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M Heriyo San'at Eserlerimizi De Çok 
Güzel Bulduğunu Söylüyor 

- CUMA - 11 Ajustoa 1933 Fiab S kurut -aza.nan Nmna· 
ralar Sekizinci 
Sa1lamı dır 

Araştırma İşi Altın 
Neticeler 

iyi 
Veriyor 

Hazineye Senede Beş Milyon 
Liralık Kazanç Temin Edilecek 

Ankara, 11 (Hususi) - lktı· 
sat Vekaletinden alınan haberlere 
göre memleketimizin muhtelif 
yerlerinde altın araşhrma faali· 
yetleri gün geçtikçe ilerlemekte· 
dir. Vekaletin bu işe hususi bir 
ehemmiyet verdiği anlatılıyor. 
Teşkil edilen altın araştırma he· 
yetinin Kars vilayetimiz dahilinde 
Kağızman havalisinde tetkikatını 
ilerlettiği ve çok iyi neticelere 
vasıl olduğu öğrenilmiştir. Diğer 
taraftan İstanbuldan İktısat Ve
kaletine gelen son bir habere 
göre müteşebbiı bir genç mem
leketimizin bir mintakasında ye
niden bir altın membaı keşfetmiş 
~e aldıiı nümuneleri tahlil et· 
tirmiştir. 

pu zat bulduğu altın kayna
ğının çok zengin olduğunu ve bir 

Cio11ro1.1lc 
muayyen bir hisae 
anlaşma yapılması 
tedir. 

.. 

nn.in altın damarl•rı bıılunc11 Kar• ıelari 

mukabilinde diye kadar bulunan albn memba-
beklenilmek- lan işletildiği takdirde senede 

devlet hazinesine beı milyon lira• 
lak bir kazanç temin edHecektir. 

Yllkerı~ M. H.,.i,o s.ıtcn•lım•t c.,;.u,.; 6•Hrken, Aı•••"•: Fr•nsız 
-"" teiulb 15 sram altın alanabilece

jini, bu miktann dünya üzerinde 
mevcut alba membalanna nazaran 
hayli zengin olduğunu bildirmiıtir. 
lktısat Vekiletile bu zat arasında, 

tleol.t adcmrrun ••••lı•t eJeceii hu•••i v•ı•n 

Enelld ıtta ıeltrimize ıelen 
aaiHk Frallllz Bqvekili ve Fran
samn on kuvvetli fırkası olan 

iıe F ranıız sefareti tarafından , 

bir ziyafet v•rilmittir. 

Diğer taraftan lstanbulda Sa· 
rıyer civarlarında da albn madeni 
mevcut olduğu hakkındaki haber
ler üzerine şu malumat verilmek-
tedir: Sarıycrde alba madeni var
dır. Fakat ton başına iki gram 
kadar olduğu için ehemmiyetaiz
dir. Yaptığım tahkikata göre şim· 

İktısat Vekaleti memleketimiz
de son zamanlarda keıfedilen 
petrol nıadenlerinin itletilmeai 

meselesinede ehemmiyet vermekte
dir. Bu meselenin neticelenmesi 
için çalıııhrken bir taraftan da 
araştırmalara devam edilecektir. 

Radikal-Sosyalist fırkasının lideri 
M. Heriyo dün ıehrimizde bazı 
ıezintller yepmııtsr. M. Heriyo 
ıabahleyln Tarabyadaki Tokat
liyan otelinden bir yata binerek 
istanbula geçmiı, öğle üzeri .~ek· 
f'&r Tarabyaya dönmiiıtur. Oğle 
Ü.Zeri Tarabyadaki Fransız sefa
ret konajında M. Heriyo şerefi-

Ziyafette Hariciye Vekile ti 
umum katibi Numan Rıfat, Vali 
Muhiddin, protokol umum mü
dürü Şevket Fuat Beyler ile 
Fransız sefareti erkanı ve M. 
Heriyo'nun arkadaşları bulun-
muştur. 

M. Heriyo öğleden sonra tek-
rar İstanbula geçerek Sultanah

( Devamı 8 inci sayfada ) 

Genç Bir Kız Birdenbire 
Ortadan Kayboldu! 

Aranıldı, Fakat Günlerce 
Kendiliğinden 

Sonra 
Çıktı 

Aydın ( Huıuıi ) - Burada 
ıenif dedikodulara yol açan bir 
hidiıe olmuf, 19 yaşlarında genç 
bir kız ortadan kaybolmuştur. 

Terayyup eden kı~, Ala~h 
köyünden Molla Hüseyın Ef. nın 
kerimesi~ Nazmiye Hanımdır. Bu 
genç kız, bundan bir hafta evvel 
bir gece Alanlı köyünden ani 
surette kaybolmuf ve ailesini bir 

telitbr, almışbr. 
Nazmiye Hanımın, akrab.al~

nndan birinin evine gitmek ıhtı
nıali göz önünde bulundurularak 
h" h" b

0 

ır hayli aranmış fakat ıç ır 
netice elde edilem~miştir. 
d ~unun üzerine genç kızm pe· 
erı keyfiyeti zabıtaya haber 

Vernıi 

d 
f ve kızın bulunması husu· 

•un a Yard · · · z ını ıstemıştır. 

d 
. . abıta keyfiyetten haberdar 

e ıhnce . 
meyand~ cıvar köylerde ve bu 

( D 
ınerkezde ienç kızı ara· 

evaın1 8 · . uacı uyf ad• , 

Meydana 
Yeni Profesörler 

Profesör M. Breslau 
Üniversite için Avrupadan ge

tirtilen ecnebi profeıörler teker 
t ker şehrimize geliyorlar. Bun-

ı e dan M. Breslav dön gelmit ve 
ar O · •t 't 
k '

ılanınıthr. nıvermı eye aı 
ar · ·k· · f d d lıaberlerimıı ı ıncı ıay amız a ar. 

Bir Kadın Bir Erkeği Ek
Bıçağile Öldürdü mek 

Susığırlık, (Hususi) - Burada bir kadın tara
fından işlenilen çok feci bir cinayet olmuştur. 
Tahkikat neticesinde bu kanlı hadisenin şöyle 

geçtiği öğrenümiştir: 
Belediye az asandan lsmail Ef. dün akşam yine 

belediye azaımdan Daniş Beyle birlikte oturup 
bir miktar içmif, sonra evine dönmüştür. Fakat 
yolda Nazif Ef. isminde bir arkadaşma tesadüf 
eden fımail Ef .. hu arkadaıı ile birlikte onun 
evine gitmiştir. iki arkadat evde karşı karşıya 
geçmifler, rakı içmiye ve ıohbet etmiye koyul~ 
muşlardır. Ortaya ablan iddialara göre ismail 
Ef. bir arahk Nazif Ef. nin zevcesi Selime H. 

ile ağız şakası yapmış ve müteakıben de kadına 
karşı bazı ağır görülen muamelelerde bulunmuı
tur. Yine iddia edildiğine göre, o sırada müte
heyyiç bir vaziyette bulunan Nazif Ef., lımail 
Ef. nin bu muamelelerine fena halde kazınlf ve 
ikiıi arasında koyu bir münakaşa bqlamıthr. 
Bu ıır~da Selime H. eline geçirdiği ekmek bıça
iı ile lsmail Ef. nin üzerine yürümüı ve adamca· 
ğızın karnına, kalbine ve diğer birliaç yerine 
saplamıtbr. Bu suretle beı yerinden aiır surette 
yaralanan İsmail Ef. derhal ölmüıttır. Selime H. 
ile birlikte kocası Nazif Ef. de cürlbu ortağı 31 .. 

fatile yakalanmııtır. 

Avusturgaya 
Borç Para 
Veriliyor 

l Sergide Paviyon Müsabakası 

Londra, 10 - Avusturyaya ve
rilecek ödünç paraya lngilterenin 
iştirak payı olan kısım için 
saat 9 da açılan kayit defterleri 
yarım saat sonra dolarak kapan-
mıştır. 

Fransur Tayyarecileri 
Berut, 10 - Bet tayyareden 

mürekkep bir hava filosu Kodos 
ile Roasi'nin tayyaresine bu sabah 
refakat etmiıtir. 

Kodoı ve Roui Suriye sahil
lerinden ayrılırken telsizle teıek
ktırlerini bildirmitlerdir ~ 

Yerli mallar •erl'iainde düa c•vlyon ve •t • - b ._ 
ticede Sümer Bank h • • ili • ıf: b vı nn muaa aaaaı J•pıldı, ne-

d ınac ltı, r oya fabrikHı lkiacilltl ve Turu paYl· 
yonu • ilçündliip bzaaclı. aaHlara mükafatı... .. rta.n. 
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Yeni Ölçüler Arhyor 
Memleketimize hariçten giren 
nİallarm adedi gWıden güne 
uahyor, yakın bir atide tama
mile kendi-yağımızla kavnılacak 
hir hale geleceğiz. Bu buSU1ta 
halkımız diyor ki: 

Hıwı Bey (l{umJr:apı İbrahim Paşa 
flkmazı) 

- Hw ... •arice flO) milyon 
Hradaa fala teker paran Yeriyoruz. 
Clmhurlyetia illnındanberi (80) mil
JOD liradan fazla ıeker para•ı venni
tiz. Kumaı için de b~kadar para 
Yeriyoruz. iki ıene ıoara harlee bet 
para teker parası vermiyecetiz. Men-
11Ucat fabrikalarımız kurulunca da 
kendi giyeceğimizi keadhniz yapaca• 
tız. Bu Clmhuriyet hlaftalniD mühim 
bir muzafferiyetidir. Bir de bu sen~ 
Amerikadaki buğdayıalık~ latifade 
eder de lhraeat Japabilinek ~minim ki 
Uylüniin yfizii çok stıJecektlr. 

"" llyaa Bey ( Sultanahmet İncili 
çıkmazı 15) 

- lktııat buhranına plebe çaltbil
m~ için mutlaka ihracab utbnnak 
•e yerli mah kullanmak lhımcbr. 
Şeker ve ıaenıucat fahrik'&lannawn 
adedi artıyor. Gelecek ıenedea itiba
ren harice teker ve kumq param 
vermlyecetiz. Bu biiyGk bir muyaffa. 
kiyettir. Fakat bizde teker çolr paha
hdır. Acaba flatlar biraz indirilemez 
mi? Harbıumumide pker yememeaia 
sararlarnu timdi seldyoruz. Vwemden 
llealerin adedi artıyor. Şeker veremin 
1epne ilacıdır. 

• İhlan Bey (Mütekait zabit Kadırga 
meydanı 85) 

- Selda aeucle harice· ( 78 ) .u. 
JG.D lira teker para11 vera.lt(,J. llu 
para meYcut pirammn Ye cle.vJet 
Mlt:çemlzln Jllnm demektir ki İnADı 
llerbta,.... 8la her .... yecll ..... 
YllSGll ...... ?enİIÜflL ŞüiacB mnıt faa.. 
rikalar hu mikdann yanunı yapıyor-
IUDUf. Bu Hmwecelc iktuadi bir 
muv~dtiJ'. Yalanda Eıldtebfr.. 
deki n !eftltald fab,..... hitene 
artık laad~ teker alnu,acata- d ... 
meldir. Bunlar çok iyi fakat teker 
... talana •• ÇeCftllriana olduju slhi 
hallan e I~" bir .sıd•dır. Bunu 
biraz dua tlCUZ ••U.alr. mlaaktha 
defll •idir. -----
24 Saatin 
Hadiseleri 

Mihal isminde biri T mimde 
Ahmet Ef. nin kahvesinde çay 
içmekte iken kalp aktesinclen 
llmtlflllr. 

* Evvelki giin Şifli tramvay 
depom inilnde laattan çıkan bir 
tramv., 10 metre kadar liirilk· 
lendiktm llODl'a bahçavan Muhar
reme çarparak baca~ kırmqbr. * Şofar Temk Ef. Din ida
resindeki otomobil ,Fındıklıdan 
geçerken Ferya Ye Alieddin 
İ8millde iki çocuğa çarparak ağır 
surette yaralamıtfır. * Huriye Hanım iamincle bir 
kadın K .... iyde 4 yaşındaki 
çocupe tramvayc!an diiferek ap 
aurette yaralaDDUflardır. 

• Evkaf 
yada 

idaresi Dün Ayasof-
Tetkikat Yaptırdı 

Fransız müsteff.iklerinden Aleksandr Dümon 
Wminde bir zabn Ayuofya kaflbelerinde sakatlık 
buhmduiu hakkında h6k6metimize bir rapor verdi
ğini Kahire muhabirimi:ıin telgrafına atfen dün 
yazm1thk. 

Dün bir mubarririmiz Ayuofya mozaiklerini 
temizlemekle meşgul olan Amerikamn Bizans enıti• 
tüsü memurlanndan M. Vitemur ile görüımüştür. 
M. Vitemur bu hususta kJSaca : " Bir şey bilmiyo
l'Um. Bu i.ıe Evkaf idaresi meşgul oluyor. ,, Ceva· 
bım verdikten sonra kendi işinden bahsetmiştir. 

bir rapor vererek Ayasofya camiinjn ilmıci kabn• 
daki papas odalarının 6nündeki genif sofada bin 
sandık tarihi evrak bulunduğunu ve bu yilkün ca· 
mün yalnız bir tarafında bulunmamm kubbeyi teh
likeye sokacağinı sCSylemİf, bunlann kaldınlmasmı 
ve aynca lçubbenin pencere iS~erindeki kurpmlann 
da söküldüiünü, buradan kubbeye yapur mlan 
sızdığım bildirmiı ve tamirini ~stemiştir. 

Diğer taraftan İstanbul Evkaf idaresi de hükü
mete rapor veren FraD11z müsteşnlo hakkinda bir 
ıey bilmediğini söylemiştir. Fakat bizim öğrendiği· 

Evkaf müdürlüğü dün camiye bir memur ıönde
rerek sandıkların vaziyetini tetkik ettirmiştir. Fil
hakika bin sandığın bir noktaya yığılmış olmasa 
mahzurla görülmüştür. Sandıklar yakında ya camiin 
muhtelif yerlerine taksim edilecek veyahut Sultan
abmet medresesiae nakledilecektir. mize göre M. Vitemur geçenlerde Evkaf İdaresine 

Üniversitede 
Ecnebi Profesörlerden 
ikisi Y ann Geliyor 
Maarif Vekili Reşit Galip Bey 

diin de Üniversiteye gelmemiştir. 
lalihat heyeti müsteşar Avni 
Beyin riyaseti altında toplanarak 
muhtelif meseleleri g6rüşmüştilr. 

Ecnebi Profesörler 
Ecnebi profesörlerden· M. Bres· 

lav dün şehrimize gelaıit, Maarif 
V eldleti namına kaqdan11Pfbr. 

Profesa.. Tan Haiser'in de 
bugün gelmesi beklenmektedir. 
Diğer ecnebi profe&arlerden Rihart 
Kurant, Caymiı Frank yann p-
leceklerdir. 
· lnkıı•p lötna.u · 

lnkılip enatitüsünd~ inkılAp 
tarihi dersini Maarif Vekili Retit 
Galip Bey okutac;ıkbr. mlalip 
tarihi ~ muallina Niza.o 
medclin Ali, Hilmi Ziya, Ziyaed
din F abri, Ahmet Akif, Enver 
ıiya Beyler de çabfacaldardır. 

Türk tarihi denini nöbetle 
Rlyaseticümbur Batkltibi Hikmet, 
Sivas meb 'usu Şemseddin, Yusuf 
Akçora, Sadri Makıudi Beyler 
okutacaklardır. Bu ldinüde Mnk· 
ıimin Halil, Akdes Nimet, Enver 
Ziya Beyler de çalıpcaldard1r. 

Bir Facianın Muhakemesi 
Dün Birinci Ceza Mahkeme· 

tinde Mihriban isminde bir ço-
cuğa çarparak ölümUne sebep 
olduğu iddiasile tevkif edilen 
ıoför Saim efendinin mnbakeme
line denm edildi. MahkemP.de 
clnaa olarak Mihriban'ın baba
aile avukab da bulunuyordu. 
Muddeiumumilik suçlunun ceza· 
landınlmuuu istediii için avu• 
kab muclafaasım yapb. Otomo
bilin abibi Kirkor efendiden de 
mal aahibi olmak huebile taımi
nat istiyordu. Muhakeme karar 
verilmem için talik edildi. 

Müzeden 
Henüz Cevap 
Gelmedi 

EYkaf Umum Müdlrliiğü mi· 
betlerin tasnifine karar verdiği 
için Evkaf idaresi lstanbuldaki 
cimi ve mesçitlerin bir cetvelini 
huırlamıfb. Tarihi ve mimari 
kıymeti hiiz olmıyan ve aralann· 
da (50) metreden fazla mesafe 
hubmmıyan mabetler kadro ha
ricinde b11alolacaktır. Evkaf lda· 
reai bu ~betlerden hangisinin 
tarihi kıJJDeti hulundu~u mU
ıeler idaresinden sormuştu. Fa
kat heniz cevap alamadıit iÇln 
bdi-0 1Wici kafaak ml~tler 
lie1li ~lıftamllfır. ~ciro harici 
bbicall: Diabetlerin miistahdem-
leri diğer ~ere verileceldıeıi 
için hiç kimae açıkta kalmıya
cakbr. 

Saat Düdüğü 
Galata Kulesindeki Düdük 

Nasıl Olacak ? 
Belediye zeval saabaı bildir

mek için Galata kulesine bir ca· 
navar dOdOjil koymaya karar 
ftl'IDİf tİ. 

Düdtık ve teferruatını yerine 
koymak için belediye fen heyeti 
(1219) liralık bir masraf tah-
min etmiş ve bu tahmin üze-

'linden dün münakasaaı yapılarak 
ihale edilmiştir. Mnnakua prt
namesine g6re yapılacak tesisat 
lıer türlO hava tesirabna muka
vemet edecek ve diidiiğUn sesi 
ild kilometreden tşitileeektir. 

Dildüifin motanı bet lieygir 
lruvvetincfe olacak ve aynca si· 
g~rta tetkilib da konacaktır. 
Milteabhit d&rt ay içinde tesiıab 
bitirerek belediyeye tealim edece
ği için düdük de ancak d&rt ay 
ay sonra itecektir. 

Yine ihtilaf 
Vapur Meselesinde Anlat
ma Temini Mümkün Değil 

Türk •apurculuk anonim tir
keti ile devlet deniz yollan İf• 
letme mlldilrllilbıe ait vapur 
tarifesini hazırhyan komisyon, ile 
vapurcular arasmda bir, ihtilif 
çıktığı yazılmıfb. Komiayoıa bl
tiin vapurlar için miifferek bir 
tarife yapmak istemektedir. Va
purCular buna itiraz etmekte 
ve fUDU 18ylemektedirler: 

.. - Devlet cleak yollan it
letme mlcllrlljlbdba Yaparlan 
lilkst8r. TBrife api oldaja tQ. 
dinle yolculu - •• ,..1an ~ 
cih~.._ • ....,_ 
yacaktır. Binaenaleyh_ bize ait 
tarife biraz düfilk ve ucuz ol· 
mahdır.,, 

Devlet Dem Yallan lşıetme 
MUdDrllfd iae, ia au kabat 
edildiği takclinle mlfterilerin da
ha u~uı tarifeyi kabul edecek· 
lerini " binaenaleyh kendi n
purlarma eşya kalmıyacajım ileri 
siiımektedir. idare, vapurculann 
iddiasını muvafık bulmamakta ve 
fU fikri müdafaa etmektedir: 

"- Vapurlar ayn, ayn gibı
lerde kalkacağı için tarifenin ay
ni olmuı vapurculan asla mtite
eısir etmiyecektir.,, 

Diğer taraftan bizim yapbğı· 
mız tahkikata gare tarife behe
mehal mlşterek olacakıır. 

Akar idaresi 
Akay idarMi birkaç reni _. 

pur almıya bt'I tekilde Janr 
vermiştir. CelM Beyin ayabatiıiclen 
sonra bu it tahakkuk edecektir. 
idare ifmdilik yqilk8ythıe vapur 
itletmek tasavvurunda değildir. 
Yalnız mevcut hatlardaki aefer
leri daha muntazam bir eekle 
koymak lraran ahnmıfbr. .Akay 
tarifesinde timdilik bir deiifme 

.o~. 

latanbul Bürosunun Tah
sisab Gönderildi 

Yeni alçü ve ayarlar nizamna
muiala Devlet ŞGrumcla tetkik 
M11mekte oldutuau evvelee yazllllf
bk. Soa aldıtımız mal6mata göre 
Dinmaame Devlet Ş6rumdan çık
bjıadan yalanda alakadarlara bildi
nleeektlr. 

Yeni ölçil ve ayarlar ifinin mun
tazam bir tekilde bqanlman için 
Tirkiyeain on bir ;erlatle huauıl 
teıldlit yapddıjını blldirmiıtik. 

Muhtelif mıntaalaftn tihıiaab 

taaJYla ebnif ve fiıaderllıalftir. 
l.tanbul mıntakanmn da tahsilıab 

gelditinden İstanbul yeni ölçü ve 
ayarlar büroıu bugialer.le tepdl 
edilecektir. • 

Halkı yeni ölçülere ahtbrmak için 
belediyelere mOhim vazifeler dGt
mektedir. Belediye memurlan muhte
lif mıntakalan dolaıarak halla tenYIJo 
edeceklerdir. l.tanbal 1"learet OcİMI 
da renkli levhalar bazırlatmaktadll'. 

BugUnkU MUsaukalar 
Buf(ln KaJaautta mmtaka yelkea 

Ye ldlrek miüal>alralan yapılacaktır. 
Yelkenliler Kalamıt kOJUllda teıbit 
edilen noktalar arumda yanpcaldar, 
ldirek çekitlen de Feneıbahçedea 
K•lamlf · iakelealne kadar olan 2000 
metrelik meıafe Gzerinde yapıla
caktır. 

Kıbrıu Un lhraubmız 
ihracat ofisine selen malumata 

sin Kabna Valii UIDUlid bir karar
..... ile Kahrua - lth•W ~ 
etmlftlr. Her ıene Kalaua Ttlildyeden 
ldllUJetll mik,tarda • ..-ıerlWlti 
için yufyet m ........... f*limdu 
alllraclu etmelde6. z.talre Ye --
ltat ltlUiB •klll jlll .... it ltlrakil-
lmfbr. 

Dlyama.. l!fendl.,._ 

lıtaabul gQmrülderlnden (3). bin 
den fazla limon kaçırıaaktan m~ua 
olarak ıeldziaci ibti1U mahkemeıin
de muhakeme edilen Umon 'Kıralı 
Dlyamandl Efendi ı..tdoadaJd karar 
pnn tefhim .U.eeektlr. 

TUrlC .. e-Fr•- Ticareti 
Mevcut mal6mata s&e Tlrldyenla 

FranHya yaphj'l ihracat ıon zaman
larda oldukça aulllllfbr. Her ild 
memleket arumdald ticaret ........._ 
batman elUla ıekilde arbDal1 lçia 
htldkat ppdaaktacbr. FranMJUD 
Tlrldyeye iyi bir milfteri olacajl 
ulqalmaktadır. 

Atletlerimiz Yine 
Kazandılar 

Gorki, 10 ( A. A. r - Dtln hafif 
Tilrk atle~ ftfl lluı ailetleri maçı 
ppaWı. ~ metrede Semih, 400 met
rede Mehmet Ali birincı geldiler. 
Çok alika ile takip edilea 800 met
nyl ldlçlk Bealia Jralllll«h. 

Atletizm maçlanadan 10ara yapılan 
illet .e.alta~ ~ortada 
Saim 10 dakika 55 aaniyede, birçok 
defalar So\fJ9t a..,.. ... .,.,..,. olmuı 
olan Raora ;,...& Glnt mwa• 
kalan Tlrk talamllllD 6 ıalibiy~ '9 
aetiCeleacH. 

Son Postanın Resimli /likagesi: Pazar Ola Hasan B. Digor IQ • 

- Pazarola siyasetçi 

•eldin Her.yo çelebi 1. 
Heryo - Hasan Bey .• 

1 . . • • ? w, yı maaanıı .. 
Hasan B. - Bız iyiyiz çelebi •• 

Bize neler getirdin Bakahm ? 

f \ 

Heryo - Franıadan bol bol 
dostluk ptirdim Huan Bey .. 1 

e ..... - ...... oldum dosta-.. 
ıı.ld1eıla de Pr..aJa dosthalr tltlr• 
v.ınıs .-• ...._., .... ._._. .... ........................ ... 

. . 



Hergün 

Gazi Hz. 
ft~iaiclimhur Hazretleri dün 

motörle Y alovadan ıehrimize ıel· 
mitler ve Boğazda bir ıezinti yap
tıktan •onra aktam tekrar y alo
vaya avdet buyurmUfiarc:lır. 

Fevzi Paıa 
~ehrimizde 

Büyik Erklnıharbiye R.W 
Mütir F eni Pqa Hz. cllla 
.kıaınki trenle Aakaradaa 
tehrimize hareket etmiftlr. F eni 
Pqa bu,Un phrimi&e plmİf 
olacakbr. 

Şarkta Yeni Halle 
Evleri Açılacak 

t Diyanbekir (Huauai) - Ctım
huriyet bayramında Elhi&, Mar
din. Beyazıt, Mut villyetlerincle 
~· Halkevleri açılacaktır. Bu 
İluıusta Elbiz Valisi Tevfik Sım, 
Mardin V alİIİ Tallt Rifat, Mut 
Valisi Mithat Beyler faa· 
\iyete bqlamıflarcbr. Diyanbeldr 
ve Van' ela eaa1en açılm11 olu 
Halkevleri faaliyetlerini ı&nd•• 
cOne arttırmaktaclarlar. 

Trakyahl~r ·rr; 
Misafirlerimlı Bugün Abi
deye Çelenk Koyacaklar 
' 250 ki.tiden m6rekkep olarak 
fehrimize relea Garbi T rakyah 
;.i•&rlerimiz, dla . tebri dolat
... •• bir la11mlan da lltanlMıhla 
ltul•aa akrabalarım ziyaret et• 
aaitlerclir. 

Misafirlerimiz bap Ayabiya• 
da. ldliaeaiade yapılacak ruhani 
ayınde bulunacak ve CGmhuriyet 
ibidesine çelenk koyacaklardır. 
. Garbi Trakyah misafirlerimi· 

lln bir kıımı ayın 1 S inde lstan
bulu terkedecelder, diğer bir 
kısmı da ayın 22 ıine kadar bu
rada kalacaklardır. 

Almanyadakl ltslzler 
Berlia 10 - Geçen ayın sonunda 

ltütün Almanya'dald lfslzlerin miktan 
4,468,500 e balit olmakta idi lııl aynı 
•yın lS tin• niıbetle 358,500 kiti 
azdır. 

Utak T. 1. C. 1. Kontr••I 
U Utak (Hususi) - T. C. 1. 
k tak 1'erkez mıntakuı 1933 
00ırresı ruzname dahilinde icra 

ff'i1111İf: yeni idare heyetine reia 
L_· Doıaa, kitip Etref Tomor, 
aut?oı heyeti reialijine Y. Ziya, 
lritipli ... ııae Buri ve atletizm be-
Yeti reialiiine Hlaeyin Beylerle 

i
l.er heyet için aynca üçer de 
za leçihniftir. 

Resimli Makale il Ters Görllşler a 

Herpyin bir teni, bir .. ylztl 1 Sim teeulrlbalze Hbep olu bir 1 HMta siz kendiniz bile teeal-
varclır. .., a,.S ..... c1. bqkalanlll ıGI· riilllz geçtikten IODra gilhaiye 

cllreWllr. bqlanuıız. 

, soıv~ :, TELGRAF HABERLERİ 

Üniversitede ilk istifalar 

Neş'et Ömer Ve Fuat 8.ler 
Niçin istifa Ettiler? 

Oniveraite lalahat Komisyonu din de toplanm•ı Ber ve ben iatifa ettik, iatifanamelerimlzi Maarif 
ve bazı kararlar verm.İftir. Din Onivenitede Vekili Retlt Galip Beye verdik.,, 
akşama kadar hiçbir feYkalidelik yoktu, laerpy Diler taraftan Klprllll zade Fuat Be, eler 
tabii yürüy&fibıde devam ediyordu. _ Evet.. istifa ettim, demif, fakat 1ebebi lıak-

Fabt akpm ıeç Vakit ahnu iki istifa haberi landa tek bir kelime· bile llyl•emlpir. 
ortada hayli merak uyudırch. Alınan haberler, tbd- ilk OalYenitemizde ilk defa olarak ftkuhala 
venite rektlrll Dr. Net' et Ömer Beyle edebiyat ita iki iatlfaam m&tterek Mbepler albnda Yerilcliil 
fakllteli reisi Klprilll zade Fuat Be,.teria i8tifa Jmnetle tahmin edilmekle beraher iatifama haldkl 
ettikleri ıeklinde idi. Fılhakika ipttijimiz ba Hbebi hakkında maltmat almak mlmldbı olma· 
haberi ikisinden de sorduk, teyit ederek .. cloin- DQfbr. Buauala beraber iltifanın yalmı rektarllkten •• 
dur ,, dediler. U.INyat F akllteai reialipden çekilmekten ibaret 

N9f'.t ~ .. eledi ld: _......_ ~- iltifa aenalNllw olmamtı 

1 
- Ent.. vaı-*l'Y 1fıaW lloiıa • • Fw ............ 

An Mücadelesi j/amet Pı. 
Bugüne Kadar 140 Bin Ya/ovada 

Efek Ansı Ôldürüldi AQ.a, ıo- Vekiller he7eti 
Marmari1. 10 - iyi bal imh· din ltleclea IODI• 8qyekll Pa· 

..ı eden Mmmariate bu HDe bal pnın reilliil altında toplanarak 
mahıulti çok iyidir. Her sene 100 bUJ mllatacel lflerle m91gul ol• 
bin kilo bal ihraç eden ~u mUftur. Bqvekil Pqa yann 
mıntakacla balen etek an91 ile Y alovaya hareket edecektir. 
mücadele edilmektedir· Mali V kil• . ye e ı 

Şimdiye kadar 140 bındea Dün Anbraclu Şehrimiz 
fazla eşek ansı itlif edilmiftir. relen Maliye vekili Abc:liilhah~ 
Kalp Sektesinden Ölüm Bey alcpm ~Yİ için Viyanaya 

hareket etmlflir. 
Dün saat 2 raddelerinde Bey· ----

opundan geçmekte olan Kirkor Temıil Akademisi 
iımiade biri sokak ortasında Maarif Veklleti tarafından 
kalp sektesinden dnıerek 61- yeni t_. eclilecek olu temail 

miiftür. ~ akaclemİIİ haldaacla tetkikat 't 
mak illere Amıpaya giden 

Yaramaza Bakınız met Pap Emtitld Mldtlrl Mn-
Blytlkbendek cadde8iad• otaru nir Ha,n Bey d&ıı tehrimize 

12 yaf!•cla Vitali imliacle bir dln•ilfllr· -----
çocak Suua imünd• ıenı bir M. Jaaonealn Muhakemesi 
laza tat ile be ....... ~ ... lfbr. Tlrldlll blllkir ~ 

lstenbul S.n•JI MUdUrU 
lataabulS...Ji MG.W lleflklle1• 

bir •J aezual1et v.Umfttlr. Refik Be1 
iki ............. .......,.... .. ... 
etmektecllr. Keallihle Btlllf a., ve
kilet etmektedir. 

malııkı••~ .,. ... yataklı Yapa-
lar _._ ..,.,.. ......... .. 

il. J-·· ........ i .. ela. 
d• deTllD eclil•lf. m&dcleiumumt 

--- 1aaMqwc1a b-..t karan 
't'erilmeaial iatemiftir. 

Kanlı Kavga 
Hiç Yüıiiaden Afır Bir 

Cinayet Yapılclı 
Çine, (Hullllli) - Şark vill

yetleriden Çiaeye hicret eden 
Klrt Rafit ismiacle bir adam, 
dt1n gece bir cinayete kurban 
jitmiftir. Ktbt Rqit, kalıveci ça
.-aiı Yusuf ile mtınakap ederken 
meaele btıytimllf; Yusuf taban
cuım çıbrarak Rafidi ajır m· 
rette yaralamıfbr. Yaralı biru 
ıonra ölmllfttlr. ----Bir Kadın Yaralandı 

Evvelki gün Fatihte Cinıeae
lerden Huan, k&fteci fl&aeyia, 
boyacı Halil ve Ane aruında 
bir b•p çıkm11 ve dlrt ahbap 
çavutlar da biribirine gİrmiflerclir. 

Bu meyanda Hasan ile Htlae-
:JİD bıçaklanm çekerek Ane ile 
Balili ı jır ıurette yarahyarak 
kaÇllllflardır. 

Carilller bir mllcldet IOlll'a ta· 
tuh111 ft yarahlar ela lautaneye 
blclml..ı.rchr. Kaytaya Mbep 
bir kız maeleliclir. 

Oçüncü At Y arq1an 
l.tanbul yu at , ............ 

lçibıcllll .... ... IODl'a 
yapılacaktır. 

Eşeğin Kugruğu 
B;,. Adamın Ha
yatına Mal Oldu 

Sınclııja, (Huwl) - Smdujı· r 
n~n Çelebiler klyünden Hun 
otlu Niyazi tarlasına girip tabri· 
bat yapb,iı için Emin oğlu Meh· 
medin eteğinin kuyruğunu kes
miştir. Emin oğlu Mehmet bun• 

/STER iNAN /STER INANlllAI 
Mardlnden yazılıyor: 
Bizde bir ınGelHH varclar ki mamalib lahiMI'• 

tlbi oldutu halde ffatleri, ildim gibi, memleket detir 
tike ele~. Ve ıırasma •öre, bu müeueaenla çıkar
d ~ meta Anadolu içerlerlne doj'nı gidildikçe birkaç 
U:ısli kıymet lktiAp eder. Bıt- müesaeae bomoatl 'H 

metaı da arpa su)'Udur. 

halda Ja. Antalyada 40, Adanada 45 ve Mardlnde 
tdli beı br111a ıatmakta ıalihiyet Ahibldlr. Mamuli• 
tun memleketin ana ettlti yerlerine, islerse, •lnderir, 
Wlaa ihtiyaca onu hiç allkadar etmeL Halkın eakimit. 
bayatlamlf bira içmeıinclen ne haberdardır, ne de 
mel'ull dan hiddetlenmiş ve bıçakla bir-

kaç yerinden yarabyarak Niyaziyi 
lldürnıiiftlr. 

~Din Dç çocup vardır. 
W. Mehmet te dirt çecuk --· 

Bu mileaaeae arpa ffatlannın diifmeaile hiç alika· Ba mileıaiıe yirminci aaırda TGrkiyede rörülmemiı 
dar cletlldlr. Bet kuruf8 malettiti metaım latan- bir kuaaca ı~hiptir.,, 

/STER iNAN /STER iNANMA/ 

Sözün Kısaıı 

Biz Soyundukça 
Hava 
Kapanıyor .._ _______ .. ' 

Fena ve çamurlu ıeçea k..
tan ıonra, ilkbahardan yaza 
doğru ideta kanat takarak 
koıtuk. 

Deniz mayolarmıa, dili bor
nozlama dedikoduları laaftalarca 
ıGrdü. 

latanbul ilkbabannm caa cu 
katan kapalı s&nlerini bile çeke
mez olmllfluk... Can havlile yua 
bekliyorduk.. 

Plijlarcla kızanmp Diyet 
edenlerin ıeçea ......... aeae 
kadar acımaclıldan bir 1e11ey1 laa
brlayamıyonua.. A.celeclea laeYea
ten IObaJı ocla1anla haaJO kCNl
tlmlerile clolatarak c1eaiz meni-o 
miai beldiyealeri dahi ... ti.. 

Kumlan doin ....._ Wde 
bqlıyacak ita umamt ""'"•• 
dehfetini laeaapbyular, çakallı ... 
hillere arabalarla kum taptarak 
ıaa'I plljlar ppblar. Her fe1 
alesta mllfterileri beldedilderl 
,Unlerde hava bir talaaflqtı. 
Havalar lmgm yaza paaek içia 
nazlanıyordu. 

Birıün namlu, ralaat demu 
ıirilebUecek, kumlar latbde 
,mel lmanlacak bir llCak ,.. 
pwercli. O .... plljla• slrllecek 
tefeli.. Sobala odalarda yalafta
nlmıt pili koltlmleriaba hepli 
birden aaldllere fırladı. 

Deniz meraldılanacla bir u
ma ela ne cambu fe:rlermifl ..• 

Neler, ne ftliyetı.. llrmedik: 
Amapa plljlanada etek ,..,. 
yapalclıtım okuyanlar efCtk Jok
ıulupncla birbirine M.ıliler, ar 
çiroz aalatuile hltla ..... 
•- r •• pı;ina •••• Yataae ......................... 
ralap ...,. ..,. - ... 
bir ~ tarama.ta. ........... ............. 

Ve aibayet 1'Yitullaliclir,, c1iJ8 
luyan kaiap U. laabr .. tır 
ditleyen renç kızlar .... 

Haya, çok ince, ilan silH 
bir şeydir. 

Biz ar11Z arm: 10JUDdukça 
havanın kapanmua laicabmdaa 
mıdır, acaba? •••• 

Spercular Ara11nda 
Din Alliye ikinci Ceza mah

kemesinde Galatuarar Kultıb& 
idare Heyeti aza•ndaa m&teveW 
Mehmet B. tarafmdan Olimpiyat 
mecmuuı Nepiyat Mlld&rl • 
dun Galip ve 1pOr malaarrirlen..., 
den Etref Şefik Be7 aleylaiae 
açılan davaya devam edileli. M&
tevelli Mehmet BeJia aWerdijl 
phitlerdea İpekçi buala, t.maiı 
Mlftak, Naim Gemil, Teftik AB, 
Saplıi, Sermet Kevkep. Muhtar 
Necip, Salt, Hayati, Ali Haydar, 
Burhaa, Tallt Mithat, Danyal 
Beyler dinlendiler. Da•a, baa 
W)dkat İÇİll bqb bir ı&ne bı-
rakıldı. 

F aizclleriı Beledi yırı Vere
caj Hlaaeltr 

Yeni murabaha kanunu ma
cibince bangerleria ve faizcilerin 
idarei hususiyeye birer hiue ver
meleri lizundır. Bunun içia la
tanbulclaki blitnn faizciler ve 
bangerler yaptıklan ikraz işle
rini birer cetvel halinde beledi
yeye vermiye başlamlflardir. Cet
velleri vaktinde vermiyenler n 
yahut lııWıhakikat cetYel veren
ler hakkında takibat yapalacakbr 



Memleket Manzaraları 

Masrafını Kazan
cına Uyduran Bir 
Şehir Halkı 

Bolu coğrafi vaziyeti itibarile 
cok şayanı tetkiktir. Ne soğuk 
ve ne de sıcak olan mutedil bir 
mıntakanın soğuk kısmına girmiş 
olan vilayetin hudutları dahilinde 
enenin dört mevsimi tamamen 

hükmünü icra eder. Merkezi 
vilayet denizden (50) kilometre 
içerde ve denizden ( 850 ) 
metre yüksektedir. Etrafı uçsuz 
bucaksız ormanlarla çevrilmiş 
olan bu güzel vilayette bilhassa 
bab rüzgarı pek çok eser. 

Bolu vilayeti eski ( Haver 
Yanopolis ) şehri kadimi üzerine 
kurulmuşt ır... Bu eski şehirin 
bugünkü Bolu şehrinin bul~
duğu yerin albnda kaldığına hiç 
şüphe yoktur ... Çtiııkü vilayeti.o 
bulunduğu yer yüksekçe bır 
tepenin üstündedir. Buralarda 
araştırın ar yapılırsa bu eski 
( Haver Y anopolis ) ehrinden 
kalına birçok eski eserler çıka· 
rılabileceği umuluyor. 

Bolu arazisi dağlıkbr ancak 
nehirlerin vadilerinde güzel ova· 
lan ve verimli tar lalan vardır. 
Aladağ Bolu'nun cenup cihetin· 
den Ankara'nın hududunu teşkil 
ederek Bolu ovasına kadar etek
lerini uzattığı gibi Ayas dağı 
da Bolu'nun Garp hududundan 
başhyarak Bolu Canik vadisi 
boyunca deniz kenanna kadar 
uzanır... Şark cihetindeki Sürğün 
dağı da Bolu vadisine kadar 
uzanarak Ayas ve Aladağile bir 
saçayak teşkil der. 

Bu dağların birçoğu orman· 
larla örtülü olup vasi mikyasta 
keresta istihsal edilmektedir. 
Nehirlerin kenarlarında mevcut 
birçok hezarlar vardır. 

Buradaki nehir sulannın akış
lıın ekseriyetle cenuptan şimale 
doğrudur. Mevkinin dağlık ve 
ormanlık olması itibrile de sular 
hım akar. 

Bolu iktısadi buhranlardan 
en az müteessir olan bir ehri
mizdir. Bunun birinci derecedeki 
amili halk fıtraten muktesttir. 
Koca vilayette ifliyen birkaç 
flnnın çıkardığı ekmek o kadar 
mahduttur ki bu ancak memur
lar tarafından alınır... Ahali ek
meğini ekseriyetle evlerdeki fınn
larda yapar. Bolu ahalisi fanta
ziye dökülmemiş daima iradile 
masrafını tevazün ettirme siyaseti 
takip edilmiştir. 

Bolu, çarşısı, dar sokakları ve 
dereli tepeli kaldırımlarile iptiadi 
bir şehir manzarası arzediyor ..• 
Şehrin alt kısmındaki belediye 
bahçesinin etrafı tahta parmak· 
lıkhırla kuşatılmış... Burası büyü
cek bir türbeyi nndınyor .•. Bütün 
bunlara rağmen birkaç sene ev
velki ziyaretime nazaran ·şehir 
dahilinde belediyenin bazı yeni
likler zapmıya çalışbğı da gözden 
kaçmıyor.:. Mesela: 

Eskiden yanan büklımet ko-
nağının yerine kırk bin lira 
arfolunarak yeniden bir bükü· 

met konağı yapılmış. Bolunun en 
mürtefi bir noktasında Hızırhk 
denilen mahalle kurulan Halk 
Fırkası binasın da çok güzeldir. 
Hükümet konağı vilayet devairi
niıı adliye de dahil old11;;.u halde 
bütün şuabatuu ihtiva etmekte 
olduğundan uzak köylerden ge
len köylüler burada işlerini çok 
kclaylıkla görmektedirler. 

Bolunun takriben bir saat 
kadar ötesinde kükürtlü ve çe
lildi ılıcaları vardır. Bundan dört 
yıl evvel bu hamamlardan birinin 
ahşap olan methal kısmı yanmıştı. 
Şimdi bu yanan kısım yeniden 
ve asri bir şekilde yapılmıştır. 

Meluııt"'t Enn:r 
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Diyarı beki r , 
(Hususi) - 3500 
senelik mazı ı 
olan Diyanbekir 
kalesi Asuri hü
kümdarlan tara
hndan yapılml§ 
birkaç kere Rum 
im peratorlnrının 
eline geçmiş, en 
sonra Postihino 
tarafından yapı
lan kale ve istih
kamlarla ikmal 

, 
1 ' 

ve tevsi edilmiftir. Diyanbekir 
hicretin 11 inci •encsinde mllslü· 
manlar tarafından Halit bin Veli· 
din oğlu SUleyman kumandasında
ki mücahitler vasıtasile fethedil· 
miştir. Siileyman buraya bir su 

deliğinden ekmeğini almıya gelen 
bir köpeğin delaletile girmiş ve 

Torild Diguıllelclr lcalHı 
mUcahitiere kale kapılarını aç
mışbr. Sur dahilinde vukubuJan 
muharebede ehit olan bu mücahit 
iç kaledeki cami ittisalinde met
fundur. Diyarıbckirde sırasile Ab
basiler, Mogollar, Karakoyunlu, 
Akkoyunlu devletleri hüküm ür
müşler ve burada bir çok eserler 

Avcılar Bayram Y apıyorla~ j Bor' da 
._;c_,.:;•:--·-- ı • 1 u~ 

1 

--....,-..-..,...- bırakmı lardır. Di-
yanbekir en son-
ra Şah İsmail Sa
fevinin eline geç-

, miş, Çaldıran ga· 
libiyeti üzerine 
Yavuz Selim ta· 
rafındanlzaptolu· 
narak Türk haki
miyeti albna gir
miştir. Diyanbekir 
kalesinin muhiti 
8 kilometredir. 

Sur asırların geç
me ile harap olmuş, Dağ ve Mar
din kapılan cihetleri yıkbnlmıştır. 
Bu yıkınb bu gline kadar devam 
etmiş, fakat bu aurun en laymetli 
isan atikadan olduğu nazan dik
kate alınarak Maarif Vekaleti 
muhafaza edilmesi için emir ver-
miştir. Belediye surun muhafazası 
için birkaç bekçi tayin etmiştir. 

arapçı ık İlerliyor 

Atlapazuı Aocıları Bor Hükumet Konalı 

Adapazan ( Hususi ) - Şehrimiz avcıları birle-
erek büyük bir bayram tertip etmişlerdir. Bayra

ma blltiln avcılar iftirak etmişlerdir. Bayram mU
nasebetile yapılan bilyilk avda avlanan hayvanlarla 
Çark mesiresinde bir ziyafet çekilmiş ve tam 
bir ,Un eğlenilmiştir. 

Bor (Hu u i) - Burada hayat çok ucuzdur. 
Belediye ete 15 kuruş narh koymuştur. Canlı ko
yun 90 kuruşa blmaktadır. Halıcılık çok ilerle
miştir. Hemen her evde tezgah vardır. Şimdi de 
tarapçılığa ehemmiyet verilmekte, yeni fabrikalar 
tesis edilmektedir. 

Kızılcahamam' da Kaç Sevaptan 
Bir Baba ile iki Oğ~u Biri- Girme Günaha ••• 

sini Yaraladılar Malatya (Hususi)- Kavaklıba v 

Kızılcahamam (Hususi)- Aşağı mahallesinde oturan Hatuş H. 
Karavcren köyünden Mustafa ile Ayşe isimli komşusu arasında 
oğlu Yunus ile Mehmet oğlu ağaç dikmek meselesinden kavga 
Rıza arasında kavga çıkmış, çıkmış, Fahri Ef. isminde diğer 
kavgaya Yunusun babası Mus- bir komşu da araya girerek 
tafa ile kardeşi Osman da iştirak bunları banşbrmak istemiştir. 
ederek Rızayı ıol kolundan ve Fakat bu müdahale kendi zara-
bögründen yaralamışlardır. nna olmuş, Hatuş kızmış, Fahri 

Rıza'nın hayah tehlikede ol- Efendiyi ağzından ve bumund~ 
duğundan hastaneye kaldırılmış· ağır surette yaralamıştır. Hatuş 
br. Kavgacılar yakalanarak Ad- tevkif edilmiş, Fahri Ef. hasta· 
liyeye teslim edilmişlerdir. neye kaldırılmıştı!· 
Adıy men Kaym k mhğı Mu lllm Ma 1 ra verilecek 
Adıyam n, (Hususi) - Koçalı Maarif Vekaleti muallim 

nahiye müdürü Adnan Bey kaza· maaşlarının tediyesi için MaJatya· 
mız kaymakam vekilliğine tayin Hususi Muhasebe İdaresine 18 
edilmiş ve vazifesine başlamıştır. bin lira istikraz yapmıştır. 

Antalya 
Antalya, (Hu • 

susi) - Antalya
nın iman faaliye
ti devam etmek
tedir. 

Evkaf idaresi 

akarlar 

Yeni Baştan 

Kadirli'de 
Kadın Yüzünden Bir 

Cinayet Oldu 
Adana (Hususi) - Kadirlide 

kallenci köyfinde bir adam öldü
rülmüştür: 

Kerim oğlu Alinin kızı Server 
ismindeki kadın ayni köyden Ok
kaş oğlu Ali tarafından kaçınl
mıya teşebbüs edilmiştir. 

Kadının kocası dilsiz Reşit 

bu teşebbüse kurşunla mukabele 
etmiş ve Aliyi öldünnüştUr. 
Katil Reşit derhal yakalanmıştır. 

Adap zar1nd Koz S tı ı 

Adapazarı (Hususi ) - Kasa· 
bamızda koza sabşı nihayet bul
muş, şimdiye kadar 137 bin kilo 
koza satıldığı anlaşılmışhr. 

Yapılıyor 
Buna halkın 

yapbrdığı 59 bina 
da ilave edilecek 
olursa şehrin 

imanna nekadar 
fula ehemmiyet 

verildiği anla
şılır. 

1 Dil işleri ı · 
...... ,------------.:ı-
Dill er in 
Menşei 
Hakkında 

Dil Camiyetine gelen yüz bini 
aşkın derleme fişinden altmış bin 
kadarının tetkiki neticesinde çok 
dikkate değer, fakat imdiye 
kadar göze çarpmamış bir kaide• 
nin farkına vardım. 

Kaidenin esası şudur: 

Dillerin menşeinde muayyen 
seslerden müteşekkil heceler mu• 

yyen manalara tekabül etmek~ 
tedir. 

Türkçenin başka dillerle oları 
yakınlığını ilmi bir surette ispat 
için bence bizim dilimizde meb• 
mlen müşahede ettiğim bu (fone• 
tiko-semantik) ses-çem [*) mua• 
delesinin diğer dillerde de ayni 
tarzda tezahürlerini göstermek 
en müsbet vasıtadır. 

Bulduğum bu ıcs - çem ~.asr, 
idcta bir cebir muadele i gibi iki 
taraflıdır. Ve her es tarafına bir 
mana tarafı tekabül etmektedir. 

Tezimi daha etrafhca anlatabilmek 
iç.in bu ses ... çem muadelesine uyan 
mlyarlordan bir tekini ele alalım. 

Bu birinci muadele göyle formüle 
edilebilir: 

Damak sesi + vokal serı + du• 
dak sesi (boşluk, örtmek, kapla· 
mak korumak, bunların şekil vo 
aletleri mefhumlan) 

Damak sesi: K, kalın K, H, KH, 
harflerine tekabül eden esle,rdir. 

Vokal ses: Bütün sadolı harflerin 
sesleridir. 

Dudak sesi: B, P, M, F, V sesle .. 
rinden ibarettir. 

Şimdi bir dnmak harfi + bir ı:; .. -
dalı harf + bir dudak harfinden mü .. 
rekkep bir esasla bnşlıyan birçok 
kelimeler alalım, bunlann ifade ettik
leri me.nalar itibarile aralarında bit 
mOşarcket bulunduğunu tetkik neti• 
ccaindc anlarız. Bu müşterek mana 
eıa .. : İ~i boşluk mefhumu, biı 
ıcyi kaplam k mefhumu, kavramak, 
saklamak, tutmak ı-ibi biribirile mÜ• 
naıcbeti •tikar olan mefhumlardan 
başlar. Bu ses formülünün en bariz 
harfi (k) dır. 

Kap, kacak • içi botluk mefhumQ 
Ka,Pı - Örtmek mefhumu, Kovuk • 
içi boşluk mefhumu. Kamış ,. içi boş• 
luk ve inhina mefhumu. 

Kapamak, kavramak, kof, k pak, 
kaval, kaburga, kafa, gemi köpük, 
küf kelimeleri hep bu müıterek mana 
mefhumlnrı daireai içindedirler. 

Anadoludan derlenen kelimelerdeo 
de misaller alahm : 

Kavuz - içi boş tane, buğday ka
buğu, Kavısıra - Örülü sepet, Kavlak .. 
Kabuğu yüzülmüş, Kavşak - Kuru 
meyva kabuğu, Kavşırmak - Etrafını 
çevirmek, Kauzamak - Mulıaf aza 
etmek. 

Kebe, kepenek • Giyecek şeyler, 
Kene - bardak, Kevaire - sepet, 
Kapaağ - kapı. Kapsak· epct, Kap• 
turga - oluk, ve saire gibi. 

Bu prenıı\bi Japooca1a ta ·k edeli 
Kaba - kavak ( çok kalın kabuklu ol• 

dutu için bu lıml tatır). Kabau • kaplamak, 
kapak (ISrtmek mefhumu), Kaban • 1&ndık 
(içi botluk mefhumu), K bl • ktlf (kapları
cıhk mefhun u) • 

Summercey• bakalım: 

G m, kam - Ekilmek nıanaıana 
ıelir ki fnraça :ıülf mana11na olan 
ham ve türkçe kamıt ayni mefhum
dan netet eder. Kam, gam • Hilal 
manasınadır ki japoncada da kam 
keliıneai ayni manaya gelir, ''e kıv
rılış, bükülüş mefhumundan neşet 

eder. 
Kam, gam, ham - Toprak tencere 

bap - kuyu, kap (etrafım çeviren) 
b p, hah, hup, hub, kazmak, çökmek, 
hub • elbise (örtmek mefhumu). 

Bunun gibi pek çok misaller bu
labiliriz. Arapçada da bu esn a uy• 

yem 
yapbrmakta, be· 

lediye yeni cad

deler açmakta
dır. 

Şehirde su 
_ _ _ _-.ı tesisatına İhtiyaç 

• gun kelimeler bulabiliriL Kabza, 
kabız, hapis, kafes, kaftan, nba, ku
maş, knbir ve saire. 

Evkaf tarafından şeJırin muh
telif mahallerinde mağaza ye ti-

Antalya'Ja 9tml yapılan cadde ve çarşı vardır. 

1 
carethane olarak 43. bina yap- 1 Beldiye bu hususta teşeb-
bnlmıştır 1 blislere girişmiştir. 

Ahm t C vat (varl!lc) 

[«] \em: TurJ{çe mana acmektir. 



(~iga~ Alemi 11 

M. Roozvelt Gün 
Geçtikçe Tesirini 
Gösteriyor 

Amerika bGylllı bir tecrGbe yapı-
1°'• Bit tecrttt.e neticesinde ya, yeni 
tllaya .. apltaliımi bqka bir çatan 
pip kendini kurtaracak. ,ahut btl
Jlk bir feliketle karfılatacaktu. y .. 
pllan tecrübenin bOyllk ehemmiyetini 
HZen ytlz binlerce Ameribh, daha 
fimdidea, Cüaahar Rebi Roonelte 
mlracaat edip tatblkhai dltiiadill 
plla lçtn muvafakatlerbıl hlldircliler. 
Yahm it Yerenlerclea ._unt.k cevap 
rhderenlerin adedi, oe ,aa evftl 
709 biai balmUfbL 

ş. hal. •W,.tla .. 4.,.. Pilt 
" çetia olclutuau ıa.termiJ'• 'kall
dir. Bu mGnaaebetle pna u kaydet· 
•elr llamd1r ld ,..ı pıa.a bltMld 
et• •u•affakı,.t teaıillİ .. eeek 
oluna. bunu, Waat RlllH.W 

•• 1111 

lloonelt'iD ~ ........... ak icap 
atler. Çlnkl .. at, Wr telmlqeD 
olaaalıc ltlt.arlle Mkl Ctmw R.W 
il. Hooverle latu etUlemn Wr fikir 
•tiJwladedlr. Fakat il. Reoaeltla 
... Wld,.ti pbı• 14>k .......... 
........ Amwllwua Loadra koafe. 
......... .dnderdltl ... m......... M. 
C..el Hali, Loatlrada keD6lal fena 
bir • .,,~ ~ R.elılcl.alaara 
•utt.. olmut " lllllfa .e.• ka6 
le V°qlnıtoaa dawlttl. O ••·a, ........ .,. .,....... ,...._ iL 

albo Atlas Okyanosunu 

Roonelt istene M.. COidel'İa ı.tffa 
~I, abl tQtllrcle ..rdill ea 
kati karara ra,... ta.nuruna 

'81i !!!'.:o~ .ır-~t:! 
~ " lıltlfa etmiJeCetiai 

DmetltlerWa ............ ~ ... " ............. .,.... ... ........... ..... ......... 
... ,.... - Sirena 

Dl11llllerı11 Boma111 
EdebiRo ... 

---------· Barhen Cehit---- 40 --

Gretta plp pi siliyordu. 
- o laa1cle ben ..ıata,... ... 

• el • dini • -···· .,... - Sahalaa kadar. 
- llabvemet edemeaia. 
-Yılhatwn• kad.r. 
Geaç im cwa gibi DJUJl-

ftl'di: 
- Ne cliJoraa Retit. 
- 8lttıa ....... c.e. 
Artık ikisi ele plp ıiW .. 

llJorlarda. 
Loüata teah•'qtı. 
Ganoalar MJN\letti. 
Ve par•vaala a,r.hmt _. 

bplllD&ll Gaeriacleld ... t • 
-.pçalct.. 

- 12 
- Tebrik ~ Her 1.-

DID 1'l,ıe iiıf'e .. b'hu 
fdnde bvapli'm& 

- C~k t .......... ecl*ha R• 
fit. h) ~ '* · teeemcle. ya-
&aaa Mt .......... ,.ı.z ltl
nlanadm, baa bir aile wakhjı 
U. tlcııilM ,.w.-. Bama ula 

~ pwatça cebia
clen ufak kutuyu çakardı. Uzattı : 

- S. pcemizin kiıçlk bir 
......... arbdqblc Ye dostluk 
batna~ 

Genç la& Pfll'DUfb. 
- 18 M? clip -UJntle M• 

~-... 

'L Göniil lıl•~ 1 
· )' 

Sevda Ynlunda 
Yorulan 
Adam/ 

" Atk oyunlarma on bef 
yqmacla ~ Ba .ucera 
tam yedi 1e11e aiırdl. Her ....... 
ta b~ bdmls. kadar taal4" 
dua. Euner, 1U1f1Dt kumralt 8aa9 
larcLia birçoldanm aldattım, biı-
ı~dan da bcai ailattılar. Sabalt
ı.r. kadar 11JU1Adıima pcel• 
ol41aia _. laalwıçbk JkGndea 
ele prip ilatvlar tehditler U,... 

~ s':'!f.~ t\~iui1:-c1m1a 
Umft.'• ba bdm beni lyle 
bir baj'laclı ki ne oldulalnu 
......... Bir da bu lwwaef..
diri b'llh 'ir LeJia yamada 
....... Bu .... be.& ... ~ 
amttea kurtanh. Tuıtdlr ld ~ 
le ....... ~-.... 
pek kolaJ olmacla. .... .. 
laaJattaa sekilclim. Tam ilri ..... 
- beri. pirin, lıerkestea ... 
bir laapt y..,orclmn. F.abt ba 
uyata ela bddllli. .. .,. ...... 
leria .,... ki artık .. ,.. ..... 
keatea mak. yaba yaflJalBlya
catama anlıyonma. Kalbimin ,ine 
ıevmek ve sevilmek ibtiyaclle 
çarpbİJm hillecliyorum. Fakat 
korkuyopn, ıeçirmif oldaiam 
ıtmleri ı&z&mlD &alinde canlan
chrıyonua da bagln l8braplar 
çekecek. izllecek daha bir taba 
~ beDMr lıallere talaammll 
edebilecek kadar keedjmde bir 
kunet duyniuyorum. DitünGyo
rum, bayle de yalnız Jatayabil .. 
ce;imi zannetmiyorum. Bm.a • 
ne dersiniz? Hansi yola terc6 
edeyim?,, 

BANDılTEYD 
.. ' • 
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. A Vallahi Bir Dakika Şu dan l:u ya G~ç~n B!lmece-
~ mızı Doır• 

Uzun zaman, imanlar, lltlmle 
n 6ö,ıe 6 UJat arumcla in
... ~·-I ...,_1 tikali ltir elene 

naılMI P-9 bulandupa zan-
T •n•IRll••r netm~lerdir. Me

aell, ilen bir adaman, hayattan 
aınJmadan ev .. el uyku ile ayıkhk 
ara•nda olduju gibi prip bir 
'!r.f'lklaja dllftlil fanediHrdi. 
Çok defa yapılan doktor mnda-
haleleri, yan yanya llmllf olan 
ha.tayı tekrar hayata iadeye 
matuf bulunurdu. Fa.kat buıün, 
artık ba ihtimal bir •aul llaline 
ıelmiftir. AnJaflhnlfbr ld llthn 
ile hayat arumda intibll JHr 
tlevre yoklar. Ta ki Wr hubt, 
llthalbı b6tla a.rhım flalel• Wt 
baytDDhia dtltmllf olm-. Jhı. 
,en, bir adamm allp almecliiini 
anlamak pyet kolaydır. Metot 
b cleaiJen aaal le kaataya fi&. 
eraai prmp edilerek YUlyet 
an1...ımaktadır. Halbuki t. ....ı 
lretfeclilmeclen enel, hialeree in
_.., lld6 diye ve mf ili man
..,... anedu bir baypbp 
dlftllderi için diri diri ıımoı
dlkleri muhakkaktır. 

* Nobel mllı milklfabnm bu 
aene, ltalyan Baıvekili M. 

--Nı-.---,-- Musoliniye veril· 
llilc•/alınfl mea~e dair bir 

n_
6 

teklif vardır. Ba 
.___.,.,_.,_ ... teklifin sebebiş 

Harp tehlikesini hiç olmaua bir· 
kaç aene geri atan dlrtler miaa· 
lama imza11111da M. Musolini'nin 
1»8,ak bir rol oynamıt bulunma· 
11dar. Buna mukabil, Sırbiatum 
Slibotika clarülflio'IOU hQ)mk fa
Jdlltai profe81rleri bu .,-llkAfabn 
il. Mulolini'ye detll, bundan 
PY-1, ltaıyadan Macari•••• pli 
lilah· kaç.,ahrken hadiseyi mey• 
Uaa çakaraa A.....,a ~ 
- ....... ~~ •eril
........ - J&lliı'~ ~ 
._ Nqrveç u;b9 ~"a• · 
- ... illi da .~ .. ~-
~ Nobeı-..~ 

.. •lklfab taia edea ....... _ 

...... Wlafma olarak .. 
fillı' i• ,.,.ım- dejil.. .... ~ 
.. aıumda yeni yeni ihtiltflana 
pkma_. hizmet ebDit oluyor. 
~ ltalya YusOllla9J1111111 arua 
ltecleaberi açıktır. v..-.. pro-
feaarlerinin Iİyul oldaju mu
.. kbk bulma bu hareket 
t.zlarile bu ihtiW, iter laalde 
laafiflemit olmayacak, biWda ar
taeakbr. Darillflaaa profelirleri· 
nin, dojrum, bu pi Iİyul .... 
lere .alet olllalan İDlllU laazin 
seliyor. 

• 
Bir milddettea'-i l.paaya· 

da •k lak IAa edilen 
..-.---~---- pevler, -.ıu:et 91'!'••- dahilinde ...._. 

H•.-an kale hizmett9rf8i 
H'1dm • .._ ___ .. baltabyaealr ka-

dar rn!lendl ltuhmayor. Bitin ••tile lerliyea· ·bir elmpres tre
ainia MNenlHn dUrap hareket 
·--- ft t111 ...... ••talt
tlewininin blyleee il" illa etme-
leri Mt te ..... aCWolaa•Wlecek 
ltir hlcliH clejildlr. Hatta ..... 
..,., ....... .... -- hir 
..... lüzmetçiDha ......... ... 
Jel ...Udiji için; ..... Ut ize.. ' 
riacle illa ohma pıııY, o ,ot 
lzerincle, -tı.ce Daldl,at fuill
~ felce atratnufbr. Ameleye 
il Wuama11 için fazla •eJrme 
............... iltemek te aoa 
ur Wr modw laaline ,_. 
mittir· ı....,., Pdi, i~mal bir 
el.W içinde he ı •J•· • cidalia 
...... Wilramette ..... . 
,.~ ....... ....... 
.... kt.edir. 

Kıpırdanmam. Patlamadınız Ya! Hal/etlen/er 

- Yaz Dedi i, Geç •• Damat Beni Böyle Su içinde Görıe, 
Hemen Terkoaa Tavsiye Etmiye Yeltenecek! 

•Çaplaldu cemiyeti; llİ br
mak iateyea zat, eler seki bir 
a--., .......... ., ....... deki 
c•l.eame•i acaldumclan imfade 
etmelidir. 

3M haruett., buram buram 
t• 'iltt• hay ..... lw ıeçirirlren, 
bayle biı cemiyete hiç ıirilmez 
mi?. dlflıllln bir kere: Ceketin, 
~loDp, ıimlejin, çorahm, 
ayakkabanm, ppkanın Yellawl 
lltte biıftaM- iler fe1İD bir anda 
yok oluvermeai. 
·~ j114ll .-,~ •• 

• 
Bupalerde pi-

y-da en çok 
İf lhn .......... 
lebid dlkkln
lanchr. Herıtın, 

belki ona yakın 
dondurma lm
tusu donduru
lur, tawk ıö

jilaleri maballe
biler, sütlaçlar, 
ve kremaJar buz 
içinde ıaklıdır
lar. 

Hele Saltaa
bamama ile Yeni
cami ve poata• 
hane civanndaki 
malaallebiciler bulbiılerde lyle , ....... ?. Hadi lu tadar ae ıat'ı.. 
dolu ki.. ,arlar?. Ha, p YantilitlrG \u 

Uzak yerlerden, çoluklu ~ .tarafa çevinenel. 
cuklu Mahmutpqaclald ahı ft- Hamm~encli, ince tll kc.tl
riflere ıelenler, ıiditte Ye ela- mld parmak •çlarile tatap tatap 
~ mutlaka bu mahallebici lraldanyor, eliadeki ıuete U. 

d&klsblanncla •ola •erirler. ,aplDGa içleriae ,Jaava yetiftir
Y'OI .... .ıınm bet alb milli IDİJe çahfayordu •• 
pwa burada ...._ ar..-. Enela konwma -..... p.-
eriJip kala-. fetti •e baepe1e ......._ ,..,,,. * lank haeaklanm açta: 

Ka,..._ enell ...... Wr - Yaz dedin mi, seç.. Damat, 
Hammefencli Iİftl. Mumdan ela beDi bl1le n iciade lifte, 
iç minyon Ye tatlı ıenç im.. Jine alay ed~k JİDe heni 
Hammefendi okac:lar terlenİlf ki, terkeea taYliye etmiye yelteaeeek.. 
ark .. mn iki ldlreti, sanki ufacık Hman bilirim. Geçen yu da bu 
bir ,aı.. Koltuk altlan, ıuya ba- zamanlarda yapbjı mmiplik hAli 
bnlp çıkanlan taze buzajı etleri laatarımcladır. Hani Şefikama cam 
ıibi vaak vacık oynqıyor. pkmeseydi. ne yapar yapar, içi· 

nizden birine alırdım kifiri .• 
Minyon ve tatlı fCDÇ kızlardan 

biri ıealendi: Kızlann boşuna fitti bu ta• 
_ Anne, saat Pdyi yirmi aavvur •• Fena dejil.. Hani bu za-

manda kadara koca bulmak mil· 
geçiyor.. Vapuru kaçırırsak iç 
uat daha bekleriz.. yoalan:a ipize it bulmak kadar 

Hanımefendi hiç oralarda ı&ç •• 
• ? .. P...ı.k aynab dlkklmn 
mupmba bnapelerine çlldınce 
.._. bir nefa aldı: 

- Olalahht. Ayol, bu ter de
lil unkl etim .afLyorf .• Ba ae 
ln:ak •• 

- Girsene canım ne duru· 
yonun? 

- Y alm, ceketimin cebi ka
pma tokmağına talolcL.. l~e 

ylkt•pmu,bu
bür eziyet 
plmaezdi. • ....._.,_. 
... etleft birer ...... -- ... 
tlae ......... 

-- derin bir 
nefea alcL .. Ylzll 
Ja,larmm k..U
mifti. Bora. bo
ram ter daklJ .... 
du.. Gazel kan .. 
.... teniz Jlzl-
- balaac:a bir
denbire isyan et· 

- '118 •ca•, t~orm"f ~i 
1'ir de 1enia paketlerin... Vallahi 
Necla, ltir p Çat diye ..• 

Kadla ...... hiddetle b
e•-. dikti ft elim ..u.,.r.k 
bnı .,.ıe: 

- Obarl eledi •• 
Erlrek bopmu ~-· lra4lla 

tao..lrciuar~ bap• çevirdi. 

* 
A.-wfla •if ftrf,. ........ 

... rede!,. .... •cehemaemM!,. 
ele~, ••aylak bç!,. c1U4. 

Banan fihi, Arnavut •ahde
. . • •'ba. .......... 
hemaeme memur ohDUflar •• Bu 

cehen.....ı.._w.., ...W onlara 
Cenabıhalrlın hlr letftl, bir ili-_.m ... 

Ej~ Azrail .. yhi•aeltm, ltaD
lann canım~ ahrken: 

- Haydi CCD11eıe!. Demif 
bulunu derhal yataklanndan fır
hy.-:aklar : 

- Sıcak orada çek mu diye 
aoracıklarl .. 

Sıcapa bu kadan, itte aac.ıt 
•uhalle\icilere )'U'l)'Or ... 1 

*** 
- Aue, heı daldb obmlp 

k••kahm.. yoku.. • 

Şipt•• ••n•mefeadi. çu._... 
dan i~k hir paenclil ~ 
laabire ~ 

Çene Suyuna Bir Bir K•ü.miiHn 
Gezinti Yapıldı Nufas Vaziyeti 

- A •all.lııi het dakik• de
jil. yanm cla"h ~·iz kıpu
m••m .. bir ldt~k turada teri
mi kurutmadan, hir yen adım 
atmam.. patlamadnu yal.. Ada 
ltaıln de Ada, yum da Ada. • 
ne zorunuz nrL. 

Kızlar mar etmiye bqlayınca, 
Hammefac:li itiraz daha ;rerlefti 
"lelludi: _..,. .. ..-.~ ... 
eneli bir .... ta.. D~ 

iz.it, (HuAml) - Halkni 
Çeae •JUna bir rezinti tertip 
etmif, hu ıezintiye iftirak eclea
ler için de 8 otomobil ve 15 at 
lumrlaamlfhr. DaYetliler me1a· 
mada Yali Epef, ıaeb'aa Raıap 

ft Ali, belediye reİIİ Kemal, 
polia mldlr6 Feni Beylerle aair 
hlkl•Mltt- helecllJe •• fırka eıkl
m nrdL Galati pil ell•c• .... =......, ....... 

Buna ( ..... )- ka...W., 
..elİ ....... Ye ..... 10. ldlo-
Mtre ...... Bete ..,. 
ftl'chr. Uramt llnp w l.tildAI 
mllcabeclelİDde • ,..,.. 48 
~ocutu fehlt ebıilUtfm'· Kay 39 
e.Uclir. C ... Wlyetin illnınclaa 
bape adar hu kayde bq 
~ 65 çocuk clojmUfbır. 

a.l Wy umaml harp lellelerüa
dea enelii alfUaan W•Uf ft 

~·ittir· 

Kütahya Palitbey ••haUMi Mcı 
Salih Bey kızı Mubtenım, AU. Ba
lebp111 Dutluhan kaqwıula Hamdi 
Bey hızı Ayıe Ereaköy kıa li8"i tale
beeiaden 884 K•zihe, Ayuofya Yeni
l&rapae 18 Nafia Y akup, İzmir Buea 
Embelediye 10kak 18, Kadıköy Orta
meldelti tal4'b91İDden 708 Naıım, Wu
ltul 41 inci aektept.n il Kemal, Jay .. 
teri •rrf Nuri Bey mı Fatma, Kaa· 
kapı Pezuyuı mektebi talebe.mden 

·131 Simoa, Aydni Utuyonunda tamı-

rat aiifeUiti Hiile1ia Bey olla llah••t, t.&aabal 44 üaei mektepten 414 
SNM, Adapazan sarraf tllUil Bey 
kail N"met, 'ropane Şükriye, Söke tü • 
oar Galip Bey oğlu 1bau, Adana Me· 
..... Abdülkadir Bey ojlu s.llW
tİll ti, ı.e..ttaı 1 iDci aekteptea 86 
MW•ef, Bilf8'ı•ı İlblektepMD- 8J'. 
Sabiha, B1111a ~•tat NaaulJlh ead-
41m Bamiıkender aoiak 10 Ap., 
Avam Jıf.allafıı al&yJ T. 2 B. 6. lıltlı
aeı oğla üclalWa f&Wft Kııldaıt:.li 
livui 13 inci alay Wibi A& Baza 
Bey oğlu Rlılvae, Anadoluhiaar Göbu· 
yu sa üçbcii mektep talebe.inden 12.> 
Emine, İzmir L&anbulhan U Saffet, 
Kutaaomı ı.ı..-,_ •halle.-ıe 19 
Sulhi Bey eihı Te'ffik. Galatı•ray 
Iİlelİ talebeıinden 1508 Naci, Şehsade
bqı Sere&li 10bk ~ N erimao, fatan.. 
bul Etfemeı tua.mvay cıddNi ~58 
Mualli, Çorum Ulccu Ciritzade Ali 
Bey otlu Yapı, İsmit nalbur Mutafa 
Bilmi efendiden A.:koekooa mektebi ta
leb•inden Nariye, Tobt Cwnhmiyet 
llkmektebi talebuiııdıa 210 A. İblan 
Gerede MiukJmiDi mektebi talebeain· 
den il Lmail Cengız, IWteı»' liken 
lilMİ taleb•inden 2466 Aziz Yılmaz, 
44 ilocii tıkmektep talebelindea 180 
Muzaffer, Anbn İlmePf& nkmekW,ı 
tz!,. 1 lı 1 

kez kumudanhğı imıı.t zabıti Kemal 
Bey kızı Kevaer, Salihli aVlJ)W Jlayri •1 kısı ...... ı....ı,uı •••••h·• 
Rqitb9J ......... 1 lıleliha; İltılllltul 
1 iaçj mü.tep talelaeeinda 141 U.u. 
0.-. -- ll. Zeki Bey Oilu Ga
_., 'lekialaiWllr•koucı,.... 
a A1tm1& MlllM a; lllit Kaile. .Den· 
ea tlbıktep ........... ş.....
lltbliı, Şitli llarmlll lebk 11 Jllide, 
lataabul 1 hacı mabep ..,.......... '8 

~~~·-·· '17 Bü•,T•!:HıiP-..e bip -w 
ra Seı. Bey mı Jııeqiz, Ul;neislpni ........ •hell•••· • 8elu ., 
loiı Tllia, ...... 1 - ~ 
Fatma, Kun MP.-., Şifli Tenkki 
.-ı.ıı~ı.,._ Dsiat,Bi1'Q,.,u 
erkek Iİlelİ taleheliadeD 188 lusi, x. . ..., 
N-.lilm~ Aııiilllı.t. 

·r Tecaviiz 
Aclapazan ( H....ı) - IWa

met ojlu Şevki isminde bir aba
kalı Klmlllk klyla.e ıicluek 
Zekeriya otlu Ktmlh hntt•n 
beklemektt old ,.. ,.._ki 
kızma teca.as e'*'1ftir. Km_,..a 
........ çeldlii için ... ~ 
h•dtllfınm•ı ve Aclap11an lnibr 
••e aaldeclllıdftir, lleluilet 
otla Na&a • bir _,...._,.... ........ ... ... .,.... 
llakta ....... , 
ı.n~ tew1ır·1 

~· 

'Msz ....... 
51 ti .... ,..,. - ti - . -

Aratit Raal 

Vakit !nal ,, .. ........ 
Oile 1 • il 11 Y.aa 1 e il eı ..... .... " .... , .... 
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z_iraat Bilgisi (*) Dünyada Olup Bitenler 
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Arıcılıkta 
En Büyük 
Felaket l 

· Bir Meksikalı, Aşk Oyununda 
Ancıhkta geri olan memle

ketlerde anlıkların en büyük f e
liketi kovanları mum kurdu iıtili 
ettiği zaman baş gösterir. Pe
tekleri yiyerek arılann günlerce 
didinip meydana getirdikleri işi 
harap eden bu kurtlar az zaman-
da kovanın sönmesine sebebiyet 
verir. Bu kurdun kelebekleri ge-
celeri uçuşarak fırsat bulup 
k?~a~a girince ekseriya çatlak, 
gırınti ve köşe yerlere yu-
murtlar. Bu yumurtalardan bili
hare eamer renkli bir takım 
kurtlar çıkar. 

işte bu kurtlar büttln hayat
ları imtidadınca petekler içinde 
açhklan yollarda yaşar ve müte
madiyen mum yiyerek geçinirler, 
en kuvvetli kovanlarda bile anlar 
bu kurtlan öldürmek imkimm 
bulamazlar. Çünkü onlar daima 
galerilerde gizlidirler. Gerek yu
murtlamak için gerek bal dol· 
durmak için mesken tutundura
mıyan arılar günden güne azalır, 
gUnden güne kırılır ve nihayet 
ya kııı geçiremiyecek bir hale 
düşerler veyahut ta kovanı ter
kedip kaçarlar. 

Böylece mum kurtları ancının 
başına bir beli, anlığa da en 
büyük bir musibet kesilmiş olur
lar. Mum kurdu bu itibarla her 
arıcıyı düşündürebilir. 

Ancak yukanda söylediğim 
gibi bu tehlike arıcılıkta geri 
yerler içindir. Çünkü mum kurt
ları bilhassa eski tarz kovanlarda 
dehşetli tahribat yaparlar. Bu 
gibi kovanlara bir kere musallat 
oldu mu onu hiçbir suretle temiz
lemiye imkin bulunmaz, anlar 
mahvolur gider. Halbuki inilte
harrik çerçeveli yeni uıul kovan-
larda mum kurdu hiç te korku
lacak bir haşere değildir. Böyle 
kovanlan her zaman açarak mu
ayene etmek, kurt aarmışsa te-
mizlemek mümkün olduğu gibi 
petekleri yeni bir kovana nakle
dip kurtlu kovanı kuvvetli bir 
kükürt tütıüsüne tibi tutmak 
mümkilndür. 

Ttıtıü ile kaynar ıu ile iyice 
temizlenen bir kovanda bittabi 
bir teY kalmu. Petekler de ayni 
auretle muamele edilebilir. 

Diğer taraftan mum kurdu 
herhangi bir sebeple zayıf kalmlf 
kovanlarda daha ziyade tahribat 
yaptığından bu kovanlan birleıti
rerek kuvvetlendirmek icap eder. 
Ayni suretle anası ölerek yetim 
kalmış kovanlan da analandırmak 
lazımdır. Demek oluyor ki mum 
kurdunun istilhına düşmüş kovan
larda evveli kovanları temizle
mek, sonra da arıları kuvveti en
dirmek çarelerini düşünmek Jizım 
gelir. 

yeni usul kovanlarda bu ve 
buna benzer hertürlü tedbir basit 
birer iı oldupna g&re arıcıhğın 
en büyük felaketi. bertaraf ed~
mit edmektir. Bınaenaleyh bır 
tün kovanların!zı sönmüş görmek 
•eya bir sene dirhem bal ~amamak 
feliketine maruz kalmak ıstemez.
aeniz mutlaka kovanlannızı pey
derpey deiiftiriniı. Eski kova~
larda mum kurduna yapacak hıç 
bir İf yoktur. 

Ahmet Dündar Beye: 
Türkçe olarak en son neşre

dilen arıcılık kitabı Ziraat V cki
letince tabcttirilen Fuat Beyin 
asri ancılık kitabıdır. Ziraat Ve
kiletinin neşriyat müdürlüğü~e 
~ir mektupla mürac~at ederse.nız. 
aıze bir tane göndenrler efcndım. 

Çiftti " 

'"' . ......... 
'9) Ziraat huauauptlakl mHpllleriald 

aoru11us. Son Poata'aaa "Çlft~I• al 
.ı.. ce•aP wer.cektlr. 

Mukavemet Rekorunu Kırdı 

Jleksikalı M. Yoaıim Sato S•vgilisi Jlal•m V•rk Kaile 

Ekselsiyor yazıyor: Sporda 
rekor kırılır da aıkta kırılmaz 
mı ? Ne münasebet. Maamafih 
aşkı spordan ayırdetmek mümkün 
değildir. Spor, spor olarak biraz 
hafin iae de qk apor olarak 
tathdar. Onun içindir ki atkın 
ıon zamandaki ismi tatlı apor 
olmuştur. Bu itibarla sporun bir 
ıubesi olan aşkta da rekor tesis 
edilir, rekor kınlır ve tekrar ye
ni rekorlar vücuda getirilir. Elde 
mevcut delil ve istatistik bulun
madiğı için bu vadide en fazla 
mukavemet, sür'at rekorlarının 
kimlerin ellerinde bulunduklannı 
bilmiyoruz.. Fakat son zamanda 
kulağımıza kadar gelen bir ecne-
bi haberi, bize, zaman ve mesaf~ 
rekorunu bir Meksikalı aşığın 
tesis etmit olduğunu isbat eder 
fibi oluyor. Mesele şudur : 

M. Y oaşim Sato isminde bir 
zat, bundan üç sene evvel Verk 
Kaik isminde çok gUze) bir Çin
gene kızı ile evlenmiştir. Verk 
Kaikin babası İtalyan, anası Ma
cardır. Şimali Amerikanın cenup 
kısımlarında, seyyar Çingene 
çergelerinde yaşamış ve bir te-
sadüf eseri olarak M. Yoatim 
Sato ile tanışmış, seviımif ve 
evlenmiştir. Fakat hadiseyi, 
kızın mensup olduğu kabile 
hiçbir zaman ne affetmiş, ne 

kabul eder görünmüştür. Ç&nkü 
Çingene kabileleri arumda mev
cut tramül hiçbir Çingenenin Çin
ıene olmayan bir başkasile evle
nemiyecejini imirdir. 

Onun içindir ki evlenme me
rasimi de tabii ıekilde cereyan 
etmemiştir. Genç kız, sevgilisile 
konuşup anlaşbktan aonra kabi-

. lenin, kenarında kamp kurduğu 
Riyo Bravo nehrine atılmış, yüze
rek karşı sabile geçmiş ve sevgi
lisine kavuımuştur. Fakat Çinge-

lerin bu hadiseyi unutmalanna 
ne ktu z· . kin ve ihtimal yo • ıra 
ım k b"l · Verk Kaikin babası a ı enın 

. · :di Kwnm b.. tarzı hareke• 
reısı • • 

tini hiçbir zaman kabul edemiye- ı 
ccğini söylemiş ve llstelik bir de 
yemin etmişti. Bunun üzerine bütün 

Çingene kabileleri vaziyetten ha
berdar edildiler ve her kabile, elin
den seleni yaparak Verk Kaiki ko
cuının yamndan a§lrmıya karar Yer-
di. Ve bir m6ddet evvel bu ka
rar yerine ıetirildi. Verk Kaik 
kocuınm yanından llflnlmlfhr. 
Fakat kaçınlmadan evvel birkaç 
satır yazmaya muvaffak olan 
genç kadın, bu pusulaaile koca
sını bqına relen felaketten ha
berdar etmittir. 

Bunun üzerine M. Y oatim Sato 
derhal işini, gücünü bırakarak 

aşınlan kanımın peşine düşmilf
tilr. onun maksadı, bir rezalete 
meydan vermeden kabileye yetiş
mek ve kadını çingenelerin elle-
rinden almakb. Fakat üç sene
denberi cenubi, şimali ve orta 
Amerikayı baştan başa dolaşma-

······················•··········•···························· 
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1 • 300 • .................... 
Gelen evrak geri verilmez. 

lianıardan m••'ullyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara ( 6 ) kuruşluk 

pul ilavesi lazımdır. 

AJr•• tleiiıtirilmesi (20 J lcur111tur. .. ...-.. .. 
Gazetemizde çıkan resim ve yaı.ılarm 

~ütün hakları mahfuz ve 
guetemize aittir. 

sına rağmen 

olamamıştır. 
emeline muvaffak 

Çünkü her gitiği 

yerde, karısını kaçıran kabilenin 
bir müddet evvel oradan uıak-

lqbğı haberini öğrenmiıtir. itin 
sarihi pdur ki M. Y oafim Sato, 
bu mlltlıit takip eanaunda çok 
defa llmitsizliie diifmiiş Ye artık 
firarileri kovalamaktan yaz reç-
mek tızere iken karwndan aldaj1 
bir haber veya kıaa bir pmula, 
kınlan ceaaretini tekrar iade et-
mittir. Son defa M. Sato, kanım
dan bir mektup almııtır. Bu mek-
tupta, kadın, kocaıına aönmez 
aşkını bir defa daha tekrar
ladıktan ıonra kendisini kaçıran 
kabile ile beraber Düranso 
şehrinde bulunduğunu bildiri
yordu. M. Sato son derece betbin 
olmuştu. Bu haberi alınca derhal 
yola koyuldu. 

Düraogoya vardı. Fakat 
kabilenin cradan da uzaklaşmış 

olduğunu ögrenince fena halde 
canı sıkıldı. Gazeteleri dolaştı. 

Başına gelen felaketi anlattı. Bu
nun üzerine zabıta harekete geldi. 
Bu sırada, Çingene kabilesi başka 
bir manevra çevirdi. Bir yolunu 
buldular. M. Satoyu hırsızlıkla 
itham ettirdiler. Biçare adam bu 
ithamın uydurma olduğunu ispat 
edip adliyenin edinden yakasım 
kurtarıncaya kadar Çinıcneler 

uzal&lqmıya muvaffak olmuılardı. 
Maamafih hidiae, halk araımda 
son derece derin bir aksi tesir 
yapmışbr. 

Birçok kimseler, M. Sato ile 
beraber çingenelerin takibine 
çıkmıflardır. Aynı zamanda mat
buat, bu hale bir nihayet veril
mesi Jizımgeldiğini bildirdiği gi
bi zabıta da bütün kuvvetlerini 

seferber hale koyn:ıuş, çingeneleri 
kovalamaktadır. Üç senedcnberl 
ıüren bu hiısi saklambaç ve ko
valamaca oyununun yakında nı

hayet bulacaiı zannolu11uyor. 

1 
lktısat ı 

Dünya 
/ktısat 
Haberleri 
DUnr• 2eytlnr•I• lat1h .. l6tı 

1901 - 190S ıenelerinde dünya 
Yuati zeytinyatı iatibsalib 520 
l,in ton idi. Bu rakam 1926 -
1930 aenelerinde 790,000 tona 
çıbutbr. Daha sonralan İle yağ 
İltilıaalib 864,000 tona çıkmıı
br ki bunun 402.000 tonu ispan
ya mahaultldilr. 

Milltahail memleketlerden mü& 
teblik memleketler~ aene · • 
bi.JI ton zeytinyağı gider. Mustah
ail memleketlerin yanında aencvi 
79,000 ton ilıracat yap~ İapan
ya, endan aonra, 78,000 ton ih-
racat yapan ltalyan ve 68.000 
ton ihracat yapan F ranaaam 
cenubi Afrika müstemlikesi gelir. 
Bununla beraber bu ihracat ame-
liyeainde lapanya tamamile kendi 
yatım ihraç etmekte, ltalya ise 
Jllzde yirmi batka memleketlerin 
yapa Yasatahk yapmaktadır ki 
bunlar içinde yine yüzde yirmi 
alt111 l.panya yağlandıl'. 

1933 Senesi Clh•n Fındık 
Rekolteal 

Bertin Ttlrk Ticaret odasın· 
dan ahnan malumata nazaran 193. 
aenesi cihan fındık rekoltesi hak
kında doğruya yakın tahminler 
yapılmağa baılamıştır. Umumi 
kanaate göre, mahsul geçen sene-
kine karşı hayli az olacaktır. 

Sicilyada, bu sene rekoltesi-
nin mühim nispette az çıkacağı 
katiyetle haber verilmektedir. 
Filhakika burada geçen aeneden 
kalma bazı partiler mevcut iıe de 
bunlar bir taraftan, daimi bir 
aurette artmakta olan fiatlarla 
aablmaktaclırlar. Yeni mal çıkın
cıya kadar bu eaki partilerin 
tamamen elden çıkmış olacak
ları ıuuhakkak aayılmaktadır. Bu 
'mevcutlann miktan, her biri 50 
kiloluk 85 bin çuval tahmin edil
mektedir. Sidlyamn 1933 aeneai 
fındık malıaultı ancak SOO bin 
kiloya balit olacatı tahmin olun
maktadll'. 

Roma ve Napoli rekolteleri 
dahi ıeçen aeneye nisbetle kü
çük ıi>rlllmekteclir, öyle ki Na
poli civanndaki bazı ağaçlarda 
meyvalar aayılır derecede az 
imiıler. Buralarda eaki senelerden 
bakiyeler mevcut olmadığı bildi
riyor. 

.* f ispanyadan gelen haberler
den dahi bu sene az miktarda 
fındık mahsulü alınacağı anlafll. 
maktadır. Bu memleket geçen 
yıldan kalma hayli bakiyelere 
malik ise de bunların yeni rekol-
teye kadar kimilen satılmış ola
cakları kabul ediliyor. ÇUnk& 
ıatıtlara bir taraftan devam edil
mektedir. 

Türkiye mahsulünün ise orta 
olacaiı tahmin ediliyor. 

........ 

~!~~"'_ 1:a~lili Kuponu 
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Tahiatinizi öğrenmek istiyorsanız 
resminizi il adet kupoı: ile birlikte 
gönderiniz. Resminı·., 

·: 

tabidir ve iade edilmez. 

lsim, meslek 
veya san'at 

il 

11 bulunduğu 
11 

memleket 

Besim intişar 
edecek mi~ 

ıııra~ a 

Resmin ldişeai 30 kuru hık 
, pul m ukabilinde gonıiı-ı lt>b ı l ır. 
~ ~ 



Piyangosunun Keşidesi Başladı M. Herigo D(qor Ki: 
-

Bugünkü Keşidede İkramive t<azanan "Türklerin Yeni Eserlerini 
~ Mükemmel Buldum 

Numaraları Aşagıda Ukuyunuz 'Baıtar.ı. 1 ine< ••yt•d• - Gazinin ayrı ayrı eserl::.yıhr. 
On Beşinci Tertip Tayyare Piyangosunun l)ördüncü Keşidesi e Bugün 

Öğleden Sonra Üniversite Konferans Salonunda Başlanmıştır Kazanan 

Numaraları Aşağıdaki Sütunlarda Bulacaksınız 

40000 lira 60 lira 

met ve Ayasofy& camilerini gez- ,:,, .rginizi çok gUze: buldum. Türk 
miş, oilhassa Sultanahmet tamiı- mallarmın mükemmeliyetini ve 
ni Türk 1anatinı gö terme1

{ iti- g~zelliğini Avrupaya da g3stu·-
bariJe çok beğenmit ve Türkle- mek istiyorsanız, yakında biı:ım 
rin sanat seri n.i muhafaza Liyon şehrinde bir sergi açılacak 
hususunda gbstt-r':la~Ieri itinava oraya i'tirak ediniz. Ben bu hu-
nazan dikkati celbe mi tır .. usta size bütün k<'laylıklan 

göstereceğim. 
M Heri)'o akşama · io ru M. Heriyo bu ak .. am, beynel-

Kazanan!ar Beyoğlu b ra. t)I' geçeıek Galata· milel radikal - aosyalist kongı-eai 
22977 urayclaki yer 1 mallar aergiaw müzakerelerinde bulunmak Gzere 

Kazanan 1 
50 Lira 

Kazananlar 

4548 
20000 lira 

Kazanan 

20890 
5·000 Lira 
Kazanan 

16161 
3000 Lira 
Kazananlar 

27067 
1500 Lira 

Kazananlar 

14652 
685 
43226 
1000 Lira 
Kazananlar 

47242 16478 
41542 
29110 
2384 

12927 
1512 

4123 4926 
150 Lira 

Kazananlar 
9168 

14404 
13099 
45537 
12409 
15170 
14545 
3G002 
4421 

34759 
. 27711 

17944 
12861 
34892 

40851 
16789 
10792 
30184 
48779 

47791 
37064 
48675 
25684 
26510 
31684 
41997 

47'i74 
3212 

10249 
5923 

36414 

19787 
44'J57 
21017 

32451 
17657 

6841 

M901 .... 48230 4320\ 23738 30122 

10878 .. 16061 18441 
13295 45966 

11190 3Cf873 47120 28457 
31903 1 ogo 

43178 
36004 
30'l20 
28420 
28953 

34587 
10820 
29632 
11124 
37469 
30072 
3679 
7816 

34859 
44358 
5716 
6536 

16384 
31(}27 
33585 

8631 

8729 
47847 

4234 
IO'l94 
8465 

36108 
44346 
43202 

44585 
30077 
231U 

69846 
23760 
187-43 
JOO'l8 
14818 
70'l2 

42116 
20065 

45743 

2179 

17993 

6388 

26200 
2U74 

•3822 
36780 
37701 

43037 
14748 

19169 
7926 

38775 
34189 
25900 
197 5 
10166 

9858 
13~79 

30673 

44230 
38716 

16061 
1277 

4749 

48876 
llOJ4 

35939 
15221 

111 
6998 

2879'l 

'1518 
39745 
8908 

38130 
11755 
5.1180 
13251 

41356 

30572 
136 
180 

38740 

12780 
7782 
5294 

14521 
19467 
18530 
14271 

7460 

4880 

26135 

7834 
27099 
13675 
13948 
409.JI 
1JOO'l 

213 
8716 

36509 
30245 
26561 

1880 
23615 
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bqtan fNata gezmit. aergiyi IQk Sofyaya gidecektir. Bulgar S.... 
42370 

bejenmq f t ilhaua Tirk yerli vekill M. Heriyoyu istikbal etmek 
35320 malla· ııwı zenginliği kaqaaında üzere Bulgaı demiryolları umum 

çok ll'tltehaH71 oldugunu ifade mOdtırü M Koçefi buray• gön· 
34676 etmiftir F ·anaız devlet adafı dermiştir. Aynca Buliar Başve-
19754 aergi koraiaerl Nazmi Nuri Beye killerine mahsus husus varon da 
18838 ihtiaaalannı ... cJmle ile ifade şehrimize g6nderilmiştir. M. Hen-

17858 
11024 

48397 
13454 
15175 
5014 

47656 
42061 

7056 
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22733 
2~298 

7568 

22876 
12234 

462.31 
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24969 
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43580 
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46223 
2n61l 

2879 
• ıooı 
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30024 

27475 
39200 
43462 
47392 
42895 
15665 

f 349.f 
3026 

23855 
25217 
7259 
7582 

etmiftir ye. Sofya seyahatini ba:. vaıon 
- BBtor b eaerler bnyGk ile yapacaktır. 

Genç Bir Kız Birdenbire Kayboldu : 
t B,..ıarafı 1 in4.f iayf ada ) 

mıı; takat en ufak bir ip ucu 
bıJ~ ~ide edilememişti;· 

Bu .ınad• renç kız birden
bire meydana çıkarak hlikftmete 
m&racaat etmit ve "Ben teııay
yup .tmq değilim Evlenmiye 
karar verdim. Yanımdaki rençle 
evleneceğim. . demiş ve Niyazi 
Ef. i.minde bir renci göstermiş
tir. Niyazi Efendi Hafız Mehmet 
Efendinin oiludur. 

S6ylendiğine ıöre, Nazmiye 

H. eskidenber: Nivui Efenct ile 
tamt&rm1f. Hidiae ıeceai baba
sının evinden kaç•nk Niyazi 

Ef. nin evindt.. saklartmıı, nihayet 
iti kanuni yola d6kerek evlen
meye karar vermiştir. 

Nazmiye Hamre kanuni olan 
yaşım doldunnq oldujwıdan or
tada hiçbir kanunsuzluk rCSriil
memiıtir. Bu suretle, Aydında 
geniı dtdikodulaı a meydan veren 
bidiae, İ:>İr evlenme ilt. unutulup 
gitmiştir. 

Erenköy Kız Lisesi 
Müdürlüğünden: . 

1 - Ajuatolan yirminci pazar flallndea itibaren talebe kayıt 
ve kabulüne batl••acakbr. 

2 - Puar, Sah, Peqembe gibıleri saat ondan on yediye ka
dar eski talebenin kaydlan tecdit, mtlracaat edecek yeni talebe 
namzet kayıt olunacaktır. 

3 - Kayıt ve tecdit kayıt için inOracaat edecek talebeain 
..bbi muayeaeleri yapalmak here muayyen aftnlerde saat onda 
mektepte bam balmamalan llzuadL. 

4 - Y eaidea ka11t ohmacak talelfeain hllvlyet clzdU1. eneJce 
balunduklan mektebin tebadetname veya tudilmwmui; bet bin 
bemiz kurup kadar mut aı... memur Çı.;'"uklvmclaa pamiy• 
'allnmw tevfıkaa yilzcle on tenzilat yapılaaak içia babalmıam 
bulunduklan vazife ve IDaaf maktanm ,Werir veeika "oa bet laa
ruşluk pul lizımdır,, beraberlerinde olaralı Yelileri ile Wrllkte •• a
caat eylemeleri. 

5 - Mektebimizin ilk kasım dlrcl8bel ve 'betlnci sımfl~ 
orh ve lise sanıflanna leyll talebe bbal olunur. hk kısmın leyb 
&creti 200, orta ve lise smıflarmm ~25 liradır. 

6 - Eyl61 iptidaına kadar kayıtlannı teulit ettirmemit olaa 
eski talebelerin yerine yeniden mtira .. at edenler ka,,.t o.._eıuıkbr. 
Tatil mlna1ebetile bulunduklan malaallerd• _.,,e• u .. da 
gelemiyecek olanlar lcretlerini g6adermek prtDe ,., ile .... eaat 
edebilirler. 

1 - 'Mez~t, ikmal ve kabul imtihaalara eyl61 iptidum4 
on birine kadar yapılacak qlfalla on birinci pü derelwe ltat-
İamteaktır. 0 3937,, 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Baaıkamı%ı• mahtelif ....Werinde istihdam edilmek lur ylzer 
lira maaşla ~ltm Galatuaray Ticaret kısmı ve orta ticaret •ekteY 
memurlarından ve ikiaı ziraat mektebi mennlarmclan olmak 
üzere bilmuaabaka aekiı~ur almaeaktır. Muubalca imtiltam 
4.nkara ve lıtanbulda 29 Apatoı "1933 tarihine mttsadif sah gllnll 
saat dokuzda yapılacaktır. lmtilNm programı ve sair prtlan Lavi 
izahname Ankara ve latanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından teda
rik edilebilir. Talipler bu iıabnamede yazılı veıik.tan hir mektupla 
berabu Aıakarada Ziraat Bankuı Me..in MüdOrlGjiine veya 
lataanbü Ziraat 8-kuı Mldtırlütüne nihayet 23 4iustoa 933 
ak .. m&•a kadar aBndermek veya biuat ...,.. •••tile llllrMaat 
etmit buluamaladular. "'920,. · 
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Yunan Meclisinde Bir Dayak I --------
Tenkitçi Bir Meb'usun 
Elbiseleri Parçalandı 

Muhalefet Partisi, Bu Tecavüz Üzerine 
Hükômeti Şiddetle Protesto Etti 

r-- ,,.,.,...,. llecll.t 

Athıa, 10 (Hasua1)- Meb'aaan 
Meclisi din açı)llllf " ba mtlna
aebetle feftallde tedbirler alın
mıştır. Evveli Başvekil M. Çalclarla 
kürsüye gelerek beyanatta bulun
muş, itilifçı söz.lerile muhalefeti 
tatmin edememiştir. M. Çaldaria 

bu meyanda hamiller meselesine 
temas ederek yapılan anlaşmayı 
izah etmiştir. Başvekil, ikbsadi

y atta milli istihsalibn himaye 
olenacağını, maliyede masarifatuı 
tenkis edileceğini ve ordu erka
nının siyasete müdahale etmiye
ceklerini bildirmiştir. 

Başvekilden sonra Ahrarlar 
namına söz alan Mazarakis ge
çenlerde Venizelosa karşı yapı-

lan suiakastten dolayı hükumeti 
şiddetle tenkit etmiştir. Mütea· 
kıben kürsiye gelen Kafıuıdaris 

ve Papa Anaatuyo ela bitin 
bnpkLldarm mllebbihi hnldi
met olduğunu bilclirmiftiF. 

Mecllate Bir Dtarak HldlH>I 
Atin&, 10 (Huauai) - Çiftçi 

fırkasma mensup Selinik meb'uau 
Gavrilidisin V enizelos suikastı 
hakkında söylediği ıözler mec
liste büyük bir ıtlrilltll uyan
dırmış, bu sözler ktifürler ve 
tahkir amiz müdahalelerle kar
şılanmıştır. M. Gavrilidisi kür

süden indirmiye çalışan Halk 
fırkası meb'usları, israr karşısında 
kendisinin fena halde döğmüşler 
ve elbiselerini parçalamışlardır. 

Muhalefet, Gavrilidise yapılan 
tecavüzden dolayı hükumeti şid
detle protesto etmiştir. Bu kan· 
şıklıktan sonra meclis resmen 
tatil edilmiştir. 

RUSYAYA GÖNDERilECEK STAJiYERLER HAIKINDA 
Sümer Bank Umum MUdUrlUğUnden: 
Rusyada mektep ve fabrikalarda azami bir aene ataj alrdükten 

sonra Kayseride kurulacak meuucat fabrikasının iplik. dokuma, 
boya ve apre tubelerinde usta ve usta muavini olarak iatihdam 
edilmek &zere Rusyaya talebe g&ıderilecektir. 
Aıağıda yazıh şartlan ve veuiki haiz olaalann isim ft adreaJeri 

ve üç kıt'a fotoğraflarile beraber bankamız .,...alda pbaine ni ... 
bayet Ağustosun 1 S ine kadar mllracaat etmeleri ilin olunur. 

Bu hususta şimdiye kadar lktuat Vekaletine ve bankamıza müra
caat etmiş olanlartb m&racaatleri nazarı itibara ahnabilmek için 
atideki vesaiki derhal ikmal edip göndermeleri lüzuuıu \ebliğ olunur. 

1 - Türk olmak. 
2 - Sanayi veya mümasil mektep mezunu olmak Yeya fabrika

larda çalışmış bulunmak. 
3 - Askerlik hizmetini yapmJf olmak. 
4 - Tahsiline ve bulunduğu hizmetlere ve kazancma ait kendi 

el yazısile tercümeihali (lisan bilip bilmediği). 
5 - Tahsiline ve çalıştığı fabrikalardaki hizmetine ait .. badet· 

name veya tasdikname suretleri. 
6 - Fabrikada çalışabileceğine dair sıhhat raporu. 
7 - tlakkında kimlerden malumat alınabileceği. 

O asabi ve ablgan, o zaman 
coşmuş.. Ağzından tükrükler sa· 
çılarak, söylediği sözlerin her 
kelimesini biribirine çarparak, sağ 
elindeki cemiyetin selihiyetname
aini tehditkar bir tavırla sallıya

rak bağırmış, çajırmJ.f, söylemiş •• 
ve nihayet bütün bu sözleri; ora
da toplananları cemiyetin kapwna 
kadar sürüklemek IİllrİDİ g&ter
mekle hitama enDifti.. Hiç bir 
insan rubu iizerlade, en ldiçlk 
bir sempati yap.... ihtim.& oJ.. 
mıyan bu adam, ba koca llema 
Ye IOfta ,nruh-, aıbaaclaa 
ne mretle etırnklemipa"?. • ...+ 
enabuu o g&n dıllllı Nd " 
Terakki cemiye._ • 11•1• 
laayatmda, bu adamın cazibesine 
tutulanlar arasında bile Yermek 
m&mkb olamaınıthr. 

l.t'kr••• Dehlll 53,50 
D8J111lU 1111. 5.e,25 ..... , ..... ,, ... 

D Jl.75 

Ret\ 
Tram,,., 
Rı~ıtı::n 
Oeı.ıo1a, .. 
l'e..tıe 
El-'ııtılla 

Bu şeraiti haiz olup ta stajiyerliğe seçiknlerden avdetlerinde ban
ka emrinde çalışmak hususunda bır taahblitname almacakbr. (6182) 

•ı..,J --~~~~~~~~~~~~-~~~~~.,..-~~~~~~-

- Bu adam kimdir? ... 
Onu, 0 güne kadar bilea 

JOldu. Fakat o giblden itibaren 
onu herkes tanım ye birçok kim
.ıer, ona tam on sene bir allah 
sibi tapb. lık gGnlerde, bu zata 
.. dece: 

- Kemal Bey. 
Deniliyordu. Biraz aonra, 

Şukı. birçok meşhur adamlar 
sibi ona da bir aafat ilive edile
ftk: 

- Kara KemaL 

• • 
BORSA HARiCi 

TehY1181 • MeakOkal 

Lira -
, .. Alb• '::: ..... .. . .,. 
llıı• • ıo.ıe 
Mıl'.,_ SiM 
beDkaet(O..&) 287 
lteba IMfll*llk ... 

\ &;aalıurl19'1 .... 
lAala) ... 
~) .... 
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nva1c1m...,....., 
........ tir. 

.............. 
Galatasaray yerli Mallar Sergisindeki 

VEDiKULE GAZ ŞiRKETiNiN 

KOKd°iJitaG 
katranda p1wı1aa maddeler. _., 

Türkiye Zir-~at 

Bankasından: 
Ankara' da Umum Mlldllrl6k servislerinde istihdam edilmek 

&zere altı tef namzetliği için 26 Apstos 1A33 camarte.i tünü 
ubahı uat dokuzda Ankara ve latanbul Ziraat Baıakaıarmda bir 
miaabaka imtihanı açılacakbr. imtihan neticesinde muvaffakiyet 

ibru edenlere gölterecekleri ehliyet ve liyakatleri derecelerine 
pre yllz kırk liraya kadar maaş verilecektir. Muaabakaya iflirak 
edeceklerin Mülkiye veya Yilkaek İktisat .ve Ticaret mekteplerinden 

Yeyahut Hukuk F aldilteainden ve bu mekteplerin ecnebi memleket• 
lerindeki muadillerinden mezun olmalan linmdır. 

imtihan programım ve sair şartları havi izahnameler Ankara, 
lstanbul ve lzmir Ziraat Bankalanndan tedarik edilebilir. Talipler 
bu izalmamelerde yazılı vesikaları bir mektupla beraber Ankara'da 

Ziraat Bankası Memurin Müdiirlilğüne veya istanbul Ziraat Banka• 
aı Müdürlüğüne nihayet 20 Ağustos 1933 akşamına kadar ıonder-
mek veya bizzat vermek auretile müracaat etmif buh•nmal~. "3921 .. 



Givur Mehmet 
Kara Yll.rek Çetesi 

Tefr~k• No. 88 

Abdülhamitle Rus Sefiri
nin Bir Muhaveresi 

.POSTA 

Taş 
Devrinde: 

Bu Sütunda Hergiin 
Yazan: Vail• .._. _______ Fransızcadan Tercüme Eden: R•llce __ .. 

MiNYATÜR 
----·---

Michel küçiik yaımda ana ve g6türdtiğii zaman btıyiik bir keder 
ve babUllll kaybetmİf olclujıı için içinde idi. Fakat ondan bu ümit-

!, onu teyzesi biiytitmiifttL Q huta- ıizlijini Aklamak için cebrlnefa 
Abdülhamidin bir sualine sefir cevap verdi : .. ~ ~· . bldı ve IOn derecede zayii olarak odiyordu. aynbrlarken ıenc kıza 

"Hepsini kllı~•n garirmek lazım • .,, ··~· ... .,,,, ~·4;--;;~~ .. :.._ büyüdü. Onlann familyuında da- kıza ktıçllk bir paket verdi. ve 
Y- -y ' ima böyle aahif btlnyeliler obnuw- ancak tren kalktıktan IODl'a aç-

- Son harp, memlekette bil- a.ı __ ,___ yapbklan paralan ..a..... tu. Bunun için teyzesi kendisini ma11nı rica etti. M&teeuir tklerl• 
IUUllUll"lll •-- b&yflk bir ihtimamla yet:ipİrmİfti. biribirlerlne baktılar ve aJnlclılar. Jiik bir para buhranı huaule mek İHrmİIİDİz?.. · ~ O.• lllıhabaclen çok endife ecli- Tren hareket eclince Muti 

ıetirdi. Hele bu kalp paralarua ço- Sefir, pyri memul bir lılcliae - Ne Kadar Selisetle yazı· yordu. Doktorlarua taniyeaile ken• paketi açb. Bu pakette keacliahala 
talma11 ticaret alemini büabtltb karfllJDda buludajunu zannederek yorsunuz üıtad !. diaini birbç zaman için Niae enfea bir aıiDyattlrtbıG ı&rilnce 
berbat etti.. Hau •• Hazır aklıma telltla cevap vereli: ================= glnderdi. ihtiyar kadın bunu bil- sevincinden kıpkırmm keailcli. 
selmifken IOrayım.. Şayet aizüa - Şlph..U. ( M E K T E p 1 ' L E R 1 ) ynk fedakarhldarla yapllllfb. Mi- Micbel b&t&n maharetile ODUD 
memlekette, blyle kalp pan ya· o umui Abdlllhamlt, elini chel buna, ancak reaimlerile orada reımini yapmlfb. Genç im ba 
.... n•, Ve bu auretJe de clevletİD r._ k .l.ı.. k V ~ns•rvatuvara para kazanabilecejİDİ ümit ede- mİDyattirl UZUD 1111111 lptlktea 
r- uzatb. ~ıır•fm oruvnunu çe • Af, v, rek raza olmuftu. Genç adam aora çantasına koydu. 
haysiyet ve nlfuzunu ıaran bir ti. içeri tiren m6aahibe: AT G ? feYkalicle ıtızel minyatir yapar- * 
tqekktil ele ıeçae. bunlara • - Betiktat karakolundan ge- ıwası/ iri/ir dı. Omicli bop çıkmadı. Az za- Michel Pan.. avdet ettiil za. 
ceza tertip edeniniz?. len mecidive torbUIDJ ıetiriniz. K eli manda siyi ile para kazandı. man sıhhatli pyet 1J1 IA Fabt 1 on1enabivar Bele "yeye tl· N" d b l d ~.. d M" kalbe L•ll h d .. __ ... Dedi. Sefir bu ıualdea Ab- Dedi. Torba içeri geldi~ 11 e u un u5 ... ema a 11 n 1U1 utay a. .,..... slt-

•• bidir. "Şan., için yq mevzubaha Mand M d" · • d bir tikt "ki a .. _._.ı_ dülhamidin maksadım birdenbire zaman da, elile aalonun ortuım a JSOn ı1mın e ıenç en 10ara ona ı ~ uwa ya• 
d b b 1 __ ,_ değildir. 11 yapndan küçilk ta- Amerikalı kızla tamfb. Michel'in IDlfb. Sonra bu mektaplana ar-

anlayama ığı için °1 u unuaa l(latererek: lebe alınmaz diier telli sazlar, güzel ve ıolgun ytiz&, kibar et• kua keıiliYerdi.. Sevcliji kazdan 
cevap verdi: - Şuraya dökünüz viyolonsel, keman piyano, viyola van genç kmn pek çabuk dost- onda bir resim ile beraber ıe-

- Ruıya Çarlıjı, kendi hak Emrini verdi. dersleri için lS yaı azamidir. luk ve teveccilhünü kazandı. Az çirdikleri tath saatlerin hlbra• 
ve salihiyetini iblil edenlere kar- Musahip, torbanın aazniı açb. vakitte ıayet iyi doıt oldular. 11ndan bqka bir ıey kalmamı!:; 

• Talebe haftanın muayyen günle- D · ber b · "eli B bah --LL&11.1a ıı en kliçilk bir mllsamaha da bile Dibinden tutarak i.r.indeki mecidi- aıma a er gezmıye il yor- ir aa ona taaaauuu 
r- rinde ikiter defa ıaz ve nazari lar J.azı" od .ı----di ı eh. ktu tirclil D-L- ---1-bulunamaz. Şayet blyle bir fiile ı ·sal kab t"' 16 halıl - • n a W111J1c: yor ar me p ıe er. aua .u1n1 

ye erı onun a uy anu ze- den alır. Müterakki talebe için Miı and zeki olduj'u kad,r da açmadan üstündeki palclu ve 
içtisar edenler ele ıeçene, bunlar rine bC)falttı. SeJir, yerinden sıçı· aynca imtihanlar vardır. Devam ıftzeldi. Delikanlmın kalbinde yazı11ndan bunun Maad'daa ol-
hakkında en tedit cezayı tertip radı. Bunlardan birkaç tanesini mecburi, tedrisat mubtelittir. Ta- ona kartı derin " aamimi bir dujunu ulallllftı. Genç im ona 
etmekte katiyyen tereddüt etmez. eline aldı. EYirip çevirmiye baı- lebeden ayda lSO lru1'11f den duyp uyanmıfb. Fakat bunu 1ayle yazayorcla: 

Abclllbamit, atlltimaiyerek bir ladı... Hem bunlan tetkik ediyôr, hiçbir hareketle genç kıza bil- " SeT,m Micllel, 
aual daha aordu: hem de: ücreti ahnır. Yardımca denlere dirmecli. Bup ldiçilk clo.bmas Mia 

de•am etmiyen talebe imtihana Bir .. :.... -L--mı Mit Mand Macli10n Lad1 Fmcaller ieri:J - Bu fiile ictiaar eclenler, bl- - -t- • 
ytık bir komite halinde olana " - Çok hayret edilecek teY ... kabul edimez. Bilumum yayh uz- ıayet kederli bir çehre •• at;!; tatıyor. Milyuder Villiam F OICd• 
bwalarua aruanda bazı ecnebiler Bu amele.. bu cahil Ye kaba lar ve piyano için Kome"atavar maktu lmarmıt sizlerle •• la karat oldum. Biliyor •11S1111m: 

adamlar •• bilmem ki bunlan nuıl 9 senedir. Bmlun beti bqlanğıç, chel'un yanma gelmifti. bu teJ kimin aa$icle olcla? 
ele bulununa, ne yapanuuz?.. yapabilmİf)er •• fOphesiz bunlar bu dlrdn tekemmtll devresidir. - Haftaıun 10nunda Paria'e ıi· Sizin sayenizde. Şl a yapb-

- Arzettim ya, pvketpenah.. diyoruz, dedi, Orada on onbet iım ıeyahatlerla mla 
Devletin hukukuna tecam eden- itte yalnız değildirler ... Belki de Mektep neharidir ve tedriıata tün kaldıktan sonra Nevyork'a yapb~ miayatlr ,...imi kar 

aizin tebaanızclaa bazı kimaeler teırinienel birde bqlamr. avdet etleceiiz. Babamua orada betti-. Ba .., bem fevkallcle 
Jer her kim oluna oı.. " her tarafından tepik edilmişlerdir. Kayıt ve kabul için bkmek• bulunmua fl11mm11, yalvardım mllteeair •tmiftl. Gnetelen lla 
.. nıi prait albnda bulauna Diyordu. tep plıadetnameai, atı klich, yakardmı nafile, muhakkak gide- verelim, bulup bua !etirealen 
"9lunaun, bunların hiçbiri ceza- cek-ı-=-ı iyle üzülelim ki.. : .. e m"'kifat ---!•-J.a-a it· clir4im. mbbat raporu nnfus tezkerelİ ....,.. ... u ..... - .. ~ 
ün kurtulamaz. Abdllhamit te ayaja kalk- ıa··mdır. daha bet gllD buradayız. Soara Bu minyatlrii Slr Fmcaller 
ı - Ya, bunlar derdest edilir- mlfb. Sefirin bu llzlerine de -- kim bilir bir daha birbirimbi bubnuştu. Y alm bau bm Wr 
ken, htıktmete de iavan eder- ıu ıuretle mukabelede bulundu: * girmemiz kabil olabilecek mi? tarda iade etti. Miaptlre •• 1 

Kadıköy Kızıltoprak Taş köprü Michel'un ırözleri dolmUfba. kabil reamiD aahibiai iatiJorcla. 
lene.. - bıtimalki aralannda bizim Kayıtdağ cRddeıi No. 5 Nurettin Beye: tebeyyllcünden bir kelime alyli- Bu,On ço)( m•'ut ve çok ~ 
1 

Sefir, Çar devletinin kudretini tebaanmdan olanlar da vardır. Bugünlerde liselerde, muallim yemiyordu. Genç kız bu elemli bir kadınım. Size iki mllyoalak 
pstermif olmak için azametle Fakat asıl bu meseleyi idare mekteplerinde. aan'at mekteple- ıllkiltu bozmak için cebinden bir çek 1anderiyorum. Sakın ba• 
cevap verdi: edenlenn kimler olduğunu bili- rinde leyli meccanilik imtihanlan bir reıim çıkararak: na danlmaymız. Bu o harilmllde 

- O zaman, Kazaklara emir yor musunuz? yapılacktır. Bu müsabaka imti- - Bakımz, dedi. Küçük dostu• minyattirlin bedeli dejildir. An· 
h 1 . • t 1 d ·ı.. nuzu hatırlamanız için size bir cak onu yeniden bulmaktan mll-verilir .. hepsi de kılıçtan geçirilir. - Hayır. an arının şeraıtı gaze e er e ı an fotoğrafimi hediye ediyorum. dir 

Abdlllhamit ka·'anm çath. edilecektir. Gazeteleri takip Emı"n olunuzki ben de sizi bir tevellit aaadetimin bir nipneal · • ~ - Şu halde, onu size ben " Se .. m M" h l • b-- kal Sefirin bu sözlerini, elinde bir ediniz. unutmayacağım! Vg~ ıc e ııze uLuu • 
söyliyeyim .. Haniya bir zamanlar, * w bimle ıaadet ve muvaffakıyet ıilih gibi kullandı: B v ı d bn. ··k bü ük f · · ~ 

eyog un a uyu y· acıa- .Maltepede Mehmet ve Mustafa Michel sevdiği kızı istasyona temenni ederim. Beni unutmayınız. 
- Şu barde, bizim zabıta lara sebebiyet veren ve sizin ta- Efendilere: 

kuvvetlerimiz hak kazandı... Sa- rafınızdan da mütemadiyen şiki· Vaziyeti bir kere de Maarif 
babtan beri Amavutköy taı ocak- yet edilen bir Kara Yürek çetesi vekiline bildiriniz. 
Jarmda devam eden müsademe- vardı. lf 
nin aılam biliyor musunuz? itte - Evet. T~kirdağında Ahmet Beye: 

bu hadise, böyle bir meseleden _ lıte, bu işi yapanlar, biz- Bu ıene sanatlar mektebine 
ileri gelmiştir. Ne zamandanberi zat onlardır. 20 leyli meccani ahnacakhr. Alı·· 
piyasayı alt üst eden ve maatte- nacak talebe tahriri bir müsabaka 
euüf yalnız bizim detll •. ecnebi - Fakat fevketpenab.. Bu imtihanana tabi tutulur. Müsabaka 
ticaretini de müıknı vaziyetlere caniler, çoktan ele geçmitlerdir. imtihanı llkmekteplerde okunan 
aürükleyen kalpazan çetesinin Hatta dllndenberi deveran eden türkçe, riyaziye, tarih cojrafya, 
mevkii keıfedilmif.. Bunlar ele bir pyiaya bakılırsa, hapsolun- yurt bilgisi ve reıimclen iharettir. 
ıeçirilmek istenilmişti. Halbaki duldan yerden firar etmiıler.. 12-lS yatında obnak lizımdır. 
teslim olmamif)ar •• hatta keneli- İtalyaya titmİf)erdir. Mtlaabaka imtihamna ilkmektep 
lerini ~derdest için tiden zabıta _ Çok hakkınız var. Fakat mezunlan aluımaktadır. Leyli iic-
memurlanna atq açmqlardır. yapılan tahkikat ile Anlatılmıştır reti senede 150 liradır. 
itte, mllaademe beniz devam ki Karayiirek çetellİDİ tqkil eden- * 
ediyor. ler, sadece ele ıeçlnlerden iba- Konya Ereğlisinda lraııh Z. M. 

Dedikten ıonra stikitt etti. ret deiilclir. Bunların bir ıubesi Kemal B~ye: 
Abdnıha "d'" b 1 • Tıp Faldllteainin diKi lmmına mı ın u .az en, se- de Arnavutkly tq ocaldanna 

fi · b' ele hir t_!.lı! • airmek için tabüyet prb aranmaz. n ır n e pflrlb. lfRUğı rekilmit ve ıerek devletimizin •-
zl • b ... Bu kuma pebilmek için liae aö ere manmamıı ıi i davrandı: bak ve baysiyetinL. Ve aerekse, 

L- • mezunu olmak lizımclır. - Ne miinaaeuct, pvketpe- yerli ve ecnebilerin ticaretini ih- * 
nah ••• TllfOCaklannda bulunanlar, ili edecek ıu ip mlicaseret et- Dancada bakkal Bilecikli tbrahim 
alelide fakir amelelerden mürek- mitle~dir. Bir.az enel siz de aöy- Hilmi kerimesi Ayşe Hanıma: 
keptir. Bunlann kalpazanlıkla lediniz ki, bu gibi ef'ale cüret Mektep neharidir. Diğer ıera• 
hiçbir milnasebeti olmıyacagınv a edenleri ıiddetle tecziye etmek . . 1 d -·....,k. 

b• d ı · · b" "k •f d' ıti geçen er e yaz.~... 1 . dair teminat verebilirim. ır ev et ıçın en uyu vazı e ır. , 
* Diye bağırdı. - Fakat, şevketpenab.... Babaeski'de İsmail, Vefa'da Kova• 

Abdülhamit, yine telaşsızca cıJar cadde::;inde N e~et Beylere: 
mukabele etti: - Sözüm, henüz bitmedi... Bahriye Gedikli Küçük Zabit 

- Teminat vermek gibi ajır Şu anda, hükumet bir mesele Mektebi ıeraitini Kasımpqa' da 
hir ylik altına girmekte acele karşısında bulunuyor. Bahriye Matbauından sorunuz. 
etmeyiniz. Amele dediğiniz bu ( Arkan Yar M•ktep91 

Resmini•i Bize Gönderiniz, 
« .. .. 

Size Tabiatinizi Sögligelim ••• 
RaııaJntii kupon ile gASuderlnhı. ltupou diğer 1&yfamıadadır. 

62 Mehmet Efendi : Çok koautmaz, 
ıert ve bqin 
bir tam var
sa da IUJUU 

ıidilcliji tak· 
dirde ~ .. 
'f&I'. meafaat
lerini Uraf et-
-, lk ...... 
nna ttı.aadı 
kuvvetli cletil

dir ....... Y9 b~.·;~blDI bilir. Siziinfi 
eaqemez, tok ,,ı.r. r 
68 Düzcede Nazım Bey: Zekidir. 

KenclİIİDi 161-
termeaiai ve 
kendisine e
hemmiyet ver
dirmesini bilir • 
Gözll büyiik· 
tedir. Hidise
lere karşı has-

ı aa el .vranır, 

arka ·•I la ri le 
ıeçim huıusunca UJ .J olur. 

69 Nermin Hanım ; Zekidir. Ça• 

• 

buk mlfteld 
vasiyet ahr. 
Arb daflarile 

. ıtlrlllttlll .. 
lQfUI'~ ... 

uvramr.Nef'· 
Ut udfrea 
zaJl ecl..lla
va&akiyetl te
memai olunur. 

10 Saffet Dev: Ajarb.flıcLr. Her-
kule iyi ... 
çiamiye taraf
tardır. Haya
bnı ta•zim ve 
idarede dik
'bt ve zekl
llDI istimal 
eder. imtizaç 
bahıında miif-

1 · ktllpeseat dav ___ __... 

ranmaz, vazifesinde mes'uliyet •• 
tenkitten çekinir. 



11 Atustoa 

Beşinci Yerli Mallar Sergisi Münasebetile --
T iırkiyeden ihracat Ya

pan Bir Müessese 
Radyolin Diı Macununun Muvaffakıyeti 

Milli aanayiimizdeki makine 
kudretine mukabil kimyevi una
ylin liyık olduğu veçhile inkişaf 
etmediji [zannediliyordu. Halbuki 
bugün Tllrk kimya aanayiinin 
J&kaek bir kabiliyet göstermekte 
Ye vatandaşlann itimat ve tevec
clUıibll kaunmakta olduğu naz.an 
dikkate alınırsa bu zannın pek 
Jeriude olmadığı anlafahr. Nit~kim 
Galatasaray bqiaci Yerli Mallar 
aergiainde ıanayiin inkişafına 
ait birçok eserler garfinmektedir. 
Bunlardan biri de Radyolin dit 
macunu Jabrik•sıdır. 

Bu fabrika lifta ziJade .. 
euaı üzerine ve ınudane bir se
l.at ve takip ile çalışmakta olan 
bir müessesedir. Memlekette dit 
lllacunu istimalini itiyat ve ihtiyaç 
haline ıetirmiş ve bu itiyat ve 
ihtiyacı Avrupa mamulitına lüzum 
kaımiyı..cak surette temin etmiştir, 
denilebilir. 1920 senesinde adeta 
bir tezglh halinde olan ve sanayi 
hayabna yeni dojmuş bulunan bu 
•üessese; diş macunlannın nef a---= 

aetine, mallarını tamttırabilmek 
kuvvet ve kabiliyetlerini de ilive 
etmiye muvaffak olmuşlardır. 

Radyolin, yalnız Türkiyede sevi
len ve beğenilen bir diş macunu de
ğildir. Ecnebi macunlarının Türki
yedeki bütün faaliyetlerine nihayet 
verirken hudutlanmızı qmıt ve 
Suriye, Mısır, Irak, İran, Yuna
nistan, Arnavutluk ve hatta Ro
manyaya kadar ihracata hqla
maştır. 

Ecnebi memleketine ihracat 
J&pabilmek kabiliyetinde olan 
bu mUessesenin mamulib hakkın
da füla mhata JGiüDi yôfitir. 
Dit ~ prek kimya ve 
ıerek tarzı ihzan kuJJap•a•.arua 
sıhhati üzerine en iyi tesirlerini 
yapmaktadır. Radyolin Awupum 
18 muhtelif ve büyük ıerıfferin
den diploma, takdirname ve bir
çok altın madalya almıfbr. Rad
yolinin ıergideki paviyouu en iyi 
paviyonlardandır. Burada bu ma
cunun ne suretle hazırlandığı ve 
otomatik makinelerle nam dol
durulduiu göriilmektedir. 

T.arsu• American College 

AMEBiBAN EBBD LiSBSi 
Tedrisat 3 T,. Evvelde başlar. 

Tam devreli Lfıe oldutu Maarif Vekaletince ta1dik edilmiftir 

Tlrkçe, laglllZce, Fransızca 
lan'at, Ziraat, Ticaret. 

Leyll Ucret 220 llr•, Neh•rl Ucret 40 llrad1r. 
F ula malômat içiD Midilrlüie miracaat. ~ '(6143) 

Ziraat Vekiletinden: 
Aukarada Yüksek Ziraat 1:.natitüsü panaı) on binaamm mutfak 

teaisab ve qyası 21 p.. müddeti• ve kapalı zarf usulile minaka-
taya konmuştur. . . 

Bu ite ait prtname, mukavelename, eşya bsteaı, planlar on 
lira bedel mukabilinde Ziraat Vekaleti Yllbek Ziraat Enstitlal 
h&roaundan alınacktır. 

Talipler kendi teklif edecekleri bedelin °o 7 ,5 ğu niabetinde 
teminatı muvakkate mektuplarile birlikte ihale aünil olan 15 atus
los 933 tarihine müsadif sala günü saat 15 tc Vekilet inşaat 
ko111iınr il ı "3559,, -3 onuaa müracaatleri · in o unur. 

AİLE SAHİPLERİNE 
~urcti hususiyede ihzar ettiğim lake karyolalann her boy ve 

r renk mevcut olup portatif sandalya, masa ve sehpalann 
envaı gayet ucuz mağazamızda satılmaktadır. 

Asrı Mo11111a Meşheri 
latanbul Rızapa,. yokutu 88 No. Telefon: 23407 • 

AHMET FEtZI ~(5931)-C 

SON POSTA 

.. ,oııu Sulh Hukuk Hakim· 
Uilnll•n: 

1 - Kirkor Danilyan Efendi 0-
eanna Hanım Yervant Vahe efendiler 
Matmuel Arşaloiz Aroayak, Alil Var
tuhi ve htanbul defterdarlığlDlD ıayian. 
•• miiftereken mutuamf aldoklan 
Pangalbda Poyraz •e Kaya ıokakla
nnda vaki 1 atik Ye cetit 1 mükerrer 
1 cedit 23 - 25 - 68 numarah mukad
dema ana elyevm 25-63 numaralı iki 
kp dükkanı müştemil bir bap kirgir 
aparbmanın hilkmen izalei fllyuu zım
nında açık arttırmaya yazedildiğinden 
U-9-938 Alı cinü aut 15 ten 16 ya 
bdar Beyoğlu ll1Jh ma]ıkemelİiıde 
ublacaktır. 

2 - 'MtzkUr apartımamıı zemin 
Ye bodrum katlan hariç olmak üzere 
bet katlıdır 1,2,S,4 ibıcü katlarda S.., 
der odalı olmak lizere iki daireyi muh
tevidir 6 ıncı katta • odalı bir daire 
&)1rle& bir ôdalı bir daire büyük bir 
taraca, çamaıırlık mahalli mevcuttur. 
Elektrik, terkoe, havagaıı teıi!atını 
havidir. 

8 - Arttırma birincidir, Gayrimen
kulu mezkurun kıymeti muhamminesi 
(18000) (on eekiz bin) lira olup müza· 
yedeye itt.irak edecekler kıymeti mu
h~minenin yüzdel yedi 'buçuğu niı· 
betinde pey akçeei veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu getirmeleri 
tarltır. 

4 - Tarihi ihaleye kadarki vergi 
belediye reııımi vakıf icareıi dellaliye 
resmi hiuedarlara aittir. 

6 - Arttırma bedeli tarihi ihale
den bet gün zarfında mahkeme kua
ıına tediye edilecektir. Aksi takdirde 
ihale f esh ve farkı fiat zarar ve ziyan 
fais bila bükum kendisinden tahsil 
edilecektir. 

8 - Gayri menkulu mezkiir üze
rindeki ipotek ıahibi alaCaklılar ile 
haldan tapu aicillile sabit olm.ıyan ala
caklılar ve her hangi bir hak iddia 
edenler evrakı müsbitelerile birlikte 
••tıt memuruna müracaat etmeleri 
~ takdirde haki~ tapu uoillile ıa
bıt olmiyaolar aatış bedelinin paylaş
muındaıı hariQ kalırlar. 

7 - Şartname mahkeme divanha
nesinde herkfıırin görebileceği bir yere 
a.ilıqtır. Dosyayı göımek Ye fazla 
malumat almak ~ 83lJ.\t6 
numua ile Beyoflu ..euDı mah,kemui 
bııkitabetine mü.acaatlan ilin ala
nur. (6265) 

••'olhl Ta11u ve lr•d•etrö 
bat memurıuıundan: Kuımpaşa
da Bedıettia -balleıinin aynı AJibaba 
aokağında l, 1 mükerrer eıki 57 yeni 
No. lu mahal hakkında intikal muame
leıi için idareye müracaat edilmit ilede 
Galata mahkemeıi vakfından Emine 
hanım namına biaa vergi memurluğile 
mukayyet olan işbu mahallin tapuda 
kayda bulwımad1ğından 1eaetaiz taııar
nıılata kiya1en 10-9-988 tarihinde mahal
linde saat 10 ela tahkikatta bulunulaca
ğından yevmi mezkiira lı:adar işbu ma
halle hakkanda iddiayı tuarruf edeni• 
rin ve11aıki tuamıfiyeleri ile birlikte 
933. 4589 No, tahbnda müracaat 
etmeleri lüzumu ilin olun ur. (52 O) 

l•tanllul icra h•klmllllnden: 
lstaribulda 1'ahçekJpıda 82 No.lu Er
tuğrul mağe.zuı aalıibi Şamlızade Nı
hat Beyin konrurdato için mühlet ve· 
rilmesi talebile vukubulan müracaata 
üzerine icra kılınan tetkikat neticesinde 
kooguıdato t&lebioin nazan itibara alın
maıınna ve icra ve ifl~ kanununun 286 
ve 287 inci maddelerı mucibince borç-
luya iki aylık mühlet verilmeliııe ve 
t.iaııbulda f üneü Vakıf hamda avukat 
84 No. da Abdülhak Kemal Beyin ko
miler &ayinille " ifbu mühletin ilinile 
beraber İcra ve lnu daireleri ve tapu 
ıicil memurluklanoa hildirilmeaine ka
rar verilmiş olduğu ilin olunur. (6294) 

Aaaf a Kolarlık 

verem lllic .... ıa C.mı, .. 
llnden: latanbul verem mücadele ce
miyeti, halka kolaylık olmak üzere 
şehrin her mantakasındaki eczanelere 
birer makbuz defteri göndermiıtir. 

Muhterem azanın veya yeniden 
aza olmak anu edenlerin, hem aza 
yazılmak hem aidat vermek üzere 
kendi muhitlerindeki eczanelere mü
racaatları reca olunur. 

lat. MUddelumumlfldlnden: ls
~bulda Lulu.- Zonguldak malıke
mesı reiıi LuJi Beyia memuriyetimiz• 
aıüracaab.. 

Krem 
Losyon 

Kuvvet furubu 

Kinin komprimelerl 

SUdorono p.,.tev • 

Taharet pudreaı 

Dit macunu 
Brlr•ntln 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ankara Bankamız Merkezinde çalıımak üzere Ortamektep 
veya muadil derecede tahsil görenler meyanından bilmiisabaka lü
zumu kadar daktiloğraf alınacakbr. imtihanda muvaffak olanlara 
derecelerine göre ayda (50) liradan (80) liraya kadar tıcret veri
lecektir. Talip olanlar şeraiti ve imtihan gününü anlamak için ni
hayet 15/Ağuatos/933 akşamına kadar İstanbul Ziraat Bankası 
Miidürlüğüne veya Ankarada ldarei Merkeziye Memurin Müdürfti
ğüne müracaat etmelidirler. "3919,, 

lstanbul Evkaf Müdüriyeti ilanları 
Kıymeti 

muhammeneıi 

Lira K. 
66 50 Tamamı 133 - arşın miktarında bulunan Samatya'da 

Sancaktar Hayrettin mahallesinde Kocamultafapa,a cad
Cfesiıtcle eski - 196 No. lu evvelce bozacı sediii halen 
WDlll 1/4 ...... 

84 38 Tamam 225 • arpa miktarında baluaaa Bey*-' da 
Hüseyinap mahallesinde Sultançeımesi •kajmda 7 No. 
lu anama 114 biuai. 

70 00 Mahmutpqa'da Saltanodalan hanmın 6R kabnda 5- No. 
lu odanın 6/30 hieaeü. · 

389 00 Tamamı 33- UflD miktannda bulunan Mahmutpaşa'da 
Hacıkaçek mahallemnde Mabmutpata caddesinde 169/148 
No. lu lzerinde odua bulunan lrAtfr dalrklnm 100/1800 
hi1111eai. 

150 00 Mahmutpqa'da Dayahatun mahallesinde Ktlçlik yeni 
ban'da birinci katta 10 No. Ju odanın 1/4 lıiaıesi 

90 00 Tamama 50- 8l'flll miktarında bulunan Atikalipaıa ma-
hallesiade T avukpazan caddesinde 15n 7 No. lu üstün
de odayı mllştemil kiKir dükkinın 241160 hissesi. 

368 00 Tamamı 14,72- metre terbiinde bulunan Unkapanında 
Y avuzeninan mahalleainde Ayazmakapı caddesinde eı
ki - 518 yeni - 166 No. lu dükkinıa mm hissesi 

600 00 Tamamı 20- arflD miktanada baluaaıı Hocapqa mahall~ 
ve caddesinde 21rrl No. lu kip d6kklmn IU8ıf hiasesi. 

83 34 Kantaralarda Demirtaı mahallesinde Kantarcılar cadde-
ainde 18116 No. lu . bili hava dtıkkinui 116 lıiaaesi. 

1027 84 Eıki Şeybmehmet ıeylini yeni Ahıçelebi ..,.ballesinde 
Lonca 10kaj11ıda 818 No, lu ve Balıkpuanada 98/50 
100/52 No lu dükkimn 320/6720 hisaesi. 

Y ubndald hiueli mahlôl emlik d6rt hafta m8cldetle ili na kon
mUfbu'. ihalesi apatoeun 21 inci puarteai pil saat 15 tedir. Ta
liplerin pey akç.elerile beraber mahlüllt kalemine müracaatlan. "3483" 

• * 
Ka1meti 

muhammenai 
Lira K 

!015 00 207 metre terbiiade hulunan Saltanahmet 0çler malıal
lesinde meydana nazır Üçler camiinin arsası. 

160 

552 

225 

650 

00 80 arpn miktarında bulunan Kocamustafapaşa h ı-
lesi~de Sulamanaatır mektebi sokağında eski m1

8

4_~ 6 
yem 12 No.lu ananın tamamı 

00 Beyoğlunda Hüaeyinağa mahallesinde L" k w d 
4 No.lu hanenin tamamı ımon so agm • 

00 450 arfUI miktarında bulunan Edirnekapwnda K . yl 
Atikalipaşa mahallesinde Heçerli kilise sokağınd:rı~:ki 
~ 12 No.lu arsanın tamamı 

00 50 arşın mik~annda bulunan Mahmutpaşa Daya• 
hatun mahallesınde Kürkçü hanında ikinci katta 11 
numaralı odamn gediğinin tamamile mülk.. a 80 k -
d 68 k 

. . unun a çe 
e . 8 .. çesınm altmış akça hissesi. 

Yukardaki emlak Eylülün 6 ıncı çarpmba pııü saat on ber 
t~ pazarlıkl~ satılacağından taliplerin pey akçelerile buaber Mah
lilit kalenııne milracaatlan. "3985,. 
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BADYOLİN 
Yerli Mallar sergisindeki imalathane 
7 günde 100,000 kişi tar11faİıtltın 
ziyaret etlilmiştir ! 

RADYOUN p•ui•on•ndll im•ltitı segntl•nler 
- -

RADYOLIN diı macunu atızdan giren bütün 
hastalık mikroplarını 0

/ 0 8 5 imha eder. 

SADIKZADE BiRAOERtER 
VAPURLARI 

lzmir sürat postası 

Sakarra vapuru 

Her Cumartesi günü 

saat tam 18 de doğru iZMiR'ı 
hareket eder. 

KARADENiZ Po•taıı 

Sadık zade 
vapuru 

14 A~usto·s Pazartesi günü saat 
18 de Sirkeoi rıhtımından hareketle 
7.onguldak, lnebolu, Ayancık Sam
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, ~iir
mene ve Rize limanlarına azimet 

, ve avdet edecektir. 
Fada tafailit için Sirkeci Mey

menet Hanı altında acentahta mü
racaat. 'l'olefon : 22134. 

~-----. (6l0~·6301) --

• 
Or. A. BUTIEL 
Karaköy, Topçul•r ç•dd••I No. ~3 

(5938) ............................................................ 
Son ıPoata Matb•a•ı 

İPEKİŞ ATÖLYESi MAMUlATI 

. 
\ 

' • • 

ipek üzerine iş
lemeli en güzel 
kadın çamatırları, 

En cazip we zarll 
pltamalar, 

En son 
modelleri üzerine 
kimonolar, 

Bar renlı ve de 
sende glmlekler, 

ve 

Cihaz 
takımlar 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM Sahibi: Ali Ekrem 

Neşriyat Müdürü: Hclil Lutfi 

İP EKİŞ 'indir,, 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
F n brikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Tem muz tarihinden itibaren bin kilodan az 
ohnamak üzere her istiyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani ıatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

;::ıim ;:ı~tJ: Kristal Toz Şekerin Kilosu 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru,ıur. 
Ancak ~n az bet vagon tekeri birden alanlara vagon baıına bet lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
sipariıler bedelin yüzde yirmisi peıin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 

~ Depodan 1tiharen bütün masraflar ve me~'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müıteri heıabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari oldutu gibi en az bet vagon ıipariı 
ederek bedelinin tamamını peıin ödeyenler vagon baıına bet lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : İstanbul' da Bahçe kapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 
Şeker Telefon No. 24470. Telgraf adresi : İstanbul, 

YEDİKULE GAZ ŞİRKETİ 
Demir paslanna karşı hususi 

SiY AH BiR BOYA 
istihsal etmektedir. 

Flatı çok acazdar. 
Malumat almak içia, Beyoğlu'nda, Tünel 
meydanında Metro Hanmda birinci kata mUracaat. 

"TO B R AL C O" 
Tescil edilmiş alametif arika 

Mühim ihtar 
TOOT AL BROAÖHURST 'LEE Co. LİMİTED meşhur 
fabrikasının mamulatını himaye eden müseccel alameti farika 

''TOBRALCO,, Kelimesidir. 
Lakin "Tobralco,, ismi altında veya benzer isimlerle Tootal 
Broadhurst Lee Co. Ltd. fabrikasının mamulatı olmıyan mallar 
satılıyor, Bu gibi hallerde bulunan tahıalara, firm•lara 
ve tirketlere karşı kanunen takibatı cezaiye icra ve 
ellerindeki mallar derhal müsadere e<lileçektir. 
"TOBRALCO , alameti farikası toplann her yardaaında 
damgalanmıştır. Bu· damgaya son derece dikkat edilmesini 
muhterem milıterilerden rica ederiz. 

Nişantaşında tramvay caddesinde kendi mülkü olan binada 

Kız 

Feızlye Lisesi ve 

Erkek 
ve 

Nehari 
Memleketimizin an ııki hususi lisesidir. "Feyziye mektepleri cemiyetinin,, 

idaresi altmda manevi bir 'ahsiyettir. 
müessesesi olmadıjından Ucret ve••ir huauslar hakkında talebesine 

her tUrlU kolayhiı göaterir. 

Mektep, talebenin 11hhati ve terbiyesi ile ayrı ayrı uğrafabilmek için azami 150 leyll 
talebe kabul adar vı hır srnıfta otuz betten fazla mevcut bulundurmaz. 

Mektebin ana, ilk, orta ve lise kısımları vardır. 
C11111arteıl, Pazartesi ve Perpmbe gtlalerl mlracaat edllebPir. 

l•tanbul ikinci lcr• memur· 
luOundan: Bir borçtan dolayı mahcuz 

olup paraya çevrilmesi takarrür eden 

yazıhane ve kasa ve sair buna müte
allik emval l6-8-933 Çarşamba günü 

saat ondan on ikiye kadar Oalatada 

Yüksekkaldırımda Yazıcı sok atında ka· 
in 5, 7 numaralı matbaada açık artır

ma auretile satılacağından talip olan

ların mezkfır gün ve saatte mahalli 

mezkfırda hazır bulunacak memuruna 
mi.iracaatleri ilan olunur. (6299) 

l\tatbuat CemiyPti tarafından 
tertip edilen 
1933 

M A'l'B l:l' A cr 

ALMANACI 
çıktı. Her kitapçıda buluaur. 

..... ~ iiat& l Jifa4Ur. ~--

Mektebin tarifnameıini iıteyiniz. 

Telefon : 44039 

Gümrük Muhafaza Umum Kuman
danlığı İstanbul Satınalma Komis
yonundan: 

1 - Galata yolcu salonundaki tamirat ve tadilat pazarlıkla 
yaptırılacaktır. • 

2 - Pazarlık Gümrilk Muhafaza Umum Kumandanlığı Satın-
alma Komisyonurda yapılacaktır. 

3 - Pazarlık 24/8/933 tarihine rz stlıyan perşembe glinli 
saat 14 tedir. 

4 - Taliplerin bu gibi inşaata <Y\'elce yapmış ve Ticaret 
Odasından birinde mukayyet bulunmuş olduklarını veyahut inşaatta 
salahiyeti fenniyeyi haiz mühendis veya mimar olmalan veya mü
hendis ve mimar istıbdam edeceklerini Noterlikçe muıaddak vesa
ikle ispat eylemeleri lizımdır. Bu şeraiti haiz istekliler iğreti gü
venmelerile belli saatten evvel komisyona gelmeleri. 

5 -~"proje&...komisyoedaJıcı(Aarrilebilir. 113976., 


