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Fransız Gazeteleri --
Alman yanın Tek-.. . ' 
zı ıne nanmıyor 

Avrupa gazeteleri yiae "sulh,, ve 
cı lınrp ,, sözlerile doludur. Satırlar 
)'İne hep endİie ençıyor: 

lngiliz Gezetelerl 
\ Londra, 29 - Taymis gaıe· 

tesi, A vrupanın umumi vaziyc· 
tinin çok karışık olduğunu yaz· 
dıktan sor:ra şöyle diyor: 11 Şark 
ınisakını Avrupa barışın • n en mli· 
him noktaıa saymak belki hata· 
hdır. Eakat su1h için bu misak 
lazımdır \'e Almanyaiıın itirazına 
rağmen mlimkündür. 

Lord Edenin Moskova aeyahatl 
bu misakın ehemmiyetini çoğalta· 
caktır. Aııl mesele Şarkta ve 
Garpte hava bombardımanlarına 
k~rıı ezici bir mUdafaa kuvveti 
teminidir. Fakat Alman}& buna 
llluhalefd ediyor. Fakat buıün 
lı•r tarafta baı döndUrUcD bir 
hızla giden ıillh yarııını durdur· 
hiak mlimkUndlir." 

c:- Fransız Gazeteleri 
Pariı, 29 - Gazeteler Alman· 

)'anın )'eni topraklar i.temesi 
lbeıeluini ehemmiyetle mönalıaıa 
•derck Almanya tarafındın yapı· 
lan tekıibin, hakikati örtmiyecek 
~•dar çUrUk olduğunu yazıyorlar. 

öti Parizyen ıazeteıl: 11 Alman· 
)'anın tekzipleri kimHyl kandıra• 
lbaı. Hltlerin iıtekleri çok Jcor• 
lrunçtur. " Diyor. ., . 

• n 

u 
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Moskova Konuş
ması Bugün Bitiyor 

B. Eden 
"Sulh için Çallfıyo

ruz, Mutlaka Kur
taracağız,, Dedi 

Moskon, 3o (Huıuıt) - lngl
llz Hariciye Müsteıan Lort Eden 
ile SoYyet Ruıya devlet adamları 
arasında, sulhun akıbetini tayin 
•dicl çok mUbim konuımalar 
.. ~uyor. 

Lord Eden ••velkl ılin, 
Sovyet Hariciye komiseri Bay 
Sitvinof ile ilk koıuımasını yapb. 
iki devlet adamı dtin yine kartı 
kar9ıya idiJer. Lord Eden dUn 
akınm Bay Stalin tarafından ka• 
bul ed.ldi. ve Avrupa aulbu ile 
Inımz • Rua mllnaHbetlerl t.a'f<· 
kında görüşüldü. 

iki devlet adamı bu mUnue
hetlerin ly iliie doğru yllrlidüğUnU 
tealim ettiler ve inkişaf çarelerini 
konuştular. Konuımalar eınaamda 
Almanyamn takındıiı vaziyetin de 
aözgeli~i edildiii tahmin etmek 
gUç değildir. Bu arada Uzak 
Şark ve Çinin akıbeti meaelelerl 
de ehemmiyetle mUzakere mev· 
zuu olmuftur. 

Lord Edene ilk ilin yapılan 
görüşmelerden · ıonra verilen ziya· 
f~tte Bay Litvfnof bir nutuk ıöy· 
ledi. dedi ki: 

11 
- DUnya, bUyUk harpten· 

beri bugUnkU kadar endiıeye 
dUımemiıtir Milletler sulh iatiyor, 
fakat arayerde bazı iatlınalar 
vardır. Ancak ıulbu tehlikeye dil· 
ıUren noktalar meydana çıkarıl· 
mııhr. 

Bereket nrıin ki, Avrupa ve 
bfaoetice blltün dünyayı tehdit 
eden harp tehlik~ıini ancak blltlln 
tievletler:n Ye bilbasra l:tü· 
ynk dev:etlerin mUıterek gay· 
retlerUe ~nüne geçilebilecej'I •~ya 
haritan maruz bırakacaj'ı tehlike· 

( Dnamı 3 üncl yüzde ) .............................................................. 
r Niçin Hala 

Kitap 
Satılmıyor? 

Üçlncii .. ,/atla ( Herıl• ) siita
na11,11kl 6aırn•lcaled• 611 •••I• 

cevap oerillgor. 

Eko dl Parl gazet11i, Alman• 
)anın tekıibl Hitlerln iıteklariai 
1Ydınlataaydı daha eyi olurdu, 
diyor ve Övr &azetesl ise di· 
tor ki: "lngiltere hariciye baka· 
llıı Berlinden dönerken lnglltero 
~Çia, ya Hitlerin bUtUn iıfeklerinl . ~~ 

abul ederek Almanya il• ittifak \ Günün Spor 
Haberleri etınekten veya Almanya aleyhine 

L&yUk bir ittifak kurmaktan 
bııka yapacak bir ı•y kalmadıjı 
'• •nlamııtır.,, 

(Devamı 3 lnd yüıı:de) 

' V'~lncl ·~yf•yı açınız. llUtUn 
' f= taf8111t or•d•dır. • ... 

··.n 
• 
içi ,, 

• 

Karıu1111 dizllm~•l iste•il•n 
Mlrıdag Sara/is 

·····························································• 
Türk- Yunan 
Ar a aı ığı 

Hareketimiz Yun•niatanda 
Takdir Ve Minnet Hiılerile 
•. ..,.. Karıılandı 

Atina, 30 (Huliluıi) - Son 11-
yan harekltının baılaması Uzerine 
Türkiyenln Y uaaniıtaaa kartı an .. 
terdiil çok aamlml doıtluk Ye 
allka, ılyaal mahafilde deria JJlr 
tHir bırakmııtır. Halkın bundan 
ötDrU memnuniyet •• minnettarlık 
hlılerl çok taıkındır. Tllrldyenln 
lıyan 11na1ında Yuaan bUkftmıti· 
nin mUracaatları karıısında aldıj"ı 
çok mUıalt vaziyetin, Türk-Yunan 
doıtluğunua sağlamlıiını bir defa 
daha ispat ettiii iözleri berkHln 

aa-zındadır. ----
Dahiliye Bakanı Geldi 

Dahiliye bakanı bay ŞllkrD 
Kaya dan Ankaradan f4'hrlml1e 

ıeldi. . ı 

----------..._ı~-....ı ..... .. . . --

İdare itleri telefonu: 20203 Fiatl 5 kuruı 
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Atine Gazetelerin
de Yeni Bir müna-

1'aşa BaştaClı 

Müddeiumumi insaf 
istedi 

Atina, 30 ( Huıual ) - F ev· 
kalAde divanıharpte auçluların 
muhakemeleri bittikten sonra 
hUkümet komiseri kaymakam Va• 
gen er iddiasını söyledi. Komiser 
efzon nUmune taburu ve harbiye 
mektebinde geçen ihtilal hidiae
lerini anlattıktan ıonra miralay 
S~raflı, ka}makarn Çiganteı, 
kaymakam Stefanako, binbaşı 
Çlgantea, yüzbaşı muavini Triyan• 
dafilideı, Skulidlı ve kadro 
harici miralay Speria ile diğer 
altı ıuçlunun kurıuoa dizilmeleri· 
ni iıtedl. Komiaer a-•riye kalan 
ıuçluludan altıı1nın mnebbet 
kalebent, iklainln de muvakkat 
kalebent edilmeıini ileri ıllrdU ve 
diierleri hakldnda da beraat ka· 
rara iıtedi. 

Bundan ıonra ı&z alan si•il 

• 
1 cek 

mliddeiumumt, auçluları, iyice 
hırpaladıktan · ıonra, isyanın ele· 
baıılarmın firar etmiş olduklarmı 
hatırlatarak onların iğfaline kapı· 
lan bu ıuçlular hakkında insaflı 
davranalmasını istedL 

HUkiimet tarafdarı Proiya ga· 
ıetesl, suçlular hakkP1da ölüm 
cezaıı Yerildiği takd.rde bunun 

infaz edilmeme~ i hakkında uzun 
bir makale yazıyor. Fakat diğer 

gazeteler aııçlulara hiç inHf gös· 
terilmemesini, verilecek ölüm ce• 
zasının en müessir bir şekilde ve 
derhal infaz edilmeıinl istemek· 
tedir. 

Cumhurreiıin yaYeri deniz 
binbaşısı Kivoduaun isyan ile ali· 
kaaı anlaşıldığı için teYkif edildi. 
lıkeçe metrepoltdl de isyancılarla 
birlik olduğundan malları haciz 
edildi. 

Mcb 'mıan meclisi dlln toplandı, 
muhalif meb'uılar da iıtlrak 
ettiler. Başbakan uzun bir nutuk 
ılSyleyerek isyan hidiıeıinl \'I 

ıafhalarına anlath. Ahnmaaı 
lbımgeleo iıtiına1 tetblrlerl dı 

( Devamı 3 Onca 1Uzde ) 



2 C:ayfa 

Halkın Sesi 

Terkosun 
Nelerinden 
Şikayetçisiniz? 

4 

Halkımiıın, muhtelif kumpanya .. 
larıo, muhtelif ıirketleri muh .. 
telıf bataluıodan tiklyttltri var
dır. Bu Otundıki cevıpJan top
lıyan muharrlrimiı, bundan 
eoora h1tr güo, hılkımıtın; '9u 
eirketJerden, bu kumpanyalar
dan blriıi b lckandıkl ıiklyet· 
lerini toplıyacaktır. Ba aeriye, 
su tirketi hakkında ıordufu ıu· 
allere aldığa cevaplan neır•t• 
mekle b ıhyoruı. 

KarikatUrlat Bay Cemal Ha• 
dlr GUler; 

- Ben Terkoı ılrketlnin lt,trln
dekl faı1a lntbamdan mlıtekiyJm. 
Ealciden ıularamı:& ikide birde hıiJirdl. 
Şimdi hiç durmadan, takır tukur akı
tıyor! Hem <!t Allah içi•, gece l'ftndtıd 

Sporcu, kOf &iCU Bay Ömer 
Bealm; 

- Terkos ıtrketl; mualuklannı 
biraz kı11a iyi edecek, zira ç•ım•I•· 
rimiıden ıündDI durmadan, ıural 
ıOrill akan ıularan bolJutu dan, çok 
yakıada memleketi ıu basacak! 

Parmaklzl mecmuası s hlbl 
Bay Ahmet Cemaleddln Sa· 
raconlu; 

- Sayfalara ıığmııyecak lakırdı

lar ıöylcmek uh etini g8ıtcrmek· 

tenıe, bir cGmltcikle COT•p Hreyhn: 
Ben Terkoı tirketlnln meveudlyelln
don tikayetclyiml 

Teksim, Ayaspaşa, N mık
paşa sokanı No. 2 Bay Tevfik; 

- Neılo ea tiklyet ederim bira
deri Eakl hamam, ıkl tasl 

Oniversited 
Ünlver11ite Rektörlüğü FakUl· 

lelerin ve Enstlt )erin bOtOn ek11k· 
lerinl tamamlamaya karar Y•r
miıtir. 

Tutun Harmsnfarı 
inhisar idaresi, ıigara ·n tn

tUn çeşitlerinin gUzelleşmesi için 
tUtUn harmanlarım değlştirmittir. 

Sigara paket!erlnln ıekil!erl de 
değ"şUri.ecektir. 

Sivri Sinek MUcadelasi 
Haıerelerin dirilme movılml 

yaklaıtağı için Beşiktaı, Bakarköy, 
lioğrziçi ve KadıköyUndoki ıu 
bir.kintilerlndeki alvrisinok yumur· 
taların imhasına yakında baılana
caktır. 

24 Saatle 
Son yirmi dört Hatfe ıehrf

mfzde dlSrt bır1tzlık badiı si ol· 
muş, iki kiti yaralıınmlf, bir ki· 
ti de tramva; dan düterek atır 
bir yara a m(itır. 

Daruıacizede 
Pelediye, Darüllcezenln ekılk

lerini tamam!amıya karar vermiı
tir. 

SON FOSTA 

1 1 LB& 

üşteri erden Paraları Top
lamış, Ortadan Kaybolmuş! 

Pollı bir dolandırıcıhk tiklyetl Uzorine harekete 
geçmlf •• Jozef adında bir muaeviyl yakalayarak 

adliyeye •ermlıtr. Tahkikat yapbk ve çok kurnazca 

yapalmıı bu dolandırıcılık ıuçu hakkında ıunlan 
6irendik: 

denberl bu adam, par.ıiyon aahlblne para vermez 
olmuıtur. Madam kira paralarını toplamaıını ıöy• 
Jedikçe mUıterilerin para vermedikleri cevabile 
kal'fllaımaktadır. Halbuki jozef kira para_larını 
muntazamen toplamakt dır. Bu ıuretla 300 lira 
kadar bir para toplanmıı ve iki gUn lSnce birdenbire 
ortadan ka7bo!muıtur. Madamın tlkAyeti llıerine 
Polisler Jozefl aramışl r ve buhnuılardır. 

KadıkGyUnde Modada bir panılyon Yardır. 
Franıuya adında bir madam buraaını idare etmek• 

tedir. Jozef bu panıiyonda hizmetçi olarak çalış
maktadır. Panslyonuıı aahlbl, mDıterilerden kira 
to;Jlamak Jılnl Jo:ı:efe bırakmııbr. Fakat bir müd-

lf. Kendialae elektrikçi ıUsil veren Cevdet 
adında blrlti de, Muıtaf a ve Ali adında iki arka
daıınm 70 Uraaını dolandırdıaı için yakalanmııtır. 

Belediye Kat'i 
Karar Verdi 

Süt Derdini Mutlaka 
Halledecek 

lıtanbulun ınt derdi yıllırdan
berl lıtanbulluları UıUyor. Her
k ıin ılkiyeti hlloaiz ve temiz ınt 
bulmanın mömkün olmamasından 
ileri geliyor. Be!ediye yedi yıl 
önce, neticeal menfi çıkan bir 
tecrllbe rapmııtı. Son gOnlerde 
lıtanbul belediyeal ınt işini tekrar 
ele almıı bulunuyor. Şimdilik bir 
rapor hazırlanmııtır. Fakat bele
diye ılit itinin mutlaka ve yakın 
zamanda halledilmHine karar ve ... 
miştlr. Bu mak,atla mOtehauıala
rın faklrierl alınacak Ye icap edene 
be:edlye bu iıde maaraf a da kat· 
lanmak ıuretile Iıtanbullulan te• 
miz ve hilu:z ıüte kavuıuracak· 
br. Bu i§ten anlıyan bir zat bize 
dedi ki: 

u - sut işini halletmek oka· 
dar gliç değildir. Fakat para har• 
camak IAzımdır. Bu yapılmadıkça 
htanbullular hilesiz süt içmekten 
daha çok zamanlar mahrum ka• 
lacaktır. ,, 

Fakir Ta ebeler 
Bunların la~eıi İçin Yeni 

Bir Teşebbüs Var 
Dk mekteblerdeki fakir tal .. 

belere Hlllliahmer t rafından 
yardım· yapılıyor, haftanın bazı 
günlerinde. ekme •e yeme verili
yordu. Hu arada her aemtte lıf· 
maye heyetleri de kurulmu,tu. Fa 
kat bu ıekilde yardımdan tam 
bir fayda elde edilemediğide mey
dandadır. Öğreniyoruz ki bazı 
zengluler lstanbulda fakir talebe
lere bakmak maksadile geoit bir 
yardım kurumu \Ücuda getirmek 
dUıünceıiodedir'er. Bu kurum 
yalnız ilk mekteplerdeki bUtUn 
talebelerin fa;eaini temin edecek 
gor.işlıkte olacükttr. işin başında 

Ticaret 
Odaları 
Kongrede Mühim Şeyler 

Gözden Geçirilecek 
Tnrkiye ticaret odalan kon• 

11eal 2 t Mayıs Salı gtınn Anka· 
rada toplanarak bir Haftalık bir 
faalf yet devresi eınaa nda birçok 
6konomik işleri gözden geçire
cektir. Kongrenin açılı11ında öko· 
nomt bakanı Bay Celil Bayarın 
bir söylev acylemeıi muhtemeldir. 

Bu kongreye her vilayet mın· 
takaıından ikişer murahhas itti· 
rak edecek; ayrıca Ege mıntakaıı 
namına beı klıilik bir hey t kon· 
grede huar bulun caktır. 

Konrre ruznnmesinln baıhca 
maddeleri ıunlardır: 

A) ihracat maddelerimizin ulus· 
lararaaı pazarlarmda rekabetini 
temin eden Amlllerln tetkiki ve 
bunların lzaleai •• 

B) ihraç edilen maddelerin 

hepsinin iıtandardız ıyonu iıi ••• 
C) TOrkiye deniı. altı serv ... 

tinde azami istifade lmkAnlarınan 
araıtırılmaıı .• 

Türkiye dıı ticaret itleri off ... 
lerl dairesinin memleket içinde 
Ye dııındaki pb leri, tlcııret oda• 
ları kongres ne verilmek lizere 
birer rapor hazırlamaktadır. Bu 
raporda ihracat maddelerimlsin 
aahı •• hazırlanması huaosunda 
göze çarpan eksikler tebarüz et• 
tirilecektir. 

Bu yıl tızllm, incir ve %eytln
yağlarımıı.ın lıtandaradiıaayonu 
iti ilk plAna alınmııtır. Bu mab
ıullar latandardlre edilerek ihraç 
edilecekllr. .............................................................. 
bulunanlar, yakınd alakadar ma· 
kamlarla temnsa geçerek bu yol· 
da çnl ·şma mlisaaceai iıliyecek· 
lerdir. Kurulmau lsteni! :ı teşek· 

kül birçok vasıtalarla blilUn fakir 
talebelerin iaşesini yet cek dere· 
cece varidat temin edecektir. 

Asri Bir Hapishane I 
Yapılacak 

Yeni Hapishane f stanbulda 
Y edlkulede Kurulacak 

Adliye Bakanlığı Uç yıl kadar 
önce Edirnede bir aarl hapiıhane 
yapmak kararını nrmiı, orada· 
dakl yanık kııla bu işe tahılı 
edl!rniftf. Yapılan projeler üzerine 
de inşaata geçilmişti. Fakat bu
rası sonradan Millt Mndafaa em
rine verildiği içio Adliye Bakan• 
lakı asrt hapishaneyi Iıtanbulda 
yaphrmayı dOşünmUıUir. Bizim 
öğrendiğimize göre, hakanlık aari 
hapiıhanenln Y edikul•de kurul· 
maıı kararındadır ve yakında 
faaliyete geçilecektir. Bu it için 
ceza evleri pullarının aahmından 

biriken paralar harcanacaktır. iki 
ıene kndar ıonra yeni hapiıha~ 
nenin bitmlt olacağı ai>yleniyor. 
Yeni hapishane yapılınca tlmdikl 
hapishaneye lüzum kalmıyacak ve 
mahkumlar oraya konacakbr. Ceza 
Kanunu münferit bapiı uıulllnU 
kabul ettiği için yeni hapishane 
kUçUk odalardan ibarett olacaktır. 

Balıkçılık 
Enstitüde Konıerve için 
· Tecrübeler Yapılıyor 

Baltalimanındaki b111ıkçılık 
enstitUsllnde, balık koniervaıl 

için tecrübeler yapılmaktadır. Bu 
it için enıtitUde tesiaat vücude 

getirilmektedir. Tecrübeler tilll'" 
dilik iyi netice vermiıtir. Konscr-

vacdık inkiıaf edince memlekette 
balık istihlaki artacak vo sahlmı
~an balıklarm denize dökülmeaine 
lüzum kalmıyacaktır. 

Fırl<a Kongresi 
Ankılradao gelen bir haberde, 

C. H. Fırkaaı büyük kongrHının 
9 Mayııta toplanacağı bildiriliyor. 

Mart 30 
= 

Tarihi J 
Birkaç 
Arasında 

hmirde zehirli aavaı gaz1erlno 
karıı maske tedariki için 70 bin, 
aavaı ıığnakları için 37 bin, iz• 
mir baatanelerinde yapılacak 11• 

rınak teşki!Atı için de 100 blo 
lira tahsisat ayrılacaktır. Bu it 
için vilAyet mecliıinden tahsisat 
iıtenmittir. 

ir ir .. 
NUmunellk ihracat 

Almauya Maliye bakanı Al· 
manyada en ziyade mazharı mll' 
aaade mu m lesi gören ülkelerden 
g ı~n numunelik mallardan güm
rlllr resmi ılınmamaaını kabul 
etmlıtir. 

ir .. .. 
Yeni Hafriyat 

Mnzeler idaresi, Iıtanbulun ba· 
ıı 7erlerlodo tarlht hafriyat yap
tırmayı diltllnmektedir. 

.. ir ir 
811Ahh Dolafanlar 

Polisler dünde bir çok )'erle,. 
de aramalar yapmıılar, bazı kim
selerin Üzerlerinde kama, biçak 
Ye tabanca gibi silAhlar bulmur 
lardır. Hepside mahkemeye v~ 
rilmlıtir. 

* * * 8arho' Olanlar 
Fazla içki içerek ıokaklardt 

aarboıluk yapanlar hakkmda ka• 
nuni takibat yapılman alakadır 
Jara bildirilmiştir, 

* * * Şehir Mecllsl 
lstanbul Şehir Mecliai Pazarte• 

ıinden itibaren tekrar toplanmayı 
baılayacaktır. 

* * * Seyyah Gelecek 
ÔnUmlizdeld Ni1an ve Mayı 

ayları içinde Jstanbula 2000 ka• 
dar ıeyyah geleceği 6ğrenildi. 

* * .. l!mlAk Bankasının Malları 
Emlak Bankası yeniden 26 

parça emlak ıatılığma çıkarmııtır. 
Bunların hepıi Adalardadı!'. 

* .. .. 
Yakalananlar 

Geçen hafta da muhafaza 
teık:JAtı tarafından 49 knçakçı 

yakalanmışlar. 

* .. * Gezinti Vapurlar1 
Şirketi Hayriye ve Akay ida

releri, Niınn başından itibaren 
Per9embe gilnlerl Boiazlçine v• 
Adalara yUzde elli tenzilAtla 
tenezzüh vapurları kaldıracaklar. 

* .. * 
Fransız Ticaret Odasında 

Fransız ticaret odasının yıllık 
toplantısı dün Beyoğlundaki Ün• 
yon Franaezde yapılmıitır. 

,- : on Posta 'nın Resiml_i_R_ik_a_Ay_e_s_i_: ________ R_a_z_a_r_O_la_R_a_s_a __ n_B_._D_ı_Y_o_r_K4_i_: ___ ] 

Kom1u - Hasan Bey, hükumet itfa· 
1: c ıs· ı:.hrtı için Freyman i11mindo bir 
ec:ıebi mUteh"'ı ... ıs szetirdi. 

•••• Bu mütehassıı yangının çabuk 
haber verilmesi için ıehrin oraıına bu• 
rasına otomatik telefon koyacak. 

\ !/ 
/ 

•... Bunun ıçın yarım mil) on lira 
IAıımmıf. Belediye veremiyor. Aha· 
ilden toplanacak. Ne denin ? 

Hasan B. - Ne diyeceğim ? .. Yan• 
dık 1 ,, Derim. 
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30 Mart 

' Hergün ' f". 

Neye Hala 
Kitap 
Satılmıyor? 

/yi Bir Kitapçı 
Demektir? 

Ne 

lngilterede üniversiteden yeni 
çıkmıı bir geaç kitapçılık yap· 
nıak heveıine kapılmıı, •• meı· 
hur lnstiliz kitapçılarından birine 
ınUracaat ederek fikir danıımıf. 
Kitapçı ona muvaffak olmak iç:n 
iyi bir kitapçıda bulunmaıı lazım· 
re:en ıartları saymıt: 

1 - Kitapçı çok çetin çahıan 
l.ir adamdır. Herıeyden evvel 
••rt bir İf hayatına alışkın olmalı. 

2 - lngiliı edebiyatı bak· 
kında derin bir bilgiye, Almanca 
Ye Fransızca bilmiye ihtiyaç 
vardır. 

3 - Kitapçının 1an'at bak· 
kında bir görll§U ve bir kanaati 
olmnhdır. 

4 - insanların iç yllzlinU 
okuyabilmelidir. 

5 - Bol sermaye 
6 - Her şeyden ziyade H• 

hırlı olmayı ö2"renmelidlr. 

* 
Kitap Niçin Satılmaz? 
DüA bir muharririmiz kitap· 

çıları dolaıarak bizde kitap satışı 
hakkında kısa bir anket yaptı. 
)ütün kitapçılar ayal cevapta 
hirleımft gibidirler. Hiç kitap 
•ahl11uyor. Az çok okunan Her· 
ler clnat romanlar, meraklı hika· 
)'eler ve mecmualardır. Hele 
ciddi titrlere el dokunduran 
yoktur. 

Bu yazlyetl gördükten ve bu 
cevapları okuduktan ıonra Inıillz 
l&itapçııının 1ukarıya naldettitim 
naıihatl aklıma geldi. 

. Bizde kitap satılmamasının 
Lırçok aebeplerl olabilir ve bu 
ıelaeplerln birçoj'unu hemen ıu· 
rada ııralayıvermek te ıBv de· 
iildir. 

l Fakat bunda ldtapçılarımııın 
~. ku&uru yok mudur? Bizim ki· 
tapçılar içinde kaçı Türk edebi· 
)•tııu bllir, kaçı· ıan'at hakkında 
fikir aahibldir ve kaçı bir ecnebi 
lııanıaa vikıfhr. 

Memleketin irfan ticaretini 
rapanlar bu seviyede olursa el· 
b ' 
•tte neıredecelderl kitapların 

~~unmaaını beklemek pek mUm· 
~uaı değildir. 

* Okuma ihtiyacı Arttı 
b Son zamanlarda mecmua ,.. 
tlarında görUlen hareket yeni 

ile r k , 
t,r' ın o. ~mı~a baıladıgını aöı· 
ı. rnek ıtıbarıle ıevinmei• değer 
lr hldiHdir. 

la LAtin laarfJerlnin kabulünden 
•ri matbuata çöken durgunluk 

:•••t yanı dağılıyor, . ortaya 
I •nı bir okuyucu n11ll çıkmış bu
~91•uyor. Y •ni harflerle yetlıen 
'f4 u tıeıll hakiki okuyucu sınıftır. 
,
1 
•cmuacdar bu 11nıfa hitap etm .. 

ı.: Jolunu bulmuılardır. Kitapç .. 
._ • bu ıırrı keıfettikleri gUa 
, 1"•aff ak olnıenın yolunu ltulm•ıı 
•calclartiır. 

Bulgar Kabinesi 
Aak "' B· ı·k · erı ır ı Kabinenın 
\' aptıklarını Beğenmedi 

Sof ya O" ~iti - un nıUzakerelerini 
~I re l askeri b "rlik idare heyeti, 

•tef k b' . . 4 a ıneı nın icraatını ı· d· 
1 

~ \.• 1'1 r u ~ ı "' 

Resimli Maka!e a Kıyafet Meselesi a 

f ..... ıarıa ilk elbluai kıllc rı i .. i. Sonra ırünttt•n ve gönülleri fel'hı çalıfıyorlar. lnı 1 0Jar ll r Cd L aKarak 
y11tmurden korunmak İi;n hayvan poatundan kendiıine hük6m verdikleri için !c:ıy3fetin .m~him rola vardır. Zengin 
elbiH yaptı. Bu elbiH ı:a111an ile birdenbire ve hatmet kıyafetin altında giz .•n•n . ~ r~ın rubu herkes görü"' 
va11tuı, bir aiynet ve aaltanat aleti oldu. HGkllmdarlıır tethia edemez. Halbukı hakıkı uı1an il.tünü değil iç ni 
muhletcm kıyafetlerle balkın üzerlade tuir yapmata ıa.:ey•ndir. Siz ruhunuzu zengin e'biuler'er g ' y ir n z, 
çalıttı)ar. BugilnkO kadınle r da zeng'n ve tık kıyafetleri'e viicudOnOH deA"ll 
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SON TELGRAF HABERLERİ 

Fransa da Harp içim 
Yapıldı! Kanun 

-----
( B1tıtnraf1 l inci yiizde ) çok yakın olan bir dipomat da meclisi, ıafakla beraber bitirdiği 

lerJn mUmkUn olduğu derecede ıöyle demiıtir: celsesinde 1935 seneai deniz 
azaltılabilecei'i bütün dünyaca " - Eğer Almanya, ıulh isti- inıaatı kısmının tezgaha konulma· 
anlaşı!mııtır . ., yenlerin haricinde kalmakta ısrar ama A müttefikan karar vermiıtir. 

Lord Eden de bu r.oktaya ederıe mesullyetlerin aaati çal· Ayan, fıari reyle, taarruz! 
ıöyle cevap verdi: makbı ıııcfkmiyecektir. ya emniyet, olmayan bir müdafaa için verilen 

.. _ Avrupanın bugüakD sıkın· ya harp.. lkilıinden birini tercih kanun projesini kabul etmfıtir. 
tıh vaziyeti, dünyanın bu1nk dev· etmek lazımdır. ,, A vusturyaya Yardım 
letler mUmesıillerl araaında ıahıl Almanyanın Teklif 1 
mllnaaebetler ve açık aoktainazar Çin •• 
teatileri ile ancak düzeltilebilir. Ettiği ittifak Pariı, 29 (A.A.) - Ön gaze-

Funaa, Ingiltere ve ltalya Londra, 29 ( A. A. ) - Deyll teıi fU haberi veriyor: 
arasında yeniden iıtiıareler ola· Telgraf gazettai, Berlin görOım•· cı Söylendiğine göre, 8. Muıo-
caktır. vazifemiz herkea için lerindo, Almanyanın mllıtemleke• llni Nazilerin Avuıturyada iktidar 
laaklcaniyetle müateait ,,. 11.... lerlaln ladul lem C.newrey• blr mevldin1 ele ır•çirmelerlo• karıı 
kesin huıuılyetini korur, Fakat Ingiliz. Alman fttlfakile dönmeyi Avuaturyaya yardım fçfo Yugoa-
hepimiıin lmanır. ı ~ olan nıUıt.. teklif ettiğini teyit edebilecek lavya ve çekoalovakya ile bir an· 
rek emniyet prenıiplerine uyiun vaziyette bulunduğunu yazmak· laşma imzalamak buıuıunda mu• 
olarak bu mDtkUllere bir hal tadır. Böylece "Deyli Telgraf,, tabaktır. ,, 
çaresi bulmak olacakbr.,, glirüımeler esnasmda, Hftlerln, Fransa Ve Küçük 

Lordeden ıözlerlnl, ıeyyahatl· Alman hava kuvyetlerlnln daha ltilif Beraber 
nln lngflfı " Ruı mUoasibetlerl ıimdiden lngiliz hava kuvvetlerin· 
için mUhim bir hadiH olduğu kana d b f l ld • s· Si Pariı, 30 ( Hususi ) _ Dün 

atinde buluaduğu cUmlesUe bltirmiıtir den a a az a 0 urunu ır mona 
Bay Edenin yanındaki bulu· bildirdiğini haber vormektedir. buraya gelen Romanya Hariciye 

nanlar, Loııdrada bUtün Avrupa Fransada Harp Bakam Bay TitUleıko ile Ba 
d 1 ti · f i t' k'l bir sulh Laval görUımUı'.er ve neti dy 

eY e erm n ' ıra 1 e Kanunu mu? ce o 
konferansı toplanacağı haberi lh· kllçUk itilaf ile Franunın 1 
tiyat telekki ediyorlar. Lort Edene Parlı, 29 ( A.A.) - AyAn fikirde olduğunu ıöylemiıl 'dlaya 

---~---:---~=-=---=--=-~~-...::...._...::.:~•r r. 
Fransız 
Gazele/eri 

t Baıtrafı 1 iacl yliad ) 
Jurnal gazetesi de, Almanya· 

nın harbe hazırlandıA"tnm tahakku 
ettiği ıöy lilyor. 

Sovret Gazeteleri 
Moıkova, 29 - Şark mi1&k111a 

bir makale tahals eden lnHtiya 
ıazetesf df yor ki : 

" Bu mlaak, bUtUn Awupa 
devletler;nce ıamil olmalı ve 
bu deYletlerl misakın derpİf 
etmlt olduğu arazide tecavllze 
maruz kalan miaaka dah;J her· 
haDgİ bir deYlete yardıu . <& koı· 
maya mecbur lutmaJıd•r. ,, 

lt•IJ• Gazeteleri 
Roma, 29 - Gazel dl Po• 

polo diyor ki: "Ar.ık bot ve 
aldatıcı konfr~:- · el r kafi 1 Streıa 
konfera: sı ıo , .a ı . 

Bunun Almanya 

Son Dakika· Mahkumları 

Almanya Öldürmigelim / 
Hudut/arını < .8•ttar~fı ı inci ytızde > 

ıöz gelııl ettı. Muhlllif b' 1 'T' / me us ar 
~ anımıyor lıyan hareketini tiddetle t kblh 

Londra, 30 (Huıuı1) - Al· ettiklerini bildirdiler. a 
manyaaın neler iıtediği artık Ve ı ı 8 

n ze oa uCka•tlnln tamamen belli oldu. Hitler, ha· 
ya ve deniz kuvvetlerini Rusya SuçSuları Kurtuldular 
ve Franıa kadar ,.o;ı:..altmak iste· Atina, 30(Huıuai)-V l , 

.. 5 en ze oıa 
dikten baıka, Fran11, Holanda ve kar.ıına karıı yapılan 'k 

B k 1 1 h d ti d d . b' . au. ast ye elçi a l e o an u u arı avaıı ün ıtmıı ve nı hk 
tanımakta, fakat diğer devletlerle ıuçlular hakkında beraet 

8 
k enıe 

olan hudutlarının kat'iyetini kabul . . y 1 ararı 
etmemekte, yeni • razi istemektedir. vermııtır. a nız ıuçlulardan Kara 

• ................. Tanaş buıka bir meselecl J 
"R"~·;·;·· .. ;;· .. ·L~~d;;···~;l;şmalarmı olduğu için tahliye edilrnce;i:~~-u 
ya kabul edecek, yahut etmlye· T 

cektir. O vakit ıulhu korumak 
için ciddi bir teşekkUle ihtiyaç 

_.. .. .. ' ' ' • • • • • .... • ~ • 1 •• ·~ .. ... 

vardır. 
Koryera della Sera gaı:etesl 

de, 1 ·gilt,. renin tal:iyes:nJe l bah· 

aederek lnai.iz Nazırlarını 1 B- -· er-
Hııe ) aptıkları seyahatı•1 f · ransa 
ve ital) a, ı taahhüt altancl koya-
mıyacağ.m yazı; or. 

~oca ı·n,.m• 1a1onund• tH yok. Ht-rkt-ı heyt'c n 
içint.• f .lim .eyrediyor. Dt:rken bireenUre ıt .k'. r y.ın•· 
)'Or p•r eler 11ç . ıyor. H erkt • merak •Ç n .. .c rııo olJugıı u 
anı' nı y • çnlıt rk'e ı k'lp d <', iıç k .4 l k bir lı yat ~örü
nüyo . Her..ccı ı r.birina so uyor. - r,. v. r, ne olu yer? 

Nedf'n soııra öAr n yor 2 , gclPn er nrn : iy ı• me mu rl 11 1 

miş ve bi'~tler ko :ıtro . c deccld rınİf. Eh vaz f · bu y11 .. 
T.ı b li ya :·ı. ac k. J-t r lı ylı uum a;Q en 1 orıtrol nıuıtme• 
leıinden so ,ı r •tı !:l :- sönth or ve f.lıne l' tv ını cJ iyor. 

Hu v,. k'a İı . a ıa uu da o U } Or ve lugu.ıusıcuı-

Sayfa ) 

r----------------~ 
Sözün Kısası 

Bir 
Altın 
Anahtar 

Server Bedi -

Fransada ·da kadınların ıeçim 
hakları kabul eoiıdı. biz bunu 
daha evvel yapnı.f olduğumuz 
için geciknıelerinGen başka hiçb.r 
ft:)'• şaşmayız. Asıl faşılacak ıey, 
Fransa gil.u kac.ını \ e kadınlığı 
en çok anlamış memleketlerden 
birinde, par:amentonun bu karara 
üzerıne kopan kıyamettir. "Ola· 
maz!,, Diye ha} kıranlar buyuk bir 
kalabalık teşkil edi) orlar. Gerçi 
bunla~ ın araaında kaynanalarHe 
arası açık olanlar, metresler n· 
den yUı buJamı) anlar, ıevgiı.· 
lerinden fena bir mektup alanlar 
belki ekseriyetd.r:er; fakat ne de 
olsa Fransa gibi bir memlekette 
bu kadar kadın düşmam bulunma 
sana ıa~mamak elden gelmiyor. 

logiltere kadınların bu hakkını 
•on bet sene evvel kabul etli. 
Ama naaıl!.. Kadınlar bu hakkı 
elde etmek jçlo dövilşdUler. iyi 
dinleyiniz: DövilşdUlerl Sade pro· 
pagandalarla, nutuklar:a, miting· 
lerle değil; askerler iibi dövüş· 
tülerl 

Ve askerler gibi öldüler l 
Şiddet, hapis, ölllm, herıeye 

katlandılar. Onların parlamentoya 
girmeleri müstahkem bir kaleyi 
zaptetmekten farkzı' oldu. 

Bizde ise kadın HylavJarımır. 
evlerine girer gibi kolaylık ve 
rahatlıkla Kamutayda yer aldılar; 
Atleta çantalarından bir anahtar 
çıkararak parlamentonun kapısını 
açtılar ve içeriye doj'ra yllrliyü· 
verdiler. 

Kendilerine erkek kardeıleri
nln bir hediye a-fbi uzattıkları bu 
altln anahtarın kıymetini bilmek 
ıerektir. Henüz birçok Anupa 
memleketlerinde erkekler bukadar 
cömert olmıya razı değildirler ve 
kız kardeılerlnln rey hakkını kabul 
etmeğo razı olanlarla ancak uzun 
yallar •Drea kanlı bir destandan 
ıonra anahtan tealim ettil~r. 

Kadınlarımız bu farkın çok 
ince maoaıını anladıkları nlsbette 
yUkaeleceklerdir. 

Yunan Meclisinde 
Münakaıalar Oldu, Ka Li

nenin istif ası istenildi 
Atlna, 30 (Huıuıt) - Meb'u· 

Hn Mecliıinin dünkü toplantııın da 
Baıbakan Bay Çaldaria, Yunaniı· 
tanda 20 yıldanberl hllkUm 
sDren buhranın hep Venlıeloa 
sun bata geçmek hırsından 
doğduiunu, asilere ıiddetli ceza· 
lar verileceğini, Ayanın ilga olu-
nactığını, fakat demokrali pren• 
ıiplerinden fedakArlak yapılmaya· 
cağını, yeni meb'uıan meclisi 
toplanıncaya kadar bükümetin 
muvakkat kanunlar ile memle· 
keti idare edeceğini söylemiştir. 

Bundan sonra söz alan Bay 
Metaksaa, hükumeti gevıeklikle 
itham · ederek alınan tedbirlerin 
kifi olmadığım ıöylemit ve kabl· 
nt. nin istifa etmesini lıtemlıtir. 

General Kondiliı buna cevap 
vererek, iıyana çabucak b .. bran 
bükümetin iktidar mevkiinde 
kalm&111 lüzumunu ileri sürJDUttllr. 

Venizelos partisinden yirınl 
mebus ta isyanı takbih ederek 
artık V enizelos ile ali kalan kal
madığmı ıöylemit!erdir. Netice~e 
meclis hükümetln ~ arcketlerınl 
t~svip etmiştir. 

Venize!osun 70000 lngiliz 
Lirası Eorcuf 

At. 30 ( A A ) - Bir ına, . · k' 
Amerikan bankas nın burada. 1 

şubesi, Veuize!osa bo_r~ ~ermıf 
ıd . '"mİf bin Jogııız lırasına o ugu ye. . 

k b·ı oi'rluoun , apuruna hacız 
1 

mu a ı 6 bOkü t 
koydurmak iıP~cınlş, me 

1 müudeıe cdilrliğl içia vapur • •tle t k"t t ' t en ı e mıı ve kabineye 
•tııUf t . t· B ~i . e ~ıf ır. u sebeple ka· 
lltnı •azı yeti nıütkülleşmiı · ir. I 

b:ıczine imkin bı.:l~hll!ı:&dıilnı 

--------------------------------) biid rm:ıtir. 1--
! . 11'\· "-4' 1ı V.rJıv. ~~ ~ . iS1'E R l !J Afi 



4 Sayfa 

\Memlebt Man.earası\: 
Çorum 
Kalesi 

Çorum, ( Huıust ) - Burada 
çok eikl çağlardan kalma bir 
kale vardır. Kalenin uıunlujıı 73, 
duvarlarının kalınlığa 12 metredir. 

Kalenin dört köteainde mH· 
gaHar gözlikmıkte duvarların 
Ozerinde biri parçalanmıf, diğeri 
sağlam iki top durmaktadır. 

Kalenin duyarları muntazam 
yontulmut tatlarla örUlmttür. Bu, 
taşlar araamda Utln hurufatile 
hak olunmuf 7a11 ye haçlara 
rastlanmaktadır. 

Bu kale en aon Danşmend 
TUrlıden tarafından lnt• edilmiitlr. 

Çorum kaleıl için, halk dilin· 
de, tllrlt\ tllrltı ef saneJ er vardır. 

Amaaya Beyi, Şeddadın sfiz .. 
ğtın bakııh km, Mihriban Çorum 
kaleainde bapaedilmiştir. 

Kalanın bUytık ct\\nle kapı11n· 
dan baıka, arl<a tatafmda tek 
kanatla bir kapı daha vardır. 
Cllml• kapııından Jçerf gin1ince 
kartıhklı iki oda g~rUIUr. Oda· 
lardan biri kalı kumandanının, 
diğeri de öliime mahkum eıirlo· 
rin bulunduğu zmdanmıı. Zında· 
mn kapııı yoktur. Bir insanın 

ıığabileceği kadar, birkaç metre 
yüksekte deliği vardır. , 

Kalenin içinde Selçuk Türk· 
Jerl tarafmdan yapılmıt kUçllk bir 
cami ve harab bir çeıme vardır. 
17 ci asırda Çoruma da uğramıv 
olan Evliya Çelebi Çorum kale· 
einden bahsederken, ( kalenin 
içinde birkaç hane, anbar, mesçit, 
çeşme var idi ) der. Meibur sey· 
yahın yazdıklarından zamanımızda 

yalnız cami kalmıtbr. Kalenin 
içeriaine yeniden evler yapUmıı 
ve bunların ıay111 bir mahalle 
teşkil edecek kadar çoğalmıftır. 

Çorum kaleai atınden gUne 
harap olmakta, yor yer çökmek· 
tedir. 

Şehirdeki baıı lnıaat içln kale 
taılarmın gizli gizli •ıınldıtı da 
aöylenmektıdlr. 

Çorum tarihi ıimdlye kadar 
yaxılmamıtbr. Y ıllardanberl Eti 
tarihi hakkında tetkikatta bulg. 
nan Bay Rıfat Rami Arıncı Ço
rum tarihini dı yaımıya bar 
lamııtır. C. B. 

Tokatta 
iki Yeni Nahiye Kuruldu 

Tokat ( Huıual ) - Tokata 
batlı Ohtap aahlyeıl kaldmlmıı, 
bu nahi} eye bağlı köyler eakl 
Biıerl nahiyesine bağlanmıı ve 
Blzeri merkez olmak Ozere Kök· 
dere adlı yeni bir nahiye kurul· 
muştur. 

Pazar nahlrııl de iki k11ma 
ayl'ılmııtır. Bu aahfyenia birkıı· 
mınan ••rkeıl gene Pazar nah!· 
yesidir. Birkıap:u da yol tetkll 
edilen Dljınedıpo nahiyulne 
bağlanmııtır. Dhtmedepo nahl· 
,.ıfnfn köyleri ıua1ardır: 

Kırum kiri {Nafia merlu:r.ldlr), 
Çıprck, Çarıkuz, Halil Alan, 
Emir SeyJt, DoA'aneı, Aaarel 
Ahırköy, Sançlçelc, Pınarkat. 
Ortaköy, Kalaycık, Ayvacık, 
Kanalı, O, k~aen, kUçUk Biret, 
Boxat alan, Gtırcll, blytık Biret 

~avzada Ağır Ceza Mahkemesi 
Havza ( Husuıt ) - Vezirköp .. 

rft kazaaındaki Ağırcı:ıa mahke
meainln Havıaya getirileceil 
•Öj lenilmektcdfr. Haber Hana 
\'e Ladik kazalarında aevinçle 
ı ' ~ carşı .a .ı mış . ır. 

SON POSTA Mart 30 
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Ôkonomi İ 
1 MEMLEKE HABERLER} 

Dörtyolda Yeni 
Ve Elektrik 

Bir Şehir Planı 
Yapılacak 

Dörtyol( Hu· DISrtyolda 24 bin 
ıua1 ) - Dortyol tifuı yaıamak· 
kaaabasa Akde· tadır. Kasabada 
n:ze doğru uza- biri zirat, diğeri 
nan Givurdağı- ticari iki koopo-
nın eteklerine ratif vardır. Bu 
kurulmuıtur. Ge- iki kooperatifin 
niş portakal bah· bir lef tiril me ıi, 
çeleri zaten ta• daha büyllk, da· 
biat güzellikle- ha esaslı işler 
rlne malik olan batarılmaıı dUtll· 
Dörlyolun do1 ul· nUlmaktedfr. Be-
mayan gilzellğinl lediye şehrin 
bUsbütUn artt· imarı için hllt· 
tırmaktadır. Ha· çesine tahsisat 
vası kuru ve koymuıtur. Bir 
sıcak olan Dört· tehir plinı yapı• 
yolda bahal' bu lacak, Dörtyol 
yıl lkinclklnun- elektrikle aydın• 
Cla baılamııtır. Dörtyolun Oavurdağı eteklerinden bir görünilş latılacak, GAvur-
BUtUn ova rengArenk yaz çiçek· ı rakam bir aene 80 milyon oluraa dağından gayet gilzel bir su 
leri Ilı ıOslenmlfilr. ikinci .ene 40 milyon olmakta, şehlre akıtılacak, Dörtyol bah· 

Portakal bahçeleri bUUln yurda 3 aeno yine 80 milyona çıkmak· çelerinin auyu çoğaltılacaktır. 
portakal yetiıtirmekte, Dörtyol tadır. ' Dörtyolda yalnız bir ilk mektep 
için geliri en çok kazanç membaı Yalnız ıon ıenelerde porta• Yardır. Bir tek mektep az gelmek· 
olmaktadır. Her yıl 06rtyoldan kallanmızan dışarı memleketlere te, ihtiyacı karıılayamamakta· 
dııarıya 80 milyon portakal gön• gönderilmemesi kazanç miktarının dır. 
derllmektedlr. Maamafib bu •zalmaıını mucip olmuıtur. Vamık Oiu.a 

Akseki de 
Kaymakam 72 Köy Muh· 

tarına işlerini Anlatb 
Akıeki (Husust )- Kaymakam 

Bay KAmU kazaya bağlı 72 köyUn 
muhtarlan ile 
Oç nahiye mU.. 
dllrünft mer
kez.do topla· 

mıı ve kendJ. 
lorlnı ıoyadla· 
rı teacill, nllfua 
aayımı Te nu• 
merotaj itleri 
hakkında iza
hat vererek 

k6y telefonla· 

AkHki kaymakamı rmıa bir An 
Bay KAmil enel yapılma· 

aını, k&ylerin imar ye ıslahını 
taY1iye etmiıtir. 

1 
Taşköprüde llkmektepleri Teftif 

Ta§lı:ÖprU muallimleri bir arada 

Taşköprü, (Huıuai) - Kaıtamonu ilk tedriaat mUfettitl Bay 
Cavit buraya golmlf, mektepleri teftlf etmlı, batna kfty •e merkez 
mual:lmlerjni bir araya toplayarak köy mekteplerini allkadar eden 
mllaakatalı bir konf11tranı tertip etmlıtir. Bay Cavit teftiılerl netice• 
ıinde çok memnun kalmlf, başmuallim Bay Hulusiyi takdir ıtmifUr. 

1 Yurtta -,-
Havza l•tihsal 
Ve Ticaret 
Merkezi 

Hav:ı:a, ( Husust ) - liuranııı 
dllnı kadar en mühim vaııfı iflek 
blr sayfiye Ye su ıehrl oluıu icU: 

' Buglln bundan daha Uıtün •aaıh 
iflek bir ticaret ve lıtihaal mel" 
ke:ıl oluşudur. 

Son yıllaran Bkonomlk darhfl 
içinde azalan kaıançlarını telAkld 
için Havzalılar hiç dU§Unmedllet, 
lSkonomik ıahada kaybettiklerlol 
topraktan aradılar, tarlalarına v• 
bahçelerine dlSndlller. Memleketi 
bir ekim ve istihsal alanı halin• 
getirdiler. 

Bugün Havza ekin paxarıııde 
her aatış gUnU yirmi, otuz yagoO 
zahire alam ve aatımı yapılmak• 
tadır. Dün istihlak edeceği zab14 
reyi dl ğer kaza ve kasabalardad 
getiren bir kasaba için bu raki 
kamın küçük sayılamıyacak bit 
değeri vardır. Havzanın bugünkd 
iatihaal vaziyoti cidden sevindiri
cidir. Dün ona aatanlar bugUO 
ondan alıyerlar. 

Yakın kasaba ye köylerd• 
latlbsal ettikleri zahireyi artık 
Havza pazarında ıatmeya bati• .. 
mıılardır. Bu yüzden Havza blı 
zahire ıınbarı ve transit morkeıl 
haline gelmlıtlr. Komisyonculuk. 

nakllyatcıhk gibi yeni lilcr bar' 
lamıf, lş evleri tessUı etmiştlt• 
Hele pancar zirnatinin inkiıah 
memleket lçln iyi bir yarın vadet• 
mektedlr. 

Ancak ferdi teıebbüslerld 
dojurduğu bu neticeyi ilerletmek 
için teıekkUller yapılması mllD 
bankalarm müzahereti lizımdır. 
ilk yapılacak it bir latihsal ve 
ihraç kooperaUfl kurmak olmalı• 
dır. Burada it Bankaıının bir şub• 
açma11, Ziraat Bankaıının mDr 
tahaillero ve zahire tUccarlanıı• 
daha faydalı bale ıokulmaıı çok 
bftyOk karlar temin edecektir. 

Alan.yada 
Halkevi Bir Çaylı Konıet 

Verdi Kaymakam yaptaia haabilıalde 
bu itler hakkında muhtarlara 
oUmunelor i~ıtermlf, lılerln n&1il 
yapılacaamı tarif etmiıtir. 
Kaymakam Bay Klmll Akae\dnin 
imarı husuıunda faydalı tedbirler 
almaktadır. 

Elbiistanda 
iki Kaçakçı Kafilesi 

Yakalandı 

Alanya (Huıusi) - Halk•d 

1 

K f h d ikinci çay ziyafetini tertip etoılf iZi Ca amam a .,. bu ıuretle memleket müo•" 

Bir Muallim Ders Verir- Yerlerinin bir araya toplan1111
" 

ken Düıüp Ôldü ama veaile Yermiştir. Toplanb~' 

Ceviz Kütüğü 
TicarP.ti Zararlı 
Dimağa Başladı 

Kızılcahamam ( Hususi ) -
Burada birkaç yıldanberl ceviz 
kıunğll ticareti baılamııtır. Enel
ce keailecek ve aatılacak ceviı. 
ataçları ziraat memuru tarafından 
muayene edilmekte, mabıul Ye.-.. 

meyecek bale geldiği anla taldığı 
takrurde ağacm keailmesine ixin 
verilmekte idi. Fakat son sene· 
ferde ziraat memurundan izin 
alınmaya lllzum görUlmeden genç 
aiaçlar da keailmeye ve ceviz kll· 
tlfı'U para ettiği için vereceği 
mahıul dlltUnUlmeden pazara çı· 
karılmaktadn. Bir l!lltl\k 25 • 30 
lira etmektedir. Bu hal devam 
ettiği takdirde Kızılcahamamda 
ceviz istihsal edilemeyecektir. 

Havza Fırka Reisliği 
Havza (Huıuıi) - Havza fır· 

ka idare heyeti ıeçimi yapılmıı, 
idare Heyeti Rciı:lğine Hay Na• 
fiz Kaynar seçilmiştir. 

Elbnıtao (Huauat) - Jandar· 
ma kumandaı Bay Mazhar aldıaı 
tedbirler aayesinde blı'l hay•anlı. 
diğeri yaya iki kaçakçı kafileıi 

yakalamııtır. Kaçakçılar mahke
meye YerHmlı, hayvanlarile kaçak 
eıyalar mUıadere oluomuıtur. 

Bandırmada Numerotaj 
Bandırma, (Huıulilt; - Belediye 

burada numrotaj işini ikmal 

ıtmiıtir. Şimdi numara plikalan 
hazırlanmaktadır. ikmal edilir 
edilmez blltlln binalarR.. bir örnek 
numara plakları takılacaktır. -· ·~ ' ·- ···----~ ................. -.... .--... ......-........ __ 

Gtın 

31 

TAKVİM 
CUMARTESi 

30 MART 935 
Kuım 

142 

Rumi 
1J5J 

Arabt ~ 
25 Zilhicce t3SJ il 17 Mart 
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oı .. , ıı ıs tt 48 Akı.ı• ıı - 18 sı 
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lklııdl 1 2G l~ ~J laı1ak 9 56 4 06 

muallim Bay Hazım Gönenç b~ 
Kızılcahamam (Huıust) - Pa· aöylev ıöylemlt, öz. dilimizin ço11 

zar nablyeıi llkmektep muallimi zenfİn bir hazine olduğunu o~ 
Bay Raşlt Rıza mektepte ders d-' 
verirken fenalık golmiı, hemen muneleri ilı göıtermif, bun d-' 
kUrallnOn üzerine dflterek ölmUı· aoora musiki kolu tarafın 
Ulı. Bu ölUm nahiyede derin bir bir konser Yerilmiş, öx musikl-
teesaQr uyandırmıthr. Merhum mizle ulusal havalar çalınm.ş~!.~/ 
kendisini )'alnız telebelerine değil, ·--..... --:-... -··-·--·-.. -···· ~ 

hntnn nahiye halkına ••vdirmiı - U L K ey~' 
~u~ 8UTUN ~ 1 

Kızılcahamam Kaymakam HER,. U 
Vekilliği "' 

Kızılcahamam (Huıuıi) - Kay· 
mııkam Bay Dilaver rahatsız ol· 

, duğu için kendisine Aakara 
vilayeti maiyet memurlarından 
Bay lhaan vekalet etmektedir. 

Havzada Afyon Ekimi 
Havza ( Huauai) - Son yıl· 

larda burada pancar ekimi art
mıç, fakat buna mukabil afyon 
ekimi azalmıf tar. 

Vezirköprü Fırka Reisi 
Vezlrköprll ( Huıuat) - Ve

ılrköprll fırka idare heyeti seçi· 
mi yapılmıı, idare heyeti Baıkan· 
lığına Bay Milin aıçilmiftlr. 
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HARİCİ "( Gönül lıleri J 
Can 
Dayanmıya11 
Bir Yarış 

Keseleri dolgun, ticaret •• öko
Doml itleri az çok tıkırında glden 
hazı milletlerin koca koca harp 
W•ınilerl yaptırdıklıırına ıahit oluyo
tuz. G eçealerde bun'ardan otu:ı beter 
bin tonluk iki tanuini ltal1a blkG
llletl tezpha koydu. Fraııaa da bir 
tane yaptırmak kararındadar. 

Tayyarelerin mOlhit bir ıllr'at 

lıazandıkları, tahrip te1lrlerini pek 
liyade arthrdıklan bir devirde en .... 
lerinin blyttkfftğOna•n dolayı lnzlarını 
faua artırmak mCimkGa olmı1an bu 
aenıileria çok mUaait bir hedef 
letkil ettikleri fOphe glStDrme:ı bir 
hakikattir. Buna ratmen denis1erde 
laey11c allkaluı olu mUletleria bu 
aeyi semUer yapbrmaktaa vu geç
laemeleri iki mülüm Mbepl•D dola
rtdıra 

1 - Bu gemilerin tayyare bomba• 
larına kartı torpito Ye ı..flf lıı:rova• 
llrierdea daha dayanıklı olmalar1. 

2 - Kara ordularından nasıl 
Piyadeyi kaldarmak mGmkGn deti!ae 
donanmalarda da piyade vazifeıiai 
tlrea blylk hat laarp gemilerinin 
• ıuretle l&jvedll•Hiaia almktln 
.t•amuı. 

Maamafib bu gemileria belaer to
ll11 takriben ( 200) lngillz llras aa 
llıalolaınktadır. Bu beaııpça ( 35000) 
tonlak bir herp gemiıl 85000 X 200-= 
7.ooo.ooo lna-ilız liraıı eder. 

Bu l'emllerdea •• bunların etrafı· 
aı besliyecek olanlardaa bir miktar 
Yaptırmak mecburiyeti11de buluaan 
-.illetler i~in bu itin ae afır bir yak 
teıkil ettitl keadilitindea meydaa
dadır. Birinin blSyle bir it yapma
)• kalkıt111Hı diterleriai de harekete 
aetlrdiji lçia yaz.İyet, kıaa &amanda, 
tlddetli bir .. anın inkılAp etmekte 
•• bu barı11 kaynaklarının vtrimi 
lınahdut milletler için yıkıcı bir hal 
~•lst•clır. B6yle bir banp Wb9tte 

1 can dayanmaz. - Sareyya 

Orta Avrupadan Kıt 
Haberleri Geliyor 

Brealav. 29 ( A. A. ) - Üç 
atbıdenberl Silezyada dailık 
trazide bol kar yağmııbr. 

Bu aabalı Berllnde fazla kar 
)ağınıf, ıehir kalın bir kar taba· 
~ıı altında kalmıştır. 

<2 L 

Edebi 
"'!efrfkamrz 

Bulgarisfqfl 
Fransa ile 
Uzlaşıyor ' 

Sofya, 29 ( Husuıt) - Fran• 
ıanın Sofyadald Tlcar.t Konıo
losu, lktısat Bakanı ProfcılSr 
Mollofu ziyaret ederek uzua 
boylu görUımUştur. Bu görUı· 
me esnasında Bulgartıtan ile 
Fransa ticari mllnasebatıaın tan· 
%İmi itleri ıtC5rOşOldOttı muhak· 
kaktır. Diğer taraftan buradaki 
Fransa Sefiri Labure •efaretbane 
salonlannda geçen ıece btıyOk 
bir ziyafet vermiılerdir. Ziyafette 
Başbakan Jeneral Zlatef ile Adliye 
Bakanı Profesör Dikof n Zahire 
ihracat Umum MOdtlrtl Kana:d· 
reıkl •• diğer zeyat hazrr bulun· 
muşlardır. 

Üç Günde Üç 
Milyon Drahmi 

Yunaniatanda Donanma 
için iane Toplanıyor 
Atina, 29 (Husuıt) - Prolya 

gazetesi ml:li yardım sfttuno 
açarak öç gOn zarfmda donaomı
ya yardım için üç milyon drahmi 
toplamı,tır. Aynca, hava lcunet· 
leri namına birçok tepkklilJer 
tarafından para toplanıyor. 

Atina, Pire tehirleri ile ıof8r
ler aendikaa orduya birer tayyare 
hediye ettiler. Bat••kil ÇaldarisJn 
dikilecek olan heykeli ıçin para 
toplanmaktadır. 

Hindistan Ve 
ngi trere 

Londra, 29 (A.A.) Hindi.tan 
itleri bakanı Slr Samuel Hoar, 
ayam kamara11nda prenılerle 
mln bir münasebet muhafaza l 
ettiğini bfldirmiştlr. 

Hiat kanuaa esasisi projedne 
yapılan itirazlar hakkında mftza· 
kereler mUaalt bir ıekilde cere
yan etmektedir. 

3 

Taz••: 
Mahmut Yesari 

Çam Tırtılları 
Şayet sıkılacak olur1anız, hiç 
:8'ftnmeyln, çekinmeyi•, emre· 
..:· · · Başka bir oda bazırlanz. 
L~r~niz, yukan katta bir oda 
....-enın ••• 

ld.. Genç kadın. lemelll olmadıfı 
fazlaca ehemmiyet YHmi

)orda: 

- Blrlra, ......_ Ne ~ıkar? 
Sizi çok yoruyoru-.· 

L . Otel ııhibl, ıftcenmİf gibi 
•lcıyordu: 
f kalbimi kınyonuauz, fLnım• 

' endi. .. Biz, müıterilerfmW mem• 
"1rll etmek fıteriz. 

p ··-"' ·•cer, &aÇ gDodOr, lıep ayni 
•a ve ayni çerçeve içinde yaıa· 
~. hu11almı1tı, bY kOçllk 

iıı.klık, onun hoıuna gf.ttf; yeni 
Odaamı be} endi: 

- Buruı çok ıtızeL •• 
rraı? M~h~em Bey, bir eka:k yar 
t ~ıbi etrafına dikkatJe baktık· 
"' aonra, kapının önfmde durdu: 

htı - Hanımefendi, korkanm, 
rada da gtJndliz)eri, bahçenin 

~1'lHLüstinden tikiyet edecebinlzl 
'-•I rnfiıterileri ve har;çt• p

ler. bahçede otururlar; tavla, 

domina, kağıt oynarJar. Onlarıa 
aürültülerl de aizi sıkmuml 

Genç kadın, omuzlarına kal-
chrlDlfb: 

- Kat'iyyen... Daha iJi. .. 
S.yred•. ejleniri& 

Muharrem Bey, eğilerek Ha• 
eeri .. lbıladı: 

- Siz, billrsbiiı. bıuu•efeadi. 
Otel sahibi {ılnnca, Hacer. 

pencereye doğru ritti, bahçeye 
baktı. Bahçede otel katibi Zihni 
U. •aytaa bıyıkla za1ıf bir ıenç, 
tavla oynuyorlardı. lldai de ara 
ıın, pz ucu ile, yukanya, Hace
rln odasının pencerelerine b.kı
yGrlardı. 

Hacer. yeni odaya bf!Dchiı· 
nıa duyuldupnu anlamıfb. Pen
cereden çekildi T• perdeyi indirdi: 

- Bakar, bakar, yorulurlar; 
lbaitlerDıi kuer, bakmaktan vaz
ıeçerler. O zamaa, ben. perde 
keaanadan, rahat rahat bakanml 

Odada, bir aliddet baw!lannı 
dlbeltm•k. etJalanm yerleıtir
melde oyalandı. Hizmetçi kadının, 
lıarpdaki •Jçıdu getirdiji yemeii 
lateksiz btek.m yedL Y atajına 

İngiliz D~~~~~~~~._!,vfanevraşı ~t::uş Adam 
Tayyareler Harb Gemile- Dağınık Olur 

" Yeni evliyim. Kocam az çok 

r • B • Y Yap k okumut bir adamdır. Evine dOt-1 D C ırşe amıyaca kllndtir. Çok okur. Onu çılgın 
ııibl aeviyorum. Fakat 6yle der· 

Son manevraya 9lkm Ingiliı filofündan bir kısım 

Lo.cira. 29 (Ha....ı) - Birkaç 
ıtln evvel BDylk Atlu denizinde 
yapılan ve bir hafta devam eden 
lnglllz d011anm..... maaenala
nndan ahun netlcel• t...,ıt 
olunmuftur. Geçen mannralarda 
oldap. afbl bu sefer de, bir harp 
çıktıjı zaman denis .derlerinl 
himaye edebilmek mueleal &z .. 
rinde durulmuı ve fennin en ıon 
katlan tatbik edilmiftir. 

Verilen haberlere g8re, bu 
.on manevradan ahnan en mlihim 

Belçika Parası 1 
Alhn Esasından Ayrıldı, 

Kıymetten Düşürülüyor 
Pariı, 29 .A. m~ 

•afil, Befçfh frangnnn lnymetten 

dDtftrUlmeaini, altın blokdan ıter

ling blokuna yapılan bir kan 
nakli amellyeai te:Akki etmekte
dirler. 

Loadra, 29 ( A.A. } - Belçı

kanın muvakkaten alhn esaı:nı 

bırakmak karan mali mahafill 
hayrete dftşftrmemiştir. Sadece 

uzandı, ellerini enseainda kilitledi. 
Tavana bakarken bakarken uyu

muıtu. 
Birkaç ıaat sonra, ter lçlnde 

uyandı. Buranın havuına. vücudu 
daha ahpmamıştı. Yorganı atın
ca Ufliycr, fakat &rtOltince de 
terden boğuluyordu. Çamaf1r 
değ:ştirecektL 

Bavulunu açtı; yola çıkbğm
danberi çamaşır değittire değif· 
tire temizler azalmıı. kirliler 
bavulun blr gözlinft doldurmuştu. 

Kidleri yıkatmak iat·yordu. 
Fakat ince lpeklilerl. hizmetçi 
Huriye kadının ellerine verip ya
katınağa korkuyordu. 

latanbalda, pan.iyoa ko_. 
...- Kıybr.k•ı habrlacL Kıytuılı, 
beyaz çama11rlan, sonra ipeklileri 
lne!emeden. ne temiz yıkardı 1 
Kıybr.k'ıa ıta.a de kr9111"88Zdo; 
kll. 1 ... ır fekem yapmadan. çlrik 
çizik buruşturmadan 6tülerdi. 

Kirli, diye çıkanp atbldan 
yatla. kirli detlldi. iki •a ile yı
bnıaca. pi gibi. tertemiz olurda. 
F abt. ı&mlekleri. hmlso:lan, 
komblnezonlan ahp ta mnhlk 
baııoda yıkamıya, çitilemiye uta• 
nıyordu. 

Onun her hareketin• dikkat 
ediyorlardı; bir gören olsa, he
men etrafa yayardı; sonra, neler 
demezl•rdi ? · 

Hacer, kirlileri koyduğu göz:· 

dera ıudUJ': Deniz muharebelerinde 
hava filolarının tesir ve faaliSret
lui çok mahduttur. Harp ıenıi
lerl kendilerini tayyarelerin taar
ruzlanndaa kolayca koruya bile· 
ceklerdir. Geceleri tayyarelerin 
faaliyet sahaaı hiç denilecek de
recededir. 

Bundan başka daha bazı mü
him neticeler elde edilmiştir. 
Fakat bahriye mahafili bu hususta 
bQyfik bir ketumiyet muhafaza 
ediyor. 

Leh Kabinesi 
Y al~ız Baıhakao Değiıti, 

Ötekiler yerlerinde .. 
VarşoAa, 29 (A.A.) - Mira· 

..,. sı ... ır yea1 bW..Jf tefldl 
etmiştir. Eald Baıbakan m08tema, 
bntnn bakanlar eıkl yerlerinde 
kalmııf ardır. 

···············-···-····--------~ 
Belçikanm bu karan ile Amerl-
kanıa ••Yelce alnut olduğu kara
na biribirlerine aynen benzerlik
leri herine aazan dikkat çekil
mektedir. 
= 
de•, aadece terlediği için 
dıiı kombinozonlardan 
seçti, arkasına 2eçirdl. 
lundlno ıtllUyordu: 

çıkar
birini 

Kendi 

- Kıbrık, hastalandı .. 
lar 

. gı za· 
man da, böyle kirli ae ti 1 alırdım! pe n 

Hayat, her gittiff )'erd bi 
kı .. d ,.. . e, raz 

p ını e~ııtırerek, onu t k'b 
d' d Ha a 1 e-
ıyor ku. ev amaeaile huluıun• 

cuya adar, çamaşırları ld 
. k m a~ 
ıle ullanmıya karar vermi t'· 

H . ka 'ı. - unye dm. canım .. 
lelderi J ırtarl KOID" 

Fakat annedle bulofQnca da 
çam8.f1rlan yıkatmanın k 1 bulalileceğial, pek llmid oday~ 

• ema
)'ordu. K6yde, ~iYld. aoda bol bile-
ceği ılipheliydl bulunsa da, k:ncli 
yıkayacaktı. 

- Manildirlerim kınla k. 
Ell•rim bozulacak.. ca • 

Ellerinin tumetinden fedaktr
hk etmek, CADıPı ııluyorcla. Kafa
mm~ içindeki mllphem. karıpk 
udqder, bu fedaklrlığa. kolay 
nm olamıyordu. 

Genç lradm, fazla ince dOt6a
men:n, ayn bir dert olduğunu, 
anlamııtı. DUşünmekten vazgeçti: 

- E betle bir kolayını buluruz. 
Pen~er& 6nline gitti, perdeyi 

aralayıp baktı. Bahçede ldmaeler 
yoklu. Acaba ptrdeleri inik gör
dikleri için mi, bahçede olUl'mU· 

JOrlardı; yoka& otel sahibi, her-

beder, öyle dağımk bir adam ki. 
yakaaını düzeltmekten, kıravabnı 
bağlamaktan bıkhm. Bazan ainlr
leniyorum. Ne yapacağımı ıaıırdımt 

Fibiye 

lnau hlr dGrbUnU lkl tllrlll 
kullanabilir. Teraine bakbjum 
uman manzara uzaklqır. 

Bir mikroakop olmakaıZJn bir
çok kllçtik hayvancıkları, suyun 
içinde yUzen mikropları ıörmeyiz. 

Bazı insanlar vardır ki herı•Y• 
kartı mikroıkop kullanır, her 
vakit dnrbllnll terıine kullanırlar. 

Sevdiğin, beğendiğin kocanın 
kuSUJ'UDU görmek lç!a llİs de nedea 
mlltemadiyen elde mikroskop 
aafl ıuyu dola§iyorıunm. Dajnık· 
hk bir s&aab değildir. Bir kuaur 
dur ki kolaylıkla hot görnle
blJlr. Meziyetleri kusurlanna f alk 
bir adamın kllçlik bir kuıuru da 
hoı ıörtılilverir canım! 

lf 
0 Genç bir kınm, annemle be

raber yaı.yorum. TabU evlenmek 
istiyorum. Fakat bir talih çıktığı 
zaman &DDemde bir surat. bir su
rat, ıaprıyorum. anlatılıyor ki ev• 
lenmememi iatiyor, evlenirsem 
onu yalnız b~rakacağamdan kor
kuyor, hakkı da yok değil amma. 
ben Uel'ebod beklr ou kalacağım .. 

Hayriye 

Üzülme kızım. Her ıcyln biF 
kolayı bulunur. Kısmetine klmıe
alz bir erkek çıkarsa, annen lkl
niıe de evde annelik eder. O vakit 
ra1aaı-....... 

* Kadıköyünde Nig&r Hanıma; 
Har erkeğin her sözllne lna• 

nılmaz. Bir erkeğin Hvalain• 
inanmak için onu bir müddet 
imtihan etmek gerektir. Siz bu 
fmtihanl yaptınız mı bilmiyorum. 
Fakat her halde ibtlyath olmanızı 
taniye ederim. 

TEYZE 
s:u =-

bansl bir ••silo, bahane lle, bah
çeye çılonağı ya11k mi etmlfti? 

Hacer, eVYelA perdeyJ; ıonn 
da, hiç gOrWtll etmeden pence
reyi a~b; geri çekildi. 

Eğer, bahçeye çıkanlar olursa, 
ıealerinl duyardı. Hacer, aynaya 
baktı; Hçlannın kayafforft, fena 
bozulmuftu. Saçlannı ı•latb, tara
dı, maıalarla kııtırdı ve ıiyah 
tftlden tu.-alet takyesial baıına 
geçirdi. 

Kaılarını, boya kalemUe yay 
gıôl gerdi; yanaklarını al al dal
galadı, dudaklannı atefi al kır
mızıladı. 

Koyu nefti tuvaletini ıtydL 
Aynanın 6nllnde, kendiıai beyeDdL 

Fakat neye, DiçiD hazarlan
mııtı? Şıkhjmı, tuvaletini. gtızel
lijlnl, ciciliğinl kime g6aterecekti7 
Kime ı~aterlp, kime beyendlrr 
cekti? 

- Sokağa çabam•? 
Diye dD1Dndft. NenJ• glde

cekt;? Bir yol aı5ıtereD ollaydl, 
çakar. ge:ıerdi. fakat kimi yama& 

abrda aakağa 9ka&iHrdl7 
Sokağa pkmao•• bam bir ha· 

yal oldujuau uladı. Tekrar~ 
~,. yak• ..... Bahpye 
uzun boylu, lrıranta, öbllrlt orta 
boylu, tıknaz ve k.aa top aakallı 
iki adam airmİfÜ 

( Arkuı yar) 



'' ' a 

Dünga Hô.diseleri 

Efn Kalabalık 
Şehirler ..• 

Yeni bir istatistiğe Aazaran 
Avrupa ile Londra ıehrinin 

Amerika ara- nüfusu 7 ,500,452 ye 
varmııtır. bu iti· 

sında bir barla dünyanın 
,_m_ii_•a_b_a_lc_•_ en kala balık ı•h
ridlr. ikincilik Nevyork ıehrine 
dtıımektedir. Nllfuıu 5,621,000dlr. 
Fakat yapılan bir tahmine naza• 
raa 6nUmUıdekl on yıl içinde 
( Nevyork ) ıehri bata ıeçecek, 
Londra lklnciliie düşecektir. Şu 
halde Avrupa ile Amerika ara· 
ıında dünyanın en kalabalık 
ı•hrine maliklyet için bir mtisa· 
baka açılmıt demektir. 

... 
Franıız Bankaksmın tıdavDI 

meYkline çıkardıiı50 franklık 

Kadın •rkek yeni baknotlarda 
1 k bir kadın, bir de 

, Jar 1 erkek reıml var· 
dır. Fakat her lklalnln siması da 
yek<ıiğerinln aynıdır. Yanlııhk 
aonradan anlaıılmııtır, Fakat ar
tık taahlhlne imkAn yoktur. 

* Kendi kendine, aldıj'ı ilk 
kuvvetin tesirile mUtema-

Dftlri dalln diyen lıliyen mo-
motörif törü icada çalı· 

ıanlar yalnız mem
_t_•_c,_ü_b_•_d_•_, leketimizde yetiı· 
mez. bir tane de Fransada vardır. 
adı (Lefalx) dlr. Tamam 40 yıl· 
danberJ, ıonu gelmiyen bir aabır· 
la bu iı üzerinde çalıımaktadır. 
MHaiıi bUsbtltüD bova gitmiı 
değildir. Bugttn elinde knçtık bir 
makine modeli vardır. El ile bir 
defa dokunuldu mu biı durma· 
dan Uç ıün iılemektedlr, fakat 
hareketi yanı, ıe11i de pek 
fazladır. LefaiX ıimdl bu 
mot&rl HUİzlettirmeye, ayal 
nmanda da hareketini çabulclaı• 
tırmaya ,alıımaktadır. Muvaffak 
oluraa fen akade11tlaiae mlracaat 
ederek tec:rtı be edilmHiai lıtiye

cektır. 
lf 

Bazıları Dirijabl balonlaruı 
Almanlar tarafıadan icat 

Dlrijab/'111 edlldlğial ıöyler• · 
mucidi ler, ıereflal de 

mlteveffa Kont 
öldil (Jeplia)• verirler. 

Halbuki ilk ( kabili aeYk ) balon 
( Krebı ) laminde bir Franııı 

ylzbaıııı tarafındaa, aıağa yukan 
50 yıl 6nce kııfıdilmfı, ve bir 
baloaun iıtenilen lıtikamete fit· 
mHi ilk ISace ( Frus) ismindeki 
balonda t•mln ohımauttur. Hiç 
değilH Franıızlar b61I• ı6yle
mektedlrler. 

Her ne olurıa olıun ytbbaıı 
(Krebı) aadece balonlar üzerinde 
uiraımıı deiildir, otomobil 
( karburatcr )lerinln otomatik bir 
bir bale 1•tlrih11Hl de onun aa· 
)'Hindedir. 

Ynzbaşı Krelu bu laafta 
Pariıte ölmUıtUr. 
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Arab ·stanın "Tacsız,, Kıralı Kendi 
Tekaüt Mü Ett• ? Kendini 

-
Kari Melctubları -

Son Aırın En Eüyük Sergüzeıtçiıi Sayılan Adam Yazdığı Mektupta 
" Artık Bir Köşeye Çekilmek lıtlyorurn ,, Diyor 

Nöbetçi Eczaneler 
Nöbetlerini 
Yapıyorlar Mı? 

Sağlık Bakanlığı eczaneleri 
tahdit etti ve Istanbulu birçok 
kısımlara ayırarak her eczanenba 
bir ıece aabaha kadar nöb•t 
beklemesini kararlaıtırdı. Bu kar•f 
halkın ııhhatl, selAmeti namını 
değerli bir şeydir. En ufak, ell 

baait bir ilicın belki bir hayat 
babaıunda olduğunu dilşünmtk 
bu kararın kıymetini arthrır. 

•• 
" Olümüm Hakkında 

Bir Haylı 
Gazetelere Geçen 
Mübalağalıdır ,, 

Haber 

Londra, 24 ( Mart ) - Mliu 1 
M. T. B. Shav lngilterenha hava 
kuYvetlerinde yaptığı stajı buıUn 

bitirdi, aylardanberl Brldliiton 
istasyonunda idi. Filim yap•yordu, 
yürüyen ve yürlimeyen hedeflere 
bomba atmaaını, dUıman tayyarHl 
karşııında manevra )'apma1ım, 
gayet kısa bir zaman içinde yUk· 
aelmeaini öğrenmiıti, imtihan hey
etinin önUnde sonuncu bir tecrübe 
geçirdikten ıonra diplomasını aldı, 
timdi bavullarını yapıp karargah
tan uzaklaşmak Uzeredir. 

* • Bu &abrları okuyanlar basit 
bir adamın tızerinde duruıumuza 
belki tatarlar, fakat kendilerine 
Mlstr M. T. B, Shavm hakikatte 
mUıtear bir lılm olduğunu ve 
meıhur (Entellicenı Hrvlı) mtıdllrll 
Miralay ( Lavrenı ) 1 sakladığını 
ıöyliyecek olursak, lmlt ederiz 
bizi mazur 16rUrler. 

* - :VUıtr Lavrenı hayatının bir 
kıımmı da tayyarecllikten ıeçlr
dikten ıonra, yani bu sporun da 
tadını tattıktan sonra ne yapacak? 

lngiliz gazetelerin, araıtıracak 
olursanız, bu hususta hiçbir ma· 
liimata tesadDf edemezsiniz, lhtl· 
mal ki bilmedikleri, lhtlmalkl 
milli meHle aaydıklan lçln auamak-

tadırlar. Bununla beraber haftalık 
bir mecmuanın dedikodu ıUtünla· 
rında çıkan bir fıkraya lnamlacak 
oluna artık faal hayattan çekil· 
mek arzusundadır. 

Slıe, bu fıkranao yeni bir Hr· 
ıUzeıtl ıtzlemek mak1&dile ya
Eılmıı olmadıtıaı temin edemi
yeceğim, bununla beraber (Entel
licenı Serviı) mlidürünUn doıt

larından birine yaı.dığı bir mek
tupta da bunu ima ettiğini bili
yorum, ıöylediti hemen hemen 
tudur: 

- Geçenlerde &lUmOm hak-

L&Yrenı Arap kıy af etinde 

kında bir rivayet çıktı, ıizl temin 
ederim ki, çok mübaliğalıdır ve 

bugünkü vaziyetim ıadece yorgun 
olmaktan ibarettir. Artık ihtiyar· 

lamaya da baıladım. Adalelerim

de hafif bir yorgunluk hiısedi· 
yorum, ve gözlerimin önünde, 
bahçe ile çeneli, ml\mktınH de-

nfı: kenarında mini mini bir köi· 
kUn hayali mütemadiyen terea· 
ıüm ediyor.,, · 

Miıtr Lavrens'ln bu mektubunu 
alan zat ıimdilik (Denburry1 de 
oturmaktkdır, adı, W.Beaumentdlr. 
Eevelu (Entellicena Servis) müdU-

rünUn maiyetinde bulunmuıtu, onun· 
la birlikte arabiıtana gitmlıtl, en 
mahrem adamlarından biri ıayıl
maktadır. Bunun içindir ki, bahaet· 
tlğim mektubunda yeni bir ıer· 
ıUzettl aaklamak için bililtizam 
yazılmıı ve lfıa edilmit olmadıtı 

Süslü Ve Süssüz iki 
Adam Yanyana .. 

Hlndiıtanda, lnglllz kıralının 
vekili, baıka bir tabirle dı umumi 
valiıl olan Lord Vllllngton Haydar· 
abat Nizamının ziyaretini kabul 
etmiıti. Protokol mucibince az 
ıonra bu ziyareti iade etti. Ve 
ıerefine yap.lan mubteıem ııeçit 

resminde hazır bulundu. Resimde 
gördllğilnUz ılvil, yaıhca ıat odur. 
Bütün Hindistana mutlak olarak 
hlklmdir, yanındaki altmh ve 
elmatalı llalformaya bürünmOt olan 
be Haydarabat Nizamının Bat
vekili ... 

hakkında okuyucularıma teminat 
•tremiyece{ıim. 

Fakat ıayet doiru IH mutlak 
surette kaniim; kötkllnll yaptıra• 
cağı yer, Sir V asil Zaharof ile 
Sır Henri Deterdlngin oturmakta 
oldukları köşklere çok yakın ola
caktır. ÇUnkU (Lanenı)in en aziz 
doıtları, blriıi petrole, öteki de 
mltralyoz aanayline hllkmeden bu 
iki zattır. Ve (Lavrenı) hayatının 

baılıca itlerini görmek için daima 
bu iki doıtundan ilham almııtır. 

• Fakat aakm bu satırları okur-
ken General Reglnal Storrın 
Arabiatanın taçıız hükümdarı, 
lımlnl verdiği ( Lavrenin ) 
para kuvvetile hare:ket ettiiinl 
Hnmayınız: Harbm ıonunda hU· 
kfımet tarafından verilen ikraml· 
yeyi, general rütbesini, yarım 

aaalet unvanım reddettiği el'an 
hatırımdadır. Hayır para ve töh· 

ret peılnde koımamııtır, fakat 
mutlak surette bu iki para 
Allahının tesiri altında kalmııtır. 
Kimbllir, belki de öyle görUnmUı· 
tUr, öyle görünmeyi menfaatine 
muvafık bulmuıtur. 

~ 

Size (Lavrens)den bahaederken 
" Çölde lbtllll ,. ve " Miralay 
Lanenıln hatıraları ,, isimleri 
altında yazdığı ve yaıdırtbğı 
eaerlerin akıbetinden de bahıe• 
deyim: 

Bu kitaplardan bir aenaryo 

Fakat lıtanbul eczanelerindtl 
bazıları bu nöbetleri ıuiiıtiınal 
etmektedirler. Birçoklarının kr 
penklerl üzerinde .. Bu gece ecı•• 
nemiz nöbetçidir,, lAvhaaı oldut
ve-lçerde ııık yandığı halde D.,., 
betçi eczacılardan eser yok. 

Bir arkadaıımiJ bize bu hU"' 
ıuata dert yanarak ıunları anlattı: 

- Geçenlerde bir ıece aaıl 
ı ı den ıonra evdekilerden birbılO 
batı tuttu. Zaten beyin humm ... 
gibi bir baıtalıkla yatıyordu. llial 
da küçük ·bir asprindl. O gec• 
na1ılsa aaprin bulamadık, derhd 
nöbetçi eczaneye koıtum. Belki 
yarım 1&at kepengi vurdum, ı•• 
Yeren olmadı. 

O ıırada bekçi yanıma yalm' 
laıtı. Derdimi anlattım: 

- Reçeten var mı?.. dly• 
ıordu. Sonra llAve etti: 

- Eczacı bana tenbib etti. 
Reçeteal olmıyanlar nafile çağır'" 
ma1ınlar, eğer reçeteniz varı• 

aldip eczacıyı uykuıundan kaldı• 
rayım. Yalnız bana reçeteyi ver 

ki, eczacı aörslln!.. 

Bu, olur ıey midir?. Nöbetçllilr 
böyle mi yapılar?. Bay eczacı bil 
haatanın bayah paha1ına olaO 
yazlfeıinl evinde uyumakla ... 
geçirir?. Sıhhiye mUdUrUmDı 811 
Ali Rızanın dikkat nazarını çekerllo 

çıkarılm111 ve fllm haline getiril· 
meai için bir Amerika kumpan• 
yaıının ortaya attıtı teklifi red· 
detmiıtir. Ayni makaatla bir 
Inıillz kumpanya111 ile açılan [ 
müzakere de el'an baıladığı nok· -
tada durmaktadır. 

Ceve6ier j 
lepartada Bay Ahmede: Bunun aebebl (Lavrenı)i iyi ta

nıyanların tahminlerine ıöre bazı 
sahneleri canlandırmak için benll• 
vaktin gelmemlı olmaıını hllk· 
metmealdir. Bu aahneler nelerdir, 
bilmiyorum. Fakat kitaplarında 
okuduğum bir cümleyi habrla
yorum: 

- BUttın hayatımda bana en 
çok teıil' yapan aabne, içindeki 
binlerce aıkerlıe havaya uçan bir 
katarm manzarası oldu, demlfti. 

Katarın altına dinamiti yer· 
leıtiren kendiıi idi, vagonların 

İçinde ölüme sUrtıklenen kahraman
ların kim oldüklannı iae timdi 
yazmak lıtemiyorum. - * * 

- Şeyh Galibin .. HüıUn fi 

A9k,.1 Bay Ahmet Cevat tara,_. 
dan tercüme edilmlt ve eıki rlJfl' 

bit mecmuaıında bir mOddet t; 
rika edllmlıtir. O mecmualard .. 
tedarik edeblliralnlz. 

* Beıiktao Ihlamur dereıi cadd•.ı-' 
de Bayan Lutfiye Gllere: 

- Kı:uowa ecn•bl ve Mtıt" 
ner mekteplerinden blrlnd• o"': 
mauna tavıly• etmeyiniz. roı 
mekteplerinden biri, kızınızı ili' 
den fazla olarak vatanHverllk •' 
Tllrklllkle lıtediğinlzden çok d~ 
ha ziyade beıler. 

Nafıa Baka~lığından: 
Filyoı • Ereyll battı ikinci kııı"m inıaatı ve ameliyatı Nafı• 

Bakanlığınca kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. MubadJ" 
men ihale bedeli ( 2,500,000) liradan ve muvakkat teminata d~ 
(88750) liradan ibaret bulunan bu inıaat ve ameliyatın ekılltlll•• 
14/4/935 Pazar öğleden sonra saat on beıte Ankarada Nafı• 
Bakanlığı binaaında demiryol inşaat reisliii eksiltme komisyonund• 
yapılacatından iıteklilerin teklif mektuplarlle münakasa ıartnalll~ 
ıinden yazılı diğer evrakı 14/4/935 tarihinde öğleden ıonra sat 
on dörde kadar lnıaat Relıliğine makbuz mukabilinde teı:im et~f, 
lerl lbım ıeldiği ve münakasa ıartnameslnde yazılı olduğu v~ç~d• 
mUnakaaa gllntınden en az bir hafta evvel Nafıa Bakanlığ.na ııt 1' 
ile müracaat ederek alacaklar~ fenni ehliyet vesikaaını teki f ıne 1 .. toplarına ilittirmelerl lktıza eylediği ve mlinak~ıa ıartn&mesı ~~ 
mukavele projeal ve lliıiklerinden mürekkep bırtakım e._.akıb·ı.
lira bedel mukabilinde Bakanlık Malzeme MUdUrlUiUnden ala ~) 
cekleri ilin olunur. (14 
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iş Bankasının 
1934 Yılındaki 
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Birkaç ııUn evvel, iş Bankaaı
ıın ortakları Ankarada toplandı, 
••akanın onbirincl yıl heaaplar1 
:örllldu. Yüzde 8,8 kazanç datıl
naa111a karar verildi. 

Ajanıların kı1aca a11lattıkları 
•u sıeRel toplantı latnnde bir 
parça durmak, uluıal öko110111I 
takımından, bir borçtur. 

Blltlin dttnya beı yıldan beri 
5ko11oml zorluklarının tilrlüıU ile 
cenkleımcktedlr. Her tarafda aer
maye kabuğmıun içine çekilmif, 
kaıançlar asğari haddine inmlı 
IM&lua1ı1yor. Dünya ban ı a
Eanç dağıtmıyorlar \'e yahut çek 
az bir yüzde ile iktifa ediyorlar .. 
Yeni lıler açılnı&1ı ıöyle dunun, 
aaldltrl bile aUçlUkle ayakta du· 
rabllfyorlar. 

Iıte bÖylı bir durumdı, Tir· 
kiye lı Bnakaaım 11ormal devir
lerde bile muvaffakıyet aayılabl
lecek bir verimle çahtmıı sıörü• 
)'oruı. Bankama 1934 yıla bllln• 
çoıu lzeriAde yapılacak uf ak bir 
tetkik bu vaziyeti 111eyda11a koy• 
maktadır: 

1 - Pa1if yaal alacak kıı· 
•ıada: 

a - Banka a•çen yıl f ıydala 
çahtmııtır. Safi klrı 675.705 lira 
tutıauıtur. Bu allzel netle• l1i 
ldarenla •ah111ludur. 

b - Baakaya yabrılaa para 
.ıktarını bu yıl yine daha ziyade 
artmıı ı&rUyor•z bilhaua ta• 
ıarruf aaedıfına yabrılan paralar 
16.~9. 798 lirayı bulmuıtur. Di· 
ier cari he1apdald mevduat IH 
14.924.401 liraya varmııtır. Hal
kan bankaya kartı olan ltimadıaı 
ı.u •okta rayet iyi meydana 
koymaktadır. 

~ - Baakaya halkın ıaıter
difl itimadın bir akıl de 
Kefalet heaaplarında görUyoruz. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 8 mil· 
)'ona varmayan bankanın tam 
17.251.051 liralık kıfa)et itine 
YHıta eluıu dikkatle aöz tinUnde 
tutulacak bir •oktadır. 

2 - Aktif yani verecek luı· 
lllında: 

Banka 1934 yılında da 111em• 
leketin lı hayatına yardım etmek· 
ten geri ka '. mamııtır. Bu çalııma· 
da kendldne kazanç temi11 eder
ken memleket ökonombine de 
faydalı olmuıtur. 

A - l ankanın muhtcl;f itl•r
cleki işt r~ ki eri 5. 131.541 lirayı 

( l>n .uuı j uacu yüzde) 
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Çalışıyor 
r<adronun Aksak Tarafları Ve Oyun· 
cuiarda Görülen Kusurlar Nelerdir? 

Milii Takım 

Yugoslav miHI takımının &el· 
mesi ihtimallle lngiliz antrenörUn 
nezareti altında hazırlanan milli 
takımımız dün Takaim stadında 
maç halinde bir ekzeraiz yap
mı9tır. 

DOnkll milli takım kadro&u 
ıu tekilde yapılmıştı : 

Avni - Y aıar • Faruk - Feyd, 
Lutfl, Eaat - Rebii, Salihattin, 
Raıih, Muhteıem, Niyazi. 

Bu kadronun kartıırnda da 
Glineı H l•tanbu!ıpoı oyuncula· 
rı .dan milli kadroya alınmamıı 
olım on bir kişiden karııık bir 
ekip yapılmıttı. 

Milli takım kadroau karıııın· 
dakl teşekkUlU iki 45 dakikalık 
oyun neticesinde 1 - 4 kazandı. 
Fakat bu galibiyetin alınış tarzına 
bitaraf bir gözle ve YugoılaY 
takımının kAiıt Uıtünd.,kl kıymeti 
nazarıdikkate alınarak bir hllkUm 
vermek llzımgelince, netice pek 
memnuniyetbahı ~rUlemez. 

DUnkU mllll takım.ın Yugoıla\' ta· 
kımı gibi bir teıekkül karıısında da· 
yanamıyacaj'ı zannını veren tarafı 
muavin hattı idi. Dünkü muavin 
hattanın 1at tarafı topu fazla 
bekletmek ve muhacim hattı hl
sa!anna kadar Ciayeac'.Lrara~ 
ondan ıonra teniat yapbj'ı için 
ekaeri arkaıında tehlikeli 
bir boıluk bırakU' ıekilde oynadı. 
Vakıa dlln o boıluktan hakkiyle 
istifade ederek tehlikenin derece
ainl bizlere daha açık gösterecek 
bir rakip yoktu. Fakat her akııta 
müdafileri• muavin hattının ıol 
tarafı ara1ındakl fHıJanm yarı 
Hha kadar açıldığını gördllkçe 
bili ihtiyar r "Ya karııda Yugoı· 
lavlar olsaydı,, ıualinl kendi ken· 
dlmiH ıoruyorduk. 

Muavin hattının Hİ tarafı 
ıoldan daha \'Ucutlu ve biraz 
daha top kontr61tlnde korkulu 
olduA'u için raklplerlle yakan me
aafelerde bulunduj'u aıralar topu 
karııya kaptırmak korkuılle pa1-
larını daha Hrl verdltl oldu. 
Raldplerll• uıak bulunduğu va
kitlerde IH, uzu11 top · ıUrme ha
taaıaa d&ıtllil ve vaziyet ııkır 
tıktan ıonra Yerecek muhacim 
arasından •lltevellit tevzlıtta 
l11betaizliklere ıalait oluadu. 

Merkez mua\'in, kendi oyunu· 
nu karşı tarafın zayıf oyuau 
öntlnde tatbik edeblldlj'l ıeylerle 
muvaffak olmuıtur Hyılabilir. 
y alnıı bu oyuacuaun da bir ec
nebi takım kareısında •• derece· 
ye kadar itini bııaracağı mHe
le1i dünkü oyunla kökünden hal 

edil..;it olamadı. 

Tenlddlmlz• m•avlalerln oyun 
tarı.larından baılamamıza 11bep 
ıudur; 

Kaleci A\'ai bu2llnDD en iyi 
kaleciıidlr. Onun hatalannı aay• 
makla belki cHareti11I lormıı 
olmaktan baıka blrıey yapmıı 
olmayız. Eıasen lnglliz antreaörl 
kalecimize bizden daha faydılı 
ıeyler söyliycbilir. 

Mtıdafaalarımız mua\'ID hattı
aa nazaran daha olsıun ıörOn· 

Dittlci 1ncrç• çıko11 Siil•ım••igeli ••11çl•r 61r arada 

1 laalde tehlikeli mesafeye alrfnce 
} top kontrölUntı ve pek &lçUIU pa1 

? kaçtığından sıol olacak yerlere 

1 

Yermek arzuaunun mübalagaya 

kadar bin ıahmetle getirdiii hat· 
tın terayUzU olduğunu gördü. 
Maamaflh hUcum oyuncuları için· 

A11adolu lc•l•si•• ıol 

düklerinden onlardan da bahHt· 
miyerek doğrudan dotruya mua· 
vialerden lıe baıladık. Müdafiler 
de ikiainin ayrı kulüplere menıup 
olmalarından, arkalarındaki kale

clnln de baıka kulüpten bulun
ma1ile ilk zamanlarda hastl ol
ma11 tabii olan oyunu kavramak 
noktal nazarındaki farklarla baıı 

ıaıırmacalar aörUldO. Fakat bu 
nihayet Oç oyuncunun muhtelif 
kanaatlerle yoğrulmut iç kulD
be meaıup bulunma1ından Uırl 

ı•l•n ve aaze pek batmıyan ak
saklıklardı. Noktal aazaramızı 
kuv\'etlendirmek lbere ıu milli· 
hazayı da Ul\'e edelim ; 

MeHll eaklden ayal kalecinin 
önUnde oynamakla kazandığı an· 
laıma beraberliği ve bir ıeyi ayni 
ıekilde düıllnllı farklle top veya 
rakip Farukla Avni araıında ka· 

lıaca ikisinden biri daha evvel 
mndafaa ile vazifelerinde nazari 
takılmetını iyi yaptıklarını aöıte
rlyorlardı. 

Muhaclmlere gelince ; soldan 
Rebiinln akış temposuna iç tara· 
fıa lyJ deıiklemedlği ekaeri hU· 
cumlarda göze battı. Sol açıkla, 
ıol iç araaandaki hat mtıaclesl de 
dalma çatallı aitti. Hucum hattı· 
aın yazlyetl dolayıılle hazan ileri 
•• b11an a•rl kalarak oynıyan bu 
iki oyuntu aralarındaki paslaıma 
koridorunu açık bulunduramadık
larından birıbirlerlne topu sıeçir
mek Ulzumu hAııl olunca arada 
bir rakibin olduğunu ııörerek 
ya fAhıt veyahut bllcumU feda 
edecek ıekilde akblar. 

Merkez muhacim Raaih, hattı
nı rakip tarafın 29 metre açıiın• 
kadar daima iyi Hvk edebildiği 

de parladığını kabul 
etmeliyiz. 

HOcum hattınına Hğ açıj'ı 
fıraat çıkarmak ve aerl koşmak 
dolayıılle göze girdi. Fakat bir 
ecnebi takımı için vücutça ve 
oyunculuğunun blltUn hata ıira· 
yeti dereceai ltibarlfe, hafif kala· 
cağı şüphemizi giderecek bir 
mahiyette oynıyamadı. Sağ iç 
Muhtqem. tarz1 JtJbariJe anJaııla
mıyacağı bir orkestra içine ahn-
mıı bir kem.-cı gibi ekaeri akor· 
da, ahenkle pek aldırmadan çal· 
dı durdu. 

GoJler naaıl oldu ? 
MiJll takımın ilk golUntı pe

naltıdan Muhteıem attı. ikinci 
golD, Muhteıemin ortaladığt topu 
SalAhattin kısa bir vurutla yaptı. 
Üçüncll sıolU Raıib tahıl bir sıay
retle yaptı. DördUncU sıolO de 
Salihattin attı. 

Milll takımın bu dört aolllne 
ka~ıı tekım penaltıdan athğ'I bir 
ıolle mukabele etti. 

. Okuyucularimıza ve tenkit 
ettiiimlz oyunr.ulara bu yaıamıır 
dolay1Sile ıunu hatırlatmak 1 ti ı yoruz. 
Bugün takımı tamanıiJe teknik •• 
bllbaua tenklt etmek Uze . re mu· 
hakeme ethk. Bu itibarla yazdık-
larımızın heyeti umumiyealnden 
takımı hiç bej'enmedig" imiz 

k 1 b·ı· 1 manaaı 
çı arı a ı ır. ferdeki ecnebi takı· 
ma kartı daha i d • . z ya • 
göı.Ukmesı ıhtimali olan k 1 • . d'd uıur a 
nmızı fım ı en ıöylemekle bir 
fayda umduğumuz içindir ki, bu· 
ıınnkU yazımız ıu şekilde ld o u. 

Dun Yapılan Terfi Müsabakası 
Dlln Beşiktaş ıahaaında A na-

dolu • Sllleymaniye takımları ara-
sında terfi mU1abaka11 yapıldı. 
Bu maç Anadolunun çok iyi oy
namasına rağmen SUleymaniye)I.. 
lerln 1 • 2 galibiyeti ile netice
lendi. 

Oyun baılar baılamaz SUley· 
maniyenin merkez muhacimi Ali 
ilk golü attı. lkinci golU de atan 
SUleymaniyeye karşı Anadolu bu 
devrede bir gol çıkardı. 

ikinci devrede Anadolu çok 
sıkııtardı ve çok güzel oynadığı 
halde Süleymaniye mOdafaa11m 

y.ırıp berabe .lik aolllnü atamamııtar. 

.. 

1 

lstanbuldan 
Orta Avrupaya 
Yeni Bir Yol! 

1 

1 

Dünya iktısat buhranı yUzün

tuna iskelB- den, her memle
kette, birçok ted

leri türkig•ge birler almciı. ld· 
baJlanıgor balit takyid edil· 

di. ihracat az.aldı ve bunu arbr
mak içia yeni çarelere baş vurul
du. Klirlng ve takas anlaşmaları 
bu yeni bu'.uıhmn ba9hcalarıdar. 

Bu takaa itleri ihracatları ar
tırmakla kalmadı. Bugüne kadar 
tranıit yolları yUzünden gOmrDk 
iıtatiıtlklerlnde bulunan bazı yan• 
lıthkları da düzeltti. Birinci mUtl•· 
ri bilinen memleketlerin birer mU
teva11ıt olduğu ve hakikati hal
de hiç mal almadığı, bllildı 
hiç almadığı zannedilen diğer ba
zı Olkelerin en iyi ahcılar olduğu 
anlaııldı. 

BUtlln bu vazl)·etler memlek .. 
timfzln ihracat alyasetini dejiıtlr
dl. Yeni mabreçlere yeni yoUar• 

dan mal sıöndermek lüzumu her
gUn biraz daha artan bir zaruret 
halini aldı. 

Normal devirlerden kalan 
bir itiyatla Orta Avrupanın 
bilhana ıark kısmana yaptağımız 

ihracat Tlryeatey• kadar uzun bir 
deniz yolculuğundan ıonra maliyet 
flatını arttıran aktaıma ve treD 
yolu Ucretlerlle varmaktadır. 
Halbuki Tuna yolu bu itler lçlo 
biçilmiş kaftandır. Bu uygun •• 
memleketimiz ökonomlaine elve• 
rişli ihracat yolunu bugUn artık 
bir hakikat olarak gördüğümüz• 
den dolayı çok memnunuz.. 

Şehrimizin yapur kumpanya· 
larmdan Lastır Silberman Cen .. 
veli bir firma ile uyuıarak vıpur
larını İzmir ve latanbuldan doğru 
Tunaya yollamağa \'e böylelikle 
uzun zamandanberi dOıUnlllen iti 
halletmeğe muvaffak olmuıtur. 

Türkiye ile Yugoılayya, Ma• 
caristan, Çekoslovakya ve AvLs· 
turya arasındaki ticaret mOnıH• 
batı bu ıuretle çoğalma ıref eslnd• 

bulunuyor. 

* Sofyadan yazılıyor ı - Sof· 
------. yadaki Bulıar • 
Bulıarlar Japon Ticaret 

Japongag• Cemiyetinin btma• 
••rıl 16n- yeıl altında, Bul
derigorl ar gar mllll ihracat 

mallannı propaıanda makaadil• 
(Konteverde) vapuru ıalonlarında 
bir Hrgl hazırlanmaktadır. Bu 
aergl Jtalya, Mısır, Hindiıtaa, Çla 
limanlarına utrayarak Tokyoya 
kadar glStllrWerek teıhir edil• 
cektir. Sergi ile beraber gidecek 
olan Bulgar - Japon Ticaret c .. 
mlyeti Reisi, Japonyada Bulı~ 
larla Japonya araaında ökonom 

anlaımaıı temellerini kunn•Y• 
çalışacakttr. Serıt vapuru oa 
Mayııta hareket ederek (6} Aj'ur 
toıta d6necektlr. 

Yugoslav Takımı 
Gelmigsct1kmiı 

takıaaının ıelmesl 
Yugosla• a federasyon 

ihtimali azaldıtı içi . k 
illi akımını gebrtm• 

Romanya m ı t 
bbOaler• bat amış ır. 

llzere tete .11 t k 
f 'h Roaaanya mı i a .. 

Maama ı . bl 
l e baıka bır ecne 

mı da ge meı • k 
t. terek milli takım ad

takım ge ır 
bl·r maç yaptırı.m.un muro•una 

hakkak aibldir. 
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Gelinlik Elbise Avrupada Dikilmişti .. 
Bu boyayıı ona o derece ya· 

raımış, gözlerinin çekikliğini, göz 
kapaklarının btıziildüğftnll o de· 
rece kaybetmlt ki çinlllik, 6zbek· 
lik uçmuı gitmif. 

1 
glSzOnOzOn Bnllne getirin; fU ıartla 
ki harmaniye yakaeını yok farz· 
edin; kavuıturma göğsUnO de açın 
açın, o radde ensiıleıtirin ki kol· 

Ya teninin b111klığı, yanak· 
larınıa penbeliii, dudaklarının 

lllliği. .. 
Yekta haddi zatinde. ıöyle 

böylea:ne değil, adamakıllı ... 
merdir; karalıktan yana babasının 
burnundan dUtmUştnr... Bu H· 

heple ve elbette, herke• gibi 
yüzUı.e ,Qrllp aDrDıtUrecek. SU. 
rGnce aç,kh koyulu, dalgalı, mo
rumau bir renıe &ireceiJ de ta· 
bildir değil mi? Neteldm fazla 
aüalenip pllalendlii zamanlar der· 
hıl bu ıekli aldığma kaç kereler 
raatlamııımdır. 

Baktım baktım, her bir nok· 
taamı ayn ayn aU:ıdüm, ne der
alniz bir tilrlll havaalama aığdı· 
ramadım. Ziyade esmer bir tenin 
bu kadar akçıllanablleceğine, 

Adeta kumrallar, aarııınlar ayarm· 
da beyRzlaıacağına ıaıhm gitti. 

Avrupanın kim bilir hangi 
kremlerini, pudralarını, gelin au• 
larını getirtti, kat kat bulandı da 
hu bale ıeldL 

Gelinlikleri baıtaa qağa bı· 
yazdı. Son zamanlarda moda ol· 
dutu veçhlle pembe, baval, ley· 
ilki filAn değildi. Bu elbiHnin biçi
mini, Parislo en meıbur, en birinci 
aktrisi kimH onun fotoğrafından 
beğenmlf; yine Pariıin en bat 
terıibanelerlnden bir.ine diktirtmif. 

Beyoğ'lundald terzi Eflyeni ta• 
mam Uç ı•c• köıkte kalmıf, vll· 
cudünün her tarafını ölçllp, er· 
kek terı.iler ıibl rakamlan bir 
kAjıda yazmıı; 10nra onlara gö
re, aaman kAğıUarıaı keaip 
keılp ölçülerin kalıbını çıkar
llllfi numara numara iatif etmif. 
Buaların hepal Paristekl terziha· 
aıye gönderilmiı f,ıtan onlara 
bakılarak keallmlt, dildlmit. lr 
tanbula yollanmıf. 

Şeklini tarif edeyim ı Omuz· 
lardan kurdeleli s•celik gömlek· 
leri yok mudur, onun gibi fak at 
ayaklara kadar uzun bir sılSmlek. 
Ponjeden, fulardan, muallnden 
filin aanmayın. En atınndan bir 
krep aateo; DıtDnde, açık eflitun 
renıindı, aralı aralı, yol yol 
çiçekler, yapraklar. Bunlann hepıi 
elle ifleme: ipek, boncuk, puL 

Omuzlann kurdele ıibl yer 
lerlnde, aağda ıolda, tıpkı tüy 
yelpazeler gibi açalmıf, ıorguç· 
ftl'! ailaler ... Frenk.erin yılbaı.ları 
Jaldatınca Beyoğlu matualannın 
cameklnlarma yalancı çam ağaç· 
lan komazlar mı, dallannı binb:r 
tefarik ile dyne'tlemezler mi ? 
Haai oDlana latOnde tcmltul 
tombul, ~mbe pembe, lltttbih 
Yeli temaıl •elek taa•irleri vlur
bu me eklerin kaa"tlan da Yır~ 
dır. lıte elbiHnin oır.uz bq'ar.n
dakl ye:pa:ıem•İ aüalw bunun 
aynı ... 

Gel:nlik fla!anın fnkallt!e
llğlni an!adımz. Bu kadarcık a 
bitmedi, dahaaı Yar. 

ların dört parmak ötesinden ileri 
gitmesin. Öylece içeri aarkaın; 
insin insin; en uzun etekler tar
:ıanda, katmer katm.r yerlere 
yayılaın. 

Feraceye ltenıettiaim bu lbt 
elbisenin kumqı da beyaz kadife
deadL Yanları, etekleri ıan sırma 
ile ve kasnakla. biribirlne ıeçme 
yanm aylar, beyzi, hepi oaklflar
la itlenmiı; zeminine cennet kuşu 
resimleri aerpiftirilmit-

Kwıı mqallahı var; etlendi, 
ba1hk bal:ık oldu dlyonıL Kalıp 
sıibl ıöislbıO, dökme ııibl omuz 
bqlanoı aaldıyacak değil a, elbette 
göaterecek. Bu sebeple dekoltHI 
fazla açık, kolları da çıplaktı. 
Beyazhğın çuHlni bulmuı, ne 
dUıllnecek, lıtediği kadar açar, 

Kollarına, koltuk altlarına ka
dar uzun konçlu beyaz eldivenler 
giymişti. 

Gözü çok tok, alaylıl HYmH 

bir kızdır YHselAm... Başkuı 
olsa, tektaı JOzilkleriml, bilezik
lerimi takamıyacağım diye taı 
çatlasa o eldivenleri &lyioez. 
Giyse bile yOzUklerinl, blle
ıiklerini OıtUne takar, (moda· 
ya uymaz, takmak ıörmemiılik 
olur! ) dedi Ye kesip attı; o paha 
biçilmez kaç mDcevherlnl bir ta· 
rafa fırlattı. 

Görgllme, tecrllbeme binaen 
11~yl07orum. Telle duvakta her 
halde bir keramet vardır; bir af. 
ıun tesiri mevcuttur; en çehre 
zilğtırdil, en zavallı ııelinleri bile 
baıkalaıtınr. 

Tel duvak Yektaya da ıoa 
derece yaraımııh. O incecik tUllln 
altında, peri kıılarmdan ayart edi· 
lemeyecek hale gelmiıtL 

Ya o yanacıldarındald, ~eae
alnin kenarındaki yap11brmalann 
yaluşmaaı. 

Sat olsun arada bir ciclmllll 
tutar. 

- Duvağa dlyeceiim yok 
fakat katiyen tel takmam; hele 
yapıfbrmanın bir tan•İDI bile 
koymam! .• diye tutturma .. n mı? 
baılamaaın mı tepinmeye. 

Güya Avrupadald gelinlerde 
tel takmak adeti yok muı. Limon 
çiçekleri kullanırlarmlf. O da on
lara uymak iatermif. Hele yapıt
tırma büablltün rezaletmif. ZencJ. 
lerin ıuratına sinet diye yapılan 
Leaikler kadar maskara bir ıeymft. 

Anneciği, teyzeciği ba fikri .. 
den caydırmak için helik oldular. 
Zifaa laminde, tiyatrocu karılar 
bozuntusu bir dalkawkları vardır. 
Bir taraftan da o yal,arıyor; 
ellerlae eteklerine vanyor, kula
tma bir teYler fıalıyor. Hatunlar 
durmadan beni de dilrtllfttlrllyor
lar; aen de zorla eliyorlar. Benim 
ueme lizım; aizımı açıp HIİml 

bile çıkarmadım. 
Laf dialeJip bir tllrll kanmadL 

Tam o aralık kaynana• odaya 
ıirdL Oilunwa, kendiııla. pquı• 

ı 
aın batına andlar verdi. ÔlUmlimU. 
zD sıörlerden, teneşirlmizi öplerden 
ılriıti de zar ıor gelinini razı etti. 

Saç tuvaletinin emsalslzl:ğini 
aöyledim. Bu mükemmel tanzim 
edi1miı baıa, paıa baba:ının yeni 
aldığı tacı, mail bir tarzda 
oturtmuıtu. 

Taç dlyoraam bildiğ:n:z taç
lardan dejil. · Örneğini hiçbir 
YOkelA kızında gl>rmedim; böylesi 
aultanlarda, prenslerde bile yoktur. 

Boydan boya, fındık büyOk· 
IOğllnde pırlanta; her bir pırlanta
nın U.tOnde aivrl sini perular; 
tam ortada çeyrek kadar bir 
zllmrnt. .. 

Yaz 
Hazırlığı 

( Arkaıı nr ) 

Bu aene deub; hamamlannda 
gl>receiimlz kıyafet, ıemılye ıek· 
linde ıapkL 

l.JT AN8UL UUDl'IS6I 

DllAll 
le.,.,... .. 

T1We1r ...... 

fEHIR TiYATROSU 
Bu ak, ıım uat (20)i e 

m ::::T 
llll:m:I' , ........... 

UÇ SAAT 
3 perde 

214115 Ak,emı 
Mevsimin 

Yn-ı 
Nazım Hlk111et Son Temslll 

UNUTULAN 
ADAM 
G tablo 

o ri.E R 
~-1> Te.lefon: 42769 .._Wllll.,. 

Yaşmak, ferace devrine ycti
pnler bilir; yefımeyeııler de 
her halde re-i111. er:uı ıörmüf· 
l•rdir. Uzatmıya ne hacet, orta 
oyununa ı;tmedi.ıiı mi, zcn&elerl 
ıörmed niz mi ? 

1 Çarıambadan itibaren 

1 
ALKAZAR sinemasında 

0.ı.ann aartındaki feraceyi · 
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Şubes~nin 31/12/1934 tarihinde senelik Bilançosu 
AK T 1 F 
KASA 

Banknot 
Albn 
Ufaklık 
Çekler 

T. L. 409.675.-
" 3. 773.8:ı 
" 896,07 

" ·,-
Ecnebi Paraları " 19.027,91 

V ADELERI GELMiŞ KUPONLAR 
DAHiLI MUHABiR BANKALAR 
HARiCI MUHABiR BANKALAR 
RÔPORLAR 
HAZiNE BONOLARI 
SENEDAT CÜZDANI 

Vadesine 3 ay kalan 

Vadu:ne 3 aydan 

fazla kalan 

T. L 750.834, 10 

" 
ESHAM VE T AHVJLA T CÜZDANI 

Borsada kote olanlar T. 1.. 
Borsada kote olmayanlar " 

AVANSLAR 
Eaham Ye tahvilat mu• 

50.002.77 

93.296,76 
30,02 

kabili avanalar T. L 276.855,00 
A Borsada kot• 

olanlar T. L 269.907,90 

B Bonada kot• 

olmayaalar ,, 6.9'8.-

Emtia Ye Yesalk tı:ıerlne 
avanalar 
Senedat Uıerlne aYanslar 
Sair mlltenevi teminat 
Ozerine avanalar 

BORÇLU HESABI CARiLER 

" 1.555.129,84 
" 495.744,39 

" 338.336,93 

Açık kredi T. L. 555.579,50 
~l Kefalet mukabili kredi " 928.934,42 

Teminatlı ,, 204.388,44 

KABULLERiMiZDEN DOLAYI BORÇLULAR 
SAiR MUHTEUF BORÇLULAR 
iPOTEK MUKABIU AVANSLAR 
ISTiKRAZLAR 

T. L 433.3:2.80 

.. 197,75 

" 
657.490,39 

•• 126.470, 16 

" 
48.756.-

" 
116.050.-

" 
800.836,87 

.. 93.326,78 

" 2.666.067' 06 

., 1.688.902,36 

" ·.-
., 168.587,69 

" -.--.-
1 11air banka ve banka mllesse11lerl nezdinde 

daimi qtiraldar 

2 ıalr iştirakler ı A Hisse senetli 
8 Adi 

MENKULLER 
Makineler 
Kaaalar 
Teaiaat • 
Mefruıat 

GAYRI MENKULLER 
Banka binaları 
Diğer gayrimenkuller 

iLK TESiS MASRAFI BAKIYESi 
NAzlM HESAPLAR 

T. L -.
" 1.456.-

KEFALET HESABINDAN BORÇLULAR 
ZARAR 

u -.-

1.456.-

" ·.-
" 610.296,79 
" 3.528. 770,41 
,. 32.821,2S 

T. L 10.973.402,31 

PAS 1 F 
SERMAYE 

(F ••kalAde ihtiyatlar) 
IHTIYATLAR 

(Kanuni ve nizami ihtiyatlar 

MUHABiR BANKALAR 
MERKEZ VE ŞUBELER 
MEVDUAT 
CARI HESAPLAR 

TASARRUF TEVDIA Ti 
Vadulz T. L 734.174,91 

(1 aJ kadar) " 20.344,-

72.737,60 

··-
Va?•H (1 •Jdaa 1 ıen•y• 

kadar) ., 
(1 aenedea fazla) ,. --------TEDiYE EMiRLERI 

SAiR MUHTEUF ALACAKLILAR 

UZUN V ADEU ISTIKRAZLAR 
TAHSiS EDiLMIŞ KARŞILIKLAR 
KABUUERiMiZ 
ITF A T AHSiSA Ti 
TALEP OLUNMAMIŞ TEMETTÜLER 
VE KUPONLAR 

NAZIM HESAPLAR 
KEFALET HESABI 

T. ı... ı.soo.ooo.-

" ·,-

" -.-
" 

491.S 14,12 
.. 1.358.849,64 
,, -.-
.. 2.310.538.08 
.. 827.266,51 

.. 2.947,3' 

.. 343.429,42 
,. -.--
" -.-
" -.-
" -.-
.. -.-
" 61o.296, 79 
" 3.528.770,41 

T. L. ı0.973.402,31 

( Devamı 9 uncu yüzde ) 
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..... 
İTTİBAD ve TERAKKİ 

.. 
'· Nasıl Doğdu ? •• 

Nasıl Yaıadı ? .. 
Nasıl Ôldö? 

iki Polis 
ları 

üd ·· rünün Şehirden Çıkış
Bir Mesele Olmuştu .. 

Artık bu vaziyet karşı• 
ıında mukavemet edemiyen 
Tapur sllvarisi de, kameraya 
ııtderek, Bedri ve Azmi Beylere: 

- Efendiler 1.. Ben, elimden 
geleni yaptım. Fakat, sizi kurta• 
ramadım. Lütfen vapuru terke
dinlz. 

Demlıti. 
Bedri ve Azmi Beyler, vapuru 

terketmelc lüzumunu anlamışlar .• 
Kendilerini tevkife gelen heyeti 
takibe mecbur olmuşlardı. Bu 
heyet, iki sabık Polis MlldU· 
rUnD dofruca Sirkeci iskelesine 
getlrmiı.. Oradan da Polis MO· 
diriyetlne teTketmlıtl. icra olunan 
tahkikat, ıu neticeyi vermitti : 
Azmi 'Ye Bedri Beyler, Poliı MU· 
diriyetl Dördüncll Şubeaine rea• 
men müracaat etmiıJer .. Köıtence 
tariki ile Almanyaya gldecekle
rlnden bahlı ile pa&aport late· 
mitlerdi. 

Bu iki ıı:abn, usulu dairesinde 
talep ettikleri pasaportları Ter
miye kanunen biç bir mani yoktu. 
Bunun için l11tidalara kabul 'Ye 
p&1aport muamelesi de, kısmen 

ikmal olunmuıtu. Fakat.. Azmi 
Bey, Beyrut Yaliliğinden avdet 
ederken beraber getirdiği Baba· 
eddin Efendi isminde bir adamı 
da beraber götürmek istiyordu. 
Henüz a k rlik çağında b ulun n 
bu efendin o iıi, a zıas er ıu ... 
ilne intikal etmişti Şube, polla 
mUdUriyetl ile bir takım muhabe
rata girişmiıtt. Halbuki günler 
deA"ll, aaatler bile geçtikçe ittihat· 
çdarın aleyhindeki heyecan art• 

tıkça artıyor; bu heyecandan en
diıe edenler için vakit, daraldıkça 
darlaııyordu. Buna binaen; ıahıa
lannı teh:ikede gören Bedri ve 
Azmi Beyler, artık daha fazla bek· 
lemeyl IDzumıuı görmllıler .. Pasa• 
port muamelHinln ikmalini bekle· 
nıeden, lstanbuldan çıkıp gitmtye 
karar varmftlerdi. 

Bedri ve Azmi Beylerin bu 
iddiaları, ıUr'atle icra edilen 
tahkikat ile sabit olmuıtu. 
P.aHportauz vapura girmeleri, 
bır cürüm teıkil etmiyordu. 
Aleyhlerinde de baıka bir 
clirllm iddiacııı ile daYac11ı yok· 
tu. Şu halde bu iki zatı tevkif 
etmek için kanuni bir sebep 
mevcut değildi. Euna binaen taJı. 
kikat biter bitmez: 

- Buyurunuz efendim .• Hr· 
bestainiz. ' 

Den:lmiıtı. 
Ukia.. Bu hAdbe efkarJUmu-. . ' 

ınıyeyı, altUıt etmlıti... Ertesi 
günQ bazı gazeteler, (Kaçıyorlarf..) 
( Hükumet, hiç kimıeyi bırakma· 
nıalıdır.) vesaire gibi heyecam 
arttıran baılıklar altında yazılar 
yazmıtlar; yine büyük bir şiddet· 
le Ittihat~ılara hücuma baılamıı· 
lardı. Aynı %8nıanda bu hücum· 
lardan hUkumet te kurtulamıyor; 
)'azılan yazılar •rasında: 

[ .•. Şunu söyliyellm ki, hUkü· 
~et bu hAdiseden ibret almalı .. 

e ıu •ırada hiç ldmıeyi memle
ket haricine bırakmamalıdır. Bu 
huıusta iltizam teyakkuz olun• 
rnaua; hllkumet, efkarıumumlye
nln arzuıu hilafına it görmllf.. 

Ye, •azlfeainl gayrimfidrik surette 
davranmıı olur. Mesele, lakaydl 
ile teiAkkl olunnmıyacak derece-

de mUhlmdir.J Gibi, tehditklr 
ıabrlar da bulunuyordu. 

Deneme.ıdl. Çünkü, her ne 
nam ve her ne ıekil albnda oluna 

olıun, bugün yeniden fırka teşkil 
edec•k zevab; yine eski şahsiyet· 
lerdl. Henüz ae yeni bir nesil 

yetlımiı ve ne de, it baıına bam· 
başka bir unsur ıeçmlı dekli· 
dl. 

(AıkaaJ ., • . \ 

Mali. işler: İş Bankasının 1934 
Yılındaki Durumu 

'1'attaı afı 7 inci 7lzde 
bulmuıtur. Bankanın memleketin 
1anayHeıme programında oyna• 
dıgı rol meydandadır. Paıababçe• 
de yapılmakta olan cam fabrika· 
ıı bitmek Uzeredir. Eyli'ıl ortala· 
rında bu fabrika ıiıe çıkarmıya 

baılıyacakbr. Söml antrasit fab· 
rikaııda lı• bqlamak üzeredir. 
Bu bankanın Turhal ıeker fabrl· 
KBiında Ergani madeninde, kö· 
mir aanayiinde, f pek Ye yUn 
mensucat İ§lerinde ve diğer saba· 
)ardaki kollarına bir iı'ÖZ atmak 

memleket sanayilne olan yardımı 
kavramak için kAfl gelmektedir. 

B - Bankanın esham ve 
tahvlliit cllzdanı 12.1 J 4.628 lira• 
dır. Bu paranında bilvasıta mem· 

leket işlerine bir lıtlrak ol.uıu 
meydandadır. Bankacılık bakı• 
mmdanda cüzdanın yüzde altmış 
ktısürunun borsada Kote edilmiş 
lıham •e tahvllAtlan mfirekkeb 
oluıuda ayrıca memnuniyeti mu· 
clb olacak bir haldedir. 

C - Borçlu cari heaablar 
27.658.951 liradır. Bu miktar 
buhrana rağmen bankanrn Hrbest 
ticarette çalışanlara uzattığı elin 
kuvvet Ye şumulinl göstermek· 
tedir. 

Her geçen yıl bir parça daha 
artan ve etrafı saran bir müesıe. 
ıe halini alan T&rkiye fı banka· 
11ının 1934 yth vaziyetini kısaca 
yukarıda söz gelijt ettik. Banka· 
yı yllrütenlerden 1935 yılında da 
güzel neticeler bekleriz. 

( Baıtarafı 8 inci yüzde 

D yçe Oryen r n r ank 
Şubesinin 3L12.1934 tarihinde aenelik Bilanço.su 

Kir ve Zarar Tablosu 
ZiMMET 

MASRAFLAR 

Maaıat ve Ocretler 
idare Masrafları 
Vergi ve Harçlar 

T. L 257.921,16 
" 69.603,95 
.. 888,82 

Sair Maaraflar " 14.041,49 T. L 342.455,42 

VERiLEN F AiZ ,. 94.356,88 

VERiLEN KOMÜSYONLAR ,, 25.276,98 
MUTELiF ZARARLAR ., 889,-

AMORTiSMANLAR VE MUHTLiF KARŞILIKLAR ,, 87.435, 13 
T. L 550.413,41 

MATLUP 

ALINAN F AiZ VE KOMiSYON T. L 329.211,09 

MUHTELiF KARLAR .. 4.292,33 

BANKA HiZMETLERI MUKABlUNDE ALINAN 
ÜCRET VE KOMÜYONLAR " 

107.299.27 

KAMBiYO KARI tt 76 789,47 

tŞTiRAKLERDEN KAR " 
-.-

GEÇEN SENEDEN MÜDEVVER KAR ,. -.-
ZARAR ,, .:»2.821.25 

T. L 550.413,41 

O 
' 

BiTMEMiŞ SENFONl'nin, ÇARDAŞ F RSTIN'in güzel yıldızı 

MARTHA EGGERTH 
en son yarattığı, en neflı, en g üzel ıaheseri olan 

ViYANA BÜLBÜLÜ 
filminde size hatıraaı ıilinmiyecek 2 saat yaıatacaktır. 
En nefis •arkllar • En gUzel, eğlencen mevzu. 

1 

~'-----'-•-ta_n_b __ u_ı_e __ ._ıe_d_l_y_e_s_ı __ ıı_ı_n_ı_a_r• __ ==:I 
Unkapam köprüsü için alınacak 141 buçuk ton demir malzeme 

kapalı zarfla eksiıtmeye konulmuıtur. Tahmin bedeli 11320 lira dır. 
Şartnnme1i Levazım MüdiirlüğUnden parasız alınır. MUnakaaaya 
girmek iqtiyenler 2490 No.lı arttırma 'Ye ekiiltme kanununda yazılı 
vesika ve 849 lirahk teminat makbuzlarını teklif meklubile birlikte 
ihale glinü olan 4/4/935 Perşembe giinU saat 15 • kadar kapah 
zarflaruu Daimi Encümene vermelidir. "1393,. 
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Hafta İçinde 
Neler Duyduk? 
~- 1 =-~ttra=-1 ...... 

P}yuala.rın genel gidişinde büyUk 1 
bır değiıme yoktur. Fındık fiadarı 
1ağlam bir hal almıştır. Her mad
denin ~ueu~i _vaıiyeti avağıda ayn 
ayrı gosterilm:iştir: 

Afyon - Uyuşturucu mad· 
deler inhiaar ldareiİ hafta f çlnde 
de Mart ayı listeaile aatm aldığı 
afyonları teslim almı§br. 

Ser~est piyasada iş yoktur. 
Mamafıh inhisar idaresinin mun· 
tazam atışları karşısında tUccar da 
bir itan belirmeye ve vaziyette 
genel bir aağlamlılc meyli görül· 
meye baılanmııtır. Neteldm 550 
kuruıa kadar alıcı soruşturma• 
ları muameleye d6nememiıtir. 

Piy~aa, Nisan ayı için hazır· 
lanacali, ahı listesine intizar 
etmektedir. Bu yakınlarda inhisar 
ldareıinin dııanya olan sabıları 
artarsa daha mUaait bir listenin 
hazırlanacağı ümft edılmektedir. 

T&ftlk - Tiftik piyasası tama· 
mile durgundur. Almanyadan bu 
haftada ses seda çıkmamışbr. 
Sovyetlerde hafif bir lcıpırdan· 
ma görülmektedir. 

yükselme bu yedi günde kaybol• 
du. Piyasa yine eski haline geldi, 
Geçen hafta çavdarlı mallardaki 
ylik&elme daha fazla idi. Bu 
haftrıda gerilemeden çavdarlıla• 
daha ziyade müteessir oldu. G~ 
çen haftaya kıyasla gerileyiş be
yazlarda 4 • 5; çavdarlı mallardı 
be 5 • 8 para araımdadır. Pu• 
latlı ekatralar 5 • 5,5; ekıtra 
beyaz)er 4 kuru~ 33 paradır. 
Yirmi çavdarlılar 4 kuruı 15 
para elli çavdarlılar ise 4 kuruf 
cnpara arasındadır. Merain buğ• 
davları iıe değirmen teslimi 3,25 
kuruıtur. Safi çavdarların kiloıu 
3 buçuk kuruı olduğuna gör• 
Mersin buğdayları çavdardan 
aıağı satılmaktadır. 

Arps - Dııardan lıtek yok· 
tur. Anadoludan az mal geliyor. 
Bunlann kilosu Uç lruruıtan yi,.. 
mi beş para aralanndadır. Sam
sun mallan iskele teslimi -çuvallı 
3,875 kuruştur. 

Fındık - Fındık piyasasın• 
da Almarıyaden ufak tefek talep
ler gelmiye başlamııtır. Fakat 
bu fiatlara Htıcı yoktur. Hafta 
içinde yalnız yaram vagon kadar 
Akçaıehir malı A manya için 
aahlmııbr. Fiat 47 • 48 kuruı 
araıında sağlamdır. 

Evvelki yılların bUyUk alıcısı 
kendisine tift ik teklif edilirse 
Moskovaya danııarak bir iş çı• 
karablleceğinl ih&as etmfştlr. 
Fakat piyasa bu halden hentlz 
müsbet bir netice beklememekte 
vo iki tarafın fiat seviyeleri göz 
önünde tutularak bir alış veriıln 
olması uzak bir ihtimal dahilinde 
görillmelctedir. lstanbuldaki tiftik 
stoku 18 bin belye olarak tah· 

..,_- ..._. "" •-=--••,_uoo-c• ,..,,~-·---,~-~, 

Kadın, Erkek için 
Ad Ve Soyadları 

mln edilmektedir. 
Yapağı - Hafta içinde on 

ton kadar renkli Enurum yapa• 
ğısının 35 kuruıtan satıldığı iti· 
tilmiıtir. Alıcı bir mllkerrercidlr. 
Dıoarı için bir istek yoktur. 
lıtanbuldaki yapağı stoku niiıbe
ten azdır. Kirli olarak 8 ve 
yıkanmıı, kasap baıı ve diğ 
ıekillerde de 2 bin olmak " er · uzere 
ancak IO bin ton kadar tah . 
edilmektedir mm 

A.v derisi - Av derlıl I· 
yaaaaı bu yıl &lilln ma p 

nzaramnı 
bozmadan muhafaza etm kt eli 
lıtanbuida ıtok oldukça e ktue r. 
F k 1 

ÇO r. 
a at p yaaanm durgu :ıı.. 

f . ti •t • n \'e aıaaa 
ıa a gı men llzerine _, ı . 

gııı:uen mar-
lar azalmııtır. Geçen haftaki 
yazımızda av derial 1 
b ımll 1 kl

. . P yaaauoıo 
eyne e ırmo t-'-- d . .ı_ . l . •• -.aı Ye Övu. 

lf er• zorluklarındaQ T g6 Uk 
takyidatından ileri e ldml~ 1 b·ıd· · 'k ge •·D ı ırmııtt . Hafta iç" d T k , r· ın e 11r • 
o ısa Londra ftıbeaind 1 ., . en ge en 
vo tamamı.e bızhn dn U . 

. d uf ncemızi 
teyıt • en malümatı 
naklediyoruz: ataf ıya 

" Bu yıl londradakt d . 
t 1 • erı 

ıa ıı arı pıyaaaıı her l k 
ı . 'k · mem e ette 

tatuı o.unan ticari tabd' 
r • • kuı~ ıt ve p.,.ra muş uhndan d J 

t . . b o ayı az 
cesare verıcı fr tekil 1 a mıtbr. 
B.lh saa bu tarzda harek t d e e en 
ve buradan mal alan Al manya 
ltalya, Yugoslavya, Lihany 'b' • gı 1 
memleketlerle, keza her 

1 d . 1 • ne" 
erı a an ve ııyasi ve iktısadt 

vazly~tl mllsai t bulunmayan ıimal 
Amerıkası Birleşik devletleri d . . erı 

pıy~ıasının ~u mllsait olmayan 
hal nden mes ul görülmektedir. " 

Türkofis 6niimUı.dekl Londra 
ilk milza) edesinin mayuı ayı ba· 
şında olacağım alakadarlara 
tebliğ etmektedir. 

Buftday - Buğday piyasa· 
ıında geçen hafta gördUğtimlb 

Ontveralte doçentlerinden Bay Maral 
Okay aoyadı 7aıuına uygun olaral< bir 
1erl e1111 ad ve ıoyadı bulup 11ralamııtır. 
Bunlan bu &Utunlarda heıitln bir kıaım 
7asacafıs. 

Bu mllııaaebeUe Bay Jıl&ral Okay 
dJ1or ki: 

• - Söılorln blrl .. mubadea 7aptı;ııa 
b in beş 7llz denlU adlarla çabıırken, 
Hklden geçen bir bllget her çat gözU· 
ala &alinde caah duruyordu; TUrklatanda 
okulda iken (Borı Kurt) adında olaıı 
bir arkada,ım, Toıundan (birdenbire) 
Apam adım abnrmlıtL Bu ad değ.,tır• 
m• Mekk•d• ohnut- Aru:iqımıa bab111 
hacda iken oaan ı,ı. de baccl hadel 
7aptırmak lıtemlt .,. Bora adıaı yazdı
nl'kea orada b11 ad kaba bu\anmuı ve 
Ağuma çnrUmlttlr.,, 

Aıaj'ıda )'Hılaa TOrkçe adlardan ka· 
danlar için uygun olanı (k) n erkek için 
uyırun olana (•) harfile göıtertlmtıtlr, Yan• 
lannda (ı) harfi balunıaayu adlar da 
ıoyadı lçla el~eritll ıörWmltttlr.,, 

Erktla Erlrarat
Ü71lrek (e) Erkkartu 
Er kata ElgUn 
Ertepe Erkurt 
Erıaı Erka7dın 
Erııeml Ertann 
Erkut Eik,.O. 
Erk yelken Erk1•r 
Erkan (,.,ı) Erok 
Erlobaba Erıüa 
Erk yol Elaydaa 
Erkal kan Erkgtlnet 
Erkı3oil Er)'lldız 

GUmll9ku9(k) Gilne11lb (k) 
G51tara.n Gaultepe 
Giln .. lui G!UerılSalll 
GIS.ıdealı: Gök verd i 
Gı:nl9tepe GOne.t•YB 
Glımlltkaya Gliler 
Gü:ıeltan Gökbulat 
GUmU17ol Güncıkız (k) 
Gölkuı (k) Glbeldenl• 
Ginc9kut G•lerdtl 
Gııkt•p• Geoçkan 
GUnbltik Güıelçıığ 

Gök ot Gümil9kll1 
Güaelbağ GIJ,dalga 
Gllmüıtaı GOae.şgöz (k) 
Göl Gibelad 
GUoeıer Gök yay 
GUÇYwdl Güzel ada 
Göıaınaç GUmDttan 
Glhelova Ga..lahna (k) 
Aökluyı Gllsebııaak 
GUmllıau GD11111ftop 
Gö gemi Gl1:ıel1er 
Göktui Ge.nlfada 

Er katla 
&kkanat 
Erir.ay 

Gl1Ht•Y 
G&l•11 (k) 
GBzalçiçelı:(k 
Gakkerıt 

Galerka1 
G0111üıtcD 

GOnr9yol 
GBaay 
GOztlyurt 
Qülerdai 
G8ko•• 
GISnGlyol 
QUaaUtY•J 
(ililpçek(lo) 
Gllnctot 
Gllkuçak 
GençglS ıUI 
G6kkıı. (k) 
GOselyol 
Gl•Bıırmak 
G6kkalkan 
GllıaGıtep• 
GlioDlkan 
Gllkıu 
Glheldağ 

Gllmlloda111ar 
G3kten 

GllD•t (la) GISlkı11 
GUlartep• GökyaJ GBn9'd•i' 
G8kata GBo .. kaa (e,ı) Gllın1i9luıpı 
GGmDf (k,ı) Glllerg6k G5kı5:ı (k) 
Ga .u Güze.toprak Qılselkcnt 

L ,,J 
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ESMER UÜL 
Muh~rririı A. R. 'I'eirıka Ko. ı 65 

Kahve Dedikodusu! .• 
Jbr~htm Paıa, Sultanın Yanından Çıkbktan Sonra 
Ağalara Sordu: "Bana Maruzatta Bulunacak Kim?,, 

··············-··-···-········· ........ eı: .... . 
Zevceıine karıı, kocahk aı· 

kandan ziyade derin bir ıefkat 
ve muhabbet besleyen lbrahim 
Paşa, Fatma ıultanm bu teessü
rünü görür 1ıörmez, dayanama· 
mıı.. Ellerini tutup öperek: 

- Sevııili aultanım.. Mübarek 
kalbini hoıca tut. Bu gibi umur 
ile cımın ııkma. Ne eylerse, 
Mevli eyler, ne eylerH gUzel 
eyler. izniniz oluna, Hele bir 
selamlığa çıkayım. Bir ağa, gör
mek dilermiş. 

Diye mmldanmıı.. Sultanı 
yalnız bırakarak •Ur'atle unklaı· 
mışh. Arz odaııının yanındaki 
kUçUk odaya gelir gelmez nöbetçi 
ağalara haber vermiı: 

- Kimdir, bana marmatta 
bulunmak isteyen? .. 

Demifti. Saray ağası, derhal 
odaya getirilmişti. Alnından buz 
gibi terler döken ağa, ıu aurctle 
ifade vermişti: 

- Devletlüml.. Buglln bazı 
bemıerilerle görUımek için Çem· 
berlıtaı civarında bir kahveye 
gitmiştim. Orada bazı sözler itil· 
tim. Bu sözleri aynen efendimin 
huzurunda tekrardan hicap ede-
rlm. Amma hulAıaaı ıudurkim, 
konuşanlar, devlet ricali aleyhin· 
de atıp tutarlar.. Gözlerini yu• 
mup ağızlarını açarak ıöylemedik 
kılAm komazlar. 

lbrahim Paşanın Yllcudlode 
soğuk bir el dolaımıı .. K1ılbi acı 

acı çarpmııtı: 

- Ne güna kelAmlardır? .• 
Derken bile, Adeta dili d~ 

m 

laımııtı. 
- Devletl6 efendimi.. Katli

me ferman verseniz dahi, mUba• 
rek huzurunuzda o kellmları 
tekrar edemem. HiıA ve hlıA, 
ltldilmiş sözler deiildir. Bu a6z· 
lerl işitir itilmez; can başıma 

ııçradı. Gözümde, dünyanın bir 
pul kadar bile kıymeti kalmadı. 
Hemen yerimden fırladım: 

- Bre, meretleri.. Sizler kim 
olursunuz.. Ne haddile deYlet ricali 

aleyhinde bulunuraunuz. Durun 
liİze haddiniz bildireyim. 

Diye bağırdım. Ve tizerlerine 
sıçradım... Amma, kahvede otu· 
ranlar birdenbire yakama aarıldılar. 
Sille, tokat llşürüp kapıdan dııra 
attılar. Ardımdan da: 

- Var, efendilerine ıöyle .. 
Yakında onları da böylece devlet 
kspısındnn atmazaak, ıu bıyıklar 
bize ayıp olsun. 

Diye bağırdılar. 
Ibrahim Paşa, birdenb:re elini 

kaldırdı: 
- Yeter. 
Diye homurdandı. Ve sonra, 

iki elini biribirine çarptı. Boğa• 

zındad hırıltı gibi çıkan bir ıeıle: 
- Kethüda beye haber ıalın. 

Tez bana gelıin. 
Dedi. Ve ıonra, cebinden çı· 

kardığı btıylkek bir kHoyl, aaray 
ağaaına verdi: 

- Sadakatin, takdire ıayan· 
dır. Al, şu keHyl, aakm ola ki, 
bu aözlerl bir allah kuluna tek· 
rar eylemiyeain. 

Diye tenblh etti. 
t Arkaaı var ) 

SON POSTA Mart 30 

IAdapazarının Bir Hayvan Vergisi 

Sen geçen yılın baıında 
oynamııtın, timdi 11ra bende. .............................................................. 
ispanyada Kabine 

Buhranı 
Madrid, 29 ( A.A. ) ·- Kabl· 

ne buhranının baılamasına lnt:• 
zar ediliyor. Sebep ölarak, ida· 
ma mahkum Gonzalez Pena'nın 
affı meseleai ileri ıürülecektir. 

Madrit, 29 (A.A.) - Kabine 
istifa etmiıtir. Bu iallfa, Asturl 
Is} anına iıtlrak edenler aleyhinde 
verilen bazı idam hükümlerinin 
iptalini müteakip kabine içinde 
hadis olan mllşkUlattan ileri 
gelmiştir. 

Nöbetçi 
Eczan11/er 

, 

Buıece nöbetçi eczan~ler fUn• 
lard:r: 

lıtanl tnrafı; Akurayda ( Ethem 
Pertev ), Şehzadebaıında ( Asaf ), 
K r ragOmrllkte ( Suat), Topkap da 
( Nbını ), Samatyada ( Teofiloı ), 
Zeyrekte ( Hasan Huluıi ), Eyiipte 
(Hikmet ), Balatta ( Tolldl ), Kum• 
kapıda ( Belkiı ), Dinnyoıunda 

( EHt ), Yemltte ( Benuson ), Bak•r
l<öyOnde ( İıtefan Terz "yım ), Beyoğlu 
tarafı; Takıimde ( De!laıuda ), Tepe• 
batında ( Kinyoli ), Tarlabafıada 

( Tarlabatı ), Galatad ı ( K ~pı içi ), 
Şitlide ( Şiıli ), KH•mpapd ( Mer
kn ), HuklSyde ( H uk ) , Kftd ı köy 

tarafı; Mo .ıa da ( Alıicddin }, Pazar· ı 
yolunda ( Rifat Muh ar ), Bııyökada 
d3 ( Halk ) eczane eri. 

Yıllık ithalatı 
Adapazarı, (Husus1) - 934 yılı 

içinde iç ve dıı memleketlerden 
Adapazarına 73 bin kilo manifa· 
tura ve tuhafiye, l O bin kilo 
haffafiye, 1.200,000 kilo balık, 
96 bin kilo bakkaliye, 44 bin kilo 
kunduracılık levazımı, 140 bin kilo 
nalburluk eıyası, 46 bin kilo hır· 
davat, 80 bin kilo zeytinyağı, 160 
bin kilo Uzüm ve incir, 175 bin 
boş çuval, 16 bin kilo ip ve urgan, 
24 kl:o kırtasiye, 500 bin kilo 
gaz ve benzin, t 60 bin kilo nebati 
yağ, 1.200.000 kilo tuz, 25 bin 
kilo kahve, 22.500 kilo mensucat 
63 bin kilo arpacık soğana, 
1.950.000 ldlo buğday, 125 bin 

2 ve 20 lcomprimelik amba laJlarda 

bulLonuı. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde ha lis li ğ in timsa li 
olan Ef3 markasını arayınız. 

Kanunu Değişti 
Ankara, - Kamutay, har 

vanlar vergisi kanununu değiıtiren 
llyibayı dUo müzakere ve kabul 
etmlıtlr. Eski kanunun ikinci 
maddesinin A fıkrası, hay
vanların kaydinin yapıldığı 
mail sene içinde doğan yavrular, 
şeklinde değişmiş, yaı ihtilafın• 
dan dolayı 934 Nisanında kaydr 
dilen yavruların kaçak sayılmaya· 
cağı hakkında muvakkat bir mad· 
de konmuıtır. 

ki!o limon ve portakal, 300 bin 
kilo çimento, 103 bin kilo içki, 
586,900 kilo teker, l. 946.500 
kilo da muhtelif e,ya getirilmiş ve 
satılmışhr. 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
1 - Öz Ulrkçe köklerden ielen ıozleria kartııına (T. Kö.) beldeği (allmeH) konmuştur. Bunların h\:r biri hakkında ııraaı ile uzmanlarımızın (mlltehassıs) yazılarını 

gezete:ere vereceğiz. 
2 Yeni konan kartıhlderın iyi avırd edilmeıl lç!n, gereğine göre, Franıızcaları yazılm·ı, ayrıca örneklu de konulmuıtur. 
3 KökU Türkçe olan kelhnelerla huıUnkU itlenmi~ ve kullanılan ıekllleri alınmııtır: Aılı ak olan hak, aa:ı U2Um olan hUkUm, Türkçe "çek,. kökllnden gelen ıekll glbL 

il 
B&d - Yel 
Bldban - Yelken 
Bade - c'en ıonra • fr. Apreı 

Örnwk; Badelmn•t • ÖHlmden ıonra 
Badehu - Sonra • fr. Puiı, et pulı 
Bldl - Sebep ('1'. Kö) 
Badire • Koran, ıorgeçit (llakıakabt) 

Örnek; bu badirl.'dea de kurtulduk· 
bu korandan dıı kurtulduk. 

Bidiye - Çöl • fr. Deeert 
BııgEl - Koltuk 

Örnek; Ziri bağaldı-KoJtuk altında 
Bağtetı>n - Ans zıo 
Biğl ( Bıık: Akııi ) - Azıyu • fr. 

Revolte, rebelle 
Örnek: Bigller derdut edil.,ek 
cualarını glSrdDler - .A%ıyanlar 
yakalanarak ceıalar;nı ı8rd0ler. 

Bih ( şehvet > - Köıae-fr. LuclvitC, 
erotiıme 

Baha - Paha 
Beha - Gthellik 
Bah.u - Bııhar (l) • ü. Prlntempı 
Bahi - Köınel - fr. Erotique, poroo-

ırraphique 

Örnek: B&hi uerler acl&bı u•uml• 
yeye muhaliftir - Köınel laerler 
utıal törily• U) maz. 

Bahil - Cimri 
Bihir ( Bık: Ayan ) - Açık, apaçılı, 

beHi, besbelli 
Ömak: Okuyup yazmanın. ta~m•ll· 
nıu terakinio a!ametl bahıreaıdlr -
Okuyup yaz.manın ya!ı~maaı ller• 
lemenin apllçık beldetıdır. 

Bahis tulutmak, bahıe girlımek 

(1) ( Burlıauı Katı ) bu sözü Çindı 
blr pulg11din ve Türkistaoda bir atışge
diu ııdı diye gö~teriyor; .kelime Türk 
kayuo~ıudan srel •lir. 

- Oceımek • fr. Parier 
Örnek; At yarıtlarında bahtı tu
tuıanlar - At yarıtlarında öeeıenler 

Babr - Denia 
BahreD - Deniaden, deniıı; yoliyl• 

• Bahri - Denluel • fr. Marltime 
Öraekı Barhri veultl nakliye • Dt· 
nlnel tafıt araçları 

Bahrimuhit - Okan • fr. Oc~aa 

Bahı - Ayıt • fr. Propoı, quutloa 
Babı (tutuşulan balıiı anlamına) - Öcef 
Bahıetmek - Ayıtmak - fr. Par:er, 

tralter 
Örnek; Son Kamutay aeçimlerindeıa 
ayıtau ıazetcler • L .. Jurnaux qui 
parltnt du aou·nllu electionı, 

Bahtelmek - Bağıetmek· fr. - faire 
don - baht • Veren / 
Örnek: Fayda YUID - Faidebaht 

• bahti - Verea 
Örnek: S!!niı vereo-Meserretbahıl 

Baht:f - Battif • fr. Pourboire 
Baht - Bahıt (r. K6.) 
Hahtiyın - bahtiyar (Bahtı yar) • fr. 

Heureux 
Bahuıuı - Hele, ralnıa .. fr. Surtout, 

particulieremeat 
Örnek; BQtOa muelelerde, bahueuı 
lktı1at me .. Ielerinde azami ltlaa 
lbımdır. - BlltUa ıorumlarda, bele 
ökoaoml aorumlarında cotay lb:ea 
a•rektir. 

Bald - Uuk, ırak 
B&la - Sebeb 
Blk - Korku 
Baka - Kalam • fr. Perpitult~ 
Bıkayi - Kalıntılar • fr. L .. reıte" 

ıolde 

Biki (Bak: Ltlyemu* ) - Kahı • fr. 
lmmortel 

Baki - Geri, reriye • fr. Rt1te 

-4-
Ôrnekı 1 - Blkiıi 44rup bini· 
bayet - Geriıl bir .Orll yalan. 
2 - Beıten Gt çıkana blkl iki 
kalır -- btıten Gç çıkana ıerlye 
iki kalır. 

Baki ( BükA'dan) - Ağl.yan 
Blkt kalmak - Artamak • fr. Survivre 

Örnek: Gemi battıktan ıonra arta· 
yı.nlar araıında buldular - Apreı 
le naufiag• oo l'a trouve parml le1 
ıurYivantıı. 

Bikir - fılenmemlt, el deQ'memiı, 
balta ıirmemit • fr. Vierı:e 
Örnek: lıleomemi@ toprak - Ter
rain noo laboure ( non oultiv~). 
El deQ'memit konu (mevzu) - Un 
aujct vlera•· Balta airmemlt or· 
man - Foret yJerıe. 

Blkire - Kıı, luıotlankıı • fr. Vier
r•ı pucell• 

Bakiye - Artık, kalıntı • fr. Solde, 
reıte 

BAi - GöoGI. kanad 
Bill - YOH, tlıt, yukarı • fr. Haut, 
au de11uı 
Ôraekı Ylce bo1 - Kaddl blll • 
Haute, taille. 
E-.ıttnın OıtQade dolaıan • Blliyi 
Hrlade dolatan • Au dHIUI de H 

tete. .......... 
Kltıdıa yukuı11 (bll&11) • Le haut 
du papier. 

Blllperna - Şitkea, yllkHkten ataa 
fr. Fanfaron, P'homptueux, 
Örnekı 1 - O De baliperYH bir 
adamdır • O ne tııkea bir adamdır. 
1 - ö,ı. ballperva&lara kulak 
asmamalı • Öy?e yGkukten atanlara 
kulak Hmamah. 

BiUt (Retid) • Erıia • fr~ Mtir 
Bilil olmak - Ermek, eritmek, nr· 

mak-fr. Attetndre, m6rir 
Örnek; 1 - Sinni yirmi bet• balit 
oldukta-Yntı yirmi beıe erdikte. 
2 - Mesaiye baılıyalr beri ıeçen 
saman lkf aya balit oldu • çalıı· 

maya baılıyalı areçeo zaman iki aya 
Yaıdı 

Balin - Y aıtık 
Blllt - YOı yaıtıtı 
Bam - Dam, çatı 
Blni - Kuran, kurucu, yapan • fr. 

Liliıııeur 
Örnek; 1- Tllrkiye Cllmhuriyetlnln 
biniı •, AtatOrk'tür· TOrkiye cumur• 
luğunu kuran AtatOrk'Ulr. 
2 - SGJeymaniyl'nin l in!ıi Koca 
Sinan .lır • Süleymaniyeyi yapan 
Koca S'oandır. 
Banliyö - Yöre • fr. baalieue 
Örnek; ı.t nbu:un banliylSıO pek 
ıüıel kötklerle mGae71endlr. • t .. 

tanbu un yöre1i pek aöıel kötklerl• 
ıüalenm ıtir. 

Bap - k1pı 
Bap - bö,üm • f,. Chapltre 

Örnek: Bu uerde dört bap vardır, 
her biri d:ter nden mOhimdir - bu 
berd• dört bölGm vardır, her biri 
lSte:. iod~n önemlidir. 

itap (Huıuı) - lı, yol, konu ıor'-lm, 
ıekil, yön, bakım, için, Gıerioe 
• fr. C11, affalre, maniere, ıujet, 
propoı 

Örnek; bu bapta ne dütlinOyorau• 
nuz? • bu itte (yönde, konuda ıo
rumdı) ne düıQnClyorıunuz? • bu
nun için (üzerine, bu iş için) ne 
dGıOnQyor•unulf • qu'ut•ce que 
YOUI peDICZ a H tujet (it ce pro• 
po•M 
2 - •İH ne (hususta) yardım ed•· 
bilirim? • Size ae yolda (ne şekil-
de, nasıl bir iıte) yardım edebili· 
rtm? - D quellea manlert puiı·j• 

YOUI etre utiJe danı Htte affairt? 
bar - Ytlk 

Örnek; bu blrı ılraaa tahammll 
için - bu atır yllke dayanmak için. 

bir - Yağdıran, taçaa, Hrpea 
Örnek; bolluk aaçaa • Feyzbir 

birin - Yağmur 
birid - Sotuk 
berd, bllrudet - Soğukluk 

Örnek; 1 - Aramıada bGrOdet baııl 
oldu • Aramıza ıotukluk girdi. 
2 - Handaki bürQdet tn•r'" 
ediyor· Havanın ıo;uldut11 arbyot• 

Mnberrid - Soğ11tm;;ç 
Örnek; Keıamit koyualarıa etleri•' 
mübe:r:dde muh:ıfa:ıa eder -Kcaihııit 
koyunlerın etlerini ıotutmaçta 
uk'arlar 
Tebrld etmek - Sotutmak 

biric lne - Soğukça, ıotuk 
Örnek; Niçin bana blyle barldan• 
muamelede bulunuyorıunuı ?- Niçl• 
bana Löyle soj'uk (ıoğukçıı) daYr•• 
D yoraunuz? 

biri%., aıGteblriıı: - belirıl• 
Örnek; bu itin b67I• oldutu belir• 
riadir (bariıdir) 

Tebarla - beHrırl 
TebarOı ettirmek - belirtmek 
TebarDa etmek - Belirmek 
Baa - rönderme 
bb (Buil badelmevt ıulamına) • Dl• 

rilme • fr. Reıurrectioa 
baaar - Gaz, arörme - fr. Oell, vu• 
bbıra - Görem • fr· La yue 

Örnek; buıra hava111 haınıenl• 
en milhimlerioden biridir.• Görelllf 

l . d•ll be~ duyunun en lSnemli •rın 

biridir. c• 
bulret - Önıarü - fr. Prevoyan 

Örnek; ba1iret. deYlet adamları•~ 
çok lüzum 'udur • Ông8rD dule 
adamlarına ~ok &'etekiidir. 

beıiretkir - Ongörea, önıörtlll 
( Dnanaı 11 inci yGad• ) 
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EMLAK VE EYTAM BANKASI 
31 Birincikanun 1934 vaziyeti 

"' AKTiF PASiF 

, 

HENÜZ TALEP EDiLMEYEN HiSSE SENETL~Qf B. TERTiBi 
DERDESTi TAHSiL A. HiSSESi 
KASA 

Banknot f 630.457.ou 
Ufaklık ) 898.38 

DAHiLi MUHABiR BANKALAR 
RÖPORLAR -r 
HAZiNE BONOLARI 
SENEDAT CÜZDANI 

Senedat cllzda~ 
lıkonto edilen mlltekaldin mıaıları 

ESHAM VE T AHVILA T CÜZDANI 
Boraada Kote olanlar : 

% 5 112 f ahli hazine bonoları 
Diğer eaham ve tahYillt. 

Borsada kot• olmıyanlar 
AVANSLAR 

Esham mukabili aYana 
Emtaa mukabili avana 
Sair mlltenevvl teminat ttzeriae avanı 
Eıham mukabili hazine heeabı carisi 

BORCLU HESABI CARiLER 

Kefalet mukablli krediler 
Hulnc kefaleti mukabili beıabı cariler 
Hazine hesabı cariıl 

KABULLERiMiZDEN DOLAYI BORÇLUUD 
SAiR MUHTELiF BORÇLULAR 
iPOTEK MUKABiLi AVANSLAR 

Tahsil edilecek aabf tabitlerl 
ipotekli ikrazat 
ipotekli ticari heaabı cariler 
lnıaat Uzerlae avaaa 

MENKULLER 
GA YRIMENKULLER 

HJıaei ittirak -;;kabili ıayrlmenkuller 
Diier ga)'rlmenkuller 

NAZIM HESAPLAR 

531.355.38 

1.045.478.03 

81.769.49 
616.613.06 

627.500.00 
1.174.194.00 

150.002.00 

15.127.48 
167.084.39 
447.897.57 . 
489.073.31 

23.517.29 
309.078.05 
516,677.68 

1.629.736.96 
7.568.872,07 

186.878,00 
163.269.69 

2.324.366.32 
1.024.433.26 

8.902.450.00 
2.195.912,63 

1.576.833.41 
45.837.00 
15.990.00 

698.382.55 

1.851.696.00 

1.119.182.75 

849.273.02 
3.050.550.26 

859.998.27 

9.548.756.72 
74,593.56 

3.348. 799.58 
35.133.082. 9 ı 
6g.271.~.66 

SERMAYE 
iHTiYATLAR 

Nizami lht11at akçeaı 
MUHABiR BANKALAR 
MEVDUAT 

ibrazında cari heuplar 
Preavili hesaplar 
Vadeli mevduat 

TASARRUF TEVDIA Ti 
Vadesiz 

'"' Bir aydan bir seneye kadar vadeli 
Bir aene ve bir seneden fazla vadeli f 

EYTAM HESABI CARILERI 
SAiR MUHTELiF ALACAKLILAR 
TAHSiS EDiLMiŞ KARŞILIKLAR 
KABULLERiMiZ 

1.097.981.51 
1.564.146.91 

831.807.72 

1.273.696.45 
65.618.50 

813.883.40 

TALEP OLUNMAMIŞ TEMEITO VE KUPONLAR 
NAZIM HESAPLAR 
KAR 

20.000.000.00 
157.258.79 

525.721.60 

J.493. 936.14 

2.153.198.35 
a.511.018.95 

641.368.80 
470.185.84 

3.050.550.26 
380.81 

JS.133.082.91 
68.576.21 

----69.271.338.66 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 

Maaı ve llcretler 
idare masrafları f 
Vergi ve harçlar 

VERiLEN F AIZLER 1 
MUHTELiF ZARARLAR 
AMORTiSMANLAR " 
MUHTELiF KARSILIKLAR 
SAFI KAR 

T. H. 

31 Blrincikinun 1934 Tarihindeki 
Zi MM ET 

KAR VE ZARAR HESABI 
MATLUP 

268.445.62 
103.954.99 

7.375.19 379.775.80 
485.176.28 
108.054.29 

1 26.329.88 
426.108.40 
68.576.21 

1.494.020.86 

ALINAN FAiZ VE KOMSİYONLAR 
MUHTELiF KARLAR 
BANKA HIZME}'İ MUKABiLiNDE ALINAN ÜCRET ve KOMSIYONLAR 
KAMBiYO KARI 
iŞTiRAKLERDEN KAR 
MAHSUP EDiLEN PROVIZIYONLAR 

1.040.249.69 
290.061.23 
27.295.27 

1.342.42 
83.458.57 
51.613.68 

ı .494.020.86 

Ö i Battaratı 10 uncu yG:scle ) 1 
1
rneki Siyasi Alemde baairetkir 

0 nıak llz ınıdır • Sıyaıal acuada 
b llnıörlr olaıak gerektir. 

Örnek: O adam, benim hakkımı 
iptal etti • O adam, benim kakkımı 
çDrGttü. 
Bu ara:uhalia pulunu iptal edlnl• -
bu dllekçenla pulunu çGrlltDntız. 

bed'endit - KöUllGk dOıGaea • fr. 
M ' velant 

bedalıot - beabelJlk • fr. Evidenco 
Örneki Bu bedahet muvacehulnde 
diyecek ıl>dlm kalmadı - bu be1-
bellik ~aGade diyecek ıözllm 
kalmadı. 

dir - Detıı araaıuluıal (1) Ök de, en remplacement de 
mik hatların batlıcalarınd b. ~ad~· Beden - Beden (T. Kö) fr. Gropı Tebdil etmek _ D ,,.,. 1 an ırı ır. 

ea ıtt rnıelc 
TebeddGI etmek - Detit le DUzeltme 
Tebeddill - Oeğlıaıe nıe Kılavuz.un birinci 1ayıaındaki (Adli) .. it (iade •nlamına) - bult ( T.Kö) 

• fr. Slmplo 
8 

yit (Gayrı mUrekkep anlamıDa) -
Ô •h•ç • fr. Slınple 
rnekı bHit •e mürekkep ciılm

.. ler - Yalınç n katınç elılmler 
•tluım.aadan - baıbut • fr. Geat• 
ral111ıme 

Ôraekı TGrk ordularıaın baıku• 
:ı•ndanı, AtattlrktGr - TGrk or-

b 
111

•'1•
1
• baıbuau AtatGrktlr. 

•~kumandaa - baıko•ulaa • it. 
ommanda•t en chef 

Ôrnelcı Ş :ı rktııkl orduları• batku
lbb ·~_danı - Dotudakl orduları• 
Bf•ornutaaı. 

~:mandan - Komuta• 

b nıanda etmek - Komutlnaa 
ıtaet - A111 ı ._ 

t •" 1 •, Y••aıhk • fr, Len-eur 
Ôrnekı bu it bu kadar bataetle 
)'Clrllmn - bu it bu kadar ya· 

bı~•tlıkla (ağırlıkla) yDrümu. 
aet ıllıtermek _ Yavaıuaak 

atırlık göıtermel& • fr. Montrer d~ 
la lenteur 
Örnek: '•'•rinııde bataet olSsterm•-
yı • 1 . o 

n. - t er.nız.de yavaıınıayın11 
lıe ( _Agırlık go tı:ırmeyıoiz) 
n ti - At r, yan,. f·. Lent 
ltıl - Çürük, bot - fr. Faux, alıaur• 
de, vide 

iptal etmek - Çllrlıtaıek 

Bitıl ltikad - Botinan - fr. FauıH 
cıroyance 

Örnek: Batıl itikadlara Hplanıp 
kalanlara acımahdır - boıinanlara 
aaplanıp lca)aalara acımalıdır • 

Baha - Göbek, kuıak 
Örnek: OördOnctt ıöbekte (Kuıakta) 
dedelerimi& blrleflyor. 

Batın - Karın • lr. Veatr• 
B&tıa - krtız • fr. lnterae, int~rleur 

Örnek: itin uhlriae detil, b&tınıaa 
bakmalı - ltla dıt yOıClH detll, it 
70zOne br.kmala. 

B&tınl - Giz.dem • fr, Eıo~rlque 
Blyi - Satan, Hbcı • fr. Vendeur, 

naarchaad 
Örnek. Alanlarla 1ataalar anlaıtılar 
LH yendeun ıt IH acbeteur1 H 

ıont entenduı, 
baua-Araaıra, arada, kimi Yakit- fr, 
Quelqufalı (parlolı) 

ıtaaı - Kimi, blruı, bir takım, bir 
kı11m • fr. quelque (ı) 

bhice - Oyuncak • fr. Joujou, f ouet 
bbu - Pazı • fr. bicepı, bru 
blzul:•nd - Pn bat - fr. A111ulette 

attache anbru, bra11ard 
becl - Yerinde 
N&beca (N&bemahal) - Yeniz 
B•cnylı - Almaf • fr. Ptrmutatlo• 

Örnek; iki memurun becayiıl tanlb 
edildi - iki tımenln almıttı onandı. 

b.d - Köta. cirki11 

bedaheten ( bak: bilbedahe )- Taaar-
ııı, baxırlanmadan 

bedihi - bHbelli - fr. Evident 
bedaaıl - Soyıuz-fr. De baaıe orirfne 
bednet - G8çebelik - fr. Vle dt 

aomade 
betbaht - Bahıhıı, kötlbahıt • fr. 

Malheureux 
bedbin - KaramHr • fr. Pe11i•lıte 
ôrnekı bedbia olaalar, herıe7i karan· 
lık ıörOrler - Karamaar olanlar, 
herıeyl karaahk ıörlrler 

bedbinf-KaramHrhk· fr. Pe11hnlıme 
Öraekı Hiçbir itte ~edlaf71 dlım•• 
melidlr - Hiçbir itte Karamurlıta 
dOımemelldlr. 

beddua - lıenı • fr. Mal~dlctloa, 
Aaat~me 
Öraekı An• baba beddua11 almak· 
tan içtinap etm•ll - Ana baba 
llenolne uğramakta• koruamalı. 

bedel - Karıılık • fr. Contrenleur 
Örnekı Senin nrditln ata kartıhk 
( bıdıl ) aana bir kılıç Yeriyorum. 

bedel ( Eımın anlamına t - Tutar. 
Milbadil - Detlımtn 
M&badelo - Detlı 

Örnek: Milbadele, be7aelmllel lldı· 
aadl rabıtaları• baılıcalaııadaD blrl-

Tebdil - Detiıtirme 11öı.ünün karşılığı olan (Tüıel)den iioora 
Miltebeddll - DeAitkeo fran11zoa olarak (judiciaire) yazıla.c oktıı. 
Örnekı buınn hava •Gtebeddil _ Hukuk terimlerinden yaıı tlılınd• 
buılln hava de"'itkea her uman kullanılması gerekli olanklar) 

• için n harfinde ( hak ) ve ( huku . 
T •.badGI - Detitki kelimelerinde toplu karııliklar gösterı• 
Öraekı .<B} ile (P) harfleri •ra.ıada lecektir. 
bu nkıt detltkl oJabllir. 'f . ı·) 

bedel olarak - Yuine fr. A la place KılaYUlllD UoüncU ıayaaınd~ı ( a8 ı 
( 1) Fran8ızoa " İnler ,, öneki . d' ve ( &1liyet) ıöıleri kar1111oda)Ll t~~tç) 

f ' d k 1 ~ nın I• kartılıdar ( Öıgtin ) Ye ( Ö&gÜD U 
lmız e ar9l ıgı olan bu " areı ö ki olacak lkeo yanlışlıkla ( ISıgül ) ve 
hakkında da ayrıca yazılacaktır'.' ne ( öı.güllük ) diıUmittir. c 

lıteyenler bunu keıip aradaki boıluklara ~ercihan daktilo il• dol-
durarak Türk ~ Araıtırma Kurumuna 1ıönderebillrle.r. -

Oımanlaca . • , . • • lcelimHlne kılavuzda 

uyııun (Yahut : Yeter) ıörmUyorum. 

Sebebi ( Kıaaoı ) , •• , , , , • , . . . 

. . . . . . . kartı lığ• .11 

. . . . . .. . . . . . . . 
, ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
önergım ıudur ı • . • , , . . . ( 1 ) imza 

U .. •erine bir eey yapıl!l· 
'l) Burada biı örnete ıoıterilmfyoo yazılar " 

mıyaoalı:tır. 
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Kendinizi üşütürseniz, ufak 
bir kırıklık hissederseniz? G R İ P'in YEGANE iLACI N E V R O Z İ N altnız. 

.. 

tra4 hıça9ınl 

KULLAN HADIM 

Satış Yerleri• .• AMNERKSAINRA : Sofu zade Mehmet Emin, 
: Hakkak zade Rahmi, 

Belediye Sular idaresinden• 
idaremizin satın alacağı &fağıda yc:zı:ı 

ıiltmeye komılmuftur. 

malzeme kapalı zarfla ek· 

15 m/m ilk kurıun boru 

20 ., n 

30 .. " 
40 " 

,, 

,. 

" " 
,, 

'/, .. 
2 " 

ihale günli 3/4/935 Çıutamba günUdür. Teklif zarflara o gUn 
aaat on dörde kadar Mlllürlüğe verilm:ş olmalıdır. Bu saatten 
sonra ı•tirilecek zarflar alınmaz. 
Ekıiltmeye girmek isteyenler Tak!imde Sıraıcrvilerdeki idare bi· 
nasındaki vezneye uğrayıp bir lira vererek şartnameyi alabilirler. 

(1546) 

Üç Ayda Biçki ve Dik·ş ~e·~-m·-., 
Maarif Vekaletince muaaddak Gedikpa,a Biçki ve Dikiş mektebi 

Müdiresi; Dıplomalı Bayan ~üJ•:~ı l ASA ı ıl H YAN, Oedıkpaşa Bali paşa 
caddeıi Esircikemaleddin ıokRgı Ve.hranı J\sıtdııı~an eczaııeı1i fovkiude No. 1 
Bir çok senelerdeııberi mliea t>Bcm yüzlerce turzi ve makaat~ r mezunioııaın 
muvaffakiyetleri ve içtimai hayatta ılıraı ettıklt>rİ mevki Jolayısile ıurur 
hisseder. En son ve kolay mRtodla 3 ııyda tııvıllct erkek ve kadın tayyör 
ve beyaz takımları teferruatile mülcemıııcl ö~retir ve devir ııom:uda Murifçc 
mu.addak şehadetname verir, Meıun o'an bir çok bayanlar kendi heıınpla· 
rına mektep açmağa •eya makruıtar ve terzi :ik etıncğe muvaffak olmuşlardır. 
Dersler 15 Nisanda baılıyacaktır. Talebe kaydı lınşllimıştır. Salı Çarşaınba 

ve Cumartesi &ünleri ögledeu eonra müracaat. # 

•ASiPiN KENAN ..... 
Siıi aoğuk algınhğından, nezleden, gripten, baş 
ve diş ağrılarından koruyacak ~n iyi ilaç budur. 

ismine dikkat buyurulması 

Nafıa Bakan lığın dan: 
Irmak • Filyoı hattında sekiz muhtelif fıtasyonda bina inşaatı 

re ameliyatı Nafıa Bakanlıgınca kapalı zarf uıuliye ekıiltmeye 

~ıkarılmııdır. 
Muhammen ihale bedeli ' 160,000,, liradan ve muvakkat teminatı da 

"9, 250,, liradan ibaret buluuan hu inıaat Yc ameliyatın ekıiltmesl 
13/4/935 Cumartesi öğleden sonra saat on beıte Ankara'da 
Nafıa Bakanlığı binaıında Demiryol intaat Reisliği eksiltme Ko· 
misyonunda yapılacaimdan iıtekli)erin teklif mektuplarile münakasa 
ıarlnamesinde yazılı diğer evrakı 13/4/935 tarih"nde öğleden 
ıonra Hat OD dörde kadar fntaat reı' iğine makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri llzımgeldiği ve münakasa şartnamesinde } azılı 
olduğu veçhile münakasa gUnUnden en aı bir hnfta evvel Nafıa 
Ba~anhğana lstid'a ile mUracat edercke alacakları fepnl eh.iyet 
veaıkuını teklif mektuplarına iliıtirmeleri iktiza eylediği ve müna· 
kaaa ıartnameal ile mukavele projesi \'e ilişiklerinden mürekkep 
bir takım evrakı 8 lira bedel mukabi:inde Hakan!ık Malzeme 
MüdUrlUğUnden alabilecekleri ilan olunur. "1442,, 

Aybaşılarınn:da aıhhi tu\'aletiniz için mutlak: 

-~ FEMiL ve Bağlarını 
kullanınız. Gayet idareli, ııcuz, temiz, . yumuşak ve her vUcuda 
uygundur. Sizi birçok zahmetlerden kurtnrar. BüyUk ecza'nelerde 

· ve bayan eşyası ıatan mağazalarda bulunur. ~ 

Yeni fcad olarak 
ıaranti 400 metre· 
ilk meaafeyi aydın· 
latır. Fenerin boyu 
2 3 santimetredir. 
Ağzmdaki büyUk 
cam yuvarlağı kri ... 
taldendir. 

IZMIR : Hüseyin Hüınü 
SAMSUN : Tursun Eıref 

DOK 
Hayvaıt pirelerine ve 

yaralar1na 
Eczanelenlcn arayııııY. 

Merkezi: Ankara 
Tamamı öden mit sermayesi: 

Lirası 

. TUrklyenln her yerinde fUbe ve muhablrlerl vardır. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
Iıtanbul Şubeıi: Telefon 22042 

Galata Şubeei: Telefon 43201 

• ---

Nafıa Bakanlığından: 
Afyon· Antalya hattının Baladiz • Burdur arasındaki 24,5 kilo· 

metre:ik yedinci kısmının inşaat ve ray f erıiyata ameliyatı Nafıa 
Bakanlığınca kapah zarf uıulile eksiltmeye çıkarılmııtır. Muham· 
men ihale bedeli (370,000) liradan ve muvakkat teminatı da 
(18550) liradan ibaret bnlunan bu inşaat ve ameliyatın eksiltmesi 
J0/4/935 Çarşamba günü öğleden ıonra saat on beıte Ankara Nafıa 
Bakanlığı binasında denıiryol inıaat reisliği eksiltme komisyonunda 
yapılacağından fstekliJerin teklif mektuplarile münakaaa ıartname• 
sinde yazılı diğer evrakı 10/4/935 tarihinde öğleden sonra saat on 
dörde kadar inşaat Reiıliğine makbuz mukabilinde teıllm etmeleri 
lbımgeldiği ve münakasa ıartnameainde yazılı olduğu veçhile 
münakasa gününden en az bir hafta f'Vvel Nafıa Bakanlığına 
istida ile müracaat ederek alacakları fenni ehliyet veıikaaını teklif 
mektuplarına iliştirmeleri iktiza eylediği ve münakasa şartnamesi lle 
mukavele projeai ve ilitiklerinden mürekkep bir takım evrakı 

(18,50) lira bedel mukabilinde Bakanlık Malzeme MlldUrlUğUnden 
alabilecekleri illn olunur. (1439) 

BÜVOK 

TAYYARE PİYANGOSU 
18. inci tertip 6. ncı çekişi 11. i\Jisaıı 1935 dedir. 

Buyuk i~ramiye 2 O O • O Q O '""ıradır. 
Ayrıca ı 25.000 , 20.000 , 15.000 , 1G.OOO , 5.000 liralık 

ikramiyeler Vft 50.000 liralık mükAfat vardır. .. ,ı 

~ ~~!o~k'!!! l '------~--R-A-D-iO_S_A-LT_S_P 
Ecnnelerden nayın z. 1 

wa azil ile çabucak a-eçecektir. He· 

6 .., 
Denizyolları 

IŞLETMESI 
Acenteleri ı Karaköy Köprilbaıı 
Tel. 42362 - Slrk,ci MiihOrdana:fe 

Han Tel. 22740 
....... ~G----tl 

Mersin Yolu 
ANAF ARTA vapuru 31 Mart 

PAZAR ıtınU saat 10 da Mer· 
sine kadar. "1579,, 

Ayvahk Yolu 
MERSiN vapuru 30 Mart 

CUMARTESİ günU saat 19 da 
lzmir'• kadar. "1580 .. 

Trabzon Yolu 
VAT AN vapuru 31 Mart 

PAZAR günii saat 20 de Riıe-
ye kadar. "1581,, 

' -ıı. Eşyanızı, ilkbahar için ~, 

KNAPP 
mlluıesuindc t.ımiıletip boyatınıı. 
Kuımpııa - 'l'l'.pebaşı - '!'aksim- Şişli 

llyatlar elverltlldlr. 

men bugünden bir kutu alınız. 
vo akşamları derunUnı kafi 
miktarda koyacağınız Radlo 
Salts ile bir ayak banyosu 
yapanız. Kat'i bir tedavi bu-
lunacak, ayaklarınız hafifli· 
yecek, aancı Ye tiıkinlikler 
zail olacaktır. 8Utun eczanr 
lerde ıatıhr. 

Nafıa Bakanlığından: 
Afyon· Antalya hattının Bozan ÖnU .. Isparta araamdakl 13.8 

kilometrelik mükerrer 7 inci kıımrnm inşaat ve ray ferıiyah ameli

yata Nafıa Bakanlığınca kap&lı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıfhf· 

Muhammen ihale bedeli " 300,000 ,, iiradan ve muvakkat tr 
nıinah da 15750 liradan ibaret buluaan bu inşaat Ye ameliyatıo 

eksiltmesi 10/4/935 Çarşamba gü11ü öğieden sonra saat on albda 

Ankara' da Naraa Bakanlığı binasında •demiryo! inşaat reisliği ek· 
siltme komisyonunda yapılacağından isfek~ilerin teklif mektuplarile 
münakasa şaıtuamea:nde yazılı diğer cuakı l0/4/935 tarihind0 

· öğleden sonra aaat on bete kadar inşaat re:sliğine makbuz muka'" 
bilinde teslim etmeleri Jazım geldiği ve münakasa şartnamesinde 
yazılı olduğu veçhile mlhıakasa günü ıden en az bir hafta evvel 
Nafta Baka.ı!ığma istida re müracaat eğerek "alacakları fenni eh· 

.............................................................. liyet veaikas nı teklif mektuı.larına i'. işc rmelerf iktiza eyledl~l 

8011 Poata Matbaa11 ·ve mUnakasa şartnamesi ile mukavele projesi ve ilişiklerirıden ınu-

Sahibi : R KökçO 

Neır. MildilrG: Tahir 

rekkep bir takım evrakı 15 lira bedel mukabil nde Bakanlık Mal

zeme Müdürlüğünden a!abilecekleri ilan olunur. "1441,, 
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ASiPiROL, NECATi GRiP, NEZLE, BAS VE OiŞ AGRILARININ KAT'I iLACIOIR. De.posu: S J• h 
Bahçekapıda a l 

. 
Necati Eczahanesı 


