


Lindberq 
Gizli bir celsede, çocuğu
nun kaçırılışını anlattı 

Nevyork, 27 (A. A.) - Bronks 
mmtakaıının büyük jüri heyeti, 
Lindbergi gizli bir celıede dinle
dikten ıonra Hauptman'ı para 
çekme suçu ile itham etmeğe l<a
rar vermittir. Lindberg ile Haput
man kartılqtırılmamıtlardır. 

Hauptman Lindbergin çocuğu
nun kaçırılmasına ittirakini in -
kirda devam etmekte ve hayat 
karıılığı olarak alınıp. evinde bu
lunan paranın !imdi ölmüt olan -Fit taraf mdan kendisine verildi -
tini 11rarla söylemektedir. 

Bugün zabıta memurlan Haupt 
manm garajında döteme tahtası -
nm altında yeniden bir miktar 
para ve dolu bir Alman tabancası 
bulmutlardır. Nevjersey adliyesi -
nin Hauptmanı ilerde cinayetle 
itham edeceği anlatılmaktadır. 

Maarif Vekilinin istifası 
doğru değil 

Ankara, 26 (A.A.) - Maarif 
Tekili Abidin Beyin aıhbl sebepler 
dolayısiyle iıtif a edeceğine dair 
gazetelerde görülen haberlerin 
hiç bir asıl ve esası olmadıiını 
beyana Anadolu Ajan11 memur e
dilmittir. 

Ankara, 26 (Huauıi) - Maa
rif vekili Abidin Beyin yarm Yoz
gat yolu ile ıeyahate çıkması 
muhtemeldir. Kendisine hususi 
lialem müdür\i refakat edecektir. 
Seyahatin on bet birinci tefrİne 
!liadar süreceği söyleniyor. 

ismail Hikmet B. 
Ankara, 26 '(Hmust) - Ma

arif umumi müfettiılerinden Is
.mali Hikmet Bey lst11J1bula hare -
"et etti. 

lstanbul - Diyarıbekir 
hava yolu 

Bu ayın otuzundan itibaren lı
tanbul - Eskitehir - Ankara -
Kayıeri - Diyarıbekir arasında 
karııhklı liava yolu ile ylocu ve 
eJya nakline batlanacaktır. Şim -
diden tecrübe uçuıları yapılmak
tadır. Nakliyat muntazaman bat· 
]ayınca tayyare 8,30 Cla İstanbul -
dan lialliacak, 9,30 <la Eskitehire 
varacaldır. Tayyare Ankaraya 
oraClan Kayıeri yolu ile Diyarıbe· 
~gidecektir. Diyarıbekire va
nt saati ~,30 dur. 

Amerikanın aldığı ve 
sattiğı ne kadar? 

~atinıton, 7:1. ~(~. 'A.)" - Ame· 
rUia birleıik hüklmetlerinin aiua
t:t.ıaki ilıracatları 172 milyon ve 
iİ'lialltı Cla 120 milyon tlolar ol • 
mUfhır. 

---
Sof yada 

Afganistan, tavassutumuzla 
Milletler Cemiyetine girdi 

·• 

Yugoslav ve Bulgar 
Kralları ne görüşecekler 

Atina, 26 (Hususi) - Katime
rini gazetesi Belgrat'tan aldığı !U 
haberi veriyor: 

Kral Aleksandr, hu1111i bir 
mahfilde, Sofya seyahatinin sa • 
dece bir tetrif at ziyar~tinden i~ 
ret olup evvelce Kral Borisin Bel
grat ziyaretini iade edeceğini söy
lemittir. Kral bilhassa Sofyada 
bulunan yeğeni Kraliçe Loanayı 
ziyaret edecektir. 

H3:riciy~ ":'~~ilimi-IAyasofyanın bahçe kısmı 
zın reıslıgınde •• 
komisyon bu açık muze oluyor 

Gene Kralm huıuıi beyanatı • 
na göre Sofyada ıiyaıi meseleler 
ile mefgul olmıyacaktır. Bunun 
için Kral Aleksandr ile ne Çar 
Boris ve ne de Bulgar hükUmeti 
arasında siyasi mahiyette hiç bir 
müzakere vaki olmıyacaktır. 

kararı verdi Toprak alhnda kalan yapıları araştır-
Cenevre, 26 (A.A.) - Altıncı 

komisyon ittifakla Af ganistanm 
milletler cemiyetine iltihakı le
hinde karar vermittir. 

Asamble bugün öğleden son
ra kati kabul kararını verecektir. 

Cenewe, 27 (A. A.) - Ana -
dolu ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Af ganistanın Milletler Cemi ye· 
tine kabulü hakkındaki müracaa
ti dün Asaamble tarafından tet
kik edildikten sonra ıiyasi komis
yona havale edilmiıtir. .... 

Bunun üzerine Tevfik Rüttü 
beyin riyaseti altında toplan.an 
komiayon Af ganistanın vaziyetini 
tetkik ederek Milletler Cemiyeti -
ne girmek için lizmıgelen teraiti 
haiz olduğu görülmüt ve kabulü
nün Aasambleye tavıiye edilme -
sine karar verilmiftir. , 

Afganittanm cemiyete girme -
sinde Türkiye önayak olduğun
dan hariciye vekilimiz Tevfik 
Rüttü bey mazbata muliarriri in-

~hap edilmiıtir. :Afganistan Mil -
letler cemiyeti murahhası Londra 
sefiridir. Aısamblenin içtimam • 

da Af ganiıtanm cemiyet azası ıı· 
fatiyle yer alması muhtemeldir. 

Dahiliye memurları 
arasında tayinler 

Ankara, 26 .(Hususi) -Tekir
dağ mektupçuluğuna Kırıehir 
mektupc:usu Şevki, Kırtehre To
kat mektupçucu Hüsnü, Muıa hu

kuk mezunlarından iıtablr amire 
h"ukuJi itleri müdürü tetkiki tabi
iyet memuru Tevfik, Çankırıya 

Maraı mektupçusu Yaver LGtfi, 
Sinoba Isparta nüfus müdürü Ri
fat, Gümütaneye Burgaz nahiye
ıi müdürü Cemal, l:mıire İskilip 
kaymakamı Baha, Beyler nakil ve 
tayin eClilmitlerdir. 

ErCJe)[ kaymali•mı Cemil Bey 
Demirci aymakamlifma, Demir
ci kaymakamı Eaat Bey Erclete 
nakledildiler. 

sondaj yapılacak • • 
ıçın ma 

Ankara, 26 lHuaml) - Aya-· zesi için Mahruki zade Cafer Bey 
aofya camiinin bahçe kısmı aa a- variılerinden on yedi bin parça -
çık müze haline konulacaktır. dan mürekkep Türk ve iılim 
Bundan evvel, toprak altında ka· ıik:kelerini ihtiva eden değerli bir 
lan yapılan arqtmnak için bah- kolleksiyon aabn almııtır. Daha 

önce eıki Trabzon valisi Reıat 
çede 10ndaj yap•lmaia bqlanıla• 

Yugoılaya ile Bulgaristan ara
sındaki münuebat yalnız teklen 
dostane manzarasını muhafaza et• 
mektedir. Son zamanlarda Bul• 
garistanda Yugoslavyaya kartı 1 

esaslı bir değiıiklik olmufhır. Bul• 
garistanda kayıtsız ve f&J'bız Yu· 
goılıı.vyaya iltihak ederek bir ve 
ayrılmaz bir lslav kütlesi vücude 
getirmek taraftan olan Zveno 

caktır . . ' Beyin methur sikke kolleksiyonu 

Ankara mUzeal l~ln 
ahnan paralar 

Maarif V ekileti, Ankara mü-

Amerikada grev 
bitmiyor! 

Vaıington, 26 (A.A.) - Men
ıucat iıçileri grev komitesi reiıi 
M. Gorman, patronlarm, sendika 
mensuplarına kartı tatbik ettik-

leri tedip muamelesinden ötürü, 
cenup eyaletlerindeki itçilerin 
yeniden grev ili.n etmek istedikle
rini iöylemittir. 

da almmıttı. 
Bu iki kollekıiyon, Ankara mü

zesinin pua tubesi için temel ola
bilecek zenginliktedir. 

Bomba yüklü bir grubu muhafili -ki bunlarm ba· 
şında Bulgar maliye nazırı Petar 

tayyare ! Todorof bulunmaktadır - Sofya 

Be 1• 26 (AA) R·· askeri cemiyeti tarafından ag"ır r ın, . . - oyter a-
jansı muhabirinden: bir darbeye 11ğramıfbr. Bu cemi• 

Bomba ve mitralyöz yüklü, ve yet hali hazırda bütün Bulgariı • 
telsizle mücehhez bir Sovyet as- tan ordusunu temsil etmektedir. 
kert tayyaresi, Mançu1to kuvvet - Bu cemiyet son zamanlarda taıfi• 
leri tıarafmdan Mançuride ele ge - ye ve tensik edilmit, bir ve ayrıl· 
çirilmiıtir. Belli olmıyan bir se- maz Yugoslavlık taraftarlarının 
hepten ötürü karaya inen pilotlar cemiyetle alakaları ketilmiıtir •• 
eıir edilmiılerdir. Bu cemiyetin bqına Sofya garnİ• 

Mısı a a J;ODU kumandanı Ceneral Tzaneff 
Kahire, 26 (A. A.) _ Röyter ltalyan Cenerali, kızıl · or- geçmiı ve idaresini tamamen eh• 

ajansının muhabirindent duyu beğendi ne almııtır. .. . . . 

Kr 1 F t fi
.. eti" • Sofya askerı cemıyetının bu ye-

a ua en uenza D cesı Roma, 26 _(A.A.) - Ciomale 
(1 ld ~. f CI 1 1 ni azaları (Voenna Lega) Yuıoı· 

d
uçktar lo Usu tazaa. • o aüyıı? e d'ltalya gazetesi, Sovyet ordusu- lavya ile birleımek taraftarı olan 
o or armın vsıye11 zerme nun geçen aluatoı manevraların - · · 8 

Y · i • · s·ıya••te nihayet vermı•tır. un-
unanıstana yapaca ı zıyaretı ta- d h bul 1 1 k h .... . 3 

• .. • rıc k . t" a azır unan ta ya u eri e- dan sonra Bulgarıstanın harıcı sı· 
ı e arar vermıı ır. yetinin batı Ceneral Grazioli ile yaseti tamamen halis Bulgar siya-

bir mülakat yapmııtır. B · al 
L dr A tural seti olacaktır. u aıyaaet y nız 

on a vrs ya UÇUfU Ceneral Grazı'olı", modem kızıl or- lk l . . Bulgaristanın milli ü ü erını ta • 
Ankara, 26 (A. A.) - 2 tetri- dunun mükemmel teknik tetkili.- hakkuk ettirmeğe çalııacaktır. 

nievelde tondra ile ~YUsturalya tmı, liumandanlaırmm derin bil - Sofya hükUmeti, bundan sonra 
arasında yapılacak tayyare müsa- giıini, ordunun fennt techizatını, Muıanof kabinesinin harici siya
J;aJCasma iıtirak edecelC olan A • çok muktedir pilotlara malik olan setini takip edecektir. Bu ıiyaset 
vustralyah tayyareci M. Kinıs- kuvvetli liavacılığmı kaydettikten bütün Bulgaristanın komtulaTı ile 
ford Smit'in memlelietimiz üze • sonra, Sovyet orclusunun yaman iyi dostluk siyaseti olacaktır. Ta
rinde de uçmasma müsaade edil - bir kudret vasıtası olduğunu ıöyle bii olarak e1asen bir lslav devleti 
mittir. mİ9tİT. olmak itibariyle Yuıoalavya ile i· 

Silivri kaymakamı vekalet 
emrine alındı 

Emlak bankası umum .. 
yi geçinmek siyaseti tutulacaktır. 
Fakat Bulgar hükumeti Yuıoılav• . 
ya ile birlef1Dek siyasetinden u • . 

Ankara, 26 '(Husual) - Siliv- Ankara, 26 (Hususi) - Emlak zakl&!acaktır. Bulgar zabitl~ri. • 
1 • bu husustaki kararları katıdır. 

müdürlüğü 

ri kaymakamı Mehmet Ali Bey bankası umum müdür üğüne mer- nın · 
ıörülen IÜZlim üzerine vekalet liez bankaıı müdür muavini Cev- Gene bu ıiyaıetin neticesi ola-
emrine almmıftD'. det Bey tayin edilmittir. rak hali hazırda Bulgariıtanda 

ip------------~------------_;.------------• bütün idareler a.kerile,tiTilmek • 

Sahalı gazeteleri ne diqorlar? 
tedir. Sivil idarelerin hatlarına Trabzonda tayyare Cemi

yetine yardım faaliyeti 
1 

Trabzon, rt .(~. 'iL)' - :Vill-1 ... ---~------------------------' y;etimizde Ta,,_. Cmıiyetine VAKiT- Melnnet '.Asım Bey yet başmuharriri 1'ransa<la 'devlet Ioma verilmesi münasebetiyle in-

yığm yığın orduya memup zabit· 
ler tayin olunmaktadır. Yakında 
Sofya askeri mektebi müdürü mi· 
ralay Kollef, Bulgaristan da gayet 
mühim bir tetkilit olan içtimat 
kalkınma idaresinin batına geçi· 

yardım için ço1C faidalr teteblriia- "Kahramanlar ocağm'da,, başlıklı müessesenin ıslahı yohmda alm- tibalannı anlatmaktadır. 
)ere airitilmjftir. yamında Deniz ve Kara Harp nıaK istenilen t.edbirlerden bahse- ZAMAN - Ebüzziya za'de Ve-

Tüccarlarmuz, çlftÇHerimiz Ye Akademileriyle ~ 1.evazmı- dere}( bu t.edbirlerin sdC sık hfikft- lit bey "Gue~ Başvekil,, ser
eemiyete yarClnn liuausmı'da Clai - da tah&illerini muvaffakıyetle bi- met değişmesi mahzun.mu orf:a.. levhalı mablesinde M. Mu.solini
ma ilertle gidiyorlar. tiren mbitlere diploma 'dağıtılma- dan kaldırmak için almdığrm an- nin İngiliz ve Amerikan gazetele

Trabzon lianrmlan uumaa SI münasebetiyle söylenilen nutuk- latıyor ve Fransada parlamenta- rine sık sık makale yazmasından, 
da cemiyet -~-·..1a bü-'11.: bir fa- lardan bahsederek askerlikf.e di- bu makalelerin sadece İtalya ış· le-

uıs• uuu .run. rizmin ilk zaifliği sebebini meb-
aliyet 't'e gayret hatJUIUfbr. Ha • siplinin kör bir itaatle temin e"dil- usan meclisllıin ancak Ayan mec- rine dair değil, ayni zamanda 
nımlar umumt bir toplantı yapa • diği yolundaki zannın ne k'.adar başka dlevletlerin dahili i5lerini 

anlış lisinin muvafakatini almak şarti-
rak it programlarını bazırlıyacali- Y olduğunu anlatıyor. Her umkit yollu olduğwıp işaret edi-

'd ·d 00. 1 b" di . lini' le feshedilebilmesinCle buluy. or. k 1 ba lardrr. Cemiyet, hanımlar derneği 1 are e Y e ır sıp n yer yor ve ma a elerinin kelimesi -
için kendi binumda bir çalqma tutmasım diliyor. MiLLiYET - :Ahmet Şükrü şına. bir "dolar ücret alan :M. Mu-
edan ayırmqtrr. COMHURIYET - Yunus Na- Bey ''Harp Akademisinin yeni ve- solininin başka memleketlerin da-

Ta1ebe Ye gençlik dernekleri, di Beyin bugünkü mevzuu ''Parla rimi,, başlıklı yazmmda bu yük- hili işlerine dair makaleler yaz
araıında da yardmı dernekleri mentarizm buhranm<Ia. icranın sek askerlik ocağmıızdan yeni çı- masınr, bir başvekil olduğu için, 
~lamnaktadır. takviyesi ihtiyacı., 'dil'. Cümhuri- kan erkaruharp zabitlerimize diP,- doğru bulmuyor. 

rilecektir. 

Çangın belediye reisi 
Ankara, 26 (Huıuıi) - Çankı· 

rı belediye reisliğine tayin edilen 
Dede zade Esat Beyin memuriye-

ti tasdik edildi. 

Emniyet umum müdürlüğü 
Ankara, 26 (Hususi) - Emni .. 

yet umum müdürü Şükrü ve Se,
han valisi Tevfik Hadi Beyler 
buraya geldiler. 
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93eni1.cı q,&iişiim: 
.._ __ -- - ---
Atıf Beyin cevabı 

Süreyya Paşa fabrikasıı müdürü 
Atıf Bey, (Va-Nu Beyefendi ne 
istiyorsunuz?) başlığı altında bi • 
ze, aşağıki yazıyı göndermiıtir. 

Aynen dercediyoruz: 
- Grev yapılmamasını tavsiye 

edeıiz- başlığı: altında gene fab
rikamrzdan bahsettiğinizi HABER 
gazetesinin 25/9/1934 tarihli nus 
hasında okudum. tki yazmrza, ha
kikati ifade ve efkarı umumiyeyi 
tenvir ·eden iki cevap ver.dim. Bi
rlncisini parçaladınız, aynen neş -
retmekten çekindiniz, diğerini ise 
neşrettirmeğe hiç cesaret edemedi 
ni'.z;. Bundan evvel işçilerimizin im 
zalarmr taşryan ve size fabrika
mızdan çok memnun olduklanm 
bildiren bir mektuplan Haber ga
zetesinde neşredildi. Buna rağ
men gene fabrikamızdan memnun 
olmryanlar varmış tarzında işçi ile 
müessese arasındaki ahengi krska
nan, hilafı hakikat ne~riyata de
vam etmenin hiç bir fayda temin 
eaemiyeceği a.'1ikardrr. Bu gibi neş 
rlyatm müessesemiz üzerinde hiç ı 
bi.r tesiri olamryacağmr da bilhas
ısn. anlamanız lazımdır kaııaatin
'deyim. 

tşçilerimiz yüksek kabiliyet ve 
meziyetli mert insanfardrr. Şeytan 
lık ve fen.alık akıllarına gelmez. 
Olsa olsa onlara maksat tahtında 
hariçten ders verilmeye çalışılır. 
Esasen yazılarınızdan asıl maksa
m anlryanuyorum. Beni ma·zur 

görünüz. 
Yazılarınızda mükerreren fab

rikamızr istihdaf etmediğinizi sa
rahaten yazd.nuz. Buna rağmen 
hala fabrikamızın ismi diliniz.den 
ve ka.Iemınızcıen auşmuyor, mm 
yamadığnn da bu tezattır. l\faksa
amrz tş Kanunu üzerinde tesir 
yapmak ise, hiç merak buyurma
manırz;r tavsiye ederim. O kanunu 
tan·z;im edenlerin sizden ve bizden 
çok muktedir old'1klarma ve her 
iki tarafın menfaatleri daha iyi 
gözetileceğine emin olmanızı rica 
ener ve telaşa mahal olmadığını 
size hatrrlatınm. 

Şayet maksadınız bu da değil 
Cle işçi karilerinizin menfaatini 
müdafaa ediyor gibi göıi.inmek ve 
hakikatte, bu yüzden işçi kari te -
min etmek ise, btınu memleketin 
bfitün menafiini göz önünde tuta
rak, memleketteki çalışma ahen
gine yardım etmek, iş alanlarla iş 
verenleri yekdiğerine sevdirmek 
suretile daha iyi temin edersiniz 
ka.naatinaeyim. Saygılarımın ka -
bulünü rica ederim efendim. 
Slircyya Paşa :Mensucat fabrikası 

Müdürü: Atıf 
r 

Bizim cevabımız 
Telefonla da arzettiğimiz gibi, 

gönderdiğiniz mektuplar, gazete 
yazısıyla on sütun kadar tutuyor
du; koymamamızm ıeıbebi, sızın 
tarafınızdan haptedilmek korku· 
au değil, arrf bu uzunluktu. Kanu· 
ııun bize de verdiği salahiyetle, 
bunlan, geldikleri gün, derhal 
lıtanbul müddei umumisinin ten· 
ıibine arzettik: Eğer lüzum gör· 
•eydiler elbette dercedecektik. 

Yoksa, ne aize fikirlerinizi söy· 
lebrıemek, ne de kendi aleyhimiz· 
deki neıriyata mani olmak kaygu
IUndayız. 

Y azdığnnız yazılarda ise, ıiz· 
-'en maada, bütün karilerimiz sa -
bıfmiyettmizi ve halkımıza hizmet 
~ınelimizi okumaktadırlar. 

(Vl·nG) 

27 EylUI ~924 

siYASET~ . . 

Belediye intihabatı devam ediyor 

M. Bartu ve Lit vi
nofun nutukları 

"Le Temps,, (= Tan) gazetesin
den: 

Kadınlar Birliğinden bazı hanımlar 
intihap günleri nutuk söyliyecek 

"Milletler Cemiyeti nezdinde çalı· 

tan beynelmilel gazeteciler tetkilatı 
tarafından Milletler cemiyeti azasına 

her sene verilen an'anevi ziyafet bu 
sene dahi geçen çarıamba günü veril· 
mittir• Bu ziyafette bir nutuk irat e
den Fransa hariciye nazm M. Barthou, 
Sovyetler hariciye komiserine hitaben 

demittir ki: 
Belediye intihabatı faali

yetine devam edilmektedir. 
Aza seçimi iti bitmittir. Şimdi 
bütün hazırlıklar pazartesi günün 
den itibaren baılıyacak olan inti
hap itlerine hasredilmittir. 

intihaba iştirak ve rey kulla
nacakları teşvik için lazım gelen 
her şey yapılacaktır. Propagan· 
da, netriyat ve hitabelere devam 
edilmektedir. 

ı1tnıııınııım111mıu1111ıtvı11mıru•ıııuıutwııtUH111.....ı.....,.1t1111Nmı~ 

Havagazı tarifeleri 
indi 

Ha va gazi şirketi 934 senesi i -
kinci üç aylık tarifesi tesbit edil • 
mittir. Yeni tarifeye göre, fiatlar 
Kadıköyünde metre mikabı yedi 
kurut dört para, Yedikule hava • 
gazinin metre mikabı altı kuruş 

otuz paradır. 

Kaçak altınlar 
Prenıeı Marya vapuru ile Se

laniğe giden bir kadının üzerinde 
arama yapılmış, bet İngiliz altını 
bulunmuştur. 

Kalbi durdu 
Fenerde, Hamami Muhittin 

mahallesinde Toprak sokağında 
-la..awwwlıi~ elw•ı:U•Ui eYlad- 99T• 

tafıyan hamal Saffet kalp durma· 
smdan ölmüştür. 

Senelik sergi 
Türk kadınları biçki yurdunun 

senelik ıergisi cumartesi günü 
yurt binasında açılacaktır. 

Kudret bey 
Marmara mıntakası ölçüler ve 

ayarlar baş.müfettiati Kudret 
Hakkı Bey lktısat vekaleti sanayi 
tetkik heyeti azalığına tayin edil
miştir. 

Etibba odasıneaki sergi 
İstanbul Etıbba Odası bir Tıb· 

bi kitaplar sergisi açmıya karar 
vermittir. Bu serginin hazrrlıkla • 
riyle mefgul olmak üzere sekiz 
doktordan mürekkep bir heyet teş 
kil olunmuştur. Heyet şimdiye ka· 
dar teşhir edilmit olan kitapları 

bularak sergide teşhir edecektir. 

Apartıman merdi veni eri 
Yeni yapılan apartımanlann 

merdivenleri mermerden yapıl • 
maktadır. Halbuki mermer yan· 
gmda kolaylıkla yandığından a
partmıan sakinlerine kaçamamak 
tehli~esi göstermektedir. Bundan 
sonra bu gibi binaların merdiven
lerinin altı betondan ve taştan ya• 
pılması kararlatmı§, belediye şu • 
belerine bildirilmittir. 

Hırsız mı, deli mi? 
Dün üçüncü cezada Mustafa 

atlı bir hırsızın duruşması yapıl· 
mıttrr. Mustafa deli taklidi yap· 
maktadır. Mahkemede de delilik 
yapmak istemİ§tir. Mustafanın 

muhakemesi şahitlerin getirilme • 
ıi için başka güne kalmıttır. _ _ 1 

Fırkadan Kadın Birliğine ya- azasından Münevver hanım Atik 
zılan bir tezkerede hanımlarımızı Aipa9a camiinde, S tetrinievelde 
rey vermeğe te9vik etmek ve pro· lff et Hanım Kızıltoprak Halk 
paganda yapmak üzere kimlerin kürsüsünde, 7 tetrinde Kadıkö • 
çalı9abilecekleri sorulmuş, ve Bir· yünde Rasim pafa mahallesinde 
lik tarafından bir liste gönderil- ve 9 tetrinde Erenköy istasyo • 
mittir. nunda nuutk ıöyliyecektir. 

Hanımlarımızdan bir kısmı hi· Diğer hanımlarımızın yazmış 
oldukları yazılar da neşredilmek 

tabette, bir kısmı da neşriyatta 
üzere fırka idare heyetine gönde· 

çalışacaklardır. Hitabette çanşa • rilmiıtir. 
~k hanımlar aşağıdaki tarihler· ___ 1.,.,nırıa..••"' ------

de, şehrin muhtelif yerlerinde pro- 1 R f H • b • 
paganda nutiıkları söyliyecekler - au ayrı eyın 
dir. mah1kiimiyeti 

T eşrinievelin birinde Latife Be 
kir hanım Fatih belediye parkın
da, ayın dördünde Aliye Esat Ha
nım Ferah sinemasında, tetrinie
velin dokuzunda ve onunda Aliye 

Kaçakçılıktan dolayı sekizinci 
ihtisas mahkemesine sevkedilen 
ve 2371 lira para cezasiyle umu· 
mi hizmetlerden müebbeden mah-

Esat Hanım biri Sultanahmette, rumiyete ve bir sene hapiı cezası· 
na mahkiim olan Odesa başkon • 

diğeri Çemberlitaşta iki nutuk 
daha söyliyecektir. 

Ayın onunda ıaat 10 da Birlik 

Tramv çarptı 
Tahtakalede Kundakçı hanın· 

da oturan seyyar üzümcü Rama· 
zan Halaskar Gazi caddesinden 
geçerken vatman il&ilnUn idare

sindeki tramvayın çarpmasiyle 
yere düşmüş ve yaralanmıştır. 

Vatman hakkında takibat yapıl • 
maktadır. 

Taşla yaraladı 

Zeyrekte oturan kıpti Hüsmen 
ile Ali kavga etmişler, neticede 
Hüsmen Aliyi taşla yaralamıştır. 
Hüsmen yakalanmıştır. 

çocuk yaralandı 

Şoför Talatın idaresindeki oto• 
mobil Mustaaf isminde bir çocu • 
ğa çarparak ağırca yaralamıştır. 

Şoför yakalanmıttır. 

Yolcuya 4jarptl 
Şoför Mehmedin idaresin"deki 

otomobil Hasan efendi isminde 
bir boyacıya çarpmış ve yarala • 
mıştır. 

Kardeşlerld marifeti 
Hamdi ve Arif isminde iki kar

det Beyoğlu civarında bir aparlı· 
mandan eşya çalarken cürmümet· 
hut halinde yakalanmışlardır. 

kahveler teftiş ediliyor 

solosu bu karan temyiz etmitti. 
Temyiz, sekizinci ihtisas mahke
mesinin kararını tasdik etmittir. 

Heyet Salıya gidiyor 
lranla Efgan araıındaki hudut 

ihtilafını tetkik edecek olan Fah-
rettin Paşanın riyasetindeki heyet 
gelecek sair günü Trabzona ve o· 
radan Tahrana gidecektir. 

Şevki bey gitti 
Sofya sefirimiz Şevki Bey dün 

ak§amki trenle Sofyaya gİtmİ§tir. 

Şevki Bey Yugoslavya kralının 

Sofyayı ziyareti esnasında vazi • 
fesi başında bulunacaktır. 

Zaro ağanın kalıbı 

gösteriliyor 
Bir buçuk ay evvel Etfal has· 

tanesinde ölen dünyanın en yatlı 
adamı Zaro ağanııi yüzünün kalı

bı almmıttı. Bu kalıp sıhhi müze
de halka gösterilmektedir. Kalı

bın altında fU cümle yazılıdır: 
4'Zaro ağa gibi çok yaşamanın 

tartlan sıhhi çalı§ma, temiz yiye· 

cek, temiz ve bol hava, iyi yaıa· 

yııtır. 

Liman Şirketinde toplantı 
Liman 9irketi heyeti umumiyesi 

bugün saat on dörtte fevkalade 
olarak toplanacaktır. Bu toplan -
tıya maliye ve iktısat vekaletleri 

namına birer murahhas iıtirak e· 
decektir. 

" ••• Bir gün bana Cenovada, elini
zi dostça uzatım§ olduğunuz halde Mil· 
Jetler cemiyetine geleceğinizi ve bu eli 
ille olarak tutacak adamm ben olacağı. 
mı deselerdi, ne siz ve ne de ben mÜ• 
tebayyir olmazdık. Sizin vüs'ati hayal 
sahibi bulunmanız - her iki teyden ev• 
vel siyasette buna ihtiyaç vardır - ve 
hen de bir Bearn'li 11fatiyle doğru dü· 
ıünen bir adam olmaldığnn itibariyle 
buna §Jlşmazdık. 

Dünkü gün, dünya ıuthunun ıeta
meti. namına realizm ıiyaaetinin zafe
rin kaydeylediğini söyliyebilirim. Sov• 
yetlerin Milletler cemiyetine girmesi• 
nin karga§Blık ve harbi mucip olacağı• 
m bilseydik buna muvafakat ebnez~ 
Biz yalnız, Rusya gibi çok genit ff 

çok nufuılu bir memleketin budunlar 
arası müesseselerine iştirakinin yalnm 
dünya menfaatlerine hizmet edeceii 
kanaatini perverde ettik.,, 

Buna cevap veren M. Litvinof de
miştir ki: 

"Sovyetler Ruıyaar hükUmetinid 
nasıl bir haleti ruhiye ile Cenevre mü• 
esseselerine ittirak ettiği hükUınetimi
zin silah.sızlanma konferansında verdi· 
ği teminat ile izah olunmuıtur. 

Dün, Sovyetlerin Milletler cemiye
tine girmesine muhalefet eden lıviç
re, vaktile SoyYetlerin bu konferans 
mesaisine ittirakini emreden yüksek 
bir menfaat olduğunu birinci olarak ~ 
yan ebniı idi. Maalesef dün l sviçre-
nin fikir değiıtirdiği görülmüttür. 

Bir kaç dakika evvel M. Barthou, 
1922 senesinde Cenovada toplanan 
Milletler cemiyeti konferansmdaki Lit. 
vinof ile 1934 senesindeki Litvinof a
raımda bazı değitiklikler göze çarpar 
gibi oldu. Ben iıe bugün, yalnız samİ• 
mi ve dürüst dostlar olduğumuzu mü• 
ıaJıede ederim. Demek oluyor ki ayni 
ite iştirak edeceğiz. Bu iıtirakin a• 
henktar bir surette inkitaf edeceğini 
ve hi11olunur bir neticeye erİ!Cceğimi .. 
zi ümit edelim.,, 

Vehbi bey ay başında 
ayrılıyor 

Ticaret mektebindeki hocalığı
nı tercih ederek Ticaret odası ka· 
tipliğinden istifa eden Vehbi beY, 
odadaki vazifesinden bu ay ao • 
nunda ayrılacaktır. 

Kız meydanda yok 
Gedikpatada mobilyeci Bürha· 

nettin Beyin evladı manevisi Ay· 
şenin evden kaçtığını yazmıttık •. 
Ayte bulunamamıttır. Zabıtaca a .. 
ranmaktadır. 

ihtilaf hallolunuyor 
Vapurculuk Şirketi ile Devlet 

deniz yollraı idaresi arasında bir 
hayli zamandan beri devam eden 
bir tonaj ihtilafı meselesi vardır. 

Belediye, tehir içindeki kahve· 
lerin hıfzıssıhha kaidelerine uy • 
gun bir surette itlemeleri için kah
veleri kontrol etmiye başlamıştır. ... Muhtel it mahkemelerde Mevcut hatlara fazla vapur itlete-

lstanbuldaki birçok kahvelerin 
gayri sıhhi, gayri fenni oldukları 

görülmüştür. Bunlara muayyen 
bir müddet zarfında tadilat yap -
malan bildirilmiştir. 

Glrdiyanın muhakemesi 
Sultanahmetteki evinde taban· 

Muhtelit mahkemelerde yaz ta- bilmek hakkının temininden do· 
tili cumartesi günü bitecektir. ğan bu ihtilaf halledilmek üzere• 

Türk - Yunan mahkemesi dört dir. Her iki müessesenin de hakla· 
teşrinievelde ilk celsesini yapa • rı olan tonaj nisbeti iktisat Veki. • 
caktır. letince tayin ve tesbit edilecektir. 1 

Esrar getiren mahkum 
Paramız1n kıymeti 

ca ile kansını öldürmekten suçlu Bursadan esrar getirirken ya
hapishane gardiyanlarından Ha· kalanan Kadıköylü Kahraman iı· 

Adana ticaret odasmm yapıtlı 
ıekiz aylık tetkikata göre, 934 ae· 
nesi geçinme endeksi, 930 seneıi 
geçinme endeksinden yüzde 32 
nisbtinde noksandD'. Şu neticeye 
göre, Türk parasının kıymeti dört 
sene içinde yüzde 32 niıbetinde 
>:übelmit Clemektir. · ---~~ ·· 

sip Efendin in muhakemesine dün 
ağırcezada devam olunmuş, bazı 
şahitlerin celbi için başka güne 
kalmı§lır-

minde bir suçlu dün ihtisas mah • 
kemeainde bir ıene hapis, 200 li· 
ra para cezasına malıkUm olmut· 
tur. 



Haaçerli Kadın 
BOYOK ZABITA ROMANI 
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Be11li Beilia, Şişlide 
çok tanınmıştı 

Yazan: A K D E N 1 Z K O R S A N J 
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Cenevıı ~emi i Cezaire 
gelmişti? 
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r;::.::ep. k~:: ~::7.~~a:~ek v- H D' ~rJIJ g isi . 1 Tav~~~;a~=:fımda dönme~e baıladılu. 
takını§, omm:larmı kaldD'Dll§, ad • dı... :~ "'.:.~r:za.ım; elektrik limba$ı büyük bir gürül - Ancak bu kadarını batırhyabil-
liye koridorlannda dola1ryordu. ._ Herhalde, bu da ancak yeı • Yazan : M. Ciayur tü ile parçalandı ve ıöndü. dim. 
Onu, orada g8ren, janda.rmumı nn ötleye piımelidir ... Zira, uıta, - 56 - Kenardaki lambalar salonu ea-
da ~kumda arardı. Llkin, Re- taze olduğunu aöyledi. Bit- balon yükseleceği zaman ha • kisi kadar aydınlatamıyordu. 
cep, buraya: maznun ııfatile, mah· - Zaten, akıam üzeri kaz ye- lonun aepetinde bulundurulacak ali.t Maı<'lar d'!vriliyor, iskemleler 
kQm ııfatUe gelmemiıti. Bilakiı, mek auihazmı tevlit eder ... Elbette ıunlardır: dil§üyor ve herkeı dıtarı fırlıyor • 
av arayordu. 1 - irtifa barometrolan. Bir mü-

ı.:.. • yann öileye yaptırırım... kayyib barometre, bir ıtatokop, bir du. 
Kalabahk yerlerde aumıetın b' Bu Ji .. rgaKAlı~,11' ortaımda Ali - Beyefendi, camı kmlan aaa- pusla, bi rdürbin, bir krqnumetre, ır ... r rı 

rok olduğunu bilirdi. Adliye kori· km• F k t t .. __,..met ... - hır· foto~ı: makinesi. Bey"ın dogvruldugvunu gördüm. Bir 
;r tini de tamire verece tf... a a , ~....... ·-. ıs-.,.. 
dorlan da kalabalık deiil miydi. 2 - ]ki yü zhinde bir veya seksen küfür savurdu. Hila namlusun· 

ld d unubnuf ... istiyor... · b · al •~x..t 
Garlarda, iskelelerde, tüne e, a binde bir rusbeünde ant ar, aaa•, dan duman tüten tabancayı bu ıe-
ha ne bileyim, inaanlarm kaynat • - Peki oğlum ... ikbal. •• Şu ka- kalem ve ıürati öl!jD'lek için bir desi· fer sol eline almı§, Zebraya çevir· 

ank • Tk zı al.. Beyefendinin saatini de ıe- metre tığı her yerde nıurl y eııcı ı , •---- b h . 3 .:_ Bı--t.1ar, --L- abnak içı·n. bir mitti. 
k kü. tir.. Hem, çocuğa on KUTU! a tıt ~ __... · f 1 dolandıncılık yapma mfun me, kürek, bir aeyrisefer defteri. Yerimden ır amıştmı. 

burada da eyni suretle kabildi. ver... Balonlar muhtelif ceıamette olur. Tabanca bir daha patladı. 
' Kulağını dört açmsı, etrafı din• Recep, kazı bırakıp saati aldı Uzun seferlere imkan veren spor ba· Onu tutan elini bileğinden ya• 

Jiyordu. Göz)erile de en ufak tefer ve gitti. lonu beynelmilel Gordon Bennet balo· kaladun. Çırpındı. Havaya doğru 
ruatı takip ediyordu. ' Aktam üıtü, Zülkefil Beyin av• nudur. iki el daha ateı etti. 

d Bu balon 2200 metremikabı cesa - , 
Nihayet, avukat elbiıeıi ıiymit detinde uğradığı hezimeti ütii· metinde bir zarfa maliktir. - Poliı ! .. Polis çağırın··· 

bir zatla bir hakimin konuftuiunu n\ln!. .. Baba yadigamll! elden ıit· Balkon Diye bağrııanlar vardı. 
1 ... ·ıtt"ı •. tiline mi yanım, yoka, enayi ye- Salonda pıkın §&§kın etrafa 

:c BALKON - Kır evlerinde .,. say- d b k k" 
· B rı·ne konuldux.una mı? .. Harummr bakan bir kaç kiıi en at a ım • - Azizim saat kaç?.. en, ge.. ts fiyelerde balkon binanın zerafetine ay-

d h 1 d d d dım d Balk d k ıe kalmamIJtI. ne saatimi evde unuttum, ne er • •t a ı, ur u. nca yar e er. on yap ır en • 
Bereket versin ki, Swtan ~ziz odadan görülecek man.zaranm alt kat· Ali Bey ıilkindı. 

sin?··· tan daha vasi bir sahaya inhisar etme • Bir ökUz kadar kuvvetliydi. 
- AllaL' vere de bir gün ba•ka yadigln o canım ıaat büsbütün . d'kk t bn lid. Balk Homurdanıyor ve ÇTTnınıyordu. n :c ııne ı a e e ır. on pence • •• ,.. 

bir yerde unutmryum... bedavaya gibnemitti. relerin üst tarafına isabet ederse bu Eli kuıtuldu ve bu sefer taban-
- Hiç temenni etmem... Zira, _ Öileyin fU kazı bir iyi piıirt pencerelerin aydmlatbğı odalara loı • camn namlusunu . gözümün tam 

Babadan lkalma yadiıirdır •.• Ona te yiyelim ıbari ... Telefonla ha·ber Iuk vermek mahzurunu gösterir. Ah· 
1 

h. d b l 
karııımda, a nnnm ızasm a u -aa. Sultan Aziz. hediye etmit !... verdim ama, kafi değil; ben, ıa • PP balkonlarda kereste ve direklerin dum. Bana ı_vrıla kıvrıla derinle· 

ek duvarın birleıtirildiği noktadan çürü • Ki 

- O ... Kıyınetli bir ıey .. deıe- bahleyin kara.ıola ibizzat ıider meleri ve ıiklet alhnda tanlmalan teh. ten karanlık, korkunç bir kuyu ka 
poliıle konuıacafım... llkesi vardır. Bunun için lbalıar mev • dar büyük ;&Öründü. ne ... 

- Tabii... Fevkalade... Dün, 
cammı kırdım ... 

- A Zülkefil Beyciiim .•. Sizin 
Harumefendi ... 

Muhaverenin arlia tuafım iti· 
temedi... Zira, iki adam, dineii 
dönmüılerdi ..• 

Cingöz Recebin gözleri neşeyle 
parrldadı. Hemen, kasketini yana 

Ecza:hanelerden birine gir(li. 
Telefon rehberini aç.arak, Zülke· 
fil iımini aradı •.• Avukat Zülkefil 
Beyin Saraçhane bqmda o~du .. 
ğunu oradan öğrenerek, liemen 
Balıkpazarma gitti... Tavukçular
dan pek besili bir kaz aldı ... Keı • 
tirdi. •. Bir pakete sardı. Öjrendiii 
adreıin kapı.mı çaldı. Hiıınetçi· 
ye: 

- H~nmıef endiyi görmek iıti
yorum 1 ·dedi. 

Zülkefil Beyin 2evceıi kapıda 

göründii: 
- Efendim, beyefendi, bu kazı 

gönderdi ... Geçerken görmüı, be
ğemniı, aldı ..• 

- .Alla:h Allah .•. Bu da nere· 

Bey, karakola gitti. .. On ikiye ıiml olunca balkonlann binaya iltisak Kapı taraf mdan ıeıler duy· 
do"-·, kaz da nar gibi kızardı... Joırmlan güzelce muayene edilerek dum: 

- Geldi, polis geldi •• 
•• u tehlike vukuuna meydan bırakmama • 

Yeme de yanında yat. .. 
d 

lıchr. 
Bu un.da, kapı çalm r. 

Balina - lıte .•• 
- Bir ~ ıeldi, bannnefen" 

dl. 

yor. 
-Niçin? 

- lapat iç.in. 
- Neyi ispat ... 
- Hırz11m ayni zaman"da liatil 

olduğunu ••• 
- !? 
- Beyef en"di, onu, vaktile ma'li· 

kilm ettirmit··· Herhalde intikam 
aluıak için, kazı zehirleyip buraya 
retirrniı olacak ..• 

- :Aman, ollum .•• Al, al, al. .• . . . . . . . . . • 
Bir aaat ıonra, ağzı ıulanarak 

kazı yemeğe gelen Zülkefil Beyin 
halini tasavvur ediyor musunuz? .. 
l'takleden (Hatice SUreyya) 

Fenni 

BALINA - Koraalarda kullanılır. 
Balina balıfmın diılerinden yapılır. 
Hakiki baline diıinden yapılmıı bali • 
neler nadirdir. Bunlar bir metre veya 
doksan santim boyunda olarak satılır • 
ı.... Jı:'-1-U.Ja ... muhtıeliltir. Bualan 
güzelce seçmek Iaznndır. 

Boynuz. balineleri: Boynuzdan ba
linalar yapılıyor. Bunlar koraalann ta· 
miri için kafidir. Kmldıkları veya bü. 
küldükleri zaman deiiıtirilirler. Muh
telif boyda olarak paket halinde aatı· 
111'. 

Tüy balineleri - Bazı kut tüyleri· 
run sakmdan baline1er yapılır. Bunlar 
ıekil almağa müstaittirler. Ve tüy 
balineli korsa giyenler çok ralaat edu 
fakat ıemiz kimseler için bunlann fay. 
dası yoktur. 

Balık 

En ıon kuvvetimle ba§ımt eğ

dim ve boı kalan elimle namluyu 
yakaladım; fakat ayni eaniyede ıi 
lah yeniden patladı. 

Bir daha, bir daha ..• 
İki polia birden yetiımiı, bar 

sahibinin de yardnnile Ali Bey ya
kalanmıf, elinden silahı almmıştı. 

Artık Zehra kurtulmuştu. 
-Tutuldu •• Tutuldu ..• 
Diye aeslenenler oldu. 
Fakat ben de gittikçe kuyveti -

min kesildiğini, baınnın döndüğü
nü, gözlerimin karardığını hisset • 
tim. Sıcak bir §ey yakamdan içeri· 
ye, göğıüme doğnı akıyordu. Ya· 
rumda birisi: 

- Siz yaralanmıısınız ! Kan a
kıyor! Kan! •. 

BALIK - Balık mükemmel bir 11· Diye kolumu dürttü. 
dadl1'. Bazı cinsleri midesi zayıf olan· 
larla çocuklar için ıayam tavsiyedir. Elimi ıaka&mıa götürdüm; ıs -
Umumiyet itibariyle balığın eti ne ka· alndı. Çektim ve baktığım zaman 
dar az lüzucetli ve az yağlı ise haz- parmaklarımı kıpkırmızı buldum. 
mı o kadar kolaydır. Yağlı ve kabuk- Artık bacaklarım tutmuyordu. 
suz balıklar cilt rahataızlıklan verir- En yakın iskemleye çöktüm ve: 

ler. - Batnnı bağlayın, kan akıyor, 
Buı bahklann yumurtası zehirli batımı bağlayın I 

olduğundan bunlardan sakınmalıdır. 
Tuzlu, isli balıklann hazmı gü~tür. Diyerek maaanm üstündeki pc· 

• 
Hastahanede gözümü açtığım 

zaman hayata yeniden doğmuş gi· 
biydim. Zira karşımda Zebranın 

gözlerini bulmuştum. 
Bakışları, fırtınalı havalardan 

sonra durulan ve içinde mehtabın 
çalkandığı yaz denizlerine benzi
yordu. 

Etraflan kızarmış, kirpikleri 
ıslr..nmıttı. 

-- Hayrettin .. 
Derin bir göğüs geçirdim. Yıl

lardan beri ilk defa olarak doya 
doya ve temiz hava ile ciğerlerimi 

I 

şişiriyordum. 

- Zehra! ... 
Elimi ellerine almış okşuyor 

ve seviyordu. Hafif bir sabah rüz· 
garı gibi kulağıma fısıldadı: 

- Seni seviyorum! .. 
Kuvvetsiz avuçlarımda onun 

ellerini sıkarken, onu kucaklamıı 
gibi oluyordum. 

Saad.etten dilim tutulmuştu. 
Yavaı yavaı, gene fısıltılarla, 

kulağımın dibinde, hayatın ötesin 
den gelen bir serenat gibi söyleni· 
yordu: 

- Beni affet! Sana kinim var· 
dı, ı;eni anlamadığın için kızıyo~ 
dum, Seni sevdiğime en büyük şa· 
hit budur. Bir daha hiç ayrılma· 

yrz, olmaz mı? Nasıl, ister misin? .• 
Ona öyle mes'ut bakışlar attım 

ki, anladı. 
-Ya ölseydin! Ah, bu korku! . .' 

Hala içimi ürpertiyor. Artık bu· 
radan gideriz. Sen nereye istersen 
oraya .. istersen Ecirdire bile dö
neriz. Buna ne dersin? .. 

- Ya sen öleydin ! Şimdi bera· 
ller olduktan sonra, bizim için her 
yer güzeldir. 

- Artık şeytan olmaktan usan· 
dnn. Erkisi gibi melek olacağım. 

Eskisi gibi melek. •.. 
- Hayır ZehM •. Gene §eytan 

olarak kal.. Gene şeytanın şarkısı
nı söyle .. Gene daracık kızıl elbi
seni giyersin. Fakat yalnız benim 
için .. Anlıyor musun. Şeytan ol, 
fakat uslu, namuslu bir şeytan •. 
Çok zaman dünyanın bir cehen· 
nemden farkı olmuyor ve me
lekler bizi mes'ut edemiyorlar. 

- Peki canım! Nasıl istersen! .. 
Elleri alnımda dolaşıyordu. 
Gözlerimi yumdum. 

Sanki içimi o okşuyor; ayrılıifm 
dağladıfiı kalbe, ltavuşmanın ıif a• 
sını döküyordu. 

KASIK BAGLARI 
Bunlan yalnız vücudu çok hareket e • çetalardan birine uzandım. Göz· 
den kimseler yemelidir. Balıjtn son lerim büsbütün karardı. Tavan, 
derece taze olmasına dikkat etmelidir. duvarlar, iskemleler masalar et· -S O N-
Taze balık gözün canblıiından, kabuk- ... •••••••••••••••••••••••-'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• öl~U Uzere en gU~ fıllk 

clhazlar1 

Tıbbi 
KARIN KORSAL ARI 
Mide, Böbrek, Ba§ırsak 
ve. aalre allkadar ol. 

du§unuz cihazın hu· 
sual katolo§unu 

poata ile isteyiniz 

A. Kifides: Beyoğlu lıtiklil 
caddesi Poıta ıokak No. 1 

Yüksek iktisat ve ticaret 
müdürlüğünden: 

" mektebi 

Mektebin her üç kıımına talebe ka1dı 30 EylGI 934 Pazar 
gioüoe kadar deYam edecektir. (5978) 

lann parıltısından, etin sıkııık olma - palamut akınlan görüldüğü olur. çasiyle yenir. lzmarit, istavrit ve ham-
ıından anlaıdır. Balık• yemek için iyi- Türkiyenin sevahili çok olduğun • si gibi balıklar ekseriya iskarada kı-

den piıirmek icap eder. dan balıkçılığın aynca ehemmiyet al • urtına ıuretiyle yenir. Balıkçı mın-
Memleketimizin denizlerinde en dığı bir memlekettir. Eğer sayt usul· takalarında hamsi tavası, hamsi pila-. 

mebzül olan balk uskumru ve palamut· leri 11lah edilir ve tuzlama fabrikalan vı, hamsi çorbası meıhurdur • Haır-;i 
tul'. Muayyen mnıiınlerden Akdeniz· tesiı olunursa balıkçılık memlekete Karadeniz.in ve bahusus Trabzon ve 
den Karadeniz• akın halinde seçen ve- mühim varidat ıetirebilir. Rize sevnhilinin gıdası denilebilir. 

ya dönen uskumnılar Çanakkale ve Balık piıirme
1

1i: Balıklar cinsine ıö· lngiliz usulü: İngiliz uıulü balık 
İstanbul bof~l~nndaki. ~~anlar tanık • re muhtelif ıekillerde piıirilir. piıirmede küçük ve çok kılçıklı bahk-
hndan ıaydedibr. Bu ıkı cıns balı tan U ku • k da d k 1 • • b" ı .. t ı • a mru 21 ara veya tava a ı· ar ıçın aynca ır usu e muracaa o u-
baıka lüfer, kefal, levrek, aardelya, ız· 1 Bal k ,_1 d B 

1 
k · 

1 
· b y ki 

• • • • •t, 1_ L-- zartı ır. ı çı mınta"a ann a us - nuyor. a ı temız enıp, gırsa an mant ıatavnt mezsı çeneaop, ~ • 
b .. ' ' .ı_ k 1 b 1 kumru ile balık çorba11 yapılır. Baha - çıkanldıktan ve tuzlandıktan ıonra ka· 

unya, ıulanmız~ earet • u unan • • 1_ ku d 1 ı · a.kl k d · b" k ba k 
bal ki d v.1 t• • h .. n ıyı nonmuı us mru ouna11 ezız, p ı topra veya emır ır a o • 

ı ar ır. ı-.ı ıç e ının umı ıuç o-
l f ·d l'J....r,.. t • fakat ağır bir taamdır • nur, kabın kapağı kapatılır ve etrafına an ve zayı mı e ı 'llTCI pyanı avsıye A y 

1 b. bal kt J t 't Kılııt miki.n teklinde parçalara ke- hamurlanmıı bez veya kagıt ynpııtırı· o mıyan ır ı rr. ı avn azmanı .. . 
d '-1 b. "d. ıilerek defne dallan ile ıiıe takılır ve hr. Boy)ece balık hava ıle temas etme· a ıu ıcın ır nevı ır. . 

M · t l A d 1 h" ı bu tekilde kızarblır. Palamut Manna· diğinden yanmaluızın büyük hır dere-enç e o ıun, na o unun ne ır e• .. 
rinde olaun muhtelif cins tatlı ıu balık· ranın en meb:ıül bahklanndandır. O - cei hararete tahammül edebıhr. Kap 
lan vardır. Nakliyatın bir çok mrnla· nun da iıkara ve tavası olur. Gerek ekmekçi fmnına konur ve fırından ta
kalarda fikdani bu balıklann diier uskumru ve palamutla, gerek levrek ve mamcn soğuduktan sonra çıkanlır. Bu 
mıntakalara nakli ticaretini henüz müm kefalla pilaki yapılır. Pilaki balığı ıo- suretle pişen balıkta küçük kılçıklar. 
kün kılamıyor. Sahillerde balık ğan, kokulu ot ve hatta patates ve aynhr, balık s .. lini muhafaza et• 
mevsimi muayyendir. Boğazlar nun· havuıtla zeytin yağlı suda pİ§irmekle mckle beraber bir nevi pelte halini a· 
takasında en faal mevsim sonbahar ve elde edilen bir yemektir. lır. 
kııttr. Baharda ve yazın uskumru ve Levrek haılanır ve "mayonez,, aal· (DCV&ml var} J 
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·Garip bir ağaç rt'-------.------------,_,------~--' ..._,_, - -
Orağa Giderken 

Yukarıda gördüğünüz ağacın kö

kü tıpla birbirine geçmiJ iri pirinç di
zisi eklindedir. Bu ağaç beyaz sj,se\ı:-
ı-... ,_....: .. 
Kökü bir metre kadar uzadıktan son

ra fıçıdan yere gömUtur ve ayni şekil
de halkalanarak boyu üç metre kadar 

uzar. 

-r - - ,_. - ,_. 

Meşhur - - - ---- -
Leonard 

Tanrının şt~ı göklerde yandı, 
Dumanlı y:ı. maçlar nura boyandı. 
Çiçekler a~tl 1 ı, kuşlar uyandı, 
Yürii çiftçi ı .. Tarla nseni gözliyor. 

Şu çimenli yol aklaT tarlalardadır, 

Birlik ferah verir her garip dile, 
As orağım do bükülmüş bele, 
Yürü çiftçi ı ... tarlan seni gözliyor. 

Alnının akıncl a akşamki keder, 
Sabah erişme c dağılıp gider, 
Hak çalışanla n bahtiyar eder, 
Yürü çiftçi!... tarlan seni gözliyor. 

~µndan Bundan: 

Ayak rahatsızlığı 
Biçimli ayakkabılar, bir çok ayak 

istiraplarına mani olur. Bundan baş
ka, ayakların istirahati için, yapılacak 
muhtelif §eyler de vardır. Ayağa iyi
ce oturan çorapların, ayak rahataızlı· 
ğına çok yardımı olur. 

Ayakta dururken, aıağıya çekilme
mek için çoraplar büyükçe olmalıdır. 

Fakat ayakkabı içinde yumrular 1•· 
pan fazla büyük ,çoraplar da nasırlara 
~~bep olur. 

Bir günlük yürüyüı, veya yorgun• 
luktan sonra, ayakları güzelce yıka -

yıp kurutmalı ve temiz çorap giyme· 
lidir. Eğer ayaklar ıiımiı ve harare• i 
ise, ılık tuzlu ıu ile yıkamalıdır. 

Ayakta su toplanmıt ise, ayağı $l· 

cak ıuda yıkamalı, temiz bir iğne n~ 

deriyi yan taraftan usulca delmeli, iıa· 

türdiyot sürmelidir. 

Ayak tırnakları sivri kesilmemeli· 
dir. Deriyi muhafaza için de yumuıak 
deriden biraz uzunca bırakılmalıdır. 
,_, 

---.-ı - -
Ressamlar 

---- - ......... -
dö Vinci 

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

İtalyanın Flo
rantin mektebin -
den mezun olan 
bu meşhur artist 
1452 de Vinçi 
şehrinde doğmuş

tur. 

Vinçi ressam
lıkta büyük bir 
§Öhret sahibi ol
duğu gibi, hey
keltraşlıkta, mi
marlıkta, mühen
dislikte de meş -
hur olmu§tU. 
Hatta kendisi ay
ni zamanda da 
muharrir ve mü
hendis idi. 

Ressamlıkta, 

Raphael ve Mi -
kel Anj derece
sinde olup, eser-

leri amında (Ciakonda) tablosu pek meşhurdur. 

, 

• 

Sırmadan başaklar tarlalardadır, 

En şanlı devleti onlar yaratır, 
Daim açık etsin yolunu Kadir, 
Yilrü çiftçi!... tarlan seni gözliyoı 

Saban demirinden ~a taht olmaz l 
Orak tutan eller saçını yolmaz; 
Gayret çiçekleri bir vakit solmaz; 
Yürü çiftçi r... tarlan seni gözliyor. 

İ§tC uzaklarda göründü ekin, 
Kalbinde kalmasın, ne keder, ne kin. 
Hazırla orağı biçmcğe değin, 

Yürü çiftçi!... Tarlan seni gözliyor. 

- a:wwwı --~ ..... .._. -

DOÖAn 

Faydah Bilgiler: 

7 gün sonra Termometre 

Ne Olacak? 

- Bugün hava ıoğuk mu, sıcak 

mı? 

- Odanızın harareti nasıldır? 
Bu suallere cevap verdiğimiz za • 

man, odanın veya havanın hararet d-::· 
reeeıini bildinniı oluruz. Bunun için 
sıcaklık ve ıoğukluğu ölçmek maksa
~iyle kullanılan termometre aJetiııin 

derecesini anlanz. 
Sınıfınızda bir termometre varsa 

yakından onu muayene edin.iz. 

Gelecek hafta Çocuk sayıfamız.ia 
göreceksiniz 1 sabırsızlıkla bekleyiniı .. 

Sıfır ve yüz derecelerini bulunuz. 
Termometrenin ince borusu için .fo 

biraz civa vardır. Az bir sıcaklık bu 
civayı borunun içinde yükseltir. Bir
az soğukluk ise aıağr düımeıine se • 
bep olur. 

f alililer 

Çok sıcak günlerde borunun için . • 
deki civa çok yükselir. Otuz beş, mk 
dereceye kadar çıkar. Çok ıoğuk gün
lerde de sıfırdan aıağı clüıer. 

Yüz derece ise, suyun kaynadığırı 
gö•terir. Termometre derecelerini söı
tcnnek İ!fİn, rakamlann üzerine ufak 
bir iıaret yapılır. Mesela 15° şeklin'1r 

Venedikte (Saint - MaTç) kulesi 
M. 1329 senesinde tamir edilmiş en . 
eski kulelerden biridir. Kulenin sa .. 
ğında klisesi ve solunda da gene Ve -
nediklilere ait eski bir saray vardır. 
Kulenin yüksekliği yetmiş iki metre
dir. Ust katmdan bütün Venedik sa· 

·-r - -Bu~ü:k"üBilme~e~z -- { .. 
- o';ğru halledenlerd;;; biri'nciy"'"; :::.-::-................... =:-: ...... _ ............... ~ 

hilleri görünmektedir. 1 gösterilir. 

Gazetemizin çocuk sayıfasmd.aki 
bilmeceleri muvaffakiyetle hallcd~n 

ve bir çok hediyeler alan İstanbul S ı 
hil Sıhhiye memuru Raif Beyin ço
cukları Ayten Meral Hanımla Sakir 
Turhan Beyin resimlerini dercediyo -
ruz. 

15 gün evvelki bilmecemizin halli 

Bu bilmecemizde kazananlarm lis-
tesini pazartesi günkil nUshamızda 

neşredeceğiz. 

I HABER 

. . 
zarif bir cep saati, ikinciye bir ya- ~ Haftanın 4 gününden, ~ . . 
zı takımı üçüncüye büyük bir ku- a lstanbulun üç meşhur ~ 
tu şekerleme ve ayrıca 150 l<ari-= =.== : semtini tertip ediniz? 
mize muhtelif hediyeler vriyoruz. .............................. -.................... _. .. 

(Bilmece müddeti 15 gündür)'. 

Çocuk zekası 

Bundan ~aş~a, _hemen bütü~ müzelerde bir çok eserleri mevcuttur. 
~on~r dö Vınçı ı:ıg sene~ın~c 67 yaşında ölmüştür. Çocuk Sayfası Kuponu Vıncı, tablolarındakı renklenn ım tizacına herkesten fazla d'kk t eden 27 / Eylul/l 934 - Haydi, kabahatini itiraf et, seni affedeceğim! Yoksa, yüzün §U tah· 

~-~~~~~r-~--- --------ı-a--~~!!!!!!!!!!!!~!~~-ta-g-i .. b~i=k~a~ra~o~~~c=a~k~···:~~~~~~ sız HikiYe-;- -- = -~ - - ---- -- _ --- 11!"'__ _ - _'.:i1•:.'.'.'.'.'.::_;:~:· !::' .. ! .. a_sa _ _:._0_1_:._a_z_m ___ r, ... h_o_:,_ah ____ an_::._.:__'-·-..... --..... --
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lspaayol kadın 

Onun siyah saçları öyle bir tutam tel ki, 
Parlak dalgalarile süsler şakaklarını! 

~ Gençliği en kuvvetli bir selamettir belki, 
Esefinden kahrolur görürse aklannı ! 

Bir tarafa çekilip sessiz oturmadansa, 
Şarkılar söylemeli, raksetmeli, gülmeli! 
Kitaranın sesiyle gene başladı dansa: 
Vücudu yılan gibi kıvrılıp bükülmeli ! 

' 
Bazan kalbi yumuşar, hazan da bir tunç olur, 
Hem kendisi hıçkırır, göz yaşı döktürür hem! 
Eğer candan severse aşkı pek korkunç olur, 
Acımaz hiçbir şeye bu alev gözlü bohem. 

O, gençleri koşturmuş, arzu onu sürümüş, 
Tatmış bütün zevkiyle aşkın gecelerini 
Çrplak omuzlarına ince bir şal bürünmüş, 
Gezer Va1ansiyanm limon bahçelerini. 

- Azizim gene mübal&ğa ediyor
sun? 

- Yahu, daha bir şey söyleme -
dimi 

- Evet, amma söyliyeceksin t 

Tecrübeli şöför! . 
Otomobil sahibi kendisinden iş 

isti yen şoföre sordu: 

- Bundan evvelki patronunuz· 
dan bir vesika getirmeniz lazım. 

Şoför: 

- Peki efendim, dedi, fakat 
bir aydan evvel olmaz .. 

- Niçin?. 

- Eski patronum son otomobil 
kazasındanberi hastanede.. Bir 
aydan evvel çrkamaz ! 

- Bize on para verir misiniz? 
Yazr mı, tura mı oynayıp saatinizin 
hangimizin hissesine düşeceğini tayin 
edeceğiz! 

Şeytan 

Tas ,. 

Devrinde 

}anlışlık! 
Üç arkadaş seyahatte idiler. 

Geceyi geçirecekleri otelde kala -
balık çoktu. Hepsine birden dört 
yataklı bir oda düttü. Yatak kom· 
şuları da simsiyah bir zenci idi. 
Üçü de yemekte epeyce içtikten 
sonra odaya ÇTktılar. içlerinden 
biri sabahleyin erken kalkacağı i· 
çin uyandırmasını garsona tenbih 
etti ve yatağa girer girmez sızdı. 

Ötekilerin aklına bir muziplik gel· 
mişti. Arkadaşlarının yüzünü mü· 
rekkeple kapkara boyadılar. 

Garson sabahleyin yolcuyu u • 
yandırdı. Adamcağız daha açıla • 
mamıştı, giyinirken aynada yüzü
nü görünce haykırdı: 

- Ama da budala garsona çal· 
mışım ! Beni uyandıracağı yerde 
gitmiş arabı uyandırmış! 

Ve gidip yatağına girerek der • 
hal uyudu. • 

Kelepir mali 
Mağazada satıcı tavsiye etti: 
- Bu kumaşı alınız, hanıme • 

fendi; son modadrı, bize de da· 
ha yeni geldi. 

Kadın sordu: 
- Güneşte solmaz mı, dersi • 

• ? 
nız .. 

- Kat'iyyen efendim! Üç ay 
yaz vitrinde durdu, gene bir §ey 
olmadı! 

Elma ve kabukları 
- Çocuğum, elmayı yemeden 

evvel soydun mu?. 
- Soydum anneciğim! 
- Peki, kabukları nereye at· 

tın?. 

- Atmadım, yedim! 

---

- Yahu yerden aldığın ciğara iz
maritini nasıl içiyorsun? 

- Yok canım! Hiç içer miyim; 
çiğniyorum 1 

I 

. .. . 

- Eyvah ihtiyarlıyorum; işte ilk 

beyaz saçı .. 

Fransız kadını 
Onun şimşekler çakan arzulu gözlerini, 
Bir daire §eklinde kaplamıştır çürükler! 
Yanına yaklaşmayın, duymayın sözlerini, 
Korkarım ki sizi de hicranına sürükler! 

Kumral, dalgalı saçlar, buğday renginde bir ten, 
Zayıftır bir parçacık, fakat §ansız değildir! 
Canından fazla sever zevki, neşeyi.. zaten, 
Çapkın ruhlu olmıyan bir Fransız değildir! 

Uğrunda servetini mahvedip, kucağında, 
Ermiyen de meyustur, muradına eren de! 
O kadar kurnazdır ki: En görgüsüz çağında, 
Önünde atamazlar aşıkları perende! 

Ne emeli tükenir, ne arzusu eksilir, 
Kalbi o kadar coşkun, hissi o kadar taşkın! 
En az tecrübelisi bir muallim kesilir, 
Onlar hem çocuğudur, hem annesidir aşkın! 

Sinema 

Nasıldı? 

Eğer bilsem! 
Şiirlerini bir mecmua idareha· 

nesine götürmüştü. Mecmua mü -
dürü: 

- Yazınız okunmaz bir halde. 
Niçin daktilo makinesiyle yazını· 
yorsunuz?. diye sordu. 

Genç, cevap verdi: 
- Eğer makine ıl·e~--z~m~a-s-rn_ı_ 

bilseydim, ıiirle para kazanmıya 

teıebbüs eder miydim?. 

Bilmiyen var! 
Erkek karısına söylendi: 
- Gene terziye yeni tuvaletler 

ısmarlamıfsın !. iflas ettiğimi bil • 
miyor musun?. 

Kadın li.kaydane cevap verdi: 
- Ben biliyorum ama, terzi da

•ha bilmiyor!. 

Bedbin müşteri 
MağazPA_a satış memuru mü§ 

teriye radyo makinesini methedi • 
yordu: 

- Bundan mükemmel radyo 
bulamazsınız efendim. Bununla 
bütün istasyonları dinliyebilirsi • 
niz. 

Müşteri bedbindi, şöyle dedi: 
- Evet ama hepsini birden, de· 

ğil mi?. 

Kelin merhemi! 
Sokakta i:ılü başı perişan bir 

adam yaklaşarak yardım istedi: 
- Bana biraz para veriniz, e • 

fendim. Vaziyetim çok feci, açım. 
Münevver bir adamım, bir kita • 
hım bile intişar etmiştir. 

- Ya, kitabınız neye dairdi? 
- Hayatta muvaffak olmak i-

çin on iki usul!. 

Şeytan 

Kasap - Bu fileto bir kadın kalbi 
le rmutaktır, l>unu algnrr. f_.na 

etmezsiniz! 
- Kadın kalbi gibi yumuşak mı? 

Öyle ise sen bana kıyılmış et ver 

Zararı gok! 
Garson çorbayı masaya koya· 

cağı sırada müşterinin üstüne dök· 
tü. Adam bağırdı: 

- Bu ne dikkatsizlik! 
- Zarar yok efendim, dedi, 

bir başka çorba getiririm. Bunu 
hesabınıza yazmayız! 

Çünkü .• 
- Niçin otomobilinizin bir ta• 

rafını yeşile, öte tarafını kırmızı· 
ya boyattınız?. 

- Eğer kaza yaparaam §ahit • 
lerin hepsi biribirine zıt ifade 
versinler diye .. 

- Madem ki, koyunlannızdan bi
rini kaybettiniz, niçin aramıyorsu • 
nuz? 

- Öyle amma hangisinin kaybol· 
duğunu bilmiyorum 1 

_.,. _ __. __ ,.,.._ ____ __, ____ awao __ ,_,....,_..._ ..... __ ,_,._ __ ,_,._ ____ .__,_,__, __ r~·•-__._..,.,.__..._...., __ ,_, ____ ._ ____ .__zwwwa.._.,_.__, __ _,._ ___ : ... ....__......_r._._ __ _,._ _____ __, ______________ __. __ __. __ ._._ ___ ~ ~cwwwı,_, -- - -- -- ~ -
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Tavukların dirisi 

• • • • • 
yırmıye, pışmışı 

yetmişe 
iYolcu ve kaldıroncr amelesin

t!en Sabri efendi yazıyor: 

Bugünlerde ortalıktaki tavuk 
bolluğuna ne dersiniz?. Ça.rıılar, 
pUarlar diri tavuktan geçilmiyor. 
J\tqamlan Beyoğlu Bahkpazarm
da, Kalyoncuda, Gedikpafada, 
Y' emqte yirmiıere, yirmi beıere, 
tavuklar ıatılıyor. Sonra bu tavuk· 
lar yerlerinden toptan olarak da· 
lia ucuza almıyor. İstanbul civa
rmC:laki köylerden arabalarla ge
len bu tavukları madrabazlar de
meJC daha ucuza alıyorlar ki, yol
larda yirmi beıere, yimıitere satı· 
yorlar. Böyle olduğu halde hala 
f oliantalarda • .ahçılarda ve ıon za· 
ıue.nlarda iti yan tavukçuluğa pi· 
llvcılığa, çorbacıliğa 'döken ma· 
JiaUebicilerae piımiş tavuklar ü -
911, aanle bölünüp lıer parçası yir
miY,e, yirmi bete sahlıyor, bunla· 
rm. myu ile yapılan çorh'a ve pi • 
JlvCtan edilen istifade de ayrı .. 
Ben bir bekar itçiyim ve perhiz 

1 
rFmekleriyle yatıyan fakir bir a

, Clam~. Fakat diri tavuğun bu 
1:io11ulu ve ucuzluğu k:ar,ıam"da 
t:mlann piımiılerinin bu kadar 

' P.Jialıya sablmuı Cloğnı muC:lur 
. l 'L'_., T x..- r.ı• • • • • • 
aıeaua.. avuısuı:ıı uınıını yımıı 

~a alıp J>11DU biraz m'da liat
fi'Clddan soma altmt§&, yetmite 
DtmalC ve 9JU1tdan ayrıca kar 
dmetC ~ô'grum ilitiltann 'danislCa· 
fidır. ry e aliçılar'daki, lol<antalar
aaıa, ınaliallebicilerdeki tavukla
rnı fiatları bu 1io1lu'IC ve ucuzluk· 
fa hl9 <Ieğilse yan yarıya inmeli 
tfegn nndrr? .. 

Yemişcinin şik8.yeti 
Unkapanı, Hacrkadm ca'clde -

ıd!ide 114 mnnaralr dükkanda ye
ıi:ilşçi Wdfi eferidi ~yle 'diyor: 

~izim m9"elioı artık çekile
~n bir liale teldi. iki küfe üzüm 
alma.IC için ora'da aaatlerce nekle
dil. Sebebi 'de bir takım bbzimal
fb menfaat mabadiyle Jrufe aa• 
'.fitpleriııln küfelerini zaptetmesi • 
'dir. Meseli btr aClam oraya bet 
ıaıfe Gzüm getirmlf. Kabzimal liu· 
nu a1rr. İstediğine ucuza •atar, is
tediğine paliab. Hem 'de gönlü o
luncaya lial:lar saatlerce oraCla 
1lekletmelC fartiyle .. Bun'dan maa· 
'da 'dükklnm erken liapahlmaıı Cla 
bizi zarara so1Cuyor. Yemif, alC • 
şam üzeri ve gece ıatılrr. Halbu .. 
ki dükkinlanmız tam ahtverif za· 
manmCla bpatıhyor. 

Yeni netrlyat 

Kültür 
Kiiltür, on bet aün ıonra çıkacaiı 

nüalıa ile bir yaıını bitinniı olacaktır. 
lzmirde, bir ka~ münene• arkadaınnı
zm verdiii bu eaer, gittikçe zenain
leımektedir. Mecmuanın 22 nci ıayısr 
çıkmııbr. Tavsiye ederiz. 

Holivut 
Holivut'un 26 Eylül nuıhaıı haf~ 

tanın film mevzulan ve güzel resimle. 
ri ve en ıon sinema haberlerini havi 
olarak intiıar etmiıtir. 

Devren satılık dükkan 
Y edikule Kazlıçefme Demir

dane caddesi No. 84 aşçı dükkanı 
devren satılıktır. lstiyenlerin mez· 

Kasaplar 
Mezbahada çabuk iş 

istiyorlar 
Küçükpazar caddesinde Kasap 

Tahir Efendi diyor ki: 

Vaktiyle belediye bir emir çı • 
kardı: "Koyunlar mezbahada ke
silecek.,, 

Şimdi bu emir üzerine koyun
lar mezbahada kesiliyor. Bittabi 
biz de keıik koyunlan mezbaha • 
dan alıyoruz. Sabahlan erkenden 
oraya gidip ırra kapmak lizım· 

dır. Yüzlerce kaıabm biriktiği bu 
yerden koyun almak ne kadar 
mü§kül oluyor bilseniz. 

Gelen kasaplar, iıtedikleri lCo
yunları alıp gitseler çok iyi, fakat 
öyle olmuyor, baytar muayenesi, 
pul parası, beyanname C:loldunnak 
ve saire muamelelerde her kaıap 
için yarını saatten fazla zamana 
mal oluyor. Bundan maada mese
la iki buçuk liraya tuarladrgmnz 
bir koyunu, tibi o]dufu murafi· 
le üç buçuk liraya alıyoruz. Bu 
hal bizi ço1' zarara sokuyor. 

lıtanhul Asliye Mahkemesi 
:ıı üncü Hukuk Daireainden: 

T evarihi muhtelif ede Büyük
çekmecede Darıca ve Tirileye sev 
keylediği elli dokuz bin üç yüz o
tuz bet kuru! zmınmCla muhteli • 
fülcinı keresteler ile levazımı in • 
taiyenin mevridine vuıulünii milt
ir it'an remıt varaliası iki ay zar
fında ibraz eyliyeceğini ve ibraz 
eylemediği takdirde mezlWr eıya· 
nm kıymeti olan 59335 kuruıu te
diye edeceğini taahhüt eylediği 

lialde it bu taahhüdünü ifa eyle .. • 
mediği gibi meblağı mezbunı Cla 
tediyeden imtina eylemit olduğun 
dan meblağı mezburun maafaiz 
ve muarifi muhakeme tahsili ta
lebiyle Rüsumat müdiriyeti tara • 
fmdan latanbulda Kereıtecilerde 
108 No. Cla J,Dukim tüccardan Yu· 
vagim efendi Cerrall oğlu aleyhi
ne 16-9-928 tarihinde ikame edi .. 
len 'dava :Adliye yangmmda yan .. 
1Dif olmaamClan ne.ti bu kere müd 
deinin talebiyle evralC yenilene • 
relC mahkememizin 34 - 208 nu -
maraıma kaydi bilicra muınai· 
leyli Yuavkim efendi namına gön· 
derilen lıavetiye za1innda muma
ileyhin Yunaniıtana gitmiı oldu -
ğu mübatirin meıruliatmdan an -
Iaıılmakla tebligatın kendisine 1-
linen icrasına ve tahkikatın 16 -
10 - 934 tarihine müıadif salı gii· 
nü ıaat 14 'de talikine ve müdde-
aaleyhe bir ay müddet itasına ICa
rar verilmit olduğundan müddea .. 
aleyhi mumaileyli yevmi mezkUr· 
'da bizzat veya bir vekili lianuniai 
ispatı vücut ebnediği takair'de 
liakkmda gıyap kararı verileceği 
ilanen tebliğ olunur. '(236)' 

iLAN 
Beyoğlu üçüncü noterliğinden: 

Kadıköyünde Söğütlü çeşme 

sokağında kiracısı bulunduğum 
30 numaralı Lambacı dükkanın • 
da mevcut bilcümle emval ve eş • 
yayı bedeli malum ve makbuzum 
mukabilinde Vasil oğlu Y orgi Pa· 
padopulo efendiye kat'iyyen dev
ri temlik ve kat'ı alaka ettiğimden 
keyfiyetin ilanı. 

Kadıköyünde Daireci Sami 
sokağında 3 No. da Simyon 

Sahasız spor! 
Na11I temelaiz bir bina lmrulmazaa 

spor da öylece ıahasaı yapılamaz .. 
Y apılıunaz amma, bu en tabü Te .... 

ıit kaide bizde en ıon hatıra plen it 
sıraıma rirer-

Kötü bir anaya iki dirü dildldi mi 
tamam... Hemen bir kaç klüp teılı:il • 
dilir. Biraz ıonra Jile: maçtan ıampi· 
yonluğu ve belki de mmtaka teılı:illtı 
birt>irini takip eder • 

Fakat saha, hep iıin mahalle aran 
oyunlan ırrasındaki ıeklini ka,t.emı.. 
mittir• Belki, bu ananın kenarları 
çizilmiı, kaleler için bir kaç 1'eyu di
rek dikilmiıtir ••• 

Fakat hepsi bu kadarl
lhtimal ıehrin, kasabanın çocukla

" diılerini bmaklanna takarlar, karda, 
yağmurda, çamurda, sıcakta, tozda 
çırpınır, çabıır ve memleketlerine iyi 
bir derece hatta bir de faJDPiyonluk 
kazandırabilirler ... 

Halbuki 1aha gene lıep o ...tıklan 
kUTtulamaz ve çamur, toz, tqbk de
vam eder, gider .... Ta ki o taraflara, me

deni bir tehrin en. tabU bir ihtiyacı olan 
lahuı;Ehfı duyabilen bir vali, ltir kay· 
nWwn. bir belediye reiıi, bir kuman· 
dan aelıia-

yoku, iı bu ananın llenm-rna çizıi 
çizdirmek, direklere bil' ağ almak için 
bile on para11 olmayan teıkillta kalır· 
aa, ana; MP o ilk .ıiinlrii arsadır ... 

En ileri, en medeni Yiliyetlerimiz • 
den Kocaeli1e yaptıinn aon 1eyabatle " 
rbnde, ilk nazan dikkatimi calbedea 
hep bu salıasrzlrk, hep temelsiz itler 
oldu • 

.Vilayet mer1'ezi f zmitte, teneleree 
ntbol bozuk düzen, hatta ortaımdan 
bir de dekon1 lıattı seçen Ahalarda oy• 
nandıktan eonra, geçenlerde bir aaha 
yapdmıf, fakat ite yanm&llllf, timdi 
teknr kenann.daki tn'lriinle ~ •· 
hayı da yapıyorlar .. 

Hen.üz oynanmıyacak bir halde-. 
Binat görmeden, fakat aabanm 

bittikten ıonra çok güzel olacağını id-

«ıia ııden fmıitliierin bu iddialannı red· 
dedenleri de dinlemek icap edene, bu 
yeni aahada ihtiyaca kifi gebniyecek 

kaw nizamnamenin tahdit ettiği at• 

gari bir hadden küçük olacakmıt•• 
Yani yepyeni bir saha yapılır1Cen, 

gene gayri tabii hareket edilmit• 

Koca.eli final maçmm yapıldığı 'A'.. 
Clapuar sahasına gelince, l&ha bugün
kü haliyle de nizami, fakat yukarda 
söylediğim ana halinden kurtulama· 

:rmı. 

Boy, en, etraf, mevki bel' feY mG
llemmel, ulak bir gayretle, hir tn'riJ&o 
yl tııra'biye yapılsa, ha:günkü tibnaekli 
IU'A, bet iyi ldübe malik b\llanan '.Ada
pazarm ihtiyac:ına fazlasiyle kili '" 
nıükeımnel bir stad olabilir .. 

Fakat Kocaeli ıunpiyonluğu fel'6o 
fini kazanan '.AdaPQarlılar, sahallZbk
tan lovranmaktadll'lar ... 

Çünkü, stad ihtiyacım hissedenlerin 
elinde kuvvet yok ... 

Halbuki diğer taraf ta, bu işi pek a
la halledebilecekler iıe, atıl duruyor
larmış .. 

Ve zavallı '.Adapuar gençleri de, 
ancak bir iki aylık ufak bir gayret, 
küçük biT masrafla, medeni bir saha

\ Evvelki senenin şild finalı için 

Galatasaray · - lstanbul~ 
spor yarın karşılaşıyor 

Galatasaray futbolcuları 
Evvelki senenin §ilt final maçı fın Claı idmanlı olmamalan, maçm ' 

için Galatasaray ve lstanbulspor zevkini azaltacaktır •. 
yamı aat 15,30 da Taksim atadın lstanbulıporun bugünJrii vaı:i· 
C!a brııla,a.caklar. yeti Üe bilinmediğinden yannki 

Geçen hafta dömi f"mal maçm· maç için, kat't bir fikir yürütmeği 
Cla hiç beklenmediği ba;lde Fener- imkan•ız bıraıkmaktadıır. 
baliçeyi yenere'IC lstanbulıporla Şimdiden muhakka.1C o1an, ge • 
kar§ı ka11ıya kalan Galatuaıray, rek san lrnmmldann, gerekte sa• 
yann ııkıı bir imtihan daha geçire· n siyahlıların ayağa bdar gelmif 
cek: demektir. bir şampiyonluğu kaçrrmamaIC 

Takmılarm bu ma~a en Wv• için 'dişlerini tımaklanna takarati 
v.etli kadroları ile çıkacakları mu• bütün varlrklarmı ıarfederek ça • 
hakkak olmakla IJ:)eraber; iki tara- lıfacaklandll'. -

Atletizm birincilikleri J 
Türkiye atletizm birinciliklerine, 1 

bugün Kadıköy ıtadında baılendı. Fe
derasyonun t•liiinclen de anlapldığı 
gibi zengin bir program içinife yapıl· 
muı beklenilen Türkiye atletizm bi
rineilikleri yann nihayet bulaca1' ve 
neticeler anlatılacaktır. 

Lik maçlan 
~ eırinievvel içinde bqlıyac:U: olan 

İstanbul lik maçlannm fikiıtürü, bu ak· 
tam saat 18,30 da mmtaka merkezinde 
klüp murahhaslannm huzuriyle çekile
cektir. 

Istanbul mıntakası 
Duydujumuza nuaran, ıimdiye ka· 

dar lıtanbal Halk Fırkalı binasmda 
kalmakta olan :Türkiye İdman Cemi

"tleri ittifakı Jıtanbal mmtabn, w 
Federuyonlar merkezi, fırkanın fa
tanbal teıkilitmdaki ıpor merkezi olan 
Beyoflu Halkevine taımacaklardır. 

Maamafih bu handiü ka7d1 ihti· 
ya'tla yazıyoruz 11 

Voleybol 
:Voleybol ve Basketbol Heyetin<ıeıı.: 

:Voleybol ve baıketbol birincı1ikle. 
laine 19 - 10 - 1934 tarihinde bat· 
lanacağmdan mezkôr l:Crinciliklere iı· 

tirak edecek klüplerin fikiatür tanzimi 
için 30 - 9 - 1934 pazar aünü aaat 
17 de heyetimize 1alihiyetn.ameli birer 

murahtıu 1röndenneleri teblii olu-
nur. 

Tebliğ 
Tilrkiyc 'Atletlmı ıreC!eruyonun .. 

dan: 
934 ~tletizm Tül'kiye 'birincilikleri 

27 Eylül 28 ~yr' cuma 
günleri Fener stadında yapılacaktır• 

Umumi merkez karan mucibince bu 

müsabakalara '.Ankara, Balıkesir, Bur

u, iz.mir ve Jıta.nbul mmtakalan itti'" 

rak edecekleridr. Proıram apğıdacbr, 
Duhuliye (25) kuruıtur. 

27 Eylül perıenıbe ,(birinci gün)' 
saae 

ıoom.~ 11,00 
400 m. mania ~ 11,16 
Öğleden ıoma 

800 m. 16,00 
Yüksek atlama 16,0S 
10000 m. 16,10 
Diak atma l6,16 
Umn atlama ~ 16,35 

400 mania 16,50 
100 m. final 17,00 

4X400 17,10 
28 Eylül (ilôacl pa)' 

Öğleden evvel 
200 m. MÇJD• 11,00 

400m. 11,15 

110 mania 11,30 
ötleden ıonn 
Gülle atnı. 15,00 

1500 m. 15,05 
Smk1a atlama 16,15 

110 mania lS,25 
5000 1&,3S 

Oç adım atlama 16,41 

da oymyacakylan yerde, tümsekli hir ============== 200 m. 16 
Cirit atma 16,10 arsada çabahyorlar r .. 

Adapazarınm buıünkü belediye re
isi, J\hmet Bey, halkın umumi mu· 
habbetini kazanmıf, çalııkan ve çok 
kıymetli bir zatbr. 

Kendisiyle bizzat göriittüğüm kay
makam Agah Bey de ayni evıafı haiz 
kıymetli, genç bir memurdur. 

Gerek böyle bir belediye reiıi ve 
gerekse böyle bir kaymakama malik 
bulunmak Adapazarlılar için iyi bir ta
lih eseri olmalıdır. 

Şimdi kıymetli bir derece ile vili.
yet ,ampiyonluğunu kazanmak şere

fini aldıktan sonra, bu iki zabn el ele 
.ereceklerini ve ne yapıp yapıp; ihti
mal büyük l>ir yorucu gayretle, haddi 

pazar ıen~lerine, buıün tanıamiyle 
liyik oJduklan ıüzel bir aaha hediye 
edeeeklet"dir. 

400final 
4X100 final 

16,20 
16,30 

Ve 'bu ıaba, '.Ahmet, '.Aıih Beylerin ' 
yalnız Adapa:ur ıençlerine değil, .. ınuı ,....,. .... ıtfllllllıatfl•Hffllllllll'IRtllll 
memlekete yaptıldan hayırlı bir hizme
tin unutulllMlZ 'bir abideai olacaktır. 

Ve ümitlerimin huıul bulduğu gün, 
centilmenlikte, ıporculukta baıkala-

nna nümune olacak kadar dürüıt ha
reket eden Adapaqrhlann ıaha itinde, 

temelıiz spor yapılamıyacafını göıter.. 
mekte; diğer mıntakalan, diier vila· 
yet ve kasaba1amnıza, belediyelerimi
ze de nümune olacaklardll' ki.. 'hu da 
Adalılar için ne kadar büyük bir ifti
har vesilesi olsa, sene az olaeakbr. 

Hacı Fidan merhumun halefi 1 
1 inci 11nıf 

Sünnetçi Eınin 
Terkettiğim eski kabinem ve 
isim mütabeheti dolayııile muh 
terem mütterilerimin yanılma

ması için yeni adresime dikkat: 
Beşiktaş: Benzin deposu yanın
da Erip B. aparbmanı Tel. Kabi 
ne 44395 ev 40621 
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ponya, dampingi 
nasıl qapıqor? 

Japonya ya 
memleketin 

dair çıkan iki kitap bu 
lıarp edeceğini söylüyor 

\l ıJt>nleri olmıynn ]3poııyıının. bunları temin ;çin, yeni bir futohat siyasetine 
gır ~.ms rden bahsolunuyor Jııpon askerleri faalıycte geçecekml deısıniz? 

J.ıponyanın bütün dünya pazarları- nesinde - yalnız Amerika müstesna 
na açtığı iktısadi ııefcrberligi nasıl İ· olmak üzere - ticaret sahalarında 

dnrc ettiğine dair yazılar yazılmakla mal ıntrnnktnn :ziyade mal satın aldı-
vc bu h.ırl>in ne suretle kazanıldığı ğını gösteriyor. 
veya her §eye rnğmen tam bir muvaf- Fakat, daha geri ıenelere nisbetle 
fahiyct elde edilmediği fırsat düştük- ihracat vadisinde göıterdiği inkişaf 
çe anlatılmakatdır ... Japonyada on be~ şayanı dikkattir. 
ıcne ynşantı.ş lrlnndalı bir profesörün Bu takdirde ne olacak? 
"Japon tehdidi" ismiyle yeni yazdığı Gllrp, deniz aşırı ticaretine mey • 
bir kitap, vaziyeti bir dereceye ı,adar dan okuyan bu rakibini nasıl yenecek· 
izah ediyor. tir? .. Pazarlan birbiri ardınca Japon 

Japonynda çıılı~ma şeraiti nasıl • malına kapıyarak, gemiler dolusu sa-
dır? tılamamıt Japon malını gene geldiği 

Prdfesör diyor l:i: yere göndermek ne gibi bir netice ve· 

"Jn;ıonyada, halkın, mütemadi rı:· 

rette, vakit ve saat tnyin clmeksi:::in 
boğaz tokluğuna çahşmnkta oluşu, 

iktısatçıların şimdiye kadnr hesaba 
katmadığı bir hadisedir ... " 

Japonyada bir kadın amele, ticaret 
sahasında rakipleri olan İngilizlere 1 

niııbCtle Jiemen his: elenecek lıiir ücrete 

karşılık ,günde on iki saatten fazla ça
lışmaktadır. Bundan başka, gene pro
fesörün tetkilmtma göre, hiç parasız 
çalışan işçi de vardır. Avrupa, buna 
nasıl reknbet edebilecektir?! .. 

Japonynda çnhş:na şeraiti, dünya 
ticaretinde ciriş~ği rekal:et harbini 
km::anabilmesi için yegane nmil değil. 
dir. 

İrlandalı Profesör göylc diyor: 
" Göze çnrpar d:::rccede teşlcil&t 

ku\'\'eti, en yeni makine tesisatı ku • 
rabilmckte oluşu ve carp rlünraııınc1' 
b~iyük hntnl"r ve knyıplarla elde edil. 
mi~ lır.zır yollt-r<la yurumcsi onun 
mı.;"''frl=ir:ıtindc mühim roller oyni • 
yor . .'' 

Ji'oonya, cnrp dü"\yasının nldrğı 1 

di[;- r led~h·!eı·den, Japon mnllarınn 
l·n •r• h'l"'l" "en rı:: zr :;ÜMrük resimle • 
ri"d•n MÜ1ce3~ir olarıı.k, son dört heş 
Se":e Tt;:r.de ticaretçe hayli dii!imiişıe 
de, lSi") sc:ıeşİy)e 1928 &ene:;İ ara • 
sında yalnr~ Al'!"eriha ''e Brit~nya pa
zarlaı,~da i~lı2liı.t ve ihracntı şöyle bir 
netice vermiştir: 

Jc-poıı)·ım:n 183:> sene- H~23 sene-
ithnl:ıtı sinde sinde 

Ame:-il:::ı-l~n: 

GD.'J~O Ster. 62550.000 Ster. 
Knnadı:ıcl:ın: 

100.0!l:> " 6.650.003 " 
Büyiik Brit-;nyndan: 

2.560.000 ,, 16.'185.000 ,, 
A vuctu.-nl!·:ıdan: 

33,<:~0 " 13.050.000 ,. 
Hindistanrlan: 

6.031.000 ,. 2s.sao.ooo ,, 

B:.ına karşılık: 

Japo:ıynnın ihracatı 1890 da 1928 de 
Amerikaya: 

2.084.400 Ster. 82.G00.000 Ster. 
ICanadayn: 

395.000 ,. 2. 700.000 " 
Büyük Brit:ınyaya: 

560.000 ,, 5.890.000 " 
Avusturalyaya: 

79.000 " 4.300.000 .. 
liindistana: 

1.035.000 " 14.600.000 " 

:.- .;. bu liıtc, Japonyanın 1928 se-

\•ir!?. 

lrlandah profesör o kanaattedir ki, 
bunun neticesinde harp olacaktır. Pro
fesör, Japonyarun harbedeceğini tah • 
min ediyor. Anlattığına göre, Japon • 
yada bugün 100 kadar gizli teşkilat 

vardır. Bunun hepıi de yabancılara 

hücum. 1.eyaz ırka L:arıı nefret hiale -
riyle doludur. 

Bu tetkilatla yakından alakası olan 
Kava§İma isimli bir bahriye muhaITİ • 
ri §Öyle diyor: 

"Amerika, Japonyanm varlığını 

tehdit eder vaziyettedir. Amerikayla 
harp, muhakkak bir lüzumdur. Ameri
ka ve Japonyanın çatı§ması Tann em· 
ridir .. " 

"Osaka Mainiıi" iıminde bir Japon 
gazetesi~in yazılan arasında bir çok 
mütalealardan ıonra, Japonyanın "dün· 
yayı zaptetmek" emeli göze çarpmak
tadır. 

Japonyada 15 sene bulunmu§, va· 
ziyeti ve umumi fikir ccreyanlannı şu 
yolda tesbit ctmiı İrlandalı profesö -
rün kitabından sonra, gene ayni mev
zua dair bir diğer kitabı ele alalım. 

Bu kitap, "Japon çıkmazı" admı ta• 
§ımaL:tatlır. Muhtelif Amerika ikbsat 
alimlerinin görütlerini ihtiva ediyor. 

Kolombiya Oniverıiteai profeıör • 
lerinden Profesör Con Orçard diyor 
ki: 

"Garplılaşmak, Japonyaya ikhıa

di bir emniyet temin etmiı değildir. 
Japonya fs&:r bir memlekettir. Kömü· 
rü yok, demiri yok, ıözc değer bir pet
rol madeni yoktur. 

Pamuk yetiştirebilirdi. Fakat 
bu araziyi hububat için de kullanma
ğa mecburdur. Hemen hemen bütün 
pamuk ve yününü dışardan alır. Nü
fusu ıcnedc bir milyon artmaktadır. 

Dışarı pazarlardaki nisbi muvaffakiye· 
tine rağmen, bütçesini bir türlü tev· 
zin edememektedir. 

Ge,e nyd bütçe açığı 100.000.000 
Sterlindi. Bu yılın bütçesi, daha iyi 
bir vaziyette deği?dir. Varidatın üçte 
biri yaptığı iıtikrazlann faizi için, 
gene diğer bir ıülüsü, Rskeri gayele
re sarfedilmektcdir. Ecnebi memleket· 
lere çok borcu vardır. İhracatına nis· 
betle büyük mikyasta ithalat yapmak· 
tadır. 1895 ten beri ihracatı, ithalatın· 
dan çok oldu. Fakat bu, yalnn:, altı 

eencye münhnsır kaldı. Dört senesi de 
harp ıeneleridir. ihracat olmadıkça 
yapılan ithalatın parası ne ile ödene -
celctir? Ve pazarlar birbiri ardınca Ja
ponyaya kapandıkça, bu memleket ih-

Şikayetler, Temenniler: 

Susuz kalan 
mahalle halkı 
Araç kazasının Saçaklar köyünde 

Hallaçlar mahallesi namına Mehmet 
oğlu Şükrü imzasiyle aldığımız bir 
mektupta mahallede ıusuzluk sıkınh-
sı çektiklerinden §ikayet olunmakta -
dır. Bu mahalleye en yakın su kıck 
dakika ötede imiı, evvelce mahalleye 
su getirilmesi için ıu yollan yapılmış· 
sa da lnmir yüzü görmediğinden bo· 
zulmuı. Mahalleli bu yolun tamirini 
ve susuzluktan kurtarılmalarını isti • 

I yor. 

! 
ilana göre SClfsŞ yapmıırorlar 

Taksimde Sırasclvilcrde 57 - 61 n·•· 
mnrada Necmettin Gün Bey, Calatarh 
Voyvoda caddesinde elektrik leva:zı· 

mı satan bir dükkanın dııarısın.l.ı 

ilan ettiği fiat listesine göre mal sat· 
madığından şikayet ebnektedir. Bu 
şikayetini bir mektupla gazetemir<~ 

bildiren Necmettin Bey aliıkadarlanrı 
bu gibi yolsuzluklara mani olmasım 
temenni ediyor. 

Elektrik Şirketinden şiklyet 

Galata Kemcraltı caddesinde 13 
numaralı lastik imalathaneıi sahiLi 
Ardaı Bey elektrik şirketinin sebep • 
eiz yere fabrikasına cereyanı kestiğini 

bildirerek §İkayet etmekte, nazan dik
kati cclbctmemizi rica etmektedir. 

EbUssuut caddesi kimin? 

' Devlet Matbaası memurlannd<ı-:: . 

Musa Kazım Bey imzasiyle §U meklu· 
bu aldık: 

"Ebissüut caddesi oradaki karyoh 
fabrikası ile bir otomobil tamirhane • 
ıinin öz malı olmuştur diye iddia edt. .. 
biliriz. 

Biz dün akşam ıaat 17 buçuktn 
oradan geçerken gözümüzle gördük 
ki, bu geniş caddeye bir çok karyoh
lar aıralanmış boyanıyordu. Caddenin 
bir kenannda saydık sekiz karyo1n 
l>oyanınıt 1-.azırdı. Diğer kenarında -:la 
bir çok karyola demirleri yığılmışb • 

Otomobil tamirhanesinin karş1110· 
daki bir ağaçtnn iıtifade edilmek üz!• 
re zavallı ağacın yan tarafı yontulmaş 
oraya bir demir parçası vidalnnmışb. 

Ayni cadde üzerindeki tamir ~dil· 
melde olan mektebin karşısında gayet 
fena bir koku neireden pislik ve çöp 
yığını da caba!" 

Aylarca verilmlyen nafaka 

Beyoğlu ikinci ilk mektep üçünc:i 
sınıf talebesinden miihcndis Muıtaf~ 
Bey kızı Mebcure \ Hanım İm· 
zasiyle yeni bir mektup aldık. Bu ha· 
nım, babasının mahkeme karariyle 
vermeğe mecbur olduğu nafakayı vet"
-nediğinden ve icra muamelesinin ge• 
çiktiğinden bahisle evvelki mektubu ı. 
da bahsettiği şikayetini tekrnrlıyor. 

Mehcure Hanımın ayda 15 lirad•n 
şimdiye kadar 573 lira alacağı birik -
miş. Diyanbekir icra dairesindeki dos· 
ya numnraaı 934/113 tür. 

Küçük okuyucumuz annesiyle be· 
raber muhtaç bir vaziyette kalmıştır. 

Muamelenin tesriini r,İca. ediyor. 

Ac;ık muhab' 1 ere: - EM ı[Plll ____ _ 

"Bir im:zasiyle mektup 
yolliyan okuyucumuza: İhzarr Küçük 
zabit mektebi Zentinburnundadır. 

Tütüncüler Cemiyeti reisi sah;lc 
Mehmet Salim Beye: 

Bağ eğlencesinde otobüse dairri 
okuyucularımıza mahsus kartı bırak • 
mışsınız. Matbaamızda saklıdır, aldır· 

manızı rica ederiz. 

racahnı nasıl idare edebilir? .. " 
Ameriknn iktı:ıat muharrirleri, bun· 

dan sonra, Japonyanın nasıl hareket 
etmesi lazım geldiğine dair tavı:iyeler
dc buluı\mnktadır. Bunl::.r<ln:ı biri, 
Japonyanın muhtaç oldu&u kömür ve 
demir madenlerine İ§aret etmektedir 
ki, Çinde mcb:zulen bulunan bu ma -
denlcri, Jnponyıı.nın, yeni b:r (i,;tuhat 
münasebetiyle elde etmesinden babs
sİ)·nsctiyle elc\c- etmesi"lden bahs • 

Hikmet MÜniR 
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işten çıkarılan ameleler 
bir treni soydular 

f şçiler çaldıklarını taksim etmesi için 
bir bankacıyı da kaçırmışlar! 

~ • - • 4: 

'4!""""~ ...... ....,__- -- ..-- -

' 

fn*r't' J 
Haydutluk vak'asından sonra askerle muhafaza edilen 

Cap • Son demlryolu 

Son gelen Paris gazeteleri Ce· J hal cansız olarak yere sermittir. 
nubi Tun usta cereyan eden yeni Bunun üzerine jandarmalar da ıi· 
bir haydutluk ve soygunculuk vak lahlarına sanhnıtlar ve karanlık 
asından bahsediyorlar. Vak'a şu • tünelin içinde meçhul haydutlarla 
dur: amansız bir müsademeye girişmit-

Cenubi Tunusta Cap • Bon de· !erdir. 
nilen mevkide çok kıymetli fos· Fakat haydutların çokluğu bu 
fat madenleri itletilmektedir. Bu müsademeyi çok çabuk trendeki· 
madenlerde binlerce Tunuslu, Ce- )erin aleyhine çevimıit ve bet 
zairli araplar çalışmaktadır. Ayni dakika zarfında banka komiserin
zamanda işlenen cevherlerin nak· den maada hepsi kanlar içinde 
li için Metlaovi şehrinden buraya yerlere yuvarlanmışlardır. 
kadar 40 kilometre uzunluğunda Haydutlar 250.000 frankla ban 
bir demiryolu yapılmıftır. ka komiserini alarak çöllere doğ· 

Maden amele ve mühendisleri· ru açılınıtlardır. 
nin haftalık ücretleri de her hafta llk 7amanlar zabıtanın, çöl mu· 
bu demiryoluyla nakledilir. hafaza kıt'alarmın bütün çalıtma· 

işte bu haydutluk vak'ası da lan hiçbir fayda vermemiş ve 
bu demiryolu güzergahında ol • meçhul soyguncular bir türlü bu -
muştur. lunamamışlardır. Nihayet vak'a • 

Geçen ay, hafta sonunda tren, dan on gün sonra haydutların be
Metlaoui' den içinde 250.000 frank raberlerinde götürdükleri ban~ 
(20.000 türk lirasından fazla) ol· komiseri çölde yaralı bir halde 
duğu halde hareket etmiştir. bulunmut ve böylece ilk İp ucu e-

Fakat trenin Cap • Bon'a var· le geçirilmiştir. 
ma saati geldiği halde gelmemesi Banka komiseri isticvabı esna· 
nazarı dikkati celbetmiı ve iki 11nda şu §ayanı dikkat sözleri söy· 
saat bekledikten ıonra Cap • Bon lemittir: 
dan treni karşılamak için yola - Vak'adan sonra haydutlar 
çıkılmıştır. Amele ve müstahdem- ellerimi ve ayaklarımı bağlayıp 
lerin ısrarla para istemeleri ve bir bana bir kadın elbisesi giydirdi
greve teşebbüs etmeleri treni kar· ler. Yüzümü iyice örttükten sonra 
§ılamak için hareket eden heyetin arabalarına koydular. Böylece sık 
hareketini tesri etmiıtir. sık arabayı arıyan jandarma ve 

Heyet, hareketinden üç saat polislre beni ve dolayısıyle hay· 
sonra geri dönmüı ve trenin 10• dutları tanıyamadılar. 
yulmuş, muhafızların öldürülmüt ilk zamanlar beni kaçmnala· 
olduğunu haber vermiştir. Bunun rındaki maksadın ailemden bir 
üzerine zabıta derhal harekete fidye koparmak olduğunu zannet
geçmiş ve meseleye vazıyet et· miştim. Fakat sonra zannrmın 
miştir. doğru olmadığım görerek hayret 

Yapılan tahkikata nazaran bu ettim. 
müthiş haydutluk vak'asının cere- Haydutlar beni trenden aldık· 
yan tarzı §öyledir: · lan 250.000 frangı aralannda 

T ernin güzergahında Cap • Bon hakkaniyete uygun bir şekilde tak 
dan 22 kilometre mesafede 150 sim etmem için almışlar. 
metre tulünde bir tünel vardır. Yaptığım taksimden o kadar 

Tren bir lokomotifle bir va· memnun oldular ki beni derhal 
gondan ibaret olduğu halde tam 

" saat 17.15 te Metlaoui'den hare-
ket etmiştir. Trende parayı muha
faza için dört jandarma, bir ban· 
ka komiseri, bir muhasebe memu· 
ru ve bir de şef dö tren vardı. 

Tren tünele varıncaya kadar 
hiçbir fevkalade vak'a olmamış -
ve 80 metre kadar ilerleninceye 
kadar da bu sükunet devam etmiş· 

.. ~,.. Şimendifer tam tünelin ortası· 
na gelince makinist yolun ortası· 
na konan büyük bir kütük görmüt 
ve derhal fren yaparak treni· dur· 
durmak mecburiyetinde kalmış -
tır. 

Haydutlann ani bir taarruzu -
na uğradığını anlıyan makinist ge• 
riye kaçmak için manevra yapmak 
istemişse de nereden geldiği belli 
olmıyan kurıunlar zavallıyı der• 

öldürmekten sarfınazar ederek 
daha bir müddet yaşatmıya karar 
verdiler. Ben de bu esnada bir fır· 
sat bularak kaçtım. 

Nihayet vak'adan tam on beş 
gün sonra haydutlardan biri nu
marası bankaca mukayyet çalın -
mıt bir banknotu Tunus pazarın· 
da bozarken zabıta tarafından ya
kalanmı§hr. Haydudu banka ko • 
mi seri de teşhis ettiğinden uf ak 
bir tazyikle arkadaşlarının giz -
lendikleri yeri haber vermiş, ve 
yapılan ani araştırma esnasında 

hepsi tevkif edilmiştir. 

Haydutların adedi on beştir ve 
hepsi de evvelce bu madenlerde 
çalışan, bilahare iktısadi buhran 
neticesinde işlerine nihayet veri • 
len amelelerdir. Ve hepsi de cü • 
rümlerini itiraf etmi§lerdir. 
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1 HAFTALJK RADYO ·PROGRAMJ 1 
30 E,UH Pazar 

Jıtaabul: 
18,30: Plik neıriyatı. 19,201 Ajaa 

haberleri. 19,30: Türle muıiki nlttriyab: 
(Kemani Jtetat, Maut Cemil, Maaffer 
heyler ve V ec:ihe, Vedia Rıza hamm • 
lar.) 21: Ateı • Günet ~binden ukil. 
Aj:ıns ve ltona b._.lwi, 21.30: Orke• -
tra, lmtık proıram. 

823 Khz. BOKREŞ, 384 m. 
11.30: Dini nepipt " -... 12: 

Radyo orkatruı. 131 Ma..-ı..-Kon 
ıer. 13.41: Tqannili nepiyat. 14.11: 
Haberi«, 14.40: Plik. 171 ~i _,. 
riptı. 18: Jan Marca takanı (lr.anpk 
nuıiki.) 191 Haberler. 19.llı Orkes -
tramn devamı. 20: Omnnite cleti. 20 

Mandolin konserinin devamı. - muaa
haı.e. 31: Chopinin 91...ı.riaden mü • 
23,20: Hamburpn nakil. (Danı musi· 
kili.) 

546 Kbz. BUDAPEŞTE, 5IO m. 
19.30: Rajterin idaresinde orkeıtn 

konseri. 20.25: M11ubabe.. 21ı Komer
vabı'IU'dan nail8a oda malikiai. 22: 
Harice bir bakq. 23.40: Askeri konHr. 

841, Khz, Tqel 357 ıq. 
19.30: Tapnnili kamer. 20.40: Ak. 

tiialite. 21ı Haberler. 21.10: Akf&lll pr 
kılan. 21.35: Milli Mfrİpt. 21.46: 
Geçlere milli nepiyat.. 22: Radyo or -
ı..truı. 23: Hat.erler. 23.30: Danı 
ınaüld& 

592 Khz. ViYANA, 107 m. 
20: Plilc. 20.41: Konfwam. 2tı ı..,..._ 20 Haberler, 20,ZO: KJUik Viyana o
yol maaDdai. 22ı Spor. 22.10 Operet ,..eı.n Hober, 21.30ı Şiirler. 23.20: 
muıild•i. 23: Haberler. E...-patoc:a, 23.30: H ......... 23.IO: 

223 Kba. V AR$OV A, 1341 m. Der St.nl der Mqne isimli piyes. 24.10 
18. Dam 18.&o: Maaatı• ft radyo Yaylı sular kODMri, Ha:rdn, 1 Gece 

piyeıi 201 H.Eif 111118iki. - Mauhal.e. ko....;. 
21: Alqam kameri. - Mauh•'"'· -
Neteli netriyat. 23.llı Reldlm " kon- 4 Blrlncıt..,.ın Pertembe 
ser. 23.30: Dana maaildai. 241 Maaaha- 823 Khz. BOKREŞ, 384 m. 
be. 24.06: Dam. 13-15 Giiaclia netriyab. 17,4&: Ço • 

846 Khz. BUDAPEŞTE, - m. cuk Mfriyatı. 19.11: Komerin de'ftlDI. 
19: Neteli maubabe, 19.30: Farba 20: Oai...-.ite 20.20: Hafif ınuaiki. 20, 

aigan takımı. 20.40: Muaaha'be. 21.10: 45: Koııferana. 21: Plik il• Donizetti
Spor, 21.301 Viyanadan nakil. 23: Ha- nin .. Dctn Paıouale,, operası. 
ber!er. 23.25: Viyolonsel konisi. 24.11 823 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
Cazbant. 19.lSı Piyano ile ldiaik iqilq mu • 

1 Blrlnclteşrln Pazartul aikiai. 19.45: Musahabe. 20: Tqannili 
ı 923 Khz, BOKREŞ, 384 m. piyano konıeri. - Musahabe. 20.30: 

13-15 Günclib Mfl'İyab. ti: Hafif Plik. - Maubabe. 21: Hafif musiki. 
maliki. 9: Hllberler. 19.15: Raqo or- 21.45: MuubU.. 221 Akf8ID kona.i. 
keatrau. 20: Onivenite radyoau. 20.15: 22,45: Musahabe. 22: Aktam konıeri. 
Plik. 20.41: Konferans. 21: Oda mu • 22.45: Dünyaca tanınmıı bet sea (pik) 
aikiai. (Sarvaa kuarteti) 21,30: Konfe. 23.4&1 Almanca konferau. 24.o&: Dana 
ranı. 21.45: Tapnni. 22.151 Harpa ma muikili. 
alkiıi. 22.45: Haberler. 23.15: Kahve• 545, Khz, BUDAPEŞTE, 550 m. 
hane muıikiıi. 18.30: Eduardo Bianko tango orkea-

223 Kbz. V ARŞOV A, 134& m. truL 19.30: la.gilizce den. 201 Tqua· 
18: Piyano konseri. 19.28: Muaaha- nili hafif muıiki • .20.40: "AynJalım,, 

'be. 18.38: Hafif maaiki pllklan. - isimli stüdyo nqeli piyesi. 22.30: Ma
Muhtelif bahisler. 19.151 Pi1ano refa• ubalae. 22.50: Muıikide aan'atkirane 
katiyle keman konaeri. - Muaaha'be. ubneler. Haberler. 24: Sisua muıiki-
21: Hafif muıiki. 21.45: Hôerler: Ha- ıi. 
'" ..ıre. 22: KonHnatuwrdan na1c • 841 Khz. BERLIN, Terel 317 m. 
len: KIUik konaer. 22.451 Konfenm. 19.30: Muuha. 20: Viyolonael 
23: Reklim ve konser. 23.15: Dam mu- konseri. (Piyano refakatile.) 20.40: 
ıikiıi. 24: Musahabe, 24,0I: Dana m11- Aktüalite, haberler. 21.tS: "Schenk ein 
aikiai. elen V .U.,den holden,, isimli maıikili 

645 Khz. BUDAPEŞTE, l&O m. temıil. 23: H•berler. 23.20: Danı mu· 
18.35: Tagannili konser. 19.10: Al • ıikiai. 

manca den. 19.45: Britanya otelinden 
cazbant.. 20,40: Kantık mpiyt. 22,301 
Hab;uoler. 22.&0: Siıaıp muıikiıi. 24: 
Plak. 

841 Khz. BERLIN, Tegel 357 m. 
19.30: Trio flüt konMlri. 20.20: Mu• 

ubabe. 20.40: Aktüalite. 21: Htberler. 
21.10: Hafif muıiki. (V"aldemar Hu 
takımı:) 21.50: Taıannlli konser. 23ı 
Haberler. 23.20: "Afrika pceleri,, iaim-

2 Blrlncltetrln Sala 
823 Kbz. BOK.REŞ, 384 m. 

13 - ıs ıündüz nepiyatı. 11: Kan
tık konaer. 19: Haberler. 19.11: Motoi 
orkeatrau. 20: Oninnite. 20.2Ch Pllk 
21.46: Konferam. 21& Senfonik kon • 
ser. (Bach, Brahma) 22: K.cmferanı. 
22.15: Senfonik konaerm dnamr. 23: 
Ha'berler. 

223 Kba. V ARŞOV A, 134& m. 
18: Viyolonİel komeri. 18: Konfe • 

ranı. 18.31: Ricbard Strauuan ..-le • 
rinden aenfonik b_.... 19.t&ı Eutir • 
mantal koıuer. 18.45: Edebiyat. 201 
"Dan,, koroıunun konseri. 20.20: Aktil· 
alite. 20.30: Koro konHri. 20.41: Ma • 
ıahabe. 21 ı 0p_..ya dair ekler. 21.10: 
••MARIE,, operuı. 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, U0 m. 
18.50: Keman konawi. (8ac:la, Ko • 

da!y, Falla, H•y.) 19.30: MuaalH ... 
20: Salon muıikiıi. 21: Mü~ (C.. 
za Entz.) ,21.30: Viyanadan nakil. Z3. 
05: Haherler. 23.30ı Eduudo Biaaco • 
aaa iftiraki:rle taako t•lmnnun komeri. 

841 Kbz. BERLIN, Teıel 357 m. 
19.45: Robert Sc1nnnannm eMl'lerln

deu triro komer. 20.25: A• lüki.,.ı.L 
20.40ı Aktüalite. Ztı Haberler. 21.10: 
Mozart netriyat, (radyo orkeıtrası) 
21.10: Mozart nqriyab (radyo orkel • 
truı) 12.10t "Der Pfarrw yon E..,,.._ 
nlzhec:lıı,. ilimli ıkeç. 23: Haberler. 23, 
ZO: Alman operalarından romantik par
çalar. 

592 Khz. VIY ANA, I07 m. 
18.30 Yeni AnıtmJa maıikiai, 20 

Kilise maıikiai, Zl.30: Fran1 Lehar'"m 
idareıinde ndyo popilrİaİ (V..U A • 
chel, Marpit Bokor, Eralt TautenhQD 
Richard Taut.er n Wr karo laeyetiain 
iıtiralclerile, 23.10: Milli Mfrİ)'at, 23. 
301 Haberler. 13J50ı Aıbri koa_., 1 
Kuartet koneeri. 
8 Blrlncltepln Çarpmba 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13-15 Gündü netft7ab. 18: Ra• 

ortce.truı. (Hllfif maaiki.) 19: HeMr• 
ı... 19.11: Solo keman iftirakile parsa
lar. 20: Onivenite. 20.20ı P1lk. 20A1 
Konferans. 21 ı Plpao kelnaa kameri. 
21Alh Sophie Mantenau tarafmdan 
......... 22.15: Salcna orkeatrau. 23: 
Hü art.. 23.06: ıcom.rin devmnı. 

- Kim. VAR.ŞOVA, 1341 m. 
fC..31: Tapmd (piyano refakatile) 

18.IO: 9•· 19: Zrai ma..ı.üe. 19.tlı 
Ocla .......... 19.41: Konhrmll. IOı 
Mandolin ._L - Muu .... 20.30: 

592 Khz. ViYANA, 507 m. 
1&40 Keman kameri, Muubabe, 20, 

06 Haftanın icmali, 20.30: Franç Seha• 
bertia fU'lalarmdu. 21.10: Şürler, 21, 
30: Radyo lra1Mrretl, 23.30: Hn.rler, 
23,50: Senfonik kamer. 

S blrlncltqrln Cuma 
m Khz. BOKREŞ, 364 m. 

13-15 Gündüz netriyatı. 18: Eileadi
rici musiki. 19.15: Rad10 orkeıtruı. 20 
Oniv..,.ite. Z0.20: Pllk. 20.415: Konfe.. 
nu. 21 ı Beethoftnin eaerleriD~ oda 
muüiai kuarteti. 21.30: Konferans. 21, 
45: Şarkılar. 22.15: Piyano komeri. 22, 
41 Haberl•. 

8Z3 Khz. V ARŞOV A, 134& m. 
19.15: Tqannili konıer. 19.45: Kon• 

feranı. 20: Hafif muıiki. - Aktüalite. 
20.30: Danı musikisinin devamı. 21,1&: 
Fillaarmonik konser. 23.301 Şürler. 23. 
40: Reklim konseri. 23.40: Reklim ve 
konser. 24.05: Danı maıikiıi. 

641 Khz. BUDAPEŞTE, 6IO m. 
18.llı · haizler talwnmm ko....t 

Steııasrafi deni. 19.40: Oda muaikiai. 
20.25: Muaaha'be. 21: Macar prkılan. 
24: Pllk koneeri. 

841 Khz. BERLIN, Tqel, 357 m. 
19.ZSı Kantık musiki. 19.55: Mu

uba'be. 20.05: Skeç. 20.25: Aktüalite, 
havalar. 20,45: Milli neıriyat. 21.11: 
.. Ars, isimli piyes. 22: Yiımi Alınan mu
aikiai. 23: H..,_ler. 23.20: Schauhert 
in eaerlerinden tqannili komer. Z4.30 
Medeniyetin sonu iıbnli skeç. 

19.IOı Haberı. VI., 20.201 Muıikili 
Mfrİ)'at, 21 Filbarmonik konıer. Oı • 
vald Kabutaam idaresinde, 22.50: Hü
kUınet ve rad.Jo, 23.10: Neteli musiki 
Max Schönherr, 23.30: Haberler, 23.50 
Koaaerin dnamı, t Viyana havalan. 

e blrlncltepln Cumarte•I 
823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 

13-11 Güaclü Mfl'İ7atL 181 Dana 
muikiai {Blua Star cam.) 19: Haber
ler. 19.15: Cazın devamı. 20: 0nİftni· 
te. 20.20: Pllk. 20.45ı Konferans. 211 
•zoW,, isimli Wr enMJik BGheKanun 
eaerlerindm op,ıtra. 22: Muuhabe. 22.20 
Radyo orkeatruı. (Valı ve operetler.) 
23.llt H.ı..rı.. 23.41h Kahvehane 

aa3 Klas. V ARŞOV A, 1345 m. 
19.11: Viyolonael • Piyano konıeri. 

Maaahalae. 20: Koro koaaeri. 20.20t 
Ko*ua. 20.30: Keman komeri. pllk. 
20.41! Muahabe. 21 ı Tqannili haf af 
maaiki. Zt.45: Edebiyat. - Konserli 
rekllmJar. 23.tS: Danı nnııikial. 24: 
Muaabahe. 24.06: Hafif muaiki. - Ma· 
uhelie.lıD ... ınuıükiai. 

141 Kı... BUDAPEŞTE, l50 m. 
18.~: Piyano refakatile Macar prlu. 

lan. 19: Maaalaahe. 19.40: Hafif mun
W. ll.10: MuMhüe. 21.301 Tuopto 
wmeri. Uı Ha'berlv. 2Z.30ı 0p.ra .,. 

Gaziantepte 
Trahumla.. mücadele için 

bir kurs açıldı 
Gazi Ayıntap, (Huıuıi) -Vi· 

layetimizde aslım bir halde bulu
nan trahom hutalıimm mektep 
talebesi aralmda yayılmuma mi· 
ni olmak maluadiyle ııhhiyye ve
kaletiyle maarif vekaleti arasında 
yapılan temaı neticeıinde ilkmek· 
tep muallimleri için bir trahom 
kunu açılmaıı kararlattmlmıt ve 
bu karı bu hafta açılm11tır. 

Vilayetimiz köylerinde köy ka· 
nununun tatbik ıahaıına konul • 
maıı için bir kaç kay bir mmtaka 
itibar edilerek her mmtakaya, ma• 
atı o köyün ıandıimdan ödenmek 
üzere bir köy kati-bi tayin edilmit· 
ti. 

Köy ki.tipleri 
Köy kitipleri tefkilitmdan iyi 

neticeler alınması üzerine bu tef• 
kili.tın, vilayetimize ıeçen sene il
tihak eden lali.biye ve Pazarcık 
kazalarma da tetmili kararlqb• 
rılmııtır. Bu köyde ki.tip yetiıtiril 
mek üzere 10 Eylülde açılan ikin· 
ci köy katibi kunu devam etmek
tedir. Bu hafta ıonunda'yapılacak 
imtihand~ muvaffak olan efendi
ler köy katibi tayin olunacaktır. 

Şehitler abidesi 

I 

. Tekirdağında büyük 
bir panayır kuruluyor 

Bulgaristan ve Romanyadan gelen 
muhacırlar için yeni iki köy yapılıyor 

Teldrdaj, (Hua~t) - Her ee-i 
ne Trakya iktisadiyatmda mühim 
bir rol oymyan T ekirdai panayırı 
bu tene de Teırinievvelin betinei 
günü Mer'açetme mevkiincle ku· 
rulara1' üç rün devam edecektir. 
Panayırda her türlü hul»ubat, hay· 
vanat v tüccar qyaıı Gzerine abt 
verit yapılacaktır. 

Bu 1ene villyetimiz dahilinde 
yeniden (25) ilk mektep binası ya 
pdmaktadır. Bu mekteplerin '(16) 
ıı Şarköy, Çorlu ve Saray Kazala.
nıida; (9) zu da Hayreboluda İn· 
ıa edilmektedir. Saray' da yapı· 
lan (500) talebelik yatı mektebi 
ikmal edilmek üzeredir. 

Aylardan beri Trakya'ya Bul· 
ıarıtan ve Romanyadan muhacir· 
ler geldiği malQdur. Balkanlardan 
tim diye kadar T ekirdaima ıel· 
mit ve gelmekte olan muhacirle
rin toprala bailanmaıı ve hirer 
ev sahibi olup müıtahıil vaziyeti· 
ne seçmeleri için Çorlu Kazaım· 
da iki yeni kay yapılmaktadır. Bu 
köyler (100) hanelik (Ömerler) 
ve (120) hanelik (Türkmenli) köy 
leridir. 

Telrirdaf - Hayrebolu, Saray 
- Çerkeık6y-Çorlu - istasyon 

kurup kadar .aal olmuıtu. Fabrika 
seçen sene üzümcülerimizden hiç ol • 
maaa (5) kurup kadar üzüm alaar
dı "bu para Tekirdafmcla kalsaydı 
ne ohına? .. Bu hariçte "Ozüm müba· 
, ... llaicdanmm , ........ •eli • 
1eJe diflrmüfM u müıtahlİller i • 
ınitı.nni bu seneye uklamıılardı.. 1 

Halı.ki bu ..... 'IUİyet daha acı• 
nacak Wcledir. FalNıika bu aeae en 
hirlnci yapıncak üzümlerinin kilo-·, -
na (110) para, ikinei nevi üzGmlere 
de (100) para fiat teabit etmiıtiı-. 
Bu fiatl* karpamda biiyük bir auka • 
ta hayale düten baicılanmız çok mü4-
kül, mütereddit ve iimitm bir YUİ· 
yette kalmqlar ve aliıkadar m•kam!ar 
nezdinde teıebbüaatta bulwunıya ka• 
rar '191'1nitl•dir. 

Busünlrii raatler Tekirdai baiala
nna müthit bir dar'bedir. Çünkü :... m 
günkü piyasada orta halli üzümlerle 
kiloıa (4 • 5) kuruta satılmaktadır. 

Fabrikanın ıeçen sene ucuz üzüm 
almaıı kabzımalları da endiıeye dü • 
türdüiünden bu ıene telırimize seçen 
ıeneki kadar kabznnal plmemiftİr. 

Bu aa hakikatler karfııında artı~ 
halkta fenni bai yetİftİrmek hevesi 
kalır mı?.. Bu tene fabrikada stok ta• 
rap olmadıtından fazla üzüme de ;h. 
tiyac ıvardır. Böyle olduiu halde ü • 
z6mlerin en nefiaine ( 110) para veril
meıi bağcının maliyet raabna bile le· 
kabül etmemektedir. 

Gaziayntebin Çmarlıcamii mev 
kiinde, tehrin müdafaa11 eınaım· 
ela tehit düten altı bine yakın hem 
terinin ebyayi ruhları için )>ek mü· 
k9ımel aurette yapılmakta olan 
tef.ıtler l'b1lfetf ~tinef&ii af- Ye--··~~- ···-'~t-~,_,,,,,_ .. .._......,._lıMlliııiMıııı..ııMiıl~~::..;.=:::::. 
ta Halkevi temıil tubeaince kahra· 
man piyeıi temıil edilmittir. lki 
defa oynanan milli kahraman pi· 
yeai bet yüzden fazla seyirci tara• 
fmdan mütemadiyen alkıılanmıt 
ve temıil aziaı cidden muvaffak 
olmuttur. Halkevimizin Eylül bat· 
lan11cmda bitirilen temıll aabneıi, 
çok güzeldir. Toplanan paralarla 
ibiduin intaıma ıüratle devam e 
dilmektedir. 

-
Yeni Defterdar 

yeti devam etmekteclir. ŞimCli~~ 

kadar yalmz Temmuz ve Aiuatoı 
aylannda (5281) mükellef amele 
çalıımııtır. Mükellef amele faali· 
yeti devam etmekle 'beraber nakit 
bakayuı da yollarda çalıttınlmak 
tadır. Oç ıilind!r iflemekte olup 
Çanakkaleden getirilen (12 ve 8) 
tonluk iki ıilindir de faaliyete ge
çecektir. Hapeholu yolunaa iki 
adet kapaklı ve Çorlu - ia.taıyon 
yolunda 4 adet betonarme men• 
fez yapılmqtır. Çorlu yolunun fer-

Kalp aekteıi netlceıi vefat e- ı •iyat ve ıilindirajı.hitmiıtir. A.H. 
den eski defterdann yerine tayin T ekirdağında üzümler 
edile~ M~liye Vekaleti Müd~r çok ucuza alımyor 
muavınlerınden Baha Bey ;..thri· B _,_._ 

· 1 k "f • 1.. .... 1 Teldnfai, (Huıuıi) - afgua ve 
mıze ge ere vazı eııne _, amıı· üzümcülük Tekirdaimm iktuacli ve 

tır • ticari metialelerinin mihverini tetkil 

Bir tayin 
Mut Vilayetine tayin edllen 

Kıımıadlt Reiı:miz Mahmut Bey
den inhilll eden mevlde hirinci 
komi1er lımail Hakkı Bey getiril· 
mittir. 

iktisat Ve kili lzmirde 
lzmir, 27 (Huıuıl) - iktisat 

Vekili Celil Bey dün huraya ıel· 
mitti. Vekil Bey iki üç ıün ıebri
mizde kalacak ve bu müddet eı· 
nuında l:aithaıaa Keçiborlu kükürt 
madenleriai sezecektir. Bundan 
aonra Manlin yoliyle Erıani'ye ha 
reket edecektir. Celil Beyin 1eya• 
bati bir ay kadar ıürecektir. 

keıtruı. (Friedlin iclanainde.) 231 Ha
berler. 24.&0: Sisan muıikili. 

841 Khz. BERLIN, Tepi 3'7 m. 
19.20: Ora musikisi. - Maaahahe. 

19.50: Ne§eli neıript.. 20.40: AktUaJi. 
te, haberler. 21.10: Miiniht• nakil. 22, 
10: Tapnni w mizah. 23ı Halterler. 

592 Kbz. ViYANA, 507 m. 
20.15 Avusturya ballı maıikiai, 21.16 

Kliaik bir tqannlli temıil, 23.0S • 23, 
10 Avuıtarya danılan, 23.30: Ha1'er • 
ler, 23.IOı Orkeıtra konseri, 24.41: 
Dam maaikiıi. 

etmektedir. Bu sabada serek manle • 
ket halkınca ve ıerek büJdimetigPz • 
ce azami sayretler aarfedilmektedir. 

Bütün villyetimizde (31,359) dö-

niim bai vardır ki, hanlarda eft nefis 
uGmler yetittirilmektedir. Ballan -
mızdan her aene vuatl olarak (7 mı1· 
yon 711000 kilo 6züm almrnüta ve 
tahminen (2,115.000) kilo prap il • 
tihut edilmektedir. 
T~ ımntüuı dahilia4e iki

si rala, oa dolaızu prap olmak üzere 
( 21) miisldrat imiliwırdır· Bwalann 

en mühimmi Telcinlai baialıinaı 
inkiıaf ettinnelc ımlcaadiyle ku • 
ıulan prap fahrikuıdır. 

Fahrika seçen ae• ibiimlerin • 
iyiaini kiloeu {4) kuruıta& .... b. 

Diler ikind ve Gçiincü nni iizGmleri 
de (2 • t) kanıttan müba1aa etmif • 
ti. 

Bu fiatlerin acazluiu kupluıcla 
MZI haicdar iiaünıleriai lralmmeJa aa
tarak lıtanbıala aevketmiflerdi. Ge -
çen ıene keJ.rm•Hv ~ 
kiloıunu (7 • 8 ) kuruta kadar ahnq
Tardı. Fahribnm s..- aeae atok P
nm olduia için iiaüme pek ,.. ihti. 
yacı ;roJctu. Bö1Je oldaia hala ıene 
komıu vili.)retlvd• Grim almü meohari,..._ kalmıt " ......... al. 
cbiı üzümün kilon --- (8 • 7) 

Ödemişte kumarla müca
dele ediliyor 

Ödemiı, (Huıuıl) - Jandarma 
kUmandanı llyaı B. kumar ve ku· 
ınarcılarla mücadeleıine devam 
etmektedir. Son ıünlerde Hacıi· 
mam mahalleıinde Ökıüzoğlu 
Mehmedi~ kahveı:nde kumar oy· 
natmakta oldtı!unu haber a~ 11-
yaa Bey li.zmı gelen tertibatı al· 
mıt ve cürmü meıhut yapbrtmıı· 
hr. Tutulan kumercılar Çallılı Ha
ıan dayı, berber topal Mehmet, 
Cumhuriyet mahalleıinden Fahri, 
Seyrekliden Süleyman, Gerçekli
den Muıadır. 

Bundan bqb. Emin Efendiye 
ait ve Selinildi Ahmet Efendi ta• 
rafmdan müatecir ııfatiyle idare 
edilen kahve ile iıtaıyon caddeıin 
de Serçi Rıza Efendiye a;t diğer 
iki kumarhane daha kapatılmıı· 
tır. 

Denizlide sıhhat işleri 
Denizli, (Huauıh - Denizlide • 

ııhhat itleri iftihara layık bir inti· 
zam altında devam etmektedir. 
lzmite tayin edilen doktor Cevdet 
Beyin kumıuı olduiu intizam ve 
mükemmeliyet, yeni Smhıye Mü
dürümüz- dektor Mazhar Beyin za· 
manmda da ıörülmekte ve uhhi· 
ye iı1eri mütemadiyen iyiye doiru 
yola~dır. 

Tedrlat devreıi bqlamıı ve 
mektepler açılmıttır. T alel:ae mti· 
racaab ıeçen apeye n~ıhetle pek 
ziyadedir. 

Mevcut mekteplerin bu miraca• 
atlan,karplıJamııyacak halde oldu 
iunu gören Vali Fuat Bey ile Ma· 
arif Müdürü Ziya Bey villyetimiz 
de 3, Acıpayamda 3, Davaata l, 
Çivrilde l, Qal'da 2, Sarayköyde 
2 olmak üzere yeniden 12 .111ektep 
açılma1DU temin etmiılerdir. 
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.Asiadolıulcı teddAhç 
Kadın ve Moda Bolu köylerinde kar

şılıklı mani sö.,,lemek Hasır şapkam.Odası 
Bolu muhabirimiz yazıyor: 1 
Bolu köylerinde bir ned "kar· 

phklı mani söyleme edebiyatı,, 
vardır. Geçen mekutbmada bun • 
dan bahaetmiıtim. Maniler umu • 
miyet itibariyle irticalen söylen • 
mediği halde, biriıinin ıöylediii 

maniye en münasip karfılıit ver
mek noktasından çok güzel bulUf"' 
lara teeadüf etmek mümkündür. 
Bu nevi mapilerle birçok hiılerini 
ifade eden, biribirleriyle mektup· 
la,an köylülerimiz vardır. Kartı· 
bklı söylenen manilerden bazıla· 
rmı alıyorum: 

Aktam karanlıfı bastığı sıra· 
larda, dere içindeki pmardan kap· 
larmı doldurmrya giden köyün gü• 
zel kızlarına bir genç ıunlan söy
lüyor: 

Kayalar gölgelenir, 

Güzeller suya iner .. 
Her güzelden bir öpüş .. 
Yüreğim tazelenir. 

Kızlar, bu maniye mukabele e· 
tliyorlar: 

K~yalar gölgelensin. 
Güzeller suya insin .• 
A vuçlannı yala, 
Yüreğin tazelensin. 

• • • 
Şıklıfma pek güvenen bir köy 

tlelikanlı11 gözüne keıtirdiği bir 
kızın yanından geçerken .öylü • 
yor: 

Kadifeden yeleğim ..• 

Şu pman boş buldkım, 
Yüzüğüne taş buldum .• 
Sen orada yan tutuş, 
Ben burada eş buldum. 

Zavallı kızcaiızm vefasız ıev· 
giliıine ıon temnniıi: 

Köprünün altı diken, 
Yaktın beni gül iken, 
Allah da seni yaksın, 
Uç günlük güvey iken.. 

• • • 
Kaylü lfak, pek içli olan ıev· 

giıini, köylerde bulunan en tatlı 
!eyleri aevdiii ıe~ kıza benzete· 
rek anlatıyor: 

Yaylllarm yoğurdu, 
Seni kimler doğurdu T ., 
Seni (foğuran ana, 
Bal ile mi yoğurdu T .. 

Aldıiı cevap ise hiç de ümit 
ettiii gibi çıkmıyor: 

Yol üstün&! halıyım, 
Halının ben dalıyım •• 
Dokunmayın siz bana:, 
Ben bir yefit malıyım. 

Delibnlı, ona, yalnız ICencUıi· 
n1n münaıip ola:bileceiini anlatı: 
yor ve ikinci bir mani ile bazı 
mütalealar yürüterek onun fikrini 
çelmele 11frq17orı -, 

Karanfilsin f.arçnumı .• 
Neden bayle hırçınsın, 
Ne ldlçüksün ne büyilK, 
Tamam benim harcnnsm. 

Yum moda o
lan ve sonbahar -
da da moda ola -
rak bcnlmienen 
?ir hasır ppka ve 
taftadan blQa 8r
neğini, yan taraf
taki resimde 18 • 
rilyoraunuz. Bun
lardan ild mevsi
min intikal safha
sında istifade e -
dilebilir. 

Ha.ur ppb ıi
yah renktedir. 
Siyah bir kurdele 

Bir el çantası modası Uzerindo ufak u-
Rcalmde gördilğünilz el çantası fak beyu çiçek -

ler, bu ppkayı 
makine baskısı ile yassıltılımt ince ha· 
sırdandır. Şekli, bilyUkçedir. Rengi, çepeçevre SUıll· 
kr dir P 1 k d ğil. d uktu ..,.. yor. Kenar, hayli 

em . ar a e , on r. a.e- . . k 
nadan vo düğme deliği, kırmuı ve sa- g~tir. !:na, 

n renkte haıırdan yapılmqtır. Sapı, 18~ nn d ğru b~ 
iğrltilmit kamıştandrr; dilwesl. cill- ar dya 

01....ıri 
tab d 

Sil ft- tarz a yer ""!fU • 
tanımı ta an... .Bu çantanın unuu- ktlr 
do g8rdilğünllz de, muhtelif renklerde lece • 
irili, ufaklı tat boncuklardan yapıl • Taftadan blft· 
1D1f, tesbih tarzmda bir gerdanhld •a ıeliılce, bu, en· 

aeyi ve göptı a· 
çrk bırakacak bi
çimde yapılmıgtrr. Kollann dirsekten 
yukan kısmı da, yanya kadar çıplak ka
lryor. Kna olan yenler, dar ve sık kırma 
hdır. Bunun Ost tarafı da kumaı iki kat 

edilerek genit lmmalar halinde ve dikine 
durut temin ol~k omuzlar etrafında 
ıill mahiyetini alıyor. 

HUlf taP.kalada taftadan blQzlar, 

bütün bu yu hüküm sürdükten sonra, 
İ§te iki mevsimin intikal safhalannda da 
bu suretle tutunmak imkanını bulmuı-

tur. Yukanda şapkayı tarif ederken, si 
yah - beyaz renklerin imtizacma da işa-

ret etmi§ olduk. Bu renk imPzacr, tafta 
dan blQzun yol yol desenlerinde de var. 
dır. Kaç mesvimdir moda olan iki aykın 

Xo1~~~~~---...... ~~~ ..... ~rMIMWı~...ftaıtr 
Ayağnnda şık fotin, 
Daha mı evlenmeyim .• 
T eklifıne ıu cevabı alırı 
Karanfil koydum tasa .. 
Ağzını bMa basa, 
Şıklıkta hiç mislin yoK, 
'Azıcık boyun kısa. 

• • • 
Bir genç sevdiii kıza fÖyle açı• 

byor: 

Mavi fisfan dBr midır? .• 
Koynundaki nar mıdır?. 
Seni çokt.an severim, 
Hiç haberin var mıdır? •. 
Bu k6ylü kızma da unn tellk· 

kileri •İrayet etmit olacak ki, fU 

cevabı veriyro: 
Yaz elmam yaz elmasr, 
Yazıdan eve gelmesi, 
Her yefitin kln değil, 
Zenginleşip kız almasr. 

Bunun üzerine, delikanlı keha~ 
netinden dem vuruyw: 

Yemenim allı idi, 
Ortam dallı idi, 
Senin yar olmı;yacaim, 
Evvelden belli idi. 

• • • 
Kay aençleri, bir arkadatlarına 

tö,.lece takılıyorlar: 

Maniye mani atmış, 
Güle karanfil katmış, 
Gelini almamı§ da, 
;yalnız döşekte yatmış. 

• • • 
Bri köylü kızı pr'bette olan 

eevgitiıine yazıyor: 

Mektup yazdım bilesin. 
~lıyasm gelesin.. 
Bu mektubun üstüne, 
llic; dunnaJIP gelesin. 
Aldılı cnap fU tekilde olu· 

,-Or: 

Fwt, lözın hala omuz ıilktili· 
ni, dudak büktillünü görünce mü· 
tee11iren oradan uzaklqırken ıun 
lan ilave ediyor: 

Gidiyorum işte gör, 
Hayalimi duşta gör .• 
Kıymetimi bilnıedin, 
Bir kötüye 'düş de gör .• 

• • • 
Bir ICay çapkını bahçede ıezen 

biT ıtızele takılıyor: 

Bahçe bahçe gezersin, 
Gredana gül '<hersin, 
Açma beyaz gerdanr, 
Hasta vardır üzenin. 
Güzel, cevap vermekte ıecik-

miyor: 
Uzun kavak uzun var, 
Dallarında üzüm var, 
Evde yarin 'dururken, 
Niçin ıelde gözün var?. 

ı. Vaafl 

HABER 
Ak•am Postası - - ----

ISTANBUL AN 
KARA CADDESi 

Nsraı Adnllı llTANBUL a•m 
1'elefoa T .. ı mn ldarea IU'le 

ABOnl! 'ERAITI 
1 • • 11 IQldı 

lllrldıeı ... ... - ....... 

....... 111 - - 1111 
tLA" TARiFESi 

Sonbahar elbiaesi 
Gri renkte yilnlil kumagtan yapıl

nuı bir sonbahar elblıeel.. Yakur, çe
peçevre pelerin tarnnda, yakanın ke • 
narlan, kna kollarm yenleri gı'bi dit 
dif ıilllU .... 'Kemer ve tokası da, gri 

renkte gildcridcndir. Ayni renkte o • 
lan güderiden eldivenlere uyğun... Bu 
pk etek kenan da diı dit ıüslerımit • 
tiri 

Şık bir bluz 
Rcalmde gördUğünilz blQz, ıUmutl 

renkte ipektendir. 
1 
Sık kırmah •e 6n 

tarafı da arka tarafı gibi uzunca yaka, 
1'lauel IM•llırac -- •• - -.t..'lw~. __,, .._ ,.....-5 WA aıttınyor. Bu yakanm uçlan· 
._. ....._ 11 -...... nr, omuzlarda koyu renkte ve parlak 

Sahibi ve NeıriJat Müdüre: kemikten birer düğme tutuyor. Belde, 

HASAN RASiM 1 bir kurdele bailanıp ve yanlardan a.. 
llUddJll ,_

1 
(VAIDT) ...... ne dofru birer çift pasta, blOzun ap· 

lll••llllİİllliıl•••llİlllllllİlllllll lı kısmını, uypn bir ıüalc tekmilli • 
yorl 

bir moda geri döndü! 
Son haftalar içerisinde moda olara f dur. Bu resim, kendisi tarafından ayna 

k ortaya ablan Baretlerin on altıncı a- daki aksine bakmak suretiyle vlicude 
sırda erkeklerin uzun uçlan üzerine ko getirilmiş bir tablodur .Baretin bereden 
nulduiunu, yeni moda olarak bu şapka- en bariz farla, daha geni§ kenarlı olına
larm o eıki modadan mülhem bulundu sıdrr. Bereyi az bir dcğifikliklc timdi er 
ğunu yazmıştık. Yeni baret 8rncklerine kekler de giymektedir. Acaba Bareti on• 
ait resimler de koymugtuk. Bu hafta da lar da başlanna yerle§tirecekler mi? ... 

yenisi ile eskiıini yanyana getiriyoruz. O naltmcı asırda uzun aaçlx erkeklerin 
Reılmdeldlerden biri, yeni bir kadın Ba giyip, uzun saçlı kadınların giymedikleri 
retl ömeJi, dilerl de esJıı:i bir erkek Ba- ni, yirminci aurda kısa saçlı kadınlar 

reti ametL... Bapnda Baret bulunan er giydiktc nsonra, kısa saçlı erkekler ne 
kek, İtalyan reuamı Andrca del Sarto- den giymesinler! 

Dantele, her mevsimde yerine gö~c Yakada hoı bir aTmoni ! Gördügünüz bır 
ıllı tqldt edebilir. Yukandaki iki re- çüt ıedcf dUğme de, bu örnek dantele 

ıimde ayn ayn Ud yaka 6meğl gUriiyor yakalı blQron düğmeleri olarak seçilirse, 

ımnıs: Buftİirdan bfrl, Yöl yÔI-~if ve' uyğun dü1UrU1U1 elde edllmiı, demek
kafea kafeı delilderlc, sadelikle beraber tir. Böyle dantele yakalan, hazır olarak 
incelik ifade ediyor. Delikler, kısmen ge- satın almak, tabii mümkündür. Fakat, 

ni§çe ve kıtmen dardır. Ayni zamanda evde hazırlamak imkiru da vardır. Evde 

bu deliklerin hepsi ayni ıekilde defildir. hazırlamak, hem ev kadını, hem süs ka

Uronlamasma, üç köıe, yuvaırlak şekiller dmı için, bir zevktir. Avrupada gezinti 
, bu danteJcden yakayı değltiklilde bat- yerlerine gittikleri sırada bile, kadınla

kalaıtınyor. Diler Hmeie gelince, bu, nn çantalapnda bunlan yapmağa yara 
daha ıüılüce ve şıktır. Kabank ~çek ve yaıı ıeylcri götürdükleri ve oralarda 

yaprak deaenleri, yer yer kalmlatarak, dantele örmekle meıiul olduktan ıık 
dafılmağa rağmen, ihcnk temin ediyor. aık görülilyormuıJ 
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UMUM 
K·brit Acentalarına 
1 - 1 tepininftl 1914 tarihinden itibanm .,....Jracle ola

rak llalka Beher BOYOK KUTU KiBRiT 80 para,a •e Hher 
KUÇOK KUTU KllRIT IO para,._ aatılacaktır. 

2 - Acetalar, 30 8Jlil 1934 tarihinde, terek elleiade 
balunaa •• ...- aatılmak ünre perakendecUere ftrilipte he
aiis tatılmamlf olan kibritleri zikrolunan tarihte mn..ı.m
de toplıJsrak miktarlamu apğıda 7azılı tekilde tesbit etlir
mek mechmi1etiadedirler. 

3 - Acentalat, perakendecilerden ıeri alaeakları kibrit• 
ler için perakendecilerİDe enelce vermit oldukları Hdeli he· 
ç edecek•• mezkOr bedel mukabilinde 1 tetriaienel 1934 
ten itiltaren yeni eatıı fiati, 7eni bey'iye ve ilcnmiyelerini he· 
sap etmek ıuretile kibrit Y.-eklerdir. 

4 - Acentamn ıenk lcendi depoıunda bulunan•• ıerek· 
ıe perakendecilerden getl alacakları kibritler 30 eyltll 1934 
tan inde mahaUt malmemuru, malmemuru ltulunmıyan yer
lerde mahalli mülkiye memuru huzurunda tadat edilerek 4 nüa
ha zabıt varakuı yapılacak ve bu zabıtlar malmemuru ve acen· 
ta tuafındu inıı;a edilecektir. Zabıt •arakalarından bir nU.
huı malmmurunda, bir nüshaıı acen\ada kalacak •• diler 
iki nüıha11111 da acenta derhal taahhütlü olarak ıirkete ıind .. 
recektir. 

S - Acentalar yukandaki maddeye tevfikan 30 eylen 1934 
tarihinde henüz 1&tdmamıı olan bütün kibritleri topbyacakla· 
rımlan, ondan 10nra kimin tarafından ve her buaai ıebebe 
müstenit olurP. olaun hiç bir talep ve iddia nuara al11111UJ•• 
calctll'. 

6 - Acentalann, gerek perakenclecilenlen 30 eylel tari· 
hine kadar geri alacakları kihritler bedeli mukab;linde 1 teıri· 
nieYvelden itibaren verecekleri kibritler için •• ıerelue 1 tet• 
rinienelden itibaren aatacakları kibritler için perakendecilere 
verecekleri bey'iye- Ye ikramiyeler qafıda ghterilmittir ı 

BOYOK KUTU KiBRiTLER iÇiN Cfo 4 ''YOZDE DORT,, 
KUÇOK KUTU KiBRiTLER iÇiN Cfo 8 ''YOZDE SEKiZ,, 

(Bunun yüsde d8rdU bey'iye ve yüsde dirdü ikramiyedir.) 
7 - ~ntal~ iıbu nıuameleden mütevellit heaplan 

zabıt varakalarmdaki 1911YCUtlanna nazaran ıirketçe teaoriye 
edilecekf r. 

'il Türkiye Kibrit ve Çakmak lnhisan 

r·ıôö,ôOöi;"ce-insan 
1 gibi SENDE 
1 Yıldırım 

18 

Ana - ilk - Orta - Lise kısımlannı haYİ l.erlf·Nehar' 

HAYRiYE LiSELERi 
Fatih - S~açlıanebaıı Horhor caddeai MüniJrpaıa Konalı 

Rumi liaelerla b&tlln imtiJU Ye hukukuna baiı ••Maarif Vekaletince MUADELETi muddakbr 
Teclriutmclakl ciddi1et Ye latlumi1le talebeaia 11bbıt •• ıad.... itiuaile lUIDIDlf olan 
mektebimiıcle kı1da baflanmtthr. Uk laiuadaD ltlbarea ecaebl li1Uı baılar. Talebe mektebin 
buual otomobil ve otobWerile nakledilir. ea .. c1aa .... h• ... 10 claa 17 ,. kadar 
mOracıat edilebilir. l1te1nlere tarifname 11aderlUr. Bakalorya imtibaalan 1Eyl8lde b .. byacakbr. 

Telefon ı SI08aO 

-· ft1fanta91nda • Tramvaı ve •alcaJık caddel•lnde 

, .... L-egl .... i 1 Şişli Terakki . lisesi 1 Nehari 1 
ANA - iLK OR1 A -LiSE 

56 Sene evvel Selanikte taıı ve ıgıg • nbufı..;nakledllmiş TOrkiyenin en esti husust mektebidir 

R ..... ı llMI•• muadeletl ve mu Atının dU.gUnlUIU Maarif~- muucldaktlr. 
Kız ve erkek talebe l~ln yanvaaa n ft•if babçeli iki binada aırt teılf t .. llllltı YardlJ'. 
Meycut Praneızca, Almanca, lnglllace karlınna dokaı ya1111dıa itibaren her talebe iftirlk 
eder. Rami mOfredat propamlanaa ılre talebesini ciddi Ye muyaffak bir mrette bakalorya im· 
tibanlar1aa b11arlayaa m8e11ae 20 kitilik bir Mıırif Enctlmeaiaia nezaret ye bima1uiae madıar-
dır. Mektep ber,en Hat 10 - 17 ara11nda açakbr. Ka,.t itlerine Cumart_. • Pazart•I •Çar• 

tamlta ıtıaleri balalar. Telefon: 42517 

I 1 tiklal Lise i .Mfidürlüjünden: ..... 
1 - Heab kadrosu olmı11a birka9 11nıf l~la kıı •• erkek leyli •• aebari talebe kaydına 

clı•am oluamıktıdır. 

2 - K171t için her ıtın Hıt ondan on yecli,. kadar mlracaat edllebWr. 

S ._ latlrenlere, mektebin kı1ıt prtlannı bllcllrea tarlfaame fhderilir. 

4 - Deıalere 1 TeırinieYYelde bqlaaacakbr. 

Adres: Şehzadeba11, polis merkezi arkası. Tel 22534 

Kadıköyilnde S&iütlü Çeıme , .. --------------------~-
caddeıinde 104 No. lı dükklnda-
ki bilOmum emvali ticariye ve de
miN>at etya Kutdili caddhin4e 
40 No. da ıakin Armenak Efendi· 

Karacfler • Mide • 8altrAk • T.., Kum haatal ı_,.a 

1 UZLA 1çmö:~.. d 

kanununa tevfikan ilin olu - Hıydarpqayı gtden vapurlann trenleri içmelere giderler 
i.86 • 'P · • ,SO • 11 • 181,S • 15,J(f 19.ilf ,,. ,İ 

.... (2985) 

1 2 
DOKTOR 

Nı an yan 
Hııtalınnı bergüo aktım& kadar 

Beyotlu Tokıdıyan oteli yanında 
Mektep ıokak 35 Nu lı muıyeneha· 

nesinde tedavi eder. Tel. 40843 

l~m• ve tren t1ıat1ar1nda ıenlden 111Uhlm : 
tenalllt fapllllHfbİ'. 

ISTANBUL 
i 

j Traş bıçaklarını kullan ZAvı-M:~: meldeplerin· 
il m:::::::ıı::::::::::ınn.-u::u:a:::::s::::ııı;r.:a:a::m:::::" ı:sm-------111111mlf den aldıim Şehadetnamemi uyi 

Kibrit Satıcılarına 
1 - 1 tetrinievvel 1934 ten itibaren halka BOYK KUTU 

KiBRiTLER 60 PARA YA, KUÇOK KUTU KiBRiTLER 50 
PARAYA aablacaktır. 

1 teşrinievvel 1934 ten başlıyacak 

Yeni Kibrit fiatl ri 
Büyük Kutu 60 ra 
Küçük Kutu 50 para 

ı - Halen 70 paraya aablmakta olan bllJlk kutu kibriti• 
rin 1 tertirinievvelden itibaren «> paraya, •• laalea 80 parap 
aatd~ olan küçük kutu. kibritlerin de 50 ,.,.,. eatılacaiı 
muhterem halka iliıl ve fazla talep eden aabcdarın clerll&l tir· 
kete veya ae_..Jarma lh -'ibneleri rica olunur. 

2 - Ac perakeııtlec:ilerin ellerindeki kil»ritleri 30 
eyll 1'34 tariliiwıı kadar ıerl alacaldaruulaıı muhterem hallan 
.,lal lllıf kadar al-.caklarmdan muhterem halkın 
den tembı .._ı.ri ıurcachd. 

" . . . 

ettim yen:ıini alacafım e.Jcıinin 
hükmü JOktur. 

Fetih: Vefa Kırkçeıme •katı 
HAMiT (282) 

AKBA 
Ankarada A K 8 A kitap 

evinin birinci ıubeai modern 
bir tekilde Maarif Veklleti 
karp11nda açda:ııtır. A KB A 
kitap e•leri her dilde kitap, 
mecmua, gazete ihtiyaçlarını 
cevap •ermektedirler. Gerek 
kitaplarınıza ıerek kırtÜi1e
niıi ea ucv olarak A KB A 
kitap eYlırlatlea tedarik ede
blllnlnl1. DeYltt Matbaalaı 
ldtaplan •• VAKiT' ın a .. ri· 
yabaıa Ank•ada •bt yeri 
A K 8 A kltıp ••lerlclir. 
AKBA Merkezi Telefon 3137 
Birinci Şube ı 76 T 
llcnlŞube . Saman l'uı1 

·Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
Babtali, Ankara caddes1 No. 60 

Telefon ~S66 

• 

2 - Ellerinde eski raatten kibrit bulunan aabcalar 21 qli
le kadar kibritlerini qaiıda gösterilen mahallere iade edecek· 
lerdir. Butarihlerden IOlll'& vuku bulacak her haaıi bir talep 
veya mikldeiyat bt'i1en nu&n itibare almmıyacaktır • 

3 - 1 lefl'inienelden itibaren perakendecilere terk olu· 
nacak bey'iye ve ikramiyeler qaiıda ıöıterilmittir: 

BOYOK KUTULAR iÇiN: 'ro 4 ''Yüzde dört,, bey'iye, 
KOÇOK KUTULAR iÇiN: Cfo 4 "Ytlzte dart,, bey' iye .,. 

'?'o 4 ikramiye ki ceman Cfo 8 
""" ~ L.:-a usue ı .. ,. 

Türkiye Kibrit ve Çakmak İnhiaan 
ISTANBUL ACENTALIÖI 

TAHiR 
• Tahmis sokak No. 52 

MDracliat "'ahallerl ı 
lıtanbul Mehmet Ali Efendi AktaraJ Ordu caddeai 202 

nwaaralı tütüncü. 
lstaahul Ali Efeadi Fatih Atpuan caddeli 2 numaralı 

bakkaliye maiazuı. 
Balurköy Bedros FJendi • lttanbul caddeai lmrukahveci 
&.yollu Paqaltı Kurtulat cadd•l 33 No. lı bıdala..a. 
Beyoğlu Ali Ef. latildil caddesi Aia camii kartııı 113 No. 
Beyoilu Sadık EE. Kalyoncukulluk 2 • 24 No. b tütüncü. 
Galata Mois Efendi Klıekçiler, 
Beıiktaı Abbas Ef. lhlamur Küçflkhamam 28 No. tütüncü. 
Uıküdar Ali Ef. Homor çeıme kaqııı 40 No. 
Kaddılf Hayda, Ef. Kiliae me1cluı 38 No. 
OrtakiJ Maltl lbrallim u ... .-.. il No. 
Büyükdere lhat Efendi Piyasa caddesi 64 No. 
Beykoz Nihat Efendi ilkele kartııı 70 No. 
Büyükada Macar caddeai 14 No. 



70008 toalak Traas•ann 

Hançerli 
Kadın 

hey:ecanlı aşk ve 
entrika remanı bugün 
d<irdüncü sayıfamızda 

başladı, okuyu uz 

Afll·•acera·Bntrlb 

İngilizlerin inpsma batladıklan 70 bin tonl\fk muısum 
Tran1atlantik diln denize indirn.niftir. Bu Traıuıatlanik ..Framıs
larm Normandi gemiıinde n biraı daha kilçiik, fakat, ondan dahi 
ıUratlt otacaktır. tn,mzıer bu gemi sayesinde, AJmanlanıı Bromen 
ıemilinde olan "Atlantiği en çabuk ıeçme .. rekMuıo -1abileCekleri 
ııi umuyorlar, Vıtteki vo aoldaki reaimler ~ta ait üd ı~
nU§tih'. 

:Amen&aa posla naWyatı ı~ 
kullinılıuk tkere buswd bir i*ta 
ayyareli "pıhnJftn· 

Bu tayyarenin husuliY,eti pku1i 
istikamette postahane binaamm üze
rine bieillmnidir., 

Bir. uçma ileti 

Dilnyanm en tanmımı tayyaecilo
rinden biri olan Viley Post, "Vimd 
Mey" iamirıdeki uçııı iletiyle etratol
fere çıkm•k tecrilbelitıe ctrf1ecektir. 
Bir talaM hUIUlll tetti1ml 1"INaan bu 
UÇUi iletinin. ..wa. ....... bir 
~ok teknilr ~eri vardu. Belim • 
de, onu bu it için yaptmklr UlM 
bqlıiı taınnda bir baf.lrlrla ıfrllyor
ıunuz. Tayyareci Vl1ey Poet. bu bat
hkla ve bunun eltihe lmlillyJe, ~ 
yUbelderde durabilmetı f"'1dmm bu· 
~-.ıyor. 

(İPA ~Altl(A 
~. 

HllBl/fATl/lllARI 
SıHHAT 

ve 
Kuwa 

SATILIK EV 
Fatih ttifnft1' dank Jeri ile 

Fatih parla ~da tramny cad· 
deaine nezanti, elektrik tertiba· 
tını lla'ft, yea\ ,1&pıbq karair 
liane lldlliJd*. Girmek iltiyealer 
her sin lileden aoma aut ikiden 
albıa kadar içind.ıalere alracaat 


