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Memlekette glin e en 
Baıvekil lamet Pap ıa birkaç 

75 
ton kiğıt sarfediyoruz. 

~n içinde, yeril unayil har•k: ku!uıacak fabrika, ilk ıene içinde 
tine yeni bir hamle verecek ol~ Dnde 35 ton kAğıt yapacakbr . . 
iç yeni fabrikanın temellerınl ~ ...n 75 ton kij"ıt sarfiyatımız 
bizzat atmak auretile büyük ıa· er• ... n .. karı 5 mil on li· 
llayl proıramımızın bir maddeıini 1eaede aıaıı yu Y 
daha tatbik l etmiı olacaktır. ramazan karşıhkıı.z olarak yabancı 

Batvekil Pap bu,On Bak~ memleketlere rıtme1lnl intaç et· 
köy bez fabrikasında yeni kuru• mektedir. 
lan bllyllk pavyonu açacak, ya· Şimdilik gllnde 35 ton kiğıt 
r&n da 6tleden enel lzmitte ku· çıkaracak olan fabrika herşeyden 
r\ilan kltıt fabrikuımn, 6jledea evYel ıenıdo (3000) ili (4500) 

i.eııı ÇP.apM'w t'ıtlıe ._.il'( ton ka6r •nr• 
lacak olan .. ip ft' eam fabrika· Bunun ıp.a ••4hl• 10,000 ili 
aanm temellerini ata~akbr.. Erk bin metre mikabı odun ıarfecllle-
teai glln de Zonguldag_a gidıl~re cektir. 
oradaki ıun'I antraııt fabrıka· Bundan baıka, fabrika çalaıa· 
lınmın temeltaşı konulacakbr. 
8 f b · bilmek için 5000 ton kadar aelii-u münasebetle size, yeni a rı-
'- l k d b ı~ t loz isteyecektir. •• arımız bak an a azı ma uma 
•ermeyi faydalı bulduk. Seltlloz, ilk zamanlarda hariç· 

ten gelecek, fakat kıH bir zaman 
, KAiıt Fabrikası f b ·• · 

Sümer Bank tarafından Izmit· aonra ıeltlloz a rlK!ISIDID mem
leketimizdıe kurulması zaruri ola· 

de açılacak olan kiğıt fabrika11 ktır Seltlloz fabrikaaınm kurul-
beı •enelik iktı· iat programının ca · fil ı·kol 

ıun'I ipek m ve pe ı ' 
llltUıhn bir parçasını teılril etmek· semalUslıoit sanayii~in de inkitafını 
tedir. Bu fabrika iktisadi bünye· aa. l v zaruri kılacaktır. 
d l&de ehemmiyetli bir bot ugu . ( Devamı 8 inci sayfada , 
~racaktır. 
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f ·kası Son Postanın Yeni Te rı 

Yazun · Sermet Muhtar 
Resimli Büyük MiLLf Roman 

Tombul M rasyedl 
BU PERŞEMBE 
Son Posta'da &atlıyor. 

Bir Üfürükçü 
Fal Bakıp Büyi Yapar• 

ken Tutuldu 
Poliı lkiacl ıube memurları 

evvelki gtln yaman bir cDrmll-
m.,hut teıbit etmlılerdir. Vak'a 
ıöyle olmuıtur: 

KaragllmrUkte, Nialifalı ma• 
balleainde Nizam aokağında ( 6 ) 
.• .;marala evde oturan Kuıgöz 
namile maruf Hamdinln karısı 
Sümbül Hanım kayıptaa haber 
verdiğini, Aııklann dertlerine 
deva bulduğunu, fala bakıp lıtik• 
bali ketfeylediğinl ıöyliyerek 
inanan aafları baıına toplar, bir 
hayli paralarmı da ıızdınrmıı. 
O, bu ıuretle 1ağdan, ıoldan 
para vururken l•tanbul zabıtall 
da onunla alakadar oluyordu ve 
bu allka, SUmbnl Hanımın vazl· 
yetini tamamen meydana çıka,. 
mııtır. Ve bu çıkarıt enelld 

( Devamı 8 lnct ıayfad a ) 

Bir Döviz 
Kaçakçılığı 
Zabıta Bir Yıtın Ecnebi 

Parası Buldu 

Çar Nikolanın Kızı miş' 

Bir Kadın Bir Alay Saçma iddialarla 
Müddeiumumiliğe Müracaat Etti 
l.tanbul Müd-

dei umunıiH ti ne .,. 
çok dikkate, d.. . ,,r rrr.'t' 
ğer, merak verici 
ve biraz da gara• 
bet uyandıran . 
bir müracaat ya
pılmııtır. Bu mU· 
racaatıa 60 ya• 
ııada Stizana ia· 
mlnde bir mad
mazel tarafıadan 
yapılma•ını bir 
tarafa bırakalım, 
ileri ıllrlllen id
cHa dırld bizde 
hayli merak u· 
yandırmıttır. 
Altmıthk mad· 

mazel Sazana, 

t.peratorluk Ru1-!sa··~··.·.""~~-~ ·:::Jlıa.ıııiıı~~~ 
yaıınuı ıon çarı 

olan ikinci Nikolanıa öz kazı ol· ç., Nilcolıı 
dujunu, kendiılnin uzun aeneler •• lc•rur 
baba•ından ayrı yapbldıiını ıly• 
lüıor ve mahpus olarak kapabl· 
clıtı yerden alınıp babası çar Nl· timdi Hı-
kolaya te1lim edilmesini latiyor. riıto Ev· 

yenidiı la· 
minde bir 

llllfbr. Kııa 
boylu, temi& 

giyiamlf, boy• 
nunda Bir 
mavi bon• 
cuk diıiıi, 
baıında da 
genit kenar
h bir ıapka 
tqlyaD mat· 
muel Sllıa• 
aa, bir mu
har rl rl'mlze 
pualan tay• 
lemiitfr: 

- Be11 

Mttddelumumiliğln, madmazel 
Süzana tarafından verilen iıtida 
lzerine ne teldlde bir muamele 
yapacağı heniz malüm dealldfr. 

doktorun yanında oturuyorum. 
Bu doktor baaa HD benim 

ihtiyar matmazel iıtiduınan 
altına, Beyoğlunda lngiliı aefaret 

~~rii~k~~~~~t~H~,_. 

kardeıimsin diyor. Habaki Çar 
Nikolauın kıııyua. Moakof bar
ltiacle lteai (1111111'1 ...... ,. ... 

('D ..... 8 imıeı _,,.. ' 

/Car•kçı ·ık ~•çlu'• Alh•r B•lııır 
Dün ıehrimizde yine bir döviz 

kaçakçı11 ve tefeci yakalamnııbr. 
Galatada Doğruyolda sarraf Al
ber Beharın uzun mUddettenberi 
döviz kaçakçılığı ve tefecilik yap· 
bğı zabıtaya haber verilmiı, ya· 
pılan araıtırma netlceıinde Alber 
Beharın evinde ~e dtıkklnının 
merdiveni altındaki bir kaeada ve 
Ömer Ablt hanındaki kirabk 
kasalardan birinde birçok çek, 
frank ve pire paralar bulunmuı
tur. Zabıtanın te1blt ettiji para· , 
lar ve saire 1unlard1r: 

260 Mark, 150 çek frana-ı, 
2550 Fransız frangı, 500 ley, 1000 
koron, 4570 leva, 525 tilin, 40 çek 
koronu, 22peng0, 20 F u franra, M 
dolar 10 dolarçek, ayrıca gUmllt 
ikel ' bronz 50 kiloya yakın ec· 

:ebl ' meıkOkib tefeciliğe dair 
birçok ıeaetler, 20 ~in liradan 
fazla altın, elmaı, gtlmUı veıair~ .. 

Zabıta, Alb•r Bebar efındıyi 
döviz kaçakçılığı ve ıpeknliıyon 
yaparken cOrmil meıbut halinde 
yakalamıı ye bir Ttırk lira1ına 
yarım lira gibi fa~t bir faiz 
aldığını tııblt etmlttır. 

Amerikada Yeni 
Grevler 

12 Bin 1ıçi Grev Yaptı 
Vatinıton, 12 ( A.A. ) - Amerika 

alumlnyoin tlrketlnlD ye~l fabrika~ 
ıında birden amele grev din et111l4tır. 

ıs,ooo anJeleden 12,000 1 ırue iıtlrak 
etmektedir. Gerek patronlar ve l'trek 
aaele, uılqmı1a taraftardırlar. 

Demiryolunda Bir Ceset 
------ •• 

Raylar 
Bulundu 

Baıı Ezilmi1t Sonra 
Uzatılmış 

Uzerine 

Malatya ( Husuıi ) - Geçen Salı gllnll Malatyaya aelmektı olan 
Mersin • Malatya treni, Ceceli iataıyonunda birdenbire durmuı ve 
yolculara heyecana dttıtlrmlltttlr. Trenin durmauna Hbep; hat bo
yunda bir ceaedin upuzun yatmuıdır. Makini•t cHedi alrdlkten 
ıoara freni ııkmaı Ye hldi1eyi kondoktörlere haber Yermlftlr. Y apalan 
muayene netice1lnde ceset baımın balta ile parçalaodıjı. r6rill· 
mUıtllr. 43 yaılarıoda olan maktullln, Ceceli köylladen Mehmet 
oğlu Ahmet olduju Ye o ci•arda bulunan darı tarlaunda bekçilik 
ettiği anlaıılmııtır. Katiller, zavalhyı öldürdükten sonra cinayetlerini 
kapamak için cesedi demir yoluna bırakmıılardır. Zabı~ tahkikata 
ba1lam1ttır. ~ 

1 -1_~_D_o_ .. n_li_'P Dolaşacağı Yer ... Delil Mi' 

Deli - lnf8llah buradan çakar çıkmaz evleaecelfm. 
Oteki - Ne o, buraıı pek boıuna aitti pliba? •• 

1 



2 Sayfa 
"' 

( Ha-/lcın ,Sesi) 

Memleketin 
Sanayileşmesi 
Karşısında Halk 

Memleketin senayileşıneai etira
fmdaki hareketler halk araınnda 
derin bir haı doğurmaktadır. 
Bu memnuniyetin ifadesjni, yine 
halk: ağzından ~öyle tespi~ ede
biliyoruz: 

Abdülkadir B. (l\lahmutpnşa Kürk
e& Ban) - Bu hafta, memleket ıa· 
aayii namına biz.i çok ıevindirecek 
laid1ıelerle dolacaktır. Yarın Bakır

köyOnde yeni bir bez. fabrikamızın 
açıht merasim) yapılacak. Sah günü 
do İz.mitte bir kiğıt ve karton f ab
rJkaaı, Paşabahçeainde bir tife ve 
cam fabrika.smm temelleri atılacak
br. Hakikaten bez, cam ve kağıt için 
barice verdiğimiz. para mfihim bir 
yekun tutardı. Eıasen bu tan'atler 
bize yabancı da değildi. İıtaobulda 
Kiğıthanede ~skiden çok mOkemmel 
bir kAğıt fabrikamız Vflrmı,. Beykos
da da böyle bir fabrikanın yeri bi
li duruyor. Paıababçeaindeki tlte 
fabrlkamı:ıtıo ÇefmlbOlbill namile çı

kardığı nefiı bardaklar Y• vazolar 
bugUn Avrupanın ve bizim milıeleri
mizl ıOıılilyor. Sultanlar devrinde 
ecnebi imtiynzlar hakim olduğu için 
bu güzel fabrikalarımız Avrupa mal· 
laril~ rekabet edemedi. Himaye gör· 
mediğl için de mahvolup gittiler. 
BuııDn ecnebi imtiyazları kırdık. Ye
Dl mileueaelerimbln uzun ömürlCl •• 
faydalı olacağı muhakkaktır. .. 

Nurullah Bey ( Çemberlitao Turan 
kıraathanesi)- Şfıe, cam, bez. ve kifıt 
için Avrupaya verdiğimiz. para pek 
çoktur. İt ve Sümer bankın yeni yap• 
tıracağı k4ğıt ve 9i9e faWlralarını 

ıevinçle n alk19la karşılıyoruz. Dede· 
).rimb ynılarını (İıtanbolio) adı veri· 
/en ve lıtanbulda yapılan yerli kiğıt
larımıza yazarlarmış. Yeni fabrikala
rımız bir taraftan paramızı dahilde 
.Ukorken bir taraftan da birçok ame• 
lemlze it ye mevaddı iptidaiyemlze 
btiblak yeri hazırlamıf olacaklardu. 
Ormanları ve madenleri bu kadar 
mebzul Ye cömert olan bir memleke· 
tin bili 9i9e ve kiğıt paruı vermesi 
büyük btr kuıurdur. .. 

Hulki Bey ( Kandilli 1ake1ecaddesi 
17) - Memleketin ıanaylletmeai için 
büyilk ve seri adımlar abhyor. Garp 
medeniyetini" ıarka yayacak ve kök· 
!ettirecek olan demlryollarımız bir ok 
gibi hısla ıarka dotru ilerlerken bir 
taraftan da Milli bankalarımız cam, ,tıe, 
kiğıt ve karton fabrikalannın temel· 
lerinl atıyorlar. Çok muhtaç oldutu
muz. be2lerlmizi yerli olarak giymemiz 
için bGyUk bez fabrikamız bugünden 
itibaren faaliyete geçiyor. Cümburl· 
yeti bu feyizli eııerlerl kaıuında ıe· 

•inmemek milmklln müdllr. Asırlar• 
danberl Avrupanın boyundurutunda 
yaııyan hasta Türkiyenin bu basilba
dehnevt mucizeıi karıııında dilnyanın 
parmağı ağzmda kalıyor. Bilaihtiyar 
bağırıyorum; Yaşasın Cfimhuriyet. 

Temyiz Azası Kemal Bey 
Temyiz mahkemesi azasından 

eski Istanbul altıncı hukuk reiıi 
Kemal bey mezuniyetle Iatanbula 
gelmiştir. 

sor( POSTA 

Bir Fabrikada inf ilik ! 
Bir Makine Ansızın Patladı, Bir Amele 

Muhtelif Yerlerinden Yaralandı 
Evvelisl gün Eylipte bir gazoz fabrikasında 

tlddetli bir infHAk hidisesl olmuştur: 
kalmaııdır. Taı.yik neticesinde kazan fevka· 
iade bir gürültü ile patlamıı, it baıında bulunan 
ıakender isminde bir amele yUzllnden ve muhtelif 
yerlerinden yaralanmııtır. infilak dolayısile, civar• 
dakl evlerden bir çoğunun pencere camlara kırıl· 
mıştır . . Yarala tedavi altındadır. 

Eyüpte lslimbey caddesinde Bilecik gazoz 

fabrikasında vukua gelen bu lnfilAkın sebebi, 
mevcut makinelerden birisinin fazla tazyik altında 

Hususi Liseler 
Bir Kısmının Hakları 

Geri Alınacak 
MeVinkan aldığımız maluma· 

ta göre, Maarif vekA.leti, şehri· 
mizdeki hususi Lise ve Ortamek· 
teplerden bir kıamının Liselere 
muadil olması hakkını kaldırmak 
tasavvuru etrafında tetkikat yap· 
maktadır. 

Muadelet kaldırılınca, bu hu· 
ıusi mekteplerden resmi liselere 
geçmek istiyen talebe herhangi 
sır.ıfa girmek istiyorsa, o ıınıftan 
bir evvelki sınıfın bUtiln dersle
rinden imtihan verecektir. Bu 
mektepler resmi Jiıelere muadil 
olmayınca, lise unvanını da haiz 
olamıyacaklar, bakaloryaya tale
be hazırlayıcı mllesseseler ıek· 
linde çalııacaklardır. Maarif Ve· 
kAJeti hususi mektepleri kontrol 
ve teftq için de yeni bir usul ta· 
kip edecektir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Taksimde Dimitri Efendinin 
yapLsında çalııan sıvacı Kemal 
Efendinin batına bir tahta dOte· 
rek yaralanmıştır. 

1f- Şamandırada bağlı bulunan 
lngiliz bandıralı ( Desmor ) vaı:u

runun üç numaralı anbarında çalışan 
amele Ömerin batına vinçten bir 
sandık düşerek yaralanmıştır •. * Arnavutköyünde deniz ke· 
naıında bulunan 72 numaralı 
Leonit Efendinin gazinoıunun de
niı üstünde bulunan kısmı, direk· 
ferin çUrümeıile çökmüştür. Bir
çok sandalyeler ve maaalar denize 
döklilmüş ise de insanca zayiat 
olmamıştır. 

Karaya Düşen Motör 
30 numaralı GümrUk liman 

motörünUn Çeçme sahillerinde 
karaya oturduğunu yu:mııbk. 

Gelen yeni haberlere göre; 
motördeki mfirettebat kurtarılmış
lardır. Motörün parçalanmadığı 
anlaşılmıştır. Yüzdürülmesi için 
çalışılmaktadır. 

Ergani istikrazı 
Tahvilleri 

C Serisi Tahvlllerl De 
Satı,a Çıkarıhyor 

Ergani demiryolu iıtikrazınm üçün
cü ve son tertibi olan •'O,, seriBi talı· 
villeri lııı ayın otuzundan EylUliln 
otuzuna. kadar satışa arzedilecoktir. 

% 5 faiz ve % 2 ikramiyesi olan 
bu iatikrazm son tıırtibi de evvelce 
ihraç oJunaa A va B serileri gibi aynı 
hak ve imtiyazları havi beheri 20 lira 
itibari kıymette, hamiline muharrer 
200 bin tahvilden ibaret olup, tam 
tahvilin 3 te birini temsil etmektadir. 

Bu tahviller, kanun mucibince umu
mi ve mıillıak bütçelerle idare olunan 
daire ve mfıeaseı:ıelerre, vilayetler hu
stısi idareleri ve belediyelerce yapıla
ca.k müzayede, münakasa, ve muka
velelerde teminat olarak ve hazinece 
ıatılmı~ ve satılacak olan milli emlak 
bedellerinin tediyesinde itibari kıymet
leri üzerinden başabaş kabul olunur. 
Tahvil ve kuponları ile tediyelerine 
müteallik evrak ve senetler, faiz ve 
ikramiyeler, ve diğer muameleler iıtik
ra.zın tamamen itfasına. kadar her ti.irlil 
rüaum ve Yergiden muaftır. 

% 5 faizaen ba§ka, senede iki defa 
yapılacak keşidelerde de kazanım nu
maralara ayrıca ikramiye verilecektir. 

Bugün için en büyük kazanç bol 
bol Ergani tahvili almak ıuretile temin 
edilir. 

Numarasız Otomobiller 
Bazı otomobil ve arabaların 

ıehirde numarasız olarak dolaı• 
tıklan görUlmUştiir. Belediye, 
şubelere bjr tamim göndererek 
bu gibi arabaların yakalanmasını 
bildirmiflir. Diğer vilayetlerden 
ıehrimize bu şekilde birçok oto· 
mobiller geldiği anlaşılmıştır. 

Belediye Kooperatifinde 
Belediye kooFeratlfi, ortakla· 

rına bedeli beş ayda ve beş tak• 
sitte ödenmek üzere odun ve 
k6mlir dağıtmaya başlamııbr. 
Kömürün kilosu dört kurut on 
paraya odunun kilo hesabile çe• 
kiıi 290 kuruşa verilmektedir. 

Hasan Ali Bey 
Orta tedrisat umumi müdürll 

Hasan Ali Bey eylüle kadar ıeh
rlmizde kalacak, orta tedrisat 
kadro işlerile meşgul olacaktır. 

Piyango Talihlileri 
Kaçı latanbul, Kaçı Diğer 

Vilayetlerde ? 
Son keıide tayyare pfyango

ıunda (25) bin lira kazananlardan 
dördn Iatanbulda, birer taneli de 
Artvin, Bu11a, ve lzmirdedir. 
15 bin lira kazanan biletin beı 
parçaıı latanbulda, birer parçaaı 
da Meraio, lzmlr, MuğJadadır. 4 
bin ve 3 bin Ura ikramiye alan 
biletlerden birlnciıinin beı, ikin· 
cısının dört tanesi Istanbulda, 
diğerleri de lzmir, Manisa, Ankara, 
NazilJi, Çiçekdağındadır. 

Ka~ıköy Tramvayı 
Kadıköytınde Hasanpaıa ma· 

halleslne de Oıküdar tramYayın
dan bir kol ayrılmaaı, yapılan 
mtiracaat tlzerine ıirket tarafın
dan kabul edilmiştir. Şimdiki 
temdit ameliyesi bittikten ıonra 
bu kısım için ayrıca keıif yapı
lacaktır. 

Yaralıganlar 

Yaralananlar 
LAielide bf r yapıda çalııan 

duvarcı F ethl iı yüzünden çıkan 
kavga netice.inde ayni yapıda 
çalııan duvarcı Haıam yarala· 
mıştır. 

lf- Mecidiye köytlnde oturan 
Mehmet isminde biri bir alacak 
yU.ıUnden Salih isminde birini 
suıtah çakı ile bacağından yara• 
lamışbr. 

• Langada oturan duvarcı 
Niıan para meaelesinden çıkan 
kavga neticesinde Karabet ismin
de bir ameleyi bıçakla yarala· 
mışbr. 

Bir Kamyon Fabrikası 
Viyanadan ıehrimize gelen bir 

sermayedar gurupun mtimeaailleri, 
memleketimizde bir kamyon fab· 
rikası tesillİ için tetkikatta bulun· 
mutlar ve dönmllılerdir. 

Öğrendiğimize göre; fabriknm 
kurulmasına esas itibarile karar 
veren bu grup müıaado almak 
Uıere doğrudan doğruya lktısat 
Vekaletine mllracaat ~decektir. 
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f Günün 

Ağuatoa 

Tarihi j 
Rıhtım 

Sahn 
Şirketinin 
Alınması 

Rıhtım tlrketlnln eatın alınmaıı 
huıuaunda yapılan milzakerelcre lttl
rak etmek üzere Ankaraya ıldea 
tfrket mildftrO M. Kanoı ıehrimlı• 
danmilttilr. 

M. Kanoı, burada Gilmrllk ve fıı .. 
•ı1arlar Vekilt Ali Rana ve Adlly• 
Vekili SaraçoAlu ŞükrU Beyleri• 
görüımilttllr. Şirketin 1abn alınma.ı 
için yapılmakta olan konuımalarnı 
çok m'11ait bir aafbada devam ottlll 
aolaıılmaktadır. Rıhtım tlrketi mtk 
dOrO görütmeleri neticelendirmtlt. 
Gzere bugllnlerde tekrar Ankarayı 
ıldecektb'. 

Kadın Blrllfilnde 
Tftrk kadınlar birliti .enelik kon• 

ıreıl dOn ötleden ıonr1 birlik bina• 
mnda toplanmıthr. KonıreyJ Safiye 
HGaeyln Hanım açmıı, bundan ıoma 
ldare heyeti raporu okunmuı, kabuJ 
edUmlıtir. Sonra azadan iffet Halim 
Hanım Blrlitln lımlnln detiıtirilmeahal 
teklif ederek "Tilrk kadın varhfı,, 
konmuını 1.temlıtir. Bu teklif ilzerbs• 
de bası milnakaıalar yapdmıf, netf .. 
eede teklif kabul edilmemittir. 

Bundan ıonra yeni idare heyeti 
latlhabatana geçllmiı ve eski idare 
heyeti bazı dejiımelerle ipka edil· 
mittir. 

Deniz İçinde 
Bir Adam Ötekini Soymuı 

Boyacıköyde oturan Nıko dün 
Karabet isminde birinin sandalı 
Ue elma getirmekte iken vapuı 
dalgaları sandalı devirmiş, Nikcı 
ile sandalcı Karabet te denize 
dUtmUşler, fakat o civarda bulu
nan sandalcılar tarafından kur• 
tarilmışlardır. Fakat Niko, muhak· 
kak bir ölOmden kurtulup sahile 
çıkar çıkmaz poliı karRkoluna 
giderek, sandal babnce hayalını 
kurtarmaya çalıştığı bir sıra· 
da sandalcı Karebetin cebin· 
den ( 12 ) lirasını çalmdıgını 
iddia etmiıtir. PoUs, bu şikiyet 
ve iddia Uzerine Karebeti sorguya 
çekmiıtlr. 

Romanyaya Seyahat 
Milli TOrk talebe birlifi Eylwd• 

Romanyaya bir ııeyahat tertip edı• 
cektlr. Talebe birliği bu cuma gUnil 
de Edirneye bir ıeyabat Japacakbr. 

Tiyatro 
Vergisi 

Anadoluda seyyar bir halde çalıtd 
tiyatro ve temsil heyetlerlnlll Maliyeyi 
ve belediyelere ne kadar vergi vere .. 
cekleri hakkında buı tereddQt)et 
ha1ıl olmuıtur. Bizim Maliyeden yap .. 
tıtımız tahkikata ıöre bui'lbl heyeti•' 
••veli biletlere, rnüe11e1elerine kalaıJ 
gayri saf 1 kazancın yGz.de onu niıbe
tinde tayyare pulu yaptfbrmıya mec" 
burdurlar. Bundan ıonra yeni kazan' 
kanununun ( 37 ) ncl maddeıinln j. 
fıkrası mucibince de bunların ve bet 
nev'i oyun heyetlerinin bilet bedelle" 
rlnden damga resmi, Darülaceze hl• .. 
ıesl resimleri çıkarıldıktan ıonr
kalanm yilzde elliıi nlabetlnde kazanf 
vergial vermeleri liıımdır. 

j_S_o_n_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_e_s_im_l_i_Hı_ik_ô.g_es_ı_· : _________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_sa_n_B_. _D_ig_o_r_~_i_: _ 

Ahmet Boyi11 otomobili 

1 Beyt. 
olmuı, Haaaa 1 

Yana; 
Sanki ne 

Yar •• 
motoıikletim 1 ... Ha otomobıl, ha motosik· 

Jet aralarmda bir fark yok! 
Benim de 

,, .. 
1 

Kaı .n Bey - Hakkın var a2 ' ın, tlH 
laru:da hele flaadl hiçbir fark k• "'' ... 
çlal"l moto.ikleUer de JılHlak yolu•ııl• ........... ........,a bıh .. tllt. 



SON POSTA Sıyfe 

Resimli Makale il Hddtaelerin Aynası il H .. rguP Söı'n Kı il 1 ~ • 
Miindericatımızın çoklu-
tundan dercedı•/ınıemiı· 
lir. ı 

Hayatta herrl• yeni yent h~IHler blrl~rlal knalar. Her J••I lıılcU.e oad:a ıonrald 
bqka bir h~dlHye a~alık •der. lhalelıej.te Jtal bir tren hattı açılır. Bu, bir hldfHdlr ki 
o hatta trCDın ltlemeaılo Yukua ıelecek lktı,.clt lnkltafıa dııımuaa •ebep ı K f ,... ..ı:S._ • o ur. a aaı• 
zla ltlemHI lçla, IJI n ıltG bata11 hldlıtlor • ılnU rln ae haJ;er almıa ıa d 

h 
11111: ıı m ır. 

Dünyada 
Yeni Bir 
Muharebe OaHt•, ldlHlorl ak10ttfrea oıa ı,ı n •• llaualu bir a111adır Meml•L•t.,.la 1 1 ' • a YO Ceırı yet D Çıkarsa •• rlttıf., altmekte oldufu ye ıhtocotl tıtlkametfa J'rafllderlnl ancak ra:ııotedo r&lr•Unl~ 

o hald• hldfıelcrle allkaılar oluauı ve b• ayaadın rl:ıllnl:ril •11rma71nız '-------- A. E. 

• 

t Galatasaray 
, 

0
_ Kongresi 

~ Unkü Toplantı Çok Mü· 
: llakaşah Ve Gürültülü Oldu 
t h G~latasaray kulUbUnUn idare 
~ b ~Yhh geçende istifa etmiı, yeni 

b:~ k •yet seçimi için fevkalAde 
veril ~n~eye toplanmasına karar 
dli ınıştı. Bu fevkalade kongre 
ka~ kulüp lokalinde yapıldı, fa
old çok hararetli ve mlinakaşalı 
rn u

1
•
1 

Kongre Galatasaray Lisesi 
ua imlerinden Cevdet B. rlya· 

::~ e.}ti .. hk _ olarak eıkf ikinci 
di ı~l •vfık Ali B. söz aldı, keıı· 
id 81 e birlikte birkaç arkadaşının 
:tu areu he.retinden, gördükleri ı~-s zerıne çekildiklerini ıöyledı. 
M h onra eıld heyetten mUtevelH 
ar e aıet Bey, idare heyeti aza1ı 
i aı~n~akl ibtUAflardan ve ge· 

ç hıızlıklerden bahsetti. Bu sırada 
~a ıılar üzerinde durulduğu için 

" t, (l tVM f l\.rt . -----

amrı Elli 

. . 
lltaretll bir ınUnakaıa bafgöıterdi. 

b Mehmet Bey ve taraftarlar• 

1 una muhalif olan grup menıup
/rı kartıhklı olarak iki saatten 
t azla mllnakaıalar yaptılar. iki ta· 
t llraf biri birine sık sık nahof bir 
ilrzda hitap ediyorlardı. 

Hatta bir arahk it ağız kav
f~sınını daha ağır bir derecesine 

SON TELGRAF HABE7lLERİ 
de döküldil. Bu münakaıalar 

araııuda iki taraf birbirlerini 
tür}U tUrlU sebeplerle itham edi
Yordu.Nihayet mUnakaıaların önU· 

............. M5~~--,_.. .............................................. .. 

lngiltere Ordusunu Kuvvetlendiriyor 
- - -

'~ .güçlükle geçilebildi ve yine bi~ 
l?ıilşkfilAt içinde yeni idare heyeti 
fÖyle seçildi: Reiı Cevdet ikinci 
Reis Orhan Tahsin, muhasip 
Muhtar, umumi katip Sabit, vez-

Bir Hafta da Yapılacak Topçu Mevzileri Yeni Teçhizatla 
Bir Saatte Ve Daha Mükemmel Surette Vücude Getirilecek 

nedar Mithat Beyler. • Londra, 12 ( A. A. ) - Poele 
Fakat yeni heyet 92 mevcut• gazetesi İngiliz ordusunun mUhim 

diğer Uçil hafif tabur ismini taşı· 
yacaklardır. Ağır taburun büyük 
çapta mitralyozları ve eiperler 
için havan topları bulunacakhr. 

ta.n kırkının reyile •eçlldiği için •urette tenaik edilmekte olduğunu 
bir mUnakaıa daha koptu, bu yazarak diyor ki : 
heyetin tamcmaması ve kongrenin Waterlo muharebesinden beri 
tnefsuh olması liumgeldiği ileri lngiliz ordusunda bu derece 

Hafif taburlar iıe ıon model 
otomatik tllfenklerle ve en kil· 
çük çapta ve bir kişi tarafından 
kullanılabilecek mitralyozlarla mU· 

~Urüldü.Bu aralık yeni seçilen reis, mühim tensikat yapılmRmıştı. 
1s.tifa ettiğini söyliyerek ayrılıp Bundan böyle her piyade livası 
R!ttl, yine bu sırada kongre· dört taburdan mürekkep ola· 
tıııı hitam bulduğu tebliğ caktır. 

cehhez olacaktır. 
Diğer taraftan topçu tamamile 

edildi, fakat buna rağmen ll Bunların biri ağır tabur ve 
ladan bir kısmı yeni idare heyeti 

1 
makineleştirilecek ve 317 pusluk -

:ıeyhine imza toplamıya başla?ı 
e elli imza toplanarak kongrenın 

Yeniden inikadını istediler. 
h Yeni idare heyetinin bu talep 
ır~kkında bir karar vereceği 

0 Yleniyor. 

Yine MağlUp Olduk 
Leningrat Takımına Dün 

3 - O Yenildik 
_ ~:ningrat, 12 (A. A. - Radyo) 
}'{iz unkü yüzme mUıabakalarında 
lilH~4trede bizden Orhan 3 üncü, 
ınu\raff kUncU oldu. Leyla Hanım 

8 olamadı. 

20() 
2~ tnıetrede lzmirli Alp ikinci, 

3 Uncu e Se ıerbeıl yüzmede Halil 
lopu ~U affan 4 Uncu oldular. Su 
betti\c.au:dbakasını ise 0-10 kar 
grat takı~n sonra TUrk ve Lenin· 
rnaçı baılad1b: . arasında futbol 
Lı Avni _ 1y •zım takım şöyle idi: 
'"lasan F . aşar, Nuri • Esat, 
t~fa Şe efzı - Niyazi, Ali, Muı-

Iİk re • Fikret. 
ieçtj 20 dakika tnUtevazin 
hpt İ Sonra Ruslar sıkı bir akın 
iolij ı ar ve güzel bir vuruşla ilk 

8.a~tılar. 

Gazi Hz. l/zmir 
1 Dil Tetkikleri Toplantısına Ve Mi/asla 

Riyaset Buyurdul~r. . v 
T. D. T. c. Umumi katıplı: Orman .1 angını 

ğinden: T. D. T. C. Umu~! lzmir J 2 (Hususi) - Ödemiş, 
merkez heyeti ve ikinci Türk dılı 
kurultayı merkez bUrosu. dUn saa~ Bayındır ve Turgutlu arasında 

tOad Umumi katip lbrabım Necmı 15 kilometrelik aabadaki orman· 
B.in reisliği altında Çanakkale ~eb· Jarda yangın çıkmııtır. Ateş de-

Ahmet Cevat, Ordu meb usu vam etmektedir. 
usu b' B · Ali Canip, Aksaray me usu e~~~ GUllük 12 (Huıuıi) - Mueı· 

Atalay Orta tedrisat Umum m~d~rü zam bir orman yangını Milisın 
Hasa~ A.li, Konya meb'us~ S: en gilzel ormanlarını harap et· 
Hazım ve profesör Dr.

1 
Sam • mektedir. Ateşin ıöndUrUlmesine 

Beylerden mürekkep o1~rk~k tdp çahşılmaktadır. 
lanmıt ve tezlerin tetkı ıne e· 
vam etmiıtir. . ~ 1 d Adliyede Taıfiye 

Merkez Bürosu bugün ög e en Ankara 13 ( Huıusi ) - Ad· 

ı 5 t tekrar toplanacaktır. 
sonra e 1 t mi liye intihap ve terfi encümenleri 
O .. vl del ıonraki top an 1 ce. : 1 g e . k an RelSI· tatilin hitamından sonra top ana· 
yeli hkura.Ga;~ M~:~!b Kemal caklardır. Yeni hakimler kanu-
cUm ~r üksek reislikleri altında nuna göre yapılacak tasfiye için 
Hz. nın Y B M M ı B toplantıya . . . hazırlıklara batlam mııtır. 
oh..ıuştur. u p Hazretleri de 
Reisi Kazım a~a Ergani Madeninde 

'

eref vermişlerdır. ........................... 3 (H 
.................. 3 O aley- Eraanı' Maden, 1 uaus·ı) -•••••••••••• _. .. _.. t e maç - • 

gollerım yap 1 vd. S h yağmur· Nafıa ve Maliye Vekilleri madeni 
hiınize neticelen ı. a a b. halde 
dan son de.rece kaygın ır bunun teşrif etmişler, yapılan işletme 

hovitzerslerle techiz edilecektir. 
Ayni zamanda istihkam kıtaa
bnm kazma Ye kürekleri de 
kaldırılacak ve yerlerine tllneller· 
de kullanılmaya başlanılan oto· 
matik kazmalar ve benzin veya 
petrolle işJiyen mihaniki kürekler 
ikame edilecektir. 

Bu suretle ıimdiki vesaitle bir 
haftada yapılabilecek topçu mev· 
zileri bir saat içinde açılabilecektir. 

Elazizde 
Gavet Zengin Bir Demir 

Madeni Bulundu 
Eliiziz 13 ( Hususi ) - Şehire 

39 kilometre mesafedeki Temte 
dağında gayet zengin bir demir 
madeni bulunmuıtur. 

Iktıaat Vekaletinin yaptırdıği 
tahlilde madende yllzde 10 39 
ıiliı, 44,07 kükürt ve 42,91 de
mir bulunduğu anlaşılmııtır. Da· 
ğm bazı yerlerinden sarı renkli 
ıular 11zmaktadar. 

Talebelerimiz Liyonda 
Lyon, 13 ( A.A.') - Profesör 

~· talebeden mürekkep 175 kişf. 
lık Türk talebe heyeti Lyonu 
gezmişlerdir. Heyet yarın Pro· 
venceen - Aix'e hareket edecek 
ve oradan da Napoliye gitmek 
üzere vapura binecektir. Heyet 
ağustoı nihayetinde lstanbula 
dönecektir. 

Bir İstifa 
lzmir 13 ( Hususi ) - Eski 

Esnaf Bankası MUdUrü Faik Bey 
lzmir Ölçüler ve Ayar Mlifettiı· 
liği vazifesinden istifa etmiştir. taraf ırın~i devre bu golden sonra 

ttra51~~nın tiddetli hücumlan 
tıktnad a cereyan etmişse de gol 
letinı· .1

• Bu meyanda muhacim· 
~lisi~f.1k şiddetli birkaç şutu da 
~lltpt 1 yüzünden ya kaleye 

idi. Oyunun cereyanında hazırlıklarını gözden geçirmişlerdir. 
da tesiri olmuştur. ----------------......;;..~~ 

lNANMA! 
/STER /NAN /STER 

]k1ı v7ya avuta gitti. . '. ·nde bir kariimiz yazıyor: 
teri kncı devrede iki taraf ta çok Bıılatta otura~ ~ekır 11:;' 19ıs senealnde buraya ~·1• 
Fıtı »"ıaddınla.rla oynadılar. iki tara· .. Selanlk uıüb.adılldtt~::i için lıkıin daireıine mu~a-
f Y ti b dlm. Bir ev tefvız e beyannamelerini verdım. 
ed .. k e ı Ucumları kalecilerin 1 Tapu ıenet ve 'ld ldlp gel· .. ar caat ett m. k i in mütemadi şekı e g 
~llir· ane mUdnhaleleriııi icap f11in onunu alma ç 

meJdiğim hiçbir fayda vermedi. Hali, muamele ta
mamlanamadı, gitti. Nihayetı "Hen hakkımdan vaz. 
geçtim. Sent!t ve beyannamelerimi geri verini" Dedim. 
Şimdi de onları bulamıyorlar ... Anlaıılan kaybolmuıf .. 

1 T R I AN Al baııt?Ordu. Rus takımı daha ağır Is r B R I NAN 
ti v,· On sekizinci dakikada ikin· -------'!""----·--------------------------------J 

33 lincü dakikada 3 iincü L-

Belçikanın zengin avukatların· 
dan ve aabık nazırlarından Mösyö 
Vanderveld geçen gün <<Liyej,. 
ıehrinde «Genç soıyaliatler» tara· 
fmdan tertip edilen bir toplanhda 
hazır bulunmuş ve tabii, bir de 
nutuk söylemiı. Bir cümlesi bil
hassa gözllme çarpbı 

«Eğer büyük muharebe 
tekrar başlarsa, daha fazla
ıile 1914 senesinin boğuşma· 
ları tekrar göriilUrae bUtiln sos· 
yalistlerin vazifHi, harp emrine 
körll körüne itaat etmek değil, 
fakat hür bir adam aıfatile ihti· 
JAfın meauliyetlerin muhakeme ve 
«beynelmilel» in göatreceği mil· 
tecavUz üzerinde kütle halinde 
tesir icra etmektir,» demİf. 

Kendi hesabıma ben bunu 
çok safiyane, muur ırörUrıe, 
aptalca bir muhakeme buldum. 
Mösyö (Vanderveld) • sorarım: 

- HUr adam dedljf niz sos· 
yaliıler, ihtillfm mu'uliyetlni 
nasıl araıtıracaklardır? Araştırır
ken hangi veaaika iıtinat ede· 
ceklerdir"/ Franıız ve Alman ta· 
rih§inasları, (1914)ü bırakahm, 
(1870) muharebesinin mesullerlni 
iraede mutabık kalmıılar mıdır ki, 
büsbütün yeni bir ihtilafta he· 
sap sormaya imkan bulunabile· 
ceği tasavvur edilsin? 

* Her adam denilen sosyalfst
Jeri bir muharebe vukuunda: 

- Bir dakika durunuz, her 
ıeyden evvel ihtilifın hakiki 
mes'ullerinin kimler olduklarını 
anlamak istiyoruz, derken göz 
önüne getiriniz, olur mu, haydi 
f arıediniz ki oldu. İyi amma bu 
miiddet zarfında karşı taraf bek· 
liyecek mi ? Ve serbest insan 
sayılan sosyalistler bu serbestiyi 
kaybetmiyecekler mf? 

Bununla beraber, U)·aal dav· 
ranmak için, Mister Vanderveld 
tarafından tavsiye edilen hareket 
şeklinin bir karara vardığını ka· 
bul edelim, hatmmıza başka bir 
sual gelir: 

- Sosyalistler mlitecaviı tize· 
rinde, kütle halinde nasıl tesir 
yapacaldar? Alelhuaus mütecavizin 
gelip eve yerleştiği bir zamanda .• 

- Tesir yapmak, şüphe 
yok döğüşerek, tllfek kul-
lanarak, top kullanarak hare
kete geçmek demektir. Fakat 
acaba bu işe, atı alanın Üskü
dara geçmesinden sonra başlan
mış olmaz mı? 

Şüphe yok ki M. Vanderveld 
de, onu dinleyenler de gUnlin 
dedikodularından bıkmışlardır. Bir 
mllddet hayal alemine dalmışlar
dır, yoksa istediklerinin olmıya· 
cağmı kendileri de bilirler. 

KUçUk Bir Tashih 
Düııkil "Hergün,, ıütunumuzdakl 

yazının on birinci aRtırındaki "nakli· 
yRt,, kelimeıl, tertip batası olarak 
bafk• tekilde çıkmııtır. Özllr dileye .. 
rek taıhlh ederiz. ----
Denizde 
Bir Boğulma 

Beyoğlunda oturan komisyon
cu Marko Efendi, ' Selim Efendi 
isminde bir arkadaşı ile Kala· 
mışta sandal ile gezmekte iken 
sandal devrilmiş Mark o Ef. bo
ğulmuş, Selim Ef. kurtanlmışttr. 

Bir Otomobil 
Denize Yuvarlandı 

Büyükdere sahilinde durmakta 
olan ıoför Niyazinin 2327 numa· 
ralı otomobili, freni bozularak 
denize yuvarlanmış, büyük müı· 
külatla karaya çıkarılmıthr. 

M. Veniıelos Londrada 
Londra, 13 (A. A.) - M. Ve

niıeloı ve zevcesi birkaç hafta 
kalmak Uıere buraya gelmitlerdlr. 
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Yosun 
':Jiibresi 

lıtanbul ve civarında bahçe
ler, bağlar ve fidanlıklar için 
aranılan hayvan gilbreleri çok 
habGJıdır. Her bahçe sahibi 
oahçeainin senelik gübre ihtiya· 
cını temin etmek için büyük 
masraflar yapmak mecburiyetinde 
kalmaktadu. Bahçeler için dört 
nevi gUbre kullanılmak usulden· 
dir. Bu gübrelerin en iyiıi ftşkı 
dediğimiz at ve beygir gübresidir. 
Bllhaasa kıtın kullanılan bu gübre 
en sıcak ve en kuvvetli bir giib
redir. Bunun yanmış, yani birkaç 
ıene havaya maruz kalarak ta· 
hammür etmit ve eskimiş olması 
lizımdır. Taze olarak kullanılması 
zararlıdtr. Havanın tesirile kızışır 

ve mabıulab yakabilir. Bu kızıı· 
ma bittikten sonra gübreyi kul
lanmak muvafıktır. Yaz ve ilkba
harda kullanılan koyun gübresidir. 
Kuvvet itibarile 2 nci derecededir. 
llçüncli olarak inek gübresi gelir. 
Bu gübreyi tarlada veya bahçede 
ancak suyun içine karışbrarak 
kullanmalıdır. Zira lnek gübresi 
ekseriya danaburnu böceklerine 
yataklık eder ve bu gübre ile 
~übrelenmiş bahçeler bu çok 
zararlı böceklerden zor kurtarılır. 
Yine ıerbet halinde yani suyun 
içine karışbrıp kullanılmak üzere 
en iyi bir gübre de tavuk, güver· 
cin gibi kuş gUbreleridir. Bilhassa 
~içekler için bu gübre pek iyidir. 
Memleketin bazı yerlerjnde glibre 
ucuzdur. Köylerde, askeri nakliye, 
topçu, süvari kıt'alarmın bulun· 
duğu mmtakalarda ucuz beygir 
gübresi bulunabili.r. Fakat latan
bulda beş küfeden ibaret bir 
uaba gübreyi dört ytız elli ku-
ruştan aıağı almak mümkün 
değildir. Bu itibarla ya fenni 
gübre dediğimiz madeni gübre 
kullanmak veya ne kadar pahalı 

olursa olursa olıun hayvan 
gtibreıl almak lizımgelir • 
Fenni gfibre kumlu ve işlenmit 
hafif toprakların giibrelenmeıJ 
için çok iyi ve ucu~ bir kilo 
fenni gübre, terkibi itibarile bir 
araba hayvan gübresine muadil
dir. Kilosu cinsine göre 15 • 25 
kuruşa olan bu gftbre şerbet ha· 
tinde çiçeklere, sebzelere pek 
faydalıdır. Ağaç ve fidanlara da 
aynı faydası dokanır. Deniz ke· 
narlarında bağı ve bahçesi olanlar 
için tecrübelerini yaptığımız çok 
güzel bir gübre daha vardır. Bu 
denizde yaşıyan ve Varek denilen 
nebatların, yosunların dalgalarla 
sahillere kopup gelen yaprakla
rıdır. Bunları deniz kenarlarında 
toplatıp düz ve mahsulAttan uzak
ça bir yere üst liste yığmab ve 
küme küme hazırhdıktan sonra 
kışın olduğu yerde birakmalıdır. 
Y ağmurlann tesirile, bu nebatla
nn üzerinde kalan ve güneşin 
tesirile kuruyan toz zerreleri ya· 
vaş yavaş eriyerek kllmelerin 
dibine ve su ile birlikte toprağa 
geçer. 

Bu suretle bir kış açıkta ka
lan bu nebatlar tozunu kaybetmiı 
olurlar ve ayni zamanda kısmen 
çürürler. Iıte bu yosun gübresi 
çiçekler, sebzeler için çok faydah 
bir gübre olur. Bunu bahçede 
çiçek ve sebze tarhlarına yaymalı 
çapa ile toprağa karışhrmalıdır. 
Yosun gübresinin üzerinde pek 
az toz kalsa bile zararı yoktur 
Toprağa fayda bile verir. Yosun 
giibresi için bu nebatları ilkba· 
barda veya yazın toplatmahdır. 
r erkiplerriode çiçek ve sebzelerin 
::>ek sevdiği maddelerden pota• 
rnrdır. Pota. hem yapraklar hem 

• 

• 
E ET H LE 

Manisa Daima Orijinal Bir 
Köy Vasfını Taşımaktadır 

Manisa, (Hususi) - Kilomet· 
relerce uzayıp aiden kehribar 
aarısı renginde, üzüm tarlaların• 

daki canh ye alakalı çalışmayı 
görenler, bir müddet sonra ma
mur bir ıehrin, bağ aralannda 
olduğu kadar canh ve gürwtiilli 
hayatile karşı karııya kalacağım 
anlıyor, çok ileri g6rlişlü, ileri 
dtişünüşln köy kızfarile, köy 
kadınlarmın uzun gün kızgın 
giineş albnda, azami randıman 
almak hususunda aarfettikleri 
enerji, bısanm göğsftnti ıunırla 
kabartıyor. · 

Bağ aralarındaki çardak alt
larında, baılannı ipekli tarpalarla 
aıkarak 6ğle uykusu çeken sah· 
hatJi köy kızlarile köy kadınlarına 
Blk, ıık tesadüf ediliyor. Topra
ğına bel bağhyan ve varını top• 
raktan bekleyen bir memleketin 
çocukları için en büyük mazhari• 
yetlerden biri de bo toprak sev• 
gisi değilmi dir? 

Bağ yolJarımn bitim noktasın
da, yüksek bir dağın eteklerine 
serilen çok dağınık ve geniş bir 
ıehir önünüze seriliyor. Şimdi Ma
nisada, Avrupnnın en uzak köşe
lerinde bile nefiı ilıümlerile şöh· 
ret kazanan Türkiyenin en verimli 

Somada 
Tütünler Geçen Seneye 

Nisbetle Daha Nefis 
Soma ( Hususi ) - Istanbulda 

lntiıar eden bir gazetede bu 
1ene Soma tütünlerinin hastalıkb 
olduğu yaztlmıştır. Bu habeber 
aaılaızdır ve tlltlio ekicilerini müte
esair etmlıtir. 

Tütünlerimiz geçen seneye 
nispetle ufaktır, fakat hastalık 
olmak föyle dursun geçen •one
kl mahsule nispetle nefaaet iti· 
barile çok miltefevviktir. Ve bu 
cihet ziraat fen memurlannm, 
eksperlerin tetkikatı ile de te• 
eyyüt etmiştir. ........................................................... _ 
de çiçekler için müessir bir gıda 
meddesidir. Bağlara bile yosun 
gübreşini kullanmak çok faydah
dtr. Üzümler potaslı gübreden 
hoşlanırlar. Meyva ağaçlarına, 
fidanlara da yoıun gübresi iyi 
tesirler yapmıştır. 

Bizim tecrübemiz gayet iyJ 
neticeler verdi. Okuyucularımızda 
tecrübe ederler ve neticesini bize 
bildirirlerse memnun oluruz. 

Lôt/i Arif 

(•) Ziraat humuHndakl mllıkellerfabl 

Hrwıu:r:. Son Poıbınıa (Zlr-t mll• 
teha11ııı alae c•••P yerecektir. 

Resimli 

1 1 

tam bir ifadesi olamaz. 
Gerek coğrafi vaziyeti ve 

serelue lktısadJ verimleri çok 
n.tün olan bir mmtakanm mer
kezindeki cansızlık, ıe hrtn imar 
İfleriJe uğraşanJann yaratıcı bir 
enerji sarfetmeleriııden ileri geli
yor; denilebilir. Belediye dar bir 
bGtçe ile faaliyet göstermiye 
çalıııyor. 

Manisada Ulrı cami 

bağ mıntakasınm merkezindesiniz. 
Senede }'İrml bin ton üzüm, 

beı milyon kUo nefis tütün har· 
cayan, afyonile, zeytinile şöhret 
kazanan methur Manisaya muhitte 
«Duran.şehir• ismini veriyorlar. 
En biiyük inkılapları benimseyen 
bir şehrin halkının yaşadığı ve 
bağlandığ.. bir yere "duran bir 
tehir,, demek belki de hakikatin 

Dokuz tene içiade şehre yalnız 
lll getirmekle biiyük bir hayati 
meseleyi halledebilen ba bele
diye için çalııacak ve faaliyet 
sarfedec:ek sahalar pek çoktur. 
Alaka, hareket ve enerji iateyen 
bu fel:lrde çok fa'al bir gençlik 
kütlesi meycuttur. Fakat yalmz 
ıpor sahasından, o da madut bir 
tekilde faaliyet göstermiye çalı
fl)' or mevcut iç kulüp arasındaki 
ahenksizlik, sporcu gençliğin da· 
ha fa'al olmasına mani oluyor; 
denilebilir. 

HaJkevini idare eden1er çok 
bilgili ve çalışkan idarecilerdir. 

Manisayı "duran bir şehir,. 
manzarasından uzak bulundurmak 
için daha fa'aJ bir çahşmaya lüzum 
vardır. Aksi takdirde bu verimli 
mıntaka, daima orijinal bir köy 
vasfını taşıyacaktır. 

A. Adnan 
~~~~~~~~~~~~~~ 

lzmir Limanının 
ihracat 
Mukayesesi 

lzmir, 12 (A.A.) - Şehrimiz 
ticaret odasmm tamim ettiği 
bir rapora göre~ mevaim bqlan
gıcından 3117/934 tmihine kadar 
lzmir borasmda 51,885,500 kilo 
ilzüm .. ttlmıştır. Bu miktar geçen 
ıene ayni tarihte 55,982, 147 kilo 
idi. Keza bu müddet içinde lzmir 
limanından muhtelif ecnebi mem
leketlerine vaki ihracat 62,509,664 
kilodur. Bu miktar geçen sene 
fil, l l 9,260 kilo idi. MeV1im baş
langıcından 31/7/934 tarihine ka
dar lzmir borsasndan 22,670,660 
kilo incir satılmıştır. Geçen sene 
ayni tarihte bu nıiktar 15,418,818 
kilo idi. Geçen mevsimiptidası.o
dan 3tn/934 tarihine kadar hmir 
limanından muhtelif ecnebi mem
leketlere 22,333,287 kilo arpa, 
12,792,518 kilo balda 29,810,359 
kilo palamut ve 7,049,687 kilo 
palamut hulasa11, l,063,052 kilo 
pamuk, 151, 164 kilo afyon ve 
2,513,657 kilo zeytin yağı ıevk· 
olunmuştur. Bu miktarlar geçen 

Memleket 

Bozüyükte 
Bir Buğday Arabası 

Tutu§fu 
BozllyUk, ( Hnsusf) - Tekke 

mahallesinden Ahmet Ağa har
manına tarladan bağday demeti 
tqırken mahalle arumda arabau 
birdenbire batUfllluştur. 

Ahmet Ağa arabaıının tutut
tuinnu ancak atq elbiaesiııe 
sirayet ettiği zaman fark etmiş, 

arabadan atlayarak kendini kur· 
tarmıştır. Hayvanlar ateıten ürke
rek kaçm11Iarsa da biraz ileride 
ahali tarafından tutularak araba
dan çözülmlişlerdir. Ateş ahaliain 
gayretile söndilrillmtlttilr. 

lnegölde Bir Yangm 
lnegöl (Huıusi) - Kemalpaıa 

mahallesinde Abdüsselim ve 
Cafer Efendilerin aandalya fahri· 
kasında yangın zuhur etmi,, bina 
kimilen yandığı halde ıöndüriiJ
müıtUr. .•... _ ......... _ .. _ ..... _ ...... .._. ............ _ .. __ 
sene8,614,090 kilo arpa, 7.607,607 
kilo bakla, 29,867,000 kilo pala
mut ile, 5,808,445 kilo palamut 
hulaaaaı, 207,273 kilo afyon ve 
2;299,081 kilo zeytinyağı idi. 

Haberleri 

1- Eski,ehrin Alpu köyilade imi Hafız Mehmet ef. 
10 çocuk babaaıd1r. ÇoçulduılllD he1>9I ••tdır. Mehmet 
Efendinin torunları da vardır. 

3 - Sıcak yas glıalviıade Anksaht•nn .. rlallte 
knuftuldan yer Gazi çiftlitindekl Marmara v• Karadeniz 
havudandır. Karadeniz bavum lstanbulun en kalaba-

2 - Antalya da lota edilmekte olan Gazi parkı lk· 
mal edilmek üzeredir. Parkta giizel bir gazino da vQcude 
••tirilmektedir. Parkta denize inilmek üzere bir de mer• 
diven yapdmııtır. Re•lm Gazi parkına ulqan Gazi bulva· 
nnı ıö•termektedir • 

hk plijları kadar ratbet bulmakta, burada her ıGıı yO:ı-

1 

lerce kiti yıkanmaktadır. Marmara havuzunun kenarJan 

akpm ı•rlnlijlnden lıtlfade edenlerle dolmaktadır. 
Reaimde Marmara bavuıu s6r\ıkll•ktedlr. 

: { Tarihi Fıkra ı 
Çok 
Ömür 
Sürenler 

Zaro ağamn ölömft m6nase
betile Taym~ gazetesi uzun bir 
fıkra neşretmişti, merhumun bize• 
bilimneyen birtakım buausiyetlr 
rinden, yemekte ve uyumakta 
iltizam ettiği imsakten filan bah" 
sederek okuyuculannı tenvir• 
çahpııfb. Bir Fran1ı12 gazeteal 
de bu menu üzerine fenni deni
lecek bir makale ya'Zdı. 

Her iki yazıda açıkça değilse 
bite dolayısile Zaronun uzun ya'" 
ıamakta rekor kırdığı anlablmak 
isteniliyor. Ben bu iddiayı doğra 
bulmadım, şöyle bir araştırdım, 
birtakım malumat kınnblan elde 
ettim. Zuo ağaya da rahmet 
vesilesi olur diye onlann bit 
kısmını işte yazıyorum: 

"Pol - Serten,, adlı bir Macar, 
185 aene yqamıfb. Bu adamın 
1539 da doğup 1724 te öldiiğl 
muhakkaktır. _Kıral birinci Şarlila 
( 1649 - 1600 ) çağdaılanndao 
" Tomas - Bar,, adh bir lngillı 
160 &ene 6mllr sfirmüş ve Kırahll 
lfıtufkirlığı yfizilnden ölmüştür L 
Evet; }'irmi yaşında bir delikaııh 
gibi güçlü, kuvYetli bir adam olan 
T oma•- Ban Kral Şarl, sarayın• 
almıf, kendi yemeklerinden yedir 
mek soretile ikramına mazhar 
etmiıti. Fakat o yemekler, yOı 
atmıılık ihtiyar için zehir yerin• 
geçti, herifi göçürdü. 

1896 yilinda Amerikada kır 
mw derili ·Ye Kaoem adlı bil 
adam vardı, iki ylz yafJnd• 
buluiıduğunu f ddia ediyordu. 
Kanem, yirmf beı kerre evlen• 
mişti, yllz yirmi beş evlit sahibi 
olmuştu, ömrilnün son gtinllnd• 
tonmlannın aaym ( 872 ) yi bul
mUflu. Kinem, 172 1qıada ikd 
lngilizce öğrenmlfti. 

Çok zengindi. On bin 11ğm, bet 
bin beygiri, on alb bin koy unu, 
mlkemmel bir köşkll, çok büyilk 
bir bahçeli varda.. 

Zaro ağama da biyle zenglll 
olup ta 167 yapnda öltlYeneycli 
gözft mutlaka BÇJk giderdi. Berr 
ket venin ki başını arkaya çevir' 
tecek malı, mülkü yoktu da rahat 
rahat d8nyamu değiştirebildi. 
Allah rahmet eylesin. - M. T 

Kızllcahamamda Gö
rülmemiş Bir Hadis• 

Kızılcahamam (Hususi) - SoO 
yağmurlar emaamda garip ., 
semavi bir hidiseye tesadttf 
edilmiş, bazı kliylerde dört, bef 
kilo •ikletinde Te hpkı fabrik•" 
dan çıkmış gibi dör~ köie bıd 
parçalan düşmfiıtür. Ş.ındiye ki" 
dar görülmeyen bu hal köylüy• 
korkutmuştur. Hasıl olau ael bit' 
çok çakal, tilki •• bu kabil 
ormanlarda yaşayan hayvanlatl 
sürükleyip getirmiıtir. Bazı değir'. 
menler de sele kaptlmış, yerletl 
bile belirsiz bir hale gelmiştit• 
Hamdc.lsun mahsulatta zarar I 

kadar ehemmiyeti haiz değildir·, 

lnegölde imamlar Elbiselerin' 
Çakardllar 

İnegöl ( Hususi ) - Kaza~ 
da mevcut imamp hatip, v~ 
efendiler kendi aralannda .,~ 
dikletl karar tizerine ilmi kis..
lerini temamen çıkarmışlar ti 
medeni kıyafetle gezmiye baş~; 
mıılardır. Dünden ltibare~ d~ 
Müftü Hasan Fehmi efendı 
ilmi kisvesini çıkarmıştır. u.,,t 
kiıve yalnız dini vazife e&naıındl 
aiyilmektedir. 



( Siga•et Alemi ) 

Şarki Çin 
Demirgolu 
Etrafında 

BABİCI TILGBA.rLAB /( l işleri Gönül -

Şarki Çin demiryolu, uzak şarkın 
havas ını her zaman bozmak istidadını 
R"Öı teren bir çıban başıdır. Müteharrik 
Y• gayri müteharrik mah:tımesi ile 
1ıletnıesi hakkı Çin ve Sovyetlere 
müştereken ait bulunan bu dcmiryo!u 
Mançurinin nevima istiklal kazanma
a.il b e Japonyanın tamamı uyandırmağa 
8tladı. Beynelmilel bir muahede ile 

tanınrnıı olan bu hakkın üzerine otur• 
hl~k imkinı da yoktu. Bu hattı, sözde 
rnuatakil Mançuri hükumeti hesabına 
~atın almak teıe bbüsleri başladı. D•-

J
a doğrusu ve bu teıebbU.ten evvel, 
•ponlar, bu hatta tecavüzde bulun· 

dular. Sovyet Ruaya, bu tecavüzün 
"• lıer gün tıletme meseleleri milna• 
••betile çıkinlan geçlmslzllklerin ma
lla."• mahiyetini anladığı için hattı 
ınü nasip bir fiatle satmak teklifinde 
~~~:ndu_: Ogün, bugiln bu teklif etra• 

ınuzakereler cereyan etmektedir. 
ve {akat Mançurya hükumeti nam 
f eıabına Japonların teklif ettikleri 
biat 0 kadar azdır ki Sovyet Ruıya, 
~ esaı üzerinden anla9mıya imkia 

gor?1eıniıtir. Ve bu pazarlık, bu 
tek ılde, bir yılan hikiyetl ıibl uza
tıp gitmekte, zaman zaman da türlU 
&diıelere ıebep olmaktadır. 

Adedi dUzUneleri bulan bu hldl· 
••lerln bu hattı ucuza satın almak 
için çıkarılmıı mızıkçılıklar ıekUnd~ 
telakki edilmekte buJunmall umumı 
1•• de vaziyeti diler bir noktadan 
daha muhakeme etmek t• mOmkiin
dUr. O da, ıudur: 

Japonlar, Uzak Şarkta, Sovyet 
Rusya ile kendi aralannda daim• 
niza ve1lle1I olabilecek bazı hidi .. 
ıebeplerl yaıatmak lıtiyorlar. Saha
Undekl madenler, bu ada etrafında 
balıkçılık hakkı n saire Jle beraber 
Şarki Çin demiryoluau da bunlardan 
biri olmak üzere elde bulunduruyor• 
lar. Avrupa devletleri vaktlle 
blslm hakkımızda muhtelif anaaırı 
na1ıl kullanıyorlar ldlyıe Japonlar da, 
ayn 1 sistemi tatbik ediyorlar. 

Bu vasiyet, dlnya sulhu lçJn el· 
bette ki faydalı bir uaıur sayılmaz. 
Fakat aynca dOnyanın nziyetl d6 
okadar mGteY'Ufdlr ki Japonyayı bu 
tarzı hareketten vaı ıreçlrtebilecek 
bir müe11lr göze ıörilnmiyor. Şarki 
Çin demiryolu meselHI, ıulh boıa
btlecek mucut yOzlerce lhttlifh 
danlardan bir tanHI tellkki olu· 
llablUr. - Süreyya ...... ____ _ 
DUeterberg te ÖldUrUlmUt 

Pariı, 12 (A. A.) - Almanyada 
30 Haziran hAdlıilerl una1ında Çe· 
lik Miwf erleria ikinci reiıl Düıter
berw'in de GJdilrOlmilf olduj'u bildi· 
rlllyor. 

• 

Sıcakların 
Yaptıkları 

Almanyada Bir Kasaba 
yandı, Amerika da ( 50 ) 

Kiıi Öldü 
BerHn, 12 ( A. A.) - Bir yangın 

Şvlçtendorf kaaabaaının bliyük bir 
kısmını tahrip etmiı ve Meklenburg
da on beş çıftlij'i mahvetmştfr, Dr~ı
ten yakınında kiin Ladm.~ng~n de 
bir çiftlik yanmıf, iki kişi olmuş ve 
iki kiti de aQ'ır surette yaralanmıştır. 
Bu felaket sıcakların ıtddetlne hamle-

dilmektedir. 
Nevvork, 12 r A. A. ) - Bu hafta 

hüküm süren yakıcı aıcaklar yüziln• 
den Middlevest'tc tak~iben 50 kiti 

ölm u,wr. 

Alman Reyiamı 
19 Ağustoı İçin Büyük 

Hazırlıklar 
Berlin, 12 (A. A.) t9 Atuıtoı 

reylimına hazırlanmak üzere Alman• 
da 10 bOyOk tezahilrat yapılacaki.;. Bu münasebetle yarın ( ~ugiln) 

billün nazırlar muhtelif ıebırlerde 
nutuklar s<Jyllyeceklerdir. M. t:litler de 
17 Atustoıta Berlinde bir nutuk 
ıöyllyecektlr. 

Almanyanın Sar 
Murahhası 

Berlin, 12 (Havas) - Almanya• 
nın Sar murahhaslığına Fon Papenln 
yerine M. Burekeg'in tayini, siyasi 
mahafillere, Almanyanın Sar itine 
ait siy111etinJ detiıtirmlt oldufunu, 
çDnkO Fon Papenin Sar'da milli aoı· 
yalistJik tahrikitını azalttıtını M. 
Burekeg'ln lle mticadelecl olduğunu 
Heri silrilyorlar. 

* Sulzbah, 12 (A. A;.) - Sar Alman 
eepbeal propa .. aada pfine. mefhul 
bir pbıı bet kurıun •kmıf, kaçm11-
br. K..qunlar l11bet etmemlttfr. 

İtalyada Askeri 
Manevralar 

Roma, 12 ( A. A. ) - ltalranın 
ılmalinde bulunan ve son hid~Hler 
Ozerlae Avuatur1• hududuna rond•· 
rll.a kıt'alar iki aydaaberl haz11laa• 
makta olan manevralara baılamıflar
dır. Bu maneyraJaran 25 temmuzda 
alının asken tedbirleri• hiçbir alikaıı 
yoktur. 

Alilli . ve edebi tefrika Mdrure Sami 

ÇÖL GİBİ . , 80 

tiıi çıktı. 

Yanındaki ı"kl hhl f · - Nesine sabredeceğim? .. ınJ •• Glü ıı ye ne erı, 
k unıden arta kalmıf bu zavallıyı, 

do arından tutmuılar, yatakta 
Urdur G dokt nıaya çaba lıyorlardı. enç 

:._r, Yaralının yanına gitti: 
değil SeUm, deli miain? .. Yazık 
Saki nıı, kendini bitiriyorsun. 
dini n ol, b"nl dinle, dur beni 
~t e .. · Sargılarını kaydıracakıın. 
t e asıl o zamanda mes'uliyet 
an_ımam ben.. Korktuğun başına 

ielır hal dedi. 

k.. Yaralı bu sözlerle bir az sO· 

1 
~~:t bulur gibi oldu, koHarmı 

dı ıye neferlerinin elinden çekm•-
en çırpınmaıını biraz durdurdu. 

•ord: Sargılar kaymıt mı? Diye 

b Doktor eli e bu koskocaman 
eyaz bez yığınını yokladı : 

, - Şimdilik kaymamış okadar 
nırna, böyle çırpınıp yuvarlan· 

~~~a ne dayanır Selim. Kendine 
dtd~rn olmalısın. Yapma ..• Sabret 

ı. 

l .Beyaz sargı yığınından zoruna 
tıtııebilen bir set: 

Neden bilmem genç doktor, 

U Ü 
baktı gözUnU kırptı : y z me , . b' 

- lıtanbuldan bak yenı ır 

h 
. geldi Selim ... Feri hayı da 

emııre d 1 . 
il 

Sana iyi hava is erım 
görm ş... k" 

Heyecanlanmazsan, sa ın 
var... ft 10 il ar· 

k"n daha bir ha a, g n s 
sal ı a tahammül etmeği vade· 
gı arın d" 
dersen, söylerim, de ı. 

.. 
01 

cevap vermedi, 

dSarb~ı ylı~ı ııhbiye neferinden 
ıa e ır e ı d 
kurtuldu, doktor arkadaf~~ı ara ı 
buldu ve bu doıt kolunu, sozden de, 
kelimeden de, hattA belki beia~ 
bağlarJn araıından gözOken o e 

. d b'l ı·fadeli bir heyecanla goz en ı e ~ k1. 
ktı sarstı ve yanına dogru çe ı. 

s ' ~ ·ı . a 
Doktor yaatığ"a egı mlf, . on 

l arasından usul usul bırşey· 
ıargı arın d y 
Jer duyurmıya çalıtıyor u. ~~aş 

1
.. d sade fJııltııını ışıti· 

11öy uyor u, 

yordum. ~ k"l-· 
Zaten pencereye dogru çe. ı 

dııarı bakıyordum. Sıhhıye 
mif, 

• Okugucularıına 

Avu~turyalmperatorluğu- c~~~':~~:.!~ 
Ih M G • d • ı • Yanılıyonunuz çocuklarım, siz nun yasına 1 1 ı ıyor aynigenç_kızııeven, . ~a.dece?~ 

gençten ıbaret detılsınız. Sızı 

Romada M.Ühi~·. GÜrÜ~~~ler Oluyor !~':~d·~.~~~::·::,;u~~··~~:: 
P O T k 

' kaç kişi vardır, sayısmı ancak bu 
rens tto e rar Meydanda kalplerde ateı uyandıran bilir. 

Roma, 12 ( A.. Yapılacak hiç birşey yoktur, bek· 
A.) - Avusturya leyinlz, alakadann kimi tercih 
Batyekil muavini ettiğini anlaraınız. 

prena Ştarhem * 
berg dün tayyare 
He Viyanadnn bu· 
raya 1relmittir. 
Prensin bu ziyareti 
hiç beklenmiyordu 
ve ziyaret çok Ani 
olmu9tur. Prenı 

tayyareden inince 
Avusturyalı ~enç· 

Jerin misafir oldu
tu kampa git· 
mittir. M. Muıo
lini orada kendi
ıini bekliyordu. iki 
deYlet adamı uzun 
uzadıya sröriltmü9-
lerdir. 

Hav11 muha
birinin bu görOtnıe 
hakkında aldığı 

malumata göre, 
ltalya, Avusturya
nın istiklıillnl mil. 
daf aaya bugiln her 
:zamandan aiyade 
amade vaziyette
dir. Evvelce Avuı· 
turyanın ııkı bir 
ıekild• takvl7eal 
meaelul tetkik e
dilmittl. Fakat ba 

yolda kat'i bir pro
je haıarlınmamııtı. 

Pr•n• Otto dô Habıh•rı 11• •nnHI ıc6ri 
lmpıratorlç• Zittı 

Bu aefer bayle bir proje hanrlaaa· 
..kbr. 

...... ._,.. Hanedanı 
Viyana, 12 (k A.) - AYuıturya 

Bapekil Munfal Prenı Ştulııem· 
berg'ln buradan Romayı uçup, M. 
Muıollnl il• rBrüımesi Vlyaaada bir 
hayli dedikoduyn mucip olnıuıtur. 

Prens bu aenenfn •onunda muh
temel ı6rdflfl ye daha iyi tertip 
edilecek bir Na:ıl kıyamını baıbrmıya 
muvaffak olmak için, H~ymvehren'leri 
takYlye etmek Ba:ere ltalyanın mali 
yardımını lıate1ecektlr. 

Dlt•r taraftan, Preaıin, Hababurı 
hanedanının tahta sreçmulntn, timdi· 
Jik mevzuhu olamıyacaj'ı hakkındaki 

nefetleri de odadan çıkmıştı. 
Gökte hafif &ir aydınlık beliri
yordu. Af8ğ"uia bir avlu gtırUyor
dum. Vaktile mektep çocukJannıa 
oynayıp koıtuğu bu toprak av· 
luda, yalaklı bir çetmc durmadan 
akıyordu. Ben geceden gündüze 

erilen bu gürültDıüz saatte, 
g .,. . ·ı h t • 
1 imde bir örperh ı e, aa anenın 
itinci kat penceresine kadar 
vuran bu ıu aeıini dinliyordum. 

Başhyan yan aydınlıklar için· 
de şehre, evler•, dağlara, etraf
taki ağaçlara, ti ötede de yük· 
sekte de altı kapılı, sura bakı· 

yordum. 
Genç doktorun fıııltıaı, arka· 

datı yaralı mUlizım Sellm'e ıöyle
dlkleri bitti, beni çağırdı: 

_ Gelin hemşire, biraz eğilin 

de siıl göraiin. Amma tinıdilik 
bukadarla kalacak. GUzel gUzel 
uyursa.. Birkaç aaat sonr~ . geli~ 
ona, F erihadan bahsedersınız. İçı 
rahat etıin artık, haydi bakalım, 
Allah rahatlık versin, dedi. 

O bembeyaz kocaman bağ 
yığınının aras.ından gözüken . te.k 
göz hafif hafıf kırptı... Sankı hır 
ıeyler için bana yalvarıyormut 
gibi baktı ve kapandı. 

Söz veriyor, vadediyordu. 
Güzel gtiıel uyuyacak, Ferihayı 
anlatmağa gideceğim saati, hiç 

be7anatı, bu bwıuata yabanca memle· 
ketlenl• .. .,.,.. ,.,,....,. .... yet 
Yer•iftlr. 

Sunday TfmH muhabiri, esufn bu 
keyfiyetin,_ •tntık i HbepJerden dolayı, 
balen lmkanaız olduiunu bildirmek
tedir: 

1 - İmparatoriçe Zlta, otlu Arıt• 
dftk Otto için, •ıkl Avusturya - Ma· 
cariıtan lmperatorlutunun ihyaaını 
latemektedir. 

2 - Gerek Avu.t11ryalılu ve gerek 
Macarlar, iki memleket araaında bir 
aiyaai blrlltln aleyhlndedlrler. 

3 - Hah.burar hanedanırua tahta 
getirilme•!, Avusturyada yeniden bir 

( Devamı 8 inci sayfada ) 

çırpınmadan bekliyecekti. 
lf. 

Biraz sonra, doktor SAH Bey 
beni de ortak ettiği yalanının 
sebeplerini, bu yalanda aradığı 
teselli sUkünunu ve tifasını anla· 
tıyordu. 

Elinde patlı yan küçük 
bomba ile tek gözü IÖnen, 
blitün yUzU yanan, burnu 
p4rçalanan mülazım Selimin 
kadınlara başlarını çevirten bir 
güzelliği varmıı. Artık yüzUnUn 
ne hale girdiğini hissediyor ve 
tenlli din)emiyormUJ. Bütün bun
ların "çOnkü,,sU de yine bir gönül 
iti imiı. 

Mülazım Selim ıeviyormuı. 
Komşulannın kızı Ferihayı sevi· 
yormuş. Doktor Sifi devam edi· 
yor: 

- Bu kızdan Selim'• hayır 
geleceği yok. Mektup yazdım. 
Oğlnnın felilketini bildirdim. Tek 
bir satır cevap gelmedi. Hoı 
mektubu da aldı mı bilmiyorum 
ya... Zavallının halini gördünüz. 
Ölmekten filin korkmuyor. Sade 
yüzünün ne hale girdiğini, bun
dan sonra "ona" kendini beğen
dircmiyeceğini dilşilnilyor. 

Zavallıyı yaşatmak sevap mı 
olacak bilmiyorum amma, dok· 
torluğun vazifeai böyle. En ftmltaiz 

H. E. H. Hamına : 
Her gördOğil kadınla tanışma

ya, tanıtır tanışmaz da lAubaU. 
]eşmeye· çalışan, çapkın görüntin 
ve çapkınlık eden erkekler, genç 
yaıJarında e•lenirlerH iyi bir zeyç 
olamazlar, g3zleri daüna dıprda
dır. Zevcelerini bedbaht ederi•. 
Bunlar i HYÇ olmalan için 
kolay • -ı<a bayatından bıkma· 
lannı, ihtiyarlamalarını beklemek 
lbımdır. Bu Ya:ılyette bir genç 
adam, Oç bet sene 10nra nlkAha 
çevrllecek bir nıpn rabıta .. nda 
bir genç kıza verdiği a3ze ıac:hk 
kalabilir mi? Ben ihtimal vermem. 
Ensen nikaha inkılabı aenelere 
batb Dlfa rabıtalannı aevmem. 
Genç kız hesabına tehlikeli bit" 
)urum. 

• Beyhan Beyeı 
Her halde bir alika hi•t 

muhakkaktır. Fakat bu ali 
leYme denilemez. Sevmek ·~JR 
16rmek kifi değildir, anlaımak, 
tan11mak, ruhların yekdlterlne 
111mp iıınmadıldannı bilmek la
zımdır. 

lf.. 
Orta A .. c1e1...._ 116' ....,._ Wr 1r.-

ek117-•-
Bu husu.ta mtlteha1a1a bir 

doktora müracaat ediniz. Maama• 
fih iıtedijinlr iıl mutlak ıurette 
yapacak iliç mevcut değildir. 
Kullanılabilecek muhtelif merhem
ler varsa da hepsi de az çok teh· 
Ukelidir. Cildi tahrip edebilirler. 

Maamafth ılze okıijulJ auyu Lafort 
pudraamı, Bode pudraamı tavsiye 
edebilirim. eczanelerde bula• 
bilirsiniz. 

HANI.MTEYZK 

bir haatayı bile, hattA bu hasta 
en dayanılmaz ıatıraplar içinde 
kıvransa bile, yine ölümdea ko
ruyacağız. Vazifemiz bu. Selimin 
küçükten beri arkadaşı, dostuyum. 
Bu sıfatla, ben onun ölmeıinl 
daha hayırlı buluyorum. Halbuki 
hekimlik borcu ile de bir yandan 
onu kurtarmağa uğraııyorum. 
Deminki yalam da bu yUzden or• 
taya attım. F erihadan mektup 
almıyor. 

Almaaına da imkan görmüyo
rum. Çünkü daha fstanbulda iken 
bile, kızın asıl neye dtişkün oldu· 
ğunu anlamıştım. Siz bu İstanbul· 
dan, Ferihasmın memleketinden 
geliyorsunuz. Bir ıeyler uydurur· 
sunuz. Kızın ahbabı, arkadaşı 
filan olduğunuzu, hattA belki onun 
da geleceğini s6Ier1inl:ı. Fazla 
anlatmama lüzum yok. Kadınsınız. 
Ne demek iatediğiml elbette an
ladınız, değil mi ? Selimi kan· 
dırmalıyız. Sargılarını koparıp 
atmaması, ölümü zorlamaması için 
yalan söyleyip oyalamalayız onu, 
eledi. 

Dinleyişime, yilzUme baktı, 
gözlerini indirdi: 

- Yüreği kablaşmıf olacağını 
düşündüğünüz bir adam, bir dok· 
torun böyle ıairane, yalancı bir 
oyuna kalkışmaama iafıyorsunuz 

galiba? 
(Arkneı var) 
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Sinema Dünyasında Yeni 
Bir Buhran Daha .. 

Küçük Yıldız Bulmak Hususunda 
Haylı Müşkülat Çekiliyor 

Dünya ıinema atftdyolarında 
yeni bir buhran batıöıtermittir. 
Bu Hferki buhranın iktııaai va· 
ziyetle alikaai yoktur. Kısa bir 
cümle ile ifade etmek lazım ge· 
lirse buna; kUçllk yaldız buhranı, 
demek mlimkündUr:. 

Bu buhranın sebebi, eaki kil· 
çük yıldızların seneden seneye 
bUyUmUş ve küçükliikten çıkmıı 
olmalarıdır. Onların yerine, onlar 
kadar muktedir yenilerini bulmak 
hususunda hayli müşkülat çekil
mektedir. Şunu da söyleyelim ki 
ıinemacılıkta kl\çük yıldızların, 
ehemmiyet itibari!e bUyUk yıldız· 
lardan farkı yoktur. Hatta bazı 
filmlerde küçük yıldızların ehem· 
miyeti daha ziyadedir. 

iyi hatırlayacaksınız. Eıki se
nelerin en meıhur, hatta büyük 
yıldızlardan çok daha meşhur ve 
muktedir bir küçük yıldız vardı. 
ismi Ceki koiandı. Bu küçük 
yıldız (bugiin küçük deiil ya) o 
zaman kahkahalar kıralı Şarlo ile 
beraber bir fılim çevirmiı, blitun 
dünya taraf mdan ıeyredilip alkış· 
lanmııtı. 

işte kaç senedenberi beyaz per· 
dede gözükmeyen bu Cekl Kogan 
bugün tam yirmi yaıında iri yarı 
bir delikanlıdır. Yakında da yeni 
ve güzel yıldı-dardan birile evle
necektir. Geçenlerde nitanları 
yapılmııtır. Ceki Kogan on bir 
yaşına basınca ıinemadan ayrıl· 
mak mecburiyetinde kaldı. Çünkü 
Amerikada ilk tahsil mecbmlyeti, 

onun mektebe devamını icap 
ettiriyordu. Filhakika o zamanki 
kllçllk Ceki mektebe yazıldı ve 
buılln kolej tahsilini ikmal etmlt 
oldu. Ceki ıinemadan ayrıldıtı 
zaman bankalarda 9 milyon dolar 
parası birikmitti. Bu para ekalı. 
medi, bilakis faizlenmek ıuretile 
artta. Şimdi büyük Ceki tam 
manasile bir milyonerdir. 

Iıte Cekinin ve daha dij'er 
küçük yıldızların büyümeleri 
neticesi olarak boı kalan yerleri 
bir türlü doldurulamamaktadır. 
Gerçi artistliğe istidadı olan bazı 
küçük buluyorlar, fakat Ceki 
kadar muktedirlerine tesadlf 
edilememektedir. Ancak geçen· 
lerde Paramunt stüdyosunda 
muayeneden ıeçirilen Uç yüz 
tane kadar küçUk çocuk 
araıından iki taneıinin ılne· 
maya alınmasına karar verilmiı, 
diğerleri reddedilmiıtlr. Bu iki 
kilçlikten biri beş, dij'eri dört ya• 
tmdadır. Önümüzdeki mevsimde 
ilk fi:imlerini çevireceklerdir. Bet 
yaşındakinin iımi Davit Holttur. 

4 yaımda küçüiün iıml de 
Billi Leedir ve sevimli bir kız ço· 
cuğudur. Küçük Billinin bUyUk 
yıldız ablaları kadar muvaffak 
olacağına ihtimal veriliyor. Iklıi 
de şimdilik çokca dcmllecek bir 
para ile üçer filim için angaje 
edilmitlerdir. 

Maruf küçtik yıldızlardan bir 
de Ceki Kuper vardır. Bu yıl~~ 
çocuğun yaıı da oldukça ilerlediti 

SON POSTA. 

Brigit Helm 
Holivuta Çağırıldı, Fakat 

Ret Ctvabı Verc'i 
Buılin Avrupada sinema yıl· 

dızlarmın kıraliçesi vaziyetinde 
olan aarışm Alman yıldızı 
Briıit Helm tatil günlerini bitir· 
dikten ıonra tekrar stüdyoya 
dönecek, yeni sene için giizel 
filmler çevirmeğe başhyacaktır. 
Bu filmler dolayııile Brigit Helm 
bir aene müddetle bir Alman 
ıttıdyoıuna kuntratla bağlıdır. 
Geçenlerde bu en güzel yıldız 
Holivuttan dolgun ücretli bir 
teklif almıf, b~ş film çevirmek 
Uzere ve iki sene müddetle Ame· 
rikaya çatırılmııtır. Fakat bu 
cici ~z Avrupa stüdyolarında 
çalıımayı tercih ettiği için Holi· 
vuttan yapılan bu zengin teklifi 
reddetmiftir. Kendiıine bunun 
aebebi ıorulunca da ıu cevabı 
Yermittlr. 

- Holivut dedikodu kaynağı 
olmaktan bir tllrlU kurtulamadı. 
Ben orada belki bugünkünden 
daha zengin olurum, fakat rahat 
edemem. Çünkü en çok ıinirlen• 
diiim dedikodu ve kıakançhktır. 
Avrupada dedikodu daha azdır. 
ÇUnkU Avrupalı yıldızlar ıanat• 
klrdır ve aanatlan sayeıinde 
ıöhret kazanırlar. Holivutta ise 
nnat yoldur. Orada yıldızlara 
,Ozel oldukları için para verilir.,, ................................................................ 

Greta Garbo " Kır•IİÇ• Kri•tın,, 
/llmintlelct kıgafetil• 

..,~·i·~· .. b;;··:;;;·d:h:· .. .;~·;·~; .. ;·~;d;~ .. 
görünmesi, ondan ıonra ıinema• 
dan ayrılıp mektebe baılamı11 
muhtemeldir. Muhtemel cltlil 
hattl kat'ı olmak lizımllır. Celci 
Kuperin kendine mahıuı hirçtk 
buıuıiyetleri oldu(u için bunun dJ 
yerini bir yeniılle doldurmak 
baylı mlitkill olacaktır. 

Tuhaf ıey.. Yumruklarınd!n 
kan damlayan koca koca adamltr 
kendilerine lş bulamazken, henlfı 
ağızları Bit kokan kliçUk çocuk· 
ların, yUkıek licretlerle kapıt,djta• 
ları da ılnemanın garip hir tecel· 
liaidir. 

Stüdyolarda Ve Beyaz 
Perdede Neler Oluyor? 
Meşhur Yıldızlar Hayatta En Çok 

Şeyleri Anlatıyorlar Hoşlandıklal"ı 
Maruf erkek yıldızlard.rn Hanri 

Vilkokson geçen senelerde birkaç 
filim çevirm•ş, güzel şarkılar ıöy· 
lemiıti. Bu filimlerden sonra da 
bir müddet için iatirabata çekil
miıti. Son gelen sinema mecmu· 
alarmda okuduğumuza göre Vil· 
kokson önümüzdeki mevaim için· 
de çevrilecek olan bUyUk bir 
filimde bat rolü temsil edecektir. 
(Bukanye) iımini taııyacak olan 
bu filim, meıhur rejiıör Seail dö 
Mil tarafından çevrilecektir. 

Vilkokaon ln~lizdir ve tiyatro 
hayatına kUçilk yaıta intisap et· 
miı, kısa bir ıaman içinde çok 
mt9hur bir artiıt olmuı ve lnıiliz 
aahnelerinde bir hayli aeneler 
muhtelif piyeılerde rol alarak 
alkıı toplamıştır. 

lf Bir Amerikalı lord geçen· 
lerde Holivuda ıiderek maruf 
yıldızlarla 1ıörüımüf onlara bir 
ıual ıormuıtur. Sual ıudur: 

- Hayatta en çok neden zevk 
alanınız? 

Yıldızlar bu ıuale çok hoı 
cevaplar vermitlerdir. Garl Kuper 
ıöyle demittir: 

- Hayatta en Çok hoılandı
ğım ve zevk aldıi•m ıeyler ıun· 
lardır: ıakıofon çalmak, kaplan 
öldürmek ve golf oyununda mes· 
lektatım E lng Kroıpiyi mağl6p 
etmek. 

GUıel yıldızlardan Karol Lom
bard'ın aevabı tudur: 

- Hayatta herıeyden zevk 

~ JJ. 

alırım ve icabında herşey beni 
kederlendirebilir. Hatti çok para 
kazanmak yüzünden kederJendt
ğim günler ekaik değildir. Bu· 
nunla beraber en çok hotlandıiım 
şeyleri aayayım: 

Tayyareden paraşütle inmek, 
bir yanar dağın indifa ettiğini 
ıörmek. 

Maruf erkek yıldız Çerli Ruı• 
lea iıe föyle bir cevap vermiıtiıı 

- Ben bayatta yalnız bir 
ıeyden zevk alırım. Fakat onu 
yapmak imkansızdır. 

Gazeteci tekrar ıoruyor: 
- Nedir? 
- Nevyorkun en bUyUk cacf. 

desinde deve ile dolaımak. 
Bu gün Holivut'a filim çevir• 

mekle meıgul olan meıhur erke1' 
yıldızlardan Şarl Lavtonda "4 
ve zarif bir cevap vermiş v• ' 
demiıtir ki: 

- Ben hayatta, ayaklaruııı 
biç kırıp bfikmed~n ellerimle bq 
atalı yUrUmekten çok hotlanın~ 
Fakat bunu bentız beceremiyoru~ 

Şıklık ve zerafetlle ma 
yıldızlardan Adolf Monjuda 
komik cevabı vermlttir: 

- Hayatta en zevk aldıiv 
ıey, güzel bir aakala malik ~ 
maktır. Fakat maalHef b6> • 
sakala aahip olamıyacatım. 

- Maefleal'i11 Be•• 11•ptırdıiı ıı1c. •tr elbise 
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Afacan anne· Annesi odaya 
sile pazara çık~ gidiği zaman 
tığı zaman kii-
çük bir zerzavatçı Afacanı uyanık 
çocuğa rast ge- --- buldu: 

lirdi.. çocuk açık- - Sen daha 
göz, zeki bir ıer uyumadın ? 
di.. fakat aldığı Dedi. mı · 
paraları, kAğıt 
liraları hep kas
ketinin içine ko· 
yar, batına geçi
rirdi. Afacan bu 
hale tahammül 
edemedi, birgUn 
söyledi: 

- Uyumadım 
anneciğim. 

-Neden uyu
madın?. 

-Üç aktam
dır rüyamda çi
kolata yiyorum .. 
Bu akıam da 
ıayet yeraem,bir 
kıımını aakla-

(6. 

- Liraları ne 
den ıapkanın içine 
koyuyorsun? 

- Ne zararı 
var canım!.. Kas· 

ketim zaten kirli!. 

Afacan - Öyle eşek her.fler var ki, bastıkları yeri görmezler, 
bir belaya uğra , ınca, kabahati başkalarina atarlar, değil mi? 

y ayım diye göz
lerimi açık tutu
yorum! .. 

- Senin söylediklerin hiç 
doğru çıkmıyor!. Bu yalancılıkla 
büyüdüğün zaman ne olacaksın?. 

- Raaathane müdUrü! .. 

Fıkra 

Çok eskiden lranda Simürg 1 
iıminde büyük bir kut vardı. 
Bu kuş insanların yardımcısı, in

sanlara iyilik yapan, insanların 
dostu bir mahluktu. Bir insanın en 

Muallimler fena zamanında yetişir, onu tehlike· 

Bir gün Afacana annesi naai· den, dertten kurtarırdı. Bu ku,un 
hat ediyordu: bir de arkadaşı vardı. Gel zaman, 

- Oğlum, sen çocuksun. Ne ait zaman Sim;irg arkadatından 
istenen, ne dua edersen allAh fenalık görmeye batladı. Onun 
kabul eder. nankörlüklerine dayanamadı ve 

Afacanın bu söz aklında kaldı. k 
Uzun uzun diitündU. Nihayet nihayet büyük kanatlarım açara 
bir gün babaaına sordu: Kaf daim• çekildi. 

- Baba, tanrı çocukların Bu dağm tepeıi gUne9e çok 
duaıını kabul eder mi?. yakındı ve yamaçları hep züm-

- Eder ya oğlum!.. rlitten _yapılmıştı. Güneş doğduğu 
- Her zaman mı?. . uman bütün ışıkları bu zümrüt 
- Her zaman. yımaç·lara vurur, göklerin mavisi 

Y 
- Çocuklar ne dua ebeler ı el •par mı?. hep onun renginden hasıl o ur ':1· 
- Yapar oğlum. Bu yüzden franda karanlık hiç~ir 

llin~;can bir kaç dakika dU.. glin olmazdı. Simürg b~. ~a~ın 
t . e çekildi ve dııııı ıle 

- Yapmaz baba, dedi. b:ı::~:r yaşamağa başladı. 
A
-f Neden? nasıl söz, o?.. N'h t 

•can gUldü: . Uzun seneler geçti. 
1 

ayc 
1'ah-ı Allah çocukların dualarını Zal isminde_ J>ir çocuk, babası 
olnı~ etseydi, hiç kimse mualJlm - - v "'· 

MASAL 

• 
l ÜRG 

Simürg ,.ehirdelcl sartdığı k•par•lc 
lcaçtı 

Sam tarafından terkedildf. Sam 
onu bir ıaııdığa koydu ve dere
lerden birine attı. Sandık nihayet 
Kafdağı eteklerinde bir çalılığa 
takılarak durdu. 

Çocuk sandıkta ağlıyor, çırpı-

nıyordu. 
Nihayet Simürg bu çocuk 

ağ]amasını dvuydu. K~fdağı tepe
lerinden aşagılara dogru uçtu ve 
çalılıklar arasındaki sandığı gör-

1 
dil .. O koca vücudiJe çalıları kırıp 
geçırerek, aandığı pençeai içine 
aldı ve tekrar Kafdağına yükseldi. 
SimUrg yuvasına geldiği zaman 
ıandığı toprak Uıtline bırakarak 
diıisine dedi ki: 

- Bu sandıkta bir çocuk var, 
ismi Zaldır. Bu çocuk bir ıttn 
gelecek, buton dünyaya hUkm· 
edecektir. Ona iyi baki 

Diti Simürı bu çocuğa, kendi 
yavrularile bir arada baktı ve 
• maaaJ bu ya - kendi ıtltlle 
besledi. 

Çocuk bUyüdö, milletinin batı· 
na geçti ve dütmanlarından tahtı 
geri aldı. lıte kuvvetli•, ceaaretile, 

ıecaatile ve iyiliği ile meşhur 

olan hUkUmdar Zal bu insanların 

doıtu muhteşem kuş tarafından 
büylitUIUp, saltanata çıkarıldı. 

Şim.di o kuı, hili Kafdağı 
tepelerınde midir, zümrütler yine 
eteklerde parlıyor mu, bilmiyorum! 

Erol 

Takma Dişler Kasap 
Afacanın bUytik anneainin Cingözün baba11 ameliyat ola-

= ---= ,.... 

- ::> mı, "milyoner olsaydın 

ne yapardın?,. diye bir tahrir 
mevzuu vermiştim. Hala yapma· 
dm mı? . 

-Yaptıml. Milyoner olsaydım, 
bu vazifeyi yapmazdım. 

- ...... ' •• 1 1 •• 1 •• 1 •••• 1 .... ... -

ı Fıkra ı 
Farenin Tatili 

İki fare bir bakkal dükkanın• 
da karıılıklı oturmuılar, öteyibef 
riyi karııtırıyor, önlerine geleni 
kemiriyorlardı. 

V nihayet yemekten yoruldu• 
lar, bir çuvalın UıtUne oturup ko• 
nu9nıaya baıladılar. Küçük fare, 
bUytlk fareye ıordu : 

- Artık yaz geldi. Tatil yap• 
mıyacak muım? 

- Yapacağım. 
- Tatili nerede geçirecek.in 1 
- DUtUnUyorum... Gravyeri 

peynirleri içinde geçirmek iati .. 
yorum. Maliim ya, bu peynirler 
delikli delikli olur. Bol bol hava 
almalc ta mlimklln .. Sonra Gravl• 
yerdeki kurtlar beni davet ettiler, 
iyi bir yer ayırmışlar: «Gel hem 
oturur, hem hava alır, hem de yer, 
içersin!» diyorlar. -11·-.~:,,~u~~·. ·d·a·m· .u.a.11.im. _si.z. k. a. ı_ır. d_ ~- Yag ınegı B' • . .. Afacan kırda yürüyordu. ır- ditleri takma idi. caktı .. Fakat operatör çok para ~·· .. ' ............... .. ...... ... 

•nlar Konufuyorl.. . den uzakta bir inek gördU. 

Dikkatle baktı, sonra anneıine 
döndl\: 

Anne bu inek yai ineği 

mi? .. 
Nasıl yağ ineği?. 
Sl\tünden yağ yapıyorlar 

Y 
v • v. denmeı mı buna?. 

Bir gUn Afacanın dişleri fena lıtiyordu: 2000 lira .. 
haide ağrıyordu'. Amelh at muvaffakıyetli oldu. 

Büyük anneaı: Doktor Cingözün çenelilİni okıadı: 
_ Geçer oğlum, geçer, merak - Söyle bakayım oğlum!. Ben 

etme! .. dedi. kime benziyorum. 
_ Geçmiyecek . . Geçeceği -Kasaba Fakat aranız.da bir fark 

yok.. fakat ke!ki benim di9lerim var: kasap öldürdlikten ıonra yll• 
de aeninkiler gıbl olsaydı. Ağrı- zer. Halbuki siz öldUrmeden yU-

yınca çıkarır, bir kenara koyardım!. __ =1U::-y-::-o-=r=ı=un=u=:ı=?=. ========::. 
ya!. ag ınegı _ -------- c bi Ef ndi Yıkanıyor !.# 

Yu Baba kaz - Ne!... Demek on 
ııı·lllurtadan çıka çıka bir tane 

ı Yavrumuz çıktı? . • 
rtı Ana kaz - Ne yapayım .. ~5 
Yiyn Yattım, ıen bana bir tek 
lıktcek getirmedin.. Ben de aç
" dan ölmemek için 9 yumurtayı 
#' lnıt.. 

Ayakkabı içindeki fare - Hnh 
oldu.. Bir saattenberi şu huysuz 
far enin kapan içindeki peynire 
yaklaımasını bekliyordum .• Niha· 
yet tutuldu. Şimdi rahat rahat 
peyDiri yiyel:-iliriml •• 



Bu Başı Ne Yapahm? 1 
1 A ve macera romanı - 70 -1.....;..;,ı.,;,;;..;,~;.;;.;;---..İoıııiıı--,;,;,o,;-.. _______ ___ Yazan 

Suat SUzan 
13 - 8 - 934 

Heves ettiğin gibi bu ak· 
şam zevcem olacaksın Eva. 

Dedi. Genç kadın batını çe· 
virdi. Ve onun yüzüne hayretle 
baktı: 

- Nasıl?. Nasıl?. Ne demek 
istiyorsun, anlamadım. 

- Bu akşam aeninle beraber 
Berlinin en iyi oteline iniyorum. 
Budapeşteden geliyoruz ve karı 
kocnyız. 

Evanm yüzü bir an evvelki 
gibi müteheyyiç değildi: 

- Ha!.. Anladım dedi yine 
lı var değil mi? 

- Evet. 
- Kumar mı? 
- Hayır Eva.. Bqka bir it 

Te eğer sen bu iıte muvaffak 
olursan... f şsiz kalmış olmaktan 
duyduğun elemi artık unutabilirsin, 
Çtlnkll bu muvaffakiyetten ıonra 
aenin için hayatta yeni bir yol 
açılabilir. Seni aervete doğru 
ıötUrecek bir yol. 

- Peki kumar değilae bu iı 
nedir? 

- Bu it yalnız sana iki bin 
ınark kazandıracak bir ittir. 

- Ooo !.. Ooo !.. Peki bu 
para mukabilinde ben ne yapa• 
cağım. 

- Y aılıca bir inaaın baıtan 
çıkaracaksın. Bu insan çok cent• 
Umen bir hariciye memurudur. 
Bir ıefaret mUıteıarı... Onu baı· 
tan çıkarıp odaaına girmeğe ve 
11&na eıkilinl tarif edeceğim bir 
çantayı oda .. ndan almağ'a gayret 
edeceksin.. Muvaffak olursan ... 
Sana bir de gllıel bir hediye 
var. 

Eva: 
- Bir hırıızlık hal.. 
Diye kekeledi. lmre bu defa 

kaılarıDI çahnlf ve ytidlnO buruı· 
tur muştu: 

- Ne kadar bayaj'ı bir mu· 
bitin kızıaın Eva, dedi. 

Bu yaptığımız py bir hıraızhk 
de;ildir.. Bir bıraızlıktan çok 
uzak ve çok ehemmiyetli bir 
teydir. Bu.. Bu slyaai bir vazife· 
dlr. 

- Evet lntihabatta gidip san· 
dığa rey atmak gibl birt•Y il 

- Aptal. Onunla bunun ne 
mnnasebetl var ?. Bu, çok ehem· 
miyetlldir diyorum aana t.. 

- Ayol Alemi baştan çıkarıp 
odasına girmek ve odaamdan 
habersiz bir çanta almak hırsızlık 
deiil de nedir?. 

- Casusluktur. 
- Caauıhık mu ? 
Eva sabunlu ellerini gUvetten 

çekmiı yUzllnü örtüyordu. lmre: 
- Bağırma okadar herkes 

du> uyor diye genç kadını tekdir 
etli. 

Zavallı Eva: 
- Sus,. ıuı Allah aıkıua .• 

Ben casuıluk yapamam, diyordu. 
Çilli Eva malumatının kısmı 

azamını sinemalardan toplamıştı. 

Matahnri filmini göreli henüz pek 
az bir zaman olmuştu. Casusluk sözU 
onun gözUntın önünde birdenbire 
bin b'r hayal uyandırmııtı. Bütün 
bu h yallerin en barizi güzelliğine 
rnğmcn askerlerin arasında b~ 
meydana götürülen ve orada 
kurşuna dizilen bir kadındı. 

- lmre insanın baıına felaket 
gelir. Allah vermesin beni Mata 
Hari gibi ku11una dizerler. 

- Of Eva tabmmUIUmle oy· 

nuyorsunl artık hezeyanı bırak. 
istersen, sen bu işten vazgeç ... 
Ben esasen kendime başka bir 
arkadaş aramak emelindeyim ... 
ÇUnkü senin istidataızhğm mey• 
dnnda ... 

Eva sabunlu ve ıslak ellerini 
bir havluya ıilerken : 

- lmre, diyordu. Biliyor mu· 
ıun ki sen çok tehlikeli işlere 
atılıyorsun, ve bu yilz.den hem 
kendini, hem de beni felakete 
sUrüklüyoraun. 

- Eve, benim paraya ihtiyacım 
·rar .. GUzel yerlerde yaıamak gU
zel yerlerde eğlenmek, pahalı koı
tUmler, ipek çamaşırlar giymek 
istiyorum. 

- Tıpkı bir alüfte gibi konu• 
ıuyorsun. lmre. 

- Senin gibi.. 
- inan bana, eğer aen beni 

iıteraen, ben bUtUn bunlardan vaz 
geçerim. 

- Bana yine Alman romanı 

okuma. 
- Macar rapsodiıi mi çala• 

yım.. Kalpsiz adam. 
- Eva bana bak, elnirleriml 

Bir Üfürükçü 
( Bnıtarafı 1 iuoi oayfada ) 

günkil cUrmUmeıhudun eaaımı 
haıırlamııtır. Şöyle ki: 

Bu ite memur olanlar evYelkl 
aUn iki hanımı, lizımgelen talimatı 
vererek, bu eve göndermitlerdir. 
Hanımlardanbirl diierini Sümbül 
Hanıma ~öıtererek: 

- Bu taze komşumuzdur. 
Evleneli daha aeneıi olmadı. 
Kocaıı olacak herif glll ai bl 
L:arıaım bırakıp bir batkaaını 
seviyor, ö ece göndü~ onunla 
vakit aeçtrlyor. Kadın btıytl mil 
yaptı, ne }4ptı iae adam evinin 
ve karııının yUzllnU g6rmek iste• 
miyor, aman SUmblll Hanımcıjım 
bUtUn ümidimiz sende. Demiftir. 
SlimbUl H. bir mllddet bir ıeyler 
mmldanarak tiflemiı aonra yas· 
tığın altından çıkardığı bir kita· 
ba bakarak bir kağıdın üzerine 
bir ıeyler yazmıya başlamış, fakat 
bu sıra.da karıısına Ani olarak 

bUzliyorsun söyle bana benimle 
çalışmak istiyor mısın, istemiyor 
mısın? 

Kendisine amir bir bakışla ba· 
kan bu erkeğin nazarları alhnda 
batını öne eğdi : 

- Sen nasıl iıterıen öyle olur 
Imre dedi. 

- O halde haydi timdi ev 
kadınlğım bırak ; aaçını, başım 
topla, hazırlan, giyin. 

Eva hemen elindeki yaka· 
ları lavabonun taılanna doğru 
serdi. Ondan sonra onları 
yıkadığl ıuyun içinde elini 
yUzUnU boynunu kulaklarının içini 
yıkamaya baıladı. 

* - Nereye gideceğiz? 
- .••• oteline .. 
- Ooo... lmre oraya gitmek 

için gilzel bir elbiıeye ihtiyaç 
vardır. 

Üzerinden gimonosunu atmıı 
olan genç kadın pembe ipek bir 
kombinezonla odanın içinde do· 
taşıyordu: 

- Ay benim tırnak törpüm 
nerede? 

( Arkası var ) 

Belediye Memurları 
Mesai harici olarak fazla çalı· 

şan belediye memurlarına ayrıca 
Ocret verilmek için bütçede tah· 
ıiıat olmadığı b61ıdiye ıubelerine 
bil diril mittir. 

Tutun Hırıızhftı 
Sabıkalı Vasil Samatyada tU· 

tUncU Haritonun eUkkinmdan 15 
paket cigara ve aabıkah Sedat ta 
Beyazıtta tUtUncn Mehmet efendi· 
dinin dUkklmndan 14 paket dpra 
çalarlarken yakalanmıılardır. ----- .......... ~.. ·---

irtihal 
Mülga Maliye nezareti hukuk mil· 

ıaviri .Manııor Şetvan Beyin nfikaaı 
n Fatih ıulh ceza hlkimi Oevat Bıyin 
teyztıi Fatma Hanım Suadiyıdeki 
köıkleri.ode nfat etmit, aile makbere• 
sine gümülmüttiir. Cenabıhak kendisine 
rahmet ve ailesine aabrticemil ihaan 
buyurııun. 
~· ····=- •Söa•••••rt..•ı• ····~ 

memurlann çıktığını rörftnce 
dilfUp bayılmqtır. StımbW Hanım 
evrakile birlikte Adliyeye veril· 
mittir. 

Liman Şirketinin Tasfiye 
• 
işine Başlanıyor 

J 

Llma" Şirk~tlntl• dün gepıla11 toplantı 

Uman ıırketi heyeti umumiyeıl "Liman itleri inhisarı idareai,,nin 
dU~ saat .15 ~e 4oplan~ııt ~e. şir· teaiai için ta1fiyeye lüzum görlll· 
ketın tasfıyHı meselesı gorUşlU· dUğU kaydedilmi9ti. Rapor okun· 
mUttür. d kl b il 1 d 

D k 1 i d ld h t
. u an sonra, u me\ zu zer o • 

Un U çl ma a are eye ı· 
nin hazırladığı rapor okunmuıhn'. ~ö~llşmel~r ~lmuı ve Uman ı!rk.e· 
Bu raporda, 341 seııeainde kuru• tının tasfıye11ne karar verllmıştır. 
lan şirketin g ıenelin faaliyeti Taıfiye itine derhal baılanacak 
hulaaa edilmiı ve yeni kurulacak ve iki ay içerisinde bltirllecektlr. 

Yerli 
fkçe 

Sanayi Gün Geç· 
inkişaf Halinde 

( Baştarafı 1 inci eayfada ) 
Harpte dumansız bant lıtih· 

salAtı da selüloit fabrikasına 
istinaden yapılacaktır. 

Böyle bir fabrikanın kurul
ma11 ile açılacak iş sahalarının 

işlenmesi, yeni iı kuvvetlerinin 
meydana çıkmasına vesile verecek· 
tir. Bu aanayi içinde, sun't ipeği 
Sümer Bank yapacak, fakat say• 
dığımız diğer iıler hususi ser· 
mayeler tarafından işletilecektir. 

Bunlardan maada, aynı zaman• 
da 2500 ton kadar da eski kağıt 
fabrika için iptidai madde halini 
alacaktır. 

Bir kağıt fabrikasının itleye
bilnıesi için kaolin, reçine, şap, 
uzvi boya ve kömOr de kulla
nılacaktır. Fabrika senede 1200 
ton kaolin sarfedecektir. 

Kaolin KUtahyada ve Silifkede 
bol bol bulunmaktadır. 

Bu fabrika için senede 250-300 
ton ıapa da ihtiyaç vardır. Şibin• 
karahJıardan temin olunacakbr. 

Senede 13 bin ton kadar da 
kiSmUr 1&rfolunacaktır. 

Fabrika Kaça Malolacak? 
Makine ve intaat bedeli bir 

milyon bet yüz elli bin liradır. 

lıletme sermayesi iki milyon Uç 
yüz bin liradır. Fabrika aenede 
Uç milyon liralık ciro yapabile
cektir. 

Fabrika çizgili, zımbah, aofre 
kağıdı, zarf; kese klğıdı, bllet, 
masara yapacaktır. 

Kiğıt fabrikasında ılmdilik 300 
ffçi çalı,acaktır. Halihazirda yUk· 
aek lhtlaaa itlerinde ecnebiler va ... 
dır. Fabrika mlldtırll kAtıt mil• 
hendi•ldir. Bir de Tilrk mOhendiıl 
bunlarla beraber çalıımaktadır. 

Avrupada kAğıtçılık tahsil et· 
mekte bulunan 3 talebemiz mev• 
cuttur. Bunlar, memleket• dlSn• 
dlikten ıonra yükıek ihtluı va· 
zifelerl de Ttlrklere geçecektir. 

Sun'f Antraalt 
Zonguldakta ÜzDlmez meYki· 

inde 15 Ağustosta temel atma 
meraıımı icra kılınacak sun'l 
antrasit fabrikası Türkiye fı Ban• 
kası tarafından teıis edilmiı olaı 
Maden K8mürU itleri T. A. Ş. 
tarafından inıa edilmektedb. 

Yerll benzin 
Bu fabrika Tlirkiyede llk 

defa olarak tesiı edilmektedir. 
Senede 72,0QO ton miden kömtl
rUnU taktir ederek 54,000 toa 
sun'i antrasit, 500 ton tayyar• 
benzini ve 3,000 ton yol katranı 
iıtihıal edilebilecektir. Sun'i ant~ 
rasit evlerde yakacak madde 
olarak odun yerine kullanılacağı 
gibi kok ve antrasitin kullanıldığı 
bUtUn itlerde kullanılabllecektir.1 

Dumansız ve kokusuz yanmaSI 
sUrat ve •uhuletle sobada tutuımaSI 
yanma derecesinin arzuya göre 
Ayar edilmeıl ıimdiye kadar 
mahrukatı beytiye için ıoba vo 
kaloriferlerde kullanılan o-
dun maden kömllrU, kok 
ve antra•itin ifa edeceği 
hizmetler} daha temiı ve daha 
ucuz bir şekilde temin ettijindeı 
emsaline bllyük bir ruçhana malik 
bulunmaktadır. 

Bu f abrikamn f aaliyetl il• 
yemvfye 500 lıçlye yeni ve de" 
vamlı bir faaliyet 1abası açılmıf 
olacakbr. 

fit• Fabrikası 
lıtanbulda Paıa Bahçulndt 

temel atma merasimi icra kıhna'" 
cak olan ıişe fabrikası Türkiye it 
Bankası tarafından tesiı edilmek• 
tedlr. 

Renkli, renkılz içki fitelerl il• 
kolonya fileleri, llmba fileleri, 
bardak, kadeh, sürahi, reçel ta• 
hakları, konaerva ilah.. Ztıccacl7e 
eşyaıı yapılacaktır. 

Fabrikanın fstib1&l kudreti sr 
nede 4000 ton mamul cam olaca'" 
iı gibi müteakip HMler fabrik• 
iıtihıalitını 0 o 50 niıpetinde yUk
aeltmek için lizım ıeJea tertibat 
daha tlmdiden alınmqbr. 

Avusturya lmperatorluğunun lb ... , 
yasına Mı Gidiliyor 

( Baıtarafı S inci aayf ada ) 
Nazi kıyamını bala olacak Ye amele 
aınıfıaıa lhtllil çıkarması !ehllkealnl 
doturacakhr. Dlter taraftan •enç Ar• 
ıldOk Ottonun avdeti, rerek Almanya 
ve l'erek Çekoalovakyayı her ne 
bahasına oluraa obun Hababurglarıo 
yeniden Avusturya tahtına l'eçmele
rJae mtlmanaat etmetl aevkedecektlr. 

Halihazırda Avusturya, kra1htının 

ihyasına pek çok maniler vardır. Bu
•ilo, buna teıebbOa edildiA'I takdirde 
harp çıkmak ihtimal dahilindedir. 

Romada Entrlkalar Mı 
Çevrlllyor ? 

Roma, 12 (A.A.) - Sabık Avuıtur

JA lmperatoriçHI Vlyarecclyoya •el
miıtlr. Orada aabık İmperatoriçenin 
riyasetinde bir aile meclial kurulaca· 
tı alSyleni;ror. 

Berlin, 12 (A.A.) - Alman gaze
teleri, Roma görUımelerlle Hababurr 
Hanedanının İtalyada oturmalarından 
ohemmlyetle bahaediyorlar. 

.Avusturya • ltalya MUna· 
sebatı MUhlmıe,tl 

Rosna, 12 (A.A.) - ltalya - Avuı
turya mnnaaebetlerlnln ehemmiyet 
kaıanma11 üzerine Viyana ltalya orta 
elçllltlnln bOyilk elçllite çıkarılacatı 
ve hariciye mOate~arı M. Sllviçln elçi
liğe tayin edileceği söyleniyor. 

Soayallst ••flerl Serbeat 
81rakıhyormu9 

Parla, 12 (A.A.) - Bir habere ıö· 
re, Avuıturya kabinHI. aoayaliat par• 
tlal ile uılaımak makaadlli mevkuf 
ıoayallat ıeflırlol tahliyeyi dllıün
mektedlr. 

Fon Papen Vlyanada 
Viyana, 12 (A.A.) - Almanyao1' 

Viyana Elçiel M. Foa Pape11, yarll 
(bugOn) buraya arelerek ltimatnamr 
alal Yerecek H 15 sin izinle tekr.ı 
Berllne danecektir. 

Bavyera Hududu Yine Kap• 
Viyana, 12 (A.A.) - Bavyera ~ 

Avusturya hududu dördOncG defi 
olarak tekrar" kapanmııtır. 

Viyana, rı (A.A.) - Almanyadaid 
Avusturya Nazllerinln aabık relİ 
Ha biç ile ıeflerden f rnenftlt tevkil 
tdilmiılerdtr. 

Çar Nikolanın 
Kızı imiş 

( Baı tarafı 1 inci uyf ada , 

yadan· çocuk olarak kaçırmıılat• 
Nasılaa bu adamın eline dUşmUıUJll' 

Eskiden bana ayda iki blll 
lira da para verirlermiı. Şimdi 
mutfakta aıçıhk yaptınyorlat• 

Hiç bir hükümdarın, bir padiŞSt 
hın kızı böyle qçılık yapar Jlll 

Ben bugUn müddeiumumiliğe istid' 
verdim. Beni Çar ailesine teılisll 
etsinler. 

Matmazel bunları aöylerkeO 
hüngür hüngür ağlayordu. Sösı-' 
rinde ki intizamsızlık, aıdl 
vaziyetinin ftipheli olduğunu ~ 
termekte idi. Kadıa tıbbıadlfr 
g6nderilmiıtir. 
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1 İstanbul 4üncü İcra 
Memurluğundan: 

garl;;.~;· s imlara Yaptıkl~rı !~z
yik Hiıkômeti Harekete Geçırm ştı .. 

Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli olup ehlivukuf 
tarafından temamına (6739) lira elli kuruı kıymet takdir edilen 
Erenköy Suadiye mahallesinde Bağdat caddesinde 374, 37 4/2, 
374/3 No.lı maabahçe ahşap bir köşkGn tamamı açık arttırmağa 
vazedilmiş olduğundan 17 - 9 - 934 tarihine müıadif Pazartesi 
gUnU ıaat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci artbrmuı 

l. fatitrat olarak şunu da arzede: 
hın ki; o esnada tttihat ve Terakki 
cerniyeti katibi umumisi o!an Fethi 
Bey, Bulgar tan sefirliğine tayin 
edilmişti. Garip bir iğfal karşı
ııoda kaldıklarına hükmeden Ta· 
lat, Halil ve Cemal Beyler, pek 
hararetle başlayan bu meselenin 
niçin böyle derin bir sükut ile 
karşılandığmı öğrenmek istemit" 
ler ye bu işi Fethi beye havale 
etınışlerdi. Fethi Bey, Bulgarların 
~akaatlarını anlamiya çabşmıt 
ıse de ınüsbct hiçbir cevap ala· 
~aınıştı. Asil hayrete şayan olan 
bı!şey \'arsa - her iki devlet vo 
nıılletin elele vererek süküo vo 
refah içindo yaşıyacağmı •e 
Ç•lışacağını vadeden Ceneral 
Savofun teminahoa rağmen .. 
Bulgarlar, Garbi Trakyada islim-
lar hakkında acı acı zulümler 
irtikabına başlamışlar, batta ı:o
nıakları cebren hiristiyan yapmıya 
kalkışmışlardı... Bulgarların taki_p 
etliği bu iki yüzlü siyaset, Sefır 
Fethi Beyi bizar etmişti. Hatta 
bir aralık bu vazifeden çekilmek 
bile istemi ti .•• İslamlar baklanda 
r eva görülen zulüm ve tazyik 
Osmanlı hükumetini harekete! ge
Urmi§l:i. Babıali tarafından sefaret 
lvasıtaale vukubulan teşebbUs üze
rine, Talat ve Halil Beylerle Bulgar 
Baıvekil ve hariciye nazırının 

Bulgaristan dahilinde ve hududa 
yakın küçün bir kasabada bil· 
Jeşmiıler, gizli bir miilikat icra 
etmişlerdi. Talat ve Halil Beylerin 
zulüm hakkmdaki şikayetlerine, 
Başvekil beyanı teessUf etmekle 
beraber: 

- Her halde bunun önllne 
geçilecel<tir. 

Dedi. Okadar hararetle iıteni• 
len ittifakın niçin akamete duçar 
olduğuna dair sorulan suale d~: 

_ Yakında f stanbula bir mll"' 
rahbas göndeririz. 

Cevabını verdi... Vakıa, 19t3 
enesi Kanunuevvel ayında Bulg~~ 
erkanı harbiyei umumiye reııı 
•anisi Miralay Jakof ( I] fatanbula 
geldi. Fakat evvelce kararlaşbnlao 

[l] Umumi harpte Bulgar ordusu 
l ı:tqk ı J 1 ( ı • 1 .1 kof ). 

'\'c • 
vmı, •1J•ıl, H-.adiı YO Halk ıı"etcll 

Eski Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 

ISTA BUL 

-
G zetemizde çılcao yazı 
ve resiınlt!rİD bütün hakları 
omhfuz vo gazetemize aittir. 

FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. JCr 

11}aK.JYE 1400 750 4oo Ts0 
YU ANISTAN 2340 1220 710 27<» 
ECNt:at 2100 1400 800 300 

~ 
,.~~ 

.=-
~ 

Çatalcatlo •sir edi/e11 Bulgar aıkerlerl 

k 
bftsbütün ııt 1 munafıklar daha diln, Mahmut 

ı·t fa name esa1una Ş 1 bazı şartlar dermeyan etti ... O ev cet Paşanın o feci ölümü 
k' "tff k ameyi hazırla- karşısında: 

zaman es ıkıdı a "ıd m"ı olduk· - Muhaliflere yaptığı zulmün 
Yanlar ne a ar a an ~ 1 fi 

' t d ı K ı terinde bir m ntara ilah ceza ını çekti. 
larım an n l ar. a p n· h • 

d 1 ( Daima azami ıye ayasızca hır sfirur ve 
teessür duy u ar. . . memnuniyet hi sederlerken, bugün 
istifadeyi kendile~ne t~~m. etmek de o zavallı ıehidio artık dünya• 
ve en aziz müttefıklermı bıle al· dan el çeken şahsiyetini kendi 
dabnıya çal şmak, Bulgarların ev· menfur gayelerine bir alet ittihaz 
safı mümeyyizeleri cümlesinden- etmek istiyorlar; efkarıumumiyeyi 
miş) demiye mecbur oldular. Ittihatçılarm aleyhine çevirmek 

lf için bu hain ve sinsi silaha mü· 
Ba kan devletlerile suJhün aktl, racnat ediyorlardı. (Arkası var) 

icra edilecektir. Arttırma bede:li kıymeti muhamminenin 
% 75 ini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacak· 
tır. Akıi takdirde en son arttaranın taahhüdü baki kalmak üzere 

artbrma 15 gtin müddetle tecdit edilerek 2-10-934 tarihine müsa• 
dif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde ya• 
pılacak ikinci açık artbrma11ında arttırma bedeli kıymeti muham
minenin % 75 ini bulmadığı takdirde ah 2280 No. lı kanun ah· 
kamına tevfiknn geri bırakılır. Satış pe indir. Arttırmaya iştirak 
etmek fstiyenlerin kıymeti muhamminenin % 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya Milli bir Bankanın teminat mektubunu himil bulunmalan 
IAzımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda 

diğer allikadaranın Vt: irtifak hakkı ahiplerinin bu haklannı ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddiolarım evrakı müsbiteleri 
ile birlikte ilan tarihinden itibaren nibay t 20 gün zarfında dair~ 
mize bildirmeleri laıımdır. Aksi takdirde baklan Tapu sicilli ile 
ıabit olmayanlar atış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar mü

terakim vergi, tenviriye, tnnzifiyeden mütevellit Belediye rusumu 
medyuna aittir. Daha fazla malUmat almak istiyenler 1-9·934 ta
rihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundu

rulacak arrtbrma şartnamesi ile 934-1666 No. Jı doıyaya müra
caatla mezkür doıyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan 
olunur. (4583) 

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

1 latan bul Belediye i lliinla~ı 1 
Vilayet hududu dahilindeki sıtm hlara tevzi edilmek üzer 

IUzumu olan 50 kilo kinin kapalı zarfla münakasaya konmu tur. 
Talip olanlar şartname almak Uzere Levazım MUdUrlüğUne müracaat 
etmeli, mUnkasaya girmek için de 108,5 liralık teminat makbuz 
veya mektubu ile teklif mektuplarını 16/8/934 Perşembe günU 
ıaat on beşe kadar Daimi Encllmene vermelidirler. "4070,, 

memlekete birdenbire bir sükün 
vermişti. Bu da, hitam bulan har
bin, en tabii neticesi idi... Bu 
zahiri aUkiıne rağmen hakiki va
tanperverJer derin bir ıstırap ile 
sızlıyor, bir aene zarfında Trab· 
lusgarbın, Bingazinin ve aon~a, 
cihanda em&ali nadir bulunan o 
feyyaz, 0 bibedel (Rwneli)~n eld~n 
çıkıvermesinden mlitevellıt acı,bır 
türlü unutulamıyordu... Ancak! 

b r • 
1 le 

_ Eh, artık bu bUyUk felaket, 
her halde bir ibret dersi olmut· 
tur. Bundan aonra milletin aklı 
başına gelir; bUtün bu felik~~e· 
rin başlıca sebeplerinden bmnl 
teşkil eden fırkacılık ihtiraaatil~e 
ihlilafabna nihayet \'er ır. 

Devlet ricali de arbk .a~l ve 
şuuru rehber edinir. Her ıkı kuv· 
yet elele verir. Ana vat~?ın ba· 
kıyyesi ıslah ve imar edılir. 

Deniliyor.. bu ümit .ve ~emen
nil erle yıırah kalplere bır ıfa ve· 

rilmek isteniliyordu. 

f k t felaketler çarçabuk 
n .. a •• l' 

Ih. ti' 0 me un 
unutulurmUi·· ra 
. eli ateş~ yine yauıp tutuş· 

"e ez d d .. ter rnıya başlamak isti ı gos -
. t" Beş sene zarfında vukua 

mıf L.. • bil 
l facıa ıve felôketlerm en -

ge en · · uzla· r t hisseııını om yük mesu l}C } • 
d ta yan ( muhalifler , yme 

no a .. müt yıl olar gibl kımıl· 
güneş[ g~r yine el altından faaJi
damış ar, B" anlar· 
ete başlamışlardı... ır zam • 

y - İttihatçılar Bosnayı Rume-

k,. · Gı"rı"di •attılar. 
1 .. Şar ıyı · · 
n . ef' k" umumiyeyı teımım 

Dıye arı h" . 
. d" de aynı katil ze ırı 

edenler .şım ı 

kullanıyorlad~· . ler bu masonlar _ Bu ınsız , 
. b sefer de Trablusgarbı, 
ışte u d koskoca Rume-
a daları, sonra ~ tt Mahmut 
liyi sattılar. a a, i olmak 

Şevket Paıa buna mnn 
• d" fakat o zalimler, onu da 
ıste ı. k 1 la 

1 Eylôl 934... tarihine 
EYLÜL 

Bankada kadar A 

asgarı 

lira yirmi beş 
Olma ısı ız! 

yatırmış 

TEŞRİNİEVVEL 
~~.........-

PAZARTESi 

~
/ 

1 Teşrinievvel 934 k bara ke ·· e 
sinde talih erini denemek istiye e · 
Bankada asgari 25 · a a ı b u ası 
lazım geld

0 

ğini u t a a!ıd rlar. 
. ö n önünde urşun ar 

milletın g z 
parçalattılar. kan 

D e yine mllletin arasın 

ı ıy ' tohuml rı ıaçıyorlardı .• 
en 10, • 

- Türkiye iş Bankası -ve 6 um f bir 
i dan ve insııf me humunun 

v c • bil malik o1mıyan bu 
zcrreıınc 

FMM 



Bllil -ve· Zambak~ 
BUyUk Tarlht Roman 
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Çıldırtıcı Sözler ••• 

Fransuva ile Şövalye Karıı Karşıya Hem Sarap 
içiyor, Hem De Konuıuyorlardı .. 

.--.,.--.---..,_.. ........ -----------· ~--,,__------~------

Yüz •ili p•r• g•Mi Hlaın topuna al•ıledilct•,. so1traı gürügiiı• 
ı•çtlkl•ri sırada .. 

EvvelkJ gUnkU ve dUnkU 
kısımlar1n hUllısası: 

[Fransa Kıralı Birinci Fraoauva, 
( Pavi ) harbinde Şarlkene eair 
düşmüş ve Madrit'te bir şatoya 
hapsedilmişti. Fransuva, ılık bir 
bahar gecesi mahpuı bulundufu 
ıatonun balkonundan dışarısnı 
ıeyrederken etrafındaki nöbetçi• 
lerden birisinin bir §arkı söyledi· 
ğini duydu. Şarkıyı sonuna kadar 
dinledikten sonra, beşinci aıırda 
ortt Avrtıpayt çiğneyip geçen 
Türklerin Şarlkene hücum etme
lerini temin ederek kendisinin bu 
felaketten kurtulması imkanını 
diişündü. Sadık oda hizmetçitıi 
Basinyak'la beraber konuşmağa 
başladılar.] 
Fransuvaı 

- Anneme güzel bir mektup gön· 
dereek:.. ve emin bir vaııta. bul· 
tak .• Diyor. 
Bu esnada içeriye genç bir &dlim 
atlıyor ve kendiıini takdim 
ediyor: 
- Ben Şövalye Cem.. sizi öldiir
meg·e memurum haşmetmeap .. 
fak at bunu yapamıyacağım. Bina
enaleyh sizi düelloya davet 
ediyorum. 
Kıra! hayrette .. 
- Ben, ben ki Fransanın Kıralı 
ve Birinci Şövalyesi!. Diye 
şa~ıyor. 

- Karşınızdaki de bir Pariı 
çapkını değil ya, haımetmeap .. 
eğer kıralların kıymeti, başlarına 

giydikleri taçlardan ibaretse .. 
Bizans imperatorunun tacını bii· 
yük babamm ayaklarile çiğnedl
~lni size habrlatabilirim. 

- Yani.. Prens olduğunuzu 
hatırlatmak .. 

- Hayır, haşmetpenah ... mec
bur olmadıkça o sıfattan istifade 
etmeyi aklımdan bile geçirmi 
yorum. Onun içindir ki ( Şövalye ) 
unvanını tercih ediyorum. 

Kıral, başını Basinyaka çevirdi 
omuzlarım sarsa ıarsa bir kah
kaha koyuverdi: 

- Beni buraya hapıeden 
( Şarlken ) in itkembesi üstüne 
yemin ediyorum ki: Biz rüya gö
rüyoruz. Eğer bir muamma kar
fısmda değil isek, dokuz defa 
ahmak olalım... Haydi Basinyak 
eUndekl şamdam oraya koy. Bize 
bir şişe Burgonya şarabı getir. 
Şu şövalye, bizi öldürmeden ve 
yahut bize vadettiği hizmeti ifa 
etmeden karşı karşıya birer bar
dak şarap içelim... Bu işe ne 
dersin şövalye? .. 

~ 
Birinci Fransuva ile şövalye, 

karıt karşıya oturmuşlar, hem 
yudum yudum şarap içiyor, hem 
de konuşuyorlardı. 

- E, anlat bakalım şövalye •. 
• beni, niçin öldürecektin? •• 

- Ah, haşmetpenahf.. Bu ıu• 
ale bir cümle ile cevap verile· 
mez ki .. bu, baıh baıına bir ro· 
mandır ... Bilmem ki, zavallı baba· 
nın başın& gelen fel!ketlerJ bilfr 
miıinz? .. 

- Babanızm macerası, Fransa 
saraylarında nakledilen en hazin 
hikayeleri teşkll eder. Bunlardan 
birçoklarmı ben de dinledim. 

- Babamm o ıstıraplı günle
rinde yalnız bir genç kızdan te· 
selli bulduğunu.. yalnız o genç 
kızın saf ve samimi aıkile Avun· 
doğunu da işittiniz mi? 

- Evet .• evet.. hatta ismini 
bile hatırlayacağımı zannedlyo• 
rum ... Ha, buldum.. ~asunaj ta· 
tosunun sahibi Marki Jak Sasu
najın kızı ... 

Fili pin ..• 
- Evet.. evet ..• 
- lıte haşmetm.ıap.. Ben .• 

bu aşkm mahsulüyUm. 

Birinci Fransuva, masanın 
Ustüne bir yumruk indirdi. Baımı 
oturduğu kanapenin arkasına 

dayayarak bir kahkaha koyuverdi: 
- Şeytanın boynuzları hakkı 

için iddia edebilirim ki, yalnız şu 
sözü işitmek bir gece uykusuz 
kalmıya değer. Kadın.. aşk.. aş· 
km mahsulü... işte insanları, 
zindanlarmda bile heyecana 
getiren tatlı ıözler... Sonra tö· 
\•alye? .. 

- Sonra, haşmetmaip.. KU· 
çtiklüğüm, hiç kimsenin haberi 
olmadan doğduğum Sasunaj şa· 
tosunun tenha bir kulesinde 
geçmişti. Buradan çıkıncıya 
kadar annemle dadım Jorjetten 
başka bir insan yUzU görmemiş· 
tim. Birgün annemle, her tarafı 
meşin örtülü kapalı bir arabaya 
bindik. Günlerce süren bir seya
hatten sonra ltalyaye. gittik. Ro· 
ma şehrinin tenha bir mahalle
sinde, küçük bir fatoyu andır:n 
karanhk ve basık tavanlı b!r eve 
yerleştik... Annem hergün bir ta• 
kım uzun kılıçlı adamlarla bir 
köşeye çekiliyor, gizli gizli görü
şüyor, sonra da, gelip beni 
öperek: 

- Dua et evlAdım .. onu kur
taralım. 

Diyordu. 

(O), kimdi?.. Bunu bilmiyor• 
dum. Annemin o hazin çehresi 
karşısında da hiç birşey sormaya 
cesaret edemiyordum... Nihayet 
birgUn o uzun kıhçh adamlardan 
biri teliıla geldi. Annemi bir kö· 
şey-a çekerek bir şeyler söyledi. 

( Arkuı var) 

Tav si genin 
Sebebi 

- Çelenk bundan daha mı 
btıyOk olsun 1 

- iki Uç misli olursa daha 
çok makbule geçer., ÇtinkU mer· 
hum kocam miyoptu. Belki çelenk 
çok küçük kalırf .. ................................................................ 

DBnga llctual Htıberl•rl 1 
1 

Yugoslavlar 
Yunanlılarla 
Anlaşıyorlar 

Yugoslavya ile Yunanistan ara .. 

Yu![oslaıı -
Y•nan tica
rel anlaş-

smda vaktile yapı· 
lan ticaret anlaş
masının müddeti 
bittiğini ve onun ye• 

ması rine yeni bir an-
laşma yapılması için müzakerelere 
başlandığını yazmıştık. Yunanhlar, 
Yugoılavyaya olan borçlarını Al· 
manyadan olacak kıliring ala
caklarının devri suretile öde
mek arzusunu göstermiıler ve bu 
müzakerelerde Yugoslav murah· 
hasları bu fikre taraftar olmadık· 
larından müspet bir netice alına
mamıı ve Yunan murahhasları bu 
vaziyet karşısında memleketlerine 
dönerek yeni direktifler almak 
zaruretinde kalmıılardı. 

Belgrattan yazıldığına göre 
son günlerde bu müzakerata ye
niden devam edilmiı ve nihayet 
iki taraf bir Ağustostan itibaren 
tatbik edilmek üzere anlaşmayı 

imza etmişlerdir. 

i' 
Sofyadan yazıyorlar: Filistin

Bulgaristan 
sergilere 

shemmiget 

de açılan Tel-Aviw 
sergisinde Bulgar 
pavyonunun ka
zarıdığı muvaffa. 

•--"-e_,._ig_o_r __ , kiyet üzerinde hü-
kumet dikkatle durmuıtur. Bu 
ıergiyi gezen Irak, Surye, Mısır 
ve diğer Şark memleketleri alı-
cıları tarafından hergün gelen 
siparlı mektupları Bulgar hü· 
kumetlni beynelmilel ıergilere 
iştirak husuıunda lehte bir karar 
vermlye ıevketmiştir. 

Hükumet EylUI ayman ilk 
haftasında Viyanada ve ayni ayın 
albımdan yirmi birine kadar da 
İtalyanın Bari ıehrinde açılacak 
sergiye resmen iştirak etmiye 
karar vermiştir. Bu sene Bari 
panayırı bizzat M. Muıolini tara
fından açılacağından her yaldan 
daha fazla ehemmiyetli addedil· 
mektedir. 

Huıusi olarak bu iki beynel· 
milel sergide inşa edilecek pav· 
yonlarda her türlü Bulgar ihraç 
eşyası teıhir olunacaktır. 

* KUçUk itlli.f konferansları 
Tuna esnasında beynel• 

milel bir hale 
nehrinde sokulan Tuna Uze• 
nakliyat rindekJ nakliyat 

şirketlerinin birleımesf yolunda 
bazı'" kararlar alınmıfb. 

Tuna üzerinde ıeyrlseferl 
temin eden ıirketin arasında bu 
anlaımıya dayanarak müzakereler 
baılamııbr. Yakında bu mUe11•· 

Orta Orman Mektebi 
Orta Orman Mektebine Yazılma Ve 

Alınma Şartları 
1 - Türkiye Ctimhuriyetl tebeaıından olmak, 
2 - Ortamektep mezunu olmak. 
3 - Yatı yirmiden yukarı olmamak. 

4 - Sıhhi vaziyetini «dil, göz, kulaklarında arıza olmamak, 
vücudunda noksanlık olmamak, arızalı yerlerde, dağlık 
havalide yUrüyilp gezmeye ve hayvana binmeye bünye 
teıekknlitı müsait ve mütehammil olmak» tam teşekktıllü 
haıtanelerden mufassal raporla tesbit etmek, aşı şaha· 
detnamesi vermek. 

S - Belediye veya Polis merkezlerinden iyi abliklı, ceza görme
miş olduğuna dair mazbata getirmek. 

6 - Mektebe girmek iıteyenler, İstanbulda Büyükderede Ynkıek 
Orman Mektebi Rektörlüğüne yazacaklan istidaya hüviyet 
cUzdanı, Ortamektep şahadetnamesinl, sıhhat ve aıı rapor
larını, polis veya belediye mazbatasını ve Uç adet vesiki 
fotoğrafını lliştirerek göndermelidirler . 

7 - Müracaatlar 15 Ağustostan 15 Eylül tarihine kadar yapılmıı 
olmalıdır. Noksan evrakla müracaat kabul olunmaz. 

8 - Vaktinde tam evrakla müracaat etmiı olanlardan şahadet· 
nameleri pek iyi ve iyi olanlar müracaat tarihi ııraalle tefrik 
olunur. Kabule Jiyik talipler kadro miktarım geçerse buıı· 
lardaıı evvel4 tahsiline fasıla vermemiı olanlar saniyen riya· 
ziye dereceleri yüksek olanlar tercih olunur. 

9 - Kabul olunan efendiler tahsil esnaıanda mektebi terkettiklerl 
veya mektebi bitirdikten sonra tayin olundukları vazifeye 
gitmedikleri takdirde mektebin yapmıı olduğu masraflara 
ödeyeceklerine dair mektebin vereceği nümuneye göre No
terlikten tasdikli taahhüt senedi vereceklerdir. Taahhüt s_. 
nedi vermeden mektebe devama müsaade olunmaz. (4162) 

Hukuk Fakültesinde Ordinaryüs Profesörü 
MUSTAFA REŞiT· BEYiN 

İcra ve İflas Kanunu Şerhi 
tamamen basılmıtbr. 1 inci cilt icra 3, ikinci cilt ifJaa 4 Ura 

Türk. Kanunu Medenisi Şerhi 
ikinci tabı çıkmı~hr. Tekmil 4 ciltli - Fakülte açılıncaya kadar 

muvakkaten tenzilith fiat 8 liradll'. 
Satıı merkezi fst. Ankara caddeıi MAARiF KITAPHANESl'dir. 

İktısat V ekiileti Maadin Umum 
Müdürlüğünden: 
· lçel Vilayetinin Tarsus kazasının Saraç köyü civannda kiin 
olup şimalen Saraç belen noktaaından bed ile Saraç karyesi camii 
noktasından bilmurur Murat Sofu tepesi arasında münkesir hat, 
garben mezkur tepeden bed ile Andıvar çayile lıyazhk çayının 
birleştiği noktaya vasıl olan müstakim hat, cenuben mezkôr nokta• 
dan bed ile Moza gedik tepesile Çolfalık yarığı kayasından bilmu• 
rur Saraç deresile Karğıpınar suyunun birleştiği noktaya münkesir 
bat, şarkan mezkur noktadan bed ile hudut başlangıcı olan Saraç 
belen tepesine vaslolunan müstakim hat mahdut 190 hektar arazi 
dahilindeki Saraç Krom madeni namile maruf bulunan melquf 
Krqpı madeninin evvelki hudutları dahilinde işletilmesi mek.şufen 
ihale kılınacakbr. Taliplerin ihale mukavele ve şartnamesine derce• 
dilecek olan hususi şartlarla teminat akçeıi miktarını anlamak O.zere 
Ankarada lktısat Vekaleti Maadin Umum Mlldürlüğü taharri ruh· 
satnameleri ve imtiyazlar müdürlüğüne milracaat eylemeleri ve 
tekliflerini kapalı zarf içerisinde nihayet 20/9/934 tarihine müıiadif 
Perşembe günü saat on beşe kadar Ankarada lktısat Vekaleti 
Maadin Umum Müdürlüğüne tevdi eylemeleri ilin olunur. "3432,. 

_l ___ ıs_t_a_n_b_u_ı_~ •• v_k_a_ı __ m __ ü_d_ü_r_iy_e_t_i_H_i_n_ıa_r_ı __ ~I 
t - 75 14/8/934 Sah 

76 - 150 15/8/934 Çarşamba 
151 - 16/8/934 Perşembe 

Hayrat Hademesinin Temmuz 934 vazifeleri yukarda yazıla 
tarihlerde hizalarmdaki numara ıırasına göre verileceği ilin 
olunur. 114713,. 

lerin bir nam altmda birleşmeleri 
beklenmektedir. 

Şimdilik bu birliğin fU mües· 
ıeıelerden ibaret olacağı a6yleni· 
yor: 

1 - Tuna Çekoslovakya nak· 
liyat ıirketl. 

, 2 - Yugoalavya hükumeti 
Tuna nakliyat kumpanyası. 

3 - Sırp nakliyat ıirketi. 
4 - Simon Şultz şirketi. 
S - Romanya hUkiimet nak· 

liyat ıirketi. 
6 - Romanya Tuna nakliyat 

ıtrketi. 
Bu altı mllesaeıe birleıtiti 

takdirde elde bulunacak gemi 
miktarı bir hayb artmaktadır. 
Birliğin elinde 108 romorkör 16 
tilep 771 mavna bulunacaktır. 
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Eskişehirde Pazar Ola Hasan Bey 

Yaşı 25, Ağ~r lığı 15 Kilo 
80 Santim Boyu 

Eskişehir (Hususi) - Şehri .. 
~lıe son günlerde 80 santim 

0Yunda 15 kilo ağırlağında 25 
taşında bir köylU çocuğu geldi. 

81• büyük olduğu için bunu 
l'Örenler "Son Posta., nın "Pazar 
0.lası,, nı habrhyorlar. Bu çocuk! 
rnıdi ekseriya sebze pazarında 
ahzımallann bulunduğu kahvede 

oturuyor. 

9 
kPüfUr ptifiir cıgara içiyor. Çay 

e ahve içmıekten de geri kal-
:1Yor. Ben bu çocuğu g6ıünce 

ayretler içcrsinde kaldım. 10 
~~edenberi Eskişehirde bulundu
•'lrnl halde böyle bir kimseye rut 
re merniştim. 

d 
Çocuğun tesadüfi olarak lmıl 

e .. H d - asan,, dır. 327 aenesinde 
ogrnuştur. 

Hasan 
haıladırn: Beyle ıörUşmey• 

1 
- Hasan B. ne olmak isti· 

orsurı? 

- Hiç. 
- Köyden ne zaman geldin? 
- Birkaç gUn oldu. 
- Peki.. böyle naıll geçi• 

•eceksin? 
- Beni herkeı seviyor elbet 

talıat ederim. 
- Köyden ne diye geldin? 
- 23 senedir köyde canım 

llkıldı bir do ıehri göreyjm dedim 
leldim. 

- Cıgara içer misin? 
- Cıgara içmediğim gün aar-

lıo, gibi olurum. . . 
_ Rakı, içki ıçer mı~in? . 

Köyde iken ıçmezdım 
amma burada canım içmek 

il ti yor. 
- F vll mısm, be kir mıaın? 
- Bekdrım. 
- Evlenmek istiyor musun? 
- Bu sıra dlişllneceğim. 
Eskişehirin Pazar ola Hasan 

Beyile biraz daha. görUıt.Ukten ~.o~ra 
b~.- cıgara verdım. PUfllr pufür 

1 

1 

Muhabirimiz us Ha•atı E/. 
dumanlarını savurmıya bqladı. 
Biraz durdu düıündli: 

- Yahu, dedi ıen bana bu 
kadar ne diye sordun? 

Ben de cevap verdim: 
- insan arkadaıının sorduğu 

sualJere cevap vermez mi? 
- Verir, dedi. 
- Öyle ise seninle bir resim 

çıkaralım, dedim. Razı olmadı. 
- Ayol, dedim neye raz.1 

olmuyorsun? Gazetede resimin 
çıkacak. Gel resmini çıkarayım. 

- PekAli, dedi, arkadathğı· 
mız pek aağlamlaııyor. 

Sonra yanyana geldik reamJ. 
miz çıktı. Ha1an Beyin elinde 
küçük bir baston, pıtır, pıtır 

yUrür. - M. Bahaettin 

SON POSTA Sayfa 11 
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Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? .. 

, Istanbul Ziraat Mektebine 
Güzel 
Sanatlar 
Akademisi 

Akademide mimari, resim, heykel 
ve tezyini ean 'atlar olnıak ilzere dört 
ıube vardır. Mimari şubesine lise me· 
zanları alınır. Bunlar arasında, istidat• 
lali olup olmadığını anlamak için 
müsabaka imtihanı yapılır. Tahsili beş 
ıenıdir. J{ayıtlar, akademinin 4çılma
sından on beş gün evvel başlar. Aka· 
demi OD be9 'l'eşrinevvelde avılır. Bu 
ıubeyi bitirenler mimarlık oahe.detna· 
meai alırlar. Resim ınbcsine ortamek· 
tep mezunları alınır. Bu şubede tahsil 
miiddeti talebenin kabiliyeti ve istida· 
dınıı göre miisabaka imtihanları neti• 
oeıinde anlaşılır. Heykel vubeıi de 
resim ıubesinin aynıdır. Tezyini san'at
Jar tubeıi dört kısma R.ynlmıştır: Ora• 
fik (afiı ilAnat), çinioilik, dahili mimari 
(aıobilya ve tezyinat) umumi tezyinat 
kısımları. 

Bu ıubede tahsil müddeti död 
senedir. Akademi nihari ve meccani
dir. Telebe evrakları ve Lir iıtida ile 
birlikte mektep müdürüyetine milr&• 
caat edeceklerdir. 

Şehir Yatı Mektepleri 
Eııki iımi Darüleytam olan Ş61Lİr 

Yatı nı tkteplerine anasız babasız ve 
yahu~ yalnız babasız çocuklar kabul 
edilir. Çocuğun y~ı 11-12 ve lJkmek~ 
tep çağında olma&J lazımdır. Bundan 
başka fakri.i zaı urette bulunması ve bu 
hali resmi makamlarca tasd;k olunması 
lazı~dır: Mek~ebe talip olan çocuklar, 
kendılerıne hır veli de tayin etmeleri 
ve mektebe bu veli ile müracaat etme
leri lizımdır. 

Cevaplar1mız 
Adımada Şevkı beye ve Şiikran 

Hanıma: 

Ankara muıikı muallim Mektebi
nin kabul ıeraitini bir lkl g{lnfl ka
dar ncır edeceğiz. Di§'er sualinizden 
bir fey anJııyamadık. EnıtitO dikit 
k11mı diyor1unuz?. Daha vazıh olarak 
ıorunuı. 

-tc 
Abarayda Mura&paıa<la Muıılafa kızı 

Razıye Hanıma· 
Çapa kıı muallfm mektebJne gi-

Girme Şartları 
istanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Teb'asından olmak. 
2 - Orta Mektep mezunu olmak. Taliplerin miktarı fazla olduğu 

takdirde Tabiiye, Fizik, Kimya, Türkiye coğrafyası ve tarih
ten 22 EyJUl tarihinde saat onda lstanbul Ziraat Mlldilriyetin· 
de yapılacak müsabaka imtihanını kazanmak. 

3 

4 
s 

Arazi eabibi çiftçi evladı olmak. Bunu bulundukları mahalin 
idare heyetinden bir mazbata ile tevsik etmek. 
Y aıı 19 dan yukarı olmamak. 
Vücutleri Ziraat itlerinde çalıımağa dayanıklı olduğuna dair 
resmi doktor raporu almak. 

6 - Atı ~ahadetoamesf getirmek. 
7 B.!ledıye veya Polis Merkezinden ıy abllklı olduğuna dair 

mazbata getirmek. · 
8 Kabul olunan efendiler tahsil eınaaında mektebi terkettiklerl 

vey~ .. mektepten mezun olduktan sonra Hnkümet lllzum göa-
terdıgl halde bet ıene mecburi hizmeti kabuJ eylemedikleri 
takdirde, Mektebin kendilerine yapmıı olduğu masrafları öde
yeceğine dair, Mektebin vereceği nOmuneye göre Noterlikten 
taadikli teabhtıt aenedi vereceklerdir. TeahbDt senedi verme• 
den Mektebe devama mOsaade olunmaz. 

9 - Mektebe girmek isteyenler Halkalıda latanbul Ziraat Mektebi 
Müdürlüğüne yazacakları istidalarıoa iliıik olarak: l • Hüviyet 
c!lıd!lnı, ,. 2 - Ortamektep ıahadetnamesi, 3 .. Arazi sahibi 
çıftçı evladı olduğuna dair idare heyeti mazbatası, 4 • Sıhhat 

10 

raporu, 5 - Atı plıadetnameai 6 .. Polis veya Belediyeden 
alınmış btiınlihal kAğıdı, 1 • üç adet veıika fotoğrafım 
göndermelldirler. 
latanhul'da bulunanlar istida ve vesikalarını vermek ve yazıl• 
mak için Halkala'da Mektep MüdürlüğOne veya lstanbul VilA· 
yeti Ziraat MUdürlilğüne mliracaat edebilirler. 

11 - MUra caatlar gerek lıtanbul ve gerek Tqra için 15 Eylül tari· 
hine kadar yapılmıı olmalıdır. Nok1an evraklı mtlracaatlar 
kabul olunmaz. 1146 ı 1,, 

istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Şiıli Çocuk hastanesi için ltı:ıumu olan J 65 = kalem ilAç ve 
ııh hi malzeme ol baptaki ıartoamesJ veçhile ve 28 Ağuıtos 934 
Salı gllnU ıaat 14 le aleni münakaaa suretile muamele yapılmak 

üzere münakasaya konmuştur. lıteklilerin müracaatları "4562" 

Gül ve Karanfil -
/ .. Denizyolları , , 

iŞLETMESi 
A1tntelerl ' Karak8y K8prllbaf 
Tel. 42562 - Slrlceol Mübtlrdarzade --.. Han Tel. 22740 il 

·sürganiikadim 
Patrikliği 

-----------------,, 
Re~nılnisl Blzt1 Gönderiniz 1 . .. 

remeıılniı. Mutlaka Ortarnektebi bl· 
tlrmeniı lazımdır. Nibari olarak tat
bikat kıımına devam eder, bilahare 
Ortamektabl bitirdikten sonra Jeylf 
meccani imtihanlarına girerııinlz. 

Ofll Ye karanfil meraklılannıo bl· 
yük bir eksikliğiui tamamlaınak üzere 
ziı;.at muharririmiz LUtfi Arif B. tara· 
fından yazılarak neorolunan lıu iki 
kitabı çiçek merakhlarma tavıiye 

ederiz. Bu iki kitap on be§ bin çeşit 
gülün ve iki yüz çeşit büyük çiçekli 
karanfillerin yetiştirilıneıinden ve ba
kılmasından bahseder. Gül kjtabı yüz 
ve karanfil kitabı elli kuruştur. Yalnız 

İstaobuld" Şamlı hanında muharriri
mi:lin 12 numaralı fenni bahçıvanlık 
müessesesinde satılır, bedeli mukabi
linde ve karilerimizden poıta iicreti 
alınınaksızın hor ytıre gönderilir. 

Bartın Yolu 

Geçenlerde yeni intihap olg. 
ilan Sliryanii kadim Patriği hak· 
kanda ba.ıı 
lllü la haza ları 
ihtıva eden 
bir okuyucu 
lllcktubu çık· 
lllııb. Fakat 
M~rdinden al
dıgunız bir 
ntektupta d -
biliyor ki: e 

''P tr'k l a ı ı-
Yaa Efendinin . 
\'efatı dolayı .. 
•ile idet ve 
uauUtınUz rrıu
cibince d h er al A.. t 
cemaati Y•ni p•lrik gntı • 
haoi i l 11

• ru- go• birinci E/ram 
U:zere 'b':;'ki muvakkaten gör~~k 
Mardin M •~makam intihabı ı~ın 
hildirild' Meclıai Ciımani Heyatine 

dbi urn 1
'.. ecJiai el ımani reisi ve kA· 

gerek unr·· iseJ vakit geçirDJeden 
liatf tek· Urkiyedeki ve gerekse 
'1.crç Aı Suryanilere rehber olmak 
lc~llnh.. ~na.tyoı Efendiyi kayma-

B·ga ınhhap ettiler. 
lntih 1b ~üddet sonra patriklik 
tiyet~ 1 ıcr~ edildi ve yine ekae
tayin e P~tr.ıldiğe Ağnatyoı Efendi 
e1• · dıldı. Bu vaziyetten müto
laJ~: 01.~n kimseler şahsi müliha· 
ti yuzfinden olacaktır ki patri· 
,. .. 

11 
aleyhinde hakikatsı:ı yazılar 

.,, .. zına ~ b M ga e1 şladılar.,, 
)en· ektuph bu satırlardan sonra 
)os 1 sUrya?ii f{adim patriği Ağnat· 
liiğe binncı Efram Efendinin, Türk· 
laer çok sadık ve Türk vatanına 
'hi zadın.an hlzmetkAr bulunduğu, 
'6 dıafarda buluoanlann doğru 
!tle't ~ olallll)'acaldarı bildiril-

ı, ~d ... 

Siz• Tabiatcnızı Söglig11lim 
Rumlnl:ı:I kupo;ı ile ırönderin.la. 

Kupon dlfer uyfamudadır. J 

1 Menemen: Neıet Bey: 
( R .. adala dercini 1 ıt~mlyor ) 

Güleryüzlü ve neşelidir. Bulunduğu 
muhiti sıkmaz. Mümkiin old~ğu k~d~r 
hayatın zevk ve eğ1cnoelerınden ısti
fad., etmek ister. Arkadaşları tarafın· 
dan 1tYİlir ve aranır. 

• 
2 İıtanbul; S. Naci Bey; 

( Rcamhaln dercini lıleınly~ ) 
Zeki ve ağırbıışlıdır. Kafas~e ~alıı· 

makta muvaffak olur. Bedenı külfet.· 
leri davet eden teylerle pek meşgul 
olmak istemeı , intizamı sever, lıueu· 
ıiyetleri hakkında başkalanna hesap 
vermek istemez. • 

3 istanbul; ( 414 ) Mithat Bey; 
C Reımlnln dertlai iıtemlyor ) 

d • e nüfuz vardır. Bakışların a mana v . 
. l . ·deliği sever ve taklide 

Artıs e~, 88 S · ve havat hadise· 
te~adylil eder. ay~v~·'er verir." Kendisin• 
lerın e macer - . . . 

h mi1:et verilmeıını ıater. 
e em J • 

ı b 1• Ha1an ŞükrG Efendi: 4 atan u, 
( Reıminla dercini lıtemlyor) 

ldu ~ u gibi görünür. Üsti!DE\ batı· 
O k ~'kkat etmez. buldugul!u. ye

na pe 1 t nın olurlanna tabı oJ-
mtk ye ha~"rlutücü ve kavgacı de• 
!;!!•~ ııBt~r. flk.u üzerinde iırar etmez. 
gıldır.. ır ..• 1~. , •••••• • .,., ..,_,_. ... __..._ 

.. ~· ~Y~DI NetrlJatı 
- l:ler hafta güzel bir 

7 GUn. bu Jıaftalık ruec~uanıu 
kap~kl~ çı;~ı~ da intişar etmiştır. Bu 
74 uncu ks .} tlı· nıulıarrir Mahmut 

da ıyme .. r 
sayı ' . "Dirilten nağmeler,. ısım ı 
) esarı nın k la ve r bir hikaye•i, birço y~zı r 
ne !m11 ardır. Tavsiye ederız. 
resı er v "124 üncü 

Hancrflk ve spord-Türk
1
'hava-

kmıştır. Bu sa.} ı a 
8&.} ısı çı alo Turk kanatları; Tayyare 
Jarın~• r ız ardını içiu çalışanlar; 
Ceuııyetine b~yu-ıc Makırim Gorki tay· 
dil yanın en u ·-•-n · ait vaıılaı ve birçok paı...,.r 

.. 
Düzcede Hidayet bey oglu M. Ke

mal efendiye ı 
Kuleli kayıtları 15 Aj'uatoata biti· 

JOr. Yani 8 wUn . gjbi kıı.a bir müd
det kalmıılır. Sıze taedıknameniıin 
yerUmemui, görftyor1unuzya, bir is-
tikbalin yıkılma11na sebep oluyor. Bu 
zat ne bakla ıizln gibi hayatını ka-
ır:anmata çahıan bir gence ruani olu
yor. Anlayamadık. Her halde itin 
içinde bir ıui tefehhOm olacak. Siz 
yine o zata müracaat ediniz ve mak
aadmııı vazıh olarak anlatınız. Her 
halde bu ıefer ıiıi bot dandürmez. 
Blllklı iıtikbalinlz! hazırlamakta ön 
ayak oldutuna kani olarak memnun 
o)ur. .............................................................. 

[ Spor ___ ___. 

lskoçya Futbol Blrlnclllk 
Netlcelerl 

Londra, 12 (A. A.) - Dün fıkoç
ya birinci takım ekipleri arasında 
oynanan futbol maçının neticeleri 

ıunlardır: 
Alr Drieoniaos-Queenapark (4-2), 

Ayr-Clayde (2·3), Celtic-Kılmarnock 
(4-1), Dundee-Albıon (3 2), Dunferm• 
lane-Rangerıı (l· 7), Falkrık·Hearts 
(0-2), Hıberoian-Hamilton (3-1), Mot
herwel1· oueen of South (4-0), Par
tıck-Aberdeen (2-1), St. Mırren-St. 
Jonıtone (1-1). 

Prtmo Karneranın Bir Karar1 
Rema, 12 (A. A.) - Boksör Primo 

Carnera, atJr ııklet genç ltalyan 
bok&ör:erine bu sınıfın yolunu ka
pamamak için italya ağır sıklet boka 
ıampiyonu ünvanını terketmie ka• 

rar vermlttir . . 
Konyad• Bir Maç 

Konya, 12 (A. A.) - idman Yur· 
du birinci takımı ile Selçukıpor 
birinci takımı draıında dün bir maç 
apıldı. Halk · çok allkadar ~ldu. 

~etieede Selçukıpor 1 .. 0 ıaip ıeldiJ. 

OskUdar icra Memurlu§un· 
dan. Tamamına& yeminli nç ehlivukuf 
tarafından 8SO lira kıymet takdir 
o!unan Pendikte Bağdat cadde1lnde 
köy arka1ında 5820, 386 934/ No. lu 
bir bap dilkklnın tamamı 2280 No.lu 
kanuna tevfikan açık artbrmaya va:ı 

edilmittir. Satıı peıindlr mnterakim 
vergi evkaf borçları ve tanzifat ve 
tenviriye ve ru&umu delliJiye milıte
riye aittir. Milıterilerin kıymeti mu-
hamminenin % yedi buçuk niıbe
tinde pey akçeleri vermeleri fcap 
eder. Arttırma ıartnamesl 1·9-984 
tarihine müaadif CumartHİ srünü 
divanhaneye talik edilecektir. Birinci 
arttırmuı 16-9-934 tarihine mGsadif 
Pazar günü ıaat 14 den 16 va kadar 
ÜıkOdar icra dairesinde yapılacaktır 
arttırma bedeli kıymeti muhammine-
nin • % yetmlt betini buldutu 
takdirde Gıtilnde bırakı~ akıl 
takdirde en çok arttıranın ta-
ahhOdO baki kalmak ve arttır-
ma ] 5 gün daha temdit ~dilerek 

J-10-934 tarihine müeadlf pazartul 
günü aynı saatte icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muhamminin 
% yetmlt betini buldutu takdirde 
OıtOnde bırakılır. Aksi takdirde 2280 
No. lu kanun mucibince muamele 
ifa edilecektir. 2004 No. lu icra ve 
İflas K. nun 126 ıncı maddesi muci
bince ipotek alscaklılar1a diğer all
kadaranın ve irtıfnk hakkı sahıplerinin 
gayrtmeokul üzerindeki haklarına ve 
huııuılle fai1 ve mu.arife dair olan 
iddialarını evrakı mibpitelerlle Mr-
likte nihayet 20 gün zarfında İcra 
dairesine bildirmeleri, akııi takdirde 
hakları tapıı sici!ile sAb it olır.ıyan 

alacaklılar Hbf blldtlinin payl:- ftna
larından hariç kalırlar. Alakadar anın 
icra ve Jftiı K. nun mevadı mahıu· 

BURSA Yapuru 13 
Ağustos 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak mutat 
iskelelere uğrayarak Cide'ye 
kadar gidip dönecektir. 0 4677,, 

1ZMIR SÜR'AT 
lskenderiye Yolu 
iZMiR va~uru 14 

Agustos 
Sah 11 de Galata nhhmm· 
dan kalkacak. Doğru İzmir, 
Pfre, fskenderiye'ye gidecek ve 
dönecektir. "-1678,, 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 14 

Ağustos 

Sah 20 de Galata nhtımın· 
dan kalkacak. Gidifle Zongul· 
dak, ln1.bolu, Sinop, Samıun, 
Fatsa, -Cireaon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. D6nlltte bun .. 
lara iliveten SOrmene, Ordu'ya 
uğra yacakbr. "4679,, 

DİKKAT 
Vapur hatlarında izdihama ~ 

mahal kalmamak üzere biletle· 
rin hareket glinlerioden evvel 

Karaköy ve Sirkecideki acen
talanmızdan tedarik edilmesi 
muhterem yolcuların menfaat· 
leri icabındandır. "4688,. 

, .. , •, ,•,•.•,•.-.•--·····-·~•,_ ... ,_.,, .. _~,111~11,l!'.~.r~•"~~•• .. ~-
aaaına t vfikan hareket etmeleri ve 
daha faıla malOmat almak iatiyenle-
rln 933-2981 No. lu do•y•J• müracaat 
etmeleri iıin olunur. (67) 

' 

7areaıD• ı 
rilir.~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Benimsenen Söhret , 

-Azizim, şöhretin benimsenmesine aklınız eriyor mu ? 

-Çok şaşılacak bir şey amma, bu hal Friaidaire'in başına 

aeliyor, ve şöhretin benimsiyenlerden adeta mütezarrı; 

oluyor. 

l'rl•ldalr• o derece bir t6hret kazandı ki, pek çok kımseıer ner;nana• 

ltlr aol\lk hava dolabını Frlsldalre zannediyor. Halbukl hakikat 

bAsbQtGn batkadır. P'rlsldalre General Motora tarafından sureti 

Mahsusada imal edllen sarantlll soluk hava dolabının ismidir. 

•ır FRIGIDAIRE soiuk hava dolabı alıyorum, diye alellde bir alet 

alanlar eksik d•illdlr. isim lltlbasından, ve mGtabehetlnden 

aakuunıs. Bir tek l'RIGIDAIRE vardır. Soiuk hava dolabı satu• 

alırken l'RIGİDAiRE markasını taııdıiını tesblt edlnla. 

FRIGID 1 E 
O•n ... aı Motor Mamuı&tı 

BOURLA BiRADERLER ve Şaı 

--------- -----------

1 Emlik ve Eytam Bankası ilanları 

İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

1 

Beylerbeyinde Havuı.başı caddesinde 17 numarayı ikametgahı kanuni 
ittihaz etmit iken elyevm ikametgahı meçhul Mihri Emine Hanıma 

Emlik ve Eytam Bankasından borç aldığınız meblağa muka· 
bil birinci derecede ipotek göderdiğiniz Beylerbeyinde Havuıbaıı 
caddeıinde cedit l 7, 17, 19, 19, 20, 20 numaralarla mUrakkam 
bir bap 1&lhane ve mUıtemilitı 25/4/934 tarihinde yeminli Uç 
ehlivukuf tarafından yapılan vaziyet ve takdiri kıymet muameleal 
eınaamda hazır bulunmadığınızdan icra ve iflas Kanununun 103 Un· 
cll maddesine tevfikan tarafınıza tebliği muktezi davetiyenin ika· 
metğihmızm meçhuliyetine binaen illnen tebliği kararglr olmuı 
olduğundan tarihi ilindan itibaren üç giin zarfında 934/1228 doı· 
ya numaraalle dairemize müracaatla mezkur zabıt varakasını tel· 
kik ve bir diyeceğiniz varsa söylemeniz llizumu davetiye tebliği 
makamma kaim olmak Uzere ilan olunur. (433) 

. 
fDtibU. ühat anrtzinla 
awıbaidiı. Bunu. altmİf te-

l 
acdaa fuJa muftffakiydi 
ile blt1la dtayada tapinmif 
Eao'e .. Fndt s.ıt" --. 
~hzuladaa ıabü •• 
lüpm tir lm'dd - .... 
a1IDda ... bhft bfill mit
....... aluü_dcredilai&. ---·-

• 

r1a~m> 
IATı.ua 

1 fnhisarl;- U. Müdürlüğünden: 
120 adet Bileği taıı 
150 ,, Kırmızı renk zımbara taıı 
150 ., Kül rengi 

225000 ,, Monogramh madeni kar beyaz ıiıe kapıUlü 

Yakarda nev'i ve miktarı yazılı Avrupa mamulatından taıların 
Ye ılşe kapsUllerinin 15/8/934 tarihine mUsadif Çarıamba gUntt 

1aat on beşte pazarlığı yapılacaktır. Talip olanların °o 7,5 teminat• 
larlle birlikte Cibalideki İnhi1&rlar Alım Satım Komiıyo11una mUra· 
caatlan ilin olunur. "4183., 

Ağuıtoa 13 

Yeni kumaşları ve 
Yeni Fiatleri görmeden 
başka yere uğramayınız! 

TOPTAN VE PERAKENDE 
(Toptan satışlarda azami teshilat gösterilir ) 

MÜRACAAT MAHALLi: 

Sultanhamam i P E K 1 Ş mağazası • Birinci kat : 
i P E K i Ş merkez müdürlüğü 

lpekl•'ID nallı IEamaflarım blflk Ucaretllaaelertle 
de llalalllUnbdz : 

A - ATA REFiK muessaseıi • Bahçakapa 
B ZAMAN mağazası • ibrahim ahmet ve Ali Oerviı • Sultanhamam 
G - Mehmet Şefik mahdumu Veli Şefik ticarethanesi • Celal Bey han • Bahçekapı 

Kumaş 
olan 

kenarında sağlamlık ve güzelliğin ifadesi 
iPEKiŞ markasının üçüncü vasfı ı 

• 

~---•Doktor~----.. 

HORHOR UN/ 
Her gün akşama kadar ha~talarını 
l~minönü Valide kıraathaneaı yanın
daki muayenehanesinde tedavi eder. 

~--•Telefon: 24131 +(1579) 

Teri Kesmek 
Zararhdır ı ... 

Sakın bir takım terkibi meçhul 
iliçlarla terinizi kesmeğe 

kalk,ımayınız. 

SÜDORONO 
PERTEV 

KAT'iYYEN TERi KESMEZ, 
Sadece 

MECRASINI OE0iŞTiRIR ... 
Ondan dolayı da hiçbir zaran 
dokunmakıızm, koltuk altlarına 

ıUrlllebillr. 

Cildiye ve ZUhreviye 
Hastalıkları müteha911111 

Dr. Ç i P R UT 
Beyoğht, Aamalımesçit Buua Pazarı 

ittisalinde AUaa Han Tel. 48358 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Topçular caddeai X o. 33 

............................................................ 
Son Poat• M•tb••! 

Sahlbh Ali Ekreıa 
Neırlyat Mlldürih Tahir 

Ankara : Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Yllkıek Ziraat Enıtitllıllniln kaloriferli binalarlle ıobab bina• 
lannın beı aylık "150,, glln teshlnl pazarlık ıuretile ihale oluna• 
cağından talipler % 7,5 teminatlarile ihale gllnll olan 18 Atuıtoı 
934 tarihine mUaadlf Cumartesi gllnli saat 15 te EnıtitU idare ve 
ihale Komisyonuna müracaatları "4578., 

Yorgunluk Ayaklara 
lztırap Verir 

Bu tedbir ıztırabı teskin eder.· 
Uzun bir oalışma glinünden ıonra dinlenmek 

için bir gezinti ve ııhhatiniz ioin biraz apor 
yapmak ve saf hava teneffüı etmek iıterıiniı. 
Fakat, yorgunsunuz, ayaklarınız ıiımif, ıztırap 
çıkiyoraunuz . Artık: hiç bir yere kımıldanmak 
iıtımezainiz. Fakat buna karıı pek mti.eaıir 
olan ıu tedbire mtiraoaat ediniz. Y aniı 

Ayaldarınııı BADIO SALTS tozu 
ile banyo yapınız. Sanoı derhal ıülrun bulacak 
n bir hafiflik hiıaedıoekıiniı. Ayaklannııın 
banyoıu içinRADİO SALTS toıunun mun· 
taza.men iatimall, ııhhi ve aağlam ayaklar 
temin edeoek, faıla terlemeai, nahoı ko· 
kuau zail ve ıiıme1ile iltihaplanmaıma 
mini olacağı gibi naıırlarinızı da yumuıatıp kökünden söküp atacaktır. 

Zafiyeti umumiye, iftlhaaızhlc Ye kuvvetsiılilc balibada bUyilk 
faide •• teıiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satdır. 


