisi bay fsmail Akgün, 
Sabık Şehremaneti Başkitibi bay Ali 
Riza, sabık tımarhane müdilrü bay 
Mchmed Tevfik, İıtnııbul mfi:ı.e kü
tübhane memuru b· y Ahmed Vefik, 
Beyoğlu Belediyesi Mümeyızi Bay 
Ahmed Muhtar, Üç6nc0 ceza Başka· 
tibi bay Osman Şevket, fskfib hu
kuk hakimi bay Mustafa Kh m Tura 
Midilli ıeeza riyasetinden Mütekaid 
bay Osman Nuri, oğlu mııkiniıt bay 
Ahmed Nevznd, Kastamonu orman 
mülaendisi bay Halil Behzad, Aa'ıye 
Oçfincü ceza birinci ısın\f zabıt katib
ler:ndcn bay Cemil Pertev Gülen, 
Çorlu nakliye taburu kumandanı 
Binbap bny Rıfkı Tarı, Nakliye \:ö
lük knmandans Yü:ıba,ı bay Fethi 
Tez.can, otomobil bö.iik kuman• 
danı Yüzbnıı b y Nazmi Aral 
Emir zabiti Yüz.batı bay Akif 
Önal, baytar yilzbaıı bay Ser 

De Yazıyoruz 
Bayrıııklı, lstnnbul YOksek lkbaat 
mektebi ta!ehe&indeo Bctiktaıh baJ 
Muhiddin Dayı, ilancılık kol'ektif 
ı:rketinde illn tevzi memuru Muhid· 
din Erkal soyandl .. rı almıt'ardır. 

* 
Topçu Binbnıısı Bay Mustafa 

Kenan ( Yalman ) soyadını almı 

ve teıcil ettirmi~tir. 

Okurlarımıza Cevaplaramız 

Erenkü) Kavakbbağ No. 16 da 
Bay Şevkete : 

- Sorduğunu• kelimelerin kar§ı

likları ıunlardır: Refah = Açığ, bo~
luk, l:·l;k, Eriç Göençl.k. Sükün -= 
Baysal, diniı.!ik, Ençlik, Er;nç.. lıfr· 

ham eylemek - Ayak nn dü9n. k, 
Emirmek, ÔtOnmek, bal armak, d·ı ... 
mek, yalvarıb bakermak.. lıt•d• 
eylemek = dilemek, istemek, \t·,1

•• 

mak, ötülemek, yalvarmnk.. H "' .. 

lık = Ağrığ, çir çor, iy, kem, kr el
lik, ıor, yiklllt.. Numaralı = ••1ıla.. 
Erkanıbarbiycyi Umumiye = lstalab

lar henQz teabit edi!mediğl için bta 
kelime timdilik bu tekilde kullanıl-

feddin Yalçın, late zabit birinci mD
lu:m bay refik Öıe~o1, heaab memuru 
bay Abidin Güliisever, demirci uıtaaı 
bay R· ıid Dinçer, saraç uıtıısı bay 
Mehmed Ardı.ı, mnkiniıt bay Servet makta devam ediyor. Keza Tedkikl 
K lankan, Büyliknda ilfa"yesinden Encümeni Riyaseti de böyle .. Manma• 
grub amiri bay Faik Çetin, bat ıoför fih l:.u ikinciye ''Dan•t klı nreıtmna-
bny Ahmed Aybek, çavuı bay Ethem lar Başkanlıg•" de denebilir. Efendinı 
Ağ z, telefon memuru bay Kemal ı B k 11 l l"l" ~ 
Öze-o, Heybuliada itfaiyesinden bat •• :.:~ •• ~~ .... ~.::.~ •••• : .. :.~:.: •• :.::: .......... --
Ç:l\Uf bny Haaan Cengiz, onbaşı bay I 
Cev.:let Cenk, şoför bay Mehmed 
Alt.kat, toför bay Selim Erdem, 
efrattan bay Hüseyin Serden, K rklnr• 

, 
eli ilk tedri&at müfctt fİ bay Hü&nÜ 
ve knrdeşi ordu ortamekteb muallim· 
!erinden bay z ·ya Özbay, l.tanbul 
rnütef errika komiserliğinde po is bay 
Mahmud Gilo:foğan, Karaman orta 
mektebten 77 b3y Faik Ayı.e1, 25 bay 
Şemseddin Oksoy, Bor belediyesi 
t lı kkuk memuru bay Elnn Ekrem 
Aydoğan, Aksaray Yuıufp?fa 
Hililiahmer bemıireler mektebi 
makinist bay Ah Kızılateı, Bey
ot:a telgraf dairuiode bay Nu· 
reddill Tun~ Keskin b11ytar ı•hhat 
memuru bay M. Asım Güney, Taksim 
merkeı.i polia memurlarmdan 88S bay 
Mcbmed Zeki, ı:mcaaı oğulları bay 
Ahmed, bay Muhiddin Esmer, Kema

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi 
§UDlardır: 

eczaneleı 

Hamdi {Şehındebnşı), Suad (Ka· 
ragümrük), Naıım (Şehreıniııı), Erofi
los (Sama.tyıı), S rım (Yenıkapı), To
Jidi (Balat), Ilüeeyio Ilüsoü (Küçiik· 
pazar), Belkıs (Kumk 'Pı), llıkmet 
(Eyüb), E~nd (Divaıyolu), Ali Riza 
(Sır'keci), Merkez (Bakırkoy, lstaayoo 
caddesi), Alleddio Sıhhat (Kadıköy, 
Moda), Rıfat Muhtar (Ka fıköy, Pazar
yolu), Merkez (Üsküdar), Kanıuk 
(Takııim), Karekin Kürkç yan (Pan
galtı), Güoeo (1.'akeım), Hidayet (Ga
lata), Merkeı (Kwnwpaşe), Halk 
(Ualıcıoğlu). 

ı 

liye H.ğdar 1.öyünden Uzun Ali otu~· 
lanndan Aziz Erdoğan, O.küdar 
mlltekaid b nbaıı b2y Oıman Vahid, 
oğlu cezacı bay Mi~hnt, yüzb:-ıı bay 
Refet, fen memuru bny Cevdet, Tıca• 

,_ ~ 

HASAN KREMi ~ ret mekte:.inden bry En~s Nüzhet 
Çağlar, Diyanet lş'eri Rc:sliğl Bilyük 
Ay u;ofya ders'nm1ııırmdan Nı:auhi 

oğlu K rşeh"r i bay Ömer Lülfi ve 
çocuk1an Suadiye muczzini bay Mus· 
taf Fehmi, b. y Has n Ôğat, Bak.·r
köy itf .iye grupun an ç vuş bay 
MehmeJ Öztür c, onbaşı bııy Ahmed 
Gö :tip, bny Ş ban Güngör, bPy 
Hüseyin Gündoğ-:lu, bay Has m Gu
neb,1kan, bay M•lımed Edoğan, 

bay Sadullnlı Aybirdir, b y Mus
h fa Gündfiz, bl'y Şakir Erc!oğc1n1 
inhisarlar İdaresinde bay N fiz 
Altan, İsl · nbul Gümrük muhnf za 
memurlarından 44J bay Yunus Tür- 1 
keman, Tophane San'atlı:r mekteb 
sokak No 21 de bny Ali Rıza, bay 

ihtiyarları gençleştirir 
ve genç\eri gı.ızeJeştirir. 

Hasan onyası 
Dünyanın en 

limon çiçe~leri 
yqsıdır. 

nefis 
kolon· 

---------

. 

Ali fikri, anneleri bayan Hacer, kız 
kard<'tleri b~yao Perihan Kmltuğ, 

eski Konya valisi merhum Ali Kema i 
p· ıa oğ~u eski Moskova sefiri bay 
Galib Kemali ve l:.ülün ailesi efradı 

Söy:emezoğ:u, Ankarn ma'iye bıkan
lığı munz.am l:orçlar mildürlüğüode 
bay Mur.1ffcr A "t, n, Ank rn S.ığlık 

bakanhğın:la bay Talıir bay Rıdv1tn 
Beyoğ.u, Soyuer, Dot nçay nahiye 

müdüril bay Z ya, eti bayan Zeliha, 
oğulları bay izzet, bay Nnfiı., bay 
N:ımık. ablası b. y n Zebra ve oğlu 
iz.mit muhaaebci husua;iye müdürlüğll 
vilayet katibi bay Emin Sönmeı.soy, 
ecı.acı kaymakam bay ishak Je ler, 
eczacı blnb şı bay Şevket Bat:ır, bay 
Abc!ullah Memiç, ecz cı yiizb tı bry 
Niz.amedd·n To.s.un, eczacı yüzhatı 
bay Sadeddin Bayer ıoy .. d.na almıı· 

BASAN 
Yasemin Lila 
Viyolet losyon ve~

lavantaları çiçeklerin ve 
inceliğin ruhuJur. ------· 

lıırJır. 

İstanbul fdhallit gDmriiğD muayene 
brımemurlrnn:lan bay Halit Ar.:lıç, 
lstaobul ithaıat gümrüğü bir:nci • nıf 
mu .. 1eoe memurlarından bay Faruk 

Nesrin K0ıonyası 
Hasan ko'onyası'1ın 

yavrı;sudur. Çok güzel 
ve çok ucuzdur.---• 

Hasan Briyantini 
Gençlerin hayat 

kadaşı ır. I iki 1 
ar• 
ve 
bir arjantina nevi:eri 

\;ş•ı•h•es•t•r•~•ir ............ İ 



1BUAI ·Y•. Zamllü 
••Dk T•rlht Rom•n 

lıf ubarriri: A. R. No.ı 129 1 • ı . 935 

F ransuvanın Teessürü 
Bapnı Ônüne Eğmiıti; Dudaklan Arasından: 

- Vah Zavalb Şövalye! Diyordu.. 

- E•et. ... metmeabl.. J ıanki bir demir pençe Ue bulur-
Kıral, bir llll karı11ında imle muttu ? •• 

tlbi hOrmetklrane bir dindarlıkla 
.. tını &ılne eymiıti. Birıeyler 
lllylemek istiyor, fakat dadakla
.ftnm aramndaa aadece: 

- Vala. Ş6Yalye.. ZaYalh 
şa..ı, ... 

S6zleri lfitiJebiliyordu.. Antu
Yamn ona katfl g6ıterdiil ıe4~. · 
bt, Adeta kalbine doku:iiıuştu. 
Ômrllnde, teeasll~ ne oludpnu 
laluetmiyen ,..b'! senerinin, Ş6vaJ. 
reye kar.fi candan ve yllrekten 
alll~;ı ba muhabbet ye ıeda
+.at karlın kalbinde gizli bir bued 
•yandınyor; ailuıinde ya•q yavq 
f'I kelimeler canlanıyordu: 

- Ab, n• olurdu? .• Bana da 
flJle riyaaızca merbut olan llç 
.... candan adamım olaydı. 

Birinci Frauuva, zayıf yllrekll 
ltir adam değ:ldL Fakat Antuva
DID ıetirdijl bu haber onu bir
denbire çok mllteeuir etmlftl. 
•Iİ. titrlye titriye: 

- Ba GCI haberi biç beki .. 
meıdlm. GörDyorıunuz ki, ben de 
*in kadar mOteesairlm. Onu 
lldllrenler, eğer Fransa toprağın
da iaeler, onlara dtınyama en 
mlthlı ifkence:erini yapdıracaj'ım. 
Slyleyi:ıiz bakabm, bu facia ne
rede oldu.. Nuıl oldu? 

Dedi... Aatuvu, bıçkınklardan 
boiula boğula cevab verdi: 

- Haımetmeabl.. Ş6valyem, 
ild&r.lllmedL. Kaçınldı. 

~,.. K'Jçırıldı mı?. 

- Evet. 
- Kim kaçırdı? •• 
- O melon papaa.. 
Birinci Franmvanıa zihni o 

kadar kanfmııdı ki, birdenbire 
Aata•anm ne a&ylemek latedijiDI 
idrak edememitü: 

- Hangi papaı? •. 
- Şu... Rabib L&yall. 
- Yaaaa ••• 
- Eet, HaımetmeabL. 
- Bu vak'a nerede oldu? •• 
- lttlyada .. 
Birinci Franmvamn gizlerinin 

ininden adeta bir perde kalk· 
..,tı. ltalyaya ı:derken Şö•alyeain 
ll1ledlti a6zleri habrlacb. Bafllll 
laaftf hafif ıallada: 

- Ah, kadın parmajl... Ben 
savalh Şövalyeye buna pek ili 
W...ttirmiftim. 

Di1e mırıldandı. Sonta Jln• 
Aatunala konuıma~·a bqladı: 

- Ba hldiH, Fondide cere
JU etti &JI• mi? •• 

- E~et, HaımetmeabL 
- Şu halde bana buna bitin 

taflilltDe a.ıabr mıı'ln? •• 
AlltDna, Pariatea aJftlclaldan 

lladulterl baflaı:andan pçalerl 
..tab1or; Biriad Fiwa•• da, 
lllJlk bil- cliklsade bunlan clin
llr.... Kapdarm &dul, ~aJ 
erkim. uakadeler ve aahafaz 
blllta ubltlerile dolmUfla. K.ra
ı. blfle bir ıeneriJI karpima 
alarak •nanla asan una kona,. 
... , laerkemin laayretlDI audp 
oluyor ; kulaktan kubata çefİt 
ptlt llslİlr "'fmlclanıyordu. 

Aatnama a6zler:nı dinledikçe 
lanlui laafl blraa daha ıatsOnlln 
...._ dltlyor, renıi biraz daha -.,.c1a. Nit.adm Antuwan; 

-Vak'a, .. te bundan lbarettin 
11afmetllıııea1> 1 

zamu k11aha kalbi, 

AntuYaa, larahn ISnOade dfz 
çlSkmUı, yalvarmıya baılamıfb ı 

- Haımetmeap 1.. Batna Gml
dim ıizde.. Onu, .... ,.8 t - -: .. ı,.,,_ 

.. an. • .... _ .... 

tarabilirıiqk_ iÇimde, beni aldat• 
mıy~ bir Hl •ar. Ba Hl, ıöwalye 
~!medi, 1ağdır? dJyor. Buna çok 
eminim bqmetmeab... Ben blltün 
hayabmı, efendimi kurtarmıya 
buredeceğim. lcab edene, dllnya
da hiç bir inanın tabammlll ede
miyeceğl fedaklrhldan ihtiyar 
eyliyeceğim... Fakat Aciz kuvve
tim, belki buna kAfl gelmi) ecek· 
tir... Siz ki, ondan bir çok iyilik• 
ler gördllnOz. Koca Faranaanın, 
hqmetlek bir kıralwnız. Kudreti
niz, her mllfkWAb yenmeye klfi· 
dir. Onu kurtermak için bana 
yardım ediniz. 

Birinci Fraaıuva, dirıeklerial 
dizlerine dayamıı .. Ellerini oğuf
turuyor; dalgın dal11n ISaOne 
bakıyor.. Derin derin dOtOnllyor
du .•• Bu dOtllnce.i bir bayb uzun 
devam etmit ve nihayet ıu ı6zlerl 
ıaylemiıti: 

- Efendi! .• Şu dakikada (Fraa
a kıralı) unvanını tapdığıma pek 
çok teesailf ediyorum. Şunu iyice 
bilme:iainiz ki, bu meıele karfıBla-, 
da, Franıa kıralı, ıizden daha 
lciz bir mevkidedir ••• Şarlken •. ve, 
rahib Lly6ll.. Bu iki batlı ejder, 
Franıa kıralının en bllyllk dOt• 
manıdır. Söyleyiniz, bu yenilmek 
imklm olmayan dOıman karşıaında 
ne yapabilirim?. lıpanyaya, bir ordu 
gönderemem. Onu, Şarlkeaden 
iıtiyemem. Şu halde, kudret we 
kuvvetim nerede kaldt? .. 

Kırahn bu ı6zleri, ıanld An
tuvanıa kalbinden lazgın bir mil 
ıeçirdi. Kurumuı dudaklanma 
aruında dilini ıezdirdikten ıonra: 

- Haımetmelbl.. Bana gizli· 
ce yardım ediniz. Onu, bulundu
tu yerden kaçırayım. 

Dedi. .. Birinci FranıuTa, inler 
gibi cevab Yerdi: 

- Ne kadar yazık ki, bunu 
dahi yapmıya muktedir değilim. 
Çllnkü, ıaraylarda h:çbir bare
keL. Hatıl, h:çbir fikrOniyet gizli 
kalamaz. Sır ıaklanamıyan bir 
yer varsa, o da uraylard1r .•• B6y-
le bir ıeye teıebbtıa ettiğim glln, 
Şarlken ile tahib LöyaJinın l:un
dan haberdar olacağına eminim •• 
O zaman, ne olur, bi:ir m:aina? .• 

Antuvaa, birdenbire yerinden 
fırladı. iki elini kalçuına dayadL 
Batını dimdik kaldırarak Karala 
baktı. Bu bakııta, en acı bir 
nefret ve hakaret mana11 vardı •• 
Artık iradeaine aahib olamıyaa 
Antuvanın •izındaa fU 16zler 
fırladı: 

- Affedenlnlz, batmetmeabL 
Kırallar, borc &demezler; dedik· 
lerl pek dotra lmif... teıekkor 
ederimi bana b&ylk bir hakikat 
&!rettiniz... Sizin bu kadar lcis 
bir meTldde bulundujanuzu bil
aeydim, hiç rahabn etmezdim. 

( Arkaaı var ) 
- --·11<-IFI il .. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dre•dn• a.nk fub• .. 

Merkezi : Bedin 

Tiirlclıetleld ,.hlerl: 

Ga .. 111 • latanbul • lzllllr 
Depon ı Lt. Tiüiin Gümriiğü 
il H• llrtı iab 111 '* 

SON POSTA 

Yılbaşı Piyangosu 
Keşide Saat Yirmide Asri Sinemada 
Y apıldıKazananNumaraları Yazıyoruz 

Yalbqı Plyango1U don gece -t yirmide çekil
mJ1• bqlaamııhr. Kazanan numaralan okurlanmıza 
anedlyoruz. En blyOk ikramiye olan (500) bin 
liraya kazanan numaranın eW yukan ve eW aıa
jallDI tetkil eden numaralara Jllz bia liralak mllkA-

fat teni edl!ecektlr. (200) bin lirayı kazanan nu
marama (25) 10kan •• yirmi bet qağı11ndald 
numaralara da eW bin liralık mOklfat dafıbla
cakbr. Amortiye ıeliace (600) •e (200) bin 
lira ikramiye çıkan biletlerin ıon birer rakamlarll• 
nihayetlenen biletler de amorti alacaldardar. 

5no;ooo lira 
Kazanan 

12199 
50,000 Lira 

Kazanan 

10999 
10000 Lira 

Kazanan 

12007 
8000 Lira 
Kazananlar 
7868 14978 

5000 Lira 
Kazananlar 

20417 
21175 
23977 

21397 23536 
2000 Lira 
Kazananlar 

8878 
3812 
2430 
19~71 

818 
15229 
24422 
10273 

21592 
1210 
5064 
7676 

1000 Lira 

8579 
12712 
24490 
24728 

Kazananlar 
4351 
2943 

14 
18159 
13346 
1837 

409 22939 
11376 169S6 
9820 7966 
4715 13473 

23710 1827 
12700 8093 

12075 

18889 
9988 

38 
16113 
20377 
8118 

17944 1537 2492 10284 
16525 17650 16106 21831 
13862 17493 1529 7716 
23739 18332 3144 11193 
18633 15439 5658 23!}a8 

12452 
14790 
14823 
4835 

17017 
13752 ,4823 
l3071 

757 7127 44961 

100 Lira 
Kazananlar 

13752 
18001 
18472 
15895 
13087 
16191 
18650 
18001 

23075 
18770 
8ı5r 

21512 
16371 
24790 
24880 

51SO 

18191 
5750 
9868 

16395 

18770 
12452 
18857 

2no,ooo Lira 
Kazanan 

3641 
100,000 Lira 

Kazanan 

1094 
15000 Lira 

Kazanan 

1883 
3000 Lira 
Kazananlar 

11468 1522 
24545 7778 
4415 3695 

200 lira 
Kazananlar 

9052 
16979 
12644 
12527 
6989 
90G2 
2330 
792 

17592 
24977 
22683 
3268 
3330 

15028 
10510 
21979 
23425 
13417 
24099 
9787 

10939 
3053 

10598 
10237 
24965 
6635 

15410 

580 5915 
24977 20651 
23503 22683 
3268 7521 

580 
7840 

10520 

2151 
12527 
7521 

11740 
7541 

12074 
15482 
2117 

21697 
20160 

4542 
10703 
20911 

410 

9000 
16979 
40651 
3151 

12644 
22259 
6989 

55g9 
12390 
15830 
16532 
1416 

13213 
23701 
23859 
2542· 

15794 
542 

6311 
7031 

21908 

23593 
22214 

60 

4820 
5831 

11354 

1038.l 
13283 
19761 

14030 

16943 3383 1133 
558 17244 15864 

_.. -------------------
14482 
12738 
16371 
14038 
11988 
24102 
16761 
13778 
15239 
iSMi 
22988 
4'79 

18472 

16185 24646 23533 
17821 1960-I 21504 
24979 2446 4643 

22913 
12876 
18122 
15617 
16611 
16199 
8518 

16766 .. 

10986 
20421 
6997 
6247 

14856 
10701 
10810 
12932 
16a65 

4390 
11905 
12077 
6419 

16593 
8458 
4548 

117aJ 
18017 

20000 Lira 
Kazanan 

23253 
500 Lira 

Kazananlar 
15648 11018 
1995 22885 

19314 14081 
4246 13760 

23037 10251 
18373 
14418 
6950 
9549 

18116 
22996 
18338 
18617 
16878 
16931 

7281 
4598 
8574 
1642 

17664 

4138 
16785 

21995 
3094 

3931 
4391 
7023 

23805 
10734 

1761 
11758 
5567 

24473 
6039 

10784 
SM2 

20633 
17555 
14373 
24774 
16042 

21073 
15098 
24907 
7578 
7485 

300 ·Lira 

11560 
4768 

1086 
20316 

5989 
17251 
10643 

1322 
13983 
23967 

1810 
225.ll 

Kazananlar 
8290 
610 

2328 
.t674 

16103 
19332 
5843 
3T/7 

10623 
4653 
3504 
5234 

13181 
7176 

11848 
4923 
569 

11072 
19853 . 
11124 

15895 
3258 

23928 
20410 
14291 
23707 
.7236 
5382 
7598 

12710 
1951 

17305 
18075 

852 
1~9 

11667 
16753 
12859 
10390 

16762 
1799 

11524 

17334 
15114 
6260 

20024 
11410 
6948 
8716 
4094 
4733 

10683 

2lSl2 
16281 
18469 
1140 

21698 
13331 
6554 

207IO 
14847 
17089 
15769 
19'l48 
7164 
1188 

14658 

7287 

7487 
8380 

22611 
1942 
3548 

11274 
8193 

23495 

7549 
6937 
6293 

23919 
10987 
8242 

21df 

13087 
11797 
21493 
21701 
17803 

. 12305 
16808 
16116 
17408 
12522 

19729 
12744 
13490 
6364 

imli 

20214 
14947 

1112 
14173 

9S8 

1488 
15362 
5972 

9555 
1746€ 

11058 

12&a6 
1437 

2841 

17240 

9342 

24936 
23463 

8316 
95~8 
8025 
1609 



1 ikinci kanun SON POSTA Sa h tı 

~'f>M:."'li.''""'" ' t • ' •• . 
«''·-~, • • ·1·a ...... ~ '•: - ~· ,,.• .' • • ~l ..................... ,ı~-----------------------------------~, 

• 

Çalışamıyor, 
v 

ugram1ş 

Doşanmuyor ki 
Eir iki kaşe 

ca·PiN 
-Oıiu :bu yarım <baş 

ağrısile sinir • 
ağrılarından 

kurtarmağa kafi 
gelecektir. 

GR 

devasız bir derde 
gibi meyustur 

• 
1 N • 

ll 
Bütnn 
gripe, 

ağrı, ~ızı ve aancıları derhal dindirir. Soğuk algınlıklarına, 
romatızmaya, baı ve d:, ağrılarına, nezleye, anir, adele ve 

bel ağr.larile kmklığa kartı bilhassa müessirdir. 

Denizyol ları M EV Sİ M 
;şLETMESl 

AHat•lerl ı Kııra'.clJJ KlJ,rll\11111 
TeL 42561 - Sirkeoi MGhllrdarud• 

Haa Tel. 22741) ........ ~ ...... YÜNLÜ ve iPEKLi MAGAZALARI 
Yılbaşını saygılı yurddaşlarına kutlular. 

Beyonıu, istiklal caddesi No. 182 
Trabzon Yolu ıstanbul, Sultan Hamam No. 12 

ANKARA vapuru 1 ikinci 1 

KAnun SALI gUnU aaat 20 de AWM RAKJSI 

"l-Riiliiiilzwe~'y•e&k•a•d•a•r~.iiiiliMıllilliılmiiıOiiiiıııi~'~ ... ~1-0~,, ... I .__...,. 
,. Dr. ·brahim Zati 

Caiftlldğ u: Mahm dfly:s ca:l.:ieJİ 
Qitalçeınıe sokağı No S 

H.-,ıün öğleden ıonıa hu a :armı 
;,&cırhdl f! r. 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 3 ikin

ci Kanun PERŞEMBE glinü saat 
11 do Paya'sa kadar. "8870,, 

, ____ .-:11 ............ ,., 

~-------, DABCOVIClf VI şure~<ası 
Telı 44708 • 7 • 41221> 

Anupa n Şark li.manlan ara.tında 
muntuam poıta. 
An•erı, Rotterdam, Hamborg Ye 

lllcanı.Jinavya lilllanlı&n f9in yakında 
banket edecek vapurları ve dUnyanıu 
baılıca limanlarında transpor demen 

FaM/Cast 'frl'llHürliiğü, •aggı 
fleğe'jQtnü~Ntrilerinin Yılbaıı

lftrını t.brilı: •der. 

Otomobil Satışı 
is an.bal Giimriikleri Ba-.. 

çevirgenliğinden: 
Umumi tespit eşyasından 25 bci faıı!da yazılı 2303/2305 No. lu 

Şevrole marka 3 tane yeni otomobil gümrük resmi aranılmJksızm 
açık arttırma suret:le 19/1/935 tarihinde sa:ıt 15 de s1tılacakhr. 
Otomobilleri herkes gelip görebi ir. Müzayedeye girecekleri 1 532 
lira 50 " kuruştan ibaret olan tem:natı muvakkate akçelerjni mliza· 
yede saatinden evvel vezneye yatırıp makbuz almaları lazımdır. 
Müzayede 2390 No. lu kanunla bedeva verilen şartname dairesinde 
yapılacaktır. IıtelJi' erin müracaatları. " 8809 ,, 

... -------.ı------.. --::::r~ı .................. . 
Yukınc.la geleoek vapurlar 

Norburg vap. 30 K. evvelo doğru 
Hangsburg vap. 22 }{.saniye doğru 
Y ııkıııda hare kel edeoek vapurlar 
Norburg vo.µuru 10 K. saniye 
dogru. 

Mukaddema Tatkaaap Tekke sokağı 8 numarala hanede mukim iken halen 
ikametgalu meçhul bulunıın me-rhum M 1hir Bey zevcesi Fatma Hanıma 

lstanbul ikinci icra Memurlu§undan: 
..... ·~ . j •. :« ' ' 1 • . . · .. !'' ,~· . .. ~,. _; ... ,·., ·• ·": .. ;·.;..-~.~. ~~-

• • 
!11111~3' tarihinde lhale.ilcra edileceği itin edilen Erzurum 1 

Muallim mektebi ikmal inşaatı mllnakausı gürülen lüzum üzerine 
Uç ay temdit edilmiştir. ihale 21/2/935 Perşembe gUnil sant 15 te 
Vekalet iuıaat komisyonunda kapalı zarf usulile icra edilecektir. 
Talip· er şartname ve tef errüatım inşaat dal ~esince görebil:rler. '·8138,, 

Hangsburg vap. 3C K.saniye do~ru 
Y.akımiıl tMl\i~ıı, Le.~ , Oen,>Ya, 
IAvıtııô, ilpoh, Sicily Maltaya 

gittacek va putları 

Lulgl Boer vap. 5 K. saniye doğru 
Fula tllfeilı1t için Galata, Freo\tyao 

han umumi acentelııtine müraoaa& 
'I.'@l. 4470718 - 41220 

"-----~· (5291) 4S 

4 

. 

/.DARA 
"BiQiKTiREN 
RA~T--.bDbQ 

Emn·yet S ~ ndığ nıı rehnetmek sureti!e mezkur S ındık idares0 nden 6/1/931 
tarih n 41548 numım:lı ıenet muc:bince ialikraı ey'ediğ niz on altı 

l liran·n te vlye edilmemui haııeUle meblağı mezbur bo~unuıun yüz:Ic dokuı 

1 
fa.z ve yüide üç kumüwyon ve ftliz •• -lliumli•yon •e mew yjf y ·kunundan 
~de iki buftlk mu~!Mlo rgiıi n masarifi ~iye ile mnan tahsili husuıu. 

nun "lemini z. mnında merhun lu'unan bir çift altın tii!ezil<, icra ve iflu 
kanununun 145 inci maddes:ne tevfikan paraya çevri:nıcsi ıç n dai-
reye müracaatta bu:unıın alacak'ı mezkür Sandık idareai tuaf ından talep 
edilmesi üzerine ollaptakl maddei kanuniye daireainde tanz. m ve beraJt 
tebliğ mübatirine teYdi•n tarafınıza gönderilen ö:leme emri zahrına mübaşirinin 
-.ermİf o:duğu meıruhatta mezkür mahalde ikamet etmediğiniz bildirilmlt 
o'muına mebni teblgı.b muktaziyenin bir ay mOdc!etle ilanen teblıj'i takar
rOr etmiı o"makla tarihi ilindan itibaren 93413209 do•ya numarııaile 
milddeti mtayyenei mezkGre aarfında icrl'nın durmaaını mutazammin tif ~'ıi 
vrya tc brirl ol rak bir itirazı kanuni aert veya borcunuzu eda eylemeditinis 
takdirde müddeti mezktlrenin hitam ·nı mQteakip berveçhi talrp merhun mil
cevheratınınn parl!ya çevri"meıi huıuıundaki muame1ltı icraiyen'n g y.ıbınız:.'a 
infaz. na lptidar kıhntcatı ma!ümunuz olmak "" bu huıuıtaki ödeme emrinin 
ttbliii makamına kaim l:ulunmak (bre keyfiyet l'.anen tebliğ k · lınır. (8820) 

İstanbul Belediye Sular İdaresinden: 
Be~ediye Sular ldP.res"nin bir yal içinde yapbracağı her türlU 

kaldırım, karoaiman, tutotuvar, bordür onarımları kapalı zarfla 
eksiltmeye k\)nulmuştur. .. 

Ekai.tmı:aye girmek istiyenlert Taksimde Sırascrvilerdekl idare 
Merkezlnt. .ığrayıp bir lira vererek vezneden fenni ıartnameyi ve 
eksiltme ıarlnames'.ni alabilir!er. 

Teklif zarfları 14/1/9J5 Pazartesi gUnü saat on dörde kadar 
Taksimde Sıraservilerdeki MGdür:üğe veri:miı olmalıdır. Bu saatten 
sonra gefrilecek zarflar alınmar. 1 '8804,, 

, ' VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
j •h~nbul Acentahğı 
liman Han, T elefonı 22928 

Bartın 
SAKTIN 

Yolu 
vapuru 

2 K. unl 

;ç amba aaat 19 da S'.r· 

keci r btımın:fan k'lllcarak (Ereğli, 
Zo:ıguldak, Bıırtın, Amasra, Kuru
ceti!e Ye C de) ye • z. met Ye &Y· 

det e:!ec .ktir. " , 
BANı<A l\Oıt . E iÇiYALE ~ 
iTALYANA 

Sermayeıi L·reı 700,003,000 
İhtiyat akçeAi ,, 580,0()0,000 

Merkezi idare ı M 1 L A N O 
İı.alyoın h11şl ıca Şf'hi lerıude 

ŞUBELER 
İngiltere, l.Bv1çre, Avudtu ya, Maca· 
riıtan, Çekoslovakya, Yugosla'lly ı, 
I..eh ı•an, Romanya, Bulgarieıan, 
Mısır, Amerika ÜP.mahiri Muuehıdeıi, 
llrf'ııulya, Şıli, Uruguay, Arj mtiu, 

Peru, Ekvatör Ye Kolumbıyada 
Afılya~yonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Gıllata Voyvoda cıtddeıi Karaköy 

Palas ( T •lel 21>.f l /:!JJ/4/5) 
~hlr dahHlndekl acentelerı 

İ!taııhuldıu Alalcmcıyan h mıuılıA 
Telef. 2821. Dt-yoğluuda: lstıklil 
caddeıı T.-leL 1046.Kawpiyo diWeai 
Doraada Telef. 1718. 

lZMiRDE ŞUBE 

1 

Neden ve ne i in !I 

t~o. ""~s-> kuti.ıı.u, ç,.,~,.,u: 
Çıkmaz, bulnşmaz, iyi ve 

ucuzdur. 

~ayh 1 aly ·.'u n Venedık liıuaoıo
dan mı.mı 111, ıı. gelen A. A. marka •e 
930 - 981 ;\o. ikı •ttııdık kasarla pa· 
muk uwn1uc1&ta ıaid Galata ltbaW 
gunırüğ ıoe verdiği.oız 13 Nisan 193aı 
ıarih ve 223J4 No. beyannamenin 
birınci niitcbası :ıayi olduğuııt1au dığer 
nüshanıu alınma..ı için mezkur ~umrl· 
ğe mü acliait t>yled!ğuıı_iıd~~ ıuf'zktlr 
zıtyi 1ıliı1bımın Jııçbır hükmu LtlruıuJıfa 
ilio oluour. V .klor, Benri 'l' ,nı ve 

J)a iL Ydnll\ ı+ı.ıGS) 



12 s.,,. SON POSTA 

ADAPAZARI 

Tamamı ödenmis sermayesi 

2.200 .. 000 Türk Lirası 

Tlrlıbenln ller ,erinde şube ve mulıablrlerl vardır. 

nka mu 

HNURKALEM., 

Kurşun, Kopya ve Renkll 
Kalemlerini her kırtasiyeciden 

lateyiniz. 
Fabr·kası.: lıtanbul, Ayvanıaraı 
vapur iskelesi caddesi. 

Toptan Sabt Yarı~ 
Sirkeci Mllh8r4ar Zade Han No. 1 • 2 

AL M 
L TD. ŞiRKETi 

Tel. 21711 

İstanbul şubesi: TeL 22042 
Galata şubesi: ,, 48201 

a., ve dit •lnl8n. 
Romau ..... •• at,aUk 
sancllan için kullant
lan lllçların en fardelt 
ve tealrllsldlr. 

1- • - 12 ilk OrtJ'-1 
madeni kutulenle h• 
eczanedee ....... 

CEVAT 
Zafiyeti umumjye. (ftihuımk •• lmnetaiıllk halituaa birik 

faide Ye tesiri ı&rllloa: 

FOSFATLI 

$ARK MA 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede ••bllr • 

.----.... Bayramda yalnız~----.. 
Hilaliahmer Gazetesi Çıkacaktır. 
HiJAliahmer Cemiyeti islanbul BDrosundan : 

llanlarınızı Hlllllahm•r gazetesi•• •ermekle hem ticarethanem• için 
büyük bir faide temin etmit ve hem de Hililiahmere yardım etmit olurauoıız. 

llinlannız için 9u adrese mUracaat ediniz ı 
Yeni Postane karşısında Hıliliahmer Satıı Bürosu Tel. 22653 
Ankara caddesinde ilancılık Kollektif Şirketine ,, 20095 

Sahibi : Ali Ekrem Neşriyat müdürü ı Tahir - ............. . 


