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"Birincisi Bitti, ikincisine Bakalım " 

Yarın ·Erzllrumdayız ! 
Elizizden ilk Kahır lstanbula Geldi 

Y BıJŞllRI S N 
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. 1 .. t ı · h lk demiryolunun karııaanda 
Eladz 15 (Huıuıi) - Demlryolu- 1 m raıılml blltiln tafsilatı 1 goı eren er~o a tk beklemektedir. 

llun ltltı~mly~ açılmasını müteakip reıimlerl göndır_ıyoru~. . . • açı f~~:ıure:ı:'deı Çok aDzel bir ve-
,!:uradan hareket eılen trenle aize, Bu realmlerın bırıncmnd•. Bin· ciıeyl lafıyan takııafer yQkselmek· 

e tedir. I 

A • F b • k 1 Ik ÜçOncO reılmdeı lk tren Elb.lze 

ntrasıt a rı asının 1'1'0t~n~~O reıhnde de: Açılma 

T I 
• A 1 d : 1 810a11nda "Dün SivaH 

eme 1 ti 1 :'a~d~k,mbu,Un EJ&ıiıdeylz, ylrın Er .. 

rac.x-11 , diyen Nafıa Veklll zuruma va • , 
Ali Bey ıörGumektedlr. . ~~~~~-- ~~~~-

1 s met Paşa: "Kömür Meselesini 
Bir Dava Te
lakki Ediyo
ruz!,, Diyor. ~~~,,. 

Sigalı elmas diyarı Z ongaldaktan bi~ köşe Bütün 
Zonguldak, 15 ( Sureli husui • ı büyUk bir sevınç içindedir. ki 

giden muhabirimizden , _ Zonguldak baıtan bqa hayra r 
timiz ıimdiye kadar a-örniedlil ( Dev&lll\ S üncü .aylada ) 

Size merulm• milteallık haberleri 
ve bu mQnaubetle ı8ylenen nutuk· 

1 
lan yazmıya ıoıum ıörm~yorum. 
Bütün bunları telıraf haberı ola~ak 
okudunuz, yalnız ıuraaını ıöyllyeyımı 

_ yol pek yeni oldutu için ka .. 
tar ilk Hyahathıl çok atır btr yGril
yüıle yapacak ve latanbul 56 saat 
aürecektlr. Fakat iki ilç gün aonra 
bu milddet 5, 6 ııınt kııelacak ve 
nihayet normal bir hale girecektir. 
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Son Posta 
Bugün 

Sayfadır 

• 
1 arp . 

Ol 

l 1 Bugünün Meselelerinden 1 

" Harp İhtimali Yoktur,, 
"İnsaniyet Bugün Sulbü Almanyanın 

Dahili Vaziyetine Medyundur " 
Harp mi? Bu gUn için, hatti 1 

~un bir mUddet için hiçbir teh• 
lıke yoktur 1 Neden mi diyorıu· 
nuz? Bilhassa Alman yanan dahili 
Taziyeti dolayısile f 

Bu cümleyi Yugoılavyanın ha
rici ve dahili siyasetinde öteden· 
beri en bliyUk rollerden birini 
oynayagelmiş olan sabık nazır
larından Mösyö Prlbitchvich söy
lemiıtlr. 

Mumaileyh beynelmilel me
ıelelere milteallik bir anket 
mUnasebetile verdiği cevapta nok
tai nezarmı izah ederek demiıtir 
ki: 

- Frans da, Alman Baovekill 
Her Hitlerin karıısına f gittikçe 
çoğalarak dikilmekte olan mOş· 
bulatın mumaileyhl iktisadi ve 
ruhi bir oyalamaya bulmaya, bu· 
radan da harbe glemeye ıevkede· 
ceğl dUıUnlllmektedir. Eğer Her 
Hltlcr halkın im kaerlyetinin 
Hdakatine her buau•ta itimat ede· 
bilaeydJ bu dOıllnUı doğru ola
bilirdi. Fakat vaziyet böyle de
§'ildir. 

- Fakat ya yapılacak olan 

Yııaoalauganın sabık 11azırlarırtda• 
Pribitcheultch 

arayıumumiyeye mUracaat, Hitlere 
azim bir ekseriyet, ittifaka yakın 
bir ekseriyet temin edecek 
olursa? .. 

M. Probftchviteb manalı bir 
hareketle elini uzatb: 

- Arayı umumiyeye mUra· 
caat mı dediniz? Diye tekrar 
etti, fakat b6yJe bir muameleye 
diktatörlük idaresinde müracaat 
edildiği zaman hakikatte alınan 

neticesi ne olduğunu bilininiıl 
( Devamı 12 inci ıayfada ) 

BunlaraAman Vermemeli 
Bir Takım kimseler, Halkın Maarif 
Sevgisini Nasıl İstismar Ediyorlar ? 

Bundan birkaç gün evvel yine yazdık : Bazı açıkgöz kimseler, 
halkın maarife karşı gösterdikleri büyük alakadan istifadeye çalışarak 
bir mllddettenberi önlerine geleni dolandırmakta, zavallılann temiz 
arzuları üzerinde oynamaktadırlar. Bu açıkgöz adamların bir ıebeke 
olarak mı çalı tığı, yoksa ferdi bir dolandırıcılık mı yaptıkları henüz 
malum değildir . 

Halkın okuma hevesinden istifade etmek isteyen açıkgGzlerden 
biri daha, dUn lstanbul zabıtası tarafından ele geçirilmiıtir. Kendiıine 

( Devamı 12 inci sayfada ) 

1 ._------Mesleğinin icabı! 1 

- Kendinize operatör ıUıll verip dolandmcıhk etmlplnls. 
- Vallahi yalan detll komiıer bey, evvelce otobtlı ıoförlUtG 

etmittim. 



.... av fa 

(Ha-Ikın Sa si] 
Bir Tahsisat 
Meselesi 
Ve Halk 

Oıman çavuı namında birinin 
bir ay kad!lr evvel Kasımpaşa

da metresini öldürmesi lıil<.l iae
ıinin akisleri hali kulaklarımız
dadır. Bu maznun elvevm lue
boludadır ve tabsisatsıdık yü
r.ünden henüz şehrimize uaklo
lunaaıamışt.ır. lludisenin halk 
arasınd haeıl etfği int ba1, bu 
müna! betle biz eöyle tesbit 
edebildik: 

Edip Bey ( Çkmberlitaş Turan kıra
tanesı) - Bir ay kadar evvel 'K.A11m• 
paşada lir cinayet oldu. Bir kadın
cağız: öldürülerek odanın dötemeai 
alt.in. ıömllldü. Poı:.ın ve jandar• 
manın uyanıklığı sayea'nde •uçlu 
derhal lnebo1uda yakalandı. Fakat 
müddeiumumiliğin mücrim •evkl için 
bh•intı bulunmadığindan bu adam bir 
türHl l.tanbula gönderilemedi. Ortada 
bır kan nr. Cürüm delilleri ortadan 
kalkmadan bu adamın buraya i'eti
rilmHİ lizımdır. Adalet makinemiz.in 
•Ür'atlendirildiğinden bah•ederken bir 
katil •uçluıunun ıorsıuıuz. olarak beı, 
on lira bulunamadı diye aylarca 
lneboluda tutulması dotru detildir. 
Eskinden tüccar npurlan bu aibl 
mficrimlerl vere•iye bile naklederlerdi. 
Suçlu jandarm•larla beraber herhangi 
bir tOccar vapuruna nrilıe idi tlm
diye kadar lıtanbula i'elmlı olur YO 

adalet te yerini bulurdu. 

* 
Hakkı Bey ( Beykoz Yahköy ) -

Blr katil ıuçluıu bir aydanberl bir 
ttırlü lneloludan getirilemedi. Ortada 
laayata veda eden betbaht bir kadın 
yar. Cesedi f(lnluce morgda tutuldu 
Ye nihayet gömüldü. Ve belki de 
toprak oldu. Fakat ufak biı formallte 
yor.ünden katili aanılan adam bir 
tGrlü lneboludan ıetirilemedi. Halbu
ki ou gibi meaelelerde çok ıor•at 

lhımdır. Katil cürüm delillerini 
ortadan kaldırabildiği JIİbl bin bir 
akıl hocHlle garnıerek kendlalnl 
kurtaracak vesileler huırhyabillr. 

Kanun yakalanan bir miicrimia ıor• 
8'0•unuu bu kadar geç bırakılmaanı 

katiyen doğru bulmaz. Eter tah•int 
JOkH bir telgrafla derhal alınabilir. 
Adaletin daha ıOr'atle tevzii için 
7eni kanunlar hazırlarken O•man 
'nuıun lneboludan iıtanbula bir 
ayda ıBnderilmemeıl kader parlak 
bir misal olmaz.. Adliye Vekaletinin 
Daz.an dikkatini celbederlm. 

• Abdülkadir 1.hırat bey (Sirkeci Ke· 
mal bey ainewaaı karşısında) - Gue• 
teler Ka11mpafa cinayetinin fatlinin 
lneboludan ıelditini, gelecetioi bir 
aydanberl yazıp duruyorlr. 

Fakat bir tOrlü geldi diyemiyorlar. 
Bu it yılan biklyeaine d5ndn. Arbk 
fU adam 19tiriJH de biz de fU baber:I 
okumaktan kurtubak. 

Mekteplerde Yangın 
Tertlbab 

Maarif Vekilcti mekteplere 
bir tamim göndetcrck yangın 
tehlikesine karşı lazım gelen ted
birlerin alınmadığım, bu hususta 
aıkı tedbirler ahnmaaı IAzım gel· 
diğini bildirmiştir. 

Mektep hademeleri, mektep 
dahilinde ateş yakamıyacaklar, 

yemek pişiremiyeceklerdi. 

SON POSTA 

•• 
ABI 1 llA .ı LBB 

istihlik Vergisi 
Verginin Verilmesi için Bırakılan Müh
let Bu Ay Sonunda Nihayet Buluyor 

Hazirandan itibaren tatbikine başlanan yeni 
iatihlik vergisi malların bulunduğu fabrika, imalil· 

Bazı mliesseseler ve eşbaa bu vergiler hakkında 
itirazlar, müracaatlar yapmıya başlamışlardır. Ali· 
kadarlarm verdikleri malumata g&re esasen bu 
Yergiler tnccann bizzat doldurarak yerdiği beyau• 
nameler üzerine tarhedildiği için su götürür v~ 

itiraz edilebilir bir ciheti yoktur. Maamafih baıı 
tüccar tahakkuk müdlirlnklerine miiracaat ederek 
kendileri beyanname vermiye mecber olmadıklan 
halde yanlışlıkla beyanname verdiklerini de ileri 
ıUrmUşlerdir. 

hane, depo ve mağazalara göre iki türlü hükmü 
ihtiva ediyordu. Bu gibi mtiessese ıahipleri Hazira· 
nm birinci gününden itibaren fabrika, imallthane, 
depo ve mağazalarından istihlak vergisine tabi 
bulunan maddelerin 48 saat zarfında tahakkuk 
müdürlüklerine beyannamelerini vermiı1erdi. Kanu• 
na göre fabrika ve imalathanelerde bulunan mal
ların vergileri sabtdıkça ödenecek depo ve mağa· 
zalardaki mallar da nihayet tiç ay içinde ve ilç 
müsavi taksitte verilecekti. 

Bu müddet ayın sonunda biteceği için alaka· 
darlara tifahi tebliğat makamına kaim olmak üzere 
Tahsil memurlan tarafından sarı kağıtlar tebliğ 
edilmittir. Bu vergilerin tahakkuk ıekline göre 
itirazlan mümkün olmadığı için vaktinde vergilerini 
vermeyenler hakkında haciz kararları tatbik edi-
lecektir. 

istihlak vergiıi kahvenin kilosundan (20) çay ve 
kakaonun kilosundan (50), bam kauçuğun ki:osun· 
dan (100) pencere camının kilosundan (4), kiğıdın 
kilosundan (3), çimentonun tonundan (250), köaele
nin kilosundan (15), metinin ve sahtiyanın kilosundcın 
(10), pamuk ipliğinin kilosundan (9), mensucabn iri· 
!osundan (20) yü8lülerden (30) kuruı olarak tahsil 
ed.lmektedir. 

------------------------------_:__---------------------------------------------------------~ 

Ş. T. Artistleri 
kooperatifinde 
Bir Anlaşamamazlık 

ihtilaf Doğurdu 
fstanbul belediyesi şehir ti}·at

roıu artistleri tarafından kurulan 
Tepebaşı bahçesi kooperatifinde 
bir ihtilaf çıkmıı ve artist Vasfi 
Riza Bey kooperatiften çekilmiş· 
tir. Buna ıebep te. kooperatif 
nizamnamesinde l:asilatın en kn
çftk artiatten en bnyliğüne kadar 
mtıteıaviyen taksimidir. Vasfi 
Riz Bey buna itiraz etmiı ve 

Af gon Ticareti 
Etrafında 

inhisar Erkanı Eugün 
Fransaya Gidiyor 

Aldığımız malumata g6re, 
uyuıturucu maddeler inhuarı ida· 
resi ve Ttirk • Yugoslav mllşte
rek bürosu ile, afyon alımı husu· 
sunda, Avrupadaki afyon fabrika· 
ları kartelinin mlimessilleri araıın• 
da yapılan temaalar mllıbet 
neticeler vermek üzeredir. 

Afyon inhiearı umum m6dtır6 

A!i Sami ve meclisi idare reisi 
Ziyaettin Beylerle TUrk • Yugos· 
lav bllrosu murahhaılanndan mil· 
toşekkil bir heyet, bu temaılan 
neticelendirmek lizere bugün Pa• 
riıe hareket edeceklerdır. 

Leylekler Erken 
Gidiyorlar 

Acaba Kıı &ken Mi 
Gelecek? 

Her sene yaz mevsimini geçir
mek üzere memleketimizin birçok 
mıntakalanna ve bilhassa lstan
bula göç eden leylekler, dlln bil· 
ytik sürü halinde yerlerine dön
müılerdir. 

Sürü, eTVell ıehh lb:erinde 
bir cevelan yapmqbr. Bu ceve
landan aonra muntazam bir te-
k ilde ve siyah bir bulut halinde 
hmit istikametine doğru yol al· 
mışlardır. 

Ağustos 16 

Güniin Tarihi 

Türk Dili Merkez 
Heyetinin 
Toplanhları 

T. O. T. C. Umumi KIUpl:ğindenı 
T. D. T. C. Umumi Merkeı Heyeti 
Ye Kurultay Merkea 8Groıu buıOo 
iç celH aktetmittir. Birinci cela• 
Hat 15 te Umumi Kltlp lbrahlm 
Necmi Beyin Reialiti altında Ça
nakkale mnb'u•u Ahmet Ce•at, 
Aksaray meb'u.u Buim Atalay, MU· 
ael.,. Müdlril Hamit Zübeyr, O!t• 
Tedriaat Umum Müdürü Hasan Ali, 
Konya meb•uıu Naim Hazım ve 
ProfHBr Dr. Saim Ali Beylerden 
mOrekkek olarak toplanmııtır. ikinci 
celseye Maarif Vekiti Abidin Bey• 
efendi, ilçilncil celseye de B. M. M. 
niıl Kazım Paıa Hz. reislik et .. 
mitlerdir. Eıkitehlr meb'uau Yu
auf Ziya Bey ele bu cel•eJerde bu
lunmuıtur. Bu toplantılarda tezler 
Ye kurultay itleri üzerinde milz:ake• 
:nler yapdmıftır. 

Heyet yarın ela ... t ıs te topla• 
aacakbr. 

Uyuşturucu Mad
deler Kongresine 

Gazinin Hitabı 
Geçenlerde NeYyorkta •Beynelmilel 

ayuıturucu maddelerle mücadele 
cemiyeti. senelik bir !kongre aktet
miftir. !Bu kongreye Türkiyenin yeni 
Amerika aefiri lllnir Bey de ferci 
duetlial olarak if tirak etmiıtir• 
Kon&'fede •efirimia Münir Bey, Gazi 
lh. nia konpye laitabea yauJmıf 
blr mekluplanuı okumaftur. Gazi Hı. 
bu mektubunda kaça"çabk aleyhinde 
Tmkiyede alınmıı olan tetbirleri iıah 
eylemekte Ye bu İf için ah•ntumul 
tefriki mesailerde bulwaulmaaını tav• 
aiye etmektedir. 

Mektup kongre nalan üzerlnd• 
çok iyi bir tesir bırakmıf, nıGteakibeo 
Amerika baınkil 'Ye hariciye nazırı 
il. Hul'ün Türkiyeden fİbyiıle bah" 
.eden mektubu okunmuıtur. Baınkil 
bu mektubunda Türkiyenin 1931 de 
Ceaenede aktec:lilea uyuıharucıı 
maddelerle mDcadele mukaYeleslndeo 
baıka 1932,1925 mukavdelerini takip 
ettitini, bu müabet meninin en kuv" 
Yelli delili de Türkiyede uyuıturucıJ 
maddelerin deYl~t inlaUanna alınmall 
oldujuou, bu tetbirleİia diter deYlet• 
ler için bir önaek o1aca1taı bUdir" 
mektediT. 

kendisi gibi diğer ban arkadat' 
larımn fazla yorulmalarına muka· 
bil, küçük artistlerin de ayni pa• 
rayı almalarını muvafık görme
miıtir. Vasfi Riza Bey, temsil 
verenlere dereceye göre Ucret 
verilmesini teklif etmiı ve bu 
teklif kabul edilmediği için koo
peratiften çekilmiştir. 

Kartel mümesıillerinin iştira· 
kile bu ayın 28 inde Par:ste 
mühim sayılan bir toplanb yapı· 
lacaktır. Sazan haberlere göre; 
bu görllımelerle tam bir anlatma 
temin olunması muhakkak gibidir. 

Takvimlere bakılırsa leylekle
rin gitme zadlallma daha bir 
hayli vakit olmaaı lizmıgellyor .• 
Yoksa bu gidişi, kqtn erken Odesa Konsolosu1 

Belediye Seçimi 
20 Eylülde Tezahuratla 

Yapılacak 
20 Eylülde başbyacak olan 

Belediye iotihababnda tehrlıı do
nanması, tezahürat yapılmaS& ta· 
kerrnr etmiştir. Geceleri de ten· 
virat yapılacakbr. Muhtelif ma
hallere balk kürsiileri konacak, 
buradan halk hatipleri nutuklar 
söyliyeceklerdir. Bütün halkın 
intihapla alakalanmaları için ha
zırlık yapılmaktadır. 

Bir Hamal Denize DUştU 
Diln sabah köprüye yanaşan 

boğaziçi vapuruna on dört } aşla· 

rında Mehmet isminde bir hamal 
atlamak istemiş. ayağı kayarak 
denize dUşmlif, fakat kurtarılmıştır. 

Anupadaki mamul afyon fab-
rikalarmın ihtiyaçlannı memleke
ti mizden temin etmeleri zemini 
hazırlandığı takdirde derhal 11ev· 
kiyata bqlanacaktır. 

Tombal 
Mirasyedi 

Yazan: Sermet Muhtar 
Bu biiyük, reeimli milli romanımız 
bugün l 2 ınci pyfamııda başladL 
L\itfon oradan takip ediniı. 

geleceğine mi hamletmeli?.. JI .1. h k 1 

B. ç .,,, T ·· nun ır.ıu a emesı 
il OCUga eC3VUZ Odeea &ıkoaaolOM& Rauf Hayri 

Tecavüz Eden On Aya ee,ıa kaçakçılık nçaadaa mubakr 

M hk A Qld me•İ•e diba 8 inci lıatiau Mahkeme' 
a um u alade denm edildL 

Dnn aSliye ikinci ceza maJı.. 
kemeainde Mehmet oğlu Ali ia
miode birisinin Hatice iıminde 
sekiz yapnda bir çocuğu berbat 
etmiye teıebblla ettiği iddiasile 
muhakemesine devam edildi. Mah
keme cürmü sabit görerek Aliyi 
on ay hapse mahküm ettL 

Bir ltalyan Piyanisti 
Şehrimizde 

Şehrimize Henri F urlani iımfn
de bir İtalyan piyanisti gelmiştir. 
Bir iki konser verecektir. Henri 
Furlani, konservatuvann ilk teşkili 
sıralarında İstanbulda bulunmuş 
ve birçok Türkçe eaerler viicuda 
getirmiş bir piyaniıttir. 

Dilnkl c:elaede, ... artlktia pnde' 
rllia en• liateleri tetkik edllere• 
Hç.lulardan baza 1a..,...ıw .orulddl 
Rauf Hayri Bey: 

.. - qyaaua •• mlktu olduğlJ' 
aa n nelerin bulaadataau bilmiyor"! 
dum. Enıen memurlar-, daha ••Y•"' 
oldutunu ıSÖyledim. Fakat miktarı,. 
bltmedljim lçln faz:la malümat vet' 
medim. Bendeniz.in srGmrilk buıud' 
tına vukufum yoktur. Ve Lıtaııb .... 
gellrken, memleketime gidiyoru
diye dqündilm. Vicdanım mü.teri• 
olarak l'eldim.,, 

Dedi. Sutlq vektlintn •e MOdd~ 
umuminin iste~ (\zerine mahkenı' 
Gilmrüktea paderilen Jbleler etr~ 
fmda yenidea izahat lıtenılmesl 
karar verdi. Duruşma, ayni z.nman 
mOdafaanın yapılması için Cumart 
günUne kaldı. 

.____S_o_n_R_o_st_a_'_n_ın_R_e_s_im_l_i _U_i_k_ii_;;_y_e_s_i ._· _________ R_a_z_a_r_O_la_R __ a_s_a_n_B_._D_ig,;;__o_r_K4_i_:_I 

l!==============-===============::!..!:==============~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~====~===~, 
- Birçok insanlar bili cin 1 ... Diin ıl'ıın ıuetec:M gözü-

peri hiklyel~rlne inanmaktan nefiı· m• ilişti ı 
lerini kurtar.ımıyorlar Haaan Bey 1 1 

C.,.:.OrJmda bir şeyh, 

bakıp, üfürükçülük yapıyormuf .• 
. .• Hem bu yüzden 

para YUl'llUlf. Bu uarda 
ne dellU? 

doaıt11111t IMlkelMkhja. ÇIW • l h•&a • Bey - Bıaaa Ba.luıbakh • ;/! 
Wr de .. ar..a Y.,.... AM-•• _. 7 



Resimli Makale a Önünıüze Değil Etrafımıza Bakmalıgız! a Sözün ~Kısası Hergün 
------------------------------------------·----------------------------------

Mıinderlcatımızın çoklu-
lundan dercedil•memi., ... 
lir. 

Antrasit F abri
kasının ilk 
Temeli Atıldı 

( Battarafa 1 inci aa:rf ada ) 

Ye taklarla dooablmıthr. Halk 
IODauz bir Hvfnç içindedir. 

Sun'i antruit fabrikaamm te
Dle.I atma merasiminde bulunmak 
kere latanbuldan hareket eden 
S.,Yekil Pqa •e ikbHt VekUile 
refakatlanndaki zevat bu aabah 
GWcemal vapurile limanımıza ıel· 
_.., balkın coşkun tezahlirab 
aruında karplanmlflardır. 

GUJcemal yüz.iare• kayak n 
Jnotörler tarafından kupblmıf, 
faalk, memleketin en kıymetli 
m&tehauıılannı kendi içinde 
,ennekl• bahtiyarbklanm aevinç 
•,&alarile gBstermlflerdir. 

Baıvekil Paşa ve lktıaat Vekt
Ute davetliler bir heyet tarafı~ 
dan karıılanmıılar ve motBrlerle 
Zonguldağa çıkmıılardır. 

Halk ıokaldarda l.met Pap Ye 
dantlllerlae karıı tlkran tezabl
tatanda bulunmuılardll'. 

Öğleden ıonra Baınkil Pat• Oe 
.. ntlller H Jaalk, it Bankua ocak
luıadA kuralacak olan ıun'I aa· 
traılt fabrika11 mahalllae •itmifler 
•• meraaim burada baflamııhr. Bat· 
nldl Paıa memleketin hrtı .. cn ha-
1abada bGJlk Ye llerl bir adım ••JI· 
Ju ba fat.rika lutJdaada fU f8JUI 

clUdıat nutku aö1lemlftlr. 

S.tvekll Patanın Nutku 
- Arkadaflarım, it b.ukaaile 

Şlmer baalwı müfterek teıebbO•il 
olarak teaiı edilen aun'i anlraait 
fahrlkaaınaa te•elial atmat ltulun•yo
rus. Bununla haklklld ldSmGr Hnayfine 
flnnit olaeajur.. Sanayide ve eYlerde 
kallaaılmate elverifli kömlr tedarik 
imek bu fabrillla mahıull olacak •• 
Jiae bu fabrika ayni zamanda kim• 
rni mahıuller vermiye bathyacakbr. 
l'aHnur ediJditi ılbl memleket ya• 
kılacak madde ve bu aebeple kuvvet 
•embaı olarak k~mar mtlftekabnı 
,tufetmeyl artbrmek ile memleket 
ruaız sana1ide detll, her ıahada 
mlltenıadiyen inkitaf etmlt buluna
eakbr. 

Elde bulunan 11ADayl proıramı 

demir mnzuunu ele aJdıtı gibi faal 
J.ir eurette kömlr meyzuunu da ele 
•1-atbr. Ve bir iki .. ne zarhnda 
cle•lr ve klmlrde Anayi •oktai 
auanad.. ricada ıetlrecejimia e..,. 
ier memlekette 11ADayi bayabD&D bel 
lcemijial teıkU •tmit olacaktır. Kö
•lr meaelulnl biltla memleket için 
~ ltlr dua tallldd edlyoru. 
f.lemlelcettl W.... -fly•llBln art• 
•••• me ... ketln medeniyette yllr· 
"lmHi için elle t•hllw en lcıymetll 
•ır delildir. 

KömDr ........... •...a.leri çok· 
tu. Bu muelelere cHarttle ve lruY• 

............. tta laldp& 
lsla l'ed lılralulmua caiz olmaya• 
bir IOna4w. Bls h ..... n Irat'! ~lr 
ııim ile •••it bul-~ruz. 

Şimdiye kadar aldıflmıa neticeler 
eeıarct nrlel H tepi• edici •ahi
rettedir. Cumhuriyet lrlmlr hanam
aia iatihıalitını 600 bin ton olarak 

•I•11hr. 2 
Etdindiml malumata ıllre bu ıen.e 

Ö•Une bal.an in· ..._,.._11~, 
ea• laer ukit dGf••k 
teltllkaalae manndur. 

Yalnı• kendi k•n· 
d,al tetkik •d- in· 
aan heor zaman aldnn-

• aay• .. h .. ladur! 

Ke•ale .rlt•ek ı .. 
tıyen fnH• k•rtıaaa
daldnla va11narını , 
k-•llala kueurlarqa 
.... p ~ ....... .,. 

-

SON TELGRAF HABE7lLERİ 

Berlio, 15 (A. A.) - Hemen 
hemen btıttln Almanyada dün 
akşam, halkı önftmtızdeki Pazar 
gllntl yapılacak reyilmda Hitlerin 
deYlet rei.J mevkiine çıkanlmasını 
tevlika davet etmek için birçok 
hitabeler irat edilmiştir. 

Kiel'de Hltlerin sallhiyet aa
bibi mOmessili M. Rudolf Hess, 
Hitlerin büyUklüğUndeo bahsetmit 
ve kendiaini tebcil etmiftir. Ham-

Yun•n Emllklnln 
Satıt Bedelleri 

Evvelce Emvali Metruke lda
reai tarahnclaln aatılan, fakat An· 
kara itilifnameıl mucibince eıki 
ıahiplerine iadesi tekarrOr eden 
firari Yunan emllldnin yeni sa
hiplerine verilecek olan sabf be
deli Maliye Veklletl tarafından 

ıönderilmiı ve bankaya yabnllDlfbr. 
Buğday Mübayaası Baılıyor 

Ankara, US - Konya, S.•u 
ve Ankaracla hap edilmekte olan 
baiclaJ ailolan ikmal eclilmiıtir. 
Bir heyet uruile kabul maame
lelİDi yapacak, butday mlbayaa• 
11na ela yakında bqlanacaktır. 

Mühim Bir Kaçakçılık Mı? 
fttanbul transit hah antrepo

auadan uzun mDddetten beri hah 
katakcıhğı yaptldıjl haber abnmıı ve 
Sekizinci lhtiua ı11Dddeiumumiliği 
tarafından talaldkata baflanılmıttır. 

dir. Hlfblr,.....• llu kadar batla 
bir allb n ...,._.... kabul edll•e
mlt*-

B• bal pror._ tahaJduık ettlrllaıHI 

için - bnedt ua~. ... •wtl-bttl 
~oal .... ,ı lçla laaaYY11r cttltlmla zamanla 
... •at slbl , ............ it " sa.., Baak ve 
•Utla .., harokot •I ku...ıı ve uJurlu •ille 
iden od•• hrtt11et YOklH Celal Boy proıra· 
••• ........ ~ ..... ....... .... ..... d_ 
................... ••-da lalaelrlnlk ........... 

Şimdi teanellnl attıjlmız fabrJluı 
ribi lllr sene ıonra açmıı ofacaflmızı 
kendileri bildiriyorlar. BilhaHa .)eni 
tuieatta umu eehoeliain taLaklndl 
ettirebilmek büyük b"r kuvvettir Ye 
hu; meaelelerin iyi tetkik tdilditine 

burg'ta M. Jojef Göbbela, ve inaaol meziyetlerioJ uzun uza• 
takriben (400) bin kiti mllvace· dıya ıayıp dökmektedirler. 
he.inde bir gllo evvel Nöykolln'da Berliner Morgen Pomt, "Hi~ 
ı6ylemit olduğu nutku tekrar denburı'un miraaını ancak Adolf 
etmiftir. Sabah gazeteleri de Hitler muhafaza edebilir,, baı1ıj1 
nuahalarını hemen hemen Bitlerin altında Ceneral Göring'in biT 

mlllükatını neşrediyor. 
ıahsiyetine tahıiı etmiflerdir. Ceneral, bu mtllikaboda halkı, 

Bu gazeteler, Ftıhrer'ln fotoğ- FUhrer'in itimadına liyık oldu· 
raflarını nqretmekte ve bunların ğunu ispat için onun 1ehinde ırey 
yam .,.._da .. maileylda 8iyul ....,ye claYet eyJ6 ... tiı'. 

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

Vefatla Bir Bir ihanet Ve Bir 

Ol, J Cinayet 
Cinayet au Emet, (Huıust) - Burada bir-

Vefacla Ko•aalar caddesinde kaç gOn evvel bir cinayet olmut' 
Arap Etemin kahvuinde bir el- tur. Dereköythıden Hasan oğlu 
nayet olmUf, buraya iki otomobil Mehmedin bnıı, eniıteaile koca-
ile plen Arap Mehmet, Arap "h d ..ı. k 
Kimil, kDçllkpazarh Mehmet, Ta- ıına 1 anet 'f! enl(en ya alanmıı 
tar Sabri, Knrt Muaa kahveci ve Mehmet bıçakla GftlGstanı sol 
Etemle kavıaya tutuımUflarclır. glğaOndea ajvca yaralamıfbr. Ka· 
Kort Muaa De kahveci Arap til zabıtaya teslim olmuftur .. - * 
Ethem biribirlerini •iır surette Avukatlar Kanunu 
yaralamif)ardır. hmi de lıaataha- lzmir 16 (Huıual) - Gölcllk 
neye kaldırıhmflardır. Arap yaylaaına aileli nezdine iatJrabate 
Ethem yolda 61m&ttlir. Diğeri de gitmekte olan Sarraçojlu · ŞGkrl 
lbnitalı bir laaldedlr. Bey vaki olan beyanabnda: 

y erll Mellnı Koruma - ÔnOmOzclekl aeaeye bikia-
İapart-. 16 ( A A. ) - Şehrimiz ler kanunu gibi bir de avukatlar 

Ticaret oda ... D .. narımıza tatbik kanunu yetlftirmeye çahtıyoruz. 
ettitl kor&1m• liıtemi iyi neticeler Hlkimler kuununun tatbikab 
.ermektedir. Geçen Mayiıden bua11ne 
k dar 7511 eetr• marabttaı halıya yılbaıına yetlftirilecektir. De-
• :...k da•P tatbik edUnaiftir. mittir. 

1 

tedbirlerin ı•1•t iyi hazarlandıtına feler kola1ea tahDIİa •clllemiye-
kaaaat nrlel bir delUcflr · cek kadar geaif oa.c.kbr, .. 

Fabrllraaaa .1e .. ıa1er1 bupa te- Bl11Uk TOrk mlUeti ,ebelı 
mellnl atbl•••• mleneHaia aacak kabWyetlaia illM•lıianı med...,... 
bu ba .... A oWutu•u bildiriyorlar. 
Daha bunua temelini atarken nılte ÜD UJnU " lalzmeti.. olarak 
alrfbtn getlrecekS.ri Herler için kua- en l'Mİf mikyujarda aarfwtmelı 
dllerlnden ı3ı ye zaman almaya ça• pyretiacledir. ,, 
lıfhm. lımet Pa,.... bu kıy...tH 

Hepimiz ayal HYİnç, heyecan nutkuaclu 10nra Je banbuaın 
ve reçmit _.anlan allr' atle lra· Hekimlerdeki kömllr awatab11nda 
pamak içla laa)'ll'll bir ~banızhk kömllr yıkama fabrikaa da mva• 
içiadeyiz. 81,0k Tllrk mılleti dur- aimle açılmıı, ve müteakiben tehre 
madan yOce hedeflere dotru iler- dönnlerek, Gnlcemalle Ayancata 
liyor ve her ND• alacağı meaa· kareket edilmiıtir. 

milyonu geçen bir ton miktaranı bır
dea çıkarmıı olacajız ve bunun ta
llı•• bir buçuk milyoDa yakına nak· 

let111if bulunacağız. Dün ve u~Un f 
temel attıtımız veya açt ğırnız müe1· 
ıeıeler yüz binden f a ton sarfet· /STER iNAN /STER iNANMA! 
tllek için lrCSm r hav a11na en d n 
lllClfterl olmuıtu B. M. l k nuola· 
rl1U ve proı aaı rını tah kkuk ett'r· 
llaek ve mllletl umumı nk f&fına 
Mte kuvntl rf e çahımak ıç n Mılli 
tanka lrtD flıterdılderl aayret ıfıin 
"-"'•uzda ve liıillle beraber biti• 
..ıekette .. na~ pr..,a-.a1a ber· 

lu HYdJtl Ye takip eWft u•u•I 
"- •IUI lllsl ehlutuau .-hter•ekte-

Du kanların erken kapanman muele.t, karudaa 
tb kata ıeçildikten sonra bambatka bir meHle old•· 

ta ve dokuzda kapanacak olan dlkklnlardan hariç 
Y b"r ıilrii de tıtbna ve mtl•tHna nr. lıte bu 
ol ra l b" yazıcı arkadaıa ith11m ver•fı ve erken 
annıteına ar ır 

kapanma mHelHine dair uzuaca bir yazı )'Hmıf. Bu 
yaıı•ın en •On ıld clmie1l ıudur: 

" Bo tf, ıebirdeki memur ve mlıtahdemle,. inıaa 
gibi yaıamak lmklaıaı Yermek için ortaya çakb. •• lıti•na 
edilenlerha 1•t•••k haklu yok mu?. ,. 

JSTER /NAN iSTER INANMAt 

Giden Değil 

Gelen Para Var 

--------- A. it. 
Oda .. da •t•ta yft•n dola•JUl a& 

s. ...... ~rl .. k• ........ ..,. __ 

............ 1c-.. ... -.. hv· .. 
Wr dqüa Aıı.U.cte. au.-. .. ,..az 
ı., •• , .ne ı8ylemel1Jlm, utanaa ... 
lea menalardaa blrln1 nç1p heltla .. --- ...... ....., ....... 
içindeyim. 

Kap. aplıpr, War• •••••••• 
batı ıBrB=r: 

- Ha t 
Derdimi elJllJ..,.ın, lı.ıla,... 

Mr •equ eeç••k ••elet,... .. 
ol•ıyaalana t.alma kab119etl.t ... 
yanahayrettir.ı 

- Bu da dlfüııOJ.acek fey •I? 
Geçea gln rabana tnem1elnıtterdn 
Wrinln oteldler cemiyeti i.ta.W 
gazetelerine bir iJAn ~öadwcM, 'Y.• 
Akdeniz adalarında ıeçWlnlz,, .U,,or
du. itte .. na yazılacak blr rneuul 

Ne mla-"etle ? 
-Ne •laa..a..tle olacak, Tlrk 

paruııu lroru•ak lçla W.Wr ~.,. 
mOrac.at ettijimlz bu,..._d .. T .. 
pua11aı barJce gatilrecelc bir dantia 
illnım ·gazeteye koymak dojru ... ? 

- Peki, bu tlin HDa relcft ele 
ret mi ettla ? 

- HayıiJ 
- Peki, gelse k47mıyacak mırclua? 
- Camm orasını kanthrmı, l>u· 

ailn olup bitene bak 1 
BWm Ware ..acHlrü ba .....aede 

bitaraf clej'U, Gaeıtade, ralci ..... 
nUieHHeaine mlperi pdijial •&.a 
bir dOldılncının laallni ıeaer gibi 
oNJoram. E .... n dtlfnnculnt 'Yarlt te 
...... pru •• 8eDC:e rtdea detll, 
geJea pU'a nrcllr. l.tecHk._I ...._ 
çatanıntar. O.telik hepimize. wU.. 
gelme bir bilet ile on bet ailalllk bir 
panılyoa harcı ,andermedıkleri naOd
defte letanbuldan kalkıp ta yan 
Alaleni• adalann4a res:'• aıe,.. pt.. 
cek adam ı..&..ac:ataaı zaaaet.ı,.. 
nun. Ba itibarla me.Uekettıea ~ 
detll, mem~kete 2lrmjt pua YU'W, 
ilin ilcretl şeklinde ol18 dahi 1 

Temmuzda Ne 
Kadar Vergi 
Tahsil Edildi 

Ankara, IS (A.A.) - lılaMye 
Vekiletiadeıa alclıjım&z mal6ımta 
g6re, 1933 ve 1934 ..U ..... 
)erinin temmua ay• soou itibarile 
tahMUbaın malraJeM flyleclr: 
Varl4a1ın •-.'l JIS3 ...... 1tS4.....a 

Ara .. ...... 
Dav• •• deıreler 
Dlpr ha1.aalar 
R.._t .. karne 
()tter kan.aç ft'ltalN 
Hbaet arbabı 
Venıat ·ıre 1ntlkal V. 
Gthullr .. .m,. .. 
Glarllklerde alaaaa 
M. pulu 
lthallt auamele V. 
•--' l111111lor 

mua••I• V • 
Diler ....... Y. 
ş.m •e ... 11 .. 
i ... lılü: v. 
Elektrik ve hava 
.... letilallk v. 

Tabal at Tahslllt 

···- lft• m.as --3.ltMH ••ıa 
aa:un 

*"·"' UM.318 L'21.7U 
117.119 

Ss.290 51.0tl 
~.,...,, ua.• 

o 
1.HS.H4 

596.IH 

lJ.519 
Ll'9.fn 
•• 9'7 

11urs 
179,311 

ııı . .-

Ha. pat...& lı v. 153,813 
Ditu •eddeler '9 V. 
K. .. a n deala av i9,302 
resmi 

NakllJ9t 9'974 11.701 
D ... L •• LIJl.451 l'llD.llt 
Tapu. lL 199.117 l '5,SSS 
Ma1'kemetor. H 154.384 140.309 
P ... ..,e ....... ..Sil 1aa1 
Noterler 1 11 •• 
MOlıa ır•rıUer 5.'65 13.0 1 

ı .. 111-w 1.t00.oeo 16.sn.eca 
TiltGn ve mUaklrat m. p. O 590.00G 
De.ı.t onaanlan 297.168 134.Ht 

liml Ilı nbt betWI l.Co.i50 117.IH 
Fenerler hasılatı 107 561 162.6~ 

Aııkerlık mukelleflyeti 11.400 161.781 
'J a)~1re remi O W 7 
Para oe&Uı 2G 4 1 
Zam cezaları 175. 790 U 009 
Müteferrik huılat 219,217 UW,721 

l kbaadl buhran 925,478 1,3N.•7 
Mu•azene Yer,tıl 1,0C,978 1.11'.'U 
Sa w nrldat 1,.,, 1M ,...._.. --
Yellin 25.706.Ul 29'2.ıJ.WI 
Butda1 Koruma O 1.08.841 
11., ...... y ..... 



Umurbey de 
So11 Posta 

• 

Lapseki (Huıuıi) - Umur Bey 
speYldl cotraflıl itibarlle iok tirin 
"Jr nahiye merkezidir. $8thı ba· 
bltden tahminen yliz elli metre 
yabeldlğinde bulunan Ye dört yüz 
\ıaneden ibaret otan bu nahiyenin 
havqı, ıuyu, manıara11 feYkal· 
ld.dir. 

Vaktile yerli ahaliye iltihak 
eden Plevne, Şumnu. Razgat mu· 
haclrlerinden mürekkep olan na
hiye halkı meyanında Dedeağaç 
Ye Ferecik muhaciri de vardır. 
Bağcılık ve bahçecilikle iştigal 
ederler. Sebze bahçelerinden çı· 
kan mahıulU Çanakkaleye aevk
etmektedirler. 

Nahiyenin Amasya, Karasakız, 
Dikenli üzümleri meşhurdur. Bun· 
lar sofra üzümüdür. Başkaca tıra
lık ve 9araplık üzümleri vardır. 
Baz.tarı fazla üzümlerinden oarap 
yapmakta ve harice sevketmek· 
tedir. ÜzUmler kemale geldiği 
Yakit buranın zevkine doyum ol
maz. Üzüm mevsimi aylarca de
vam eder ve halkın baJhca tenez· 
:ıüh yeri bağlarıdır. 

Nahiyenin güzel bir çarşııı 

vardır. On Uçli bakkal ve mani
faturacı, altııı kahvehane, UçU 
fırm, ikiıi perukar, ikiıi papuççu, 
biri kunduracı ve biri de tenekeci 
olmak üzere yirmi sekiz esnafı 
mevcuttur. 

Büyücek bir şarap imalathanesi 
Ue bir de kolonyacı vardır. Na
hiye ahalisi maarife dahi çok 
meraklıdır. Y avruıunu mektebe 
sröndermeyen aile yoktur. Mektep 
binası eıkiden bir medrese imiş. 
Asri bir tadilat yapılarak tedri
aata elverişli güzel bir hale ifrağ 
edilmiıtir. 

Beş derahanelf olan bu mek· 
tebe devam eden talebenin adedi 
197 dir. 

Nahiyenin mer'ası da güzeldir. 
Sahildeki çayırlarmda otlar tuz· 
luca olduğundan karasığır ve 
manda hayvanatmın semizlenme
aine yardım etmektedir. 

Bir ıene mukaddem teıekklU 

eden Gençler Birliği, bir bina 
temin eylemiştir. Birliiin mev· 
cudu 38 kişidir. Fa'al aza mual· 
limlerdir. Reisleri baımuaJlim 
İsmail Beydir. Birlik binasmda 
halka ziraat ve bağcılık hakkmda 
muallimler tarafından münavebe 
ile konferanslar verilmekte, yeni 
ölçüler hakkında nahiye ahalisi 
tenvir edilmektedir. 

Ahalinin Ziraat Bankasma 
borçları yoktur. Mali vaziyetleri 
çok iyidir. Kendi idarelerini temin 
edecek kadar ziraat dahi yap· 
maktadırlar. 

Nahiyenin köyden köye ve 
Çanakkaleye olan yolları da ol· 
dukça iyidir. Kı!J ve ynz, Çanak
kale ile alakaları kesilmez. Her 
gün gelip giden bulunur. 

Nahiye gerçi Lipsekiye bai· 
Jıdır. Laki:ı halkın muamelesi hep 
Çanakkale iledir. Yayan olarak 
viliyet merkezine dört &aatte 
Yarılmaktadır. - H. Ş. 

Adapazarında Sergi 
Adapazar, ( Hususi ) - Hal

kevi salonlarında İcıtiklal Biçki ve 
Dikiş Yurdu tarafından b ir ıergi 
açılınır. Sergi oldukça zengin ve 
takdire değer bir haldedir. Yur
dun 15 talebesi vardır. Bu sene 
yedi hanım kız mezun olmaktadır. 
Yurda tekrar talebe kayıt ve 
kabul olunacaktır. Kalabalık bir 
halk kütlesi geceyarısına kadar 
ıergiyi geımekte ve Yurdun açmış 
olduğu hususi def tere takdirkir 
cUmleler yazmaktadırlar. 

~----------------------------------------------~~ • 
HABERLER/ 

Kalkan Nahiyesi imar Edi
liyor , Ve Ağaçlandırılıyor 
Kaı ( Huıu· 

ıi) - Kalkan 
nahiyeıi 17 köy• 
den ibarettir. 

Bu nahiyenin 
arazıaı dağlık, 

tatlık, fakat bir· 
çok yerleri mlln· 
bit ve mahıul
dardır. 

Genlı sahası· 
nın bir ucu El-

malı, diğer ucu 
Fethiyeye kadar 

uzanır. Glizel ve 
litif manzaraları 

vardır. Toprak· 
ları eski zaman-
ların kıymetli e1erlerl ile doludur. 

İhracatını kereste, kömür, pa· 
lamut, pekmez, UzUm teşkil eder. 
Şimdilik az miktarda pirinç ihra
ca h da yapılmaktadır. 

Nahiye merkezinin bir ismi 
fögara, diğer iımi Kalamakidir. 
Umumuna Kalkan nahiyesi denir. 

Sahil boyu 50 - 60 metre yük
seklikte olup bu yükıekliklerde 
evler vardır. Bir tehlikenin önUne 
geçilebilmek için kaaabanın deniz 
kenarları tamamen surlarla çev· 
relen mittir. 

Akhisar da 
Tütüncüleri Korumak için 
Faydalı Bir Teıekkül 

V Ücuda Cetirildi 
Akhisar, (Hususi) - Tütüncü· 

ler bankasının himayesinde bir 
" tütün alım satım kooperatifi ,, 
tetekkül etmittir. Bu teşekkülün 
idare ve mürakabe heyeti intihabi 
yapılmış ve eksperler ıeçilmiıtir. 

intiha bat neticesinde: 
Banka müdürü Halil Hilmi, 

Şitır zade Azmi, Selim zade 
Selman, Behçet zade Mehmet, 
Ali Refik Beylerle Murat ve ka
laycı oğlu Kadir Efendiler idare 
heyeti azalığına ve Belediye Reisi 
Nüzhet, Musa zade Riza Beyler 
mürakabe heyeti azalığına, mlruf 
tl1UincUlerimizden Manisalı Rama
zan, Mes'ut, Şehirli zade Ali 
Kemal Beyler de eksperliğe ıeçil
mişlerdir. intihap ekibinde heyet 
tarafından büyllklere ta7.im tel· 
grafları çekilmiıtir. 

Kooperatifin şimdilik ıekaen 
ICUsur ortağı mevcuttur. Sermayesi 
teşkil ve tezyit için takip edilek 
preıip; tütün satımlarında ortak· 
lardan tütünün Beher kilosunda 
bir kuruş alınmaaından ibaret ola
cak, bu da kooperltifin gayelerini 
ist ihsale kafi gelecektir. 

Kooperatifin en büyUk faali
yeti tütün satımı zamanında bat· 
göıtereceğinden ıimdiden lUzumlu 
tedbirler alınmakta ve zürraı ko· 
ruma hususuna fazla ehemmiyet 
verilmektedir. 

Kızılcahamam Kaymakamlığı 
Kızılcahamam (Hususi)- Kay• 

makam Neş'et Bey terfian lzmlr 
Vilayeti idare heyeti azalığına 
tayin edilmiştir. Mumaileyh yeni 
vazifesine başlamak ti zere kaza
mızdan ayrılmı9tır. Yeni kayma• 
karnımız aabık Ankara Polis 
Müdürü Dilaver Bey de aelmft, 
vazifesine baılamııtır. 

K•lkan o• Kaı 11111çl•rl bir arada 
Kalkanın içtimai hayatı çok 

iyidir. Halk biribirini çok ıe

verler. 
Kalkan, eıkl devirlerde bUyUk 

milletlerin payıtahtı olmuıtur. 

Kalamakinin dUıman tarafmdan 
muhaaaraaı ıırHında bir kruvazör 
tarafından top ateıi yapılmıı, 
ıiperlerde yatan Mehmetçiklerden 
haberi olmıyan dtitman neferleri 
karaya ayak baamıılaraa da 
Uzerlerine ateş edilerek defedil
miılerdir. Ayni zamanda yUkıek 
bir tepe üzerine çıkıp etrafı 

tarassat etmekte 
iken kruvazöriin 
amirali bir TUrk 
kurşunu ile yuvar
lanmıttır. 

Kalama ki tim· 
diye kadar viran 

kalnıışt r. Maa
mafih memleket 

bu sıralarda imar 
edilmektedir. 

Fakat mamur 
bir belde olduğu 

günlere daha çok 
zaman vardır. 

Burada ağaç 
yok gibidir. Ka· 

ıaba dahilinde ancak 10 ağaç 
bulunabilir. Fakat halk bu ihti
yacı hiasetmit ve senelerce evvel 
bu ihtiyacı iıe atılarak memle· 
kette bir park yapılmıt ve ağaç· 
ların çoğaltılmaıına başlanmııtır. 

Nabiye merkezinde 50 ye ya· 
kın cadde mevcuttur. Bunların 12 
ıi uzun ve muntazam bir haldedir. 

Birkaç sene evvel lağvedilen 
belediye bir rıhbm inşasına mu· 
vaffak olmuıtur. Maamafih köy 
heyeti timdi bir belediye kadar 
faaliyet göıteriyor. 

Uzunköprüde Büyük Bir Sünnet 
Düğünü Yapıldı 

Uzıınköprad• siinn.t •ttirllen çocuklar v. düiii• salaasında11 kiiçlk 6ir lcöı• 

Uzunköprü, (Husuıi) - Daha 
geçen ıubat ayında kurulan Halk· 
evi köycUlli ıubesi takdire değer 
bir faaliyet göstermektedir. Her 
hafta da köyler dolaşılarak köy
lünün fikri inkişafına hizmet edil· 
mekte, ııhht öğütler, muayeneler 
ve tedaviler yapılmaktadır. 

En ıon olarak ta bUyllk bir 
sünnet düğününde pehlivan gU
reıleri, at kotusu da yapılmııtır. 
DOğtln meydana olan spor sabaıı 
köylülerle dolmuı, aenelerdenberl 
böyle büyük bir dUğUn görmemiı 
olan bütün köylüler dUğtlne gel
mişlerdi. Halkevi tarafından giy· 
dirilen 199 fakir çocuk 3 çadırda 
3 çadırda, 3 ıllnnetçl tarafından 
bir buçuk 1aatte ıUnnet edilerek 
yataklarma yarılmışlardır, 200 ra• 
kamı doldurmak için Halkevi reiıl 
Ali Beyin beş yatındaki oğlu da 
slinnet ettirilmıt ve diğer arkadaı· 
larının karyolasında bir yere yer
leıtirilivermittir. Fakir köylU ço· 
cuklan Halkevi reisinin çocuğu

nun da kendi aralarında ve kendi 
aaflarında olma11ndan çok müte• 
basaiı olmuılardır. Sınıf farkının 

kaldmlmıı olduğunun en güzel bir 
nllmuneıi olan bu hadise köyltt
lerl de sevindirmlıtir. 

Çocuklara çorba, pilAv, zerde 
ve börek verllmlı, ana ve baba· 
ları da iki gün bealenmqtir. Edlr· 
ne Halkevi tarafından da çocuk· 
lara badem ezmeıi ikram edildi. 

Kızılcahamamda Bir Kız 
Kaçırma Vak'ası 

Kızılcahamam (Husust) - Sa
lan köyünde HUıeyin kızı Kamile 
Eldelik civarında tarlada ot biç· 
mekte iken köylerinden Ahmet 
oğlu Haaan ile arkadaşı Hlbeyin 
oğlu lımall cebren alarak Çer• 
ketin armut köyüne göttirmüıler. 
Kız bu gençlerle mücadelede 
muvaffak olmuf, fakat onlar 
kızı yine bırakmamıılardır. Ak· 
ıam ortalık karardıktan sonra 
kızı tekrar beraberlerine alarak 
yine civardaki Çerkeşe bağlı 
Yonca köyllne gelmişler ve 
kııı Mehmet oğlu Haver is· 
minde birisine teslim ederek 
Salinde halasının evine iade et· 
mekten baıka çare bulamamışlar· 
dır. Vaki olan ıikiyet Uzerlne 
jandarma mütecaairleri yakala· 
mıttır. 

Tarihi Fıkra 

Mikroğrafi -
Megaloğrafi ! 

r 
Mikroğrafi, bir san'at olmaktan 

ziyade bir cinnettir. AıırJardan 

beri şarklı, garplı birçok adam· 
lar pirinç Uzerine, buğday lizerine, 
yaprak üzerine yazı yazmaya 
özenirler. Bir nohut üzerine 
bir şehrin haritasını çizmiı olmak 
iddiasında bulunanlar bile görül· 
müştür. Umumi harpten ve hele 
umumi buhrandan beri bu sivri 
akıllıların gazetelerde isimleri 
görülmiiyordu. Son günlerde M. 
Sufr adlı bir Romanyalının eski 
ananeyi ihyaya çalıştığını işittim. 

Bu zat tek bir buğday tenesi 
tizerine Peygamber Davudun 
mezamirinden bir sureyi sıkışhr
mış ve bu sure ( 391 ) harf ten 
mürekkep bulunuyormuş!. 

Harunürreıidin bir çuvaldız 
deliğinden yüz iğne geçiren 
san'atkara ilkin yllz sopa attır

dığı ve ıonra yüz altm verdiği 
meıhurdur. Ona, hem mlikifat, 
hem mücazat yapmasındaki sebebi 
soranlar ıu cevabı almıtlardı: 

- Zekbını faydasız bir İJ• 
aarfettiği için herifi dövdüm, 
gösterdiği hüner için de para 
verdim! 

Fakat ben möıyö Sufr'un 
buğday tanesine 391 harf sığdır· 
dığını itilince yalnız bu fıkrayı 
hatırlamadım, bizim diyarımızda 

pek revaçlı bir ıa'nat haline 
gelen megaloğrafiyi dUtündUm. 
Malum olduğu Uzere mikroğrafl 
uıulile yazılan ıeyler • bütUn 
iddialara rağmen· okunamaz. Bir 
prinç llzerine aığdırılan bin keli• 
melin makaleyi okuyacak göz 
kimde bulunur ki? .. Likin mega· 
loğrafi, yani en büyük harflerle 
yazı yazmak usulüne uygun olan 
bizdeki kitap neşri atı da netice 
itibarile mikroğrafiyi andırıyor. O 
buğdaylar, prinçler, nohutlar 
Uıtttndekl mini mini yazılar naaıl 
okunmuyor sa bizim ıekiz, on, 
on iki ve on alh punto ile yazıh 
tiirlerimiz, ilmi mü1ahabelerimiz, 
tarihi tahlillerimiz, edebi makale• 
lerimir: de öylece okunamıyor. 

Bunda belki fikrin, hissin mev• 
zuun yavanhiı da mUesairdir. 
Bununla beraber netice birdir. 
Mikroğrafi ve nıegaloğrafl ayni 
1eviyededir. Yirminci aırın gözU, 
bot kelim•den ziyade hoı gıdaya 
meclüp. San'atkirlann eserlerini 
kiğıt helvası veya ekmek üzerine 
yazmaları daha faydalı olur!.. 

M. T 

Dörtyol da 
Bu Sene Portakal Mahsulü 
Geçen Senelerden Daha iyi 

Dörtyol, (Husuıi) - Bu ıene 
portakal mahıulU geçen ı;eneye 

nlıbetle çok iyidir. Kasaba hari• 
cinde birçok mahallerde yeniden 
portakal bahçeleri yapılmakta 
ve bu suretle tehir btıyttmektedir. 

Belediye Dörtyolun imarı hu· 
ıusunda ciddt mesai 1arfetmekte• 
dir. Park, havuz, gazino, otel, 
aari mezbaha, hal gibi birçok 
faydalı ıeyler yapılmııtır. 

Standard kumpanyası da iı· 
tasyonda bir benzin deposu tesisi 
için belediyeye müracaat etmiştir. 
Eğer buna müsaade edilirse bu· 
raıı bir kat daha ehemmiyet 
kespedecek ve şark için benzin 
ithal merkezi buraaı olacaktır. 
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Şişmanlamaktan 

[ Sigaet Alemi )ı 
Leh - Fransız 
M Ünasebetinin 
Soğukluğu 

Avusturya 
Ordusunu 
Büyütecek 

R d Y • M .. JAk J lctinap oma a enı u a at ar Etmeli 1 ............................................... 
Bir müddettenberi Fransa ile baş

lıca müttefiki Lehiıtanan arasında bir 
•oğukluk vardır. Muhtelif zamanlarda 
)'ine bu ıütunlarda mevzuubahı olan 
bu anlaşamamazlıkın batlica sebebi, 
F'ransanın Lehiıtanı daima arkasından 
•Ürüklemek istemesi, Lehistanın ise 
bilrnukabil müsavi bir devlet muame
l~si görmekte ısrar eylemesidir. Her 
ilci devletin münasebetlerindeki bu 
•otukluk, ıon zamanda büsbütün 
•rttı. Bunun ıebebl de fark lokarnoıu 
~•nilen misaka Lehiıtanın yanaşmak 
~•tenıemeaidir. Bu mi.aka göre Fransa 
••tiyor ki Lehistan, Almenya, Çekos
lo\takya, Sovyet Rusya ve Baltık dev
letleri aruında bir ademi tecavüz 
ltluahedui yapılım. Bu mualıedeyi 
Yapanlardan biri diğerine tecavüz 
ederse, öbQr devletler mütecavize 
karıı yürüsünler. HaJbukJ bugün için 
Lehistan gerek Almanya, gerek Sov• 
Yet Rusya ile uzun vadeli iki ayrı 
•demitecavilz misakı yapmıştır. Bu 
ademitecavnz misakları, Lehistanın 
hudutlarını ve tamamiyetini tamamen 
kefalet altında bulundurmaktadır. 
Halbuki Fran11anın istedig-i gibi bir 
ruf.aka iştirak etmek demek, Lthista· 
111n kendi hakimiyetini lüzunıauz yere 
bir takım kayıtlarla bağlaması demek 
olacak ve birçok ahvalde, orduıunu, 
belki de diltmanlik yapmak isteme
diği bir millet aleyhine djğer bir takım 
>:abancı ordularla yürütmek mecbu
rıyetinde k•lacaktır. Lehistanın iste-

Yeni Avusturya Başvekili, M. Musolini O'uyucularımdan bir kamını 
aUcendirmeai ihbmaline rağmen 
dUıUndilğilmü aynen söyliyerek: 

- Şiımanlığı zarafete muvafık 
bulmadığımı kaydetmek ıztırarın• 
dayım. 

Londra, JS ( A. A ) - Londra 
siyasi mahafilinde mu11rrane deYeraD 
eden bir ıayiaya göre M. Dolfilslln 
ö!ümü ile netfcelenmiı olan Nazi 
isyanı dolayııile Avusturya hükume
tinin büyük devletlere mOracaatle 
Avusturya ordusunun kuvvetini vıill 
mikyasta arttırmak mezuniyetini talep 
edecefi zannoluomaktadır. Ayni ıa· 
yiaya göre iogiliz, Fransız Ye ltalya.n 
kabineleri böyle bir talebe kartı bır 

İle Görüşmiye Gidiyor 

ln~diti de itte budur. Ve o, eğer 32 
ltlilyonluk bir kütle olacak yerde 
rneıeli 60 milyonluk bir millet olsaydı, 
rnı.ıhakkak ki müttefiki Fransaya bu
R'Ün verdiği cevaptan bambaşka bir 
cevap verecek ve mesela ittifak 
muahedesini yırtmakla mukabelede 
b:ıhınacaktı. Maalesef büyük devletler, 
Çok defa küçüklerin sabırlarını tüke
tiyor ve iyilik yapmıt velinimetler 
i'İbi zamanlaı 

- Ketki bu iyiliji yapmaz olay-

guna itirazda bulunmıyacak!ardır. 
H&.t•. Ja oldufu veçhile Trianoa 
muahedesini imza etmit olan devletler 
geçen ilkbaharda M. Dolfüae böyle 
bir müsaadede bulunmuılar idi. 

lrlandada Vaziyet 
Hükumete Karşı Muhale· 

fet Artıyor 
Kork - lrlanda, ıs (A. A.) - Deyll 

Telgraf muhabirinden: Evvelisl ıiln, 
zabıtanın, köylQ üzerine atef açma, 
sile neticelenen hadiselerden sonra, 
lrlanda hilkümeti aleyhine gittikçe 
artan bir husumet haber veriliyor. 

Dail meclisinin serbestçe içtima 
edebilmesi için fevkalade tedabir 
alınmı§tır. Halihazırdaki tahsil usulü
nürı de pek pahalıya mal olduğu an· 
laşılmıılır. Mi•al olarak, ma1rafı 470 
ingiliz lirasına baliğ olan bir muame
leyi müteakip haczaltına alınan t:hli 
hayvanların ancak 33 liraya aatıldıgı 
zikrediliyor. 

Bütün lrlanda dahilindeki telefon 
ve telgraf teleri meçhul eller tara
fından kesilmiştir. Garbi lrlanda ha
valiıi tecerrüt etmiş vaziyettedir. 

Müslüman- Yahudi 
Düşmanlığı 

Rom•, 1S ( A. A. ) - Avusturya 
Baıveklli M. Kurt Şuınlg, 21Ağustosta 
M. Benlto Muııoliniye mölaki olacaktır. 

M. Şuınig'in İtnlyaya yapacağı bv 
seyahat, hemen hemen Starhembergfn 

burada bulunduğu zamana tesadüf 
edecektir. Prenı, düa akşam Castel· 

fusanoda deniz kenarında M .. Fulvie 

Suvich ile görilşmüıtür. Prenı yarın 
hareket edecektir. 

Bütün Nazırların ve bizzat Duçenin 
İftİrak edeceki büyük manevralar, 

( ı9 ) Ağuıtolta baılıyacak ve ( 24 ) 

Ağustoata hitama ereceğinden Prensin 

ziyareti bu mane\traların tam faaliyet 
halinde olduğu bir zımana teudilf 
edecektir. 

Avusturya Baıvekilinin Duçe ile 
yapacaiJ mOl•kat. ltaJyan hOkGm•tJ 

M. Mıuoliral ve ge11i Aovstur,a 
Boıveklll M. Şaınlg 

için malumat latlbsall noktasından 
büyük bir kıymeti haia ol•caktır. 
Filhakika Ayuaturya hükumetinin 25 

Temmuz vakayilnde Almanların mes'u· 
liyetine dail' bir dosya hazırlamakta 
oldufu ıöylenmektedlr. Avuıturya 
Bıtşveklli M. Muıolininin halihazırda 
Şuınig kabinesinin temıil etmekte ol
duğu Avusturya istiklaline müzaherete 
k~t'i 11urette azmetmiı olduğunu 
gorecektlr. Bu müzaheretin ameli 
tekli ne olacatı malum deği11e de 
Musolini - Şuınig mül&katı her halde 
çok kıymetli olacaktır. 

Divanıharp Faallyette 
Viyana, IS (A.A.) - Graz ve Llnz 

divamharplerl üç Naziyi IS, 9 \te S 
sene hepse mahkum etmlttlr. 

Starhemberg Venedlkte 
Roma, 15 ( A. A. ) - Prenı Ştar

hemberg, hava yolile Venediğe hare· 
ket etmittir. Hareketinden evvel ha
riciye erkanı ıerefine bir ıiyafet 
vermlıtfr. 

Şüphe yok, benim de hatırım• 
da, bir zamanlar şişman kadın 
&evilirdi," lisan11D1Za : 

Maya gibi bir vücudu var, şek· 
llnde bir de cümle girmişti. Hatti 
saray için titman kadm arandığı 
'evirler de olmuştu. Fakat o za· 

mandan beri telakki değişti. 
Her hangi bir moda mecmuasıo 

açınız, bütün modellerin mutlaka 
ince uzun kadınlardan seçildiğlni 
g6rUrıftnUz. Uzun boyluluk, tabi· 
atin bazı insanlara bahşettiği bir 
mazhariyettir, arzumuzia elde edi
lemez, fakat inceliğe kavuş• 
mak daima mümk&ndUr. Ye• 
meğe ve sabah akıam ya• 
pılacak ekzerıislere itina etmek 
bunu temin edebilir. Ve madem 
ki bugün ıişmanhk zarafete 
mugayır görülmektedir ve bundan 
kurtulmak ta mümkllndllr, o ha!· 
de bunun için elimizden geleni 
yapmalıyız, yalnız okuyucularıma 
tavsiye ederim: Beden hareket· 
)erini, laveç usulu jimnastikleri, 
zevclerinin evde bulunmadığı 
zamanlar da yapmalıdırlar. 

:JI. 
Maçkada Bürhanettin Beye: 
Oğlum, karşına ehemmiyet 

vermeye değmiyece bir kadının 
çıktığı görüyorum, llzerlnde dü· 
şünmeye bile )Uzum yoktur, gelirse 
konuşursun, giderse unutuverirsin, 
geçer gider. 

~ 
M1Utafa Saim Bey• 

dın! Dedirtecek vaziyetler lhdu 
•diyorlar. - Süreyya 

M. Göring Kaza 
Geçirdi 

Cezaire 500 Tayyare 
Gönderiliyor 

Pariı, 15 (A. A.) - DeyU Telgraf 
muhabirinin bildirdiğine göre, yahu
dilerle müslümanlar arasında gittikçe 
artan husumetten dolayı yeniden 
karıtıkhklar çıkması melhuz oldutun
dan, Cezair valisinin talebi üzerine, 
hOkiimet yakıoda oraya SOO tayyare 

Hinden burgun Vasiyeti 
Oğlum, her iki.iae de ehem

miyet vermemeni tavaiye ederim. 
Henilz lisede bulunan bir genç, 
tahsil hayabnın daha yansını 
bile geçmemiş demt.kUr, önDnde, 
eline para geçeceği zamana ka· 
dar daha uzun yıllar vardır. Bu 
yılları münhasıran tahailine bas· 
redecek yerde bir k11mını aşk 

BerHn, ıs ( A. A. ) - M. Görlng, 
ciQn akıam Munib • Berchtugaden 
l'olu üzerinde bir otomobil kaza• 
neticesinde yaralanmııtır. Vaziyeti 
endifeyi mucip detildJr. 

M. Hitler tarafından da bu sabah 
tiyaret edilmiftir. 

I 
gönderecektir. 

Atlnada 17 Cemiyet Kapandı · 

ı Atina, 15 (A. A.) - Komünistlikle 1 

alakadar 17 cemiyet, fesholunmuıtur. ı 

Iilli ve edebi tefrika Mebrure Sami lÜ- 8 -934: 

83 ÇÖL . GİBİ 
Hemşi.ıe Nazanuı elleri artık, 

amura değil Nesrin, kana, daima 
ana değiyordu, günden güne 
adınlıktan çıkıyordu o eller, ne 
nnenio bembeyaz ellerine, ne 
e Darüleytam çocuklarının pa• 
atya çelenkleri, gerdanlıkları ile 
eline dönen hemşire Nazamn 
Herine benziyordu. 

Hayalle, şiirle başları hoı 
lnıayan ölüm, gülle, kurşun ço
uklarının temiz kanına bulaşmış 
ilblüme ite çatlamış, tentürdiyotla 
•rnakları sararmış, fakat bütün 
Unlara rağmen de tertemiz, her 
<lkitlcinden daha temiz mukad· 
ea İyi ellerdi onlar. 

k katil ce , 
bir kadı· 

. liiç te adam öldUr 
1
l'e anılıp lafı edilece 

•n ... il · d.. w b zem·ı· "' erme onecege en 
Otdufar, Nesrin. 

Q Eski bir gecenin kara pis bir 
q~:~1lla bulaşmış kadının elleri de 

ti d' ı artık onlar. 
'i) Allahı ile karşı karşıya giilüm

'tı Mehmetçikler, kavruk du-

daklarına son au damlasına akıtan 
o elleri, içlerinde analarının ha· 
yali ve hasretile kaç defa lip· 
mütlerei. Açlıklarını kendi ekme· 
ğim, kendi kabğımla dindirdiğim 
köyleri evleri yanmıı hicret ço· 
cukları, trahomlu gözlerine ilaç 
sDrdüğnm, hatta tiksinmeden 
yavrularının yanık, kirli suratlarını 
öptüğüm şalvarlı, çarıklı, başları 
dokumalı Anadolu anaları hep 
bu elJeri öpmüşlerdi Nesrin. Bu· 
gün, damarları çıkmıı, buruı bu
ruş olmuş bu et ve kemik par· 
çalarma bakıyorum. 

Y eryüziinde pis bir leke gibi 
sırıtan o adamı öldürmek de yine 
onları kirletmedi çocuğum. Sayısı 

0 kadar çok, temiz, fedakar kah· 
aman Mehmetçiklerin kanını )'ı
~adı ki onlar, bu kendi _akıttığı .son 
kanla da yine kirlenmedıler Nesrın. 

Eğer kısmet olur da bu yazı· 
ları bir gün okursan, ve ben 
ölmüşsem, hayalen de olsa, sen 

o elleri. hemşire Naıanın, anne· 

Berlln, ıs (A. A.) - Rötyer ajan
sının itimada ıayan bir kaynaktan 
haber aldıtına göre, M. Fon Papen, 
mOteveffa Mareıal Hindenburgun ıl. 

ı yasi vasiyetnamesini M. Hitlere tevdi 
etmek üzere, dOn tayyare ile Bavye
raya gitmlttir. Daha evvel bu vesi
kanın vilcudli inkar olunmuotu. 

Maretal Hinderburgun bu vesika
da, Almanyanın, içinde çırpındıtı 
siyasi ve iktısadi vaziyete eaef ettiği 

nin ellerini çok çok bUtiin ca• 
mnla, seve seve öp. 

Sevdiğin bir adam'ı vurdu diye, 
kir, leke, fenalık arama. Sen o 
ellerden hiç ürkme, kaçınma, tik· 

sinme Neırinl ,,. 
Şu hapishane oda11, Çetit çeşit 

şeyler görmUıtUr. ~im~ilir duvar• 
larma firkete ile, igne ile, hazan 
da kalemle fU çizgileri, çatlaklan, 
yazıya pek benzetemediğim kara·• 
lamaları yapanlar, ne acılardan, 
ne buhranlardan, ne dayanılmaz 
ıstıraplardan geçtiler. 

Dediğim gibi her halde bura• 
nm taşı duvarı, demiri çok şey 
gördü. Amma zannetmiyorum ki, 
geÇen perşembeye benzer birgUn 
görmüş olsun of 

On dört sened!f, haHeti çeki· 
len bir evlat pırıl pırıl ışıklı bir 
yerde, bembeyaz ipekliler, tl\ller 
içinde sevmiye çalıştığı çok iyi 
bir insana, ömrUnil ve gönlünU 
bağlarken, ananın da sevince mi, 
derde mi neye bile pek benzete
mediği bir acı ile taşlan bir çile 
odasında ağladığını? Yok bunu 
görmemiştir şu oda. 

lstanbulun kadınlar hapisha· 
nesindeki yıkık bir duvara bakan 
yüksek tavanlı şu küçücük odası, 
hayale bile güç sıgan bu ıeyl, 
daha hiç duymamıttar. 

ve memleketinin hariçle olan müna• 
sebetinin henOz aalah keıbetmeditln· 
den mütee11ir bulunduğu söylenmek· 
tedir. 

Mliteveffanın, Almanyanın istikba· 
linden izharı endi1e eyleditlnl mübey• 
yin kısım, fU suretle ve sual tarzında 
ifade olunmuftur: 

" Almanyayı ve Alman İmperator
luğunu kurtaracak olan kayalıklar, 
dalgalı denizlerin al'aaından, aceba ne 
vakit meydana çıkacakbr?. ,, 

Kızının dUğllQünU, kendi gibi 
kara damgalı bir kadının karşı· 
aında, ta nereden de olaa yaşa· 
mıya, işitmiye çalıtan böyle saç· 
ları bembeyaz, elleri titrek, kam
buru çıkmıı, kırkını bulmadan 
nineleşmiş, adam öldürdüğü için 
de altı seneye mahküm olmuı bir 
zavallıyı hiç görmemiştir. 

O ak,am buraaı da her gece· 
den fazla aydınlıktı Nesrin. Sana 
olan sevgisinden başka her hini 
sönmüş yüreğimde, bir garip hava 
esmişti. Elmasa ilç IAmba daha 
aldırmıştım. 

Saat dokuzda, elektrikler sön
meden, bizim tahta masanın üze
rinde, tombul şiıelerinin ardından 
sarı, ışıklarını veren tam dört 
tane lambamız vardı. 

Bu küçük taş odanın çile ka· 
dınlarından birinin, yaşlısının, ak 
saçlısının kızı evleniyordu. DUğünll 
vardı Nesrin, düğUnUI 

AğJamnmak, öyle gamlı dur· 
mamak, biraz unutmıya çalışmak 
lazımdı. 

Onun için Fatma da, ben de 
durmadan sırıtıyorduk gallbal Gö· 
zümüz, elimiz, yüzünüz, yüreğimiz 
gizlice ağlıyordu ama, ağzımzı· 
la, dudağımızla gülüyorduk Neı· 
rin. iyice gülüyorduk, inan buna. 

Birkaç hafta evvelki cuma, 

Cmac~raları peıinde geçırırsen 
kendi kendini bUtUn ömrünce 'se
f alete mahkum ebnİf olursun. 

HANIMTEZYE 

Necdeti kokulu kara avhda, 
görmiye lnmiıtim. Bana gözleri 
yerde, dalgın ve korka korka, ne 
vakittir sakladiğı bu yaklaşan 
gilnUn müjdesini vermifti. iyice 
sevilmediğini belki biliyor, içi 
titriyordu. O gün senden ziyade, 
halamın, elime küçllkken gelen 
bu kara g6zll1 oğluna analık 
ettim. Birçok ıeyler söyledim. 

Kaf &1ının, omuzlannıo, belki 
de içinin dütllklüğilnll giderdim. 

O gilndenberi içimde çok eski, 
Nuhkuyuıundaki bir evde yapılan 
hazırlıkların heyecanını duyuyor, 
yllzümde hafif bir pembelikle 
yüreğim çarpa çarpa, hep haplı· 
hane odasının kilidine, demirine 
bakıyordum. 

Bir saatlik bir kurtuluıu ben 
nelere değişmezdim acaba? Sana 
o günlerin, gecelerin gönül ağrı· 
smı bırak ta hiç anlatmayayım. 
Yıllardır hasretini, hem de nasıl 
çektiğim çocuğum, beyazlar gi• 
yecek, her annenin beklediği en 
biiylik günlerden birine erişecekti. 
Ve ben de.. mahpustum Nesrin. 
Çıkamazdım. Yürüyemezdim. Ge
lemezdim. Sade mahpuı ta değil. 
ölmüş bir insandım ben. 

Bu kadan yetmez mi? Ağrımı 
anlatmak için fazla ıöylenecek 
bir ıey kalmadı değil mi? 

( Arkası var ) 



:I D_!ıa H4dlselerl t 
Amerikada 

•• 
llniversitele1 
Ve Spor 

Amerika .. sporculannın daha 

1 
nifUlr~ihı· ziy:ade haUc kDtle-
lil . lerı arasından çık· 
_ d"'140 mayıp, DarülfD. 

1 
guz " ı nunlardan yetif
sporcrı,ur meleri bilhassa 

dikkati ftzerine çeken hadiseler
dir. En iyi ynzncn ve koşucular, 
atlayıcı ve ııçırayıcılar Amerika· 
da Darülfilnünlat>da yet.işiyolar. 
Bınıun sebebi bu Oarülfünunlarda 
kea:f bir spor bayab yaşanmakta 
olmasıdır. işin garibi ıudm ki, 
Amerikan Darülfünunlarmda spor 
yapmak mecburi değildir. Buna 
rağmen talebenin yftzde 30 • 40 ı 
kendini spora vermiıtir. Bundan 
dolayıdır ki, Amerikan Darftlfünun• 
farında çahıan spor hocaları ders 
hocalarını üç misli para alırlar. 
Meseli Kolombiya Darülfünunu 
hocaları vasati olarak aenede 5 
binle 12 bin dolar arasında 
değişen bir para alırlar. Ayni 
Darü fünunun futh<>l takım.a antre-o 
nörll 17 bin 500 dolar, kürekç_i. 
lik antre örü de yine ıenede 
15 bin dolar alır. Yale Üniverei
tesinin senelik spor bütçesi bir 
milyon 250 bin dolardır. Binaen· 
aleyh Amerikan Darülfünunluları
nın en iyi sporcu yetişmesinin 

hikmetini bunda aramak lizım· 

aelir. 

* 
Londra guetelerl bir m~ 
. dettenberi iki kadmın garip 

Jki kadını'n hayatından bahse· 
diyorlar. Hunların 

lıagatı ikisi de ihtiyardır. 
Birinin adı Mis Anisant öte
kiniııki Mis Smit'tir ve biı

melçidir. Bu kadmlar bir Mae
denberi hayatlarına bk kanepe 
llaHlnde ıeçirmifludir. Lodranua 
Lembrok Grov mahaıleDinde 
oturmaktadırlar. Eşya na•ma 
bütün mevcutlan birkaç paket 
çaputtan ibarettir. Bualarm yerleri 
yurtlan kalmamıştır, hiçbir akra
balan yoktw. Oda kiralamak 
için paralan da mevcut değildir. 
Bundan dolayıdır ki bi!' bayır 
aahibinin kendilerine ~erd·ği bil' 
tahta kanepeyi kendilerine ika.
metglh ittiha:ı etmiılerdir. Ha· 
Yalar çok fena olursa, ci~ar ev• 
lerden birinin içerlek o an kapa 
kemeri albna iltica ediyorlar ve 
vakitlerini orada geçiriycr?ar. 
Eittabi ev sahibesinin müs adesi 
Ue.. Sefaletin en aorı derekesi 
olmak üzere lngiliz gazetelerinin 
tavsif ettiklen bu •aziyetinden 
M • Sant memnundur. Çünkü 

açık havada yaıamaktadır. Onun 
lngiliz gazetelerine •öylediğf 
budur. 

........ .. .. ---·-------·-· 
- Soa Poıta .. 

n.lN FIATLARI 

1- Gentenln ........ ,. 
6ir •iil•nınt iki •alrf'I IHr 
( ••li•) ••ılır. 

Z- S.g}tUIQ ~ 61r Nllfl• 
•İll iM11 /ietı ,.nlanlır:: 

' 
ıay(a uy fa sayfa eayfa Diğer Son J 

1 2 3 ... s rerler sayta1 

400 250 200 100 60 30t 
Krş. Krş. Krş Kr~ J{rş. K11. 

3-·Bir . ... ıirndc va.scdi 
(8) kelime verdır. 

4- lnce v• lcolın g4Zılar 

tutacakları gere ,er. 
Nntimle ölçüliir. 

Dln•ada Olup Bitenler · f 
'1 . ;. ı Kari Mektapltrn 

ı. 
1 r T e 'idi Un tulan Y ı dönümü! B...._

0

ir-

Bir lngiliz Diplomatına Nazaran Ci
han_ Tarihinin Kaydettiği En 

Menfur Cinayet Nedir ? 

Bir asır •vflel Hlılan z•nciler brıga11 lngillz idareıind• lrtın• biniyorlar 
Bu senen.in yu ayı içinde, bü- dan Amerikaya yelken gemisi ile hatta hükümdarlar bile vardı. 

yük muharebenin 20 inci yıl d<S- geçilmesi {16- 20) gün ıiirüyordu. * 
nlimllnün gelmeu gazeteleri okadar Zencl tackieri "insanın mali· Esir ticarefn!n en parlak 

çok meşgul etti ki, insaniyet tarihin· yet fiatının mümkün olduğu kadar olduğu devirde münhasıran "ucuz 
de böyle bir yer tutan m6him bir alçatmak için,, bu müddet zarfı~ esir nakli için ., kurulmuş Seyri· 
vakıanın 100 Wıcü yıl dönümüniin ...1_ L.:.- ___ L k k sefain kumpanyaları, lngilterede 

u. ~~uele... •~ öbniyeee a• 
tesit edilmesi unutuldu. Bu, tesidi dar yiyecek veriyorlardı. Ölüm münhasıran esirlerin kullanacak~ 
unutulan yıl dönümü, esaretin ilga• vak' alan yan yarıyaydı. ları şet ilde eşya imal eden fab· 
&ldır. Filhakika lngilterenin tqeb- rikalar vardı. 
bilsD lizerine imaaiyeti lekeleyen * İngiltereoin Hul ıehri mllze• 
esaretin kaldırılmau Dzerinden tam Siyahilere zorla yaptırılan iıe ıinde bu esir ticaretine ait muh-
bir Ull' ıeçmipir. Hadisesoia ta- ırelintt, hiçbir knua bunun ha- te!if hatıralar vardır. Bunların 
ribi 31 hm.uz 1834 tür. dudun• tayi nebnemifti. Alaca ka- içinde mli.ıayede illnlan bilhaasa 

T arihia kaydettiiine ıöro o ranLktan. gecenin hulülD ne kadar oaurıdikkati celbetmektedir. 

ıece. tam ıece ;arw laıiliz. top- durup dinlcDuıeden ve her mev· * 
rağında oturan ne kadar esir nna mimde mütemadiyen çalışmak mec- Siyah i111&n ticareti aleyhinde 
hepsi de toplanmıı, çanları ala· buriyetiodeydiler. Şöyle bir nefes ilk mücadeleyi 1784 ıeneıinde, 
bildiğine vuran kiliselere g6tiirlil- almak istediler mi arkalanndan ViJliam Wilberborce iıminde in-
m~, orada kralın esareti iJga et- aaniyetpc"er bir lngiliz meb'usu 
tiğini anlatan beyannamesi okun· açmıştır. Fakat bu zatin nutuklara 
muş ve ilihiler aöylennıiıtir. Er· umumi bir hayret ve iatihkar ile 
teai aün de Lord Palmerston: kar11lanmı1br. Bizzat İngiliz hü

kumeti bile, esir ticaretinden 
- lngiltere cihan tarihinin 

kaydettiği en menfur cinayetten 
kurtuldu, demiştir. 

Mamafih bu neticeye varılması 
pek kolay olmamıştır. Bugün ara· 
dan çok zaman geçmiştir, teşeb• 

büsUne ön ayak olanların karşı· 
laşbklan mllşklilit, giriştikleri mU.
cadeleler tahayyül edilemez. Fil· 
hakika beyaz insanlar, aiyuilerln 
kuvvetlerinden Ye çalqma!armdan 
istifade etmeğe o derecede ahr 
mışlarda ki. her şeyden evvel zih· 
niyetlerini değiflirmeğe, tabii te-o 
lAkki ettiklerinin bilikis aayri 
tabii olduğunu kendilerine g6ı· 
termeğe ihtiyaç vardı. Bu da çok 
miifkül bir itti. Yıllarca propa· 
gandalar yapılmaaım, nutuklar 
aöyleıımeıioi icap ettirmişti. 

Bir Hesap Meselesi 
O zaman yapılan istatistiklere 

g6re Afrikanın muhteıif aksamın
da " avlanarak ,, tutulup sablmak 
&zere Anterilraya göt6rülen Zen· 
ci!erin ıayısı bir asır içinde ( 6) 
m iyonu 'bulmuştu. Halbuki bu 
miktarın •ahlabılmen için bir 
misli fazlas.nın, yani en aıağı 
( 12,000,000 ) siyahinin tutul• 
ması llzımdl. Çiinkl Afrika· 

.. tip 

kırbacıo ıakladığmı lıitirlerdi. Bu 
bayata dayanamıyarak içlerinden 
kaçmağa teıebbOs edenler olurdu. 
Bunları yakalandılar mı bekliyen 
ceza idamdı. Fakat ıahibl imala 
gelirae 1&ğ etlerine kızarmıı de
mJrle (firari) kelimeıini wrdurmak 
prtlle affodebilirdL 

Siyah esir ticaretinin en parlak 
deni 19 uncu aaardadır. O zaman 
ha ticaret, t91ebblla edeni aUratle 
ıengia ediyordu ve ayıp ta aa• 
11hmyordu. O derecede ki ya
panlann içinde baytk prealler, 

mühim varidat temin etmekte 
olduğu için bu zatin aleyhinde 
bclunmu§f:ur. Fakat lngilterede 
"Söz serbestisl., her vakit içim 
vardı ve fikrini söylediği için bir 
adamın aleyhinde hiçbir şey ya
pılamazdı. Binaenaleyh hükumetin 
aleyhtarhğ4 meb'usu ıusturamadı. 
Eaasen korkmaz ve mağlubiyetten 
yılmu bir adamdı, çalışb, Dük 
do Glouceater, Kamainı Pitte, az 
aonrada Dük de V ellingtoa aibi 

adamlann Jardamlannı temin etti 
ve hareket yavq yavq büytımiye 
bqlada. 

• Bu aahada Dk muYaffaklyet 
1807 aenealnde elİr ticare
tinin men'i ile hatlar. Esaretin 
tamamen ilga11 ve esirlerin ser
best bırakılma• tepbbüıll ikinci 
merhaledir. 14 ıene allrmUıtUr. 

-ti 
1934 aeneli temmuzunun 31incl 

gUni emleriu aerbe1t barakılmuı 
ile yalmz laılliz topra ğmda 
hürriyetlerine ka-.upn Iİyahilerin 
miktarı 700,000 kişidir. lngiliz 
hükilmetl bu adamlara kullanan 
ticareıbanelere buglbıkD para ile 
(20) milyon Tllrk llra11 tutan bir 
taımioat vermlttir. 

Mahaııede 
Susuzluk 

Yaz geldi geleli bizim mahal' 
lemiz susuzluktan kınlıyor. M&r 
zallah bir yangın olsa koca mi" 
halle çıra gibi yanacak, kimse bit 
bardak su bulup atr.şe atamıyl' 
cak. Kırk sekiz saatte anc 
yanm saat akan çeşmenin baş 
da iki yüz üç yüz kişi b · ' 
birine giıiyor. Kavga, dö 
kıyamet kopuyor. Mahallemiz 
ancak bir çeşme var, bunu her 
birkaç saat akıtmak için )azı. ı 
gelen dairenin d.kkatini celberi 
menizi rica ederim. 
Gedikpaşa Emius'nan mahallcıind.; 

ll. Avni 

Bir Şoförün N:Utaleası 
Ben yiizde yirmi He çalış.

bir ıoförüm. Her yerde oldu~ 
gibi burada da esnaf cemi_ etil.4 
her ay bir lira veriyoruz. 
verdiğimiz ıu aidat hiçbir nisb 
değil çünkll iki üç arabası ol 
patron şoförler de bir lira veriy 
Bizim gibi yüzde yirmi çalı 
aylığı otuz lirayı bulmayan f ' 
işç·ler de bir lira. Bu aylığı alm,
lçin cemiyetin tahsildarı başkf 
boş zamanı yok gibi ay başın' 
ıeyriseferin firen muayene giiJ. 
Belediyenin fen heyeti ile bera~ 
karıımıza dikilir a}hğımızı verd 
diğimiz takdirde çalışbğımız ad 
bayı muayene ettirmez. Okadl' 
dllşllndüğüm halde ne hakla itl
alıkonulduğumuzu anlıyamadıı' 
Acaba cem·yete aid tım vermiY' 
ıoförlük yapamıyacak mı? 

Ankarada Haeet tepesinde cıkIJlll 
sokakta 11 o.da ı:o!ör; Vasıf 

Atil<alipaşa Camii HeUUart 
Temizlenmeli 

Atikalipaşa camiinin me~ 
lıellları berbat yaziyettedir. f' 
kokudan ciYar halla dehıe' 
mllteessirdir. Evkafın burnuD,_ 
dibinde bir yerin ba tekilde 
ma11 cidden mucibi teeuü 
Bu berbat ve feci vaziyete 
yet vermek, halkın sıhhatini 
rumak için derhal harekete 
çilmesini rica ederim. 

Türbe karşısında Boyaoı A 
eokağında 14 numarada: Ad 

Ceıaplanmız 

Kayaeride Arabapazan.oda 
Hami Beye: 

- Tahakkuk etmeyen ih 
lan yazmak suç teşkil eder. 
bann alikadar makamlara ya 
ması daha doğrudur efendim. 

• 
Burta icra reisi Sami Toılu 

Beye; 
- Mektuplarıma çok-uzun 

Daha açık ifade ile, daha tü 
ve daha kııa yaulmua lizı 

efendim. 

Adanada Hatip zade Sedat B 

- T ahirülmevlevi Beyin 
mllnteşir asarı yoktur. Ev 
Dariişşefakada muallim idi. 
rahim Alieddin Beyin bir ' 
yoneri vardır, lbrahim 
Beylu iki citlik grameri de J'I 
cuttur. Ancak son seneler 
da yeni bir eser basılmamıttı' 
bunlar eakiden neşredilmittİt' 

• 
l.mıirde şoför Derviı Ahmet gf. 
Arzunuzu yerine ıe · 

çalafacajız efendilF 
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Hanımefendileri ~te size yün 
bir çanta krokisi.. bunu her el 
iti yapan ev kadını kolayca ~l~~ 
edebilir. Bir;nci şekilde görii!dilgu 
gibi 40 santimetrelik uzunluğun· 
da bir kumaşın 20 santimetresi 
bu suretle kesilmeli ve bundan 

Pratik Ve Zarif 
Modeller 

Yukarıda reanılnl gördüğünUz 
modeJler genç kızlar için çok 
kol~y elde edilebilecek elbiM 
ıekilleridir. Bugün Yllf>ılan bu 
elbiseler, yakalarının zarafeti ve 
dllğme!erinin verdiği gDzellikle 
bilhassa bu sene en çok rağbat 
hulan çeşitlerdendir. ince, kıv~'ı 
:ttlcutlere daha çok uygun düıer 
Ye genç kız vücutlannı daha canlı 
a-asterir. 

/(adın/arda 
Yılan Modası 

Moda bazen kadınlara, akla 
~~lnıi}en şeyleri yaptırır. Misal 

1 istiyorsunuz, verelim: 

~e.d Son seneler zarfında İngiliz 
l'ıl •nları arası ıda, boyunlarda 
~Un . taşıma modası af mrş yUrU-

~tur. Eskiden naaıl .zincire 
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iki tane yapıfı:ırak makine ile 
dikilmelidir. Ancak sap yeri olan 
yukarıdaki uçlar ve dirsekler 
bırakılmalı etrafları süslü parça· 
larla süslenmelidir. Bilahara sağ
daki köşede görllldüğO lizere 30 
santimetro uzunluğunda murabba 
bir kumaş lizerine 8 santimetrelik 
yine bir mukaYVa, ortası kesik 
olarak konmalı. Bu mukavva 
daha evvel meşin ile kaplanmalı 
ve üzeri başka bir renk ipekle 
süslenmektedir. Bu suretin 30 
santimetre:ik kumaşta ortasrna 
konulan bu kaplı mukavvadan 
sonra, aşağı köşede görii'en 
çnnta elde edilebilir. Kumaşlar.n 
yünden olması, veya örgü ile yapıl· 
mış olması, size daha güzel bir 
çanta verebilir. Çantanın dört 
sarkık ucunu ve yuvarlağın altına 
birer yünden pantof konulursa, 
çantanın zerafeti daha çok artar. 

Paris'te Kadınlar 
Arasında Yapılan 
Büyük Bir Yemek 
Müsabakası 

Geçenlerde Parlste, kadınlar ara• 
•lnda bilyQk bir ..,.emek mDaabakuı" 
yapılcb. Bu mONbakaya bllhana 
Fran•anın kibar kadanlanodan birçolu 
lftiHI& ettl n eD gGael, en leaiz, •• 
çıbuk yemek yapan kadına bUyik 
bir mükif at verildi. 

Bu mOaabakaya girmek için mut. 

··············································-·····-----bağh küçük buldok, fino köpek· 
leri taşımak, kadınlar için bir 
nevi zevk idise, bu sene de 
boyunlarda renkli ve silsin yılan 
taşımak 0 kadar büyük zevk 
lmuştur. Bu moda bilhassa o k dar salgm haline gelmiştir ki, 

her aristokrat İngiliz kadını, 
H. d" t ndfin veya Mısırdan 

ın ıs a , i 
. d"". yavru yılanlann daşlerin 

getır ıgı hl 1 rinl çıkara· 
Böktürerek ve ze r e 

b ı a aımaktadırlar. 
rak oyun arın 

. . . 
, .• 

Oluyor? 
Moda mütehassısları son gün· 

lerd" yeni ve ço\c şayanıdikkat 

bir bilezik icat etm şlerdir. Bil· 
ha.ssa lüks kadınları .şiddetle 

alakadar eden bu bilezik, ayni 
zamanda portföy - el çantasına • 
hemen heaıen ortadan kaldırmak 
tehlikesine dUşürmuşttir. 

Kadın ekseriya portföyünde 
basit birkaç parça mak) aj leva· 
zıınatı taşır : Ruj. sürme, pudra 
ve ponpon .. 

Moda mütehassısları, kadına 
ağırlık verdiğine kani bulunduk
ları bu küçük eşyanın daha kolay 
bir şekilde taşmması için bu 
bileziği icat etmişlerdir. 

Bu kadın bileziği etrafı -gayet 
.nsm, muhtelif şekillerde güzel· 
leştirihniş, ıanatkarane işlenmiş 
•e uf ak tUllerle kaplanmıştır. 

Bu bi!eziklerin ıçinde muhtelif 
şekillerde ruj, sürme, pudra gibi 
yüz tuvaletine ait parçalar saklı 
bulunmaktadır. Herhangi bir 
kaclın, makyaj ihtiyacında bu 
bileziklerden azami surette isti· 
fade etmekte ve ayni zamanda da 
ziynet ihtiyacını tatmin etmektedir. 

Diğer taraftan ayni şekilde 
kol tal\tleri ~e yapılmlf, kadınlar 
arasında rağbei: bulmuşhır. 

ı k tte Jnk• aileden olmak tarttı. 
a aure " b- ._ dah!ı 

Hakem heyeti, muııa --.aya .. 
ol k btlyea kadiaları sıkı bir elek· 
te:';t:çlrdf ve bunlaı~an ancak 20 •ini 
0 da Franıaoın en .kıbar, en allll ka-
cbalannı kabul •tlL c .. cade'da. büyilk bir sal~nda yapılan 
ha müıabaka çok etleaıcelı olmuştut". 
Pariıilı bittOa kibar kadınlan bu.raya 
~elmif, müsabakada huır huluam~I" 
fardır. Neticede Matma~el Na~~· 
Picard ada tavtanı yemetınde bıran• 
cili~I Matmazel Paulette Duboat 
Varıi d' Aup tavutu yemeğinde ikin• 
clllfl Madam Margueritc Moreno yine 
bir 'tırvuk yemeğinde üçüncülüğil 
almıtlardar. 

Mü1&bal<adan sonra kendislle gö-
rOşen bir gazeteciye birinci gelen Mat -
mazel Nadine demiştir: 

- Hayatımda bu kadar büylk 
bir ıevk tatmadım •e bu ka .. 
dar bOyOk bir heyecan ıeçirmedim. 
BüH1n gayem iyi bir ev iradını oJmaho 
ve kocamı yemeklerimin rüıellitil• 

1 

\ 

lı ~ \ 
Bu senenin en 

son sayfiye ve kır 
elbiseleri, çok basit 
ve kolay, fakat bu .. 
tün kolaylığına rağ· 
men çok z~r;fHr. 
Kısmen yfın im maş
tan yapılan bu elbi· 
selerden bir kaçım 
yukarıda göriiyor
sunuz. Jorjetle karı-
şık olarak yapılan bu elbiseler ta· 
biat manzaralarma uygun renkler 
almaktadır. Dağad, sayfiyelerde, 
çiftliklerde kullanılan bu elbisele
rin, bilhassa yaprak ve çiçek renk
lerine, gök mavisine, toprak rengine 
yakın olması, kadına veya genç 
kıza daha gözçekici bir taravet 
vermektedir. Sayfiye modaları, bu 

sene bir hayli yekun tutacak kadar 
çeşitlidir. Bunlardan en güzelle· 
rinden dördü olan yukardaki 
resimlerden de anlaşılacagı üzere, 
sayfiye elbiseleri, ekseriyetle ince, 

Kadın Ve 
Yemek 

fakat kapalıdır. Etekler dizka
paklarından aşağı ve muhtelif 
istikametlere uzanmııtır. Jorjet 
yün, tissor zevke göre, elbisenin 
muhtelif kısımlarında kullanıl· 

maktadır.Etekler ekseriyetle yündür 
ve bazısında boyundan atma, krv· 
rımlı atkılar vardır ki, bu atkılar, 
yalnız kısa kollan ile, roba rapt
edilmiştir. Sayfiye elbiselerinde 
ekseriyetle düğme kullaoılmaz. 
Yalnız omuzlannda veya koltuk 
hizalannda ıUs içln biiyUk sedef 
veya kristal düpeler vardır. 

Pratik Ve Zarif 
Modeller 

memnun etmektir .• " 
Yukarıdaki reamlmlz soldan eıra 

ile müealıtakacla lcaznan birfnci, ikinci 
Ye ClçilndlyQ göaterlyor. 

Ok Atan 
Kadınlar 

Kadınlar sporu, spor olduğu 
için değil, moda olduğa için se• 
verler. işte İngiliz kadınları da 
yine bunun için, yeni bir moda 
merakına düşmUşlerdir. Yaz mü· 
nasebetile bütün lngiltere kadın
ları arasında ok atma sporu bir 
havli rağbet bulmuştur. 

lngiliz aristokrat ailelerine men· 
sup olan bu kadınlar, bilhassa 
pazar günleri, büyük spor mey· 
danlanuda, kırlarda yayh ok kul· 
lanarak etrafında bir hayli ıükıo 
yapmaktadır. Bir rivayete ı&-e 

Bu iki model de, yine rnce, 
kavrak vücutlu geQÇ kız ve ka
dınlar için tercilı edilecek zarif 
şekilli elbiselerdir. Boynu kapalı 
gösteren öndeki tekiller, eski 
şövalyeterin geydikleri demir gö· 
ğüatnklere benzer ve bu ıekiller 
bir geaç kıı veya kadın lb:erinde 
çok p al1C1 bir g6zellilde durur. 

ilk anda glç görtbıen bu şekil 
elbiseler, haddUatinde, Kristof 
Kolombun yumurtası kadar ba
sittir. Muhtelif kumaşlar ile yapı· 
labilen bu şövalye modeli, sahi
bini canlı ve hareketli gösterir. 

'"d'~; ·ı;~ . ~p~;,' . k~d;~ın -gôg~s ve 
kollarına bir hayli güzellik ve 
tazelik te \'ermektedirler. Tarihin 
meşhur l<adın devleti olan Ama· 
zanların, sırf ok atmak yüzünden 
dOnyan111 e11 gttze} kad!_!llan ol· 
duklarım unutmam•k la liZtmdır. 



- Dile ~ ci, kocamla yürürken 
yanımıza sokulup, Allah seni ha· 
bana bağışlasın, dedi, . ben de 
bir lira verdiml 

Yazmaz 
Gazete~iliktcn 

bahsediliyordu: 
- Eskiden ga 

zcteler çok ipti· 
dai bir vaziyette 
idiler: 

- Evet sek
aen sene tvvelki 
gazete.eri karış· 

hrm, günün en 
mühim hidısesi· 

ni bulamazsınız? 
- M~seli ne 

gibi? 

Pariste 
Suphi Bey oğ· 

luna bir fran· 
ıızca hocuı tut· 
muştu. Hoca bir 
sene gidip geldi, 
Suphi Beyin oğ· 

lu çok bir ıey 

ö ğ r e n em e d 1, 
Suphi Bey kızdı: 

- Olur ıey 

değil, dedi, ben 
Parise gittijim 

zaman gördtlm. 
Orada bet ya· 

ıındaki çocuklar 
bile fran11zcayı 

1 Pel'f8mbeaba Ge~ 

- Ne gibi o

lacak, o zaman 
Abdiılhak Hi
mit doğmuşt~r, 
hiçbiri büyük 
ıniirin doğumunu 

yazmazf 
İhtiyar - bu kıyafette vllcudünüı.ün kararma1ına bir diyeceğim 

yok amma yüzünl\ziin biç kız.arroadığma fBfıyoruml 

ö~e.nmifler, ı•· 
yet rtızel konu-

ıuyorlar. 

Saçlar 
Siyah aaçlı kadının ıiyah saç· 

larım gördüm. Uıla bir berber 
ma1&11, uıtalıklı kıvırmııtı. Bir 
ilkbahar gecesinde hafif hafif 
dalgalanan denize benzettim. 
Güzel dedim. imkan olsa da 
eHerimle dokunabilsem •e okıa· 
ınm. 

Kınalı aaçlı kadının kınah 
saçlarını gördüm. Bukle bukle 
darmadağnıktı. Sanki ıeytan 
onları karıştırmış bu hale koy
muştu. Her büklümünde batan 

, bir güneşin kızıllığı vardı. Ve 
bütün büklümlere bir anda bakan 
insanın gözleri binlerce gtineıe bir 

r ' SEVMEDll;IM KIZ 

Sevmediğ"m kız çirkin, 

a , ı]a biraz g eçk n .. 

noı:ıtlnrdan irak olsun, 
Dlğilmiş çıinkü tekin .. 

Çok güzel bir göıii var. 

Öteki mi~ Ne arar. 

Viic udii şöyle böyle; 

Çarpuk marpıı k lınc:akhu .. 

anda bakmış gibi kamaşırdı. Çok Hen keşfettim \nı işi, 
güze), dedim, bakmak gözlerim Bılmi.>or pek çok kişi; 
kamaşıp kör oluncaya kadar bak- Meğerse takma ımıı; .. 
mek istedim. bıı.mı ..,_ne) la hergün bir 

Ağ~ıııın bet on dişil. 
Sarı aaçlı kadının ıarı ıaçla- elbisa değiştiriyor. 

SEVDl61M KIZ 
............ 

Sevdığim kız, fıkır fıkır; 

Durmaz güler kıkır kıkır .• 
Bir kusuru nrdır yalnız; 

Bana atar hazan .lubr •• 

Sevdigi yer, plajla kır, 
Yanmış teni eanki bakır .• 

Boyu uzun, beli ince, 
Snçı kumral, gözü 9akırl 

l{oşup gelir tıkır hkır; 

K onııştı§U çıtır pıtır; 

Bileğinde bilezikler; 
Çarpışırlar şıkır tıkır .• 

Faruk rmı gördüm. Bir yaz glinll gllneı M" h - Bir gün de ıuratını değiş· 
ıza çı . b"I 

altında parıl parıl dyanaAn 1badşak L ____________ _J •• ~ ... ~~ ..• ~.~.~:: •....••..•..........•.•••••.•..••....•.••••.• .._, ____________ __. 
yığınlannı andırıyor u. n a ım: 

Dokunacak olsam elime ipek 1 1 
yumutaklığı hiuini verecek.. Fıkralar 
Koklaaam bir akasya kokuıunu - • 
6mrllm oldukça duyacatım. Ve 
nihayet bir telini koparıp yanımda 
taıısam, ıeytan tüyUnU elde etmiı 
gibi me1'ut olacağım. 

Bu daha çok güzel, dedim, 
dokunmak, koklamak ve bir telini 
koparıp muıka gibi tqımak 

i•tedim. 
Kumral saçlı kadının kumral 

aaçlarım gördUm. Uzundu, çok 
uzundu, iki örgll halinde topuk
larına kadar iniyordu. Bu öteki· 
lerin hepsinden güzel, dedim. 

" Kumral uzun saçların U:ıerine 
uzanmak ve bir an kımıldamadan 
aenelerin geçmesini beklemek 
istedim. 

Diyeceğimi mi zannettiniz. Ha
yır: Böyle bir şey aklımdan bile 
geçmedi. 

Elime bir makas almak ve 
uzun kumral saçları kökünden 
kesmek istedim. 

IMSET 
--··············~·· ·-...... ~ 

- Bu e.bısenin eşini ııiyeraem 

ben de bu kadar ienç aörUnli· 
rüm değil mi? 

Sabahtanberi bütün man· 
zaraları aldın; bir başkası gele· 
cek olsa bir tane bile bulamı

yaca k! 

Anlayış 
Bir kadın gördüler; az 

anla) ıtlı: 
- Ne güzel bir vti· 

cudU var! · 
Dedi, çok anlayıılı da 

fikrini ıöy ledi: 
- Güzel bir korseal 

olacak! 

Genç Doktor 
Genç doktora: 
- Çok genç doktor 

olmuşsunuz! 

Dedim doktor gülUm· 
ıedi: 

O Zaman 
Romancı romanına töyle baş

lamıştı: 
..1296 aeneıinin eylül ayının 

on altıncı geceıiydi. Müthiş bir 
karanlık vardı. O zaman İ•tan· 
bulda havagazı ve elektrik bulun· 
madığı için geceler ıimdikine 
ni.sbetle daha çok karanlık olurdu." 

Nümune 
Bir dostumu gördüm kol· 

tuğunun altma bir tuğla ııkıt· 
b~mış yür~yordu. Sordum: 

- Bu tuğulayı nereye götü
yorsun? 

- Evimi sat<:.cağım; birisi ta· 
lip oldu, ona .nilmune götürüyo-
rum! 

- Evli olmak ne fena ıeydir. 

Şimdi herkese karıdan dayak 

yemedim, teniı oynarken gözOme 
top geldi diye izahat vermem 

Temizlik 
- Bugün yUzünll yı· 

kamışsın? 

- Nereden anladın? 

- Boynunun ıiyahlı· 

ğmdanl 

Evet 
Seyyah vapurun mer

diveninden inerken ayağı 

kaydı. Rıhtıma dDıtU. 

Etrafına toplandılar, 

- Bir şeyiniz var mı? 

- Evet, bir bavulum 
- Evet amma daha 

çocuk doktorluau :yapı· 

yorum! 

- DürbUnünüzll, uzaktaki sarışına göre mi 
ayar edeyim, yoksa yakıodaki umere aöre mi? 

var, vapurdan onu almak 

lizaml 

- Hanımefendi bavullarını 
almıyacak mııınız? 

- Sayfiyeye giderken baYul 
ne lllzum var. Üç ay mayo 
başka bir ıey giyecek değiliz 

Fıkralar 

Tenbih 
Kadın kocaıına darıldı: 
- Ben sana denize girme 

ye tenbib ediyorum, ıen ıöıö 
dlnlemiyorıun ? 

- Ne zararı Yar karıcıiı 
herkeı giriyor. 

- Onlar yüzme 6frenmltl 
aen de yüzme öğren ondan 
air, hiç 1eıimi çıkarmam? 

Tuhaf Şey 
- Erkek kardeşinize ne ka 

çok benziyorsunuz •• 
- Tuhaf ıeyl 
- Neden? 
- Baıkalan onun bana 

benzediğini söylerler de ... 

Zarar Yok 
- HahraJarımı yazmayı dtı 

yorum •. 
- Sen okumak yazmak bil 

misin? 
- Bilmem amma zararı yo 
-1111? 
- Bir yazı makines alacalı 

makine yazar! 

Daktilo 
- Daktilo neye derler 1 
- Elile yazı yazmayı bilaı 

ditl için, makineyle yazı yaı 

fn1ana daktilo derler •• 

Kocam 
Kadın sordu: 
- Doktor Menenjit tehlik 

bir haatalık mıdır? 
- Vallahi hanımefendi bir f 

denilemez ki .. 
- Saklamanıza lüzum y 

doktor, Menenjite tutulan 
değilim ki söylemekten çekin 
ılniz? 

- Menenjite tutulan kim? 
- Kocam! 

'"'•" - Leyla Hanıma yaptaS' 
şapkanın bir aynını da bana 'I 
pınl Kocam beni Leyla H•111 

zannedip peşimden koısunl 
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-fGÜ)~~y;~-Güldüriicü Az 
Kalsın Çıldırıyordu 

Çocuklar, Gazeteciler Ve Fotoğrafçılar 
Komik Mal eki Bir Türlü Güldüremediler 

Paris ( Husuıi ) - Gülmeyen 
güldürlicil komik Malek genç ve 
güze) karısile beraber, tatil gün
lerini g~~irmek üzere Avrupaya 
geldi. Uç gtin evvel de Pariıe 
uğradı ve burada birkaç gün 
kalarak Fransanm su ve eğlence 
ı ehirlerine gitti. Aylarca ıtudyo· 
nun bunaltıcı bava11 içinde, ıeyir· 
cilere kahkaha attlracak filimJer 
çevirmek için uğratıp didinen 
Malek, istirahat etmek, kaf aıını 
dinlemek içjn yapbğı bu ıeya• 
hattan bin kere piımanlık getir· 
mittir. ÇUnkU zavallı komik .•. 
Burada bulunduğu Uç glln zar• 
fmda, annesinden emdiği ıllt 
burnundan geldi. 

Jar. Hul.dsa zavallı komiki uğrat• 
tırıp kan ter içinde bıraktılar. 

., . Malek, Amerikada lm.zalamış 
olduAu mukavele mucibince gtll· 
memeye mecburdur. Sokakta, 
lokantada, kahvede, bullsa evin· 
den baıka her nerede oluraa 
olıun glllmeyecektir. Eğer g(ll• 
dtığil görülür ve aabit olursa 
kumpanya, mukaveleyi feshetmek 

•. 

ve Malekten 300 bin dolar tazminat 
iıtemek hakkına maliktir. Bunun 
içindir ki Malek gfilmemeye çok 
dikkat eder ve hakikaten de glll· 
mez. Bugüne kadar onuo tebea
aüm ettiği bile görülmemiştir. 

itte bu mecburiyet, gülmeyen 
gUldUrlicliyO az kala1n çileden 
çıkaracak, ç.aJdırtacaktı. Çünkü 
burada bulundufu mUddet zarfın-

Glzti ıesll gıltlız1artllı'll .fattl'f "'" 'ful(J,.1t"1'r11 '1•nl 6ir 

da gazeteciler, fotoğrafçılar ve 
Pariıin yaramaz çoculdan Ma· 
leğin peıini bırakmadılar, onu 
gtlldUrmek için bir hayli ulraı· 
blar, Malek kaçb, onlar kovaladı, 
o ınklandı, berikiler izini buldu• 

İlk geldiğ gün istasyondan ın 
çıkar çıkmaz şoförler etrafmı 

ıardılar, türlü tlirJü hokkabazhklar 
yapmaya başladılar, Malek hiç 
beklemediği bu vaziyet karıısmda 
evveli taşırdı, sonradan meseleyi 
anlayarak bir otomobile bindi ve 
otele gitti. Arbk kurtulduğunu 

sanıyordu. Fakat aqam Uıeri 

ıokağa çıktığı zaman Hosman 
buluvarmdan geçerken batı tek· 
rar belaya ıarıldı. Bu ıefer bir 
bir ıürU çocuk peıine dllttüler, 
alay etmeye başladılar. MaJek 
bakb ki olacak gibi değil, tok· 
rar bir otomobile atlayarak hdnl 
kaybetmeye çalıştı. Gece ol· 
muıtu. Karısile beraber Opera 
meydanından geçiyordu. Bu sefer 
de bir alay genç kızın taarruzuna 
uğradı ve bu UçüncU beJadan 
yakaıım bin müşkil)ata katlan
mak ıuretile kurtardı. ÇUnkU 
genç kızlar fazla samimiyet göı· 
tererek malekin yakasmdan, pa• 
çasmdan tuttular. Gıdıklamaya 
baıladılar. Vaziyet berbattı. Ni
hayet kansı polise müracaat et• 
mek mecburiyetinde kaldı ve 
polisin müdahalesi sayesindedir ki 
Malek kızların elinden kurtula· 
bildi. Fakat zavallının ceketi genı 
kızların eline dllştü. ÇttnkU kızlar 
bir hatıra olsun diye MaJegin 
ceketiui çıkarmışlar ve hemen 
parça parça ederek paylaşmış· 
lardı. Ve Malek otele kadar ce· 
ketsiz gitmeye mecbur oldu. 

Pariıten ayrılırken «Buraya 
bir daha ayak basmayacağım!» 
diye hiddetli hiddetli aöyleniyordu, 

A. S· 
Seksapil 

Artık Tarihe Karııtığı İçin ' 
Yıldızlar Sevindiler 
Nihayet «Cinsi cazibe,.: diye 

tercüme ettiğimiz <<S~ksapll» de ta· 
rlhe karııtı. MUtehaHıslar "Cinsi 
cazibe,, diye blrıey olamıyacağını 
ileri ıUrdüler ve bu fikirler ini 
lsbat etmeye muvaffak oldular. 

Sek1apilin uydurma ve saçma 
bir fikir olduğunu iddia eden 
güzellik mtiteha&1ısları diyorlar ki: 

- «Kadın her yatta baıka · 
bir güzelliğe sahiptir. Giyinme· 
ıini, kendisine çeki düzen ver· 
mealnl bilen kadın daima güzel· 

• dir. Eu çirkin ·bir kadım alınız. 

Ona, tipine ve biçimine uygun 
au,ecek şekilde makiyaj yapbrı· 
nıı:. Arkasına, vUcudtlne uygun 
ıelecek tık bir elbiae giydiriniz. 
Görecekainiz ki biraz ev.-el 
yüzüne bakılmıyacak d•recede 
çirkin olan bu kadın derhal 
kendine mahıuı bir cufbeye 
aahip olacaktır. Bu ~ıırda gtb:e)
lik denilen sırrı temın eden py, 

tuvalet ve elbiıedir. 

Seksapil dedikleri ıey, acemi 
gllzelik mUtehassıslarınm uyd ur· 

madsıdır. Bu asırda tabii güzel· 
liğe itibar edilmez. Gilzellik, 
şıklık denilen sun'i meziyetle 

beraber yürür. Vücudüne müte· 
hassıs eli değmeyen kadın, sıUz 1-
likten daima mahrum kalmıya 

nıahkfımdur. » 

Bu yeni id dia sinema yıldız· 
laranı ha)·li ıevindi rmiıtir. 

... 

.. 

reni yı ldJ zlflrJan 
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Solaklar 
Biliyor Musunuz: Üç Meş

hur Yıldız Solaktır 
Bilmiyorduk. Yeni ötrnndlk? 

En . marul yıldı~Jardan UçO ıo· 
lakmıı. Bunlardanbiri, ıon olar•Iİ 
Kleopatra filmini çeviren m8fhu; 
Marlen Ditribtir. ~Ütün itlerini 
aol elile görlir. Yalnız yemezi 
ıağ elile yer. İki solak yıldız· 
l~r da Garl Gran ve methur l\' 
Veattir. 

Mae Vest okadar fazla ıo· 
?aktır kl sofraamda utanılacak 
kimse olmadığı zaman yemeği 

bile sol etil" yer: 
Klodet Kolber 

BüklUm büklüm kısa saçlarile 
meıhur olan gllzel yaldızlardan 
Klodet Kolber Hçlarmı uzatmaya 
karar vermit ve karanın da tat• 
bik etmeye başlamııhr. Bunun 
ıebebini ıöyle izah ediyor: 

_ Saçlarımı hiç kesmeden 

ıonuna kadar uzatacağım. Baka· 
hm topuklanma kadar uzaya· 

cak mı? 
Şırley Templ 

Yeni küçllk yıldızlardan 
Şlrley Templ, bugüne kadar hiç 
para harcamamııtır. Çünkü anneıl 
ve babası, kızcağız daha çok 
küçük olduğu için eline hiç para 
vermemiılerdir. Halbuki ktıçök 
Şirley bolbol para kazanmaktadır. 

Donogoo • Tanka 
Maruf muharrirlerden Jöl Ro· 

men 'in bir romanından iktiba1 
edilerek •Donogoo ·Tanka. iıimll 
yeni bir filim çevrilmektedir. Cid yıldız Murig•I Ev•11~ 11• yımi moda pt.Jra çantası 



1924 Macaristan ~amplgona Sabo lle Hangin pehlio•n •kur.tz gapark•n 
Romnnynda maç yapmaktan pehlivanlar dlin akşam aralarında sında dünyanın başlıca namb pro-

dönetı profesyonel bir pehliv n hazırlık idmanlan yaptılar. fesyonel güreşçileri mevcut oldu-
filesinin şehrimizde misafir bu· Yaran at beşte de Taksim ğundan mfisabakalann hususi bir 

lunduğundan heberdar ını.z. Man· dında resmi surette gllreşlere abemmiyet kazandığı muhak-
uraları i sana haşyet veren bu çıkacaklcrdır. Gelen kafile ara- k ktır. 

rı 

Bu Sene 
Azmi)e 

Birinciliği 
Faaliyete 

Ele Almak 
Koyuldular 

Son dünga miiHbalcanrıdalci kar:ııl•ımarmı 6ir intl6aı 
Futbol mevsimi artık geçtiı 

Bntün memleketler tiklerinin bir 
aen lik sıla mtıcadelelerinden 
aonrn futbo!culann haklı bir Is· 
ürahate kavuşmaları 1erinde idi. 

O •ure!e ki, clyevm dünyanın 
hiçbir tuafında mfihim futbol 
ımaçı yoktur: 

Yanız, Avusturyalıların sıla 
birtakım h zırlıklan haber veri
liyor, çlinkü Avusturyalılar ltal
yac!akı son dünya şampiyonasın-

da derecelerini kaybettikten son
ra mqbur futbol diktat6rleri Hu
go Mayı.eli devirmek istediler. 
Fakat Hugo 1ayzel yerinde 
kaldı. Yalnız değiien Avusturya 
ekibinin antrenörü oldu. Bntn. 
kabahat ona ytlkletildi. Avustur
yalılar:, bu hareketlerile gelecek 
mevsimde behemeba1 Avrupa 
birincisi olmak iddiasını güdüyor 
ve daha şimdiden halyan ve 
Çeklere meydnn okuyorlar. 

Konya ıntakası Kongresi Toplandı, 
Yeni Heyet Seçildi 

Konya IS ( AA) - Merlıez
den 'dm"n Yurdu, Selçuks or, 
G O\ ler B rliği ve mülhakattan 
"nr mao ve Ilgın murahhasları-

om i~rakile Konya mtntakası 
idman ittifakı kongresi Hallcevi 
salonmıda toplandı. BjtQo hayatı 
müddetincu memleket gençliğine 

Bugünkü At 
Yanşları 

Buglln Veliefendi koşu mahal
linde lttanbul yanı ve Wah en
cllmeninin tertip ettiği mevim ya• 
nşlanmn d6rdiincllısll yapılacakbr. 
Hava J!ıcak gittiği için maalesef 
yanştal' kafi derecede rağbet göre
memektedir. Halk daha ziyade 

deniz kenarlarına akın etmektedir. 
Su Sporlar1 

Buglln Adalan gllzelleıtirme 
cemiyeti tarafından adalarda 
sandal yarışları tertip olunmak
tadır. Bu yarışlar hususi mahiyet• 
te olup resmi teşkilat ile alika· 
dar değildir. Arzu edenler gire· 
bilmektedirler. 

Eskişehir Sahasmda 
Eskişehir, (Hususi) - vaki 

olan davet üzerine Akdeniz ıam• 
piyonu Konya idman yurdu ile 
Eskişehir idman yurdu arasında 
cidden heyecanlı bir maç yapıldı, 

Konyalılann t kımı Galatasa
raydnn Adnan ve Ankaradan Sa· 
lahattin Beylerle takviye edilmişti 
lık yapılan maçta ıher iki takım 
1· 1 berabere kaldılar. Bir gün 
sonra yapılan ikinci maçta da 2-0 
Konyab1ar galip gelmişlerdir. Her 
iki maçta çok kalabalık bir se• 
yirci kütlesi ha:ıır bulunmuş, oyun· 
cularm heyecanı bir aralık panik 
batini almış, faka't hakemin iyi 
ldareai ile bir an bat gösteren 
bu panik deriıal zail olmofhır. 

............... .. • •::;!I ··-ım.e· . --=· • • ...._ 

müfit olan merhum meb'us KAzırn 
HüsnU Beytn hattrasına hürmeten 
bir dakika ayakta durulduktan 
ıonra mesai raporu okundu ve 
mıntaka hesnbatı tetkik edildi. 
ittifakla kabul edildi. Fahrl reis• 
liğe Belediye ve Fırka Vilayet 
idare Heyeti Reisi Şevki, Hami 
Reisliğe de Cemal Beylerin seçil
mesinden sonra yeni heyet intiha· 
bab yapıldı. Büyüklerimize tazim 
ve hlirmet telgrafları çekildi. 
Kongre reni heyete muyaffaki
yetler temenniaile daiı1d1. 

" 

Anadolu da Spor 
Ankara Atletleri Balkan Oyunlarına 

İştirak Etmek İstiyorlar 
Ankara, (Hususi) - Balkan edecek atletler yalnız lstanbuldan 

birinciliklerine iştirak etmek üzere seçileceklerdir. 
geçen kıı mevsiminden bugün· Balkenlann ileri gelen atlet• 
lere kadar bütnn kuvvetlerini leri ile boy ölçüıecek kadar eyi 
mütemadi antrenmanlara vererek bir koşucu olan 1500 metre 
lstanbul rekorlannı çoktan kıran rekortmeni mukavemetçi Şevki 
ve Türkiye rekorlan ile atbaşı bu hususta diyor ki: 
giden baza kıymetll atletlerimiz - Eger Balkanlarda yapılacak 

musabakalarda lıtanbul kendisini 
Balkanlarda Türk ıporunun yUzünU temsil edecekse tabü bunda 
güldürecek kadar yllkselmlflcrd r. bizim hiç bir hakkımız olmadıiı 

Fakat atletlerimiz buraya ge- için sllkiit edeceği%. Yok eger 
len ıon haberlerden çok mlite- bütün bir Tnrkiyenin ıerefl mev-
esılr olmuılardır. Rivayete göre zubabisıe herhalde bizi de nazan 
Balkan birinciliklerine lıtirik takdire almalan lizım gelir. 

M. Kemalpaşada iki Maç Yapıldı 
M. Kemalpqa (Huıuai) - Su· Susıgırlık M. Kemalpap maçında 

eıgırlık ve Karacabey idman yurt• M. Kemalpaıahlar O• 1 lip gel-
ları futbolcüleri buraya geldiler, diler.M. KemalpaşaeKar cabey ma• 

Sporculanmız tarafından aa• çında ise Karacabeyliler 1 • 2 ga• 
mlmiyetle karşılandılar. Her iki lip geldiler. Her iki maç çok he· 
kulUple ayn ayrı maç. yapıldı. yecanh oldu. 

Devrekliler Ereğlililerle Karşılaşhlar 

Deorek Gençler Birliği spor takımı 
Devrek ( Hususi ) - Gençler l yapıldı. Birinci haftayımda Ereğ• 

Birliğinin daveti üzerine Ereğli l!liler bir .g?l rspmışlardı. D~vrek· 
Gençler ~rliği sporcuları buraya liler de ıkıncı haftayımda bır gol 

Id·1 M' fi 1 f' a· rk yapmıya muvaffak oldular. Bu 
gc ı er. 1~8 r er ş~re ın.e ı~ ı suretle maç çok gllzel bir oyun• 
salonunda bır çay zıyafeti verıldi dan sonra birbire beraberlikle 
ve ertesi gtlnft heyecanlı bir maç neticelendi. - lf. 

Yarım Kalan Bir Maç 

Alaıehi,. Gençler Birliği Takımı 
Alaıehir ( Husust ) - · Bundan bir müddet ev\•el Alaşehir sporcu· 

lan lzmirin Hacı Hüseyinler kulllbll ile karşılaşmış, bu maçta İzmirJi
ler iki gol yapmıılar, fakat oyun nihayetinde ikinci golün muteber 
olmayacağını düşUner6k hakeme hücum etmişler, bir kavga çıkararak 
ıabayı terketmişterdir. Bu suretle oyun yarım kalmıştır. 
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Hasta 1 Yangın 

Erol bir eve misafir gitmitti. Evde 
ihtiyar bir adam oğır basta yatı.} ordu. 
Erol odaya girerken doktoı: g?ründü 
ve evin genç hanımına ded.ı kı: .. . 

- Babanızın ıstırabı çok surmı-
yecek maalesef üç saat içinde ebedi 
uykusuna dnlacakt 

Kadın ağlamıya başladı. 
Erol odaya girmişti. Hastanın ya· 

nına gitti. Hasta upuzun, gözleri açık 
yatıyordu. 

Erol hastaya doğru eğildi: 
- Uyuyumıyor mısınız efendi 

amco.I. Çok mu acı çekiyorsunuz. Me
rak etweyin. Den doktorun söyled k
lerini duydum. Acılarınız kesilecek, 
ebedi bir uykuya dalacakmıaını:ı.!I 

Merhamet 
Küçük bir çocuk pliij i .. kelesinden 

denize atlıyaoakb. Fakat birdenbire 
d kkatla denize bakarak başım eal
ladı, sonra suyun iç.ndeki arkadaş· 
lurındanbirine seslendi: 

- Dana bak, ben denize atlaya
c ığım amma, şurada bir bal k vnr, 
bir türlü kaçıp gitmiyor. Şunu ko
ğuver de, zavallıyı ezmiyeyim!.. 

Franııı BarHkill Dıımerı 1 Fran11z Ra's cBınhuru M. L.b- 1 Dlnyaaıa bDyilk ıl7aalıl Puan• 1 Fr&M111 Erkbıharblya Ralel 

" çocuklrfu rua " ç?cak. ·u kara H çoculıJJfu Veyı•nd •e çocaldufu 
Çocuk büiük b·r kıymetfr. Çocuk .bir mılJetio bütilo 1 n bugOnOn bDy.ü~ ada~ını göstermektedir. 

iatikbal"dir. Çocuğa verilecek baba, dü ı ~~ın en kıymetli Sol~an aıra ile. Bugun FranHyı elinde tutln Franaı:ı 
elmasından daha aj'ırdır. MiUetler bunu ~ır '!'ltın anaht.ar Bqnkıli ~. _!>umerg, dün böyle tirin bir ocuktu. 
g bi ellerinde tutuyorlar .• Bütün bu kıymctı. i!ıcennla~abıl- Fı:_anıız Reıııc'!_mhuru. M: ~ebrun, tombul bir ya~ru idi. 
mek f in 7u!u 'ldaki resimlere bahma~ kafıdır. 23 ncı_ asır Du.nyanın en buyük aıyaaııı ve Fransansn aayıla Baıvekil-
d- ç d • ·nı ıe 1• ehemmiyetle ve hu ·m tle anı an buyük Jer.nden M. Puankare çocukJuıı;.unda lı:üru-k b. k 
unyasın n ısı k• 1 s· . a; >' ır ıza 

. !ar rok evvel birer küçük çocu u ar. r Fr nsu benzerdi. Yıne Fransız Erkanıharbiye Reis·ı ol n J 1 ınsnn , T d- " " enera 
mecmuasından nldığımız bu resim, ı.i ıe unun o uğunu Veygan, çocukluğunda köpeği ile harp oyunları oynardı. 

Mahallede bir yangın çıktı. Giıa 
lerin evleri yanıyordu. Ateş af 
kattan çıkmıo, alevler dort tarafı 
mıftı. Gıinerle Vural odada oynar 
yangını ıeç görmüılerdi. Pencercd 
tılevleri görün e Guner en kın a, 
hızla yukarı koıtu. llu şn~ kı lık 
nal{Jnda gayriihtiyari eline b r 
eurahi geçirm"§ti. Vural l u d h" 
aJeyleri gorüoce Güuere doğru e 
lendi: 

- Ver, ver bana ıu surahiyif .. 
Zavallıcık bir eurahi su ile y 

gını söndüreceğini zannediyordu! .. 

DerlnlJk 
Bir Zürefa denize girmit, yık 

yordu. Fabt bir aralık bir dik 
baıtı, ayağı dehşetli acıdı. Av 
çıktığı kadar bağırroağa ba,Jadı. 

eırada o cıvarda olan maymunlar 
biri koştu, sahile geldi. Zurefa dedi 

- Ne olunun, gel de, ıu ayağı 
daki dikeni çıkar. Korkma, yüruye 
gel, bak deniz derin değıl, ben ay 
ta duruyorum. Su omuzlarımı g 
miyor!.. 

~============~===================================== 
• 

Yeni Bilmecemiz Haftanın Masah 
---------------------=-----=-=----------------Her kül'ün Kuvveti 

eski za· 
manlarda, H~ 

len denilen di
yarda, Jüpiter 
is· mil bir lıah 
vardı. Bu hah, 
o zamanki insan· 
larm aklınca, Al· 
lahlann babası 
idi. BiltOa kii
nata hükmeder, 

denizlere, dağ· 
lara emirler ve
rirdi. Bir gün 
Jüp"terin bir oğlu dilnyaya gel• 
di. Babası ona Herkül ismini 
takb. Fakat çocuk doğar doğ
maz, övey annesi kızdı, böyle 
çocuğu olmadığı için Herküle 
kirı bağladı ve bir gDn mini mini 
çocuğu öldürmek kar&rile, iki 
yılan buldu. Çocuk uyurken yı· 
lanlan birdenbire koynuna bı· 
raktı. Herkül, daha çocuk 
iken kuvvetli idi. Babası ona, 
dünyanm bütün kuvvetini ver• 

mişti. Vilcudünde yılanlann so
ğukluğunu hissedince, fırladı ve 
iki yılanı bir anda kolları arasına 
alarak sıktı, sıktı. Birkaç dakika 
içinde yılanlar boğulup gitmiş• 
lerdi. Herkül'ün bu müthiş kuv· 
veti karşısında Ovey annesi deh
ıet içinde kaçtı. 

Herkül yavaş yavaş büyOyor, 

Masal diıalerlcsn ... 

serpiliyordu. Boyu berglln b·raı 
daha uzuyor, pazuları biraz daha 
ıişiyordu. Nihayet delikanlı ça
ğma gelince ortaya çıkb ve bütün 
pehlivanları, zahmetsizce yere 
sererek, Helen .diyarının en kuv
vetli adamı oldu. O zamanki 
cahil insanlar, ona .. kuvvet allahı" 
dedi!er ve karşısında boyun eğ· 
d 0ler. Herkül kuvvetine inanmı· 
yanlara karşı 12 bil} ük hüner 
yaph ve dünyada ona karşı artık 
asi k lmadı. 

Herkiilün kimseden korkusu 
yoktu. O bütün dünyanın b"ricik 
kahramanı olmuştu. Binbir mace
ralara ahlıyor, korkunç canavar
larla boğuşuyor, deniz ejderleriııi, 
dağ sırtlanlarını boğup parça
lıyordu. 

lçini2de birçoğunuz Septe 

Cenglzin Yaramazlıkları 

• • 

.. 

lıte size yazıs ı iki bikiyel .• 

Bugün mektepte yıne ne 
yapbmz?. 

- Ôgleden aonra muallim 
beyle beraber uyuduk! ..................................•.........•................. 
Boğazını ( Cebelüttarık Boğazı ) 
bilirsiniz. işte bu boğaz o zaman• 
lar yoktu. lspanya'dan Fasa koca 
bir kara parçası uzanır, herkes 
kcrşıdan karşıya yllrüyerek ge
çerdi. Bu kemer harndcki kara 
parças , AtJasdenizi iJe Akdenizi 
biribirinden tamamile ayınrdı. 

Birg-n Herkü.ün dllşmanlann
dan biri seyahatten gelmişti. Yo!· 
da Herkülü aciz göstermek için 
bir çare düşünmüştü. Nihayet 
bunu kalabalık bir mecliste Her-
küle söyledi: 

- Senin kuvvetin herşeyi 
yapmaya kndirdir öyle mi? .. 

- Evet .• 
_ O halde Fas ile fspanya 

arasındaki uzun kara parçasını 
ikiye bölebilir mİ•in?. Akdeniıle 
Atlasdeniıinl birleıtirebilir misin? 

Herkül kuvvetle : 
Evet .• dedi ve o gftn yola 

çıktı. Dağ, taş, tepe, bayır aş· 
tıktan sonra şimdiki Septe boğa• 
ıına geldL Uzun ince karanın 
tam orfaaındaki iki sık dağ ara
sında durdu. Kolunun birini bir 
dağa, ötekini &teki dağa dayadı 
ve bUUln kuvvetile iki dağı 
gerilere doğru itmeye başladı. 
Dağlar esnedi, çatırdadı, gürledi, 
parçalandı. Sular yavaı yavaş iki 
dağ arasına hücum etti ve nihayet 
koskoca bit boğaz basıl oldu. 

Ve Herkül böylece dllnyanın 
en kuvvetli adamı olduğunu ispat 
etti. Şimdi bile bu iki dağa 
• HerkUIUn ıUtunlan u derler. 

Çll•r 

Geçen 
Bu haftaki ye- r---,..--.-----. .....-----..T---~...,...-f 

ni kübik bilme· 
cemiz çok eğlen
celidir. Yanda 
gördüğünüz şu 

kanşık çizgiler 
içinde iki sevimli 
hr.yvan vardır. 
Bnları aiz de bu- r---~..x' 
Jabilirsiniz. EJi· 
nize renkli bir 
kaç kalem ala
rak, bu resimleri 
boyayınız ve bize ..___-'-....,""--~~....::ı...J '---'------lf...-~--ı 
gönderiniz. En çok muva.fak olanlar arasında 
muza muhtelif hediyeler vereceğiz. 

Geçen Bilmecemizi Doğru Halleden) 
2 Ağuetos 9 4 

tarihli niıalıamuda 
ç-ıkan bilmecemiz
dcki (ormanda kay
bolan ) köpeği bu
lanlar arnsıııda he· 
diye alacaklann 
isi lerini aıağıya 
yazıyoruz. 

n~diye nlncnk 
karii rimizden 1 -

tonbulda bulun n
ların pa nrteei per
ıem be günleri oğ- C.: nkı Lilm ce
leden sonra bizzat ın ıd bir ın ktep 
idınebanemizo ge- ç ntıısı alan Kadı
lerck hed ıyelerini köy erkek li t'sin
almalan lUzımdır. den Muhip Ziya M. 

Y nlnız ta.,. rn JrariJerımiıin Jıcdiyc-

lleri posta ile adrulerine gönderilir. 

Bu bllmecemlzln ~Uk 
diyesi yazı takımını kazana 
tanbul kız muallim mektebi talebea 
den 262 Halide Hanımdır. 

Birer bUyUk suluboya takı 
alacaklar: Biga S llkarya mekt 
son sınıf talebesinden Mehmet 
Ç og lköy Yenimahallcdc K lan 
eok ınd 81 Suzi, İstanbul kız li 
sinden 120 imet~ Uıunkopru Jand 
ma kuıı a.ndanı Uahmi Bey o 
JHlrnıet, 1 &) eri Ko ordu evrak 
dürü uri Boy kııı Fatma ll. 
D, ler. 

Birer muhtıra defteri a 
caklar: Ankara 'fübnklıanoJc Do 
cıcıkmnz sokağında. 4 No. da Mehm 

(Sonu lann 

Cengizin Yaramazlıkları 

lıte aize yazısız iki hikAye daha!.. 



Reslmll, BUyUk Milli Roman: 1 

Tombul Mirasyedi 
Sermet Muhtar 16 • 8 • 934 

Tombul Mirasyediye At Araba Alınıy.or 
- Kitlpçiğim, ömrüne bere

ket ... Vallahi yaşayaaın, bin ;qa· 
yaıml.. Olur şey değil, bir hafta· 
nın ıçinde dünya kadar farketti .•. 
Gelin, yakından bakın; bu gidiıle 
bir aya varmadan bıyıkları bura• 
cağız ... 

Katip bey, fesini öne yık· 
tıktan sonra gülümsedi. Bir omu· 
zunu indirip ötekini kaldırdı. 
Gezinirken gerdan kırar gibi ya· 
pıp bir gözünil çapkmca kırpb : 

- Kaçın kur'aslyız be Vehbi 
Beyciğim?. 

Pencere önündeki hezaren 
sandalyede sokağa bakan kula 
r.açlı, tatarımsı suratlı, çilli yanaklı, 
çürük dişli sıska genç, hemen 
yerinden sıçradı. Bir elinde ayna, 
öbür elinde yanık fındık, dudağı· 
nan üstündeki ayva tüylerini göste• 
ren tombul şabemredin yanında 
soluğu aldı. Küfekiye dönmilt 
dişlerinin arasından tUkrükler 
snçarak: 

- VaJiahi pardon, aşkolsun! •. 
Diye haykırdı. Yaşa ağabeyciğim, 
pes Raif beyciğim; bilgine, maha· 
retine diyecek yok... Aklınla ya· 
şa, şu yanık fındıkla bademyağını 
aen akıl ettin. 

Vehbi Bey, payansız sevinçte, 
tombul vücudile oturup oturup 
kalkarken katip bey pala bıyık· 
lanm buruyor, sıska genç koca 
ağzım yaya yaya ötmiye devam 
ediyordu. 

- Bre. bre, bre! .. Hepsi ada· 
makılh kendini vermiş, folispitl 
tutmuş... Hilafım yok, hatır matır 
için de söylemiyorum, hahaya, 
bizim pehlivan Hilmi'ninkiler ka· 
dar olmazlarsa alb okkalığa 
razıyım. 

· (Bakayım diken diken batıyor 
mu?) diyerek kuru kemik parma· 
ğmı uzatırken, tombul delikanlı 
elinin tersini indirdi : 

- Pöfff, piı . herif bu ne ko
ku ? .. Elin leş; ahçı çırağı mısın, 
soğan mı ayıkladın, burnumun 
direği kırıldı. 

Sezai, Vehbi Beyin dizinin di· 
binde, kendini yere verip sırtüstll 
yatmıı, yanyana dizilmiş tesbih 
böceklerine benzeyen 32 diş mey· 
danda, gıdıklanır gibi gülüyor, bir 
taraftan da söyleniyordu: 

Bugünden tezi yok, vallah bil· 
lab ben de yanık fındıkla badem 
rağına dayandım gitti ... Nerem ekıik, 
nerem fazla yahu?.. Bir bacağım 
mı topal yokaa arkamda kambu
rum mu var? 

Sezainin sululuğuna ve geve
zeliğine demindenberi canı sıkı· 
lan, biç ara vermeden kaılarını 
çatan katip Raif, yüzünü fena 
halde ekşitti; dudaklarını büzilp 
bir tarafa çarpıttı: 

- Çörçöp!.. Yeter, kafi; so
ğukluğa yekün tut. Herifçi oğlu 
ortada arayıcı fişeği gibi dolaşı· 
yor. Şimdi kambur, manbur karış-
tırmanın alemi var mı? Ayıp öl· 
dü ise gaip can mı çekişiyor? 

Elindeki yuvarlak aynada hala 
ter bıyıklarını muayena ile meı· 
gul olan Vehbi Bey, bi-r kahkaha 
aa urdu: 

- Katipciğim boş yere nefes 
tüketiyorsun. Sen bu hırboyu 
adam edebilirsen alnını karışlanm. 

Sezai, hala sırtüstü ; yerde, 
Vehbi Beyin pantalonunu çekişti· 
re çekiştire, kihkih gülüyor, dilini 
tutamıyordu: 

- Benim kabahatim ne, ka· 
famın ·tahtaboşundaki pedavrala· 

Katip Raif E/. 

rm biri eksik; daha açıkcasın·ı iı· 
terseniz serde biraz da serıemlik, 
avanaklık var. Her kırdığım potu 
görmeyin, arada bir de haspi ge• 
çin be beyler... Gülü seven, dl· 
kenine katlanır. 

Katip bey: 
- Vay gidi gül vay! .. Koklı

yanın burnundan hayır bekle! 
Diye mırıldanırken, dışarıdan, 
acemi elindeki yaydan çıkan 

keman gıygıyı gibi, uzun bir 
kapı gıcırtısı işitildi. Arkasından, 
tıpkı rast perdesini andıran nağ· 
meli bir öksUrilk. 

Sezai, avcunu ağzma •İper 
ederek, yine öttü: 

- Olur ıey değil, bizim bey 
baba öksilrUğü de makamla ök· 
11UrUyor. Tahtalıköyü boyhyacağı 
gün çeneyi de galiba düm teki 

· tek ile atacak ... 
KAtip Raif bu ıefer makara• 

ları koyuverecek oldu. Çabuk 
kendini topladı. Yüzünü buruştu· 
rarak dik dik baktı. 

- Çenen pırtı be mübarek 1 
dedi. Mayna yahu, elverir, yeter, 
illallah !.. Cırrrt, cırrrt, cırrrt ... 
lngiliz tuzu içmit gibibu ne bu? 
Boşboğazlığın da haddi var, ıırası 
var; alayın da usulti var, erkanı 
var.. Bugiln cuma olsa yüreğim 

yanmıyacak. Alay günü derim, 
geçerim. 

Odanm içinde tıç kişiydiler. 
Biri, elinden ~ynasmı ve yamk 

fındığını düıürmeyen, ( ah şu 
bıyıklarım uzasa, burup burup 
kıvırsam 1 ) diye can atan Vehbi 
bey ismindeki tombul delikanlı, 
öbürü, hiç yüzü gülmiyen, daima 
kaşlarım çatan katip Raif namın· 
daki pişkin adam, üçüncüsü de 
sulu lakabını yerden göğe kadar 
hak etmiş olan Sezal dedikleri 
yılışık gençti, 

Köşe koltuğundaki Vehbi Bey 
sahibihane idi ve yeni mirasye• 
diydi. Şeklini tarif edelim: 

On yedisini doldurmada ve 
daha on sekizine basmamış. Boylu 
boslu, genç irisi. Hani bazı kU· 
berayı zamanın Çerkes veya 
Giircü odalıklardan, Bosnada veya 
Arnavutlukta alman cariyelerden 
doğma, gürbüz, yalabuk tekne 
kazıntıları olur. Haza onlardan ... 

Ense kelle, kalıp kıyafet, et 
but yerinde... Duru beyaz ten, 
atkıla kumral kaşlar, gövela göz· 
Jer.. Yahni yanaklar, gapgapb 
gerdan, tombul tombul memeler .. 

O yaıta balık ettini çoktan 

geçmiı, şişman olup çıkmış.. An· 
neıi bile (tombulum) diye çağrı· 
yor .. Direkler arası, Bahçekapııı, 
Eminönü gibi kalabalık yerlere 
çıktı mı hanımların ağzında (tom· 
balisal) iltifatları gırla .... Beyazıt, 
Kalpakçılarbaşı, Mahmutpaşa gibi 
semtlerde, aralık peçesinden ka
zan kulpu rastıkları, kuyruklu 
ıürmelerl görünen güruhtan: 

(Dağda gezer tatarina, ben 
onu tutarina, ayakları yisa y isa, 
vücudu tombalisa) gibi beyitler 
yağıyor . . 

Mevsim yaz ve bava da fazla 
ağır olduğu ıçın odanın 
bütün pencrelerl kalkıktı. Deli .. 
kanlı, fesi, caketi, . yeleği atmıf, 
göğsünü bağrım açmıf, fotinleri 
ve çorapları fırlatmıf, (bu ne sıcak 
yahu ? Yanıyorum, piıiyorum f) 
diye lkide bir yerinden fırlıyor, 

matrapayı kapıp bitişik arsaya 
bakan pencerede, başını, yüzUnU, 
boynunu ıslatıyor, arkasından ha· 
sırJıyı yakalayıp bardak bardak 
buzlu su deviriyordu. 

( Arkuı var ) · 
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Bunlara Aman 
Vermemeli 

( Baı tarafı 1 inci ıayfada ) 
Darüşşafaka mektebi memuru silıll 
veren Basri ismindeki bu ıahıı, 
evvelki gün Samatyada oturan 
Ferdane H. isminde bir kadına 
tesadüf etmiı, çocuğunun mektebi 
hakkında söylediği sözleri fırsat 
addederek: 

- Oğlunu mektebe mi kaydet· 
mek latlyoreun? Ben sana yardım 
edeceğim. Çocuğunu iyi bir mek· 
tebe, meseli Darüşşafakaya kay• 
dettireceğim. Demiş ve Ferdane 
Hanımdan pul, istida, fotoğraf 
ve saire için bir miktar para 
sızdırarak ortadan kaybolmuıtur. 

Çocuğu biraz sonra gelip 
alacağını söyliyerek sıvııan Basri, 
saatlerce görünmemif, bunun 
Uzerine Ferdane H. zabıtaya mü· 
racaat etmiştir. Zabıta derhal 
faaliyete geçmiş, Basriyi, Davut· 
paşada oturan Selime H. isminde 
bir kadını da ayni şekilde dolan .. 
darmak isterken yakalamııtır. 

............ ' •• . , •••••••• 1 1.'. 1 1 .. 

EyUp sulh icra memurıuaun• 
dan: Balat Hacıisa mahallesinde Köp• 
rübaşı sokağında eski 38 yeni 94 nu
maralı bir bap dükkan ve üstünde bir 
oda ve her ikisiuin tamamına 618 lira 
kıymet takdir edilerek Eyüp sulh mah
kemesi icrasından açık arttırmp suretile . 
satılacaktır. Satıı şartnameıi 20.8-934 
tarihinde divanhaneye talik edilecektir. 
13.9.934 tarihine müsadif salı günü saat 
14 den 16 ya kadar açık arttırma sure· 
tile satılucaktır. Arihrmıya iştirak için 
% 7 teminat ak~·esi alınır. müterakim 
vergi, tanzifat, vakıf icaresi emlah sahip-

lerine tellılliye müşteriye aittir. Hakları 
tapu sicillerile sabit olmadıkça ipotekli 
alacaklılarla diğer alıikadaranıo ve irtifak 
hukkı sahiplerine ilan tarihinden itiba
reu 20 giiu içinde evrakı il.Iüsbitele· 
rile bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tflpu sicillerile sabit olınıynn· 
lar satış bedelinin paylaşınııEıından 
hariç kalırlar. Alftkadarlal'ın icra iflas 
kıuıunun 129 uncu madde hükmüne 
gijre tevfiki hareket etmeleri ve daha 
!uzla mnlı1mııt almak isteyenler 934-860 
numaralı meınuriyetimizde mevcut 
dosyaya müracaat eylemeleri iliin 
olunur. (tn18) 

r.::::=:::::=:== 

Yurtdaş ! r Bu Cümhuriyet bayramında yerli 
1 mallarımızın resmigeçitli Ankara yeni 

sergi eviude yapılacaktır. Kışhk ihti· 
yaçlorın ucuz ve sağlam yerli mal
larımızla bu sergiden tedarik et. 

Milli lktııat ve Tasarruf Cemiyeti 

Bugüııün Meselelerinden 
• 

Harp ihtimali Yoktur '' '' H•'- lılı;9t:ı1UI 1 1 l ... Mılfll• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 

( Baıtarafı ı inci ııayfada ) 

Bir defa Üçüncü Napoleon zama· 
mm hatırlasan~ a. Bugün Ren 
nehrinin öte tarafında Hitler 
aleyhine rey vermeye kim cesaret 
edebilir 1 Rey vermeyi değil, 
hatti müstenkif kalmayı kimin 
gözü tutar? 

Bununla beraber buglin Al· 
manyada komünistlerden müte· 
ıekkil büyllk ve mütecanis bir 
kütle, sonra o kadar müteca• 
nia olmasa bile adeden daha 
kalabalık sosyal demokratlarlar
dan mürekkep baıka bir kütle 
vardır. Sonra bizzat Nazilerin 
araıından bile faal bir muhalefet 
mevcu olduğu daha geçenlerde 
görUlmütttir, eğer Her Hitler bu 
adamlara, ecnebi karıısında kul• 

l 
lanılmak üzere ıilab verecek 
olursa bu klltleler Nazi rejimi 
için boğuşurlar mı? Çok 1Uphe 
ederim. Bilakis kendi dahili mu· 
balifleri aleyhine dönerler. Her 
Hitler bu hakikatı bilmemezlik, 
bu hakikatten korkmamazbk ede
mez, en. azılı düımanlarım tealib 
etmek cinnetinde bulunamaz. Beni 
Avrupada sulhun muhafaza edi· 
leceği dtıtlincesine ıevkeden 

ıebeplerin en kuvvetliıi budur. 
Ve merkezi Avrupanm ve Balkan· 
ların siyasi hırslarını tecrübe 
ile bilen bir adamın sözllne 
itimat ediniz., bayar muharebenin 
yakın olacağım dütllnmllyorum. 

Mösyö Pribichvich ötedenberi Al· 
man dOşmaoı, ve Fransız dostudur. 
Bu itibarla mutaleası kaydıihtiyatla 
telakki edilmelidir. -·······-··········· .. ·--···············--· -----·--------·-·._... ...... ...._ 

Macar Gazeteciler 
Dün Geldiler, 

Gidip 
Bugün Y alovaya 

Gezecekler 

Macar gazel•cil•r oapurdan eıktılcta11 .,.,.. 

• 

Dün şehrimize Macariıtamn ı- tahsis ettiği otomobillerle mllze-
maruf gazetecilerinden 25 kiıilik leri, camileri ve ıebrln ıayana 
bir kafile gelmittir. Kafileye Dr. dikkat yerleri gezdlrilmiıtir. 
Kun ve Dr. Berecz riyaıet etmekte- Macar meılektaşlanmız geceyi 
dir. Bunların içinde 8 de kadın vapurda geçirdikten sonra buğiin 
kazeteci vardır. Misafirlerimiz Y alovaya hareket edecekler ve 
matbuat erkin ve azaları tarafın· orada kendilerine bir öğle ziya• 
dan karıılanarak, belediyenin feti verilecektir. ı 

Belgratta Kasırga C Toplantı, Davetler )l 
MUrettlpler idare Heyetini 

Milyonlarca Lira Zarar Davet 
Verdi TUrk MUrettlpler CemlyeU 

Riyasetinden : 17 Atuıtoı Cuma 
gOnO saat 1 de idare heyetinin feY• 
kallde içtimaı vardır. Heyeti idare 
azalarınınlmezkiir ıaatte behemehal 
milrettipler kahve1l fevkindeki odaya 
gelmeleri beyan olunur e~endim. 

Belgrat. ıs (A.A.) - Diln öjleden 
sonra burada müthit bir ka11rga 
kopmuf ve milyonlarca ha1ara ıebe· 
biyet vernaiıtır. 12 kiti Tuna neh
rinde boğulmuıtur. 

Alman - Felemenk Ticareti 
Kllrlnge TAbl 

••• t' ••• 1 ' •• ' •• '. 1 1 1 •••• 1 •••• ım... 

Lahay, 15 (A.A.) - Almanya ile 
Hollanda araamdaki ticari tediyeler
den çıkan birçok miltkilllerl k11a 
zamanda halletmek imk&nsız görül
düğünden Hollanda hfikumeti dün 
aktam bir emirname neırederek ıs 
Ağustostan itibaren mecburi kllring 
te1is etınittir. 

Bir ispanya Şehri Beledl· 
yeslz Kaldı 

Bilbao ( ispanya ) 15 ( A. A. ) -
Belediye reisi muavinleri tevkif edil· 
dikleri ve belediye izaamdan hiçbiri 
bu vazifeye vekalet etmek istemediği 
cihetle şehrin idaresi felce uğramııtır. 

Zeplln Amerlkadan DöndU 
Frldrihshafen, 15 (A.A.) - Kaptan 

Lehmanın idaresindeki Zeplin balonu, 
cenubi Amerika'dan dün gece bura
ya gelmiştir. Balonda 14 yolcu ile 140 
kila agarlığında ticari eşya vardı. 

~··ze .. m«~WU11m::11:111•1 .. ıııı:m..,-.~ 

Milli 
. latan bul' da ilk ılefa 

f'1A~t{A 
Müslahar~l1 

HUBUBATU!flARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

VAHŞi ORMANLAR ESRARI 
24 kısım h•kmili birden 

~----~ Kemali muvaffakiyetle devam ediyor. • (1920) 
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Nazırının Tezkeresinde Harbiye 
Şayanıdikkat 

Fakat, bu ıene içinde taakup 
eden iki vak'ai ihtililiyede t:lmet
hal olan muhafızlık erkanı ve alel
ıtlak heyeti zabıtai askeriyenin 
aldıkları tavur ve hal, benim niy
yat ve tasmimatımla kabili te'ıif 
değildir. Halbuki bunların değişti4 

rihnesi ihtimali, Cemal Beyce mUş
küldür. Bir, izzeti nefis meıelesi 
halindedir. Bu meselede bendeniz .•. 
ihmal gösterir isem, ekseriyeti zabi· 
tanca eski imtiyazlı zabitan idadmda 
görülen bu heyet azası, hasbel
beşeriye tavurlarmı yükseltecek ..• 
(Küçük şurayı aakeriler) teıekkUl 
edecektir. Eskiden hiç olmazsa 
bir nazırı mesul etrafında müteıek
kil bir kılık, timdikl halde gayri 
mes'ul bir kuvvete istinat eyU 
yecektir. Binaenaley, iıte ilk hat
ye jcraatta benim ıçm bir 
maniai mllhimme... Şu bale na· 
zaran muhafızlık baki kaldıkça 
Yakti hazerde nazır ve başkuman· 
dan ııfatile iş görebil~iğim 
ıayri mümkün olup halbuki ne
zaretin tafra ve unvanına ve hele 
rnaaıına ratbet edecek derece

de... Ve bi vicdan olmadığımdan 
kabulde kendimi mazur görürüm. 
Evvel ve ahır söylediğim gibi bir 
kumandan, bir nazır, bir makine 
değil; bilakia bir kuvvei muhar
rikedir. Sırf kanun ve vicdan onu 
faaliyete sev keder. . . . . . • . • 
Yok eğer vazife ve memuriyetim
de devamım mUltezem ise, bu 
arzumun is'afı da zazuri Ye el
zemdir ....•• ) 

Harbiye nazırı bu tezkereyi 
ıadarete göndermekle beraber, 
ordunun terhisi ve büyük karar
gahı umuminin lıtanbula avdeti 
üzerine Iıtanbul merkez kuman· 
danını tebdil etmiıti. Belki de- bu 
icraatın, lıtanbu) muhafızlığı muhi 
tinde ve imtiyazh zabitan mahafi
linde nasıl bir tesir hasıl edeceğini 
tecrübe etmek iıtemiıti. Tabiidir 
ki bu hareket, arkadaş gayreti 
güden ittihatçı zabitan arasında 
bir hoşnutsuzluk husule getirmişti ... 
ayni ıamande izzet Paşanın (sa
darete ) , - ve bir suretini de, 
buıusi mahiyette Dahiliye Nazırı 
Talat Beye - gönderdiği tezkere· 
nin mlinderecatı da, ya Babıali 
ve yahut Merkeziumumi tarafından 
İfaa edilmif.. Bu da muhtelif 
muhitlerde İzzet PaıJa aleyhinde 
ayrıca bir infiale ıebebiyet ver
mişti. Binaenaleyh, Harbiye Nazı· 
rınm karıısında fÖy)e bir (gayri· 
m~~nunlar ) cephesi husule gel
mııtı. 

Sözler Vardı .. 

lıtanbal rnrıhafızı luıgm•kam Ce1nel Be, 

Janmıtlar; 
-Nazırına 

almıılardı. 

bunlar da Harbiye ı yetin timsalf olabiJecek bir zat 
aleyhtar bir vaziyet getirmeli. 

Ayni zümreye menıup olan 
bu zevatın ayni hialerle mütehas· 
ıia olması meseleyi derhal (fırka
cılık ) şekline intikal ettirmiş .• 
Kulüplerde ve rnerkeziumumtde: 

- fzzet Paıa, cemiyetin maksa· 
dına uygun bir zat değildir. Buna 
binaen onu Harbiye nezaretinden 
çekmeli.. Ordunun başına cemi-

Sözleri yükıe1mitti.. Bu fikri 
ortaya atanlar, esbabı mucibesini 
de i~ah A ediyorlar .. ( 31-Mart) ı, 
(Halaskaran} grupunu, diğer mu-
halif partileri misal gösteriyorlar: 

Muhalefet, henüz tamamile 
imha edilmeıniıtir. Ordunun, tek
rar muhaliflerin eline geçm~si 
muhtemeldir. 

Diyorlardı. 
(Arkası var) 

l~t;·~b-~i .. zi·;·;~·1·M~·k·1~·bi·~~ 
G ir me Şartları 

istanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - TUrkiye Cumhuriyeti Teb'asmdan olmak. 
2 - Orta Mektep mezunu olmak. Taliplerin miktarı fazla olduğu 

takdirde Tabiiye, Fizik, Kimya, Türkiye coğrafyası ve tarih
ten 22 Eylül tarihinde saat onda latanbul Ziraat Müdüriyetin· 
de yapılacak müsabeka imtihanını kazanmak. · 

3 Arazi sahibi çift_çi evladı olmak. Bunu bulundukları mahalin 
idare heyetinden bir mazbata He tevsik etmek. 

4 Yatı 19 dan yukarı olmamak. 
5 Vücutleri Ziraat İflerinde çalışmağa dayanıkh olduğuna dair 

reımi doktor raporu almak. 
6 Aıı Şehadetnamesi getirmek. 
7 B~lediye veya Polis Merkezinden iyi ahlaklı olduğuna dair 

mazbata getirmek. 
8 Kabul olunan efendiler tahsil esnasında mektebi terkettiklerf 

veya mektepten mezun olduktan sonra Hükümet lüzum göı
terdiği halde beş aene mecburt hizmeti kabuJ eylemedikleri 
takdırde, Mektebin kendilerine yapmış olduğu masrafları öde
yeceğine dair, Mektebin vereceği numuneye göre Noterlikten 
tasdikli teahhüt ıenedi vereceklerdir. TeahhUt senedi verme
den Mektebe devama müsaade olunmaz. 

9 Mektebe girmek isteyenler Halkalıda İstanbul Ziraat Mektebi 
Müdürlüğiine yazacakları istidalarına ilişik olarak : 1 • Hüviyet 
cüzdanı, 2 • Ortamektep şahadetnamesi, 3 - Arazi sahibi 
çiftçi evladı olduğuna dair idare heyeti mazbatası, 4 - Sıhhat 
raporu, 5 • Aşı şehadetnamesi, 6 • Polis veya Belediyeden 
alınmış hlisnühal kağıdı, 7 • Uç adet vesika fotoğrafını 
göndermelidirler. 

10 - lstenbul'da bulunanlar iıtida ve vesikalarını vermek ve yazıl-
1 - Enver Bey. Şarköy mağ

lubiyetini tenkit ettiğinden ve 
kendisine lüzumu kadar ehemmi
yet vermediğinden. dolayı Harbiye 
Nazırına muğberdt. 

2 -Cemal Bey. Kendisine danış· 

mak için Halkalı'da Mektep Müdürlüğüne veya lstanbul Vlli~ 
yoti Ziraat Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

11 Mür~ca atlar gerek lıtanbul ve gerek Taıra için 15 Eyllli tari-
hine kadar yapılmıı olmalıdır. Noksan evraklı müracaatlar 
kabul olunmaz. "4611,, ınadan lsttmbul Merkez Kuman

danını değiştirdiğinden ve işlerine 
1tıUdahale ettiğinden dolayı Har

biye Nazırına gücenmişti. 
3 - Harple maglfıbiyetin ~ü

ıehbiplerini taharri ve teczıye 
etmek için bir Divanıharp ile, 
harpte vazifesini ifa edemeyen ve 
itiyen de kendilerinden hlisnühiz· 

illet beklenmeyenleri seçerek te· 
kaUde ıevketmek için bir komis· 
Yon teşkil edilmesinden birçok 
•rkan, Umera ve zabitan kuşku· 

, .. Fabrika ve Mlesseselere 
Uzun müddet muhtelif fabrikalarda Baımuhaaip, büro tefi ve maUyede 
Hesap 111ilteha1111ılığı vapmıt olan ve muhtelif muhasebe uıullerine vlkıf, 
kazanç, muamele vergiıi, Ticaret ve Tetviki sanayi Kanunları ahkimına 

f k 
0 

muhasebe defterleri, i.tatlıtik cetvelleri, maliyet fiatlerl, ambar 
te\' 1 n b"t' d t "b " fi il .ı:t • b' kTlı .tanzim ye teı ı ıo e ecru e gorm fı 1an 11tına ır ~enç 

teş ~ a t' i mileueeelerde daimi veya haftanın muayyen zamanlarına 
naı ve ıcar 

1
11 k üzere iş kabul eder. 
inhisar et~~ SERViS VE KUVVETLi REFERANS 

8 D l k p• Celalbey Han No. 16 (Telefon 21028) .-1 '91> Adr•J: aııçe a 

Dil 
İki 

Kurultayına 
Gün Var 

Aza Ve Dinleyici'erin 
isimlerinin Neşrine 

Devam Ediyoruz 
T. D. T. C. Umumi Katiplitinden 

1 - 17 Ağustos 934 cumarte1I günü 
ıaat 14 te DoJmabahçe Sarayandaı 
toplanacak ikinci Türk Dili Kurulta
yına a:ıa olarak ı,tirak etmek üzere 
müracaat edenlerin dördüncü liıte1I 
ıudur.: 

Aza Listesi 

Dr. Operatör Menadub Necdet, 
Muharrem Feyzi, Muhiddin Baha, Dr. 
Muhiddin Celil, Dr. Mühiddin Hayri, 
MualHm Multafa, Mithat Cemal, Mu
uf~er Kazım, N. Semin, Necl, Naciye 
NeJat, Nihat Sırrı, Naklpzade Giritli 
Ali Haydar, Necip A11m, Neıvet 
Necip, Orhan Rıza, Orhan Seyfi, 
Oıman Ferit Ömer Naci, Refik Ah
met, Refik, Reıat Nuri, Refik Akif, 
Saadet Zihni, Sabahat, SadulJah Ali, 
Saime Vuim, Sait, Salih Murat Sıtkı 
s ' ' ua~ Suat Nuri. Dr. Yib:baıı Suphi, 
Şazıment, Şaziye Berim, Şefik, Şev· 
~et, Şllküfe Nihal, Tabir Nejat, Tah
ıın, Tekin Alp, Triyantafilo1, Y. Ke
mal, Y: Ziya, Zeki Cemal, Zeliha Oı
m an, Ziya, Ziya Muzaffer, Müli.nm 
Talat Hüsnü, Dr. Hilmi, Ali Enver, 
Hüıeyin, Mecdi Sadrettin, Dr. Galip 
Ata, Sami Paıa :ıade Sual, Necdet 
Rüttü, Dr. Saim AH, Şair Emin Bil
lent, Dr. Rlfat C~hr, Ha1an Fehmi 
Beyler ve Hanımlar. 

Daimi Dlnleylcller 

Kurultaya daimi dinleyici olarak 
i,tirak etmek üzere müracaat edenle
rin dördfincil il.tul ıudur: 

Dr. Yüzbatı Suphf, Hatice, Fahri, 
Mülhım Doğan, Zaime, .Htllamettin 
Fuat, İımail Hakkı, Ömer Cemal, 
Muıtafa Oj'uz, Atıf, Raife, Refet, 
~•mal, Dr. Satahattin Mehmet, Akil, 
lımail Kemal, Cemalettin, Ekrem, 
Hikmet, Tevfik, M. Hilmi, Huan 
Abdullah, Nedha lhun, Vehbi, MO
nip, Kazım, Zebra, Kadri, Remzi, 
Süleyman, Muıtafa, Nezahat Cafer· 
otlu, Su~t Halil, Ne..-vare Sıtkı, Otuz, 
Selmin, AdU, Gaal, Nudfye HOseyia, 
Emine Saffet, Recai, Beyler ve Ha
nımlar. 

3 - Bu dördUncO Jiate ile nvelki 
liıtelerde adları yaııh zatlar htır gün 
1aat 10 dan 12 ye ve 14 ten 17 ye 
kadar Dolmabahçede Milli Saraylar 
Müdl1rl0lfü daire.inde açılan dnetlye 
datıtma merkezine müracaatla kart
larını alabilirler. 

'VAPURCULUK' 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
fatanbul AcentalıA'ı 
Liman Han, T elefonı 22925 -
İzmir Sür'at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Bir Gaip Aramyoa ! 

Düestenberg 
Öldürüldü Mü ? 

6 Haftadanberi Meyd:ınrla 
Olmıyan Bir Adam 

M. Dii•sl•nberı 

Almanyada 30 Haziran sabahı 
yapılan 11Temizlik11 ameliyesini 
müteakip «Çelik miğferliler» ce· 
miyetinin ikinci reisi olan Her 
Duestenberg'in meydandan kay
bolduğu anlatılmış ve öldiirüldil• 
ğline dair bir rjvayet çıkmıştı. 

Alman zabıtası bu rivayetin 
aslı olmadığını ıöyledi. Neşrettiği 

bir tebliğe göre Her Düestenberg 
şüpheli idi ve bu itibarla tutula
rak bir tecemmü merkezine gön
derilmiştir. Halbuki 11T emiı.lik" 
muamelesi biteli altı hafta olmuş• 
tur. Buna rağmen kaybolan ~ah• 
ıiyetten en küçük bir haber alan 
bile yoktur. Avrupa gazeteleri 
buna bakarak bu zatin de öbür 
dünyay• boylamış olmuma ihti
mll vermektedirler. 

Kana dada 
Haydutluk 

Bir Milyoner Dağa 
Kaldırıldı 

London, ( Kanada ) 15 ( A. A. ) -
Zenrin bir bira fabrikatörü olan Con 
Labat, haydutlar tarafından kaçml
mııtar. Haydutlar, keodiıinden, 150 
bin dolar fedyeinecat iltemektedirler. 
Kanadada böyle bir hidiıe ilk defa 
olarak kaydediliyor. 

SEHT SAKALLILARA ;\IOJDE 

Her Perşembe srıınu 
.aat 16 da GaJata rıhtımından 
kalkar. DoA"ru lımlre gider. Bu 
vapur HER PAZAR günü aaat 16 da 
lımirden kalkıp dotru lıtanbula 

'fürkive urnıımi mümessili: İstanbul 
Sııltıu~ fuuııam, Uıınıcıbaşı Harı .l\ o.10 
ıımir bay 1: Mehmet Alim Batdurak No.61 

'------·--·-----~ ıellr. 

'-••••-----••••' Zayi: :>80 5;:i ı>sııı1 numaralı eeue· 
di re1:1mim ile Beyoğlu emvalinden 

, almaktn. olduğum tekaüt maaşının 
DABCOVICH va ŞUrekAsı 1210 ?\o. ıı cüzdanımı ve yalnız maaş 

Telı 
44 7

0
8 

• 7 • 
41220 

almakta kullandığım imza mülıiiriimil 
zayi ettim. Yeniaini çıkartmak ı~·in 

Avrupa n Şark limanlan ara11nda re1mi muameleye ıniiracııııt etli~i ıııılen 
muntasam poı&a. ne buıılarıu ne de bu mühiir ılı> hiç 
Anverı, Rotterdam, Hamburg n bir boı ~· ve muamelem olmadı~nıdan 

bunun hükmii olmR<lığını ilin eylerim. 
Iıkandlnavya limanlara loin yakında F. 4 'l'opı:ıı yaveri y z:lı. 
hueket edeoek vapurları ve dünyanın İsmail Sflmih ( 1878) 
baıhoa llmanlarmda tranıbor demen 

Yakında geleoek vapurlar 

Henaburg vapurıı 14 Ağuıto1a 
doğru. 

Auguat Leonhardt vapuru S-5 
Eylüle doğru. 
Yakında hareket edecek vapurlar 

Henaburg vapuru 19 Ağustosa 
doğru. 

August Leonhardt vapuru 5-8 
Eylüle doğ·ru. 
Fada tafıil&t loin Galata, Frengyan 

han umum! aoenteli~ine ml1raoaat 
Tel. '4707/8 • 41!20 

~-----_. (1495) ----

............................. 1 • ' ••• ' ... 1 •• ' • ' ...... .... 
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BUyUk Tarihi Romen 

Kadın 
Ve 
Mantık 

A o il :6 16 - 8 - !.134 Al ıcırrırı: · fi· 

Mahrem Bir Mülakat .• 
lmperator, Her Tarafı Siyah Kadifelerle Kaplı 
Hususi lbadetgahına Gitmiye Hazırlanıyordu •. _____ ,.,,,.,...,,.... 

iki MUthl• Rakip 
ve 

Bir Papa• 
Birinci Fransuva ile fÖvalyenin 

arasındaki konutmanm hararet 
lcesbettiği şu saatta, ( imparator 
Şar ken) i (Madrit) teki aarayın

da da möbim dir vak'a cereyan 
ediyordu. 

(Pf'vi) zafer.le neticelenen harp 
yorgt oluğunu çıkarmak için Mad
ritteki sarayına çek len dindar 
imparator, (gece yarasa duası ) nı 
okumak için her tarafı si} ah ka
difelerle kaplı olan husui ibadet
gihma gitmeye hazırlanı~ ordu. 
Kapı açıldı. İçeri başmabeyinci 
1eirdi : 

- Haşmetmaap!.. H6rmetlfı. 
lğnns dö löyüli hazretleri gel
diler. Pek acele bir mesele hak
kmoa zati başmetlerine maruzatta 
bulunmak arzu ediyorlar. 

Dodi. lmperator, birdenbire 
hayret etti : 

- Nasıl?. Bu vakit ?. Derhal 
buyursunlar. 

Cevabım verdi ve kendisi de 
kap·ya doğru ilerledi. 

Mabeyincinin çıktağı kaptda 
evvela, simsiyah bir hayal belirdi. 
Ve sonra bu hayal kapıdan içeri 
,Udi. Göğsüne kadar sarkan ve 
yüzf nU tamamen kapayan siyah 
kukuletesini arkaya doğru çekerek 
omuzlarının üstüne indirdi. 

Ağır blr sesle : 
- Zannederim ki aizi pek •a

kitsiz rahat91z ettim, haşmetmaap?. 
Dedi. İmparator büyük bir 

tehalükle papazın eline sarılıp 

öperek m\lkabele etti: 

- Bilakis muhterem peder .• 
hoı geldiniz, safa geldiniz... Yal
mz şunu söyliyeyim ki, sizi şu 
anda gördüğlıme hayret etmedim 
dersem, yalan şöylemiş olurum. 
Her halde uzun bir yolcı fı ktan 
ııeHyorsunuz. Üstiinüz, başınız 
toz toprak içinde. Çı arınız fU 
cübbenizi de tı:nıizlesinler. 

Hayır heşmetmeap!. Cub
bemin burada kalmas .. ve be 'm 
bur geldi~ den, basmab \':İn-

Son Posta 
YH111.i., •Y•el. He,,.die we Hala ıaaeM•i 

Eski Zabtiye1 ('atalçeşme sokağı, 25 

l&TANBUL 

Cuetemiı<le çıkan yazı 
ve resiml~rio bütün haklan 
mahfuz ve guetetniıt aittir. 

ABONE FiATLARI 

cinizden başka hiç kimsenin ha· 
berdar olmaması lazımdır. 

- Nası] isterseniz, muhterem 
peder. Buyurunm, şöyle oturunuz. 

Papaa arkasandan cllbeesini Kaıdaa - (Kocasına) ben saaa 
ç1karm:ş; sadef ve altın iş~meii bk defa s6yledim, uZUD çizp 
hw koitnk üzerine atmıştı. Şimdi bplan istemiyorum, O. çeşit 
fmperator Şarlken'in huzurunda klrlla manta bana yalD.fllllYOI'!.. 
idi bir papaz değil, her görenin Benelli oı..... 1.. 
takdir ve hayretiai celbeden .bir " · · · · · ~ • ""'' ' ' ' ' · ' ' ·' -

şövalye vardı... ( Hü.rmetiü> lg- 1 i 
nas Döl<>yô1a) denilen bu adam n Dm,.,a llctıMıl H•6erl-' 1 
genit gögsiinü manda derisinden bir .....:~------------r--ı 
zırh örtüyor, belindeki kalıtı meşin 

kemerde aıtın u.zerine siyah mine Yunanistana 
~lenmiı bir b.a çec sarkıyor, boy-
nundan geçen kayışta uzun bir Se ggah 
kılıç saUam}ordu. 

LöJfı'a, bü\ük-bir sekinetle kı- Akıgor 
honı da çık. rmış, ciıbbes·nin üs- Yunanistanda bir Tnrizm ofisi 
tüne birakmış ve sonra lmpera o- ~:-

,, c d b. nrdu-. Bu oua 
run gösterdiği koltuğa yerleşerek ve ~ene 6 • ll". memlekete seyyah 
ba11111 arkasına dayamışh. haça~ ~ı~- geti~k içia ça-

- Bir Madera şarabı, yorgun- yon ıngılız lışır. Bütçesi zayıf 
luğunuzu tamamen ahr zannede- lir11sı l ı ·ı olduğundan bU-

rim, muhterem pede,.? yftk İ!ler ~remiyor. Fakat küçlik 
lmpe.ratör bunu söylerken el;ne da i olsa yaptığı teşebbüsler 

çıogır&ğl almıştı. neticesinde Yunanistana olan ıey-
- F dk.at haşmetmeap, bu ıa- yah akım her &ene biraz daha 

raba gefuecek adamın pek ketum artıyor. Son gllnlerde. Yunan 
olması şartiJe. Turizm Ofiııi Umumi mUdürli M. 

- Bu huausta tamamen müs- Turnaltis seyyah işleri hakkında 
terih olabi irsiaiz muhterem pe· Yunan matbuat ile uzun bir mli-
der. Hususi hiz.metlerimde kuJlan- likat yapmıştır. istatistiklere 
chğım adamlar, susmasuu çok iyi dayalı olan bu mftlakattan anlı· 
bilirler. yoruz ki seyyahların Yananistana 

- Zatı haşmet'eri• sustu~ bıraktıklaı:ı para az degildir ve 
masını bıtdikleri gibi değil ıni?.. her sene artma tadır. Bu husuı-

Zeki lmperator, bu sozlerdeki ta ki oku) ucularımıza bir fikir 
ince istihzayı derhal his etmiş, bi- vermek üzere seyyahların seneler 
raz bozularak göz'erini birdeobiı'c geçtikçe artışım ve bıraktıklara 
rah'bi }lnüne çe\İ m şti. Geniş p ra mıktanm gösteren bir ista· 
ve ktYırcık sakalı, bü üm biikr m tistiği aynen aşağıya naklediyoruz: 
Sİ) ah saç.arma karışan Löyülanıo 
mat ve hareketsiz çehresiude 
gözleri siyah birer min!! tibi par
lı.~ or, şamdanlarda ya "n balmu
mt lann akislerıle kınlc.mlam

yord1t. 
Şarlken, bu zarif istibzanm 

ihtiva ettiği manayı derhal an· 
lamışh. Papaza bir adrm deha 
yaklaştı. Elini onun oturduğu kol
tuğa da adı. 

- Muhterem peder!.. Daha 
haJi {Pa i) de noksan ka an bir 
kılıç darbesinden mi bahsetmek 
istiyorsunuz?. 

- Ha ır~ hqmetpenah •. ka-
çıruan fırsatı habrlatmak istiyo
rum •.• Eğer o fırsat kaçmamq ol
saydı bugün ıiz, baştan baıa Av
rupaauı b'r lek sahip ve maliki 
olacaktmız. Hatta Osmanh!arın 

padi,ahı olan (Sul an Sa eyman)a 
da galebe ederek, farki Roma 
imperatorluğU1wn tacını, JU eJlerle 
başın za koyduracaktıruz. 

Bıraktıkları para 

Seneler le1yah adedi lnırflb: Uraeı 

1908 8.000 90.000 

1910 12.000 ır.o ooo 
1920 20000 250.000 

1930 71 000 945.000 

1931 76.0 o 998.000 

1932 77.000 1200.000 

1933 97. 00 1400.008 

Yunanhlara göre bu seyyah 
adetleri azdır ve memlekette 
seyyahlara daha fazla istirahat 
imkanları temin edilirse Yunanis
tana gelen ecnebi mikları daha 
çok artabilir. Bu münaaebetle 
Yunan Turizm Ofisinde bazı ıs• 
lahat yapılmıt va beı senelik bir 
11 otel inpatı., plioı da hazırlan-

mı9hr. 

Ba tedbirler aayesiDde •• 
haı:;çte yapılacak propaıaııdamn 
adbrılmw ila Yunaniatau ıelea 
seyyal mikiar.d)ll1 pek ziyade 
ç.o .. lacait tahmin edilmektedir. 

• 

BİBAYI 
aa Sltaada Bergin 

Nakleden: Hatict1 Hatip 

BİR HEDİYE 
Eğer bir çocuklan olsa idi ••. 

Evet bir çocu.klan olsa idi şlip
hesiz ki evleri böyle mahzun ve 
aralaruıdakJ izdivaç rab&.tuı bu 
kadar tatslz eltaayacakb. 

Munise, büyük romancı İhsa~ 
Şadi ile erieadiii ıfindenberı 
iZ~ ciddi surette fiki
yet edebilecek bir 1ebdX olma-
dığı halele ••'.t dejildi. 

Mu'at. bitla •••aile mes'•t 
olm•••flardı. lbaaa Şadi büyak 
bir aal:aala ıazetesiaia tahrir ml
dlirlüğa n.zifesini y aphiı için 
fazla ıaetiı"ldü. Ayrıca boı za-
auuılarmda yazdığı •• her biri 
blyik muvaffakiyetler kazanan 
romaalan da onun çok zamamaı 
gasbediyorlardı. 

Ve Mwuse, bot zamanlan111, 
ziyaretlerde, çaylarda resmikabul
lerde ve terzilerde geçiriyordu. 
Bu kibar ve monden ailelerin 
kolayhlda kabul ettiği bir yaşay1f 
tarzı idi. Halbuki Muniıe bu 
tanda yaıama.k iıtemiyordu. 

.>f. 
Bundan üç sene evveldi. Heoiiz 

niıanlı idiler ve evlenmek, llzere 
bulunuyorlardı. Bir akıam baba
ıırun evindeki slivarede nisanluı 
onu ellerinden tutarak balkona 
çıkarun, ve onun kulağma eği
lerek: 

- Munise demiıtt, heaöz aer
be•tsin ve çok filklr daha sen 
ıerbeıt iken öğrendiğim bir ba
kilc:ab sana bildirebiJiyorum. Bu
nu öğrendikden sonra bana hayır 
veya evet <kmek le senin elin
dedir. 

Fena blr şey işiteceğindea 
emin olan genç titreyerek: 

- Ne var, çabuk söyle? De-
mişti. 

Ve o anlatmıfb. Ihsan Şadi· 
nin e•velsi gün bir çocuğu. dün
yaya gelmişti. Annesi zavallı bir 
dakti!o idi ... Bir müddet beı'a
ber yaşamışlardJ. Saçma bir mü
nasebet. Annesi de kendisini sev
mezdı... Fakat itte gençlik. Böy
le birşey oluvermişti. Ve sonra 
aynlm1şlardı. lki tarafın rızaail ·;· 
Fakat diin kadından gelen hır 
m ktup bu saçma münasebetin 
fe.na neticesini bildiriyordu. Dak
tilonun bir oğlu olnıUflu. Bu ço
cuğun babaaı. kendi idi... Ejer 
Munise bu çocuğm1 mevcudiyeti
ni öğrendikten sonra yine kendi sile 
evlenmiye razı oluna dünyHın 
en bahtiyı adama o slacaktı. 

Çocuiu lstanbul haric:nde bir 
yere, bir sOtuiaeye vereceğim •.• 
F ali:at tabii ooa lta.kacajtm. 

Muniae kalbini llzen bir kıs· 
kançlılda: 

- Ya anneei diye sor.mufiu. 
Alllı•sile olan mtıoaaebetln ne 
olacaktır? 

- O mllnuebet tamamile 
bltmiftir. inan baaa Muniae, keo
diaine bir az para da verdim. O 
da yerini deilştirecek... Ve Mer-

liııi aşırmaktı. Halbuki ilk ümli 
büyük bir suk11tu hayal ile ne 
ticelenmişti. Hafif bir kalp rahat 
aukğı vardı. Ve dolrtorlar çoc~ 
ğ-11 düayaya ge.l .. esini kendi ha 
yata için bir tehlike bularak fen 
müdahalelerle buna mani olmu§ 
lardı. 

Ve artık hiç bir zaman dllw 
yaya çm:uk ~tİTemiyeceğinde 

emin olıtn Muniıe çok betbah 
ohlluftL 

Belki de bu aakutu bay 
ile evinde mesut Olamaımş •• 
aayab ca• •ıkıntısı içinde ıı~~ 
le haşlanuftı. 

* 
Bugüıı evlendiklerinin t 

UçiiocU yıl dönümü idl. Ayakla 
rmın ucuna basan Munise onu 
yazı odasının kap11ma geldi Y 

kapıyı açh: 
- Ihsan... lhaan. 
- Canım ... 
- Bugüıı öğle yemeğinde n 

deıia değil mi? .. 
Yazıhanelİllm önllade ot 

rayor ve bir takım teylu yuı 
yordu. KartSma bakb tebeasll 
etti: 

- H&Aır şekerim dedi. Şimd 
BabıAliye gitmem IAzım. Bugn 

le9ef yine yemeği berabe 
yiyemiyeceğiz. 

Halbuki, daha alb ay ene 
bu yd diahatlnde e.de la.laca 
ğını •egaı.eteyi - aaacağlDlll • ka 
rısına vadetmemiı miydi •• Halbuk 

iıte halinden belli idi. Bu tuib 
çoktan unutmuştu. 

>f 
O gittikten sonra maaa11n 

düzeltmek için odaya giren Mu· 
mıe biç te ideti olmadriı halde 
garip bir tecem e kocasımn 
çek ecelerini açtı Ye biri de bir 
zarf içine sıkışbnlmlf bir yığın 
mektup buldu. Bunlar yeni harf· 
leri yeni öğrenmiş bir el ile 
yazılmış ve gazeteye yollamlmış 
mektuplardt. Açta okudu. Hep1i 
Yanmcadan geliyordu. Y anmca· 
dan ve stttnineden.. th.anıD Oğ
lunun sıhhatini bildirmekte idi. 
":Rüstem çok iyidir. Parayı aldık. 
Teşekkürler ederiz ,, Ye bir de 
fetJa bir fotoğrafçı tarafıadan 
çekH.U. bir çocuk resmi vardi. 
Sar1Ş1n. tombul bir çocuk reami. 

Munisenin kalbi. burkuldu. 
Demek kocaaı kendisine bir ıey 
söylemediği halde çocukla olan 
münasebetiııi keunemiftİ... Kim 
bitir eıki metresite olan rabıtasmı 
da.. Munne yazıhanenin 6n8H 
oturdu. Hayır, bu kiittlano 
içinde bir tane d. ond.n plen 
•• oodan baheedea yokta. Nihr 
yet bu koc ... a :aaria iheallı 
konulmallllf. olan bir batka uwf 
bulc.ha. lçi11deki ~dı okudu: 

'' Çocujua an11ui bir ~ 
evYel ölmllt. Ha1'er aldık. Bıı 
de Erzuruma aidiyoruz. Rnateml 
beraber gatftremiyeceğim. Ço-

1 6 
s~ne Ay 

Rahip, bu sözleri söylerken 
ellerini uzatmışta. Şartken bu 
elleri, avuçlarının arasına aldı, 

okşadı. 

Londra, t5-25 ağuıtoı 1933 te 

1 

Dii a 606_ buğday istilı.al 
aiade aluabalannın yanına gidecek •. 

cuğu ıize teslim etmek için 
utanbula aeliyorum. Rica ede
rim Cuma gftnll Kadirgada Cind 
meydanmda ( ... ) numarah Fat
ma Hannmn evine geltaiZy ç..

"'· Kr. ---TORKIYE 1400 751 
YUNANiSTAN 2340 1220 
ECNEBi 2700 1400 

3 1 
Ay A, 
Kr. J(, 

400 ıso 

710 2H 
800 300 

Abone bedeli pe indir. Ad rea 
desişlirmek 2S kuru~tur. 

Ce/e11 ewalr pri llfff'ilmez. 

Hlnlardan mes'uliyet ahamaz. 
Cevap i iıı ~:-kluplara lG kuru,luk 

pul ılavesı ltzımdır. 

Posta lullusuı 741 l.tant.w 
Telgraf 1Sonp09ta 
Telefon :20203 

- Bir dereceye kadaı: bak
kınu var, muhterem peder. Fakat 
ne yapayım ki, (Pavi) de o dik 
ve mağrur batı bir darbede yere 
yuvarla~ acak kadar keskin ve 
kuvvetli bir kılıç bulunamadı ... 
Zaten bu olsaydı da ne ola
caktı?.. Maksat, Fransuvanın 
ortadan kalkması mı?.. İşte alnı 
netice, yine husule gelmiıtir. 

Vakıa bugün F ransuvanın kafası 
ke.ilmemiştir. Fakat, benim 
t1slrimdir. 

fArk•• ..... 

"!I • eden 22 memle
dag mahsul ket arumda akto-
lunan bir itilaf mucibince dün 
toplanan buğday: istifar.e ko
mitesi kuraklık yüzünden hAdiı 
olan yeni vaziyeti t~tkik eyle
miştir:. Diğer: memleketlerin ak
sine olarak bujday mahsulü bu 
sene fev kalide çok olan Arjantin 
his.esine iaabet eden ihracat mik· 
tarınm çoğaltılmasını istemektedir. 
Bu söylendiğine göre, bu seneki 
kurakHğa rağmen mevcut dünya 
buğday stoku 1922- 19.?5 devreıi 
vasatiisinden y~ne iki mi8li faz
ladar. 

Seni gördilğim, ve sevdijim gün
den sonra aramızda hiçbirşey 
olamıyacağından emindir. 

- Ooo görmiyeceğini vade
diyor musun? Diye ıorduğu ıuale: 

- Yemin ederim. 
Cevabına alınce Munise ona 

ellerini uzatmışb: 
- Ben seni seviyorum ve se

ninle evleneceğim. Mazi beni 
alikadar edemoı:. Demişti. 

lf 
Ondan sonra bUtttn emeli 

anne olmaya bağlanmıştı. Gllzel 
ve aevimli bir yavruyu kocasının 
kolları ara11oa vermek ve ondan 
ur.aktaki yabanca çocuiun baya· 

cuğu ahnız.n 
İmza 
Gülıüm 

Cuma ııönüo.. Halbuki bugilJI 
vadine ve bundan baıka da cum• 
olduğuna rağmen duramamıt . .,. 
öğle yemeğini yemeden iltmı,ıl-

(Sonu yana~ 

Yurtda' !---~ 
Bu 'ümhuriyet bayramında yer]j 

mallarımızın re mi eçıdi Ankara l eOI 
ıergi evinde yapılacaktır. Kışlık ıh~ 
yaçlarını ucuı ve saglam ~ eib 111• 

Iarımızla bu serg;den tedarik el 
MHR lktı .. t ,,. TUlll'J'.f C.111~ 



Sayfa ıs 

~~~==~============::::.:::===~~~~~~~~~=ı.~~~==~ ~ Hem kel, Hem Dükkanların Ka-

SON POSTA 

Bu Başı Ne Yap 
A k ve macera romanı - 73 - - Yazan 

- Haydi çocuğum lütfen ıu Suat SUzan 1 
gamı yapına. ıında baıhyacaktır. 

Ve ses, billuri bir ses koca· - Eylullln ilk hafta1ında mı? •• 
man salonun tavanım lbtizazatile - Evet o zamana kadar ne 
dolduran, kapılara, duvarlara yapmak niyetindesiniz. •• 
taımak isteyen bir deniz aonsuı• F af a : 
luğile çarpan, camları titreten - Berlini biraz tanımak ve 
ilihi bir ses yükseldi: yerleşmek diye cevap verdi. . . 

Dört büyük sanatkAr o an~a Profesör Jozef Braun şımdi 
bUyülenmiı kadar uıUteheyyıç Fafanın ta yanında idi. Tatlı vo 
oldular: müşfik bir sesle: 

- Fakat bu ses ..• Bu ses bir _ Yavrum diye sordu. Kaç 

harikadır. sene ıarkı deni aldınız? .. 
Bunu hangisi söylemişti? Dör- _ Ben mi efendim... Pek az! 

dü birden mi söylemişlerdi? Henüz bir seneyi bulmadı. 
Evet buna ıOphe yoktu. Kn- - Harikulade tatlı Vt! kıvrak 

çük Fatoşun aesi hakikaten bir sesiniz var küçük fro) la)'ıncık 
milyonda bir teaadllf adileo ses- ıiz nefis bir Karmen, emsalsiz bir 
lerden biri idi: Minyon olabilirsiniz... Matmazel · 

- Bu ses Vagneri ıöyliyecek fernanda Pieri henUz işlenme-
bir ıest:r. miş bir kıymet olan bu sesi 

- lnanılmıyacak şey bu kadar işleyip en kıymstli bir pırlanta 
ince bir vücutta bir Vagner:yen yapacak. 
ıcs. Fafanın gözlerinin içine tuhaf, 

Profesör Schmitt'in rengi ade· tuhaf bakıyordu ve: 
ta sararmış gibi idi. Konservaluar _ Bu ses, bu güzel ses milyon· 
direktörü: da bir insanda bulunur diyordu. 

- Hoch Dramatisch diyordı. Büyük Tenorun küçük Fafa 
Sesleri Dramatisch olan bir sürU 
ir sanlar seneler süren talimlerden 
ıonra ancak buraya yi' ksele bi' ir-

lu. 
Bulunan bu definenin karşı· 

sında nstatlar hep heyecan fçc· 
risinde idi. Matmazel Fernonda 

Pi eri: 
- Bu genç kızları hocalardan 

hiçbirine gösterme} iniz, diyordu. 
Rica ederim bu iki genç kızı bana 
veriniz. Onlara ben ders •ermek 

la terim. 
· Profesör Schmitt F atoşu işaret 
•derele 

- Harmonie ve Composition 
dersleri için genç kız bana gele· 

cektir. 
Fafayı işaret ederek: 
- Matmazel ancak önUmUz· 

deki sene benden ders a)mıya 
ihtiyaç hissedecektir.. ÇUnkil 
onun daha küçük sınıflarda baş
laması lwm değil mi ? .• 

* Opera mugannisi Josef Broun 
yerinden kalkmıştı: 

_ Ben hayabmda bu kadar 
gUzel sese malik iki partönere 
malik olmayı daima istedim. Genç 
matmazellerin terakki yatından da· 
ima haberdar olmak isterim. lıel"" 
de kendilerile alakadar olabilmek 
için ••• 

"" Direktör genç kı:ılara: 
- Ka) it muamelesi yapılmak 

Ozere yarm saat on ikiye kadar 
konservatuvar idaresine müracaat 
ediniz dedi Büroda bu muameleyi 
yEpmak için daima bir insan bu-

lursunuz. 
_ Çok teşekkürler ederiz 

efendim. . . d 
_ Bir şey değıl, b ır şey e-

.. 'l s··yıe ivi talebeler kay~e~-
gı ... o r k. gıdı 
mek insanın adeta zev ıne -

yor. b. ·ı bas-
D. ktör ~iındi ır zı e 

ıre . ~ • hademeye: 
rn ıştı. lçerı gıren hır ıki 

- İki m tbu konturat v.e . 

d · getr n z. 
e mektep n zamname 1 

Dedi. Ş'mdi genç kı l r 

bu k ğıdı l eklerlerken m dm • 
tel Pieri onlara yaklaşmıştı. 
Yeni t alebelerini adeta ken is'ne 
1 ındı.-mak ist er gibi onlarla ko· 
11' yor şatc:nlaşıyordu: 

- n,.rclPI' Evlulün ilk halta-

Maarif Vekili 
Zeynelabi in Bey İzahat 

Veriyor 
Maarif Vekili Ze) nelabidin B. 

dün sabah Maar;f Miidür!üğüne 

gelerek bir müddet meşgul ol
muştur. Vekil B. öğleden sonra 
Dil Cemiyeti ·mesaisine iştirak 
etmiştir. 

Zeynelabidin B. dün muhtelif 
maarif işleri hakkında bir mu· 
harririmize şu beyanatta bulun· 

muştur: 

••- Orta tedrisat kadrosunda 
yeni bir değ'şiklik yokl r. Kadro 
hakkındaki şay;alar yanl.şt.r. Her 
dairede olduğ . gibi, bazı ta)iD· 
ler, nakiller yapılmıştar. 

Orta tedrisat mekteplerinin 
baftal.k der• saatleri 32 den 28 e 
ind rilmiştir. Her ders tam bir · 
saat olacaktır. L se ve orta mek
teplerin ıdaha ihtiy acı vardır. 
Bu hususta bir program hazırlan· 
mıştır. Tetk kat de' anı etmekte
dir. Fakat bu senebaşında fev
kalade bir değ ş"klik oln:ıyacakhr. 
Islahatın han&İ saha'.arJa nasıl 
olacağını size sözle söylemek 
iatemem, ıslahatın esasları, ted· 
ricen icraatla görllleceklir. 

Doçentlt!rin maaşı işine gelince: 
Böyle bir mesele v a rit değildir. 

Doçentler da devlet memurudur
lar. Vazi} etleri kanu en tatbik 

edilmiştir. Mrıaşlarınm verilme 
ıeklı ve mik arı da kanuna göre 
ta) i edilm şti r. Ka un haricinde 
bir şey yapılamaz.. 

Ecnebi profcsö lerh har·çte 
it görüp görmiyecck:eri nokta~ıa 
ise, kendılerile yapılan mukavele
lerde ha!ledilmiştir. Hariçte iş 
yapmaları ıçin mukavelelerinde 

~aralıat ol<ml r, dışnrda muayyen 
şeki .de meşgul olabilirler. BöyJe 
bir sarahat olmıyan profesörler 
taınamile mekteplere bağlanmaya 

mecburdurlar. 

Bu sene, derı başlangıcında 

() 
. •tenin baı.ı fakültelerine 

nıver ı f jl", esi de ıimdilik 
birer f:ltnı ~. d. 

b hı oegıl ır. " 
m vıuu a 

ile meşgul olduğunu gör.en Mat· 
mazel Pıeri şimdi yalnız Fatoşla 
konuşuyordu. Frao11zcay1 lngiliz 
ıivesile konuştuğu için bir türlil 
Mademoi~elle kelimesini doğru 
telaffuz edemiyor ve : 

- Çok zamandanberi mi ders 
alıyorsunuz Mamzel diyordu. 

- Hayır efendim yalnız. iki 
buçuk senedenberi. 

- Bu ses bulunmaz bir de
finedir. Sizi talebeliğe alaca~m· 
dan dolayi çok memnunum. Umit 
ederim ki çalışkanlığınız. da sesi· 
niz kadar güzeldir. 

Eylül başlangıcına kadar bu 
sesi sakın Uşütmeyiniz rfizgarda 
bulunmayınız. Sıcak ve souk 
şeylt!r ) emiyeceksiniz ha! .. Alkol, 
s=gara kat'iyen olmaz anla
dınız mı? 

- S ·ga ra içmem efendim .•• 
Alkole gelince .. 

- Bdiyorum sızın gibi bir 
genç kız tabii bunu sese ziyan 
verecek kadar kul'.anmaz diyecek· 
smız amma!. Bence onun bir 
damlası bile bu gtizel Eese zı· 
yandır. Aman sakın ha bu gırt· 
lağı üşütmeyiniz. 

(Arkası var) 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? .. 

Bursa 
Ziraat Mektebi 

Bu ıe ne de mektebe leyli meccani 
t nlc tı nlı naca ktır_.. J(ı>yıt ar tları ıun
lardır ı 

Türki7e tabıiyetinde - hGaaGhaJ 
sahibi olmak, orta tahaili bitirmiı, 

çıftçi •e arazi sahibi olmak, yatı 

19 u ieçmemıı olmak, hutahktan 
u lim ve z:raat işlerini ifaya bedenen 
muktedir o.ınak, tahsil c•nftaında 
mektebi b'la mazeret terketmemck, 
terkett ği takdirde yapılan ma1raf'arı 
ödemek lhımdır. Talip miktarı mu• 
ayyen adedi geçt'ği takdirde müu
baka imtihanı açılır. 

Mektep Tc~rinievvel iptidasında 
açılı .• 1 <1 ' iplerin Eylu! ortalarına ka
dar yul arıdaki evaafı haiz olduldarina 
iıpat eden veıikaları ve bir iıtlda ile 
mektep mOdOrlüğüne müracııat •tme
leri 15.z mdır. 

Cevaplarmmız 
z ıfranbolu Yortik köyuude Çeyrek 

oglu M lııuet Efeııdıp• : 
Yatınıı. çok küçüktür. Bu küçük 

yaıln aize göıterecek bir mektebimiz 
~ok .. Her halde ortamektcbe devam 
etmeniz lazımdır. Y ntınıı. mutlak 
aureite ı 5 i geç mio olnıalıdar. 

*.. 
Hami cuada Alıınd E t: ııdıyeı 
lı.tanbul San'nt er mekt~b·ne ı:n~

racnn' ediniz. Mekt e gırmek ıçın 
·ıkmektep mezunu, tamüısıbh ıı, Türk 
~ ma\c, ılkmekteplerde okunan türkçe, 
riyas ye, tarih, coğrafya, ') urt bilgia1 
ve resim dcra'•rinden müsabaka 
imtihanını vermek lixımdır. Bıı 
mektepte tedriıat beı senedir. Leyli 
meccanidir. Talebe elektrikçilik, teı· 
viycci ık, demircilik, Blhhi teıiaatçılık 
ve m rangoı. olnrak yetişir. Kcyıt 
18 agustoıta bitıyor. Acele ediniz. .,,. 

Bandırmada Altan Deye: 
Vaı. yetiniz. müsaittir. Eğer lktida· 

rınız v ru 275 lira kadar tutan sene• 
lık Qcreti vererek liselerden birine 
g-irinh:. Eğer buna muktedir değilae
nlz, eylülde yapılacak olan leyli 
meccani liıe imtihanfarına giriniz. 
Sıkı bir ıurette çalıımaoız. ve imti
hanlarda pekiyi dereceyi almanız 
liumdır. Bundan baıka Halkalı Zira-
nt Nafıa Fen, Orman Fen mektep
le;ine de glrebilir.inlr.ı 

* Adırnada Ş vki F uat Btıye ı 
İntaat usta mekteblnia kabul f8rt· 

tarını blldlrecetiz. efendim. 

F odu anmalarıEtrafında 
ihmal Ettiği Karısını D un Yeniden Müsaade 

Yaraladı Verilmedi 
Evvelki akşam Galatada bir Dün daimi encümen Vali 

hadise olmuş bir koca, karısını ağır Muhiddin Beyin riyasetinde 
surette yaralamıştır. Vak'anın toplanmıştır. Bu içtimada dük-
şekli şndur: kanların erken kapanmaları mo-

GaJatada oturan ve Salıpa· selesi görüşülmüş, esnafın soo 
:ıannda bir gazinoda garsonluk müracaatları tetkik edilmiştir. 
yapan Agop iki sene evvel Ka- Dün yazdıklarımızdan başka, aaat 
t ina isminde bir kadınla evlenmiş 9 a kadar a ılt kalmaları için 
fakat çok geçmeden karısını ih· yeniden hiçbir müsaade verilm .. 

miştir. 
etmiye başlamış ve bu yüzden Ziraat Umum MUdUrU 
aralannda sık sık ka\'galar olmur 
tur. Son gilnlerdc Agobun vaktini Şehrimizde 
L . Ziraat Vekaleti Ziraat Umum 
usıyen isminde bir kadınla be-

raber geçirmekte olduğunu ha• mtidürü Tevfik Bey, ziraat IJllle .. 
b l seselerini ve ziraat mıntakalarmın er n an madam Kntina kocasın-
dan boşanmak için mahkemeye vaziyetini tetkik etmek üzere şeh-
müracaat etmiştir. rimiz.e gelmiştir. Birkaç güne 

Madam Katin~ evvelki okştlm kadar da Bursaya giderek orada 

k tetkikatma deYam edecektir. evini ter edip boğaziçiııdc oturan 
kardeşinin evine gitmek istemiş- Moda Açıklarmda Bir Ceset 
tir. Bunu haber alan Agop karı- Dün sabah Moda açıklarında 
sını takip etmiş e rıhtım cadde- bir erkek ces~di bulunmuştur. 
sinde arkasına yetişerek jild ılc Bu adam 30 yaşlarında kadardır. 
yiizünün muhtelif yerlerinden ağır Müslümandır, fakat hUviyeti tesbit 
surette yaralamıştır. edilememiştir. 

Uç Cerh Vak'ası İnkılap Müzesi 
Üçü De Ehemmiyetsiz Hazırlıklar Tamamlandı, 

Sebeplerden Açılması Bekleniyor 
Cibali tütün fabrikası amel~ Belediyenin Bayezıt medrese-

sinden Yunus oğlu Ali ile Arap ılnde kurduğu inkılap kütüphane 
Selami ayni fabrikada çalışan Is- ve mfizesinin hazırlıkları tamam-
mail oğlu Ali ile kavga etmiş lanmışbr. Eski harflerle yazılan 
Aliyi muhtelif yerlerinden yarala· kitaplann tasnifi bitmiş, ve fişleri 
mışlardır. de haz.ırlanmışbr. On beş gUne 

1' 

Panga:tıda oturan Papaayan 
Efendi ötedenberi arası açık olan 
Vahan isminde biri:ıi başmdan 
egır surette yaralamışbr. 

• 
Galatada oturan demirci Ar-

aı bir para meaelesinden çıkan 
kavga neticesınde Mahmut İ•· 
minde birini bıçakla Oç yerinden 
ağır surette yaralamışbr. 

Radyo MUsabakası 
Şehrimizde rndyo tirketi Turk 

gençleri ara11nda bir tango val 1 
müsnbakaın tertip etmiıtir. MOsaba
kaya Tilrk vatandaılan girebilecek 
ve gönderJlecck uerler ~ylUI •onunda 
aeç.Jerek. radyo orkeıtruı tarafından 
ça ınacak ve radyo dinleyicileri de bu 
eııerlere rey vermek auretile tt161aba
knyn ittlrak etmit olacaklardır. 

MOaabakanın ıernitl ıunlardır: 
Gönderilecek notalar tagannl 'H plya· 
no yaxıımı ihtiva edecek, lıtiyenler 
Lütün orkeııtrasiyonu da yollıyal:.ile· 
ceklerdir. Eserler DCfredilmemlş ola
caktır. Beatekar kendi isim ve odre-
ıinl urlh olarak bildirecek 'c bir 
resmini de ilave edecektir. 

kadar bu k sım okuyuculara açı
lacakbr. Gayri islli mi eserlerin 
tasnifi bittikçe peyderpey hallan 
istifadesine müsaade edilecektir. 
Burada (30) bin cilde yakın kitap 
ve inkılaba ait te birçok eşya 
toplanmıştır. 

Günün Kazaları 
KGçükpazarda Atinin idaresin

deki yük arabası Ali iaminde bir 
çocuğa çarparak yaralamıştır. 

)#. 649 numaralı tr.amvay ara-
bası Beyuıtta ıof ör Osmanua 
otomobiline çarparak ba ara ui
ratmışbr. 

1f Gödepede Hamam aokağın
da oturan Recep efendi isminde 
biri Emirgfin iskelesine çıkmakta 
iken ayağı iskele ile vapur ara· 
sına sıkışarak ezilmiftir. 

Adaneda BeledlJ• Seçme 
Haz1rhklar1 

Adana, 16 (A. A.) - Eylülde ya
pılacak belediye intihabı hazarhklanna 
dnam edilmektedir. Bu ıene intihaba 
22-25 bin müntehipİftirak edt>cı!ktlr. 

~~ 

Muallim Aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Bursa' da ki Liselinin orta mektep Ye 

lise kısmında şu dersleri okutacak daimi muallimler aranmaktadır. 
«Riyaı.İ) e» «Fen bilgisi, Tabiiye, Biyoloji» , .. Fizik, Kimya., , «Tiirkçe 
Edebiyatn, «Yurt Bilg'si, içtimaiyat, Fcl~efe», «bilhassa Riyaziye 
ve Fen Bilgis· dersieriode lngıliıce bilenler tercih edilecektir. ,, 

Lazımgelen vasıfları haiz muallimlere menşe, kıdem ve ehliyet· 
lerile münasip ücret verilecektir. isteklilerin vesıkalarilc beraber 
Ankara'da Türk Maarif Cemi}eri Umumi Merkezine mllrncaat· 
ları. (4717) 

l..Jnhisarl;-U. Müdürlüğünden: 
Bir adet Mnğtus sisteminde maa tef errliat elektrikli tulumba; 

1/9/934 tarihine müsadif Cumartesi günil saat •• 15,. te pazar~ıkla 

ı:atın alınacakhr. 
T alipleriu şnrtnameyi görmek için herglln ve pazarhk için de 

tayin olunan gün ve saatte 0 o 7,S muvakkat teminat parasi!e bir
likte Cibalide Alım, Satım K omisyonuna müracaatları. "4816., 

lf lf. 

Muhtelif eb'atta 11 7500,, adet kişsiı. para torbası 5/9/934 
tarihine mlisadif Çarşamba günü saat •• 15,, te pa%arhkln sabn 
alınacaktır. Talip olanlann nümune ve şartnameyı aör ek iiz.ere 
herglln ve pnzarhk için de tayin olunan gün •• .. atte Cibalide 

''4791,, alım aatım komisyonuna mliracaatlarL 



'' M __ ,, TIRAS BIÇAGI 
iyi taraş olmuş bir çehrede fevkaladelik göze çarpar. Size bu iyi tıraşı 
da ancak MOND EKSTRA tıraş bıçağı temin eder. Her yerde satılır. 

NIŞANTAŞINDA 

Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

FEYZiYE LiSESi 
Memleketimizin en eski hususi mektebidir ve resmi 

mekteplere muadil olduğu tasdik edilmiştir. 
Ane, ilk, Orta ve Lise kısımları Fen ve Edebiyat tubelerl vard1r. 

( Feyzlye Mektepleri Cemiyetinin ) idaresi altında manevi bir fahslyettlr. 
Talebesinin tallın ve terbiyesine kıskançllkla balh olduiunu muvaffaklyetl He lsbat etmı,ur. 

lstiyen talebe velilerine mektep tarifnamesi gönderilir. 
ve kayıt için hergUn mektebe mUracaat edlleblllr. Telefon: 44039 

• 

Sıbbatini Sevenlere 
MÜJDE 

Afyonkar•hlsar Madenauyunun bazimıizliğe, 
Karaciğer ve böbrek rahataızlıklarına kal'fl ıifat 
basaalanndan f ıtif ade edenlerin adedi gtln geçtikçe 
artmaktadır. 

AFYONKAllAldSAB MADINSOYUND 
İçenlere kolaylık olmak Uzere su kamyonetle 
müşterilerinin yerlerine kadar gönderilmekte ye 
ayrıca on şiıelik kasalarla da ıu verilmektedir. 

Umumi salıı g•ri: 

RALEıGH 
Yeni Postane civarında Aksarayhlar haıunda 

~·-• B A ff Ç E ' ~-----H•ll•l•ll•a•h•m•e•r-s•a•t•ı'•m-a•ı•a•za•s•ı•d•ır•. -•T•el.ef•o•o •: •2•0•0•6•2rl 

Bisikletleri 

Beynelmilel bisiklet aleminde bUyUk inkılap yaratan MEŞHUR 

RALEIGH 

NOVOTNi 
Beyoğlu'nun en güzel yeri 

TAZE BiRA 
En iyi yemekler 

BER AKŞAM ıdZIK 

61---• Doktor 
4111---~ 

HORHOR UN/ 
Her gün akşama kadar hastalarım 
Eminönü Valide kıraathancıi yanın
daki muayenehanesinde tedavi eder. 

~--•Telefon: 24181.(1579) , ' Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karak8y Köprllbat 
Tel. 42362 - Sirkeci M6h0rdarnde 

Han Tel. 22740 

----~ 4111 .... 

Trabzon Sür' at 
Yolu 

1 lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 
1 Aksaray, Sofular, cami avlusunda dört oda Ye ıofa. 
2 ,, ,, ,, yanında iki oda ve bodrum. 
3 - Zeyrek, Ferhat ağa, Zeyrek cadd&ıinde 14-12 No. la dükkan. 
4 - Ktıçnk Çamhea, Mecidiye köyü, Faik Bey ıokak 17 No.h 

dükkAn. 
S - Galata, Şehit Mehmet Paıa, ÜstUpçller 13 No. h Baraka. 
6 - Eyüp, Cezri kaılm, Baba Haydarda araa. 

Balada muharrer emlak 935 senesi Mayıs nihayetine kadar 
pazarlıkla kiralık olup talip olmak lst iyenler 25/8/934 Cumartesi 
gllnll saat on beşe kadar Evkaf MUdUriyetlnde vakıf akarlar kale· 
mine müracaatları. "4806 

Zafiyeti umumiye, ittihaaızhk ve kuvvetsizlilc balitıııda bilyük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK . MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satllır. 

" 

istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma CUMHURiYET vapuru 16 
Ağustoı Komisyonu Reisliğinden : 

Perşembe 20 de Galata Tıp talebe yurdu için lilzumu olan 2500 kilo yoğurt 21/8/934 
rıhtımından kalkacak. Gidlıte Sah gtınU aaat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. isteklilerin 

Fabrihasmın, safi INGILIZ çeliğinden pek zarif, metanetli ve lnebolu, Samsun, Ordu, Gireson, müracaatları. 114819,, 
hn~n~~n~ra~yatınınt~hlkileyçtlm~yeghehl~k~tleri~~ Trabron, R~~ H~~y~ D~I ~~~;;~~--~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT nUıte bunlara ilaveten Pazar, Karaciğer. Mide - Bağırsak - Ta,, Kum haıtalıklanna 4m-lııı.. 
iTiBARiLE EMSALi YOKTUR Of, Polathane'ye uğrayacak- T u z L A İçmeleri ve 

Satlf deposu: Sirkeci • lstanbul • Liman Han No. 35 tır. "4787,, OTELi 
( 1559) ~ •--M-e_r_s_ı.-n--5-0.-.-r-'a_t _ _. Hergün Köprüden 6,so - 7,35 - s,os • 9,so . ıı . 13,ıs. ıs,ıo. ı6,4s te 

------------------ Haydarpaşaya giden vapurların trenleri içmelere giderler. 

1 ----E-m--li_k __ v_e ___ E_y_t_a_m--e;n __ k_a_s_ı_l_la-An--la_r_ı--~I 

KİRALIK OTEL 
Esas No. Mevkii ve Nevi 

168 BUyUkada'da Yalı Mahallesinde Altmordu cadde· 
sinde 19, 21, 23, 25 No.h eski Otel Dö Laplaj 
binası. 

Teminat 
Lira 
IOO 

Yulcarda izahatı yazılı Otel bir sene müddetle kiralanmak 
Oz0re mlizayedeye konulmuştur. lıticara talip olanların ihaleye mü· 
sadif 23 Ağustos 934 Perşembe günü saat onda şubemize 
müracaatları. ( 432-1 ) 

r •• Halepli ıOnnetçlbatı udenin bilyilk oğlu ~----, 

lsu~~~!~.i H~~~~~.~ !6.1:~1~~· 
istanb~I Sıhhi Müesseseler Satınalma 

Komisyonu Reisliğinden: 
Akliye ve asabiye hastanesi için lüzumu olan 226 kalem ilaç 

ve sıhhi malzeme olbaptaki ıartnamesl veçhile ve 28 Ağustoı 
93~ Sala glinü saat 14 te aleni mlinakasa suretile satın alınacaktır. 
isteklilerin müracaatları. "4522,, 

Erenköy Kız Lisesi Müdürlüğünden: 
l - Ağustosun Yirminci Pazartesi gününden itibaren mektebimiz 

ilk kısmı dördilncü ve Beşinci ıınıflarına ücretli leyli talebe 
kaydına baılanacaktır. 

2 - ilk kısım leyli ücreti 200 liradır. Baremin Yedinci derecesine 
kadar maaı alan memur çocuklarından yüzde On, kardeşlerin 
lkinciıinden yüzde On bet diğerlerinden Yirmi tenzillt yapılır. 

3 - Kayıt için talebenin velilerile birlikte relmeleri, fazla tafıilAt 
için mektep mlldUrlUğUne müracaat eclilmeıl lazımdır. "4762,, 

y 0IU '•iç_m_e_v_e_tr_e_n-fi-y-at-1-ar_•_n_d_a, yen_l_d_e_n_m_U_h-lm--te_n_z_l_IA_t_r_•_P_•_lm_ı,_t,..ır. 

ANAFARTA vapuru 11 1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
Ağustos • _ 

Cuma 11 de Sirkeci rıhtı· H Ik T' t a·ı ti . 
romdan kalkacak. Gidişte tz- a JCare ) e eri 
mir, Antalya, Mersin'e. Dö
nüşte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük; Çanakkale'ye uğraya· 

caktır. (4788) 

Bartın Yolu 
BURSA Yapuru 16 

Ağuatoa 

Perşembe 19 da Sirkeci 
nhtımından kalkacaktır. "4789., 

DİKKAT 
Vapur. baılarında izdihama 

mahal kalmamak Uzere biletle· 
rin hareket günlerinden evvel 
Karaköy ve Sirkecideki acen· 
talarımızdan tedarik edilmesi 
muhterem yolcuların menfaat
leri icabındandır. "4688,, , ______________ , 

~Öz~Türk diline 
· ,;~\,: A~iı ahta r . · 

-il. .......... , .. .._,,..·· . ; 

".; Memurlara, yanyaunlara kolııvlık 
: Oımıı.

0

nlı . dılindf' - kullanılan · kelimelerin 
. ~ :4T ü r k ç e · k a r ş ı lı ğ ı . 

. Miarif kitaph;iıuındl" to kuruıtur. .............................................................. 
&on Posta Matbaası 

Sahibiz All Ekrem 
Netrlyat MOdürilı Tahir 

1 - Milli istihsal milli ticaret ve milli sanayi mllnaıebetlerJnl 
kolaylaıhrmak ve çoğaltmak ve halk1mıza memleketi tanıtmak ga· 
yelerinl gUden Devlet Demiryolları idaresi 11Halk Ticaret Biletleri,. 
namı altında 20 Ağuıtos 934 tarihinden itibaren maktu ücretli ve 
fevkalade tenzilitlı yeni bir tarife tatbik edecektir. 

2 - Halk Ticaret Biletleri on beı gUnlük, bir aylık ve iki 
aylık olmak üzere Uç aerl üzerinden tertip edilmiştir. 

Ücretler: 

Birinci mevki ikinci mevki Üçllncn mevki 

On bet günlük biletler 35 
Bir aylık ,, 60 
iki aylık ,, 70 
Bu ücretlere nakliye vergiıi de dahildir. 

25 
40 
50 

17,5 Lira 

30,- " 
35,- u 

3 - Halk Ticaret Biletleri hamilleri biletin mer'i bulunduğu 

müddetçe Devlet Demiryolları üzerine hiçbir munzam Ucret ver
meksizin diledikleri kadar aayahat etmek diledikleri lıtasyonlarda 
inmek binmek ve durmak kakkını haizdir. 

4 - Halk Ticaret biletleri hamilleri hareket ve yolculuk esna• 

aında biletlerini istasyonlara kayıt veya vize ettirmek mecburiyetine 
tabi değildir. 

5 - Halk Ticaret Biletleri hAmillerl yolcu ağırlıklan hakkın• 

daki ahkam ve mUsaadelerden istifade edeceklerdir. Buna ilaveten 
ayrıca ayni cinaten 25 kilo veya muhtelif cinslerden elll kiloya 
kadar eşya numunelerini veya nllmune kollekaiyonlarmı ayni tre~ 

de paraıız naklettirebileceklerdir. 
6 - Halk Ticaret Bilet hlmilleri 

etmek isterlene Ocret farkını umumi 
edeceklerdir. 

mafevk ıınıfta seyahat 

tarif eye aöre teavly• 
"4519,, 


